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Maria Michalska – psycholog PPP1, specjalista w zakresie diagnozy rozwoju dziecka 

Czy moje dziecko ma autyzm? 
 

Wiele mówi się o tym, że częstość 

występowania tego zaburzenia w ogólnej 

populacji na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu 

lat znacznie wzrosła. Obecnie szacuje się, że 

dotyczy ono 1 na 38 chłopców i 1 na 152 

dziewczynki. Pojawiły się liczne teorie, w tym 

szczególnie popularna teoria o szkodliwym 

wpływie szczepionek, która ostatecznie została 

jednak obalona w 2004 r.  

Wśród naukowców panuje zgoda co do tego, że znaczący wzrost liczby osób z autyzmem 

związany jest m. in. z większą wykrywalnością, wyższą świadomością rodziców, lekarzy i nauczycieli, a 

także poszerzeniem kryteriów diagnostycznych (tzn. że dziś można zdiagnozować autyzm u dziecka, 

które prezentując te same objawy niegdyś nie otrzymałoby takiej diagnozy).  

Przedmiotem wielu badań są również uwarunkowania biologiczne i środowiskowe, jednak 

pomimo stwierdzenia wielu istotnych statystycznie zależności, wciąż brak jednoznacznych 

wskaźników specyficznych dla autyzmu. 

 Bardzo długo popularnością cieszyła się krzywdząca teza postawiona w latach 40-tych przez 

pierwszego badacza autyzmu – Leo Kannera -  mówiąca o tym, że matki dzieci autystycznych są 

zimne, niezdolne do okazywania ciepła i skupione na własnej osobie. Teoria ta na szczęście została 

obalona. Badania bliźniąt jednojajowych wskazują natomiast na bardzo wysoki poziom zgodności 

występowania tego rodzaju zaburzeń pomiędzy rodzeństwem (od 64 do 80%), co wskazuje na ich 

genetyczne podłoże. Ponadto rodzeństwo i rodzice dzieci z autyzmem często także wykazują pewne 

„cechy autystyczne”, np. sztywność w zachowaniu i myśleniu, niższe kompetencje komunikacyjne, 

preferowanie samotności czy skłonność do systematyzowania.  

Nie wykryto jednak żadnego pojedynczego genu warunkującego zaburzenia ze spektrum 

autyzmu. Mówi się o uwarunkowaniu poligonowym, a badania nad ustaleniem konkretnych genów i 

zależności między nimi nadal trwają. 

 

Czym jest ASD (autism spectrum disorder) czyli autystyczne spektrum zaburzeń? 

Choć w mowie potocznej często używamy określenia „autyzm”, w niniejszym artykule będę 

posługiwać się sformułowaniem „autystyczne spektrum zaburzeń”, które jest pojęciem szerszym – 

mieszczącym w sobie m. in. autyzm dziecięcy i atypowy oraz zespół Aspergera.  

Objawy ASD ujawniają się we wczesnym dzieciństwie, tzn. przed 3 rokiem życia (choć 

zauważone i właściwie zdiagnozowane mogą zostać także na znacznie późniejszym etapie rozwoju). 

Autystyczne spektrum zaburzeń jest zaburzeniem neurorozwojowym, czyli ściśle powiązanym z 

przebiegiem rozwoju układu nerwowego, w tym rozwojem i funkcjonowaniem mózgu.  

Wiele badań wskazuje na odmienną budowę poszczególnych struktur mózgu osób ze 

spektrum autyzmu (przede wszystkim ciała migdałowatego i spoidła wielkiego, ale także hipokampa, 

kory mózgowej, jąder podstawy, pnia mózgu i móżdżku). Budowa ta nie jest jednak na tyle 

specyficzna, by można było postawić diagnozę na podstawie badań neuroobrazowych. Badania 
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wskazują np., że 90 % dzieci w wieku od 2 do 4 lat z diagnozą ASD ma mózg o masie większej niż 

przeciętny, ale przecież nie każde dziecko z dużą głową kwalifikujemy jako autystyczne. Brak też 

konkretnych wskaźników biochemicznych, które pozwalałyby postawić diagnozę w oparciu o 

jakiekolwiek badania laboratoryjne.  

Autystyczne spektrum zaburzeń nie jest jednym wąsko zdefiniowanym zaburzeniem. Jego 

symptomy mogą występować w różnych kombinacjach i z różnym nasileniem, stąd różnorodność 

obrazów klinicznych. 

 W każdym wypadku dotyczą jednak 

problemów w następujących 3 obszarach:  

- trudności z tworzeniem relacji społecznych (przede 

wszystkim z rówieśnikami) 

- trudności w werbalnym i niewerbalnym 

komunikowaniu się z otoczeniem 

- ograniczonych wzorcach zainteresowań i aktywności 

(czyli tendencji do zachowań powtarzalnych, 

powielania schematów w zabawie i codziennym 

funkcjonowaniu, powtarzania specyficznych ruchów, 

wąskich, nasilonych lub nietypowych  zainteresowań). 

Diagnoza opiera się przede wszystkim na obserwacji zachowania dziecka (obserwacja aktualnego i 

wywiad z rodzicem dotyczący przeszłych zachowań). Proces diagnostyczny dodatkowo komplikuje 

fakt, że nie ma ani jednego symptomu w zachowaniu dziecka specyficznego wyłącznie dla dzieci z 

ASD. Dopiero współwystępowanie wielu z nich może wskazywać na zaburzenia ze spektrum autyzmu, 

ale o tym czy dziecko spełnia kryteria diagnostyczne ostatecznie musi zadecydować lekarz.  

 

Co najczęściej niepokoi rodziców? 

Rodzice zazwyczaj zaczynają się  niepokoić między 15 a 22 miesiącem życia dziecka. 

Pierwszym niepokojącym ich sygnałem jest zwykle brak rozwoju mowy, jego zahamowanie lub 

regres. Wielu rodziców dzieci z późniejsza diagnozą ASD (aż 43 %) podejrzewa niedosłuch, a ok. 26 % 

dostrzega u swych dzieci zaburzenia rozwoju ruchowego.  

Drugim okresem, w którym rodzice często udają się do specjalisty jest 3-4 rok życia, kiedy 

dziecko idzie do przedszkola i okazuje się, że nie nawiązuje interakcji z rówieśnikami lub czyni to w 

sposób niezgodny z ogólnie przyjętymi zasadami współżycia w grupie. Rodzicom często trudno jest 

przyjąć to, co słyszą od wychowawczyni z przedszkola i skłonni są dopatrywać się przyczyn trudności 

w czynnikach zewnętrznych. Wynika to z naturalnych mechanizmów obronnych i miłości, jaką darzą 

swoje dziecko. 

 Warto jednak na wszelki wypadek skonsultować się z psychologiem, gdyż w przypadku 

diagnozy ASD, zasadnicze znaczenie ma wczesne podjęcie terapii, kiedy mózg jest najbardziej 

plastyczny. Trzeba się liczyć z tym, że sam proces diagnozy (oczekiwanie na wizyty, konsultacje z 

różnymi specjalistami) może potrwać kilka miesięcy.  

Rozpoznanie autyzmu można postawić u dziecka 2 letniego. Jednak już na wcześniejszych 

etapach możemy obserwować pewne sygnały prediagnostyczne, które powinny wzbudzić w nas 

czujność i skłonić do stymulacji rozwoju w obszarze, w którym dostrzegamy określony trudności. 
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Symptomy prediagnostyczne ujawniające się już w okresie niemowlęcym 

Badania podłużne prowadzone na dzieciach z grupy ryzyka (m. in na rodzeństwie dzieci 

autystycznych) dowodzą, że dzieci, u których w późniejszym okresie rozpoznano zaburzenia ze 

spektrum autyzmu, często (choć nie zawsze) już w pierwszych miesiącach życia wykazywały 

odmienny sposób reagowania na bodźce o charakterze społecznym – w mniejszym stopniu 

interesowały się głosem ludzkim i twarzami ludzkimi.  

Niemowlęta rzadziej fiksowały wzrok na 

oczach osoby, która do nich mówi, a częściej na 

poruszających się elementach jej twarzy – np. ustach. 

Wykazywały też mniejszą umiejętność tzw. synchronii 

emocjonalnej – nie śledząc uważnie wyrazu twarzy 

osoby dorosłej, nie „dostrajały się” do jej stanu 

emocjonalnego (odpowiadanie uśmiechem na 

uśmiech, niepokojem na zaniepokojenie lub groźny 

wyraz twarzy). Zdolność taką lub jej brak można 

zaobserwować już u 4-miesięcznego dziecka. 

 Aby sprawdzić czy maluch (miedzy 6 a 18 miesiącem życia) posiada tę umiejętność, 

przeprowadza się prosty test zgodnie z tzw. paradygmatem kamiennej twarzy. Rodzic siada 

naprzeciwko dziecka, blisko, nawiązuje z nim kontakt, bawi się, rozśmiesza, następnie odwraca na 

chwile głowę i ponownie zwraca się w stronę niemowlęcia, zachowując „kamienna twarz”, która nic 

nie wyraża. Prawidłowo rozwijający się maluch powinien wyrazić zdziwienie i usiłować ponownie 

wrócić do poprzedniej interakcji – śmiejąc się lub pokazując coś, a przedłużająca się sytuacja braku 

ekspresji emocjonalnej mamy lub taty (nie dłużej niż do 1 minuty), powinna powodować wyraźne 

zdenerwowanie i zniecierpliwienie. Duża część dzieci z ASD po chwili traci zainteresowanie rodzicem i 

zaczyna rozglądać się w poszukiwaniu innego interesującego je obiektu. 

 Po 6 miesiącu życia, prawidłowo rozwijające się niemowlę zaczyna reagować na swoje imię 

(lub inne odnoszące się do jego osoby określenie). Tu także możemy przeprowadzić prosty test, 

pamiętając jednak, że nie jest on w pełni miarodajny. Dajemy dziecku do ręki zabawkę, stajemy z tyłu 

poza jego polem widzenia i wołamy malucha. Powinien wówczas odruchowo przekierować uwagę na 

wołającą go osobę. Jeśli czyni to z opóźnieniem, po powtórnym nawoływaniu lub nie czyni tego 

wcale, należy to uznać za jeden z niepokojących symptomów.  

 Ponadto warto zwrócić uwagę, czy niemowlę dąży do kontaktu poprzez wyciąganie rączek i 

gaworzenie (wchodząc w dialog naprzemienny z rodzicem) oraz czy dąży do naśladowania naszej 

mimiki lub gestów.   

Już 8-10 miesięczne maluchy stopniowo nabywają umiejętności tzw. budowania wspólnego 

pola uwagi (co ciekawe, zjawisko to występuję także u ssaków naczelnych). Dziecko uczy się 

pokazywać palcem różne przedmioty, by je otrzymać lub pokazać rodzicowi i skłonić go do określonej 

reakcji (a zatem nawiązać interakcję). Między 10 a 12 miesiącem życia uczy się także podążać 

wzrokiem za spojrzeniem innej osoby oraz kierować wzrok w miejsce wskazywane palcem (nie tylko 

na sam palec). U dzieci z ASD obserwujemy trudności w tym zakresie; często nie patrzą na to, na co 

spogląda lub co pokazuje im inna osoba, a uchwyciwszy wzrokiem wskazywany obiekt, nie kierują 

ponownie wzroku na twarz partnera interakcji, by zobaczyć jego reakcję. Ponadto często obserwuje 

się, że nie używają palca wskazującego – niechętnie wskazują obiekty, a jeśli już to robią, używają 
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całej dłoni lub np. kciuka. Należy jednak zaznaczyć, że pewna grupa dzieci u których stwierdzono ASD 

nie ujawniała opisanych wyżej wczesnych wskaźników autyzmu. 

Warto wspomnieć także o tym, że rodzice dzieci z ASD zazwyczaj opisują je jako bardzo 

spokojne, niewymagające kontaktu ani nadmiernej uwagi lub – jako bardzo niespokojne, 

rozregulowane w zakresie snu i czuwania, pobudliwe, płaczliwe, z trudem wyciszające się, których 

potrzeby i stany emocjonalne były trudne do odczytania i przewidzenia.  

 

Rozwój ruchowy 

Zaburzenia w zakresie rozwoju ruchowego nie są specyficzne dla zaburzeń ze spektrum 

autyzmu, ale bardzo często z nimi współwystępują. Czujność rodziców powinien wzbudzić opóźniony 

rozwój motoryki dużej i małej, związany często z nieprawidłowym napięciem mięśniowym. 

Prawidłowo rozwijające się niemowlę z reguły uczy się siadać ok. 7-8 miesiąca życia i chodzić 

samodzielnie do 14 miesiąca. Bardzo duża część dzieci z ASD nabywa powyższe umiejętności później 

niż rówieśnicy. Z reguły obserwuje się u też u nich obniżoną sprawność rąk, co może przejawiać się 

trudnościami z nauką samodzielnego jedzenia łyżeczką, manipulowania przedmiotami czy rysowania. 

Często też na etapie, gdy opanują wszystkie umiejętności lokomotoryczne, można zaobserwować u 

nich pewną niezborność ruchową i trudności w koordynacji ruchów lewej i prawej strony ciała.  

Symptomem niepokojącym rodziców powinny być nietypowe, często powtarzane przez 

dziecko ruchy (tzw. stereotypie lub manieryzmy ruchowe), np. przesuwanie dłonią przed oczami, 

kołysanie się, kręcenie się wokół własnej osi, wspinanie na palce czy  nietypowe ruchy rąk. Można je 

zaobserwować zwłaszcza w sytuacjach silnych emocji, gdy dziecko boi się lub cieszy czymś, może np. 

machać rączkami  jak ptaszek i podskakiwać lub przestępować z nogi na nogę.  

W grupie dzieci z zaburzeniami ze 

spektrum autyzmu bardzo często występują 

zaburzenia integracji sensorycznej (również 

niespecyficzne dla ASD) objawiające się 

niedostateczną lub nadmierną wrażliwością na 

różnego rodzaju bodźce zmysłowe (w różnych 

kombinacjach). Często jest to wygórowana reakcja 

na hałas, której towarzyszy zatykanie uszu lub 

potrzeba stymulacji wzrokowej (przyglądanie się 

kręcącym się lub migającym obiektom). 

Nadwrażliwość dotykowa może dotyczyć różnych obszarów ciała: stóp (niechęć do chodzenia boso po 

piasku, trawie), dłoni (niechęć do dotykania różnego rodzaju faktur, brudzenia rąk),  głowy (niechęć 

do mycia twarzy, włosów), jamy ustnej (nadwrażliwość na fakturę pokarmu). Zdarza się też, że dzieci 

te przejawiają podreaktywność na ból i dotyk (np. nie zauważają, że się skaleczyły lub że ktoś im 

zrobił zastrzyk, wkładają ręce i różne przedmioty do buzi) lub poszukują bodźców, domagając się 

dotyku, preferując gwałtowne zabawy polegające na szturchaniu i ściskaniu. Innym przejawem 

zaburzeń przetwarzania sensorycznego może być niechęć do zmiany pozycji ciała w przestrzeni 

(niechęć do korzystania ze sprzętów na placach zabaw) lub silna potrzeba doznań ruchowych 

(zamiłowanie do huśtania się, kręcenia, nadaktywność ruchowa).  
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Jedzenie 

Stosunkowo często pojawiającym się problemem jest wybiorczość pokarmowa, która 

początkowo może mieć źródło w zaburzeniach integracji sensorycznej (nadwrażliwość na smak, 

konsystencję pokarmu), jednak z czasem staje się często jednym ze schematycznych wzorców 

zachowań, wynikającym z potrzeby stałości. Zdarza się, że nawet dziecko o stosunkowo szerokiej 

diecie na jakimś etapie zaczyna ją zawężać.  

 

Zabawa 

Kolejnym istotnym wskaźnikiem zaburzeń 

ze spektrum autyzmu jest sposób, w jaki dziecko 

się bawi. U młodszych dzieci z ADS częściej daje 

się zaobserwować nieumiejętność zabawy 

zabawkami (adekwatnymi do wieku) zgodnie z ich 

zastosowaniem lub nietypowe ich używanie. W 

zabawie często brak jest dążenia do osiągnięcia 

konkretnego celu, a w większości polega ona na 

rozrzucaniu lub wysypywaniu różnych 

przedmiotów z pojemników (zamiast budować 

wierzę z kółek – jedynie je rozrzucają, zamiast 

stawiać klocek na klocku – rzuca nimi). W niektórych przypadkach występuje też fascynacja (nie 

należy mylić z zainteresowaniem!) przedmiotami, które się kręcą (piłki, pralka, koła aut, monety 

wprawiane w ruch wirowy, bączki, kulodromy), która wynika z potrzeby autostymulacji. Dzieci te 

często preferują też zabawki migające światełkami. 

 Niepokój może budzić zwłaszcza zabawa schematyczna, polegająca na powtarzaniu tej samej 

czynności wiele razy (układanie czegoś, burzenie i ponowne układanie tego samego), układaniu 

czegoś w rzędach (tzw. szeregowanie przedmiotów) lub zgodnie z jakimś konkretnym kluczem (np. od 

najmniejszego do największego lub zgodnie z kolorami tęczy). Dziecko źle znosi, gdy ktoś wprowadzi 

zmiany w ustawieniu przedmiotów, co wynika z dążenia do stałości i rytualizacji czynności.  

Charakterystyczna dla dzieci z ASD jest nieumiejętność podejmowania zabawy symbolicznej, 

czyli tzw. zabawy „na niby”, w której maluch np. udaje, że klocek jest telefonem, patyk różdżką itd. U 

prawidłowo rozwijających się dzieci umiejętność ta powinna rozwinąć się w pełni do ok. 2 roku życia, 

ale już 18-miesięczne dziecko powinno podjąć zabawę naśladowczą z dorosłym polegającą na 

udawaniu wykonywania jakichś czynności (np. nalewanie niby-herbaty z czajniczka). Maluchy ze 

spektrum autyzmu mają natomiast problem z podejmowaniem zabawy opartej na wyobraźni oraz na 

naśladowaniu; niechętnie angażują się w pokazywanie przy pomocy gestów. W przedszkolu bardzo 

trudno im włączyć się w zabawę z odgrywaniem ról (np. w dom), bo wymaga ona współpracy i 

przewidywania, co pomyśli i co zrobi inna osoba. Nawet, jeśli chcą się bawić, to na własnych 

zasadach. Dlatego też dzieci z ASD chętniej bawią się same, z dala od grupy. 

 Dzieci ze spektrum autyzmu z reguły nie lubią rysować i kolorować z uwagi na obniżoną 

sprawność manualną. Często bawią się jedną wybraną zabawką. Warto też wspomnieć o tym, że 

wśród dzieci ze spektrum autyzmu częściej pojawia się i dłużej utrzymuje tendencja do noszenia ze 

sobą tzw. talizmanów – może być to klocek, kocyk czy pieluszka tetrowa, zapewniające poczucie 

bezpieczeństwa i stałości. 
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 W wieku przedszkolnym często pojawia się u nich zamiłowanie do układania puzzli lub 

budowania z klocków Lego. Rodzice zwykle cieszą się, że ich pociecha potrafi zająć się sobą, jednak 

jeśli kilkuletni maluch jest w stanie spędzić samodzielnie 2 godziny nie dopominając się o kontakt, 

może to stanowić jeden z niepokojących sygnałów.  

 

Komunikacja 

Jak już pisałam, wiele rodziców niepokoi nieprawidłowy rozwój mowy. Dziecko nie gaworzy,  

ok. 12-15 miesiąca nie wypowiada pierwszych słów lub wypowiadało je, a potem przestało albo 

poprzestaje na pierwszych słowach i nie poszerza zasobu słownika przez długi czas. Należy mieć na 

względzie, że rozwój mowy u niektórych maluchów może ulegać chwilowemu zahamowaniu po tym, 

jak zaczynają przemieszczać się samodzielnie na dwóch nóżkach. Fascynacja nową umiejętnością 

odciąga ich uwagę od interakcji społecznych i mówienia. Jednak jeśli stan ten utrzymuje się dłużej niż 

ok. 2 miesiące, warto uważnie przyglądać się dziecku. Jeśli dziecko w wieku lat 2 nie wypowiada ok. 

50-60 słów, powinien być to dla nas zawsze sygnałem, że trzeba skonsultować się ze specjalistą - nie 

musi to wcale oznaczać zaburzeń ze spektrum autyzmu, ale może świadczyć o opóźnieniu rozwoju 

mowy i potrzebie stymulacji w tej sferze.  

U dzieci z ASD mowa może pojawić się dopiero w wieku 4-5 lat, może też pojawić się 

wcześniej, ale nie służyć komunikacji. Dziecko np. bawiąc się, śpiewa, mówi do siebie, ale nie 

odpowiada na kierowane do niego pytania, a chcąc coś uzyskać, posługuje się głównie gestem, a nie 

mową, np. prowadzi mamę za rękę w stronę lodówki lub regału i pokazuje coś, co chciałoby zjeść lub 

uzyskać, a czego samo nie może dosięgnąć. Nie jest jednak zainteresowane interakcją z rodzicem, ale 

uzyskaniem konkretnego obiektu – rodzic traktowany jest instrumentalnie , jako środek do 

osiągnięcia określonego celu.  

Częstym zjawiskiem u dzieci z ASD jest echolalia występująca po ukończeniu 2 roku życia 

(wcześniej może być normatywna). Może być ona bezpośrednia (gdy dziecko powtarza np. ostatnie 

zdanie lub słowo zasłyszanego przed chwila komunikatu lub pytania) lub odroczona (gdy dziecko po 

pewnym czasie odtwarza zdania, dialogi dorosłych, piosenki, a czasem nawet całe sekwencje z reklam 

lub bajek). Co ciekawe, znaczna część tych dzieci dość łatwo zapamiętują piosenki i całe sekwencje w 

języku angielskim, nie posługując się językiem polskim.  

U pewnej grupy maluchów z ASD nie obserwuje się opóźnienia rozwoju mowy. Grupa ta 

często otrzymuje w późniejszym okresie diagnozę zespołu Aspergera. Zdarza się, że mają one bardzo 

rozbudowane słownictwo – zwłaszcza w jakiejś konkretnej dziedzinie. Nie zawsze jednak posługują 

się nim adekwatnie do sytuacji. Często nieprawidłowości obejmują też głośność mówienia i melodię 

mowy (dziecko może mówić np. bardzo głośno, bardzo jednostajnie), a także współgranie 

komunikatów werbalnych z niewerbalnymi (np. umiejętność adekwatnej gestykulacji wspomagającej 

przekaz werbalny, zgrania mimiki z treścią wypowiedzi).  

Sygnałem ostrzegawczym powinno być dla rodziców utrzymujące się unikanie lub 

utrzymywanie przez dziecko słabego kontaktu wzrokowego z rozmówcą, słabe odwzorowywanie 

emocji i brak wyrazistej ekspresji mimicznej. Niepokój powinny wzbudzić także stereotypie językowe 

polegające na wielokrotnym powtarzaniu tego samego słowa lub zdania (na zasadzie „zdartej płyty”), 

nieprawidłowe stosowanie zaimków (np. mówienie o sobie w trzeciej osobie), a także nadmierna 

dosłowność w rozumieniu zasłyszanych komunikatów (np. dziecko może nie rozumieć, gdy mama 

mówi, by „nie wchodziło jej na głowę”, bo przecież stoi tuż przed nią).  
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Na późniejszych etapach rozwoju, nawet gdy dziecko posiada już szeroki zasób słów, 

utrzymują się problemy w zakresie komunikacji z otoczeniem. Dzieci z ASD mają trudności z 

inicjowaniem rozmowy, a także kończeniem jej. Zdarza się, że ich odpowiedzi są nieadekwatne do 

zadanego pytania i sytuacji. Potrafią też prowadzić długie monologi na interesujący je temat, nie 

wyczuwając, kiedy rozmówca jest znudzony lub zmęczony rozmową.  

Problem stanowi dla nich prowadzenie dialogu polegającego na wzajemnym słuchaniu i 

pozostawianiu partnerowi miejsca na wypowiedź. Ponieważ mają trudności z wyobrażeniem sobie, 

co myśli i czuje inna osoba, bywają też nadmiernie szczere w swoich wypowiedziach.  

 

Relacje społeczne 

 Kwestia komunikacji bezpośrednio łączy 

się z problemami w relacjach społecznych, który 

powinien być obszarem szczególnej uwagi 

rodziców, ponieważ wszystkie osoby z ASD 

prezentują jakościowe zaburzenia w interakcjach 

społecznych. Leo Kanner w 1943 r. opisał dzieci 

autystyczne jako „preferujące samotność”, 

„niezdolne do tworzenia bliskich więzi”. 

 Laura Wing w 1979 r. wyodrębniły 3 podtypy 

osób z autyzmem, wśród których pierwsza grupa 

(ok. 60 %) to osoby pełne rezerwy, zamknięte we własnym świecie, druga grupa (20-30 %) - to osoby 

pasywne, z którymi można nawiązać kontakt, ale nie wykazują inicjatywy i spontanicznej tendencji do 

dzielenia się z innymi swoimi przeżyciami i myślami, a trzecią grupę (10-20 %) stanowią osoby 

aktywnie poszukujące kontaktu, ale czyniące to w specyficzny sposób. Jest to typologia, która 

zapoczątkowała nieco inny sposób myślenia o relacjach społecznych osób autyzmem. Wiele 

przeprowadzonych od tej pory badań potwierdziło zdolność dzieci z ASD do tworzenia więzi 

emocjonalnych. Choć dzieci te nie zawsze potrafią okazać swoim rodzicom przywiązanie, nie oznacza 

to jego braku. Często też zdarza się, że są w stanie z rodzicami nawiązywać kontakt, jakiego nie 

umieją nawiązać z innymi osobami – przytulają się do nich, nawiązują z nimi kontakt wzrokowy i w 

większym stopniu reagują na kierowane przez rodziców komunikaty. Dlatego też dużo lepszym 

wskaźnikiem ewentualnych zaburzeń ze spektrum autyzmu jest to, jak dziecko nawiązuje kontakt z 

rówieśnikami, wychowawcą czy diagnostą. Rodzice powinni bacznie przyglądać się temu, jak ich 2-3-

letni maluch reaguje na inne dzieci na placach zabaw – czy interesuje się nimi, czy wykazuje 

inicjatywę czy też za wszelką cenę stroni od nich.  

W przedszkolu 3-latki dopiero uczą się wspólnej zabawy. Początkowo naturalne jest, że bawią 

się obok siebie a nie ze sobą, ale już po kilku pierwszych miesiącach wspólnego przebywania powinny 

zacząć inicjować interakcje i uczestniczyć w grupowych aktywnościach i zajęciach organizowanych 

przez wychowawcę. Nauczyciele, znając te prawidłowości, z reguły zgłaszają rodzicom problem 

dopiero pod koniec pierwszego semestru, ponieważ dają uczniom czas na aklimatyzację. Rodzice 

najczęściej otrzymują informację, że ich dziecko nie nawiązuje relacji z rówieśnikami lub że robi to w 

sposób sprzeczny z ogólnie przyjętymi zasadami – popychając, bijąc, rozrzucając lub zabierając 

zabawki. Często akty agresji są próbą włączenia się w zabawę przy jednoczesnym braku umiejętności 

zrobienia tego w inny sposób. Mogą też one wynikać ze specyfiki funkcjonowania emocjonalnego 

dziecka a ASD, o której wspomnę później. Część dzieci z ASD nawiązuje interakcje, ale np. tylko z 
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jednym wybranym kolegą – z reguły cichym i uległym, który łatwo podporządkowuje się narzucanym 

przez nie zasadom. Obserwując zabawę takich 3-4-latków można zauważyć, że ich kontakt podczas 

zabawy często jest ograniczony – bawią się np. tym samym kompletem klocków, ale każdy we 

własnym zakresie.  

Często dodatkowym problemem w tworzeniu relacji z rówieśnikami jest nadruchliwość i 

nadaktywność dziecka z ASD, które może z powodu potrzeby dostymulowania się ściskać i popychać 

inne maluchy, nie rozumiejąc, że to je boli. Wiąże się to z trudnościami w zakresie rozpoznawania i 

rozumienia reakcji emocjonalnych innych osób. Osobom z ASD trudno jest wyobrazić sobie, co może 

myśleć inna osoba (umiejętność tę nazywamy tzw. teorią umysłu). N 

iektóre dzieci z ASD dążą do kontaktu, ale są przy tym postrzegane jako osoby „narzucające 

się”, „natrętne”, „bez wyczucia”, chętnie rozmawiają z osobami obcymi na ulicy lub z 

wychowawcami. Podchodzą do nich i zarzucają mnóstwem pytań i monologami, nie zawsze 

przestrzegając odpowiedniego dystansu (mówienie na „ty”, zadawanie nazbyt osobistych pytań). 

Zdarza się, że preferują one kontakt z dorosłymi, ponieważ jest łatwiejszy; dorosły cierpliwie słucha, 

nie odrzuca i nie wyśmiewa. Wychowawcy często zgłaszają rodzicom także brak reakcji na kierowane 

do grupy polecenia, co wiąże się z zaburzonymi procesami uwagi. Kiedy wszyscy uczniowie zaczynają 

wykonywać jakieś zadanie, dziecko z ASD siedzi biernie. Niezbędne jest wówczas, by wychowawca 

indywidualnie podszedł i wytłumaczył, co ma zrobić. Często jednak uczeń wykonuje określoną 

czynność tylko do czasu, gdy nauczyciel przy nim stoi. 

Rodzice bardzo często niedowierzają nauczycielom, zdziwieni rozdźwiękiem między 

poziomem wiedzy i umiejętności prezentowanym przez malucha w przedszkolu i w domu. To samo 

dziecko może bowiem funkcjonować zupełnie inaczej w warunkach domowych i warunkach 

przedszkolnych, gdzie ilość dopływających bodźców jest znacznie większa. 

 

Przywiązanie do rutyny 

 Kolejną kwestią, która może zaniepokoić rodziców jest przywiązanie do rutyny i rytuałów. 

Większość dzieci z ASD nie lubi zmian (np. zmiana drogi do przedszkola, zastępstwo z inną panią, inne 

płatki śniadaniowe), boi się tego, co nowe (np. miejsc, sytuacji), preferuje powtarzalność i 

przewidywalność. Dlatego osoby te często wykonują czynności zgodnie z określoną kolejnością; 

dotyczy to głównie czynności codziennych, np. związanych z porannym wstawaniem, myciem czy 

kładzeniem się spać. Sztywność może przejawiać się też w najróżniejszych przyzwyczajeniach, jak np. 

picie tylko z określonego kubeczka czy butelki, jedzenia pokarmów określonego koloru czy określonej 

kategorii, korzystanie tylko z jednej kabiny w toalecie. 

  Rodzice stosunkowo często zgłaszają, że dziecko w domu kompulsywnie domyka szuflady i 

drzwi, gasi pozostawione światło w łazience. Osoby z ASD w sytuacji przyswojenia jakiejś zasady także 

dość sztywno się jej trzymają (niezależnie od warunków zewnętrznych) i upominają innych, gdy ktoś 

ją złamie. Wobec niemożności zrealizowania swojego planu lub gdy coś idzie nie po ich myśli (np. ktoś 

zmieni ustawienie ułożonych uprzednio zabawek, mają usiąść na innym krzesełku niż zwykle) osoby z 

ASD reagują bardzo silnymi emocjami. Małe dzieci potrafią wpadać w histerię, którą trudno 

opanować. Należy bowiem zaznaczyć, że intensywne, nieadekwatne do bodźca reakcje emocjonalne 

także wpisują się w obraz i specyfikę funkcjonowania dzieci ze spektrum autyzmu. 

 

 

 



9 

 

Zainteresowania 

Sztywność w obrębie zainteresowań przejawia się zwykle 

fiksowaniem się na jakimś temacie. Młodsze dzieci najczęściej 

zaczynają się interesować cyframi. Szybko zaczynają liczyć i często 

ich umiejętności matematyczne przewyższają umiejętności ich 

rówieśników. 

 Maluchy z ASD często fascynują symbole i piktogramy. Zdarza 

się, że nawet 3-letnie dzieci zaczynają rozpoznawać marki samochodów 

czy sprzętu elektronicznego. Fiksacje mogą dotyczyć różnych tematów - 

dinozaurów, kosmosu, maszyn rolniczych, pociągów, samolotów, czy 

autobusów (niektóre dzieci znają nawet szczegółowo ich numery i trasy, 

rozkłady jazdy). 

 Wiele dzieci z ASD kolekcjonuje informacje na interesujący je temat i często wykazuje 

imponującą wiedzę i słownictwo w określonej dziedzinie. Towarzyszy temu również przymus 

mówienia o przedmiocie fascynacji. Nierzadko pojawia się on też w rysunkach i zabawach. Potrafią 

wielokrotnie oglądać książkę lub film, który dotyczy danej tematyki. 

 Starsze dzieci bardzo często zaczynają interesować się informatyką i stają się specjalistami w 

tej dziedzinie. Komputer okazuje się też takim medium, przez które łatwiej im jest nawiązać kontakty 

społeczne, ponieważ przekaz ogranicza się do tekstu pisanego, a wyeliminowana jest cała sfera 

komunikacji niewerbalnej (odczytywania i nadawania komunikatów niewerbalnych), która stanowi 

ich słabą stronę. 

 

Diagnoza 

Diagnozę autyzmu stawia zespół specjalistów, w tym psycholog i lekarz (może być to 

neurolog, ale częściej – psychiatra dziecięcy). Często wskazana jest także konsultacja logopedyczna 

oraz badanie słuchu (w celu wykluczenia innych przyczyn zaburzeń rozwoju mowy). 

 Psycholog ocenia rozwój intelektualny, emocjonalny dziecka i umiejętność budowania relacji 

z dorosłym, natomiast lekarz przeprowadza wywiad, obserwację, ocenia, czy dziecko spełnia kryteria 

zaburzenia i ewentualnie wpisuje rozpoznanie. Diagnoza jest procesem i nie ogranicza się do jednego 

spotkania. Można ją wykonać bezpłatnie np. Poradni dla Osób z Autyzmem w Gdańsku (choć trzeba 

się liczyć z kilkumiesięcznym czasem oczekiwania) lub odpłatnie w prywatnych ośrodkach 

specjalizującym się w diagnozie autyzmu (np. IWRD, SOTIS). 

 Jeżeli rodzic chce skorzystać ze wsparcia poradni psychologiczno-pedagogicznej, warto 

najpierw zgłosić się na indywidualną konsultację, w trakcie której psycholog zbierze wywiad. 

Psycholog może udać się na obserwację do przedszkola, by sprawdzić, jak dziecko nawiązuje kontakt 

z rówieśnikami lub (jeśli dysponuje szczegółową opinią z przedszkola dostarczona przez rodzica) 

pominąć ten etap i w toku kolejnego spotkania przystąpić do diagnozy indywidualnej, by ocenić jego 

rozwój. W niektórych przypadkach konieczne jest skierowanie rodzica dodatkowo na badanie testem 

ADOS-2, który nie jest jeszcze dostępny w placówkach publicznych. 

 Następnie konieczna jest co najmniej jedna wizyta u psychiatry dziecięcego. Najlepiej, by 

rodzic posiadał wówczas opinię psychologa i logopedy oraz ewentualny opis funkcjonowania dziecka 

w przedszkolu.  

 

 



10 

 

Może lepiej nie diagnozować…? 

 Wielu rodziców, dostrzegając u swojego dziecka symptomy ASD, obawia się diagnozy, którą 

odbierają jako stygmatyzującą społecznie. Obawy dotyczą najczęściej tego, jak będą odbierani przez 

rodzinę, znajomych oraz  tego, czy dziecko nie otrzyma etykiety, która przylgnie do niego na całe 

życie. Warto jednak spojrzeć na tę kwestię wyłączając na chwilę emocje i rozważając realne możliwe 

zyski i straty. Dziecko „niezdiagnozowane” nie stanie się inne niż jest, a problemy, z którymi się 

boryka nie znikną same z siebie, bo z autyzmu się nie wyrasta. Można natomiast poddać terapii 

poszczególne obszary, w których występują trudności i pracować nad nimi w takim zakresie, jak to 

tylko jest możliwe. Kontakt ze specjalistami umożliwia uzyskanie wskazówek, jak postępować, a 

czego unikać, a diagnoza lekarza daje szansę uzyskania dokumentów, dzięki którym dziecko może 

uzyskać bezpłatne wsparcie terapeutyczne na terenie przedszkola i szkoły. 

Dzieciom ze stwierdzonym autyzmem lub zespołem Aspergera od wieku 2,5 roku przysługuje 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, które wydawane jest przez poradnie psychologiczno-

pedagogiczne. Orzeczenie wydawane jest na konkretny etap edukacyjny (wychowanie przedszkolne/ 

klasy I-III/ klasy IV-VIII) i zawiera diagnozę (psychologiczną, pedagogiczna i logopedyczną), wynikające 

z niej konkretne wskazania do pracy z dzieckiem oraz rodzaj terapii, którą zapewnić musi placówka.  

W tym przypadku są to zajęcia z psychologiem rozwijające umiejętności społeczne i komunikacyjne 

oraz zajęcia logopedyczne, ale często zaleca się także inne rodzaje terapii.  

Bardzo istotną kwestią jest możliwość uzyskania wsparcia nauczyciela wspomagającego, 

który może pracować z dzieckiem indywidualnie, aktywizując, dbając o koncentrację na zadaniach i 

włączając do grupy rówieśniczej. Jeśli dziecko nie chodzi jeszcze do szkoły, rodzice mogą też ubiegać 

się o opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, która daje możliwość uzyskania 

dodatkowej bezpłatnej terapii w ośrodku zajmującym się wczesnym wspomaganiem rozwoju lub na 

terenie przedszkola.  

W sytuacji, gdy rodzic nie ma zamiaru skorzystać z tego rodzaju wsparcia, bo posiada 

odpowiednie środki finansowe, by na własna rękę zapewnić dziecku odpowiednią terapię, diagnoza 

lekarska i orzeczenie nie są niezbędne. Należy jednak rozważyć, czy dziecku łatwiej będzie 

funkcjonować w przedszkolu lub szkole z diagnozą ASD czy opinią „niegrzecznego”, „sprawiającego 

problemy”, „nieprzystosowanego”, „odludka” lub „głupka”. Wiele osób, które uzyskały diagnozę 

dopiero w okresie nastoletniości lub dorosłości, postrzega ją jako coś pozytywnego, co odciążyło ich z 

poczucia winy i niższości w związku z dotychczasowymi problemami i niepowodzeniami.  

Warto też zaznaczyć, że brak podjęcia odpowiednich działań często prowadzi do pogorszenia 

funkcjonowania ucznia w przedszkolu i szkole oraz pogłębienia jego izolacji społecznej. Niemożność 

uzyskania indywidualnego wsparcia w procesie nauczania uniemożliwia realizowanie potencjału 

indywidualnego; dziecko nie uczestniczy aktywnie w zajęciach, nie poszerza wiedzy i nie rozwija 

swoich umiejętności w takim stopniu, jak rówieśnicy. Ostateczna decyzja zawsze jednak należy do 

rodzica. 

 


