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„…bo każdy człowiek jest cudem,
który należy odkrywać, a nie naprawiać.’’

1. Oswoić nieznane, czyli czym tak
naprawdę jest autyzm?
Zapewne nie raz zdarzyło Ci się usłyszeć słowo
autyzm. Co ono tak naprawdę oznacza? Czym właściwie jest autyzm?
ASD (ang. Autism Spectrum Disorder - tłum.
dosł. zaburzenie ze spektrum autyzmu), to specyficzny sposób rozwoju różniący się od standardowego, który charakteryzuje się wieloma czynnikami –
stąd spektrum w nazwie oznaczające pewien zbiór,
zakres.
ASD to odmienna od typowej ścieżka rozwoju człowieka. Nie jest ona ani lepsza, ani gorsza.
Po prostu jest inna. Dlatego też, coraz częściej
odchodzi się od określania autyzmu mianem
zaburzenia. W zamian używa się określenia Autistic Spectrum Condition – ASC,
które oznacza zakres pewnych konkretnych
cech i uwarunkowań – bo autyzm to nie tylko
pewne deficyty osób będących w spektrum,
ale również zalety, a przede wszystkim ich
możliwości oraz odmienność i wrażliwość w rozu3

mieniu innych ludzi i otaczającej rzeczywistości.
Autyzm jest różnorodny. Osoby z ASD/
ASC mogą funkcjonować w zupełnie różny sposób.
Autyzm u każdego jest indywidualny, tak jak linie
papilarne – każdy ma niepowtarzalne. U różnych
osób może wyglądać zupełnie inaczej i objawiać się
w sposób charakterystyczny tylko dla tej osob
Jeżeli spotkałeś jedną osobę z autyzmem,
spotkałeś tę jedną osobę z autyzmem, każda
kolejna osoba to całkowicie inna historia.
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Powiedzieliśmy już sobie, że autyzm to
zbiór pewnych uwarunkowań – a skoro tak, musi
on więc posiadać jakieś elementy charakterystyczne, dzięki którym jest rozpoznawalny, coś
co go wyróżnia. Mózg osób znajdujących się
w spektrum autyzmu funkcjonuje inaczej, niż
osoby rozwijającej się w sposób typowy. Mimo,
że u każdego autyzm może przejawiać się
w odmienny sposób, istnieją cechy wspólne dla wszystkich osób w spektrum autyzmu
i właśnie na ich podstawie można ro poznać,
czy dana osoba w spektrum się znajduje. Takimi
cechami dla spektrum autyzmu są trudności
w komunikacji z otoczeniem, interakcjach z ludźmi
oraz specyficzne, określone zachowania.
Trzeba pamiętać, że autyzm nie jest chorobą, więc na autyzm się nie cierpi i nie zapada.
Nie można się nim zarazić, ani mu zapobiec.
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2. Jak rozpoznać, że
to spektrum autyzmu?
Istnieją dwa główne obszary diagnozowania
spektrum autyzmu:
- interakcje społeczne oraz komunikacja interpersonalna (rozumiana dużo szerzej niż mowa werbalna)
- ograniczone, powtarzalne wzorce zachowań, zainteresowań lub aktywności.
Te dwa obszary mogą wyrażać się na bardzo
różne sposoby, w zależności od tego, jak wysokie
jest nasilenie objawów i w jakim wieku jest człowiek.    
Problemy w wymienionych wyżej obszarach
można zaobserwować już na wczesnym etapie rozwoju.
Co powinno zwrócić uwagę?
Często pierwszym sygnałem, który powoduje
niepokój u rodziców lub opiekunów jest brak, opóźniony rozwój mowy lub mowa specyficzna, często niezrozumiała dla otoczenia.  
Niekiedy mogą występować tzw. echolalie,
czyli bezpośrednie lub odroczone słowa, zwroty lub
całe zdania, będące powtórzeniem tego, co dziec6

ko usłyszało. Nie zawsze ma to funkcję społeczno-komunikacyjną. Osoba z objawami echolalii może
nie wykazywać inicjatywy w mówieniu do drugiej
osoby. Ma duże trudności z podtrzymaniem
rozmowy. Często nie wypowiada się spontanicznie
lub nie buduje bardziej złożonych wypowiedzi.  

W mowie osób w spektrum autyzmu mogą
występować zaburzenia prozodii wypowiedzi
dotyczące intonacji, rytmu, akcentu. Często głos jest
monotonny, intonacja jest uboga, co przekłada się
zarówno na sposób nadawania komunikatów, ale
również ich odbiór i rozumienie wypowiedzi innych
przez osobę z ASD.
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Czasem uwagę zwraca nagminne, nieprawidłowe użycie zaimków oraz mówienie o sobie
w trzeciej osobie.
Bywa jednak tak, że dzieci w spektrum autyzmu mówią bardzo dużo, poprawnie artykulacyjnie,
wręcz pedantycznie, choć nie zawsze adekwatnie
do zaistniałego kontekstu sytuacyjnego lub preferują
rozmowy na wybrane, ulubione tematy. Mowa może
być wręcz encyklopedyczna. Niektóre osoby z ASD
są bardzo gadatliwe, wręcz „natarczywe” w swoim sposobie komunikacji z otoczeniem. Mogą np.
w sposób uporczywy zagadywać inne osoby, zadawać wielokrotnie to samo pytanie, oczekując natychmiastowej odpowiedzi (nie zawsze sama odpowiedź
jest celem samym w sobie, jest to często potrzeba porządkowania sobie informacji, zapewnienie
poczucia, że wszystko jest w porządku). Wypowiedzi osoby z autyzmem często mogą wydawać się
nieadekwatne do sytuacji lub po prostu „nie na miejscu”.
Krzyś (lat 7) zaczął mówić bardzo późno,
a pierwszym charakterystycznym zachowaniem,
zauważonym przez rodziców były właśnie echolalie – dziecko zamiast odpowiadać na pytania,
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powtarzało je, czasem nawet wielokrotnie. Pojawiało się również nagminne określanie siebie samego przez Krzysia słowem „on”. Zamiast
„chcę powiedzieć” mówił „on chce powiedzieć”,
zamiast „słyszę” mówił „on słyszy”. Przestawiał
również litery w zdaniach oraz mówił je od końca (np. „son” zamiast „nos”), a do członków rodziny zwracał się bezosobowo. Przez długi
czas chłopiec w ogóle nie używał słów „mamo”
i „tato” zwracając się do rodziców. Krzyś rozumie
wszystko bardzo dosłownie, a jego wypowiedzi są
często odbierane jako niegrzeczne tylko dlatego,
że są bardzo bezpośrednie. Przykładem jest niedawna sytuacja, kiedy ciocia chłopca usłyszała
od niego że wygląda w nowym futrze, jak goryl tylko dlatego, że było ono w kolorze czarnym.
Niekiedy mowa jest bardzo schematyczna.
Dziecko może wypowiadać się w sposób specyficzny, niestandardowy, „dziwny”, „usztywniony”, czy
mało swobodny.
Odmienny
sposób
komunikacji
może
objawiać się tym, że mimika i gesty takiej osoby są niespójne z treścią jej wypowiedzi. Osobie
w spektrum autyzmu trudność może sprawić odczy9

tywanie tonu głosu i zawartych w nim emocji oraz
innych elementów komunikacji niewerbalnej takich,
jak gesty i mimika twarzy rozmówcy.
Dzieci, ale również dorośli w spektrum autyzmu często bywają bardzo dosłowni w komunikacji.
Dotyczy to zarówno ich wypowiedzi, jak i prób zrozumienia innych ludzi. Osoby z ASD mogą nie używać metafor czy przenośni, trudność może sprawiać
rozumienie żartów, ironii.  
Niektóre dzieci ze spektrum autyzmu sprawiają wrażenie, jakby druga osoba zupełnie ich nie
interesowała, nie zwracają na nią uwagi, nie podejmują prób nawiązywania rozmowy czy kontaktu.
Nie inicjują interakcji. Często uwagę otoczenia
zwraca brak reakcji dziecka na imię, kierowane
komunikaty czy polecenia. Dziecko może sprawiać
wrażenie, jakby nie słyszało tego, co mówi do niego
rodzic czy opiekun.
Patryk (lat 5) przez długi czas nie reagował
na swoje imię i nie przejawiał reakcji na bodźce
dźwiękowe z otoczenia. Z tego powodu rodzice
na początku myśleli, że ich syn nie dosłyszy lub
jest głuchy. Patryk ma problem z nawiązywaniem
kontaktu wzrokowego. Gdy ktoś do niego mówi,
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najczęściej w ogóle nie patrzy na te osobę. Jego
mimika jest jednostajna niezależnie od przeżywanych emocji. Ma również trudności w rozpoznawaniu
emocji u innych osób. Bardzo ważny jest dla niego
stały plan dnia i gdy dzieje się coś niespodziewanego, np. nagły wyjazd, Patryk reaguje niekontrolowaną złością. Nawet zmiana jadłospisu potrafi być
dużym stresem – chłopiec potrafi jeść na obiad
jedyną potrawę przez bardzo długi czas. Jego
mama do dziś wspomina trzy tygodnie, kiedy
musiała cały czas gotować na obiad czerwony
barszcz.
W przypadku małych dzieci w spektrum autyzmu odmienny sposób komunikowania swoich potrzeb może wyrażać się np. braniem kogoś z otoczenia za rękę i prowadzeniem w kierunku pożądanej
rzeczy. Może nie pojawiać się gest wskazywania
palcem na coś, co jest interesujące w otoczeniu lub
słabe reagowanie na wskazywane przez otoczenie
obiekty, zjawiska, sytuacje. Trudnością jest również
tzw. wspólna uwaga, czyli skupienie, zwrócenie uwagi na pewną rzecz przez dwie lub więcej osób oraz
świadomość, że te osoby razem zwracają uwagę
na tę rzecz. Najczęściej obserwuje się tę umiejętność
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podczas patrzenia na określony obiekt - osoby kierują spojrzenie w tym samym kierunku, poszukują tego
obiektu, wskazują na niego palcem, patrzą na siebie,
upewniając się, że druga osoba zauważyła ten sam
obiekt. Wspólna uwaga jest bardzo ważna dla rozwoju społecznego. Dziecko, którego rozwój przebiega w sposób prawidłowy koncentruje się na drugiej
osobie, chce być zauważonym, pochwalonym, chce
zwrócić swoją uwagę na siebie, swoje działanie lub
rzecz, która je zainteresowała. Celem jest przede
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wszystkim kontakt i budowanie relacji z drugą osobą. Ten obszar u dzieci ze spektrum autyzmu bywa
zaburzony.
Czasem uwagę zwraca nietypowa zabawa.
Dziecko w spektrum autyzmu może np, podczas
„zabawy” wykonywać cały czas te same czynności, postukiwać zabawkami, wywołując różnorodne
dźwięki, wprawiać zabawki w ruch obrotowy, ustawiać zabawki w idealnych rzędach lub według wielkości, zbierać różnokolorowe karteczki itp. Zabawki
nie są wykorzystywane w sposób funkcjonalny czy
typowy dla większości dzieci. Często podczas zabawy dziecko jest zainteresowane właściwościami
sensorycznymi przedmiotu: wącha go, liże, intensywnie się mu przygląda. Ingerencja innych osób
w te czynności może wywoływać reakcje złości czy
nawet agresji.
Czasem dziecko jest zainteresowane tylko jednym typem przedmiotów, inne zdają się go
nie ciekawić. Bywają dzieci z ASD mające szczególne uzdolnienia, znacząco wykraczające poza typowe
dla danej grupy wiekowej np. znający wszystkie litery
i cyfry 3 latek, przedszkolak namiętnie rozmawiający o kosmosie, dinozaurach czy dziecko, które bez
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problemu zapamiętuje daty urodzenia wszystkich
poznanych osób.  
Dzieci ze spektrum autyzmu mają również trudności z wchodzeniem w role „na niby”, z udawaniem
bohaterów czy udawaniem, że jakiś przedmiot może
być czymś innym niż jest np. klocek samochodem.
W zabawie raczej nie zdarza im się naśladować
rodzica, co jest typowe dla jego rówieśników w podobnym wieku. Często w okresie przedszkolnym
obserwuje się w tym obszarze znaczne odstępstwa
od typowego rozwoju- dziecko przejawia duże trudności we współuczestniczeniu w zabawach rówieśniczych, częściej wybiera aktywności samotne, może
sprawiać wrażenie, jakby nie rozumiało reguł społecznych, obowiązujących w zabawach, odchodzi
od grupy.
Szymon (lat 6) ma nietypowa pasję kolekcjonuje kapsle od piwa. Kapsle go fascynują, w swoich zbiorach posiada już eksponaty praktycznie z całego świata. Potrafi je czyścić
i układać godzinami, wie z jakiego kraju dany
kapsel pochodzi mówi, że lubi je bo są gładkie
i okrągłe. Chłopiec ma trudności w nawiązywaniu
relacji z rówieśnikami tradycyjne zabawy nie inte14

resują go, nie lubi naśladować ani odgrywać scen.
Nie lubi tez zabaw polegających na rywalizacji,
każdą przegraną bardzo przeżywa, i wraca do niej
nawet przez kilka dni. W sytuacjach emocjonalnych Szymon aby rozładować napięcie zaczyna
chodzić w kółko trzepocząc w charakterystyczny
sposób rączkami. To bardzo go uspokaja.

Trudnością dla dziecka i osoby z ASD jest nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu wzrokowego.
Niektóre dzieci w ogóle nie patrzą w oczy, nie pró15

bują w ten sposób zwrócić na siebie uwagi rodzica
i nie odpowiadają na próby nawiązania takiego kontaktu. Inne „łapią” przelotny kontakt wzrokowy, jeszcze inne mogą ten kontakt utrzymywać w sposób
nietypowy np. natarczywie wpatrując się w drugą
osobę. Niektóre dzieci już w okresie niemowlęcym
mają duże trudności z odwzajemnieniem uśmiechu.
U dzieci ze spektrum autyzmu zwraca również
uwagę odmienny profil rozwoju w zakresie obszaru
emocji. Mogą mieć one trudności (w różnym stopniu) z nazywaniem i rozpoznawaniem emocji i ich
przyczyn zarówno u siebie, jak i u innych osób. Mówienie o swoich przeżyciach, motywach działania,
doznaniach, uczuciach może sprawiać dzieciom
z ASD spore kłopoty. Również odczytywanie emocji, myśli, intencji i zamiarów innych ludzi bywa,
w mniejszym lub większym stopniu, utrudnione.
Związane jest to z tzw. teorią umysłu, czyli umiejętnością odczytywania, co myśli i czuje druga osoba oraz
z przyjmowaniem perspektywy drugiego człowieka.
Osoby w spektrum autyzmu mogą także
w sposób specyficzny odbierać otaczającą rzeczywistość. Występują u nich tzw. zaburzenia sensoryczne lub inaczej szczególna wrażliwość w odbiorze
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otaczającej rzeczywistości. Oznacza to, że bodźce,
które docierają do mózgu ze zmysłów np. wzroku,
słuchu, dotyku są odbierane i przetwarzane w sposób nietypowy. W pewnych obszarach może występować nadwrażliwość, w innych niedowrażliwość.
Może to oznaczać, że np. niektóre codzienne dźwięki stają się zbyt głośne, niektóre faktury przedmiotów
są trudne do zniesienia, dotyk sprawia dyskomfort.
Karolina (lat 7) uwielbia ptaki i wszystko
co wiąże się z ornitologią. Jej wiedza jest imponująca i zaskakuje niejednego dorosłego. Dziewczynka potrafi dzielić się wiadomościami godzinami, czasami w sposób natarczywy, w ogóle
nie zdając sobie sprawy z tego, że męczy rozmówcę. Karolina bardzo nie lubi dotyku, zwłaszcza
z zaskoczenia oraz przez osoby obce. Dlatego
wszelkie powitania związane z uściskiem dłoni lub
pocałunkiem są dla niej ogromnym wyzwaniem.
Zanim przytuli się Karolinkę, trzeba ja zawsze
zapytać, czy można. Nie lubi też wszelkiego rodzaju sztywnych, czy szorstkich materiałów. Na wełniany szalik lub czapkę reaguje płaczem. Mama
musi również usuwać wszystkie metki z ubranek
Karoliny, ponieważ drażniące części garderoby
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powodują u dziecka olbrzymi, wręcz bolesny dyskomfort.
Zaburzenia sensoryczne mogą przejawiać się
szerokich wachlarzem zachowań i reakcji np. mrużeniem oczu, podskakiwaniem, zatykaniem uszu,
wąchaniem przedmiotów, niepokojem w sytuacji
hałasu, piszczeniem, zainteresowaniem obiektami
wydającymi głośne dźwięki, dotykaniem różnych faktur w sposób nietypowy, niechęcią do intensywnego
światła, niechęcią do określonej konsystencji jedzenia, machaniem palcami, unikaniem określonych
struktur np. lepkich mas, szczypaniem się itd.
Kasia (lat 12) jest bardzo wrażliwa na wszelkiego rodzaju hałas, zwłaszcza na wysokie dźwięki. Dla niej każdy dzwonek w szkole jest przeżyciem niemal traumatycznym. Zakrywa wtedy uszy
i ucieka w kąt. Bardzo przeszkadza jej też zamieszanie, krzyki i głośne rozmowy. Z tego powodu dziewczynka bardzo nie lubi przerw w szkole
i najchętniej spędzałaby je siedząc w cichej klasie.
Problemem jest dla niej również wyjście z mamą
na zakupy do galerii handlowej, gdzie w każdym
sklepie jest ostre oświetlenie i gra głośna muzyka.
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U osób w spektrum autyzmu występują również ograniczone, powtarzalne wzorce zachowań,
zainteresowań lub aktywności. Bywa, że występuje
nasilona niechęć do wszelkiego rodzaju zmian i preferowanie rutyny, stałości i przewidywalności. Osoby
w spektrum autyzmu mogą być silnie przywiązane
do określonych przedmiotów, aktywności, czy stałych schematów np. dnia. Niektóre koncentrują się
nadmiernie na wybiórczych właściwościach przedmiotów. Zdarzają się osoby, które cechują się wąskimi zainteresowaniami lub kolekcjonują określony
rodzaj obiektów np. długopisy. Ograniczone i powtarzalne wzorce mogą przejawiać się także powtarzalnymi ruchami, tzw. manieryzmami ruchowymi czy
powtarzalnymi wypowiedziami.
Bywa, że u dziecka lub osoby z ASD współwystępują jeszcze inne trudności, np. neurologiczne,
metaboliczne,
niepełnosprawność
intelektualna. Czasem spektrum towarzyszy nadpobudliwość psychoruchowa, trudności emocjonalne, np. wysoki poziom lęku, zaburzenia nastroju,
zaburzenia odżywiania.
Opisane wyżej zachowania czy reakcje mogą
sugerować, że warto skonsultować dziecko ze spe19

cjalistą. Pilnego kontaktu wymaga sytuacja, w której
zauważamy, że niektóre umiejętności dziecka “cofają się”, dziecko zaczyna tracić zdolności, które do
tej pory zyskało - przestaje gaworzyć, reagować na
obecność rodzica, uśmiechać się w sytuacji próby
zwrócenia jego uwagi, przestaje korzystać ze słów,
których wcześniej używało.
Mimo, że zaburzenia ze spektrum autyzmu
mogą wyglądać zupełnie inaczej u każdego dziecka,
rodzic może zauważyć jego charakterystyczne zachowania i reakcje sugerujące, że może ono w tym
spektrum się znajdować.
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3. Przyczyny zaburzeń
ze spektrum autyzmu
Przyczyny autyzmu nie są dokładnie poznane.
Obecny stan wiedzy wskazuje, że nie istnieje pojedyncza, prosta przyczyna. Istnieją jednak czynniki,
które mogą zwiększyć prawdopodobieństwo diagnozy autyzmu u dziecka. Na wystąpienie spektrum autyzmu wpływają czynniki genetyczne i środowiskowe.
Czynniki, które mogą przyczynić się do zwiększenia prawdopodobieństwa wystąpienia spektrum
autyzmu to min:
- inne osoby w spektrum autyzmu w rodzinie,
- mutacje genetyczne,
- Zespół łamliwego chromosomy X i niektóre choroby
genetyczne,
- infekcje wirusowe w czasie ciąży,
- niektóre leki przyjmowane podczas ciąży
(np. na epilepsję),
- znaczne wcześniactwo (przed 26 tyg. ciąży),
- ciąże mnogie (bliźniaki, trojaczki),
- choroby autoimmunologiczne u matki.
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Badania dążące do ustalenia przyczyn występowania autyzmu wciąż trwają, a wiedza na ten temat poszerza się z każdym rokiem, a nawet miesiącem. Choć podłoże autyzmu wciąż nie jest do końca
poznane, naukowcy uznają skłonności genetyczne
za główny czynnik ryzyka. Nie istnieje jeden, konkretny gen odpowiedzialny za autyzm. Jako jego podłoże badane są określone kombinacje genów i obszary funkcjonowania mózgu, a zmiany w genach, które
występują u osób autystycznych, mogą występować
też u osób, które rozwijają się typowo.

Ważne!!!
Mimo, że badania nad ustaleniem przyczyn
i podłoża autyzmu nadal trwają, naukowcy są zgodni
co do jednego. Na jego wystąpienie nie mają wpływu
ani umiejętności rodzicielskie opiekunów, ani system
wychowania dziecka.
Spektrum autyzmu to odmienny profil rozwojowy, jednakże wczesne wykrycie i postawienie diagnozy jest bardzo ważne, ponieważ umożliwia dobranie
działań, które będą wspierać dalszy rozwój relacji,
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komunikacji i uczenia się już od najwcześniejszych
etapów rozwoju.
Pozwala również osobie w spektrum autyzmu
budować własne poczucie tożsamości.
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