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POZNAJ, ZROZUM, ZAAKCEPTUJ DZIECKO Z ZESPOŁEM ASPERGERA 

 

TROCHĘ HISTORII 

Choć Hans Asperger austriacki pediatra i psychiatra opublikował pracę 

doktorską opisującą specyficzną konstelację cech i zachowań społecznych, 

lingwistycznych i poznawczych 4 chłopców już w 1944 roku, to jednak jego 

prace zyskały rozgłos i uznanie dopiero pod koniec XX wieku, a tym samym 

rozpowszechniły wiedzę na temat specyficznego funkcjonowania niektórych 

dzieci i dorosłych. Umożliwiło to  popularyzację wiedzy na temat opisywanego 

zespołu Aspergera i zrozumienie specyfiki funkcjonowania wielu osób, które 

mimo prawidłowego poziomu rozwoju poznawczego i najczęściej adekwatnego 

do wieku rozwoju mowy czynnej mają ogromne trudności z nawiązywaniem 

odpowiednich interakcji społecznych i komunikacyjnych oraz wykazują 

uporczywe, stereotypowe i powtarzające się wzorce zachowań, zainteresowań  

i aktywności. Sam Hans Asperger nazywał swoich podopiecznych „małymi 

profesorkami”. Samego pojęcia „zespół Aspegera” jako pierwsza użyła Lorna 

Wing w artykule opublikowanym w 1981 roku. Jako główne cechy kliniczne 

zespołu wskazała: 

- naiwny, jednostronny typ interakcji; 

- pedantyczną mowę; 

- zubożoną komunikację niewerbalną, 

- głębokie, uporczywe zaabsorbowanie pewnymi tematami, 

- ograniczoną empatię; 

- niezdarną i źle skoordynowaną motorykę i dziwaczną mowę. 

Choć od tego czasu specyfika funkcjonowania osób z zespołem Aspergera 

została głębiej zbadana i opisana przez specjalistów, a także przez same osoby  

z zespołem Aspergera, to należy zauważyć, że obserwacje dokonane  

przez dr Aspergera ponad 7o lat temu stanowią podwaliny aktualnych 

kryteriów diagnostycznych i wiedzy na temat tego zespołu.  
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DIAGNOZA JAKO DROGOWSKAZ 

Zespół Aspergera traktuje się w USA zwykle jako łagodną postać autyzmu, choć 

jak opisuje Luke Jackson – nastolatek z zespołem Aspergera „niektóre jego 

aspekty łagodne wcale nie są”. W swojej książce zatytułowanej „Świry, dziwadła 

i Zespół Aspergera” wydanej  w Polsce przy współpracy z Fundacją Synapsis 

próbuje ukazać swój świat w perspektywie daru. Dedykuje tę książkę tym, 

którzy czują, że są inni dodając „Zawsze pamiętaj, że inne jest świetne”. 

Jednocześnie zadaje jednak pytanie: „Ludzie z Aspergerem, jeśli to czytacie,  

to zapytam, czy odczuwacie jako coś łagodnego dzień, w którym macie 

wrażenie, że spadliście z innej planety?”. Luke pokazuje, że z jego perspektywy 

czasem to świat „nieaspergerowców” jest dziwny i mało logiczny, chociażby 

obsesja mężczyzn i chłopców dotycząca piłki nożnej, która powszechnie  

za obsesję uznawana nie jest (☺). Luke jako swoisty ekspert z dziedziny zespołu 

Aspergera wskazuje, że wszystko co można zrobić to być sobą i nie podnosić 

tematu Z.A. w każdej rozmowie. Jednocześnie chłopiec ten zdecydowanie stoi 

na stanowisku, że diagnoza jest niezwykle ważną częścią procesu rozumienia 

siebie i procesu wsparcia osób z Z.A. Podobne stanowisko zajmuje 

wykwalifikowany specjalista w tej sprawie Tony Attwood, który diagnozę 

rozumie jako drogowskaz, nazwanie problemu, a nie etykietkę naznaczającą 

osobę.  

FUNKCJONOWANIE OSÓB Z ZESPOŁEM ASPERGERA 

Aby rozpoznać zespół Aspergera należy stwierdzić u danej osoby zgodnie  

ICD-10 konstelację jakościowych nieprawidłowości dotyczących interakcji 

społecznych, komunikacji oraz stereotypowe, ograniczone i powtarzające się 

wzorce zachowań, zainteresowań i aktywności, którym nie towarzyszy jednak 

upośledzenie rozwoju języka i rozwoju poznawczego. Z powodu braku 

upośledzenia rozwoju mowy i funkcji poznawczych zespół Aspergera jest 

rozpoznawany zwykle później niż autyzm. 

Dzieci z zespołem Aspergera mimo że nie mają specjalnych, wyróżniających ich 

cech fizycznych, mogą być postrzegani jako osoby ekscentryczne ze względu  

na swoje zachowania społeczne i zainteresowania. Mogą być odbierani jako 

osoby niegrzeczne czy źle wychowane, jednak jest to oznaka przede wszystkim 
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ich słabej zdolności rozumienia konwenansów społecznych oraz ograniczonej 

zdolności mentalizacji czyli rozumienia stanów emocjonalnych i umysłowych 

swoich i innych ludzi niż złośliwości czy celowego nieprawidłowego 

zachowania. Dziecko z zespołem Aspergera może czynić obraźliwe uwagi  

pod adresem drugiej osoby w jej obecności, które to uwagi są logiczne i oparte 

na faktycznych obserwacjach, a jednak dotkliwe dla innych, z czego osoba  

z Z.A zwykle nie zdaje sobie sprawy. Dzieci z Aspergerem mogą powiedzieć 

mało znanej osobie, że jest np. gruba, bo dostrzegają głównie fakty, a mają 

problem ze zrozumieniem emocjonalności, odczuć i stanu innych. Słabiej 

intuicyjnie rozumieją odczucia drugiego człowieka.  Dzieci te potrzebują 

pomocy w nauce kodów zachowania. Zwykle nie zdają sobie sprawy,  

że przeprosiny mogą poprawić samopoczucie drugiej osoby. Mają trudności  

w nawiązywaniu bliskich kontaktów koleżeńskich i przyjacielskich, co nie 

znaczy, że ich nie potrzebują. Często są towarzysko niezdarne. Nie wiedzą jak 

bawić się z innymi dziećmi,  w czasie przeznaczonym na zabawę z innymi 

unikają kontaktu, mogą iść w ustronne miejsce lub do biblioteki albo też 

wprowadzać tematy interesujące tylko dla siebie, co zapewnia im strefę 

komfortu i poczucie bezpieczeństwa. Zwykle nie lubią uczestniczyć w grach 

zespołowych. Zdają się czasami oczekiwać, że inni będą znali jego myśli  

i doświadczenia. Mogą się przyłączać do innych, ale wówczas gdy poprosi  

je o to osoba dorosła.  

W aspekcie komunikacyjnym osoby z zespołem Aspergera mogą prezentować 

specyficzny sposób komunikowania począwszy od konkretnego rozumienia 

zwrotów językowych, żartów i komentarzy przez pedanterię i precyzję 

wypowiedzi skupioną na  używaniu formalnego i encyklopedycznego języka 

(typu „zwracam się do ciebie Marysiu Kowalska”) po ograniczoną zdolność 

posługiwania się komunikacją niewerbalną. Dziecko często zachowuje się  

w taki sam sposób wobec różnych ludzi niezależnie od sytuacji i łączących ich 

relacji np. do rówieśnika i dyrektora szkoły. Słaba zdolność interpretacji  

i nadawania komunikatów niewerbalnych utrudnia mu rozumienie przekazów 

innych. Dosłowne rozumienie wypowiedzi powoduje, że usłyszawszy 

powiedzenie „leje jak z cebra” będzie się szukało owego cebra i dopytywało  

co to i gdzie jest. Dziecko z Z.A. może mieć słaby kontakt wzrokowy  

z rozmówcą, gdyż często słyszy się, że kontakt wzrokowy utrudnia dziecku 
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rozmowę i skupienie się na wypowiedzi. Dość charakterystyczna dla zespołu 

Aspergera jest również ubogość mimiczna i słaba zdolność okazywania czułości 

i odbioru danych niewerbalnych na rzecz koncentracji na gromadzeniu  

i przetwarzaniu danych, głównie dotyczących interesujących dziedzin i 

tematów. Typowe fascynacje osób z Zespołem Aspergera dotyczą rozkładów 

jazdy, pociągów, danych o pojazdach i komputerach itp. Oprócz koncentracji na 

pewnych treściach i słabszej zdolność utrzymywania interakcji dwustronnej 

wzajemności uwagę może zwracać intonacja wypowiedzi dzieci z Zespołem 

Aspergera - jej monotonność, a czasami nawet jakby obcy akcent 

wypowiadania się.  

Dziecko zafascynowane jakimś tematem może stale do niego powracać, nawet 

jeśli rozmówcy nie są zainteresowani słuchaniem, co trudno mu odczytać. Może 

wykonywać jakieś rytuały np. zanim pójdzie spać układa zabawki w szeregu, 

gdyż rytuały i przewidywalne działania dają mu poczucie bezpieczeństwa  

i porządku, natomiast zmiany rutyny i niespełnione oczekiwania mogą 

wywoływać złość, lęk, co z kolei utrudnia adaptację życiową i sytuacyjną. Dzieci 

z Zespołem Aspergera z pewnością nie lubią być zaskakiwane, nie lubią zmian. 

Mogą w sytuacjach stresu powtarzać określone ruchy czy czynności,  

gdyż działania te uspokajają ich np. trzepotanie rękami, dociskanie (co zwykle 

jest dziwne dla otoczenia). 

Kolejnym czynnikiem często współwystępującym z zespołem Aspergera jest 

słabsza sprawność motoryczna i niezborność ruchowa. Dzieci z zespołem 

Aspergera często mają niezwykły sposób chodzenia lub biegania oraz słabszą 

koordynację ruchową, co powoduje, że gry zespołowe w piłkę czy też zajęcia 

wychowania fizycznego zwykle są dla nich trudne, a czasem „głupie”. Słabsza 

praksja związana z wykonywaniem celowych ruchów złożonych skutkuje 

trudnościami z planowaniem i wykonywaniem ruchów, a także budzi zdziwienie 

bądź inne negatywne uwagi otoczenia, gdy np. dorastający już chłopiec  

nie potrafi złapać piłki itp. 

Ze względu na specyficzną wrażliwość sensoryczną niektóre bodźce i miejsca 

mogą budzić ich niepokój i rozdrażnienie np. miejsca zatłoczone i hałaśliwe 

jakimi są przecież szkoły. 
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Dzieci z zespołem Aspergera, mimo trudności w relacjach społecznych  

i komunikacyjnych,  chcą być traktowane z szacunkiem i przyjaźnie. Niestety 

stają się czasami obiektami prymitywnych ataków grupy rówieśniczej, gdyż są 

łatwym kontenerem na niechciane aspekty siebie rówieśników - poczucie 

niedopasowania, słabości itp. Potrzebują pomocy w nauczeniu się 

współdziałania czy grupowej zabawy, jednak lubią być doceniane. Czasami 

osiągają wiele w swoich dziedzinach zainteresowań i zawodach. 

TROCHĘ TWÓRCZOŚCI 

Na koniec przytoczę fragment wiersza dziewczyny z zespołem Aspergera, która 

brała udział w grupie treningowej: 

Jedną stopą wewnątrz i jedną na zewnątrz 

Oto czym jest Asperger 

Czasem myślę dlaczego ja; 

A kiedy indziej, że to najlepsze, co może być. 

Być trochę innym niż większość 

Powoduje, że czujesz się jak drugi po zwycięzcy. 

Nikt nie rozumie tak naprawdę,  

Jak trudno spełnić wymagania. 

Wyglądam jak zwyczajne dziecko, 

Ale drobiazgi doprowadzają mnie do szału. 

Wiersz Vanessy Royal pochodzi z książki Tonnego Attwooda „Zespół 

Aspergera”. 

 Aby zrozumieć innych – także  tych z zespołem Aspergera, ale  i bez zespołu, 

często trzeba wykonać pewien wysiłek, zdobyć wiedzę i zobaczyć świat z ich 

perspektywy, co oczywiście wymaga rozwiniętej zdolności mentalizacji. Może 

wtedy łatwiej będzie nam rozumieć siebie i innych? 

Tekst:  Dorota Bielas – psycholog  


