Często Zadawane Pytania
1. CO POWODUJE ZESPÓŁ ASPERGERA?
Przede wszystkim wiemy, że zespół Aspergera nie jest spowodowany nieodpowiednim rodzicielstwem
ani urazem psychicznym lub fizycznym. Niestety rodzice często myślą, że zachowanie i profil zdolności
są w jakiś sposób spowodowane defektem ich własnego charakteru lub umiejętności rodzicielskich,
być może nie zapewniając wystarczająco dużo miłości dziecku; lub jakieś traumatyczne wydarzenie,
takie jak bycie świadkiem wypadku lub upadek z drzewa. Rodzice powinni porzucić poczucie osobistej
winy. Badania naukowe jasno wykazały, że zespół Aspergera jest spowodowany dysfunkcją
określonych struktur i układów w mózgu. Krótko mówiąc, mózg jest inaczej „okablowany”,
niekoniecznie wadliwie, i nie było to spowodowane tym, co rodzic zrobił lub czego nie zrobił podczas
rozwoju dziecka. Jesteśmy teraz w stanie przeprowadzić badania obrazowania mózgu typowych ludzi,
które potrafią zidentyfikować struktury i systemy, które współdziałają, tworząc „mózg społeczny” i
zbadać, czy którakolwiek z tych struktur funkcjonuje inaczej u osób z zespołem Aspergera. Badania
naukowe, w których wykorzystano technologię obrazowania mózgu i testy neuropsychologiczne,
potwierdziły, że zespół Aspergera jest związany z dysfunkcją „mózgu społecznego”, który obejmuje
komponenty przedniego i skroniowego obszaru kory, a dokładniej środkowy przedczołowy i okolice
oczodołowo-czołowe płatów czołowych, górna bruzda skroniowa, dolna podstawna kora skroniowa i
bieguny skroniowe płatów skroniowych. Istnieją również dowody na dysfunkcję ciała migdałowatego,
jąder podstawy i móżdżku. Najnowsze badania sugerują, że istnieje słaba łączność między tymi
komponentami. Istnieją również dowody sugerujące dysfunkcję kory prawej półkuli i nieprawidłowości
układ dopaminowy. Badania neurologiczne badające funkcję mózgu są zgodne z psychologicznym
profilem umiejętności rozumowania społecznego, empatii, komunikacji i poznania, które są
charakterystyczne dla zespołu Aspergera. W ten sposób wiemy teraz, które struktury w mózgu
funkcjonują lub są „okablowane” inaczej. Ale dlaczego te obszary mózgu rozwijały się inaczej?
Prawdopodobnie dla większości osób z zespołem Aspergera przyczyną są czynniki genetyczne.
Asperger początkowo zauważył widmo lub cień syndromu u rodziców (zwłaszcza ojców) dzieci, które
widział, i zaproponował, że stan może być dziedziczony. Kolejne badania potwierdziły, że w przypadku
niektórych rodzin występują uderzająco podobne cechy członków rodziny. Badania wykazały, że przy
zastosowaniu ścisłych kryteriów diagnostycznych dla zespołu Aspergera około 20 procent ojców i 5
procent matek dzieci z zespołem Aspergera ma sam zespół Aspergera. Chociaż ta informacja może nie
być całkowitym zaskoczeniem dla ich partnera, zwykle nie mieli oni formalnej diagnozy. Jeśli użyć
szerszego opisu zespołu Aspergera, prawie 50% krewnych pierwszego stopnia dziecka z zespołem
Aspergera ma podobne cechy. Biorąc pod uwagę krewnych drugiego i trzeciego stopnia, ponad dwie
trzecie dzieci z zespołem Aspergera ma krewnych o podobnym wzorze zdolności. Jest coś w genach. W
rozdziale 1 używam metafory układania 100-elementowej układanki, aby opisać ocenę diagnostyczną
zespołu Aspergera. Niektóre fragmenty lub aspekty zespołu Aspergera mają szkodliwy wpływ na jakość
życia danej osoby, podczas gdy inne mogą być korzystne. Członkowie rodziny, którzy mają więcej cech
zespołu Aspergera, niż można by oczekiwać od typowej osoby, mogą odziedziczyć korzystne cechy,
które przyczyniają się do ich sukcesu w karierze inżynierskiej, księgowej i artystycznej. Wiemy, że wśród
rodziców i dziadków dzieci z zespołem Aspergera jest większa niż oczekiwano liczba inżynierów. Dzieci
takich osób mogą być wtedy bardziej narażone na posiadanie jeszcze większej liczby cech związanych
z zespołem Aspergera, tak że są one wystarczające do postawienia diagnozy. Rodzeństwo takiego
dziecka prawdopodobnie będzie chciało poznać prawdopodobną częstość nawrotów zespołu
Aspergera, gdy ma własne dzieci. Obecnie nie zidentyfikowaliśmy dokładnych sposobów przenoszenia
lub genów podatności, ale w niedalekiej przyszłości możemy być w stanie zidentyfikować przenoszenie
genetyczne dla konkretnej rodziny. Często zadawane przez matkę dziecka z zespołem Aspergera
pytanie brzmi, czy trudna ciąża lub poród mogły być przyczyną cech zespołu Aspergera, a przynajmniej

czynnikiem przyczyniającym się do stopnia ekspresji. W oryginalnej pracy Lorny Wing, w której po raz
pierwszy użyto terminu diagnostycznego zespół Aspergera, zauważyła, że w niektórych z jej
przypadków występowały w wywiadzie stany przed-, około- i poporodowe, które mogły powodować
dysfunkcję mózgu (tj. mózgu).
Jej oryginalna obserwacja została potwierdzona kolejnymi badaniami. Powikłania ciążowe wykryto u
31 procent dzieci z zespołem Aspergera, a powikłania okołoporodowe lub porodowe u około 60
procent. Jednak żadne pojedyncze powikłanie w czasie ciąży lub porodu nie zostało konsekwentnie
zidentyfikowane jako związane z późniejszym rozwojem objawów zespołu Aspergera. Nie wiemy
również, czy to już istniejące upośledzenie rozwoju płodu wpłynęło później na zdarzenia położnicze, z
trudnym porodem, a następnie zwiększeniem stopnia ekspresji. Wydaje się, że częściej zdarzają się
dzieci, które są małe jak na wiek ciążowy i nieznacznie starsze matki, gdy dziecko się urodziło. Wydaje
się również, że jest więcej dzieci z Zespołem Aspergera niż byśmy się spodziewali, którzy urodzili się
przedwcześnie (36 tygodni lub mniej) lub po osiągnięciu dojrzałości (42 tygodnie lub więcej). Możliwe,
że czynniki wpływające na rozwój mózgu podczas ciąży i porodu mogą wpływać na „mózg społeczny” i
przyczyniać się do rozwoju zespołu Aspergera. Ostatnie badania wykazały, że u co najmniej jednego na
czworo dzieci z zespołem Aspergera obwód mózgu i głowy rósł w szybszym tempie niż można by się
spodziewać w ciągu pierwszych kilku miesięcy po urodzeniu. U dzieci rozwinął się wielkogłowi lub
niezwykle duża głowa i mózg. Mogą istnieć dwie podgrupy dzieci z zespołem Aspergera, które mają
wielkogłowia, jedna obejmuje dzieci, które miały dużą głowę przy urodzeniu, a druga obejmuje dzieci,
które wykazywały szybki wzrost wielkości mózgu we wczesnym okresie niemowlęcym. Początkowe
przyspieszenie w końcu zwalnia, tak że w późniejszym dzieciństwie typowe dzieci „nadrabiają
zaległości”, tak że różnice w obwodach głowy mogą nie być tak widoczne, gdy dziecko ma około pięciu
lat. W tej chwili nie mamy zadowalającego i sprawdzonego wyjaśnienia, dlaczego tak się dzieje. Wiemy,
że powiększenie mózgu może wystąpić u małych dzieci z zespołem Aspergera i autyzmem. Istnieją
również wstępne informacje, które sugerują, że obszary czołowe, skroniowe i ciemieniowe, ale nie
potyliczne, są powiększone i następuje wzrost istoty szarej, ale nie istoty białej. Czasami posiadanie
szybko rosnącego i stosunkowo dużego mózgu, a przynajmniej jego części, nie jest zaletą. Zdajemy
sobie sprawę, że zespół Aspergera należy do spektrum autyzmu, a badania nad etiologią lub
przyczynami autyzmu mogą dostarczyć informacji na temat przyczyn zespołu Aspergera. Dlatego
przyszłe badania mogą wskazywać, czy zespół Aspergera może być spowodowany infekcjami w czasie
ciąży i we wczesnym okresie niemowlęcym, wrodzonymi wadami metabolizmu, takimi jak trawienie
określonych pokarmów, które wytwarzają toksyny, które wpływają na rozwój mózgu, lub innymi
czynnikami biologicznymi, które mogą wpływać na rozwój mózgu . Obecnie nie możemy stwierdzić z
całą pewnością konkretnej przyczyny zespołu Aspergera u żadnego dziecka lub osoby dorosłej, ale
przynajmniej mamy pewne pojęcie o możliwych przyczynach i wiemy, że rodzice mogą być spokojni,
że nie jest to spowodowane wadliwym wychowaniem
2. CZY WYJAŚNIĆ DZIECKU DIAGNOZĘ?
Natychmiastowa odpowiedź brzmi: tak. Doświadczenie kliniczne wskazuje, że niezwykle ważne jest jak
najszybsze wyjaśnienie diagnozy, a najlepiej przed wystąpieniem niewłaściwych reakcji
kompensacyjnych. Dziecko ma wtedy większe szanse na osiągnięcie samoakceptacji, bez nieuczciwych
porównań z innymi dziećmi i jest mniej podatne na wystąpienie objawów zaburzeń lękowych, depresji
lub zaburzeń zachowania. Dziecko może być wtedy kompetentnym uczestnikiem projektowania
programów, znając swoje mocne i słabe strony oraz dlaczego regularnie musi odwiedzać konkretnego
specjalistę, podczas gdy rodzeństwo i rówieśnicy tego nie robią. Dziecko może doświadczyć ogromnej
ulgi, wiedząc, że nie jest „dziwne”, po prostu inaczej „podłączone”
3. KIEDY I JAK WYJAŚNIĆ ROZPOZNANIE?

W jakim wieku wyjaśniasz diagnozę? Dzieci w wieku poniżej ośmiu lat mogą nie uważać się za
szczególnie różne od swoich rówieśników i mieć trudności ze zrozumieniem pojęcia zaburzenia
rozwojowego tak złożonego jak zespół Aspergera. Wyjaśnienie dla małych dzieci będzie musiało być
dostosowane do wieku i zawierać informacje istotne z perspektywy dziecka. Głównymi tematami będą
korzyści płynące z programów pomagających dziecku nawiązać przyjaźnie i czerpać radość z zabawy z
innymi dziećmi oraz pomoc w nauce i osiąganiu sukcesów w pracy szkolnej. Można przeprowadzić
dyskusję i ćwiczenia wyjaśniające pojęcie różnic indywidualnych, na przykład dzieci w klasie, którym
łatwo jest nauczyć się czytać, a innym, którym jest to trudniejsze. Lekarz lub rodzice mogą następnie
wyjaśnić, że istnieje inna forma czytania, a mianowicie „czytanie” ludzi i sytuacji społecznych, oraz że
mamy programy pomagające dzieciom, które mają ten szczególny problem z czytaniem. Obecnie to
rodzice, a nie specjalista od zespołu Aspergera, najprawdopodobniej wyjaśnią dziecku diagnozę i jej
konsekwencje. Istnieje wiele książek, które mogą pomóc w wyjaśnieniu diagnozy i pod koniec książki
podałam listę zalecanych książek na temat wyjaśniania diagnozy w dziale Zasoby. Rodzice mogą
uzupełnić wyjaśnienie zespołu Aspergera, zachęcając dziecko do czytania bajek, których bohaterem
jest osoba z zespołem Aspergera. W szczególności Kathy Hoopmann napisała kilka doskonałych
opowiadań przygodowych, które fascynują dzieci i młodzież z zespołem Aspergera i utożsamiają się z
doświadczeniami i zdolnościami bohatera opowieści.
Aktywność Atrybutów
Dla dzieci w wieku powyżej około ośmiu lat opracowano Aktywność Atrybutów, aby wyjaśnić diagnozę
dziecku i rodzinie, w tym rodzeństwu i dziadkom. Organizuje się spotkanie członków rodziny, w tym
dziecka lub nastolatka, u którego niedawno zdiagnozowano zespół Aspergera. Pierwszą czynnością jest
tymczasowe przymocowanie do ściany pokoju dużych arkuszy papieru lub użycie dużej tablicy z
kolorowymi pisakami. Każdy arkusz jest podzielony na dwie kolumny, jedną zatytułowaną
„Właściwości”, a drugą „Trudności”. Proponuje się matce dziecka lub ojcu jako pierwszej osobie
wykonującą czynność, która polega na rozpoznaniu i wymienieniu zarówno cech osobistych, jak i
trudności (mogą to być umiejętności praktyczne, wiedza, osobowość i pasje). Po tym, jak osoba
zajmująca się pierwszym tematem przedstawi swoje sugestie, które klinicysta zapisuje na
papierze/tablicy, rodzina dodaje własne sugestie. Zapewniam, że jest to działalność pozytywna,
komentująca różne atrybuty i zapewniająca, że jest więcej cech niż trudności. Następnie wyznaczany
jest inny członek rodziny lub zgłaszający się na ochotnika, aby zasugerować jego cechy i trudności.
Dziecko lub nastolatek z zespołem Aspergera jest w stanie obserwować i uczestniczyć oraz rozumie,
czego się oczekuje, gdy nadejdzie czas na jego kolej.
Reprezentacja aktywności atrybutów dziecka z zespołem Aspergera
Cechy : Trudności
Szczery : Akceptowanie błędów
Ustalona : Zaprzyjaźniać się
Ekspert od owadów i Titanica : Przyjmowanie porady
Świadomy dźwięków, których inni nie słyszą : Radzenie sobie z gniewem
Uprzejmy : Pismo odręczne
Szczery : Wiedząc, co ktoś myśli
Samotnik (i cieszę się, że tak jest) : Unikanie dokuczania

Perfekcjonista : Okazywanie tyle samo uczucia, co inna rodzina
Niezawodny przyjaciel : członkowie oczekują
Dobry w rysowaniu : Radzenie sobie z nagłymi hałasami
Dostrzega szczegóły, których inni nie widzą : Wyjaśnianie myśli za pomocą mowy
Wyjątkowy w zapamiętywaniu rzeczy innych
ludzie zapomnieli
Humorystyczny w wyjątkowy sposób
Zaawansowany w znajomości matematyki
Lubiany przez dorosłych
Czasami osoba z zespołem Aspergera niechętnie sugeruje, lub może nie uważać, że ma wiele cech lub
atrybutów. Zachęca się rodzinę do zgłaszania sugestii, a lekarz może wskazać kilka sugestii na
podstawie wiedzy o osobie. Przy określaniu trudności trzeba będzie zachować ostrożność, aby osoba
ta nie czuła się ofiarą. Powyższa tabela przedstawia Aktywność Atrybutów dla dziecka z zespołem
Aspergera. Klinicysta komentuje każdą cechę i trudność wskazaną przez dziecko z zespołem Aspergera,
a następnie wyjaśnia, że naukowcy często szukają wzorców; kiedy znajdą spójny wzór, lubią nadać mu
nazwę. Następnie odwołuje się do dr Hansa Aspergera, który ponad 60 lat temu widział w swojej klinice
w Wiedniu wiele dzieci o podobnych cechach. Opublikował pierwszy opis kliniczny, który stał się znany
jako zespół Aspergera. Zwykle mówię dziecku: „Gratuluję, masz zespół Aspergera” i wyjaśniam, że
oznacza to, że nie jest szalone, złe lub wadliwe, ale ma inny sposób myślenia. Dyskusja jest
kontynuowana z wyjaśnieniem, w jaki sposób niektóre talenty lub cechy dziecka wynikają z zespołu
Aspergera, takie jak jego rozległa wiedza na temat świec zapłonowych, umiejętność rysowania z
realizmem fotograficznym, dbałość o szczegóły i naturalny talent matematyczny. Ma to na celu
przedstawienie korzyści płynących z posiadania cech zespołu Aspergera. Ćwiczenie Atrybuty mogą być
prowadzone przez rodziców małych dzieci bez obecności specjalisty w zakresie zespołu Aspergera, ale
stwierdziłam, że nastolatki częściej akceptują wyjaśnienie cech i trudności od lekarza niż od rodziców.
Następnym etapem jest omówienie trudności i strategii potrzebnych do poprawy konkretnej
umiejętności w domu iw szkole. Może to obejmować zalety programów poprawiających zrozumienie
społeczne, terapię poznawczo-behawioralną i/lub leki, które mogą pomóc w zarządzaniu emocjami
oraz pomysły i zachęty do poprawy przyjaźni. Klinicysta przedstawia podsumowanie cech i trudności
danej osoby, które wynikają z zespołu Aspergera, oraz wymienia osoby odnoszące sukcesy w dziedzinie
nauki, technologii informacyjnej, polityki i sztuki, które skorzystały z objawów zespołu Aspergera w ich
własnym profilu umiejętności . Hans Asperger napisał, że:
Wydaje się, że aby odnieść sukces w nauce czy sztuce, odrobina autyzmu jest niezbędna. Aby odnieść
sukces, niezbędnym składnikiem może być umiejętność odwrócenia się od codzienności, od po prostu
praktycznego, umiejętność ponownego przemyślenia tematu z oryginalnością, aby tworzyć na nowe,
nieokiełznane sposoby, ze wszystkimi umiejętnościami skanalizowanymi w jedną specjalność .
Jak powiedziała Temple Grandin, kobieta z zespołem Aspergera, która odniosła sukces jako inżynier,
pisarka i naukowiec: „Gdyby świat został pozostawiony wam, ludzie towarzyski, nadal bylibyśmy w
jaskiniach rozmawiając ze sobą” (Komunikacja osobista)
Aktywność Atrybuty może być również używana z dorosłymi i członkami rodziny lub partnerem.
Podczas korzystania z ćwiczenia z parą, w której jeden z partnerów ma zespół Aspergera, proszę

typowego partnera, aby wyjaśnił swoją miłość do partnera z zespołem Aspergera i co było atrakcyjne,
gdy spotkali się po raz pierwszy. Zauważyłem, że atrybutami partnera z zespołem Aspergera mogą być:
bycie atrakcyjnym fizycznie (cichy przystojny nieznajomy) i lojalny, posiadanie niezwykłego intelektu i
oryginalnych pomysłów, bycie mężczyzną z kobiecą stroną, bycie wyzwaniem do poznania i , w czasie
randek, będąc bardzo uważnym. Podobnie jak w przypadku wszystkich związków, z czasem inne
atrybuty stają się bardziej zauważalne, a niektóre słabną, ale niektóre atrybuty relacji można wyjaśnić
jako związane z cechami zespołu Aspergera u osoby dorosłej. Wyjaśniając rozwój profilu zdolności
związanych z zespołem Aspergera dorastającemu lub dorosłemu, posługuję się czasem metaforą
polany w lesie. „Polana” reprezentuje rozwój mózgu, a pojawienie się roślin i drzewek na polanie
reprezentuje rozwój różnych funkcji mózgu. Na polanie jedno drzewko rośnie bardzo szybko i tworzy
baldachim nad innymi roślinami oraz strukturę korzenia, która ogranicza dostęp do światła
słonecznego i składników odżywczych, hamując w ten sposób wzrost konkurencyjnych roślin.
Dominujące drzewko, które wkrótce staje się drzewem, reprezentuje części mózgu poświęcone
rozumowaniu społecznemu. Jeśli to drzewko „rozumowania społecznego” nie rozwinie się szybko i nie
stanie się dominujące, wtedy inne drzewa lub zdolności mogą stać się silniejsze. Rośliny te reprezentują
zdolności w zakresie rozumowania mechanicznego, muzyki, sztuki, matematyki i nauki oraz percepcji
doświadczeń zmysłowych. Osoba może wtedy postrzegać zespół Aspergera jako wyjaśnienie swoich
talentów i trudności. Ćwiczenie Atrybuty kończy się wyjaśnieniem niektórych przemyśleń lekarza na
temat zespołu Aspergera. Takie osoby mają różne priorytety, postrzeganie świata i sposób myślenia.
Mózg jest okablowany inaczej, nie wadliwie. Osoba przedkłada dążenie do wiedzy, doskonałości,
prawdy i zrozumienia świata fizycznego ponad uczucia i doświadczenia interpersonalne. Może to
prowadzić do cenionych talentów, ale także słabych punktów w świecie społecznym i wpłynąć na
samoocenę. Osoba będzie postrzegać diagnozę zgodnie z tym, jak wyjaśni ją lekarz. Opisy osoby z
zespołem Aspergera i wyjaśnienie zespołu zazwyczaj nagrywam na taśmę audio, aby rodzina mogła ją
wysłuchać, aby odświeżyć pamięć o kluczowych punktach. Cechy i trudności danej osoby są również
zawarte w raporcie dla rodziny lub jako Historia Społeczna dla dziecka. Inną opcją jest napisanie przez
specjalistę i rodziców listu opisującego naturę zespołu Aspergera, zalety i wady posiadania zespołu
Aspergera oraz informacje dostosowane do dziecka. Przy wyjaśnianiu diagnozy wolę używać terminu
zespół Aspergera niż zaburzenie Aspergera, ponieważ dziecko może być zdezorientowane co do pojęcia
zaburzenia. Ten punkt ilustruje Thomas w biografii napisanej przez jego matkę:
Jadąc na tylnym siedzeniu naszego samochodu, mój jedenastoletni syn Thomas czyta książkę o zespole
Aspergera i pyta: „Mamo, w tej książce mówią o zespole Aspergera. Dlaczego nazywają zespół
Aspergera zaburzeniem? – Nie jestem pewien, ale to dobre pytanie – odpowiadam. Kontynuuje:
„Napiszę autorce tej książki i powiem jej, że użyła niewłaściwego terminu. Właściwie nie jestem w
nieładzie. Zdecydowanie jestem w porządku. – Świetny pomysł – odpowiadam.
Po wyjaśnieniu diagnozy dziecku lub dorosłemu ważne jest, aby przedyskutować, kto jeszcze powinien
wiedzieć. Dzieci mogą być zaniepokojone tym, jak ich rówieśnicy zareagują na wiadomości i
jakąkolwiek potencjalną negatywną reakcję. Dorośli będą chcieli wiedzieć, czy mądrze jest mówić o
tym przyjaciołom, potencjalnym pracodawcom i współpracownikom. Klinicysta przeanalizuje i omówi
kwestie związane z ujawnianiem informacji klientowi, w oparciu o jego okoliczności, zalety i wady
pewnych osób, o których wie, oraz ilość informacji do ujawnienia.
Opinia dziecka jest szanowana w kwestii tego, czy należy powiedzieć rówieśnikom. Jeśli dziecko chce,
aby inne dzieci wiedziały, musi być uzgodnione, jak szeroko informacja będzie rozpowszechniana, kto
udzieli wyjaśnień, jak to będzie zrobione i czy dziecko z zespołem Aspergera powinno być obecne. Carol
Gray opracowała program „Szósty zmysł”, aby wyjaśnić zespół Aspergera klasie dzieci w szkole

podstawowej lub podstawowej. Zaprojektowała szereg zajęć w klasie opartych na poznawaniu pięciu
zmysłów, które zostały rozszerzone o szósty zmysł, percepcję sygnałów społecznych.
Dzieci mogą wtedy odkryć, jak by to było mieć trudności z postrzeganiem sygnałów społecznych, myśli
i uczuć innych oraz co mogą zrobić, aby pomóc komuś rozwinąć szósty zmysł. Mamy teraz inne
opublikowane zasoby, które pomogą wyjaśnić zespół Aspergera rówieśnikom i rodzeństwu (patrz
rozdział Zasoby na końcu książki). Osoba dorosła, która została niedawno zdiagnozowana, będzie
również musiała omówić, komu powiedzieć i jak wyjaśnić zespół Aspergera rodzinie, sieciom
społecznościowym i współpracownikom. Niektórzy dorośli mają bardziej powściągliwą osobowość i są
bardzo ostrożni w ujawnianiu informacji, decydując się ograniczyć wiadomości do starannie wybranych
osób. Inni dorośli są bardziej otwarci i bezczelni w ujawnianiu. Liane Holliday Willey zdecydowała się
na „coming out party”, podczas gdy inni stworzyli specjalną koszulkę z przesłaniem, takim jak
„Asperger’s and Proud” lub „Asperger’s - inny sposób myślenia”. Diagnoza jest wtedy bardzo rzucająca
się w oczy.
4. CZY LUDZIE Z ZESPOŁEM ASPERGERA WIĘKSZA PRAWDOPODOBIEŃSTWO BĘDĄ UDZIAŁ W
DZIAŁALNOŚCI PRZESTĘPCZEJ?
Opublikowano studia przypadków dorosłych z zespołem Aspergera, którzy popełnili poważne
przestępstwa kryminalne. Prasa popularna czasami odnosiła się do diagnozy zespołu Aspergera u
skazanego, gdy zgłaszała głośne przestępstwa. Może to prowadzić do założenia, że osoby z zespołem
Aspergera są bardziej narażone na popełnienie poważnego przestępstwa. Jednak badania jasno
wykazały, że odsetek wyroków skazujących dorosłych z zespołem Aspergera jest w rzeczywistości taki
sam jak w populacji ogólnej, a częstość występowania przestępstw z użyciem przemocy jest niezwykle
niska. Zespół Aspergera nie oznacza, że dana osoba jest bardziej skłonna do angażowania się w
działalność przestępczą lub popełniania poważnego przestępstwa. Przytłaczająca większość osób z
zespołem Aspergera to praworządni obywatele, często z bardzo jasnymi i konwencjonalnymi opiniami
na temat tego, co jest moralnie i prawnie dobre, a co złe. Ale w przypadku osób dorosłych z zespołem
Aspergera, które popełniają przestępstwo, istnieją rodzaje przestępstw, które są stosunkowo częstsze
ze względu na charakter zespołu Aspergera. Chociaż dzieci i młodzież zwykle nie są skazywane za
przestępstwo kryminalne, niektóre dzieci i młodzież z zespołem Aspergera mogą podejmować
zachowania, które mogą prowadzić do zawieszenia w szkole lub otrzymania ostrzeżenia od policji.
Rozdział 4, dotyczący dokuczania i zastraszania, opisuje, w jaki sposób dziecko z zespołem Aspergera
może podjąć działania odwetowe, które są sprzeczne z prawem szkolnym i karnym. Dziecko, a czasem
dorosły, z zespołem Aspergera może przez wiele lat przeżuwać przeszłe krzywdy i niesprawiedliwości
oraz szukać rozwiązania i zemsty za pomocą nielegalnych środków .
Naiwność społeczna i niedojrzałość nastolatków z zespołem Aspergera może również narażać ich na
„ustawianie” przez rówieśników, którzy zachęcają ich do popełnienia przestępstwa. Dorośli mogą
wówczas błędnie interpretować intencje i wypowiedzi składane „pod wpływem chwili”, co może
prowadzić do rozpatrzenia zarzutów karnych. Dziecko lub nastolatek z zespołem Aspergera może
osiągnąć nieuzasadniony rozgłos. Złośliwa podgrupa Niektóre dzieci, u których zdiagnozowano
Aspergera, zostały pierwotnie skierowane do zachowań, które dziś wskazywałyby na zaburzenia
zachowania , zamiar, a czasem satysfakcja. Użył terminu „autystyczna złośliwość”. Z mojego
doświadczenia dotyczącego dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera, które dopuszczają się złośliwych
czynów, jest kilka czynników, które prowadzą do takich zachowań. Kiedy dziecko z zespołem Aspergera
czuje się wyobcowane w stosunku do rówieśników, ze względu na brak kompetencji i akceptacji
społecznej, a być może dalsze wyobcowany z powodu trudności w nauce lub wyższych zdolności
intelektualnych, może zdobyć autorytet w sytuacji społecznej poprzez zastraszenie. Dziecko staje się
„małym dyktatorem”, stosując groźby przemocy (z większym prawdopodobieństwem ze strony

mężczyzn z zespołem Aspergera) i szantażu emocjonalnego (z większym prawdopodobieństwem ze
strony kobiet z zespołem Aspergera), w celu zdobycia władzy i kontroli nad rówieśnikami i rodziną .
Doświadczenie wskazuje, że takie zachowanie nie jest wzorowane na rodzicu. Rzeczywiście, rodzice są
często bardzo potulni i łatwo zastraszeni. Poddając się autorytarnym i egocentrycznym żądaniom
dziecka, nieświadomie wzmacniają takie zachowanie. Znam rzadkie przypadki nastolatków o cechach
„małego dyktatora”, którzy regularnie i złośliwie fizycznie atakują rodzica do tego stopnia, że w końcu
zostaje wezwana policja, a nastolatka zostaje oskarżona o poważne przestępstwo. Niektórzy nastolatki
z zespołem Aspergera zdają sobie sprawę, że mają trudności z empatią i zrozumieniem emocji innych
ludzi, a także rozwijają szczególne zainteresowanie tworzeniem sytuacji i wypowiadaniem stwierdzeń
jako „eksperymentem psychologicznym”, aby móc przewidzieć czyjąś reakcję emocjonalną.
Wypowiedzi mogą być niezwykle niepokojące dla badanego w eksperymencie: na przykład nastolatek
informujący ciotkę w sposób wiarygodny, że ukochany zwierzak został właśnie zabity przez biegnięcie
pod przejeżdżający samochód. Czyn lub „eksperyment” jest złośliwy i ma na celu zbadanie lub cieszenie
się emocjonalną reakcją niepokoju lub strachu w kimś. Jest mało prawdopodobne, że podmiot
eksperymentu zrobił coś, co usprawiedliwiałoby akt odwetu. Jedynym ogniwem może być to, że
podmiotem jest szczęśliwa osoba, która odnosi sukcesy w obszarach umiejętności, które są
nieuchwytne dla osoby z zespołem Aspergera.
Chorobliwa intelektualna ciekawość lub pragnienie, aby ktoś cierpiał tak, jak on lub ona cierpiała, może
bardzo niepokoić rodzinę tej osoby i może zwrócić na siebie uwagę policji, w zależności od tego, kogo
dana osoba wybierze jako temat swojej osoby eksperyment. Obecnie posiadamy ograniczoną wiedzę
na temat tego, co zrobić, aby zmienić zachowanie i myślenie młodzieży i dorosłych w podgrupie
złośliwej. Więzienie raczej nie będzie środkiem odstraszającym. Mamy nadzieję, że długoterminowa
psychoterapia mająca na celu zrozumienie sposobu myślenia i obrazu własnej osoby może
doprowadzić do korekty zachowań i umiejętności interpersonalnych.
Rodzaje przestępstw
Znam osoby z zespołem Aspergera, które popełniły różne przestępstwa, od naruszenia porządku
publicznego po zabójstwo. Oskarżenie o naruszenie porządku publicznego ma tendencję do pojawiania
się, gdy osoba z zespołem Aspergera zasadniczo dąży do poczucia niesprawiedliwości w sporze
międzyludzkim do tego stopnia, że spór staje się absurdalny lub kończy się konfrontacją i obraźliwym
zachowaniem. Silny kodeks moralny osoby może prowadzić do konfrontacji i kłótni z osobami, które są
postrzegane jako „niemoralne”, ponieważ noszą prowokacyjne stroje, na przykład ubierając się w stylu
danej subkultury. Na policję składa się skargę dotyczącą osoby z zespołem Aspergera, a policja
podejmuje decyzję w sprawie odpowiednich zarzutów. Problemy z dostępem do przedmiotów o
szczególnym znaczeniu mogą prowadzić do zarzutów kradzieży w celu zdobycia pieniędzy na zakup
przedmiotów do kolekcji lub kradzieży samego przedmiotu o szczególnym znaczeniu. Skradziony
przedmiot może być nietypowy, na przykład rzadka latarnia lub traktor, który może nie mieć
praktycznego zastosowania dla danej osoby i nie może zostać sprzedany dla zysku finansowego.
Prawdopodobny sprawca jest często szybko identyfikowany, a obciążające dowody łatwo
odnajdywane przez policję. Kompulsywny charakter szczególnego zainteresowania może skłaniać
niektórych dorosłych z zespołem Aspergera, zwykle bardzo uczciwych, do popełnienia przestępstwa.
Zdajemy sobie sprawę, że problemy z ekspresją seksualną i doświadczeniami seksualnymi mogą
prowadzić do oskarżenia osoby z zespołem Aspergera o przestępstwo seksualne. Zarzuty dotyczą raczej
niewłaściwego zachowania seksualnego niż wykorzystywania seksualnego lub przemocy seksualnej
(Ray, Marks i Bray-Garretson 2004). Osoba ta może mieć trudności z odróżnieniem życzliwości od
pociągu i zakładać, że przyjazny akt był oznaką pociągu romantycznego lub seksualnego. Może to
prowadzić do zakochania się lub zauroczenia tą osobą. Ze względu na problemy z umiejętnościami

Teorii Umysłu i odczytywaniem wskazówek społecznych osoba z zespołem Aspergera zakłada, że
stopień uwielbienia jest wzajemny, a oznaki odrzucenia lub irytacji nie są rozpoznawane. Osoba może
zostać oskarżona o przestępstwa związane ze stalkingiem. Niepokój może budzić również koncentracja
lub wyrażanie przyjemności seksualnej. Na przykład osoba z zespołem Aspergera może nie mieć
typowych doświadczeń społecznych, zmysłowych i seksualnych typowych nastolatków i może rozwijać
podniecające seksualnie fantazje dotyczące przedmiotów, ubrań, dzieci lub zwierząt. Termin
techniczny to parafilia. Odgrywanie niektórych parafili jest nielegalne. Osoba z zespołem Aspergera
mogła być wykorzystywana seksualnie, a następnie powtarzać przestępstwo z innymi, zakładając, że
takie zachowanie seksualne jest dopuszczalne, lub jako próba zrozumienia, dlaczego ktoś angażuje się
w takie zachowanie i wydaje się sprawiać mu przyjemność. Ciekawość i zamieszanie związane z
seksualnością może prowadzić do pragnienia uzyskania większej ilości informacji i rozwoju
szczególnego zainteresowania samotnym i potajemnym pornografią. Można wtedy założyć, że
zachowanie seksualne widziane w filmach i opisywane w czasopismach jest scenariuszem na pierwszą
randkę. Po przedstawieniu pewnych sugestii daną osobę można nazwać zboczeńcem lub dewiantem
seksualnym i narazić się na zarzuty seksualne. atak. Pojawiła się sugestia, że zespół Aspergera może
być czynnikiem przynajmniej w jednym przypadku seryjnego zabójstwa na tle seksualnym (Silva, Ferrari
i Leong 2002). Dlatego zdecydowanie opowiadam się za poradnictwem w zakresie seksualności dla
młodzieży i dorosłych z zespołem Aspergera z wykorzystaniem programów opracowanych przez
specjalistów od zespołu Aspergera (Hénault 2005) oraz odpowiednich modyfikacji programów leczenia
przestępców seksualnych (Ray i in. 2004). Pamiętam, że wiele lat temu ktoś wspomniał, że Hans
Asperger powiedział, że dorośli z autystycznym zaburzeniem osobowości mogą stać się utalentowani
w łamaniu kodów, a ich zdolności matematyczne i kodowe są cenione przez wywiad wojskowy. W
swoim artykule opublikowanym w 1938 r. wystąpił przeciwko nowo wprowadzonej ustawie
nazistowskiej o „zapobieganiu potomstwu cierpiącemu na choroby dziedziczne”. Wydaje się, że odczuł,
wskazując na umiejętności osób z autystycznym zaburzeniem osobowości, podkreślał ich potencjalną
przewagę dla wojska, zapobiegając w ten sposób odbieraniu takich dzieci rodzicom i zabijaniu. Był z
pewnością odważnym człowiekiem, który kwestionował doktrynę nazistowską.
Kiedy kilka lat temu spotkałem jego córkę Marię w Zurychu, zapytałem ją, czy to prawda, że tak
skomentował łamanie kodu, a ona odpowiedziała zdecydowanie tak. Wyjaśniła również, że był
uważany za osobę podejrzaną przez władze nazistowskie. Wyjaśniłem Marii, że jego komentarze były
niezwykle trafne i że podczas drugiej wojny światowej brytyjski wywiad wojskowy skorzystał na
cechach syndromu Aspergera wśród matematyków, którzy przyczynili się do złamania niemieckiego
kodu Enigmy. Ich wkład w zakończenie wojny był nieoceniony. Obecnie kody i elektronika mogą stać
się przedmiotem szczególnego zainteresowania młodych dorosłych z zespołem Aspergera, co może
prowadzić do zarzutów kryminalnych o włamanie. Osoba z zespołem Aspergera może włamać się do
komputerowego systemu danych w ramach ćwiczenia intelektualnego, a niekoniecznie w celu
kradzieży pieniędzy lub informacji jako formy szpiegostwa przemysłowego. Nie może być żadnych
osobistych korzyści poza prestiżem bycia mądrzejszym od projektantów programu komputerowego.
Czasami motywacją jest szukanie zemsty za stworzenie programu, który jest wadliwy lub staje się
wirtualnym monopolem, który obraża poczucie sprawiedliwości społecznej osoby z zespołem
Aspergera. Jednak takie czynniki prawdopodobnie nie będą postrzegane przez sąd jako okoliczności
łagodzące. Jeśli te umiejętności zostały wykorzystane konstruktywnie, na przykład praca dla firmy
zajmującej się bezpieczeństwem w Internecie lub wywiadu wojskowego, osoba może realizować
zainteresowania jako cenną i lukratywną karierę. Dziecko lub nastolatek z zespołem Aspergera może
zafascynować się migotliwym światłem i kolorami płomieni, a późniejsze podpalenie może
doprowadzić do oskarżenia o podpalenie (Everall i Le Couteur 1990; Isager i in. 2005). Jest to uważane
za bardzo poważne przestępstwo. Znam również dorosłych z zespołem Aspergera, którzy zostali

oskarżeni o zabójstwo lub usiłowanie zabójstwa. Morderstwo może być konsekwencją kłótni, która
stała się niespodziewanie gwałtowna, gdzie stan psychiczny i poczucie rzeczywistości osoby z zespołem
Aspergera zamienia się w „ślepą wściekłość” z fatalnymi skutkami. Zabójstwo może być dokonane z
premedytacją jako forma samoobrony lub może mieć na celu osobiste korzyści, na przykład zabranie
broni do szkoły, aby zapobiec dalszemu znęcaniu się i zainicjowaniu napaści, która miała być
śmiertelna. Istnieją również studia przypadków zabójstwa wyraźnie i po prostu dla osobistej korzyści
.Czytelnik musi jednak zdać sobie sprawę, że zabójstwo osoby z zespołem Aspergera jest niezwykle
rzadkie i nie mamy dowodów naukowych sugerujących, że wskaźnik zabójstw jest większy niż w
populacji ogólnej, lub czy zespół Aspergera był istotnym czynnikiem.
Wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych
Przesłuchanie policyjne z osobą z zespołem Aspergera nieuchronnie będzie inne niż wywiad z typową
osobą lub kimś, kto ma historię wcześniejszych wyroków skazujących. Podczas przesłuchania
policyjnego osoby z zespołem Aspergera nie są bardziej skłonne do sugestii, ale mogą być zauważalnie
uległe i uprzejme w stosunku do próśb policji . Osoba może nie mieć oczywistych zaburzeń
psychicznych lub trudności w uczeniu się wymagających szczególnego rozważenia podczas
przesłuchania. Funkcjonariusze policji prawdopodobnie nie będą wiedzieć, jak rozpoznać objawy
zespołu Aspergera u podejrzanego lub świadka, ani cechy, które mogłyby wpłynąć na zdolność do
przekazania informacji istotnych dla przestępstwa. . Doświadczenie wskazuje, że osoby z zespołem
Aspergera, które popełniły przestępstwo, często szybko przyznały się do winy i usprawiedliwiały swoje
czyny. Nie mogą zrozumieć, o co to całe zamieszanie; ich działania były logiczne, uzasadnione i
odpowiednie oraz opisane bez towarzyszących im emocji czy wyrzutów sumienia. Gdy diagnoza
zespołu Aspergera zostanie uznana przez wymiar sprawiedliwości karnej, rozsądnie jest skierować
osobę do klinicysty sądowego, który ma doświadczenie z osobami z zespołem Aspergera w celu
ustalenia stopnia, w jakim diagnoza może mieć znaczenie w odniesieniu do domniemanego
przestępstwo i, w przypadku skazania, późniejsze skazanie. Wszystkie elementy wymiaru
sprawiedliwości mogą odnieść korzyści dzięki zaangażowaniu specjalistów do sądowo-psychologicznej
i psychiatrycznej oceny osób z zespołem Aspergera. Obecnie wiemy, że od 3 do 11% skierowań do
poradni sądowo-psychiatrycznych dotyczy młodocianych przestępców z zespołem Aspergera. Istnieją
również korzyści z posiadania wyznaczonej krajowej jednostki medycyny sądowej przeznaczonej
specjalnie dla osób z zespołem Aspergera. Ocena będzie zawierała ekspertyzę dotyczącą zdolności do
wniesienia skargi, w szczególności umiejętności zrozumienia odpowiednich pojęć prawnych i procedur
sądowych. Sąd powinien przyjąć, że zespół Aspergera jest zaburzeniem psychicznym, ale
prawdopodobnie istnieje pewna różnica zdań co do tego, czy szaleństwo może być wykorzystane jako
obrona. Brak empatii i inna subiektywna rzeczywistość oraz charakter przestępstwa mogą sugerować
zmieniony stan umysłu. Jednak wynik stwierdzenia, że jest się niezdrowym umysłem, będzie miał
wpływ na skazanie, który należy wziąć pod uwagę. Wiemy, że w bezpiecznych oddziałach zdrowia
psychicznego jest więcej pacjentów z zespołem Aspergera, niż byśmy się spodziewali. Można było
uniknąć kary pozbawienia wolności, ale mogą pojawić się wątpliwości, czy umieszczenie na czas
nieokreślony w bezpiecznym oddziale psychiatrycznym dla przestępców z zaburzeniami psychicznymi
jest odpowiednią alternatywą dla więzienia. Brak oczekiwanej empatii i wyrzutów sumienia może
sugerować, że dana osoba ma oznaki bycia psychopatą. Psychopata zwykle ma powierzchowny urok i
historię pomysłowych i intuicyjnych sposobów wykorzystywania i manipulowania innymi. Są
ostatecznymi ludzkimi drapieżnikami. Osoba z zespołem Aspergera jest społecznie naiwna i niedojrzała
i zwykle znajduje się na przeciwległym krańcu spektrum drapieżnik-ofiara. Obaj mają problemy z
empatią, ale z różnych powodów. Kiedy sąd, a zwłaszcza ława przysięgłych, dowiaduje się o cechach
oskarżonego z zespołem Aspergera, może zaistnieć możliwość współczucia, współczucia i
pobłażliwości, ale prawdziwy brak wyrzutów sumienia lub docenienie przez oskarżonego skutków jego

działania wobec innych ludzi mogą prowadzić do antypatii, która wpływa na osądy i wyroki. Sędzia
może również obawiać się prawdopodobieństwa ponownego popełnienia przestępstwa i poczuje się
zobowiązany do ochrony społeczeństwa. Moim zdaniem diagnoza pozwanego zespołu Aspergera jest
zwykle bardziej istotny dla wyroku niż osąd przydatności do błagania. Każdy kraj i stan będzie miał inne
ustawodawstwo i kodeksy karne, które byłyby istotne dla oskarżonego z diagnozą zespołu Aspergera.
Obecnie orzecznictwo jest ograniczone, aby ustanowić uznany precedens i kierować systemem
sądownictwa karnego. Z mojego własnego doświadczenia dotyczącego kryminalistycznych aspektów
zespołu Aspergera wynika, że sądy często niechętnie nakładają karę pozbawienia wolności, zwłaszcza
za stosunkowo drobne przestępstwa. To mądra decyzja. Widziałem więźniów z zespołem Aspergera,
którzy byli prześladowani i poważnie maltretowani przez innych osadzonych. Niedawnym przykładem
był młody mężczyzna z zespołem Aspergera, który popełnił rabunek, aby zdobyć pieniądze na zakup
nowych nabytków na swoje szczególne interesy. Podczas pobytu w więzieniu był niemal codziennie
obiektem napaści na tle seksualnym. Zgłosił przestępstwa władzom więziennym, ale napaści trwały
nadal. Był zdesperowany, aby uniknąć dalszych ataków i zdał sobie sprawę, że ma niewiele opcji. Uznał,
że jedną z opcji było wysłanie go do izolatki. Rozpalił mały pożar w warsztacie przemysłowym w nadziei,
że zostanie ukarany okresem odosobnienia. Niestety pożar rozprzestrzenił się w tempie, którego nie
mógł opanować, a warsztat spłonął. Został następnie oskarżony o kolejne poważne przestępstwo,
podpalenie, i stanął przed perspektywą jeszcze więcej lat więzienia. Jednak w tym przypadku doszło
do szczęśliwego zakończenia. Gdy zarzut podpalenia został przedstawiony sędziemu i okoliczności
więźnia z zespołem Aspergera wyjaśnione przez jego obronę, zarzuty zostały oddalone. Przy skazaniu
osoby z zespołem Aspergera ważne jest, aby wziąć pod uwagę przyczyny popełnienia przestępstwa i
mieć dostępne odpowiednie programy, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo ponownego popełnienia
przestępstwa. Programy mogą obejmować programy mające na celu poprawę umiejętności
społecznych i zachęcanie do nawiązywania przyjaźni z rówieśnikami, którzy nie angażują się ani nie
zachęcają do działań przestępczych; szkolenie z zarządzania gniewem; leczenie podstawowego
zaburzenia lękowego w celu zmniejszenia kompulsywnego charakteru szczególnego zainteresowania;
rozwiązanie dawnych niesprawiedliwości; oraz przewodnictwo w związkach i seksualności. Częścią
wymagań skazujących może być udział w tych programach i terapiach. Zakłada się jednak, że takie
usługi są dostępne i świadczone przez kogoś, kto ma doświadczenie w leczeniu lub wspieraniu osoby z
zespołem Aspergera. Kiedy zostaje nałożona kara pozbawienia wolności, władze więzienne i
kuratorskie muszą rozważyć, w jaki sposób diagnoza wpłynie na daną osobę i zapewnić odpowiednie
gwarancje i wsparcie podczas pobytu w więzieniu i na próbie. Dla tych, którzy mogliby zostać
zatrzymani na podstawie ustawy o zdrowiu psychicznym, istnieje alternatywa dla bezpiecznego
szpitala psychiatrii sądowej. W Wielkiej Brytanii National Autistic Society prowadzi bezpieczną
jednostkę dla 12 osób z zespołem Aspergera lub autyzmem. Oddział Hayes pod Bristolem składa się z
dwóch domów z personelem przeszkolonym w zakresie wspierania osób z zespołem Aspergera.
Jednostka posiada programy z zakresu umiejętności życiowych i zarządzania emocjami oraz dostęp do
odpowiedniej wiedzy specjalistycznej. Doświadczając środowiska „przyjaznego dla Aspergera”, mając
możliwość poprawy określonych umiejętności i otrzymując dalsze wsparcie, osoba jest mniej podatna
na ponowne popełnienie przestępstwa po zwolnieniu z jednostki.
5. CZY ZESPÓŁ Aspergera można pomylić ze schizofrenią?
Hans Asperger chciał odróżnić autystyczne zaburzenie osobowości od schizofrenii i zauważył, że
„Chociaż pacjent ze schizofrenią wydaje się wykazywać postępującą utratę kontaktu, omawiane przez
nas dzieci od samego początku nie mają kontaktu” Asperger. Jednak w przeszłości i do dziś niektórzy
młodzi dorośli z zespołem Aspergera są kierowani na diagnozę psychiatryczną pod kątem schizofrenii.
Osoba z zespołem Aspergera może rozwinąć coś, co wydaje się być oznaką paranoi, ale może to być
zrozumiałą odpowiedź na bardzo realne doświadczenia społeczne. Dzieci z zespołem Aspergera

spotykają się z większym stopniem celowego i prowokacyjnego dokuczania niż ich rówieśnicy. Gdy inne
dziecko celowo dokucza dziecku z zespołem Aspergera, każda późniejsza dezorientująca interakcja z
tym dzieckiem może spowodować, że dziecko z zespołem Aspergera uzna, że interakcja była celowo
wroga. Może to w końcu prowadzić do długotrwałych poczucia prześladowania i oczekiwania, że ludzie
będą mieli złe zamiary. Jednym z obaw klinicystów jest rozróżnienie między przewidywanymi
konsekwencjami upośledzonej lub opóźnionej Teorii Umysłu a paranoją i urojeniami prześladowczymi
związanymi ze schizofrenią. W niedawnym badaniu zbadano potencjalny związek między upośledzoną
lub opóźnioną teorią umysłu a paranoją u młodych dorosłych z zespołem Aspergera. Incydent, taki jak
zignorowanie przez przyjaciela, można skonceptualizować w kategoriach sytuacji (nie widział cię,
spieszył się itp.), która wykorzystuje okoliczności jako wyjaśnienie; lub może być konceptualizowany w
kategoriach jego intencji mentalnych (nie chciał z tobą rozmawiać lub chciał sprawić, żebyś poczuła się
zawstydzona lub zignorowana). W badaniu wykorzystano serię testów i kwestionariuszy, aby zmierzyć
stopień upośledzenia Teorii Umysłu i paranoi. Osoby z zespołem Aspergera uzyskały niższe wyniki w
testach Teorii Umysłu i wyższe w miarach paranoi niż osoby z grupy kontrolnej, ale analiza wyników
badania wykazała, że paranoja była spowodowana upośledzonymi zdolnościami Teorii Umysłu i była
jakościowo inna niż cechy paranoi obserwowane u osób z diagnozą schizofrenii. Paranoja nie była
strategią obronną, jak to ma miejsce w schizofrenii, ale z powodu nieporozumień w zrozumieniu
subtelności interakcji społecznych i reguł społecznych.
Późniejsze badanie przekonań prześladowczych i zdolności Teorii Umysłu porównało osoby z zespołem
Aspergera z pacjentami z urojeniami paranoidalnymi i wykazało, że objawy paranoidalne niskiego
poziomu obserwowane u niektórych osób z zespołem Aspergera wynikają z innych mechanizmów niż
te związane z urojeniami psychotycznymi. Osoba z zespołem Aspergera może rozwinąć uczucia
prześladowania i paranoi, ale istnieje jakościowa różnica między nimi a uczuciami paranoi, które są
oznaką schizofrenii. Jednym z mechanizmów kompensacyjnych dla osoby z zespołem Aspergera, która
może osiągnąć ograniczony sukces społeczny i zrozumienie, jest stworzenie wymyślonego życia, które
może zawierać wyimaginowanych przyjaciół i wyimaginowanych światów, w których jest zrozumiana i
odnosi sukcesy społeczne. Kontrast między światem rzeczywistym i wyimaginowanym może stać się
dość ostry w okresie dojrzewania, a pod wpływem skrajnego stresu nastolatek z zespołem Aspergera
może stworzyć świat fantazji, który nie stanie się jedynie mentalnym azylem i źródłem przyjemności,
ale powodem do niepokoju dla innych. zaciera się różnica między światem fantazji a rzeczywistością.
Skłonność do ucieczki w wyobraźnię jako mechanizm kompensacyjny może zostać zinterpretowana
jako urojeniowy stan umysłu. Zauważyłem również, że niektóre dzieci i dorośli z zespołem Aspergera
mają tendencję do wyrażania swoich myśli, najwyraźniej nieświadomi tego, jak mylące lub
denerwujące może to być dla innych ludzi. Wokalizacja myśli może pojawić się jako sposób
rozwiązywania problemów, a niektórzy nastolatki twierdzą, że mogą poprawić swoje myślenie,
rozmawiając ze sobą, lub dana osoba ma trudności z „odłączaniem umysłu od ust”. Podczas słuchania
mowy, która pojawia się poza kontekstem społecznym, treść jest często powtórką rozmów z danego
dnia, próbą zrozumienia różnych poziomów znaczenia lub próbą tego, co powiedzieć na jakąś przyszłą
okazję. samotny nastolatek może rozmawiać na głos z wyimaginowaną osobą lub przyjacielem i
niekoniecznie jest zaangażowany w dialog w odpowiedzi na halucynacje słuchowe. Problemy z
pragmatycznymi aspektami języka mogą również wyjaśniać tendencję do zmiany tematów, które mogą
być mylące dla drugiej osoby i mogą być interpretowane jako dowód zaburzenia myślenia związanego
ze schizofrenią. W razie wątpliwości, co powiedzieć, osoba z zespołem Aspergera może zmienić temat
na coś, o czym wie i wolałaby porozmawiać. Innym problemem pragmatycznych i semantycznych
aspektów języka, który pojawia się u osób z zespołem Aspergera, jest dosłowna interpretacja pytania.
Psychiatra może zadać pytanie typu „Czy słyszysz głosy?”, na które Wendy Lawson, która ma zespół
Aspergera, odpowiedziała „Tak” – prawidłowa odpowiedź oparta na dosłownej interpretacji pytania

(Lawson 1998). W końcu codziennie słyszała głosy ludzi rozmawiających wokół niej. Jej odpowiedź
przyczyniła się do opinii psychiatry, że ma schizofrenię. Wiemy, że wiele dzieci z zespołem Aspergera
myśli obrazami (rozdział 9) i kiedy pytam, czy takie dzieci mają też głos wewnętrzny, który pomaga im
radzić sobie z emocjami lub sytuacją, często są zdezorientowane i stwierdzają, że nie mają
wewnętrznego głos lub rozmowa podczas myślenia. Ta cecha jest prawdopodobnie spowodowana
opóźnieniem aspektów autorefleksji w Teorii Umysłu i prawdopodobnie związana jest z niedojrzałym
rozwojem płatów czołowych. Typowe dzieci osiągają tę umiejętność w wieku około pięciu lat. Jednak
w okresie dojrzewania ten atrybut może „włączyć się” po raz pierwszy u nastolatka z zespołem
Aspergera, który następnie zgłasza, że ma w głowie głosy i rozmowy, które mogą być interpretowane
jako oznaka schizofrenii. Ważne jest, aby odróżnić głos wewnętrzny jako naturalny aspekt myślenia i
rozwiązywania problemów od halucynacji słuchowych schizofrenii. Klinicyści uznają, że ciężka depresja
i inne zaburzenia nastroju, takie jak choroba afektywna dwubiegunowa i zaburzenia lękowe, mogą
czasami prowadzić do objawów psychotycznych i urojeń związanych z nastrojem (Ghaziuddin 2005b).
W szczególności osoba z ciężką depresją może rozwinąć halucynacje słuchowe, które są związane z
depresją, na przykład głosy nakazujące osobie popełnić samobójstwo, ale może istnieć jakościowa
różnica w stosunku do głosów związanych ze schizofrenią. W depresji psychotycznej głosy często
mówią bezpośrednio do osoby, podczas gdy w schizofrenii głosy zwykle mówią o osobie.
Powierzchowne podobieństwa między niektórymi objawami i konsekwencjami zespołu Aspergera i
schizofrenii nie sugerują, że osoba z zespołem Aspergera jest „odporna” na schizofrenię. Są osoby z
zespołem Aspergera, u których rozwijają się jednoznaczne objawy schizofrenii. Asperger zauważył
jednak, że tylko w jednym z 200 przypadków wystąpiły wyraźne oznaki schizofrenii. Nie ustaliliśmy
jeszcze rzeczywistej współwystępowania zespołu Aspergera i schizofrenii, ale obecnie w literaturze
naukowej nie ma dowodów na to, że schizofrenia występuje częściej u osób z zespołem Aspergera niż
w populacji ogólnej. Są rodziny, które mają dziecko z zespołem Aspergera i krewnego ze
zdiagnozowaną schizofrenią . Czasami jednak nie możemy być pewni, czy krewny miał schizofrenię lub
cechy zespołu Aspergera, które przypominały niektóre cechy schizofrenii. W przeszłości osoby z
zespołem Aspergera, które były kierowane do psychiatry dorosłych, który nie wiedziałby o zespole
Aspergera, mogły otrzymać diagnozę atypowej schizofrenii. Kwalifikacje kliniczne zdobyłem w
ostatnich dniach w dużych szpitalach psychiatrycznych w Londynie, które przyjmowały setki przewlekle
chorych pacjentów psychiatrycznych. Z perspektywy czasu zdaję sobie sprawę, że niektórzy pacjenci w
starych placówkach z diagnozą atypowej schizofrenii byliby dziś zdiagnozowani jako chorzy na zespół
Aspergera. Jeśli takie osoby są obecnie rezydentami środowiskowej opieki psychiatrycznej, mogą
skorzystać z ponownej oceny ich pierwotnej diagnozy. Rodzina osoby z zespołem Aspergera, u której
krewny ma zdiagnozowaną schizofrenię, może rozważyć, czy cechy zespołu Aspergera są
dokładniejszym opisem osoby i czy pierwotna diagnoza powinna zostać ponownie zbadana przez
specjalistę zajmującego się dorosłymi osobami z zespołem Aspergera .
6. JAKIE SĄ WYNIKI DŁUGOTERMINOWE?
Przez kilkadziesiąt lat mogłam obserwować i przyczyniać się do wzrastającej dojrzałości, zdolności i
samoakceptacji kilku tysięcy dzieci i dorosłych z zespołem Aspergera. Dzieci w wieku przedszkolnym,
które widziałam, kiedy w 1992 roku zakładałam swoją klinikę dla osób z zespołem Aspergera, to teraz
młodzi dorośli. Diagnozowałam i nadal wspieram dorosłych z zespołem Aspergera w poszukiwaniu
poczucia tożsamości, relacji z partnerem i dziećmi oraz sukcesu w karierze. Dla tych, którzy odnieśli
sukces, zidentyfikowałem kilka ważnych czynników, które przyczyniły się do sukcesu. Ważnymi
czynnikami są:
• Diagnoza pojawia się we wczesnym dzieciństwie, aby zredukować wtórne problemy psychologiczne,
takie jak depresja i zaprzeczanie.

• Osoba i jej rodzina akceptują diagnozę.
• Osoba ma mentora – czyli nauczyciela, krewnego, specjalistę lub osobę z zespołem Aspergera, która
rozumie zespół Aspergera i zapewnia wskazówki i inspirację.
• Osoba zdobywa wiedzę o zespole Aspergera poprzez czytanie autobiografii i poradników napisanych
dla dzieci lub dorosłych z zespołem Aspergera.
• Rodzic, partner lub przyjaciel jest po to, by zapewnić emocjonalne i praktyczne wsparcie,
zakamuflować wszelkie trudności i zapewnić tej osobie zobowiązanie na całe życie.
• Osoba osiąga sukces w pracy lub w szczególnym interesie, który równoważy wyzwania w jej życiu
społecznym. Sukces społeczny ostatecznie staje się mniej ważny w życiu danej osoby, a poczucie
tożsamości i poczucia własnej wartości nie mierzy się towarzystwem, ale osiągnięciami. Ten punkt
ilustruje Temple Grandin:
Wiem, że czegoś brakuje w moim życiu, ale mam ekscytującą karierę, która zajmuje mi każdą godzinę
na jawie. Zajmowanie się czymś, co pozwala mi nie myśleć o tym, co może mi brakować. Czasami
rodzice i specjaliści zbytnio martwią się o życie społeczne osoby dorosłej z autyzmem. Poprzez swoją
pracę nawiązuję kontakty towarzyskie. Jeśli dana osoba rozwinie swoje talenty, będzie miała kontakty
z ludźmi, którzy podzielają jej zainteresowania.
• Osoba w końcu jest w stanie zaakceptować swoje mocne strony i braki i nie ma już pragnienia, by
stać się kimś, kim nie może być: zdaje sobie sprawę, że ma cechy, które inni podziwiają.
• Może nastąpić naturalne wyzdrowienie. O ile są spóźnieni spacerowicze lub mówcy, mogą być
spóźnieni socjaliści, chociaż „spóźnieni” mogą być o kilkadziesiąt lat. W końcu osoba jest w stanie
osiągnąć swoje cele życiowe.
Specjaliści i agencje usługowe mają tendencję do widywania dzieci i dorosłych z zespołem Aspergera,
którzy mają problemy, które są widoczne i trudne do leczenia lub rozwiązania, co może prowadzić do
zbyt pesymistycznego spojrzenia na długoterminowe wyniki. Zespół Aspergera jest zaburzeniem
rozwojowym i ostatecznie dana osoba uczy się poprawiać swoją zdolność do nawiązywania kontaktów
towarzyskich, rozmawiania i rozumienia myśli i uczuć innych oraz dokładnego i subtelnego wyrażania
swoich uczuć. Posługuję się analogią do układania kilkutysięcznej układanki bez obrazka na pudełku.
Z biegiem czasu małe, odizolowane fragmenty układanki są gotowe, ale ogólny „obraz” nie jest
widoczny. W końcu jest wystarczająco dużo „wysp” części układanki, aby można było rozpoznać pełny
obraz, a wszystkie elementy układają się na swoich miejscach. Zagadka społecznego zrozumienia i
samoakceptacji została rozwiązana. Spotkałem wielu dorosłych z zespołem Aspergera, którzy opisali,
jak w swoich dojrzałych latach udało im się w końcu intelektualnie uchwycić mechanizmy
pokrewieństwa społecznego. Odtąd jedyni ludzie którzy wiedzą, jak płynnie osiągnięto integrację
społeczną, to rodzina i bliscy przyjaciele osoby. Z mojego bogatego doświadczenia klinicznego z
osobami z zespołem Aspergera w każdym wieku oraz ze znajomości konkretnych dzieci i dorosłych z
zespołem Aspergera na przestrzeni kilkudziesięciu lat zauważyłem, że u niektórych dorosłych wyraźne
objawy zespołu Aspergera mogą z czasem zanikać. kontinuum ekspresji autyzmu od cichego i
powściągliwego dziecka do osoby z zespołem Aspergera. Dopiero zaczęliśmy badać obszar kontinuum
autyzmu między zespołem Aspergera a normalnym zakresem. Znam kilku nastolatków i dorosłych z
zespołem Aspergera, którzy doszli do punktu kontinuum, gdzie pozostają tylko subtelne różnice i
trudności. Osoba przeszła do opisu osobowości, a nie kategorii diagnostycznej stosowanej przez
psychologów i psychiatrów w celu uzasadnienia dostępu do leczenia psychologicznego lub
psychiatrycznego. Digby Tantam użył terminu „całkowita ekscentryczność”, aby opisać

długoterminowe wyniki osób z zespołem Aspergera (Tantam 1988b). Termin ekscentryczność nie jest
używany w uwłaczającym sensie. Zawsze istnieje logiczne wytłumaczenie pozornie ekscentrycznego
zachowania osób z zespołem Aspergera. Ceniłam przyjaciół i krewnych z zespołem Aspergera.
Postrzegam ludzi z zespołem Aspergera jako jasną nić w bogatym gobelinie życia. Nasza cywilizacja
byłaby wyjątkowo nudna i jałowa, gdybyśmy nie mieli i nie mieli ludzi z zespołem Aspergera. Sean
Barron opisuje wynik, który jest możliwy dla wielu osób z zespołem Aspergera:
Na szczęście nawiązano kontakty społeczne, których tak desperacko pragnąłem dorastać. Moja relacja
z rodziną jest niezwykła. Mam sieć wspaniałych przyjaciół, pracę reportera prasowego, która zadowala
mnie na poziomie intelektualnym, oraz kobietę, z którą spotykam się od 2003 roku. Wszyscy ludzie w
moim życiu wpływają na mnie pozytywnie.
Czym jest zespół Aspergera?
Nie wszystko, co wychodzi poza linię, a więc „nienormalne”, musi koniecznie być „gorszym”. - Hans
Asperger (1938)
Zadzwonił dzwonek do drzwi, zwiastując przybycie kolejnego gościa na przyjęcie urodzinowe Alicji. Jej
matka otworzyła drzwi i spojrzała w dół, aby zobaczyć Jacka, ostatniego gościa, który przybył. Były
dziewiąte urodziny jej córki, a lista zaproszeń obejmowała dziesięć dziewczynek i jednego chłopca.
Matka Alicji była zaskoczona tym włączeniem, myśląc, że dziewczynki w wieku jej córki zwykle uważają
chłopców za śmierdzących i głupich i niegodnych zaproszenia na przyjęcie urodzinowe dziewczynki. Ale
Alicja powiedziała, że Jack był inny. Jego rodzina niedawno przeniosła się do Birmingham, a Jack był w
jej klasie zaledwie kilka tygodni. Chociaż próbował dołączyć do innych dzieci, nie miał żadnych
przyjaciół. Inni chłopcy dokuczali mu i nie pozwalali mu dołączyć do żadnej z ich gier. W zeszłym
tygodniu siedział obok Alicji, kiedy jadła swój lunch, a kiedy go słuchała, pomyślała, że jest miłym i
samotnym chłopcem, który wydawał się oszołomiony hałasem i gorączkową aktywnością placu zabaw.
Wyglądał uroczo jak młodszy Harry Potter i wiedział tak dużo o tak wielu rzeczach. Jej serce podeszło
do niego i pomimo zakłopotanych spojrzeń jej przyjaciół, kiedy powiedziała, że został zaproszony na jej
przyjęcie, była zdeterminowana, aby przyjechał. I oto był, samotna postać ściskająca kartkę
urodzinową i prezent, który natychmiast wręczył mamie Alicji. Zauważyła, że na kopercie napisał imię
Alicji, ale pismo było dziwnie nieczytelne dla ośmiolatka. „Musisz być Jackiem”, powiedziała, a on po
prostu odpowiedział z kamienną twarzą: „Tak”. Uśmiechnęła się do niego i już miała zasugerować, żeby
poszedł do ogrodu, aby dołączyć do Alicji i jej przyjaciół, kiedy powiedział: „Urodzinowy prezent Alicji
to jedna z tych wyjątkowych lalek, o których moja mama mówi, że każda dziewczyna chce, i wybrała
ją, ale co naprawdę chciałem, żeby to było trochę baterii. Lubisz baterie? Tak, mam sto dziewięćdziesiąt
siedem baterii. Baterie są naprawdę przydatne. Jakie baterie macie w swoich pilotach?” Nie czekając
na odpowiedź, kontynuował: „Mam specjalną baterię z Rosji. Mój tata jest inżynierem i pracował przy
ropociągu w Rosji i wrócił do domu z sześcioma bateriami AAA z rosyjskim napisem na nich. Są moimi
ulubionymi. Kiedy kładę się spać, lubię patrzeć na moje pudełko z bateriami i sortować je w kolejności
alfabetycznej przed pójściem spać. Kiedy zasypiam, zawsze trzymam jedną z moich rosyjskich baterii.
Mama mówi, że powinienem przytulić misia, ale wolę baterię. Ile masz baterii?” Odpowiedziała: „No
nie wiem, ale musimy mieć ich sporo…” i nie była pewna, co powiedzieć dalej. Jej córka była bardzo
łagodną, opiekuńczą i matczyną dziewczyną i mogła zrozumieć, dlaczego „adoptowała” tego dziwnego
małego chłopca jako jednego ze swoich przyjaciół. Jack kontynuował monolog o bateriach, o tym, jak
się je robi i co z nimi zrobić, gdy moc się wyczerpie. Matka Alicji też czuła się wyczerpana, słuchając
wykładu, który trwał około dziesięciu minut. Pomimo jej subtelnych sygnałów, że musi być gdzie indziej
i w końcu powiedziała: „Muszę iść i przygotować jedzenie na przyjęcie”, kontynuował, idąc za nią do
kuchni. Zauważyła, że kiedy mówił, rzadko na nią patrzył, a jego słownictwo było bardzo niezwykłe jak
na ośmioletniego chłopca. Przypominało to bardziej słuchanie dorosłego niż dziecka i mówił bardzo

elokwentnie, chociaż nie wydawał się chcieć słuchać. W końcu powiedziała: „Jack, musisz iść do
ogrodu, żeby przywitać się z Alicją, a teraz musisz iść”. Jej wyraz twarzy wyraźnie wskazywał, że nie ma
innego wyjścia. Przez kilka sekund wpatrywał się w jej twarz, jakby próbował odczytać wyraz jej twarzy,
po czym odszedł. Wyjrzała przez kuchenne okno i obserwowała, jak biegnie po trawie w kierunku Alicji.
Gdy przebiegł przez grupę czterech dziewczyn, zauważyła, że jedna z nich celowo wystawiła stopę, żeby
go podciąć. Gdy niezgrabnie upadł na ziemię, wszystkie dziewczyny się roześmiały. Ale Alicja widziała,
co się stało, i podeszła, aby pomóc mu wstać. Ta fikcyjna scena jest typowa dla spotkania z dzieckiem
z zespołem Aspergera. Brak zrozumienia społecznego, ograniczona zdolność do wzajemnej rozmowy i
intensywne zainteresowanie określonym tematem to podstawowe cechy tego zespołu. Być może
najprostszym sposobem zrozumienia zespołu Aspergera jest myślenie o nim jako o osobie, która
postrzega i myśli o świecie inaczej niż inni ludzie. Chociaż klinicyści dopiero niedawno opisali te różnice,
niezwykły profil zdolności, który definiujemy jako zespół Aspergera, był prawdopodobnie ważną i
cenną cechą naszego gatunku na przestrzeni ewolucji. Dopiero pod koniec XX wieku mieliśmy nazwę,
aby opisać takie osoby. Obecnie posługujemy się terminem diagnostycznym zespół Aspergera,
opierając się na niezwykle wnikliwych opisach dr Hansa Aspergera, wiedeńskiego pediatry, który w
1944 r. zauważył, że niektóre dzieci kierowane do jego kliniki mają bardzo podobne cechy osobowości
i zachowania. W połowie lat czterdziestych psychologiczne badania dzieciństwa w Europie i Ameryce
stały się uznaną i rozwijającą się dziedziną nauki ze znaczącymi postępami w zakresie opisów, modeli
teoretycznych i narzędzi oceny, ale Asperger nie mógł znaleźć opisu i wyjaśnienia dla małej grupy
dzieci. podobne i niezwykłe dzieci, które uważał za intrygujące. Zaproponował termin Autistische
Psychopathen im Kindesalter. Współczesnym tłumaczeniem oryginalnego niemieckiego terminu
psychologicznego „psychopatia” na obecną terminologię angielską byłoby zaburzenie osobowości – to
znaczy opis czyjejś osobowości, a nie choroba psychiczna, taka jak schizofrenia. Asperger był wyraźnie
oczarowany dziećmi z autystycznym zaburzeniem osobowości i napisał niezwykle wnikliwy opis
trudności i zdolności dzieci. Zauważył, że dojrzałość społeczna i rozumowanie społeczne dzieci były
opóźnione, a niektóre aspekty ich umiejętności społecznych były dość niezwykłe na każdym etapie
rozwoju. Dzieci miały trudności z nawiązywaniem przyjaźni i często dokuczały im inne dzieci. Wystąpiły
zaburzenia komunikacji werbalnej i niewerbalnej, zwłaszcza konwersacyjne aspekty języka. Używanie
języka przez dzieci było pedantyczne, a niektóre dzieci miały niezwykłą prozodię, która wpływała na
ton, wysokość i rytm mowy. Gramatyka i słownictwo mogły być stosunkowo zaawansowane, ale pod
koniec rozmowy można było odnieść wrażenie, że jest coś niezwykłego w ich zdolności do prowadzenia
typowej rozmowy, jakiej można się spodziewać z dziećmi w tym wieku. Asperger zaobserwował
również i opisał rzucające się w oczy zaburzenia w komunikacji i kontroli emocji oraz skłonność do
intelektualizowania uczuć. Empatia nie była tak dojrzała, jak można by się spodziewać, biorąc pod
uwagę zdolności intelektualne dzieci. Dzieci były również egocentryczne zaabsorbowane konkretnym
tematem lub zainteresowaniami, które zdominowały ich myśli i czas. Niektóre dzieci miały trudności z
utrzymaniem uwagi w klasie i miały specyficzne problemy z nauką. Asperger zauważył, że często
potrzebowały więcej pomocy w zakresie samopomocy i umiejętności organizacyjnych od swoich
matek, niż można by się spodziewać. Opisał wyraźną niezdarność w zakresie chodu i koordynacji.
Zauważył również, że niektóre dzieci były niezwykle wrażliwe na poszczególne dźwięki, zapachy,
faktury i dotyk. Asperger uważał, że cechy te można było zidentyfikować u niektórych dzieci w wieku
od dwóch do trzech lat, chociaż u innych cechy te stały się widoczne dopiero kilka lat później. Zauważył
również, że niektórzy rodzice, zwłaszcza ojcowie takich dzieci, wydają się mieć pewne cechy
osobowości ich dziecka. Napisał, że stan ten był prawdopodobnie spowodowany czynnikami
genetycznymi lub neurologicznymi, a nie psychologicznymi lub środowiskowymi. W swoich
początkowych i późniejszych publikacjach oraz niedawnej analizie danych swoich pacjentów
dotyczących dzieci, które widział przez ponad trzy dekady, jest oczywiste, że uważał autystyczne
zaburzenie osobowości za część naturalnego kontinuum zdolności, które łączy się z normalnym

zakresem. Konceptualizował zaburzenie jako trwający całe życie i stabilny typ osobowości i nie
zaobserwował dezintegracji i fragmentacji występującej w schizofrenii. Zauważył również, że niektóre
dzieci miały specyficzne talenty, które mogły prowadzić do udanego zatrudnienia, a niektóre mogły
rozwijać relacje na całe życie.
DROGI DO DIAGNOZY
Dzisiaj, kiedy dziecko lub dorosły jest kierowany na diagnostykę, może przebyć jedną z kilku różnych
ścieżek diagnostycznych. Dziecko skierowane na diagnostykę miałoby nietypową historię rozwoju i
profil zdolności od wczesnego dzieciństwa, chociaż średni wiek dla rozpoznania dziecka z zespołem
Aspergera wynosi od 8 do 11 lat. Zidentyfikowano kilka ścieżek do tej diagnozy, która może rozpocząć
się, gdy dziecko jest niemowlęciem lub na innych etapach rozwoju, a nawet w określonych momentach
w historii życia dorosłego
Diagnoza autyzmu w okresie niemowlęcym lub wczesnym dzieciństwie
Lorna Wing, która jako pierwsza użyła terminu zespół Aspergera, uznała, że istnieje potrzeba nowej
kategorii diagnostycznej. Zaobserwowała, że niektóre dzieci, które miały wyraźne oznaki ciężkiego
autyzmu w okresie niemowlęcym i wczesnym dzieciństwie, mogły osiągnąć niezwykły postęp i poruszać
się po kontinuum autyzmu w wyniku wczesnej diagnozy oraz intensywnych i skutecznych programów
wczesnej interwencji. Poprzednio społecznie wyobcowane i milczące dziecko chce teraz bawić się z
dziećmi i może mówić skomplikowanymi zdaniami. Tam, gdzie wcześniej istniała motywacja do izolacji,
dziecko jest teraz motywowane do udziału w zajęciach społecznych. Po wielu godzinach intensywnych
programów zachęcających do komunikacji, problemem nie jest już zachęcanie dziecka do mówienia,
ale zachęcanie go do mówienia mniej, słuchania i większej świadomości kontekstu społecznego. Jako
młodsze dziecko mogło być zaabsorbowane doświadczeniami sensorycznymi – kręcące się koło
samochodu-zabawki lub roweru mogło je zahipnotyzować – ale teraz jest zafascynowane konkretnym
tematem, takim jak orbity planet. Wcześniejsze oceny i obserwacje zabawy wskazywałyby na
możliwość znacznego upośledzenia umysłowego, ale teraz potwierdza się, że dziecko ma iloraz
inteligencji (IQ) w normalnym zakresie. Peter Szatmari zasugerował, że te dzieci z autyzmem, które
rozwijają funkcjonalny język we wczesnym dzieciństwie, ostatecznie dołączają do trajektorii
rozwojowej i mają profil zdolności typowy dla dzieci z zespołem Aspergera. W pewnym momencie
wczesnego rozwoju dziecka autyzm jest prawidłową diagnozą, ale odrębna podgrupa dzieci z
autyzmem może wykazać znaczną poprawę języka, zabawy i motywacji do kontaktów towarzyskich z
rówieśnikami w wieku od czterech do sześciu lat. Trajektoria rozwojowa takich dzieci uległa zmianie, a
ich profil umiejętności w szkole podstawowej lub podstawowej jest zgodny z charakterystyką zespołu
Aspergera. Te dzieci, u których można następnie zdiagnozować wysokofunkcjonujący autyzm lub
zespół Aspergera, skorzystają ze strategii i usług przeznaczonych dla dzieci z zespołem Aspergera, a nie
z autyzmem.
Rozpoznawanie zespołu Aspergera we wczesnych latach szkolnych
Podczas oceny diagnostycznej dorosłych zwykle pytam, kiedy osoba po raz pierwszy rozpoznała, że jest
inna od innych ludzi. Wielu dorosłych, u których zdiagnozowano diagnozę w wieku dojrzałym, twierdzi,
że po raz pierwszy poczuli się inni, gdy zaczęli szkołę. Opisują, że potrafią rozumieć i nawiązywać
kontakt z członkami rodziny, w tym bawić się towarzysko z braćmi i siostrami, ale kiedy oczekiwano od
nich, że będą bawić się z rówieśnikami w szkole i nawiązywać kontakt z nauczycielem, uznali siebie za
bardzo różniących się od dzieci w ich wieku. Kiedy proszę tych dorosłych o opisanie tych różnic,
odpowiedzi zwykle odnoszą się do braku zainteresowania aktywnościami społecznymi ich
rówieśników, braku chęci włączania innych w ich własne zajęcia i niezrozumienia konwencji
społecznych na placu zabaw lub w klasie. Ścieżka diagnostyczna rozpoczyna się, gdy doświadczony

nauczyciel obserwuje dziecko, które nie ma wyraźnej historii cech związanych z autyzmem, ale które
jest bardzo nietypowe pod względem zdolności rozumienia sytuacji i konwencji społecznych. Dziecko
jest również uznawane za niedojrzałe w umiejętności radzenia sobie z emocjami i wyrażania empatii.
Może istnieć nietypowy styl uczenia się z niezwykłą wiedzą w obszarze zainteresowania dziecka, ale
znaczące problemy z uczeniem się lub uwagą w przypadku innych umiejętności akademickich.
Nauczyciel może również zauważyć problemy z koordynacją ruchową, takie jak pisanie odręczne,
bieganie, łapanie piłki. Dziecko może również zakrywać uszy w odpowiedzi na dźwięki, które nie są
odbierane jako nieprzyjemne przez inne dzieci. Na placu zabaw dziecko może aktywnie unikać zabaw
towarzyskich z rówieśnikami lub być społecznie naiwne, natrętne lub dominujące. W klasie nauczyciel
zdaje sobie sprawę, że dziecko wydaje się nie zauważać lub nie rozumieć niewerbalnych sygnałów,
które przekazują komunikaty, takie jak „nie teraz” lub „Zaczynam się denerwować.” Dziecko może stać
się znane z przerywania lub nieodpowiadania na kontekst społeczny w sposób, jakiego można by
oczekiwać od dziecka w tym wieku i w tym wieku. Nauczyciel może również zauważyć, że dziecko staje
się bardzo niespokojne, jeśli zmieni się rutyna lub nie może rozwiązać problemu. Dziecko oczywiście
nie jest upośledzone intelektualnie, ale wydaje się, że brakuje mu społecznego zrozumienia swoich
rówieśników. Nauczyciel wie, że dziecku przydałyby się programy, które pomogą mu zrozumieć
konwencje społeczne panujące w klasie i na szkolnym boisku. Nauczyciel potrzebuje również dostępu
do szkoleń, wsparcia w klasie, zasobów i wiedzy fachowej w zakresie zespołu Aspergera, aby ułatwić
udaną integrację społeczną i sukces akademicki. Dziecko potrzebuje pomocy, a nauczyciel potrzebuje
pomocy. Moje doświadczenie kliniczne sugeruje, że większość dzieci z zespołem Aspergera uzyskuje
diagnozę tą drogą. Niezwykły profil zdolności i zachowania dziecka nie jest widoczny w domu, ale
nauczyciel dostrzega jakościowe różnice w zdolnościach i zachowaniu w klasie i na placu zabaw. Na
kolejnym spotkaniu rodziców i przedstawicieli szkoły zachęca się rodziców do przeprowadzenia oceny
diagnostycznej zarówno w celu wyjaśnienia nietypowego zachowania i profilu umiejętności, jak i
uzyskania przez rodziców i szkołę dostępu do odpowiednich programów i zasobów.
Poprzednia diagnoza innego zaburzenia rozwojowego
Inną ścieżką diagnostyczną jest to, że historia rozwoju dziecka obejmuje zaburzenie rozwojowe, które
może być związane z zespołem Aspergera. Rozpoznanie zaburzenia uwagi, języka, ruchu, nastroju,
jedzenia lub zdolności uczenia się może być początkiem formalnego procesu oceny, który ostatecznie
prowadzi do diagnozy zespołu Aspergera.
Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi
Ogólna populacja ma wystarczającą wiedzę na temat zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z
deficytem uwagi (ADHD), a dziecko może być przedmiotem troski rodziców i nauczyciela z powodu
problemów z ciągłą uwagą, impulsywności i nadpobudliwości. Diagnoza ta może wyjaśniać trudności
dziecka w tych obszarach, ale nie wyjaśniać niezwykłego profilu zdolności społecznych, językowych i
poznawczych dziecka, które dokładniej opisują kryteria diagnostyczne zespołu Aspergera. ADHD został
dokładnie zdiagnozowany jako pierwszy, ale nie był to koniec tropu diagnostycznego. Klinicyści od
pewnego czasu uznają, że dzieci z zespołem Aspergera mogą również mieć objawy ADHD, co zostało
potwierdzone w kilku badaniach naukowych i opisach przypadków. Te dwie diagnozy nie wykluczają
się wzajemnie i dziecko może odnieść korzyści z leczenia i strategii stosowanych w przypadku obu
zaburzeń. Obserwowałam małe dzieci z zespołem Aspergera, które były nadpobudliwe, ale
niekoniecznie z powodu ADHD. Nadpobudliwość może być odpowiedzią na wysoki poziom stresu i
niepokoju, szczególnie w nowych sytuacjach społecznych, co uniemożliwia dziecku usiedzenie w
miejscu i odpoczynek. Ważne jest, aby przed potwierdzeniem diagnozy ADHD rozróżnić szereg
czynników, które mogą wpływać na koncentrację uwagi (takie jak motywacja) i nadpobudliwość

Zaburzenie językowe
Małe dziecko z zespołem Aspergera może najpierw zostać rozpoznane jako mające opóźnienie w
rozwoju mowy i skierowane do logopedy w celu oceny i terapii. Formalne testowanie umiejętności
komunikacyjnych może zidentyfikować zarówno opóźnienie w rozwoju języka, jak i specyficzne cechy,
które nie są typowe dla żadnego z etapów rozwoju języka. Ocena wykazałaby opóźnienie językowe i
dewiację z wzorcem zdolności językowych, który przypomina zaburzenie semantycznego języka
pragmatycznego (SPLD). Dzieci z SPLD mają stosunkowo dobre umiejętności językowe w zakresie
składni, słownictwa i fonologii, ale słabo używają języka w kontekście społecznym, tj. sztuki konwersacji
lub pragmatycznych aspektów języka. Zdolności semantyczne są zaburzone w taki sposób, że dziecko
ma tendencję do dosłownej interpretacji tego, co ktoś mówi. Diagnoza SPLD wyjaśnia umiejętności
językowe dziecka, ale kompleksowa ocena zdolności i zachowania wskazuje, że szerszy obraz kliniczny
wyjaśnia diagnoza zespołu Aspergera. Granice diagnostyczne między zespołem Aspergera a
specyficznymi zaburzeniami językowymi, takimi jak SPLD, nie są jasne (Bishop 2000). Opóźnienie
receptywne u małych dzieci często wiąże się z problemami z socjalizacją. Dziecko, które ma trudności
ze zrozumieniem czyjegoś języka i byciem zrozumianym, może stać się niespokojne i wycofane w
sytuacjach społecznych. Przyczyną wycofania społecznego jest zatem upośledzenie językowe, a nie
upośledzenie rozumowania społecznego, które występuje w zespole Aspergera. Podczas oceny
diagnostycznej ważne jest rozróżnienie między wtórnymi konsekwencjami zaburzenia językowego a
zespołem Aspergera. Niemniej jednak dziecko z zespołem Aspergera, które ma również objawy SPLD,
skorzysta z programów przeznaczonych dla dzieci z SPLD.
Zaburzenie ruchu
Małe dziecko może zostać zidentyfikowane przez rodziców i nauczycieli jako niezdarne, z problemami
z koordynacją i zręcznością. Dziecko może mieć problemy z wiązaniem sznurowadeł, nauką jazdy na
rowerze, pisaniem odręcznym i łapaniem piłki oraz nietypowym lub niedojrzałym chodem podczas
biegania lub chodzenia. Dziecko jest kierowane do terapeuty zajęciowego lub fizjoterapeuty w celu
oceny i terapii. Ocena może potwierdzić opóźnienie umiejętności ruchowych lub określone zaburzenie
ruchowe, ale terapeuta może zauważyć inne nietypowe cechy w historii rozwoju i profilu zdolności
dziecka i być pierwszym profesjonalistą, który podejrzewa, że dziecko ma zespół Aspergera. Chociaż
problemy z koordynacją były początkiem drogi diagnostycznej zespołu Aspergera, dziecko nadal będzie
oczywiście korzystać z programów poprawy zdolności motorycznych.
Niektóre dzieci z zespołem Aspergera mogą rozwijać mimowolne, szybkie i nagłe ruchy ciała (tiki
ruchowe) i niekontrolowane wokalizacje (tiki głosowe), które przypominają objawy zespołu Tourette'a.
Diagnostyka zespołu Tourette'a ze względu na rozpoznanie tików ruchowych i głosowych może być
ścieżką do dalszego rozpoznania zespołu Aspergera.
Zaburzenie nastroju
Wiemy, że małe dzieci z zespołem Aspergera są podatne na zaburzenia nastroju, a niektóre dzieci
wydają się być prawie cały czas niespokojne, co może wskazywać na zespół lęku uogólnionego (GAD).
Jednym z problemów, z jakimi borykają się dzieci z zespołem Aspergera, które posługują się intelektem,
a nie intuicją, aby odnieść sukces w niektórych sytuacjach społecznych, jest to, że mogą one znajdować
się w niemal stałym stanie czujności i niepokoju, co prowadzi do ryzyka psychicznego i fizycznego
wyczerpania. Dziecko mogło rozwinąć mechanizmy kompensacyjne, aby uniknąć sytuacji
wywołujących lęk, takich jak szkoła, odmawiając pójścia do szkoły lub milczenia w szkole. Może
wystąpić intensywny niepokój lub fobiczna reakcja na pewne sytuacje społeczne lub doznania
zmysłowe, takie jak szczekanie psa, lub zmiana oczekiwań, taka jak zmiana codziennej rutyny szkolnej.
Skierowanie do psychologa klinicznego, psychiatry lub poradni zdrowia psychicznego dla dzieci z

zaburzeniami nastroju może prowadzić do rozpoznania zespołu Aspergera po dokładnym i
wyczerpującym wywiadzie rozwojowym. Niektóre dzieci z zespołem Aspergera mogą popaść w
depresję kliniczną w reakcji na uświadomienie sobie znacznych trudności w integracji społecznej.
Reakcja depresyjna może zostać zinternalizowana, prowadząc do samokrytyki, a nawet myśli
samobójczych; lub uzewnętrznione, co skutkuje krytyką innych i wyrazem frustracji lub złości,
zwłaszcza gdy dziecko ma trudności ze zrozumieniem sytuacji społecznej. Wina skierowana jest na
samego siebie: „Jestem głupi”; lub inne: „To twoja wina”. Oznaki klinicznej depresji lub problemów z
zarządzaniem gniewem mogą być pierwszymi wskaźnikami zaburzeń rozwojowych, takich jak zespół
Aspergera.
Zaburzenia odżywiania
Zaburzenia odżywiania mogą obejmować odmowę spożywania pokarmów o określonej konsystencji,
zapachu lub smaku z powodu nadwrażliwości sensorycznej. Mogą również występować nietypowe
preferencje żywieniowe i procedury dotyczące posiłków i prezentacji żywności . Skierowanie do
pediatry w przypadku problemów z przyjmowaniem pokarmu, dietą lub wagą może prowadzić do
rozpoznania zespołu Aspergera. Kilka badań sugeruje również nadreprezentację niskiej masy ciała w
zespole Aspergera, która może być spowodowana lękiem lub wrażliwością sensoryczną związaną z
jedzeniem. Poważne zaburzenia odżywiania, takie jak jadłowstręt psychiczny, mogą być związane z
zespołem Aspergera, a około 18 do 23 procent dorastających dziewcząt z jadłowstrętem psychicznym
ma również objawy zespołu Aspergera. Zatem obawy dotyczące przyjmowania pokarmu lub diagnozy
zaburzeń odżywiania mogą być punktem wyjścia do oceny diagnostycznej zespołu Aspergera.
Niewerbalne trudności w uczeniu się
Małe dziecko może zostać rozpoznane jako posiadające nietypowy profil zdolności intelektualnych i
akademickich, a formalne testy przeprowadzone przez neuropsychologa wskazują na znaczną
rozbieżność między zdolnościami rozumowania werbalnego (Il. Werbalne) a rozumowaniem
wzrokowo-przestrzennym (IQ wydajności). Jeśli rozbieżność dotyczy istotnie wyższego IQ werbalnego,
późniejsza i bardziej szczegółowa ocena zdolności poznawczych może wskazywać na diagnozę
niewerbalnej trudności w uczeniu się (NLD). Głównymi cechami NLD są deficyty w: zdolnościach
wzrokowo-percepcyjno-organizacyjnych; złożone zdolności psychomotoryczne i percepcja dotykowa;
przystosowanie się do nowych sytuacji; percepcja czasu; arytmetyka mechaniczna; oraz percepcji
społecznej i umiejętności interakcji społecznych. Istnieją względne atuty percepcji słuchowej,
rozpoznawania słów, uczenia się na pamięć i pisowni. Ten wzorzec zdolności sugeruje dysfunkcję
prawej półkuli i uszkodzenie istoty białej mózgu. Nakładanie się NLD i zespołu Aspergera jest obszarem
ciągłych badań i dyskusji wśród klinicystów. Jeśli u dziecka z NLD zostanie następnie zdiagnozowany
zespół Aspergera, informacja o nietypowym profilu zdolności poznawczych dziecka może być bezcenna
dla nauczyciela, jeśli chodzi o dostosowanie programu szkolnego do odmiennego stylu uczenia się.
Pierwsze rozpoznanie objawów klinicznych w okresie dojrzewania
W miarę dojrzewania dziecka świat społeczny i akademicki stają się coraz bardziej złożone i oczekuje
się, że dziecko powinno stać się bardziej niezależne i samowystarczalne. We wczesnych latach
szkolnych zabawa towarzyska jest bardziej akcją niż rozmową, przyjaźń jest przemijająca, a gry
towarzyskie są stosunkowo proste i mają jasne zasady. W okresie dojrzewania przyjaźnie opierają się
na bardziej złożonych interpersonalnych niż praktycznych potrzebach, komu można się zwierzyć, a nie
grać w piłkę. We wczesnych latach szkolnych dziecko ma jednego nauczyciela na cały rok i zarówno
nauczyciel, jak i dziecko uczą się odczytywać swoje sygnały i nawiązują współpracę. Istnieje również
więcej wskazówek, elastyczności i pobłażliwości w odniesieniu do programu szkolnego oraz
oczekiwanej dojrzałości społecznej i emocjonalnej. Życie jest stosunkowo proste i dziecko może być

mniej świadome odmienności od innych dzieci, a jego trudności mogą nie być widoczne w klasie lub na
placu zabaw. W okresie dojrzewania nastolatek z zespołem Aspergera może mieć coraz bardziej
widoczne trudności z planowaniem i umiejętnościami organizacyjnymi oraz wykonywaniem zadań na
czas. Może to prowadzić do pogorszenia ocen szkolnych, na które zwracają uwagę nauczyciele i
rodzice. Zdolności intelektualne nastolatka nie uległy pogorszeniu, zmieniły się natomiast metody
oceniania stosowane przez nauczycieli. Znajomość historii to już nie zapamiętywanie dat i faktów, ale
organizowanie spójnego eseju. Nauka języka angielskiego wymaga umiejętności charakteryzowania i
„czytania między wierszami”. Można oczekiwać, że grupa uczniów przedstawi projekt naukowy, a
nastolatka z zespołem Aspergera niełatwo przyswoić do grupy roboczej uczniów. Pogorszenie ocen i
wynikający z tego stres mogą doprowadzić do skierowania nastolatka do psychologa szkolnego, który
rozpozna objawy zespołu Aspergera. Zauważyłem, że objawy zespołu Aspergera są bardziej widoczne
w chwilach stresu i zmian, a w okresie dojrzewania zachodzą duże zmiany w oczekiwaniach i
okolicznościach. Dziecko mogło dobrze sobie radzić w okresie przed dojrzewaniem, ale zmiany w
naturze przyjaźni, budowie ciała, rutynach szkolnych i wsparciu mogą wywołać kryzys, który zaalarmuje
odpowiednie autorytety diagnostyczne o odkryciu Zespołu Aspergera u dziecka, które wcześniej radziło
sobie tak dobrze. Okres dojrzewania to także czas ponownej oceny tego, kim się jest i kim chce być.
Zmniejsza się wpływ rodziców na życie nastolatka, a wzrasta siła i identyfikacja z grupą rówieśniczą. Od
nastolatek oczekuje się kontaktu z wieloma nauczycielami, z których każdy ma własną osobowość i styl
nauczania, oraz angażuje się w ocenę akademicką, która opiera się raczej na abstrakcyjnym myśleniu
niż na faktach. Problemy z włączeniem społecznym, akceptacją i sukcesami akademickimi mogą
wywołać depresję kliniczną lub gniew skierowany na innych lub „system”. Nastolatek może zostać
skierowany do poradni psychiatrycznej dla młodzieży w celu leczenia depresji, zaburzenia lękowego –
które w tym wieku może obejmować zaburzenie obsesyjno-kompulsywne - zaburzenia odżywiania,
takie jak jadłowstręt psychiczny, problemy z gniewem lub zaburzenie zachowania. Widziałem również
dzieci, które mają różne poziomy ekspresji czterech zaburzeń, które mogą tworzyć klaster, a
mianowicie zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, zespół Aspergera, zaburzenie
Tourette'a i zaburzenie obsesyjno-kompulsywne. Każda diagnoza jest prawidłowa, a dziecko lub
dorosły będzie wymagał leczenia wszystkich czterech zaburzeń
Sugestia zachowania lub zaburzenia osobowości
Asperger opisał podgrupę dzieci z tendencją do problemów z zachowaniem, prowadzących do ich
zawieszenia w szkole – jeden z głównych powodów, dla których skierowano dzieci, u których następnie
zdiagnozowano autystyczne zaburzenie osobowości do swojej kliniki w Wiedniu. Czasami dzieci z
zespołem Aspergera postrzegają siebie jako bardziej dorosłe niż dziecko. Rzeczywiście, takie dzieci
mogą działać w klasie jako pomocnik nauczyciela, korygując i dyscyplinując inne dzieci. W sytuacjach
konfliktowych rzadziej odwołują się do osoby dorosłej jako arbitra i są skłonni „brać prawo w swoje
ręce”. Te dzieci mogą również nauczyć się, że akty agresji mogą odstraszyć inne dzieci, zapewniając
nieprzerwaną samotność. Konflikt i konfrontację z dorosłymi mogą być pogłębione przez
niepodporządkowanie się, negatywizm i trudności w dostrzeżeniu różnic w statusie społecznym lub
hierarchii, co skutkuje brakiem poszanowania władzy lub dojrzałości. Dziecko z zespołem Aspergera
jest często niedojrzałe w sztuce negocjacji i kompromisu i może nie wiedzieć, kiedy się wycofać i
przeprosić. Osoba ta nie zaakceptuje określonej reguły szkolnej, jeśli wydaje się ona nielogiczna, i jako
zasadę będzie kontynuował pewną kwestię lub argumentację. . Może to prowadzić do historii
poważnych konfliktów z nauczycielami i władzami szkolnymi. Wiemy, że dziecko z zespołem Aspergera
ma trudności z integracją społeczną z rówieśnikami. Jeśli to dziecko ma również lepsze zdolności
intelektualne, trudności w integracji społecznej mogą się spotęgować. Te dzieci, które mają wyjątkowo
wysokie IQ, mogą to zrekompensować, stając się aroganckim i egocentrycznym i mają znaczne
trudności z przyznaniem się, że popełniły błąd. Takie dzieci mogą być nadwrażliwe na wszelkie sugestie

krytyki, a jednocześnie nadmiernie krytyczne wobec innych, w tym nauczycieli, rodziców czy
autorytetów. Szkoła lub rodzice mogą zwrócić się o fachową pomoc w odniesieniu do postawy i
zachowania takich dzieci, prowadząc do rozpoznania zespołu Aspergera. Skierowanie do specjalisty ds.
zarządzania zachowaniem może być punktem wyjścia do diagnozy zespołu Aspergera.
Diagnoza krewnego z autyzmem lub zespołem Aspergera
Gdy u dziecka lub osoby dorosłej zostanie zdiagnozowany autyzm lub zespół Aspergera, rodzice i
krewni wkrótce dowiedzą się o różnych formach wyrażania autyzmu i przeanalizują swoją historię
rodzinną oraz cechy swoich krewnych pod kątem objawów zaburzeń ze spektrum autyzmu, w
szczególny zespół Aspergera. Ostatnie badania wykazały, że 46% krewnych pierwszego stopnia dziecka
z zespołem Aspergera ma podobny profil zdolności i zachowania, choć zwykle w stopniu subklinicznym,
tj. większym. opis osobowości niż zespół lub zaburzenie. Po potwierdzeniu diagnozy zespołu Aspergera
u dziecka klinicysta może otrzymać kolejne skierowanie na ocenę diagnostyczną rodzeństwa lub
krewnego dziecka. Diagnoza może zostać potwierdzona, a doświadczenie kliniczne wskazuje, że
niektóre rodziny mają dzieci i dorosłych z zespołem Aspergera w obrębie pokoleń i między
pokoleniami. Zostało to potwierdzone w niektórych autobiografiach osób dorosłych z zespołem
Aspergera. Jednak późniejsza ocena diagnostyczna może wskazywać, że poziom ekspresji cech jest zbyt
„łagodny” dla postawienia diagnozy lub dana osoba ma szereg „fragmentów” zespołu Aspergera, które
są niewystarczające do postawienia diagnozy. Niemniej jednak, dana osoba może skorzystać z
niektórych strategii zaprojektowanych dla cech lub fragmentów, które są obecne w jej lub jej profilu
umiejętności.
Rozpoznawanie objawów zespołu Aspergera przez media
Oglądanie programu telewizyjnego lub wiadomości, która wyjaśnia zespół Aspergera, lub czytanie
artykułu z czasopisma lub popularnej autobiografii przez osobę dorosłą z zespołem Aspergera, może
być dla niektórych punktem wyjścia do poszukiwania oceny diagnostycznej dla siebie lub członka
rodziny, kolegi lub przyjaciela . W Australii niedawno wyjaśniłem naturę zespołu Aspergera w
ogólnokrajowym programie telewizyjnym „na żywo”, a centrala telewizyjna została następnie zalana
telefonami od rodziców którzy rozpoznali objawy zespołu Aspergera u dorosłego syna lub córki, którzy
ze względu na wiek nigdy nie mieli dostępu do wiedzy diagnostycznej dostępnej dzisiaj dzieciom. W
ciągu najbliższych kilku lat prawdopodobnie pojawi się zalew skierowań dorosłych na diagnostykę
zespołu Aspergera. Czasami partnerzy w związku mogą zdobywać informacje z mediów i uważają, że
diagnoza zespołu Aspergera może wyjaśniać niezwykłe hobby ich męża (lub żony) oraz trudności z
empatią i umiejętnościami społecznymi. Należy pamiętać, że wiele typowych kobiet uważa, że ich
partner nie rozumie, co myślą lub czują, a wiele naturalnych cech mężczyzn może być postrzeganych
jako objawy zespołu Aspergera. Niemniej jednak zauważyłem wzrost liczby skierowań od doradców ds.
relacji, którzy stają się świadomi tego, jak rozpoznać autentyczne objawy zespołu Aspergera u par,
które szukają poradnictwa w związku
Problemy z zatrudnieniem
Chociaż osoba z zespołem Aspergera może osiągnąć sukces w nauce, trudności z umiejętnościami
społecznymi mogą wpływać na jej wyniki podczas rozmowy kwalifikacyjnej, społeczne lub zespołowe
aspekty zatrudnienia lub rozumienie konwencji społecznych, takich jak stanie zbyt blisko lub patrzenie
na kogoś zbyt długo. Problemem może być zdobycie i utrzymanie pracy. Ocena przeprowadzona przez
agencję doradztwa zawodowego, rządową agencję zatrudnienia lub dział personalny firmy może być
pierwszym krokiem na drodze do rozpoznania zespołu Aspergera. Prawdopodobnie wśród osób
przewlekle bezrobotnych występuje wysoki wskaźnik zespołu Aspergera. Inną ścieżką diagnostyczną w
obszarze zatrudnienia jest zmiana oczekiwań zawodowych. Może to być na przykład awans na

stanowisko kierownicze, wymagający umiejętności interpersonalnych i powierzenia obowiązków
wymagających planowania i zdolności organizacyjnych co może być nieuchwytne u niektórych osób
dorosłych z zespołem Aspergera. Mogą też pojawić się problemy z nieakceptowaniem
konwencjonalnych procedur, trudności z zarządzaniem czasem oraz rozpoznawaniem i akceptacją
hierarchii organizacyjnej.
DLACZEGO PROWADZIĆ DIAGNOZĘ?
Bardzo małe dziecko z zespołem Aspergera może nie zdawać sobie sprawy, że różni się od innych dzieci
w jego wieku. Jednak dorośli i inne dzieci będą coraz bardziej świadomi, że dziecko nie zachowuje się,
nie myśli ani nie bawi się jak inne dzieci. Wstępna opinia dorosłych w dalszej rodzinie i szkole może być
taka, że dziecko jest niegrzeczne i samolubne, podczas gdy rówieśnicy mogą myśleć, że dziecko jest po
prostu dziwne. Jeśli nie ma diagnozy i wyjaśnienia, inni będą wydawać osądy moralne, które
nieuchronnie będą miały szkodliwy wpływ na samoocenę dziecka i prowadzą do niewłaściwych postaw
i konsekwencje. Stopniowo dziecko rozpozna, że postrzega i doświadcza świat w niezwykły sposób i
zacznie się martwić tym, że różni się od innych dzieci. Dotyczy to nie tylko odmiennych zainteresowań,
priorytetów i wiedzy społecznej, ale także częstej krytyki ze strony rówieśników i dorosłych.
Uświadomienie sobie odmienności od innych dzieci zwykle następuje, gdy dziecko z zespołem
Aspergera ma od sześciu do ośmiu lat. Claire Sainsbury miała około ośmiu lat:
Oto jedno z moich najbardziej żywych wspomnień ze szkoły; Stoję jak zwykle w kącie placu zabaw, jak
najdalej od ludzi, którzy na mnie wpadają lub krzyczą, wpatruję się w niebo i pochłonięta własnymi
myślami. Mam osiem lub dziewięć lat i zacząłem zdawać sobie sprawę, że jestem inny w jakiś
bezimienny, ale wszechobecny sposób. Nie rozumiem otaczających mnie dzieci. Przerażają mnie i
dezorientują. Nie chcą rozmawiać o interesujących rzeczach. Kiedyś myślałem, że byli głupi, ale teraz
zaczynam rozumieć, że to ja się mylę
Dziecko może wtedy rozwinąć myśli i postawy kompensacyjne za poczucie wyobcowania, izolacji
społecznej i niezrozumienia.
STRATEGIE KOMPENSACYJNE I DOSTOSOWANIA DO BYCIA INNYMI D
Zidentyfikowałem cztery strategie kompensacyjne lub adaptacyjne opracowane przez małe dzieci z
zespołem Aspergera w odpowiedzi na uświadomienie sobie, że różnią się one od innych dzieci.
Zastosowana strategia będzie zależeć od osobowości, doświadczeń i okoliczności dziecka. Te dzieci,
które mają tendencję do internalizowania myśli i uczuć, mogą rozwinąć oznaki obwiniania się i depresji
lub alternatywnie używać wyobraźni i fantazji, aby stworzyć inny świat, w którym odniosą większy
sukces. Te dzieci, które mają tendencję do uzewnętrzniania myśli i uczuć, mogą albo stać się aroganckie
i obwiniać innych za swoje trudności, albo postrzegać innych nie jako przyczynę, ale rozwiązanie swoich
problemów i rozwinąć umiejętność naśladowania innych dzieci lub postaci. Tak więc niektóre reakcje
psychologiczne mogą być konstruktywne, podczas gdy inne mogą prowadzić do poważnych
problemów psychologicznych.
Depresja reaktywna
Zdolności społeczne i umiejętności przyjaźni są wysoko cenione przez rówieśników i dorosłych, a brak
sukcesu w tych dziedzinach może prowadzić niektóre dzieci z zespołem Aspergera do internalizacji
swoich myśli i uczuć poprzez bycie nadmiernie przepraszającym, samokrytycznym i coraz bardziej
wycofanym społecznie. Dziecko, czasami już w wieku siedmiu lat, może rozwinąć depresję kliniczną w
wyniku wglądu w inność i postrzegania siebie jako społecznie niesprawnego. Intelektualnie dziecko ma
zdolność rozpoznawania swojej izolacji społecznej, ale brakuje mu umiejętności społecznych w

porównaniu z intelektualnymi i wiekowymi rówieśnikami i nie wie intuicyjnie, co zrobić, aby osiągnąć
sukces społeczny. Odważne próby dziecka mające na celu poprawę integracji społecznej z innymi
dziećmi mogą być wyśmiewane, a dziecko celowo unikane. Nauczyciele i rodzice mogą nie zapewniać
odpowiedniego poziomu wskazówek, a zwłaszcza zachęty. Dziecko desperacko chce być włączone i
mieć przyjaciół, ale nie wie, co robić. Skutkiem tego może być kryzys pewności siebie, opisany w
poniższym cytacie z niepublikowanej autobiografii mojej szwagierki, która ma zespół Aspergera.
Faktem jest, że nikt nie lubi, gdy inni znają ich słabości, ale z taką przypadłością, jak moja, nie można
zawsze uniknąć robienia z siebie głupca lub wyglądania na oburzonego/niegodnego. Ponieważ nigdy
nie wiedziałem, kiedy nastąpi następny „upadek”, unikam wspinania się na „konia ufnego”, że tak
powiem.
Może wystąpić zwiększone wycofanie społeczne z powodu braku kompetencji społecznych, które
zmniejszają możliwości rozwoju dojrzałości i zdolności społecznych. Depresja może również wpływać
na motywację i energię do innych, wcześniej przyjemnych zajęć w klasie iw domu. Mogą wystąpić
zmiany we wzorcach snu i apetytu oraz negatywne nastawienie, które przenika wszystkie aspekty życia,
a w skrajnych przypadkach mówi się o samobójstwie lub impulsywnych lub planowanych próbach
samobójczych.
Ucieknij w wyobraźnię
Bardziej konstruktywna internalizacja myśli i uczuć bycia wadliwym społecznie może polegać na
ucieczce w wyobraźnię. Dzieci z zespołem Aspergera mogą rozwijać żywe i złożone wyimaginowane
światy, czasami z fałszywymi przyjaciółmi. Thomas ma zespół Aspergera i znaczne zdolności
intelektualne. W biografii napisanej przez matkę opisuje jeden z powodów, dla których jej syn uciekł
do jego wyobraźni:
Podczas sesji przemówienia w szkole, Thomas został zapytany przez swojego nauczyciela mowy: „Więc
z kim bawisz się na przerwie?” „Moją wyobraźnią. Co o tym myślisz? – poinformował ją. – Jak myślisz,
z kim powinnaś bawić się na przerwie? – spytała. „Każdy, kto mnie rozumie; ale to tylko wy, dorośli, a
wy nie macie dla mnie czasu – powiedział bez ogródek.
W swoich wyimaginowanych światach z wyimaginowanymi przyjaciółmi dzieci z zespołem Aspergera
są rozumiane i odnoszą sukcesy społeczne i akademickie. Kolejną zaletą jest to, że reakcje
wyimaginowanych przyjaciół są pod kontrolą dziecka, a przyjaciele są natychmiast dostępni.
Wyimaginowani przyjaciele mogą sprawić, że dziecko nie poczuje się samotne. Liane Holliday Willey
wyjaśniła, że:
Kiedy myślę o moich najwcześniejszych latach, przypominam sobie przemożne pragnienie bycia z dala
od moich rówieśników. Zdecydowanie wolałem towarzystwo moich wymyślonych przyjaciół. Penny i
jej brat Johnna byli moimi najlepszymi przyjaciółmi, choć nikt ich nie widział oprócz mnie. Moja mama
mówi mi, że kiedyś nalegałem, abyśmy ustawili im miejsce przy stole, włączyli je do naszego
samochodowej wycieczki i traktuj je jak prawdziwe istoty.
W osobistej komunikacji ze mną Liane wyjaśniła, że posiadanie wymyślonych przyjaciół „nie jest
udawaniem zabawy, ale jedyną grą, która działa”. Posiadanie wyimaginowanego przyjaciela jest
typową zabawą wielu małych dzieci i niekoniecznie ma znaczenie kliniczne. Jednak dziecko z zespołem
Aspergera może mieć tylko wyimaginowanych przyjaciół, a intensywność i czas trwania
wyimaginowanych interakcji mogą być jakościowo nietypowe. Poszukiwanie alternatywnego świata
może sprawić, że niektóre dzieci zainteresują się innym krajem, kulturą, okresem historii lub światem
zwierząt, jak opisała w poniższym fragmencie moja szwagierka.

Kiedy miałem około siedmiu lat, prawdopodobnie zobaczyłem w książce coś, co mnie zafascynowało i
nadal fascynuje. Ponieważ było to coś, czego nigdy wcześniej nie widziałem, całkowicie niezwiązane i
dalekie od naszego świata i naszej kultury. To była Skandynawia i jej mieszkańcy. Ze względu na swoją
obcość był całkowicie obcy i przeciwny do wszystkiego, co mi znane. To była moja ucieczka, wymarzony
świat, w którym nic nie przypominało mi codziennego życia i wszystkiego, co musiało na mnie rzucić.
Ludzie z tego cudownego miejsca wyglądają zupełnie inaczej niż ludzie w „prawdziwym świecie”.
Patrząc na te twarze, nie przypominam sobie nikogo, kto by mnie upokorzył, przestraszył lub zganił.
Najważniejsze jest to, że odwracałem się od prawdziwego życia i jego zdolności do zranienia i ucieczki.
(Niepublikowana autobiografia)
Zainteresowanie innymi kulturami i światami może tłumaczyć rozwój szczególnego zainteresowania
geografią, astronomią i science fiction, tak że dziecko odkrywa miejsce, w którym jego wiedza i
umiejętności są rozpoznawane i cenione. Czasami stopień wyobraźni może prowadzić do
zainteresowania fikcją, zarówno jako czytelnika, jak i autora. Niektóre dzieci, zwłaszcza dziewczynki, z
zespołem Aspergera, mogą rozwinąć umiejętność wykorzystywania wyimaginowanych przyjaciół,
postaci i światów do pisania dość niezwykłej fikcji. Może to doprowadzić do sukcesu jako autor
beletrystyki dla dzieci lub dorosłych. Ucieczka w wyobraźnię może być psychologicznie konstruktywną
adaptacją, ale istnieje ryzyko, że inni ludzie źle zinterpretują intencje lub stan umysłu dziecka. Hans
Asperger napisał w odniesieniu do jednego z czwórki dzieci, które stały się podstawą jego tezy o
autystycznym zaburzeniu osobowości, że:
Mówiono, że jest zatwardziałym „kłamcą”. Nie kłamał, żeby wydostać się z czegoś, co zrobił - to z
pewnością nie był jego problem, bo zawsze mówił prawdę bardzo bezczelnie - ale opowiadał długie,
fantastyczne historie, jego konfabulacje stawały się coraz dziwniejsze i niespójne. Lubił opowiadać
fantastyczne historie, w których zawsze występował jako bohater. Opowiadał matce, jak wychwalał go
nauczyciel przed klasą, i inne podobne historie.
W warunkach skrajnego stresu lub samotności skłonność do ucieczki do wyimaginowanego świata i
wyimaginowanych przyjaciół może doprowadzić do tego, że wewnętrzna fantazja stanie się
„rzeczywistością” dla osoby z zespołem Aspergera. Osobę można uznać za rozwijającą się urojenia i
pozbawioną kontaktu z rzeczywistością (Adamo 2004). Mogłoby to skutkować skierowaniem na
diagnostykę schizofrenii, jak opisano w biografii Bena przez jego matkę, Barbarę LaSalle (2003).
Zaprzeczenie i arogancja
Alternatywą dla internalizacji negatywnych myśli i uczuć jest uzewnętrznienie przyczyny i rozwiązania
uczucia odmienności. Dziecko może rozwinąć formę nadmiernej rekompensaty za poczucie
niesprawności w sytuacjach społecznych, zaprzeczając istnieniu jakiegokolwiek problemu i rozwijając
poczucie arogancji, takie, że „wina” lub problem tkwi w innych ludziach i że dziecko jest „ponad
zasady”, które tak trudno mu zrozumieć. Dziecko lub dorosły wchodzi w to, co określam jako „tryb
Boga”, wszechmocną osobę, która nigdy nie popełnia błędu, nie może się mylić i której inteligencję
należy czcić. Takie dzieci mogą zaprzeczyć, że mają jakiekolwiek trudności z nawiązywaniem przyjaźni,
odczytywaniem sytuacji towarzyskich lub czyichś myśli i intencji. Uważają, że nie potrzebują żadnych
programów ani nie są traktowane inaczej niż inne dzieci. Zaciekle nie chcą być kierowani do psychologa
czy psychiatry i są przekonani, że nie są szaleni ani głupi. Mimo to dziecko wie, ale nie przyzna
publicznie, że ma ograniczone kompetencje społeczne i desperacko stara się ukryć wszelkie trudności,
aby nie wyglądać na głupiego. Brak umiejętności w grze społecznej z rówieśnikami oraz w interakcjach
z dorosłymi może skutkować rozwojem zachowań prowadzących do uzyskania dominacji i kontroli w
kontekście społecznym; obejmują one stosowanie zastraszania oraz arogancką i nieelastyczną
postawę. Inne dzieci i rodzice prawdopodobnie skapitulują, aby uniknąć kolejnej konfrontacji. Taka

władza i dominacja może doprowadzić do „odurzenia” dziecka, co może prowadzić do problemów z
zachowaniem. Kiedy takie dzieci są zdezorientowane co do intencji innych osób lub tego, co robić w
sytuacji społecznej, lub popełniły widoczny błąd, wynikająca z tego „negatywna” emocja może
prowadzić do błędnego przekonania, że działania drugiej osoby były celowo złośliwe. Odpowiedzią jest
zadawanie takiego samego dyskomfortu, czasami poprzez fizyczny odwet: „On rani” moje uczucia, więc
go zranię”. Takie dzieci i niektórzy dorośli mogą przez wiele lat rozmyślać nad przeszłymi zniewagami i
niesprawiedliwościami oraz szukać rozwiązania i zemsty. Kompensacyjny mechanizm arogancji może
również wpływać na inne aspekty interakcji społecznych. Dziecko może mieć trudności z przyznaniem
się do błędu i notorycznie się kłócić. Hans Asperger poinformował, że:
Istnieje wielkie niebezpieczeństwo angażowania się w niekończące się kłótnie z tymi dziećmi, czy to po
to, by udowodnić, że się mylą, czy też po to, by zbliżyć się do nich. Dotyczy to zwłaszcza rodziców,
którzy często znajdują się w pułapce niekończącej się dyskusji.
Może istnieć niezwykle dokładne przypomnienie tego, co zostało powiedziane lub zrobione, aby
udowodnić swoją rację, i nie ma ustępstw lub akceptacji kompromisu lub innej perspektywy. Rodzice
mogą uznać, że ta cecha może prowadzić do udanej kariery obrońcy w sądzie kontradyktoryjnym. Z
pewnością dziecko miało dużo praktyki w argumentowaniu swojego stanowiska. Niestety, arogancka
postawa może jeszcze bardziej zrazić dziecko do naturalnych przyjaźni, a odmowa i opór przed
akceptacją programów mających na celu poprawę zrozumienia społecznego może zwiększyć przepaść
między zdolnościami społecznymi dziecka i jego rówieśników. Możemy zrozumieć, dlaczego dziecko
miałoby się rozwijać te strategie kompensacyjne i dostosowawcze. Niestety długofalowe
konsekwencje tych kompensacyjnych mechanizmów mogą mieć znaczący wpływ na przyjaźnie i
perspektywy związków i zatrudnienia w wieku dorosłym.
Imitacja
Inteligentnym i konstruktywnym mechanizmem kompensacyjnym stosowanym przez część dzieci jest
obserwowanie i przyswajanie osobowości tych, którzy odnoszą sukcesy społeczne. . Takie dzieci
początkowo pozostają na peryferiach zabawy towarzyskiej, obserwując i obserwując, co robić. Oni
mogą następnie odtwarzać czynności, które zaobserwowali we własnej samotnej zabawie, używając
lalek, figurek lub wyimaginowanych przyjaciół w domu. Robią próby, ćwiczą scenariusz i swoją rolę,
aby osiągnąć płynność i pewność siebie przed próbą włączenia się w prawdziwe sytuacje społeczne.
Niektóre dzieci potrafią być niezwykle przenikliwe w swoich zdolnościach obserwacyjnych, kopiowaniu
gestów, tonie głosu i manierach. Rozwijają umiejętność bycia naturalnym aktorem. Na przykład w
swojej autobiografii Liane Holliday Willey opisuje swoją technikę:
Mogę uczestniczyć w świecie jako obserwator. Byłem zapalonym obserwatorem. Byłem zachwycony
niuansami ludzkich działań. W rzeczywistości często uważałem, że chciałem zostać drugą osobą. Nie
dlatego, że świadomie postanowiłem to zrobić, raczej przyszło to jako coś, co po prostu zrobiłem.
Jakbym nie miał w tej sprawie wyboru. Moja mama mówi mi, że byłam bardzo dobra w uchwyceniu
istoty i osobowości ludzi.
Byłam niesamowita w mojej zdolności do kopiowania akcentów, modulacji głosu, mimiki, ruchów rąk,
chodów i drobnych gestów. To było tak, jakbym stał się osobą, którą naśladowałem.
Stanie się ekspertem naśladownictwa może mieć inne zalety. Dziecko może stać się popularne za
naśladowanie głosu i osoby nauczyciela lub postaci z telewizji. Nastolatek z zespołem Aspergera może
zastosować wiedzę zdobytą na zajęciach dramy w codziennych sytuacjach, ustalając, kto odniesie
sukces w tej sytuacji i przybierając postać tej osoby. Dziecko lub dorosły może zapamiętać słowa i
postawy ciała kogoś w podobnej sytuacji w prawdziwym życiu lub w programie telewizyjnym lub filmie.

Następnie odtwarza scenę za pomocą „pożyczonych” dialogów i mowy ciała. Istnieje pozory sukcesu
społecznego, ale po bliższym przyjrzeniu się pozorna kompetencja społeczna nie jest spontaniczna ani
oryginalna, ale sztuczna i wymyślona. Jednak praktyka i sukces mogą poprawić zdolności aktorskie
osoby, tak że aktorstwo stanie się możliwą opcją kariery. Dorosły z zespołem Aspergera, emerytowany
aktor, napisał do mnie i wyjaśnił: „Jako aktor uważam, że scenariusze w teatrze są o wiele bardziej
realne niż w życiu codziennym. Odgrywanie ról przychodzi mi naturalnie”. Zdolność do odgrywania roli
w życiu codziennym wyjaśnia Donna Williams:
Nie mogłam rozmawiać z nią normalnym głosem. Zacząłem kłaść silny amerykański akcent, tworząc dla
siebie historię i tożsamość. Jak zawsze przekonałam siebie, że jestem tą nową postacią i konsekwentnie
utrzymywałam to przez sześć miesięcy.
Istnieje kilka możliwych wad. Pierwszy to obserwowanie i naśladowanie popularnych, ale osławionych
modeli, na przykład szkolnych „złych facetów”. Grupa ta może zaakceptować nastolatka z zespołem
Aspergera, który nosi „mundur” grupy, mówi w ich języku, zna ich gesty i kodeks moralny; ale to z kolei
może zrazić nastolatka do bardziej odpowiednich modeli. Grupa prawdopodobnie rozpozna, że osoba
z zespołem Aspergera jest fałszywa, zdesperowana, by zostać zaakceptowaną, która prawdopodobnie
nie jest świadoma, że jest potajemnie wyśmiewana i „wrabiana”. Inną wadą jest to, że niektórzy
psychologowie i psychiatrzy mogą uznać, że dana osoba ma objawy wielorakiego zaburzenia
osobowości, i nie zdawać sobie sprawy, że jest to konstruktywna adaptacja do zespołu Aspergera.
Niektóre dzieci z zespołem Aspergera nie lubią tego, kim są i chciałyby być kimś innym niż one, kimś,
kto byłby społecznie zdolny i miałby przyjaciół. Chłopiec z zespołem Aspergera może zauważyć, jak
popularna jest jego siostra wśród rówieśników. Może też rozpoznać, że dziewczęta i kobiety, zwłaszcza
jego matka, są z natury intuicyjne społecznie; więc aby zdobyć umiejętności społeczne, zaczyna
naśladować dziewczyny. Może to obejmować ubieranie się jak dziewczyna. Istnieje kilka
opublikowanych opisów przypadków, a w moim doświadczeniu klinicznym widziałem kilku mężczyzn i
kobiety z zespołem Aspergera, którzy mają problemy z tożsamością płciową (Gallucci, Hackerman i
Schmidt 2005; Kraemer i wsp. 2005). Może to również obejmować dziewczęta z zespołem Aspergera,
które odczuwają odrazę do siebie i chcą zostać kimś innym. Czasami takie dziewczyny chcą być
mężczyznami, zwłaszcza gdy nie potrafią utożsamiać się z zainteresowaniami i ambicjami innych
dziewczyn, a aktywność akcyjna chłopców wydaje się ciekawsza. Jednak zmiana płci nie doprowadzi
automatycznie do zmiany akceptacji społecznej i samoakceptacji. Kiedy dorośli z zespołem Aspergera
stosują imitację i działanie w celu osiągnięcia powierzchownych kompetencji społecznych, mogą mieć
znaczne trudności w przekonaniu ludzi, że mają prawdziwy problem ze zrozumieniem społecznym i
empatią; oni stali się zbyt wiarygodni w swojej roli, aby można było w to uwierzyć.
JAKIE SĄ ZALETY I WADY POSIADANIA DIAGNOZY?
Korzyść dla dziecka z postawienia diagnozy polega nie tylko na zapobieganiu lub zmniejszaniu skutków
niektórych strategii kompensacyjnych lub adaptacyjnych, ale także na pozbyciu się obaw związanych z
innymi diagnozami, takimi jak szaleństwo. Można rozpoznać, że dziecko ma rzeczywiste trudności w
radzeniu sobie z doświadczeniami, które inni uważają za łatwe i przyjemne. Gdy dorosły ma problemy
z niewerbalnymi aspektami komunikacji, zwłaszcza z kontaktem wzrokowym, ogół społeczeństwa
może założyć, że on lub ma chorobę psychiczną lub złe zamiary. Po wyjaśnieniu cech zespołu Aspergera
takie założenia można skorygować. Dzieci z zespołem Aspergera nie mają cech fizycznych, które
wskazywałyby na to, że są inne, a posiadanie zdolności intelektualnych może prowadzić do tego, że
inni mają wysokie oczekiwania w odniesieniu do ich wiedzy społecznej. Gdy diagnoza zostanie
potwierdzona i zrozumiana, może nastąpić znacząca pozytywna zmiana w oczekiwaniach innych ludzi,
akceptacja i wsparcie. Dziecko jest teraz zrozumiane i bardziej prawdopodobne, że będzie szanowane.
Powinny być raczej komplementy niż krytyka w odniesieniu do kompetencji społecznych oraz uznanie

zagubienia i wyczerpania dziecka po uczeniu się w szkole dwóch programów nauczania: programu
akademickiego i programu nauczania społecznego. Zaletą uznania i zrozumienia diagnozy dla rodziców
jest to, że w końcu mają wyjaśnienie niezwykłych zachowań i zdolności ich syna lub córki oraz wiedzą,
że stan ten nie jest spowodowany wadliwym rodzicielstwem. Rodzina może wtedy mieć dostęp do
wiedzy na temat zespołu Aspergera z literatury i Internetu, zasobów agencji rządowych i grup wsparcia,
a także dostępu do programów poprawy integracji społecznej i zarządzania emocjami, które przyniosą
ogromne korzyści całej rodzinie. Może również zaistnieć większa akceptacja dziecka w dalszej rodzinie
i przyjaciołach rodziny. Rodzice mogą teraz przedstawić innym osobom akceptowalne wyjaśnienia
dotyczące nietypowego zachowania dziecka. Ważne jest również, aby rodzice wyjaśnili dziecku, że
zespół Aspergera nie jest wymówką do unikania prac domowych i odpowiedzialności. Rodzeństwo
mogło od pewnego czasu wiedzieć, że ich brat lub siostra są niezwykłe i mogą być albo współczujący,
tolerancyjni i zaniepokojeni wszelkimi trudnościami, albo zawstydzeni, nietolerancyjni i wrogowie.
Każde z rodzeństwa dokona własnych dostosowań wobec rodzeństwa z zespołem Aspergera. Rodzice
mogą teraz wyjaśnić swoim dzieciom, dlaczego ich brat lub siostra są nietypowi i jak rodzina musiała i
będzie musiała dostosować się i współpracować oraz konstruktywnie wdrażać strategie. Rodzice i
specjaliści mogą udzielać rodzeństwu odpowiednich do wieku wyjaśnień na temat ich brata lub siostry,
aby dać ich przyjaciołom, bez narażania własnych sieci społecznościowych. Rodzeństwo będzie również
musiało wiedzieć, jak pomóc bratu lub siostrze w domu, kiedy odwiedzają go przyjaciele, oraz być
świadomym swojej roli i obowiązków w szkole i w sąsiedztwie.
Korzyści dla służb szkolnych, zwłaszcza nauczycieli, polegają na tym, że nietypowe zachowanie dziecka
oraz profil umiejętności społecznych, poznawczych, językowych i motorycznych są uznawane za
uzasadnione zaburzenie, które powinno zapewniać dostęp do zasobów pomocnych nauczycielowi.
Potwierdzenie diagnozy powinno mieć również pozytywny wpływ na postawy innych dzieci w klasie
oraz innych pracowników mających kontakt z dzieckiem. Nauczyciel ma dostęp do informacji z
podręczników i programów źródłowych opracowanych specjalnie dla nauczycieli dzieci z zespołem
Aspergera. Nauczyciel może również wyjaśnić innym dzieciom i personelowi, którzy uczą lub nadzorują
dziecko, dlaczego zachowuje się i myśli inaczej. Korzyści z diagnozy dla nastolatka lub osoby dorosłej z
zespołem Aspergera mogą dotyczyć wsparcia podczas studiów na uczelni lub w pracy. Uznanie
diagnozy może prowadzić do większego zrozumienia siebie, samopomocy i lepszego podejmowania
decyzji w odniesieniu do kariery, przyjaźni i relacji (Shore 2004). Pracodawca ma wtedy większe szanse
na zrozumienie profilu umiejętności i potrzeb pracownika z zespołem Aspergera: na przykład
problemy, które mogą powstać, gdy pracownikowi z wrażliwością wzrokową zostanie przydzielony
boks roboczy oświetlony lampami fluorescencyjnymi. Osoba dorosła z rozpoznaniem zespołu
Aspergera może odnieść korzyści z dołączenia do grupy wsparcia dla dorosłych, która organizuje
lokalne spotkania, internetowej grupy wsparcia lub czatu. Może to zapewnić poczucie przynależności
do odrębnej i cenionej kultury oraz umożliwić osobie konsultowanie się z członkami tej kultury w celu
uzyskania porady. Wiemy również, że akceptacja diagnozy może być ważnym etapem w rozwoju
udanych relacji dorosłych z partnerem, i nieocenione przy szukaniu porady i terapii u doradców ds.
relacji.
Zauważyłem, że gdy u osoby dorosłej zostanie zdiagnozowany zespół Aspergera, może wystąpić szereg
reakcji emocjonalnych. Większość dorosłych twierdzi, że postawienie diagnozy było niezwykle
pozytywnym doświadczeniem. Może pojawić się intensywna ulga: „Nie zwariuję”; euforia po
zakończeniu koczowniczej wędrówki od specjalisty do specjalisty, wreszcie odkrycie, dlaczego czują się
i myślą inaczej niż inni; i podekscytowanie tym, jak ich życie może teraz zmienić się na lepsze. Młody
mężczyzna z zespołem Aspergera wysłał mi e-mail, w którym napisał: „Wiem, że mam zespół
Aspergera, ponieważ nic innego nie jest nawet w stanie opisać mojej dziwności tak bezbłędnie i
perfekcyjnie, jak w przypadku zespołu Aspergera”. opóźnienie w diagnozie i w „Systemie” za

nierozpoznawanie znaków przez tyle lat. Mogą pojawić się uczucia rozpaczy dotyczące tego, jak ich
życie byłoby znacznie łatwiejsze, gdyby diagnoza została potwierdzona kilkadziesiąt lat temu. Inne
reakcje emocjonalne mogą być poczuciem żalu z powodu całego cierpienia związanego z próbami
odniesienia sukcesu społecznego jak inni oraz latami poczucia niezrozumienia, nieadekwatności i
odrzucenia. Nita Jackson udziela rozsądnych porad innym osobom z zespołem Aspergera:
Ponieważ ludzie z zespołem Aspergera mogą być wyjątkowo uparci, gdy tylko mają taką możliwość,
zaprzeczanie może stanowić duży problem. Im mniej uznają swój stan, tym mniej mogą poprawić swoje
umiejętności społeczne, a w konsekwencji tym większe prawdopodobieństwo, że nie będą mieć
przyjaciół i/lub będą ofiarami. Nie myśl, że uznanie rozwiązuje wszystko (nie rozwiązuje), ale
przynajmniej przynosi pewną dozę samoświadomości, na której można budować. Gdy dana osoba
otrzyma to potwierdzenie, nauka sztuczek zawodu – lub zasad gry, jak to określają niektórzy ludzie –
będzie wykonalna, pod warunkiem, że doradzą jej i pokierują osoby, które mają przynajmniej
podstawową wiedzę na temat syndromu .
Może pojawić się nowe poczucie osobistej walidacji i optymizmu, w końcu nie czując się głupio,
ułomnie lub szaleńczo. Jak Liane HollidayWilley powiedziała żywiołowo, dowiedziawszy się o swojej
diagnozie: „Dlatego jestem inna; Nie jestem dziwakiem ani szaleńcem” (Attwood i Willey 2000). W
identyfikacji z innymi osobami dorosłymi z zespołem Aspergera, poprzez korzystanie z Internetu i grup
wsparcia specjalnie dla i organizowanych przez dorosłych z zespołem Aspergera, mogą być korzyści
pod względem poczucia własnej wartości i wsparcia moralnego. Spotkania grupowe mogą początkowo
być organizowane przez lokalną grupę wsparcia rodziców lub personel wspierający osoby
niepełnosprawne na dużym uniwersytecie lub koledżu, w którym zarejestrowanych jest kilku uczniów
z zespołem Aspergera (Harpur, Lawlor i Fitzgerald 2004). Niektóre grupy wsparcia powstały
spontanicznie w dużych miastach, jak miało to miejsce w Los Angeles, kiedy Jerry Newport, człowiek z
zespołem Spergera, utworzył i koordynował grupę wsparcia AGUA (Adult Gathering, United and
Autistic). Może istnieć sieć powinowactwa, empatii i wsparcia z innymi członkami tego samego
„plemienia” lub klanu, którzy dzielą te same doświadczenia, myślenie i postrzeganie świata.
Rozmawiając z dorosłymi z zespołem Aspergera na temat diagnozy, często odwołuję się do przysięgi
autoafirmacji osób z zespołem Aspergera napisanej przez Liane Holliday Willey.
• Nie jestem wadliwy. Jestem inny.
• Nie poświęcę własnej wartości dla akceptacji rówieśników.
• Jestem dobrą i ciekawą osobą.
• Będę z siebie dumny.
• Potrafię dogadać się ze społeczeństwem.
• Poproszę o pomoc, kiedy będę jej potrzebować.
• Jestem osobą godną szacunku i akceptacji innych.
• Znajdę zainteresowanie karierą, która jest dobrze dopasowana do moich umiejętności i
zainteresowań.
• Będę cierpliwy wobec tych, którzy potrzebują czasu, aby mnie zrozumieć.
• Nigdy się nie poddam.
• Zaakceptuję siebie taką, jaką jestem.

Ostatnią obietnicę „zaakceptuję siebie taką, jaką jestem” uważam za główny cel prowadzenia
psychoterapii z dorosłym lub dorosłym z zespołem Aspergera. Jedną reakcją, choć rzadką, jest to, że
niektórzy ludzie zaprzeczają, że mają zespół Aspergera, twierdząc, że nie ma z nimi nic złego ani nie
jest z nimi inaczej. Pomimo przyznania, że opisy kliniczne pasują do ich historii rozwoju i profilu
zdolności, mogą kwestionować zasadność zespołu i odrzucać wszelkie programy lub usługi. Może to
być jednak tylko wstępna reakcja, a po chwili zastanowienia mogą ostatecznie zaakceptować fakt, że
ich osobowość i profil umiejętności zawiera cechy charakterystyczne dla zespołu Aspergera i że jest to
bezcenna informacja przy podejmowaniu ważnych decyzji w takich aspektach życia, jak: zatrudnienie i
relacje. Postawienie diagnozy może być niekorzystne pod względem tego, jak osoba i inne osoby
postrzegają cechy. Jeśli wiadomości diagnostyczne będą szeroko rozpowszechniane, nieuchronnie
znajdą się dzieci lub dorośli, którzy nadużywają tego ujawnienia, by dręczyć i gardzić osobą z zespołem
Aspergera. Należy zachować ostrożność podczas używania terminu diagnostycznego „zespół
Aspergera”, ponieważ niektóre dzieci mogą uznać, że choroba jest zakaźna (lub drażnić dziecko, że jest)
lub psuć to określenie na różne sposoby – zespół Asparagusa, zespół Sparrowa, zespół Hamburgera lub
Arseburgera syndrom m.in. Dzieci mogą być bardzo pomysłowe w piętnowaniu różnic, ale bardziej
współczujący ludzie mogą być w stanie naprawić część szkód w poczuciu własnej wartości osoby z
zespołem Aspergera, która była wyśmiewana za bycie innym. Jedną z obaw osób dorosłych z zespołem
Aspergera jest to, czy powinni zawierać odniesienie do diagnozy w aplikacji o pracę. Jeśli istnieje duża
konkurencja na konkretne stanowisko, kandydat mający diagnozę nieznaną pracodawcy może
doprowadzić do odrzucenia wniosku. Potencjalnym rozwiązaniem dla osoby dorosłej jest napisanie
krótkiego, być może jednostronicowego opisu zespołu Aspergera oraz cech i trudności, które mogą być
istotne w pracy. Ta spersonalizowana broszura może być również wykorzystana do wyjaśnienia zespołu
Aspergera kolegom, młodszym i przełożonym. Krótszą wersję można sprowadzić do wizytówki, którą
można wręczyć każdemu, kto potrzebuje wiedzieć o diagnozie danej osoby. Postawienie diagnozy
zespołu Aspergera może ograniczyć oczekiwania innych, którzy mogą zakładać, że dana osoba nigdy
nie będzie w stanie osiągnąć sukcesu społecznego, naukowego i osobistego tak jak jego rówieśnicy.
Diagnoza powinna ułatwiać realistyczne oczekiwania, ale nie dyktować górnych granic możliwości.
Znałem dorosłych z zespołem Aspergera, których udane kariery sięgały od profesora matematyki po
pracownika socjalnego; oraz tych, których umiejętności w obszarze relacji sięgają od cieszenia się
satysfakcjonującym życiem w celibacie, do posiadania partnera na całe życie i bycia kochanym
rodzicem. Jako społeczeństwo musimy uznać wartość posiadania osób z zespołem Aspergera w naszej
wielokulturowej i zróżnicowanej społeczności. Podsumowując, może powinniśmy rozważyć komentarz
dorosłego z zespołem Aspergera, który zasugerował mi, że być może zespół Aspergera jest kolejnym
etapem ewolucji człowieka.
KLUCZOWE ZAGADNIENIA I STRATEGIE
• Dzieci z zespołem Aspergera mają następujące cechy:
° opóźniona dojrzałość społeczna i rozumowanie społeczne
° niedojrzała empatia
° trudności w nawiązywaniu przyjaźni i często dokuczają im inne dzieci
° trudności z komunikacją i kontrolą emocji
° niezwykłe umiejętności językowe, które obejmują zaawansowane słownictwo i składnię, ale
umiejętności konwersacji z opóźnieniem, niezwykłą prozodię i skłonność do pedantyki
° fascynacja tematem o nietypowej intensywności lub skupieniu

° trudności w utrzymaniu uwagi w klasie
° nietypowy profil umiejętności uczenia się
° potrzeba pomocy w zakresie umiejętności samopomocowych i organizacyjnych
° niezdarność w zakresie chodu i koordynacji
° wrażliwość na określone dźwięki, aromaty, faktury lub dotyk.
• Istnieje kilka dróg do diagnozy:
° Diagnoza autyzmu we wczesnym dzieciństwie i progresja w wieku gimnazjalnym do
wysokofunkcjonującego autyzmu lub zespołu Aspergera.
° Uznanie przez nauczyciela zespołu Aspergera w momencie rozpoczęcia przez dziecko szkoły
podstawowej.
° Wcześniejsza diagnoza innego zaburzenia rozwojowego, takiego jak zespół nadpobudliwości
psychoruchowej z deficytem uwagi, opóźnienie lub zaburzenie języka lub ruchu, zaburzenia nastroju,
zaburzenia odżywiania lub niewerbalne trudności w uczeniu się.
° Oznaki zespołu Aspergera stają się widoczne dopiero w okresie dojrzewania, kiedy społeczne i
akademickie oczekiwania stają się bardziej złożone.
° rozwój problemów behawioralnych i konfliktów z rodzicami,
nauczyciele i władze szkolne.
° Identyfikacja objawów zespołu Aspergera u krewnego, gdzie przegląd historii rodzinnej dziecka
pozwala zidentyfikować innych członków rodziny o podobnych cechach.
° Opisy zespołu Aspergera w mediach i literaturze mogą skłaniać kogoś do poszukiwania diagnozy dla
siebie lub członka rodziny.
° Problemy z zatrudnieniem, zwłaszcza uzyskaniem i utrzymaniem pracy
odpowiednie do kwalifikacji i umiejętności danej osoby.
• Istnieją cztery strategie kompensacyjne lub adaptacyjne, gdy dziecko uświadamia sobie, że różni się
od innych dzieci:
° obwinianie się i depresja
° uciekaj w wyobraźnię
° zaprzeczenie i arogancja
° naśladowanie innych dzieci i postaci.
• Zaletami diagnozy mogą być:
° Zapobieganie lub ograniczanie skutków niektórych strategii kompensacyjnych lub dostosowawczych.
° Usunięcie obaw o inne diagnozy i obłęd.
° Bycie rozpoznawanym jako osoba mająca rzeczywiste trudności w radzeniu sobie z doświadczeniami,
które inni uważają za łatwe i przyjemne.

° Pozytywna zmiana oczekiwań innych osób, akceptacji i pomoc.
° Komplementy zamiast krytyki w odniesieniu do kompetencji społecznych.
° Uznanie zamieszania i wyczerpania w sytuacjach społecznych.
° Szkoły mają dostęp do zasobów pomocnych dziecku i wychowawcy klasy.
° Osoba dorosła ma dostęp do specjalistycznych usług wsparcia w zakresie zatrudnienia i dalszej
edukacji.
° Większe samozrozumienie, samopomoc i lepsze podejmowanie decyzji w odniesieniu do kariery,
przyjaźni i relacji.
° Poczucie identyfikacji z cenioną „kulturą”.
° Osoba nie czuje się już głupia, ułomna lub szalona.
• Wadami diagnozy mogą być:
° Niektóre dzieci lub dorośli mogą dręczyć i pogardzać osobą za zdiagnozowanie zaburzenia przez
psychologa lub psychiatrę.
° Diagnoza może ograniczyć oczekiwania innych, którzy błędnie zakładają, że osoba z zespołem
Aspergera nigdy nie będzie w stanie osiągnąć sukcesu społecznego, akademickiego i osobistego tak
dobrze, jak jego rówieśnicy.
Diagnoza
Takie dzieci można od razu dostrzec. Można je rozpoznać po drobnych szczegółach, na przykład po
wejściu do gabinetu podczas pierwszej wizyty, zachowaniu w pierwszych chwilach i pierwszych
słowach, które wypowiadają. - Hans Asperger
W tym samym czasie, gdy Hans Asperger opisał autystyczne zaburzenie osobowości w latach 40., inny
austriacki lekarz, Leo Kanner, mieszkający wówczas w Baltimore w Stanach Zjednoczonych, opisał inną
część tego, co obecnie nazywamy spektrum autyzmu. Leo Kanner, który najwyraźniej nie zdawał sobie
sprawy z badań Aspergera, opisał wyraz autyzmu, który charakteryzuje się bardzo poważnymi
zaburzeniami języka, socjalizacji i poznania: ciche, zdystansowane dziecko z niepełnosprawnością
intelektualną. To właśnie ten wyraz autyzmu, pierwotnie uważany za formę psychozy dziecięcej,
zdominował późniejszą literaturę badawczą i terapeutyczną w krajach anglojęzycznych przez następne
40 lat. O ile mi wiadomo, Hans Asperger i Leo Kanner nigdy nie wymieniali korespondencji dotyczącej
opisywanych przez nich dzieci, chociaż obaj używali terminu autyzm. Dopiero po śmierci Aspergera w
1980 roku po raz pierwszy użyliśmy terminu zespół Aspergera. Lorna Wing, znana brytyjska psychiatra
specjalizująca się w zaburzeniach ze spektrum autyzmu, coraz bardziej zdawała sobie sprawę, że opisy
Leo Kannera, które stanowiły podstawę naszego zrozumienia i diagnozy autyzmu w Ameryce i Wielkiej
Brytanii, nie opisywały dokładnie niektórych dzieci i dorosłych w jej obrębie. doświadczenie kliniczne i
badawcze. W swoim artykule, opublikowanym w 1981 roku, opisała 34 przypadki dzieci i dorosłych z
autyzmem, w wieku od 5 do 35 lat, których profil umiejętności był bardziej podobny do opisu Aspergera
niż Kannera i niełatwo odpowiadał kryteria diagnostyczne dla autyzmu, które były wówczas stosowane
przez naukowców i klinicystów. Lorna Wing po raz pierwszy użyła terminu zespół Aspergera, aby
zapewnić nową kategorię diagnostyczną w spektrum autyzmu (Wing 1981). Jej przykłady przypadków
i wnioski były bardzo przekonujące, a grupa brytyjskich i szwedzkich psychologów i psychiatrów
rozpoczęła bliższe badanie opisów Hansa Aspergera i profilu zdolności zespołu Aspergera. Chociaż
oryginalne opisy Aspergera były niezwykle szczegółowe, nie podał on jasnych kryteriów

diagnostycznych. W Londynie w 1988 roku odbyła się mała międzynarodowa konferencja poświęcona
zespołowi Aspergera z prelegentami, którzy zaczęli badać ten nowo odkryty obszar spektrum autyzmu.
Jednym z rezultatów dyskusji i prac była publikacja pierwszych kryteriów diagnostycznych w 1989 r.,
zrewidowanych w 1991 r. Pomimo opublikowania kolejnych kryteriów w dwóch głównych
podręcznikach diagnostycznych oraz przez psychiatrę dziecięcego Petera Szatmari i współpracowników
z Kanady, kryteria Christophera Gillberga, który pracuje w Szwecji i Londynie, pozostają tymi, które
najbardziej przypominają oryginalne opisy Aspergera. Są to więc kryteria pierwszego wyboru dla mnie
i wielu doświadczonych klinicystów. Kryteria Christophera Gillberga przedstawiono w Tabeli. W
praktyce klinicznej diagnozę zespołu Aspergera stawia się po spełnieniu kryterium upośledzenia
społecznego wraz z co najmniej czterema z pięciu pozostałych kryteriów . W 1993 roku Światowa
Organizacja Zdrowia (WHO) opublikowała dziesiątą edycję Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób (ICD10), a w 1994 roku Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne opublikowało czwartą edycję
Podręcznika diagnostycznego i statystycznego zaburzeń psychicznych (DSM- IV). Po raz pierwszy w obu
podręcznikach diagnostycznych zespół Aspergera, a dokładniej zaburzenie Aspergera, był jednym z
kilku Całościowych Zaburzeń Rozwojowych (Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne 1994;
Światowa Organizacja Zdrowia 1993). Oba kryteria są niezwykle podobne. W obu podręcznikach
diagnostycznych uznano, że autyzm lub Całościowe Zaburzenie Rozwojowe jest zaburzeniem
heterogenicznym i wydaje się, że istnieje kilka podtypów, z których jednym jest zespół Aspergera. Gdy
nowy zespół zostanie potwierdzony, następuje przeszukiwanie międzynarodowej iteracji klinicznej w
celu ustalenia, czy inny autor opisał ten sam profil umiejętności. Teraz wiemy, że prawdopodobnie
rosyjska asystentka naukowa neurologii, dr Ewa Sucharjewa, jako pierwsza opublikowała opis dzieci,
które dzisiaj określilibyśmy jako mające zespół Aspergera. Opis Sucharjewej stał się znany jako
zaburzenie osobowości schizoidalnej (SPD). Sula Wolff dokonała przeglądu naszej wiedzy na temat
schizoidalnego zaburzenia osobowości i zasugerowała, że SPD bardzo przypomina charakterystykę
zespołu Aspergera. Odczuwam ulgę, że obecnie używamy terminu zespół Aspergera, ponieważ osobom
anglojęzycznym łatwiej jest wymówić („g” wymawia się jak w „get”) i przeliterować niż zespół
Sucharjewej.
Hans Asperger zmarł w 1980 roku i nie był w stanie wypowiedzieć się na temat interpretacji jego
przełomowego badania przez anglojęzycznych psychologów i psychiatrów. Dopiero stosunkowo
niedawno, w 1991 roku, jego oryginalny artykuł na temat autystycznych zaburzeń osobowości został
ostatecznie przetłumaczony na język angielski przez Utę Frith. Jednak teraz odczuwam ulgę, że obecnie
używamy terminu zespół Aspergera, ponieważ osobom anglojęzycznym łatwiej jest wymówić ("g"
wymawia się jak w "get") i przeliterować niż Zespół Sucharjewej. Hans Asperger zmarł w 1980 roku i
nie był w stanie wypowiedzieć się na temat interpretacji jego przełomowego badania przez
anglojęzycznych psychologów i psychiatrów. Dopiero stosunkowo niedawno, w 1991 roku, jego
oryginalny artykuł na temat autystycznych zaburzeń osobowości został ostatecznie przetłumaczony na
język angielski przez Utę Frith. Jednak teraz mamy ponad 2000 badań, które zostały opublikowane na
temat zespołu Aspergera i ponad 100 książek. Od połowy lat 90. klinicyści na całym świecie zgłaszali
rosnący odsetek skierowań do oceny diagnostycznej zespołu Aspergera.
Kryteria diagnostyczne Gillberga dla zespołu Aspergera
1. Upośledzenie społeczne (skrajny egocentryzm) (co najmniej dwa z poniższych):
• trudności w kontaktach z rówieśnikami
• obojętność na kontakty z rówieśnikami
• trudności w interpretacji sygnałów społecznych

• zachowanie niewłaściwe społecznie i emocjonalnie.
2. Wąskie zainteresowanie (przynajmniej jedno z poniższych):
• wykluczenie innych czynności
• powtarzalne przestrzeganie
• więcej próżności niż sensu.
3. Kompulsywna potrzeba wprowadzania rutyn i zainteresowań (przynajmniej jedno z poniższych):
• które wpływają na każdy aspekt codziennego życia jednostki
• które wpływają na innych.
4. Specyfika mowy i języka (co najmniej trzy z poniższych):
• opóźniony rozwój mowy
• pozornie doskonały ekspresyjny język
• formalny język pedantyczny
• dziwna prozodia, osobliwa charakterystyka głosu
• zaburzenia rozumienia, w tym błędne interpretacje dosłownych/dorozumianych znaczeń.
5. Problemy z komunikacją niewerbalną (przynajmniej jedno z poniższych):
• ograniczone użycie gestów
• niezdarny/rozdrażniony język ciała
• ograniczony wyraz twarzy
• nieodpowiedni wyraz twarzy
• osobliwe, sztywne spojrzenie.
6. Niezdarność motoryczna:
• słabe wyniki w teście neurorozwojowym
KWESTIONARIUSZE I SKALA DLA ZESPOŁU ASPERGERA
Kiedy szkoła, terapeuta, krewny, organizacja lub sama osoba zidentyfikowała zdolności mogące
wskazywać na diagnozę zespołu Aspergera, kolejnym etapem jest zwykle wypełnienie kwestionariusza
lub skali ocen w celu uzasadnienia skierowania do specjalisty w zakresie zespołu Aspergera. zespół.
Wypełnienie kwestionariusza może zidentyfikować inne zdolności i zachowania, które mogą
wskazywać na zespół Aspergera i potwierdzić, czy osoba wypełniająca kwestionariusz jest „na dobrej
drodze”. Obecnie dysponujemy ośmioma kwestionariuszami przesiewowymi, które można
wykorzystać w przypadku dzieci, oraz sześcioma, które można wykorzystać w przypadku osób
dorosłych. Niedawno dokonano przeglądu skal i kwestionariuszy oceny zespołu Aspergera, z których
wynika, że istnieją problemy z trafnością, rzetelnością, swoistością i czułością wszystkich narzędzi
(Howlin 2000). Jak dotąd nie ma kwestionariusza ani skali pierwszego wyboru. Poniżej znajdują się
kwestionariusze i skale dla dzieci, w kolejności alfabetycznej, a nie merytorycznej:
• ASAS lub australijska skala zespołu Aspergera (Garnett i Attwood 1998)

• Wywiad diagnostyczny ASDI lub zespołu Aspergera (Gillberg i wsp. 2001)
• Skala diagnostyczna ASDS lub zespołu Aspergera (Myles, Bock i Simpson 2001)
• Kwestionariusz przesiewowy ASSQ lub spektrum autyzmu (Ehlers, Gillberg i Wing 1999)
• CAST lub test dziecięcego zespołu Aspergera (Scott i wsp. 2002; Williams i wsp. 2005)
• Skala GADS lub Gilliam Aspergera (Gilliam 2002)
• KADI lub Wskaźnik Zaburzeń Kruga Aspergera (Krug i Arick 2002).
Niedawny przegląd ASDS, ASSQ, CAST, GADS i KADI sugeruje, że wszystkie te pięć opublikowanych skal
oceny miało znaczące słabości psychometryczne, szczególnie w przypadku użycia próbek
normatywnych, ale KADI wykazywał najsilniejsze właściwości psychometryczne, podczas gdy ASDS miał
najsłabsze ( Campbella 2005). Poniżej znajdują się kwestionariusze przeznaczone dla osób dorosłych,
które mogą mieć zespół Aspergera. Większość obecnych narzędzi oceny została opracowana przez
Simona Barona-Cohena i Sally Wheelwright i została opublikowana w dodatku do książki The Essential
Difference: Men, Women and the Extreme Male Brain autorstwa Simona Baron-Cohena (2003):
• ASQ lub iloraz spektrum autyzmu (Baron-Cohen i wsp. 2001b; Woodbury Smith i wsp. 2005)
• EQ lub iloraz empatii (Baron-Cohen i Wheelwright 2004)
• Test czytania umysłu w oczach (Baron-Cohen i wsp. 2001a)
• Test czytania umysłu w głosie (Rutherford, Baron-Coh en i Wheelwright 2002)
• Kwestionariusz FQ lub Przyjaźni (Baron-Cohen i Wheelwright 2003)
• Kwestionariusz ASDASQ lub Autism Spectrum Disorders in Adults Screening Questionnaire (Nylander
i Gillberg 2001).
Michelle Garnett i ja obecnie rewidujemy oryginalną Australijską Skalę Zespołu Aspergera dla dzieci i
młodzieży w wieku od 5 do 18 lat. Wyniki oceny ASAS-R powinny zostać opublikowane w 2007 roku.
OCENA DIAGNOSTYCZNA
Narzędzia przesiewowe są zwykle projektowane w taki sposób, aby były nadmiernie inkluzywne, tak
aby możliwe było zidentyfikowanie wszelkich potencjalnych przypadków zespołu Aspergera, ale nie
mogą zastępować dokładnej oceny diagnostycznej, która zapewnia obiektywną walidację profilu
zachowań i umiejętności zidentyfikowanych przez narzędzia przesiewowe . Doświadczony klinicysta
musi przeprowadzić ocenę obszarów rozumowania społecznego, komunikacji emocji, zdolności
językowych i poznawczych, zainteresowań oraz umiejętności ruchowych i koordynacyjnych, a także
zbadać aspekty percepcji sensorycznej i umiejętności dbania o siebie. Bezcenne informacje można
uzyskać czytając i podkreślając wcześniejsze raporty i oceny, które identyfikują cechy związane z
zespołem Aspergera, które następnie można zbadać i potwierdzić podczas oceny diagnostycznej.
Ocena diagnostyczna będzie również obejmować przegląd historii medycznej, rozwojowej i rodzinnej
danej osoby. Wywiad rodzinny powinien zawierać pytania dotyczące członków rodziny, którzy mogą
mieć podobny profil umiejętności, ale niekoniecznie diagnozę zespołu Aspergera. Istnieją dwa testy
diagnostyczne, które zostały zaprojektowane dla dzieci z autyzmem: Autism Diagnostic Interview –
Revised lub ADI-R oraz Autism Diagnostic Observation Schedule – Generic lub ADOS-G. ADI-R
wykorzystuje częściowo ustrukturyzowany wywiad z informacjami dostarczonymi przez rodzica lub
opiekuna i zapewnia wymiarową miarę nasilenia objawów autyzmu. ADOS-G to protokół do obserwacji
zdolności społecznych i komunikacyjnych związanych z autyzmem, z oceną jakości zachowań i

zdolności. Jednak te instrumenty oceny diagnostycznej zostały zaprojektowane przede wszystkim dla
diagnozy autyzmu, a nie zespołu Aspergera i nie są wrażliwe na bardziej subtelne cechy zespołu
Aspergera. Ocena diagnostyczna zespołu Aspergera wymaga protokołu (często opracowywanego przez
poszczególnych klinicystów), który wykorzystuje „skrypt” lub sekwencję czynności i testów, które
określają, czy wzorzec umiejętności w określonej dziedzinie jest typowy dla dziecka w tym wieku, czy
dla osoby dorosłej. lub wskazujące na opóźnienie rozwojowe lub dewiację. Lekarz może odnieść się do
listy kontrolnej: może ona zawierać cechy zespołu Aspergera zawarte w kryteriach diagnostycznych
oraz cechy zidentyfikowane w literaturze naukowej lub na podstawie rozległego osobistego
doświadczenia klinicznego jako typowe dla dzieci lub dorosłych z zespołem Aspergera. Niektóre dzieci
i dorośli są stosunkowo łatwe do zdiagnozowania. Lekarz może podejrzewać pozytywną diagnozę w
ciągu kilku minut, ale pełna ocena diagnostyczna będzie musiała zostać przeprowadzona w celu
potwierdzenia wstępnego wrażenia klinicznego. Niektóre dziewczęta i kobiety z zespołem Aspergera
oraz osoby dorosłe o znacznych zdolnościach intelektualnych mogą być trudniejsze do zdiagnozowania
ze względu na umiejętność maskowania swoich trudności. Pełna ocena diagnostyczna może zająć
godzinę lub dłużej w zależności od liczby i głębokości ocen określonych zdolności. Bardziej
doświadczeni klinicyści mogą znacznie skrócić czas oceny diagnostycznej. Kolejne rozdziały będą
zawierały niektóre procedury oceny diagnostycznej, których używam do badania konkretnych
zdolności i zachowań. Ocena diagnostyczna powinna dotyczyć nie tylko obszarów trudności, ale także
obszarów umiejętności, które można przypisać cechom zespołu Aspergera. Na przykład dziecko mogło
zdobyć nagrody i certyfikaty za swoją wiedzę na temat szczególnych zainteresowań lub wykazać się
umiejętnościami akademickimi, wygrywając konkurs matematyczny lub plastyczny. Osoba może
rysować z realizmem fotograficznym lub wymyślać gry komputerowe. Rodziców można poprosić o
ujmujące cechy osobowości ich syna lub córki, na przykład bycie miłym, silne poczucie sprawiedliwości
społecznej i troskę o zwierzęta. Wywiad diagnostyczny dotyczący zaburzeń społecznych i
komunikacyjnych (DISCO) jest przewodnikiem dla klinicystów, umożliwiającym im systematyczne
gromadzenie szczegółowych informacji na temat historii rozwoju i aktualnego stanu potrzebnych do
diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu i powiązanych zaburzeń rozwojowych u dzieci i
dorosłych w każdym wieku. Jest dostępny tylko dla osób przeszkolonych w jego obsłudze.
AKTUALNE KRYTERIA DIAGNOSTYCZNE
Klinicyści zwykle oczekiwaliby zastosowania kryteriów DSM-IV Amerykańskiego Towarzystwa
Psychiatrycznego podczas przeprowadzania oceny diagnostycznej zaburzeń rozwojowych, takich jak
zespół Aspergera. Kryteria zespołu Aspergera lub zaburzenia Aspergera w DSM-IV, które zostały
zrewidowane do wydania opublikowanego w 2000 r., przedstawiono w Tabeli 2.2. Tekst w DSM-IV,
mający na celu uzupełnienie kryteriów, zawiera jedynie pobieżne wskazówki dotyczące procesu
diagnostycznego i powierzchowny opis zaburzenia. Już samo czytanie kryteriów DSM-IV jako jedynego
źródła informacji, z którego można postawić diagnozę, klinicysta miałby niewystarczającą wiedzę na
temat zespołu Aspergera, aby postawić wiarygodną diagnozę. Szkolenie, nadzór i rozległe
doświadczenie kliniczne w naturze zespołu Aspergera są niezbędne, aby klinicysta i klient mogli mieć
pewność co do diagnozy.
Kryteria diagnostyczne zaburzenia Aspergera według DSM-IV (TR) (American Psychiatric Association
2000)
A.Jakościowe upośledzenie interakcji społecznych, objawiające się co najmniej dwoma z poniższych:
1. znaczne upośledzenie w stosowaniu wielu zachowań niewerbalnych, takich jak spojrzenie oko w oko,
wyraz twarzy, postawa ciała i gesty regulujące interakcje społeczne
2. brak rozwoju relacji rówieśniczych odpowiednich do poziomu rozwoju

3. brak spontanicznego dążenia do dzielenia się radością, zainteresowaniami lub osiągnięciami z innymi
ludźmi (np. poprzez brak pokazywania, przynoszenia lub wskazywania innym osobom przedmiotów
zainteresowania)
4. brak wzajemności społecznej lub emocjonalnej.
B.Ograniczone, powtarzalne i stereotypowe wzorce zachowań, zainteresowań i czynności,
przejawiające się co najmniej jednym z poniższych:
1. zaabsorbowanie zaabsorbowaniem jednym lub kilkoma stereotypowymi i ograniczonymi wzorcami
zainteresowań, które są nieprawidłowe pod względem intensywności lub skupienia
2. pozornie nieelastyczne przestrzeganie określonych, niefunkcjonalnych rutyn lub rytuałów
3. stereotypowe i powtarzające się maniery motoryczne (np. trzepotanie lub skręcanie dłoni lub palców
lub skomplikowane ruchy całego ciała)
4. uporczywe zaabsorbowanie częściami przedmiotów.
C.Zaburzenie powoduje klinicznie istotne upośledzenie w społecznym, zawodowym lub innych
ważnych obszarach funkcjonowania.
D.Nie ma klinicznie istotnych ogólnych opóźnień językowych (np. pojedyncze słowa używane w wieku
dwóch lat, zwroty komunikacyjne używane w wieku trzech lat).
E.Nie ma klinicznie istotnego opóźnienia w rozwoju poznawczym lub w rozwoju odpowiednich do
wieku umiejętności samopomocy, zachowań adaptacyjnych (innych niż interakcje społeczne) i
ciekawości środowiska w dzieciństwie.
F.Kryteria nie są spełnione dla innego konkretnego Całościowego Zaburzenia Rozwojowego lub
Schizofrenii.
Problemy związane z obecnymi kryteriami diagnostycznymi DSM-IV
Pierwotne włączenie zespołu Aspergera do DSM-IV zostało przyjęte przez klinicystów jako mądra
decyzja, podobnie jak decyzja o przeniesieniu Całościowych Zaburzeń Rozwojowych, w tym autyzmu i
zespołu Aspergera, z Osi II (oś dla długotrwałych, stabilnych zaburzeń ze stosunkowo słabymi
rokowaniami na poprawę) do osi I (co oznacza, że objawy mogą ulec poprawie dzięki wczesnej
interwencji i leczeniu). Istnieją jednak problemy z kryteriami diagnostycznymi w DSM-IV, a zwłaszcza z
kryteriami różnicowymi w podręczniku, które rozróżniają diagnozę autyzmu lub zespołu Aspergera.
Opóźnienie języka
Obecne kryteria w DSM-IV zostały skrytykowane przez patologów mowy/języka w związku ze
stwierdzeniem, że dla dzieci i dorosłych w celu uzyskania diagnozy zespołu Aspergera: „Nie ma
klinicznie istotnego ogólnego opóźnienia językowego (np. pojedyncze słowa używane przez wiek dwa
lata, zwroty komunikacyjne używane do wieku trzech lat).” Innymi słowy, jeśli pojawiły się oznaki
wczesnego opóźnienia językowego, wówczas diagnozą nie powinien być zespół Aspergera, ale autyzm,
nawet jeśli wszystkie inne kryteria, historia rozwoju (poza z akwizycji języka) oraz aktualny profil
umiejętności są spełnione dla zespołu Aspergera. Diane Twachtman-Cullen (1998), patolog
mowy/języka z dużym doświadczeniem w zaburzeniach ze spektrum autyzmu, skrytykowała to
kryterium wykluczenia na tej podstawie, że termin klinicznie istotny nie jest ani naukowy, ani
precyzyjny i pozostawiony do oceny klinicystów bez definicji operacyjnej . Kolejną krytyką jest to, że
badania nad etapami wczesnego przyswajania języka wykazały, że pojedyncze słowa pojawiają się

około pierwszych urodzin dziecka, frazy komunikacyjne w wieku około 18 miesięcy i krótkie zdania
około dwóch lat. W rzeczywistości kryteria DSM-IV opisują dziecko, które faktycznie ma znaczne
opóźnienie językowe. Czy rozwój wczesnych umiejętności językowych faktycznie różnicuje nastolatków
z autyzmem i IQ w normalnym zakresie (tj. autyzm wysokofunkcjonujący) od zespołu Aspergera?
Obecnie przeprowadzono badania nad tym, czy opóźniony język u dzieci z autyzmem może dokładnie
przewidzieć późniejsze objawy kliniczne. Cztery badania poddały w wątpliwość stosowanie wczesnego
opóźnienia językowego jako kryterium różnicującego między autyzmem wysokofunkcjonującym a
zespołem Aspergera. Wszelkie różnice w umiejętnościach językowych, które są widoczne w latach
przedszkolnych między dziećmi z autyzmem i ilorazem inteligencji w normalnym zakresie, a tymi z
zespołem Aspergera, w dużej mierze zniknęły we wczesnym okresie dojrzewania. Opóźniony rozwój
języka jest w rzeczywistości jednym z kryteriów diagnostycznych Gillberga i Gillberga dla zespołu
Aspergera. Małe dzieci z typowym autyzmem, które następnie rozwijają płynny język, ostatecznie mają
profil umiejętności podobny do profilu dzieci z zespołem Aspergera, które nie miały wczesnego
opóźnienia językowego. Moim zdaniem i zdaniem wielu klinicystów wczesne opóźnienie mowy nie jest
kryterium wykluczenia zespołu Aspergera i może faktycznie stanowić kryterium włączenia, jak w
przypadku kryteriów Gillberga. Podczas oceny diagnostycznej należy skoncentrować się na bieżącym
używaniu języka (pragmatyczne aspekty języka), a nie na historii rozwoju języka.
Umiejętności samopomocy i zachowania adaptacyjne
Kryteria DSM-IV odnoszą się do dzieci z zespołem Aspergera jako „nie mających klinicznie istotnych
opóźnień w rozwoju poznawczym lub w rozwoju odpowiednich do wieku umiejętności samopomocy,
zachowań adaptacyjnych (innych niż interakcje społeczne) i ciekawości otoczenia dzieciństwo'.
Doświadczenie kliniczne i badania wskazują, że rodzice, zwłaszcza matki, dzieci i młodzieży z zespołem
Aspergera często muszą udzielać ustnych przypomnień i porad dotyczących samopomocy i
codziennych umiejętności życiowych. Może to obejmować pomoc w problemach zręcznościowych
wpływających na czynności, takie jak używanie sztućców, po przypomnienia dotyczące higieny
osobistej i wyczucia ubioru oraz zachęcanie do umiejętności planowania i zarządzania czasem. Gdy
rodzice dokonają standaryzowanej oceny umiejętności samoopieki i funkcjonowania adaptacyjnego,
takie zdolności u dzieci z zespołem Aspergera są poniżej poziomu oczekiwanego dla ich wieku i
zdolności intelektualnych. Klinicyści zauważyli również istotne problemy z zachowaniami
adaptacyjnymi, zwłaszcza w odniesieniu do radzenia sobie z gniewem, lękiem i depresją
Włączenie innych ważnych lub przejściowych cech
Kryteria diagnostyczne DSM-IV nie zawierają opisu nietypowych cech pragmatycznych aspektów
języka, pierwotnie opisanych przez Aspergera i przedstawionych w piśmiennictwie klinicznym, a
mianowicie pedantycznego posługiwania się językiem i nietypowej prozodii. Kryteria DSM-IV nie
uwzględniają również problemów z percepcją i integracją sensoryczną, zwłaszcza wrażliwością
słuchową i nadwrażliwością na natężenie światła, doznania dotykowe i zapachy. Te aspekty zespołu
Aspergera może mieć głęboki wpływ na jakość życia danej osoby. Kryteria te wykluczają również
odniesienie do niezdarności ruchowej, która została opisana przez Aspergera i została poparta
literaturą naukową. Kryteria diagnostyczne w DSM-IV mogą być również krytykowane za podkreślanie
cech, które mogą być rzadkie lub przemijające. Kryteria odnoszą się do „stereotypowych i
powtarzających się manier ruchowych (np. trzepotanie lub skręcanie dłoni lub palców lub
skomplikowane ruchy całego ciała)”, jednak doświadczenie kliniczne wskazuje, że wiele dzieci z
zespołem Aspergera nigdy nie wykazuje takich cech, a dla tych, którzy to robią, wskazuje, że cechy te
zanikły w wieku dziewięciu lat
Podejście hierarchiczne

Wytyczne DSM-IV mówią, że jeśli kryteria rozpoznania autyzmu zostaną potwierdzone w ocenie
diagnostycznej, to pomimo zgodności zdolności poznawczych, społecznych, językowych, motorycznych
i sensorycznych oraz zainteresowań dziecka z opisami dziecka z zespołem Aspergera, rozpoznaje się
autyzm powinien mieć pierwszeństwo przed rozpoznaniem zespołu Aspergera. Kwestia pierwszeństwa
była przedmiotem kilku badań naukowych. Ogólny wniosek z tych badań jest taki, że diagnoza zespołu
Aspergera jest prawie niemożliwa przy zastosowaniu obecnych kryteriów DSM-IV. Wielu klinicystów,
w tym ja, odrzuciło zasadę hierarchii. Obecnie wśród klinicystów panuje ogólna zgoda, że jeśli obecny
profil możliwości dziecka jest zgodny z opisami zespołu Aspergera, to rozpoznanie zespołu Aspergera
ma pierwszeństwo przed rozpoznaniem autyzmu. Tak więc, w przeciwieństwie do DSM-IV, jeśli dziecko
spełnia kryteria zarówno autyzmu, jak i zespołu Aspergera, lekarze zazwyczaj diagnozują mu zespół
Aspergera .Ważne jest, aby uznać, że kryteria diagnostyczne są wciąż w toku.
ZESPÓŁ ASPERGERA CZY WYSOKO FUNKCJONUJĄCY AUTYZM?
DeMyer, Hingtgen i Jackson po raz pierwszy użyli terminu High Functioning Autism w 1981 roku, w tym
samym roku, w którym termin zespół Aspergera został po raz pierwszy użyty przez Lornę Wing . Termin
High Functioning Autism (HFA) był używany w przeszłości do opisywania dzieci, które miały klasyczne
objawy autyzmu we wczesnym dzieciństwie, ale które w miarę rozwoju w formalnych testach
umiejętności poznawczych wykazały większy stopień zdolności intelektualnych , z większymi
umiejętnościami zachowań społecznych i adaptacyjnych oraz umiejętnościami komunikacyjnymi, niż
zwykle u dzieci z autyzmem. Wynik kliniczny dziecka był znacznie lepszy niż oczekiwano. Jednak
obecnie nie mamy jednoznacznych wytycznych diagnostycznych dotyczących diagnozowania HFA.
Zdolności poznawcze tej grupy dzieci porównano z profilem poznawczym dzieci z zespołem Aspergera,
które nie miały historii wczesnych opóźnień poznawczych lub językowych. Wyniki badań nie ustaliły
odrębnego i spójnego profilu dla każdej grupy. Ehlers i inni stwierdzili, że tylko mniejszość z każdej
grupy diagnostycznej wykazywała charakterystyczny profil poznawczy. Jedna grupa badaczy z
Uniwersytetu Yale w Stanach Zjednoczonych zasugerowała, że profile neuropsychologiczne dzieci z
zespołem Aspergera i autyzmem wysokofunkcjonującym są różne. Jednak inne badania badające
zróżnicowanie diagnostyczne za pomocą testów neuropsychologicznych nie zidentyfikowały
wyraźnego profilu, który odróżniałby te dwie grupy. Niedawne badanie przeszłych i obecnych profili
behawioralnych dzieci z wysokofunkcjonującym autyzmem i zespołem Aspergera przy użyciu Listy
kontrolnej zachowań autystycznych wykazało, że obie grupy były nie do odróżnienia w swoich
obecnych profilach behawioralnych. Diagnoza zespołu Aspergera jest zwykle podawana, jeśli dana
osoba ma iloraz inteligencji w średnim zakresie. Jednak dzieci i dorośli z klinicznymi cechami zespołu
Aspergera często mają wyjątkowo nierówny profil umiejętności w standaryzowanym teście
inteligencji. Niektóre wyniki mogą mieścić się w normalnym lub nawet wyższym zakresie, ale inne w
tym samym profilu mogą znajdować się w zakresie łagodnie opóźnionym. Asperger pierwotnie
obejmował dzieci z pewnym stopniem upośledzenia umysłowego w swoim opisie autystycznych
zaburzeń osobowości, chociaż upośledzenie umysłowe, zgodnie z DSM-IV, wykluczałoby rozpoznanie
zespołu Aspergera. Patrzyłbym na ogólny wynik IQ z pewną ostrożnością i mógłbym uwzględnić
przypadki z graniczną niepełnosprawnością intelektualną, gdy niektóre umiejętności poznawcze
mieszczą się w normalnym zakresie. Niedawny przegląd literatury badawczej porównujący zdolności
dzieci z zespołem Aspergera z osobami z autyzmem wysokofunkcjonującym wykazał, że liczba badań,
w których stwierdzono różnice w zadaniach poznawczych, społecznych, motorycznych lub
neuropsychologicznych, prawdopodobnie równa się tym, które wskazują na brak różnicy . Klinicyści w
Europie i Australii przyjmują raczej wymiarowy lub spektralny obraz autyzmu i zespołu Aspergera niż
podejście kategoryczne. Obecnie oba terminy (zespół Aspergera i High Functioning Autism) mogą być
używane zamiennie w praktyce klinicznej. Do chwili obecnej nie ma przekonujących argumentów ani
danych, które jednoznacznie potwierdzałyby, że autyzm wysokofunkcjonujący i zespół Aspergera to

dwa odrębne i odrębne zaburzenia. Jako klinicysta nie uważam, że naukowcy powinni próbować
forsować dychotomię, gdy profile zdolności społecznych i behawioralnych są tak podobne, a leczenie
takie samo. Niestety, dylematem dla klinicysty jest to, czy konkretna diagnoza – autyzm lub zespół
Aspergera – umożliwia dziecku lub dorosłemu dostęp do usług rządowych i świadczeń, których
potrzebuje. W niektórych krajach, stanach lub prowincjach dziecko może otrzymać wsparcie tylko w
klasie lub rodzice automatycznie otrzymują zasiłki rządowe lub ubezpieczenie medyczne, jeśli dziecko
ma diagnozę autyzmu, takie usługi nie są dostępne, jeśli dziecko ma diagnozę zespołu Aspergera.
Niektórzy klinicyści mogą pisać raporty z diagnozą autyzmu lub wysokofunkcjonującego autyzmu
zamiast dokładniejszej diagnozy zespołu Aspergera, aby dziecko miało dostęp do zasobów, a rodzice
nie musieli uciekać się do sporów sądowych.
JAK ROZPOWSZECHNIONY JEST ZESPÓŁ ASPERGERA?
Częstość występowania zespołu Aspergera różni się w zależności od wyboru kryteriów
diagnostycznych. Kryteria DSM-IV Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, które są niemal
identyczne z kryteriami Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób, czyli ICD-10, są kryteriami najbardziej
restrykcyjnymi i są przedmiotem znacznej krytyki w wyniku badań naukowych i uznane przez
klinicystów za niewykonalne w praktyce klinicznej. Częstość występowania zespołu Aspergera przy
użyciu kryteriów DSM-IV lub ICD różni się w każdym badaniu, przy czym zgłoszony odsetek wynosi od
0,3 na 10 000 dzieci do 8,4 na 10 000 dzieci. Oczekiwany wskaźnik chorobowości dla zespołu Aspergera,
zatem, zgodnie z tymi kryteriami, wahałby się od 1 na 33 000 do 1 na 1200 dzieci. Kryteriami
diagnostycznymi wybieranymi przez wielu klinicystów, zwłaszcza w Europie i Australii, są kryteria
Gillberga i Gillberga, które dokładniej odzwierciedlają oryginalne opisy Aspergera i profil zdolności
dzieci kierowanych do diagnostyki zespołu Aspergera. Według kryteriów Gillberga wskaźnik
chorobowości wynosi od 36 do 48 na 10 000 dzieci lub od 1 na 280 lub 210 dzieci .Istnieje różnica
między naukowymi terminami chorobowości i zachorowalności. Dane dotyczące rozpowszechnienia
wskazują, ile osób cierpi na tę chorobę w określonym momencie, podczas gdy zapadalność to liczba
nowych przypadków występujących w określonym czasie, na przykład w jednym roku. Stosując kryteria
Gillberga, w mojej opinii klinicznej obecnie wykrywamy i diagnozujemy około 50 procent dzieci z
zespołem Aspergera. Osoby, które nie zostały skierowane na diagnostykę zespołu Aspergera, są w
stanie zakamuflować swoje trudności i uniknąć wykrycia lub lekarz nie widzi zespołu Aspergera i skupia
się na innej diagnozie.
OCENA DIAGNOSTYCZNA DZIEWCZYN
Większość dzieci kierowanych na diagnostykę w kierunku zespołu Aspergera to chłopcy. Od 1992 roku
prowadzę regularną klinikę oceny diagnostycznej dla dzieci i dorosłych z zespołem Aspergera w
Brisbane w Australii. Niedawna analiza ponad 1000 ocen diagnostycznych w ciągu 12 lat ustaliła, że
stosunek mężczyzn do kobiet wynosi cztery do jednego. Z mojego doświadczenia klinicznego
zauważyłem, że dziewczynki z zespołem Aspergera mogą być trudniejsze do rozpoznania i
zdiagnozowania ze względu na mechanizmy radzenia sobie i kamuflażu, które mogą być stosowane
również przez niektórych chłopców. Jednym z mechanizmów radzenia sobie jest nauczenie się, jak
zachowywać się w otoczeniu społecznym, co opisała Liane HollidayWilley w swojej autobiografii
Udając, że jest normalna. Klinicysta postrzega kogoś, kto wydaje się być zdolny do nawiązania
wzajemnej rozmowy i użycia odpowiedniego afektu i gestów podczas interakcji. Jednak dalsze badania
i obserwacje w szkole mogą ustalić, że dziecko przyjmuje rolę społeczną i scenariusz, opierając swoją
osobowość na cechach osoby, która byłaby w miarę kompetentna społecznie w danej sytuacji i
używając zdolności intelektualnych, a nie intuicji, aby określić, co powiedzieć lub zrób. Przykładem
strategii kamuflażu jest ukrywanie zamieszania podczas zabawy z rówieśnikami poprzez grzeczne
odrzucanie zaproszeń do przyłączenia się, dopóki nie jest się pewnym, co robić, aby nie popełnić

rzucającego się w oczy błędu społecznego. Strategia polega na czekaniu, uważnej obserwacji i
uczestnictwie tylko wtedy, gdy jest się pewnym, co zrobić, naśladując to, co dzieci zrobiły wcześniej.
Jeśli nagle zmienią się zasady lub charakter gry, dziecko przepada. Dziewczęta z zespołem Aspergera
mogą rozwinąć zdolność do „znikania” na dużą skalę grupa, będąc na peryferiach interakcji społecznej.
Pewna kobieta z zespołem Aspergera, wspominając swoje dzieciństwo, powiedziała, że czuła się tak,
jakby „zaglądała do środka”. Mogą istnieć inne strategie unikania aktywnego udziału w zajęciach
klasowych, takie jak dobre zachowanie i uprzejmość, a tym samym pozostawienie samych nauczycieli
i rówieśników; lub taktyki biernego unikania współpracy i integracji społecznej w szkole i w domu, jak
opisano w stanie znanym jako unikanie patologicznego popytu (Newsom 1983). Dziewczyna z
zespołem Aspergera jest mniej skłonna do bycia „zmienną” lub „wredną” w przyjaźniach w porównaniu
z innymi dziewczynami i częściej niż chłopcy nawiąże bliską przyjaźń z kimś, kto wykazuje matczyne
przywiązanie do tej społecznie naiwnej, ale „bezpiecznej”. ' dziewczynka. Cechy te zmniejszają
prawdopodobieństwo rozpoznania jako osoby mającej jedno z głównych kryteriów diagnostycznych
zespołu Aspergera, a mianowicie brak nawiązania relacji rówieśniczych. W przypadku dziewcząt nie
jest to porażka, ale jakościowa różnica w tej umiejętności. Problemy dziewczyny ze zrozumieniem
społecznym mogą stać się widoczne dopiero wtedy, gdy jej przyjaciółka i mentor przeprowadzi się do
innej szkoły. Profil językowy i poznawczy dziewcząt z zespołem Aspergera może być taki sam, jak
chłopców, ale szczególne zainteresowania mogą nie być tak specyficzne lub ekscentryczne, jak u
niektórych chłopców. Dorośli mogą uważać, że dziewczyna, która interesuje się końmi, nie ma nic
niezwykłego, ale problemem może być intensywność i dominacja zainteresowania w jej codziennym
życiu: młoda dziewczyna mogła przesunąć materac na stół, aby mogła spać obok konia. Jeśli interesuje
się lalkami, może mieć ponad 50 lalek Barbie ułożonych w kolejności alfabetycznej, ale rzadko włącza
inne dziewczyny do swojej zabawy lalkami. Podczas rozmowy z chłopcem z zespołem Aspergera
słuchacz prawdopodobnie uzna dziecko za „małego profesora”, który posługuje się zaawansowanym
słownictwem dla dziecka w tym wieku i jest w stanie podać wiele interesujących (lub nudnych) faktów.
Dziewczęta z zespołem Aspergera mogą brzmieć jak „mali filozofowie”, ze zdolnością do głębokiego
myślenia i sytuacje społeczne. Od najmłodszych lat dziewczęta z zespołem Aspergera wykorzystywały
swoje zdolności poznawcze do analizowania interakcji społecznych i częściej niż chłopcy z zespołem
Aspergera omawiają niespójności w konwencjach społecznych i swoje przemyślenia na temat
wydarzeń społecznych. Problemy z koordynacją ruchową dziewcząt mogą nie być tak widoczne na
placu zabaw i jest mniej prawdopodobne, że rozwinęły problemy z zachowaniem, które mogą skłonić
chłopca do skierowania na ocenę diagnostyczną. Tak więc, gdy dziewczynka rozwinęła umiejętność
ukrywania objawów zespołu Aspergera na placu zabaw i w klasie, a nawet w ocenie diagnostycznej,
rodzice, nauczyciele i klinicyści mogą nie dostrzec żadnych widocznych cech zespołu Aspergera. W
mojej klinice spotykam się z osobami z zespołem Aspergera w każdym wieku i choć próba dorosłych z
zespołem Aspergera jest niewielka w porównaniu do liczby dzieci, to zauważyłem, że stosunek
mężczyzn do kobiet z zespołem Aspergera wynosi prawie dwa do jednego . Wiele kobiet starających
się o ocenę diagnostyczną nie miało wcześniej pewności siebie ani powodu, aby szukać oceny
diagnostycznej. Wraz z narastającą dojrzałością są przygotowani do szukania pomocy, zwłaszcza w
przypadku długotrwałych i nierozwiązanych problemów z emocjami, zatrudnieniem i relacjami. Inną
„ścieżką” jest to, że kobieta ma dziecko z zespołem Aspergera i rozpoznaje, że miała podobne cechy
jako dziecko. Musimy bliżej zbadać to, co Ruth Baker, kobieta z zespołem Aspergera, opisuje jako
„niewidzialny koniec spektrum” (komunikacja osobista).
OCENA DIAGNOSTYCZNA DOROSŁYCH
Diagnostyczna ocena dorosłych postawi klinicystom kilka problemów. Może minąć wiele lat, odkąd
osoba dorosła była dzieckiem, a wspomnienia z dzieciństwa osoby dorosłej i wszelkich krewnych, z
którymi przeprowadzono wywiady podczas oceny diagnostycznej, mogą mieć wpływ na dokładność

pamięci długotrwałej. Pomocą w zapamiętywaniu i dyskusji może być przeglądanie fotografii osoby
dorosłej jako dziecka. Zdjęcia rodzinne są zwykle robione podczas imprezy towarzyskiej, co może być
okazją do zauważenia, czy dziecko wydaje się uczestniczyć w interakcji społecznej. Rozmowa podczas
oceny diagnostycznej może dotyczyć zdarzenia ze zdjęcia oraz kompetencji i zaufania osoby do sytuacji.
Sprawozdania szkolne mogą być przydatne we wskazywaniu problemów zarówno w relacjach z
rówieśnikami, jak i zdolności uczenia się i zachowania w szkole. Obecnie dysponujemy
kwestionariuszami do identyfikacji zdolności i cech osobowości dorosłych z zespołem Aspergera, a
analiza odpowiedzi i wyników w tych kwestionariuszach może być niezwykle przydatna dla klinicysty.
Odkryłem, że może być korzystne, aby odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu zostały
zweryfikowane przez członka rodziny, takiego jak matka lub partner tej osoby. Osoba dorosła
skierowana na diagnostykę może udzielić odpowiedzi opartej na osobistym postrzeganiu swoich
zdolności społecznych, podczas gdy ktoś, kto go dobrze zna i nie ma zespołu Aspergera, może mieć
inne zdanie. Na przykład mężczyzna został zapytany o jego przyjaciół, gdy był dzieckiem i czy inne dzieci
przyjdą do jego domu. Odpowiedział, że dzieci rzeczywiście przychodzą do jego domu, co
sugerowałoby pewien stopień popularności i przyjaźni. Jego matka zapewniła, że inne dzieci przyjadą,
ale nie po to, aby bawić się z synem, a raczej bawić się jego zabawkami. Wolał sam bawić się Lego w
sypialni. Możliwe, że osoba dorosła lub nastolatek będzie celowo wprowadzać lekarza w błąd, aby
zachować poczucie własnej wartości lub uniknąć diagnozy, która może być postrzegana jako choroba
psychiczna. Na przykład Ben opisał, jak:
Zawsze wstydziłem się tego, kim jestem, więc nigdy nie powiedziałem prawdy o niczym, co by mnie
zawstydziło. Gdybyś zapytał mnie, czy mam problemy ze zrozumieniem innych, odpowiedziałbym nie,
mimo że prawdziwa odpowiedź brzmiała tak. Gdybyś zapytał mnie, czy unikam kontaktów
towarzyskich, odpowiedziałbym, że nie, bo nie chciałbym, żebyś myślał ,że byłem dziwny. Gdybyś
zapytał mnie, czy brakuje mi empatii, byłbym obrażony, ponieważ wszyscy wiedzą, że dobrzy ludzie
mają empatię, a źli nie. Zaprzeczałabym, że boję się głośnych dźwięków, że mam wąski zakres
zainteresowań i że denerwują mnie zmiany w rutynie. Jedynymi pytaniami, na które odpowiedziałbym
twierdząco, byłyby te dotyczące posiadania niezwykle długotrwałej pamięci zdarzeń i faktów; czytanie
książek w celach informacyjnych; i bycie jak chodząca encyklopedia. To dlatego, że lubiłem te rzeczy
we mnie. Myślałem, że dzięki nim wyglądam mądrze. Gdybym myślał, że to dobrze, powiedziałbym tak,
a gdybym myślał, że to złe, powiedziałbym nie.
Podczas oceny diagnostycznej dorosły klient może udzielić odpowiedzi, które wydają się wskazywać na
empatię i zdolność rozumowania społecznego, ale po dokładniejszym zbadaniu może być jasne, że te
odpowiedzi, udzielone z ułamkowym opóźnieniem, zostały uzyskane dzięki analizie intelektualnej, a
nie intuicji. Wymagane przetwarzanie poznawcze sprawia wrażenie raczej przemyślanej niż
spontanicznej odpowiedzi. Niektórzy dorośli z wyraźnymi objawami zespołu Aspergera mogą uważać,
że ich zdolności są całkiem normalne, wykorzystując cechy rodzica jako model normalnych
umiejętności interakcji. Jeśli dana osoba miała dominującego rodzica z cechami zespołu Aspergera,
mogło to wpłynąć na postrzeganie przez tę osobę normalności.
Ocena Aspergera u dorosłych (AAA)
Obecnie dysponujemy instrumentem oceny i kryteriami diagnostycznymi przeznaczonymi specjalnie
dla dorosłych (Baron-Cohen i wsp. 2005). Ocena Aspergera u dorosłych (AAA) wykorzystuje dwa
narzędzia przesiewowe, iloraz spektrum autyzmu (ASQ ) i iloraz empatii (EQ ) oraz nowe kryteria
diagnostyczne przeznaczone specjalnie dla dorosłych. Kryteria te obejmują kryteria DSM-IV i kilka
dodatkowych kryteriów. Oryginalne badanie AAA zostało przeprowadzone przez Simona BaronaCohena i współpracowników z Cambridge Lifespan Asperger Syndrome Service (CLASS) w Wielkiej
Brytanii. Klinicysta prosi klienta o wypełnienie ASQ i EQ, a następnie weryfikuje odpowiedzi podczas

oceny diagnostycznej i wydaje własną opinię na temat diagnozy na podstawie nowych kryteriów
diagnostycznych.
Kryteria diagnostyczne dla dorosłych
Kryteria diagnostyczne w AAA są takie same jak w DSM-IV (patrz strona 41), z dodatkiem dziesięciu
kryteriów opartych na naszym rozumieniu cech zespołu Aspergera u dorosłych, a nie u dzieci. W sekcji
A kryteriów DSM-IV (jakościowe upośledzenie interakcji społecznych) znajduje się dodatkowe
kryterium: Trudności w zrozumieniu sytuacji społecznych oraz myśli i uczuć innych ludzi. W sekcji B
kryteriów DSM-IV (ograniczone powtarzalne i stereotypowe wzorce zachowań, zainteresowań i
działań) znajduje się dodatkowe kryterium: Skłonność do myślenia o sprawach jako czarno-białych (np.
w polityce lub moralności), zamiast rozważania wielu perspektywy w elastyczny sposób. W kryteriach
diagnostycznych AAA znajdują się dwie sekcje, które znajdują się w kryteriach DSM-IV dla autyzmu, ale
nie w kryteriach DSM-IV dla zespołu Aspergera. Te dwie sekcje są uzasadnione w kryteriach AAA,
opartych na profilu zdolności komunikacyjnych i wyobraźni zidentyfikowanych w badaniach
naukowych i doświadczeniach klinicznych, jako charakterystyczne dla osób dorosłych z zespołem
Aspergera, a mianowicie Jakościowe zaburzenia komunikacji werbalnej lub niewerbalnej:
1. Tendencja do zawracania każdej rozmowy z powrotem do siebie lub własnego tematu
zainteresowania.
2. Wyraźne upośledzenie zdolności do inicjowania lub podtrzymywania rozmowy z innymi. Nie widzi
punktu powierzchownych kontaktów towarzyskich, uprzejmości lub spędzania czasu z innymi, chyba
że istnieje wyraźny punkt do dyskusji/debaty lub działania.
3. Pedantyczny styl mówienia lub zawieranie zbyt wielu szczegółów.
4. Nieumiejętność rozpoznania, kiedy słuchacz jest zainteresowany lub znudzony. Nawet jeśli danej
osobie powiedziano, aby zbyt długo nie rozmawiała o swoim konkretnym obsesyjnym temacie, ta
trudność może być widoczna, jeśli pojawią się inne tematy.
5. Częsta tendencja do mówienia rzeczy bez uwzględnienia emocjonalnego wpływu na słuchacza (faux
pas).
Kryteria diagnostyczne AAA wymagają co najmniej trzech objawów jakościowego upośledzenia
komunikacji werbalnej lub niewerbalnej oraz co najmniej jednego objawu z następujących zaburzeń
wyobraźni:
Upośledzenia wyobraźni:
1. Brak urozmaiconej, spontanicznej zabawy pozornej, odpowiedniej do poziomu rozwoju.
2. Niezdolność do opowiadania, pisania lub generowania spontanicznej, nieskryptowanej lub
nieplagiatowanej fikcji.
3. Albo brak zainteresowania fikcją (pisemną lub dramatem) adekwatnym do poziomu rozwoju, albo
zainteresowanie fikcją jest ograniczone do możliwych podstaw faktycznych (np. science fiction, historii,
technicznych aspektów filmu).
Odpowiedź dorosłego na konkretne pytania w ASQ i EQ dostarcza przykładów objawów w pięciu
sekcjach AAA. Przyszłe badania zbadają czułość i swoistość testu AAA, ale w końcu mamy narzędzie
oceny i kryteria diagnostyczne, które klinicysta może wykorzystać w ocenie diagnostycznej dorosłych.
ZAMKNIĘCIE OCENY DIAGNOSTYCZNEJ

Pod koniec oceny diagnostycznej klinicysta przedstawia podsumowanie i przegląd tych cech w historii
rozwoju danej osoby, profilu zdolności i zachowania zgodnego z rozpoznaniem zespołu Aspergera i
stwierdza, czy objawy są wystarczające do postawienia diagnozy. Wyjaśniam klientowi i rodzinie
koncepcję diagnostycznej układanki składającej się ze 100 elementów. Niektóre elementy układanki
(lub cechy charakterystyczne zespołu Aspergera) są niezbędne, elementy narożne i krawędziowe. Po
połączeniu ponad 80 elementów zagadka zostaje rozwiązana, a diagnoza potwierdzona. Żadna z cech
nie jest jednak unikalna dla zespołu Aspergera, a typowe dziecko lub dorosły może mieć około 10 do
20 elementów lub cech. Osoba skierowana na ocenę diagnostyczną może mieć więcej elementów niż
występuje w typowej populacji, ale czasami za mało elementów kluczowych lub narożnych, aby ułożyć
układankę lub otrzymać diagnozę zespołu Aspergera. Konceptualizacja diagnostycznej układanki może
pomóc w wyjaśnieniu terminu diagnostycznego PDDNOS lub PDDNOS. Termin ten opisuje kogoś, kto
ma wiele fragmentów lub fragmentów układanki diagnostycznej, ale niektóre fragmenty są opisane
jako nietypowe lub podprogowe. Istnieje jednak wystarczająca liczba fragmentów lub fragmentów
zespołu Aspergera, aby uzasadnić uznanie, że dana osoba jest „prawie na miejscu” i potrzebuje
dostępu do usług dla tych fragmentów, które się tam znajdują. Jeżeli diagnoza zespołu Aspergera
zostanie potwierdzona (zagadka diagnostyczna jest wypełniona), podsumowanie na końcu oceny
diagnostycznej musi uwzględniać pozytywne cechy zespołu Aspergera, takie jak bycie ekspertem w
określonej dziedzinie, stopień ekspresji każdego spośród głównych cech, ogólny stopień ekspresji oraz
które cechy w profilu zdolności i zachowania nie wynikają z zespołu Aspergera. Lekarz może również
skomentować oznaki wszelkich wtórnych lub podwójnych zaburzeń, takich jak depresja, lęk lub
zaburzenie zachowania, oraz czy inne zaburzenie jest obecnie dominującym czynnikiem wpływającym
na jakość życia danej osoby i, ze względów praktycznych, powinien być priorytet leczenia. Dokonuję
nagrania audio dla klienta lub jego rodziny z podsumowującego etapu oceny diagnostycznej, aby
uczestnicy mogli kilkakrotnie wysłuchać wyjaśnienia, aby przyswoić wszystkie informacje i implikacje.
Inni członkowie rodziny i nauczyciele, którzy nie mogli uczestniczyć w ocenie diagnostycznej, mogą
odsłuchać nagranie, aby pomóc im zrozumieć przesłanki diagnozy. Zauważyłem również, że nagranie
streszczenia może zmniejszyć prawdopodobieństwo niezrozumienia lub błędnego cytowania, gdy inni
zostaną poinformowani o diagnozie i stopniu wypowiedzi. Kolejnym etapem jest omówienie znanych
przyczyn zespołu Aspergera, zalecanych konkretnych programów, rządowych usług wsparcia, grup
wsparcia, odpowiednich publikacji, prawdopodobnych prognoz i monitorowania postępów. Można to
jednak osiągnąć przy kolejnych wizytach, po zrozumieniu i uznaniu znaczenia diagnozy.
ZAUFANIE DO DIAGNOZY
Moja opinia kliniczna i innych klinicystów jest taka, że diagnozę można postawić z pewną dozą
pewności w przypadku dziecka w wieku powyżej pięciu lat, ale nie można jej postawić z wystarczającą
pewnością w przypadku dzieci w wieku przedszkolnym, ze względu na naturalnie szeroki zakres
umiejętności w zakresie bardzo małe dzieci oraz skłonność niektórych dzieci do opóźnień rozwojowych
w zakresie umiejętności społecznych, językowych i poznawczych. Profil przypominający zespół
Aspergera może z czasem „rozpuścić się”; jednak bardzo małe dziecko, które może być fałszywie
pozytywne, może nadal korzystać z programów przeznaczonych dla dzieci z zespołem Aspergera w celu
poprawy rozumowania społecznego i umiejętności konwersacji. Z czasem obraz kliniczny lub
diagnostyczny staje się wyraźniejszy. Opracowujemy jednak procedury oceny diagnostycznej, które
mogą być stosowane w przypadku dzieci w wieku przedszkolnym (Perry 2004). Klinicyści mogą
uwzględnić niektóre opisy cech bardzo małych dzieci z zespołem Aspergera, które opisano w kolejnych
rozdziałach, jako część swoich procedur oceny bardzo małych dzieci, u których mogą rozwijać się
wczesne objawy zespołu Aspergera. Na zaufanie do oceny diagnostycznej dorosłych może mieć
również wpływ uczciwość i trafność odpowiedzi klienta. Osoba może być w stanie „udawać” w sensie
zaprzeczania trudnościom z kompetencjami społecznymi i używania intelektu w sztucznych warunkach

sali przychodni w celu uzyskania odpowiedzi typowej osoby dorosłej, ale w rzeczywistości może mieć
rzucające się w oczy trudności w codziennych interakcjach społecznych . Istnieje różnica między wiedzą
na poziomie intelektualnym a faktyczną praktyką w prawdziwym życiu. Niektórzy dorośli skierowani na
ocenę diagnostyczną mogą mieć objawy, ale nie klinicznie istotne upośledzenie funkcjonowania
niezbędne do postawienia diagnozy według kryteriów DSM-IV Amerykańskiego Towarzystwa
Psychiatrycznego. Problemy ze zrozumieniem społecznym można zredukować do poziomu
subklinicznego z pomocą wspierającego partnera, który udziela niezbędnych wskazówek w kodeksach
postępowania i wyjaśnia lub naprawia komentarze lub działania, które mogą wydawać się mylące lub
nieodpowiednie dla innych osób. Warunki pracy mogą być pomyślne dzięki życzliwym kolegom i
przełożonym. W takich okolicznościach lekarz może zastanowić się, czy osoba, która wydaje się radzić
sobie w miarę dobrze, być może z zawodem o wysokim statusie i posiadaniem partnera, skorzystałaby
na diagnozie zespołu Aspergera . W momencie oceny diagnostycznej osoba może nie potrzebować
leczenia od psychiatry lub usługi agencji rządowych (jedno z głównych uzasadnień dla diagnozy),
chociaż może on odnieść korzyści z poradnictwa w zakresie relacji lub kariery. Jeśli jednak dana osoba
doświadczy rozwodu lub bezrobocia, objawy mogą stać się bardziej widoczne, a następnie uzasadnić
diagnozę. Być może ważna jest nie surowość wypowiedzi, ale okoliczności, oczekiwania oraz
mechanizmy radzenia sobie i wsparcia. Ostateczna decyzja o tym, gdzie wytyczyć sztuczną linię, czyli
czy dana osoba ma rozpoznanie zespołu Aspergera, jest subiektywną decyzją klinicysty na podstawie
wyników oceny określonych zdolności, interakcji społecznych oraz opisów i raportów od rodziców,
nauczycieli itp. Jakościowe upośledzenie interakcji społecznych lub pokrewieństwa społecznego ma
kluczowe znaczenie dla diagnozy, ale nie istnieje system wag dla innych cech, który pomógłby
zdecydować, czy, w sumie, przypadek z pogranicza powinien mieć diagnozę. Ostateczna decyzja o tym,
czy potwierdzić diagnozę, opiera się na doświadczeniu klinicznym klinicysty, aktualnych kryteriach
diagnostycznych oraz wpływie nietypowego profilu umiejętności na jakość życia pacjenta. Jerry
Newport, który ma zespół Aspergera, powiedział mi, że diagnoza pojawia się, gdy „ludzkie cechy są na
niepraktycznym ekstremum”.
KLUCZOWE ZAGADNIENIA I STRATEGIE
• Obecnie istnieje osiem diagnostycznych kwestionariuszy przesiewowych, które można stosować u
dzieci i sześć, które można stosować u dorosłych.
• Dziewczęta i kobiety oraz dzieci i dorośli o znacznych zdolnościach intelektualnych mogą być
trudniejsze do zdiagnozowania z zespołem Aspergera ze względu na umiejętność maskowania swoich
trudności.
• Ocena diagnostyczna powinna badać nie tylko obszary trudności, ale także obszary umiejętności,
które można przypisać cechom zespołu Aspergera.
• Istnieją poważne problemy z kryteriami diagnostycznymi w DSM-IV:
- Kryteria stwierdzają, że nie powinno być klinicznie istotnego ogólnego opóźnienia językowego, ale
kryteria włączenia faktycznie opisują dziecko, które ma opóźnienie językowe.
- Wszelkie różnice w zdolnościach językowych, które są widoczne w wieku przedszkolnym między
dziećmi z autyzmem i ilorazem inteligencji w normalnym zakresie, a tymi z zespołem Aspergera, w
dużej mierze zniknęły we wczesnym okresie dojrzewania.
- Kryteria stwierdzają, że nie powinno być klinicznie istotnych opóźnień w rozwoju odpowiednich do
wieku umiejętności samopomocy, ale doświadczenie kliniczne i badania wskazują, że rodzice często

muszą udzielać ustnych przypomnień i porad dotyczących samopomocy i umiejętności życia
codziennego.
- Kryteria DSM nie zawierają opisu nietypowych cech języka pierwotnie opisanych przez Hansa
Aspergera ani nie odnoszą się do problemów z percepcją zmysłową, ale zawierają cechy, które są
rzadkie lub przemijające.
- Wytyczne stwierdzają, że jeśli kryteria autyzmu zostaną potwierdzone, diagnoza autyzmu powinna
mieć pierwszeństwo przed diagnozą zespołu Aspergera. Wielu klinicystów odrzuciło tę hierarchiczną
zasadę.
- Nadal trwają prace nad kryteriami diagnostycznymi DSM.
• Kryteria diagnostyczne Christophera Gillberga najbardziej przypominają oryginalne opisy Hansa
Aspergera i są kryteriami pierwszego wyboru przez wielu doświadczonych klinicystów.
• Obecnie nie ma przekonujących argumentów ani danych, które jednoznacznie potwierdzałyby, że
autyzm wysokofunkcjonujący i zespół Aspergera to dwa odrębne i odrębne zaburzenia.
• Stosując kryteria diagnostyczne Gillberga, częstość występowania zespołu Aspergera wynosi około 1
na 250 dzieci.
• Obecnie wykrywamy i diagnozujemy tylko około 50% dzieci z zespołem Aspergera.
• Diagnozę można postawić z pewną dozą pewności w przypadku dziecka po ukończeniu pięciu lat, ale
nie można jej jeszcze postawić z wystarczającą pewnością w przypadku dzieci w wieku przedszkolnym.
• Mamy teraz narzędzie oceny i kryteria diagnostyczne przeznaczone specjalnie dla dorosłych.
• Na zaufanie do oceny diagnostycznej dorosłych może mieć wpływ uczciwość i dokładność odpowiedzi
na pytania i kwestionariusze.
• Niektórzy dorośli skierowani na ocenę diagnostyczną mogą mieć objawy, ale nie klinicznie istotne
upośledzenie funkcjonowania niezbędne do postawienia diagnozy.
• Ważna jest nie surowość wypowiedzi, ale okoliczności, oczekiwania oraz mechanizmy radzenia sobie
i wsparcia.
Zrozumienie społeczne i przyjaźń
Charakter tych dzieci najdobitniej ujawnia się w ich zachowaniu wobec innych ludzi. Rzeczywiście ich
zachowanie w społeczności
grupa jest najwyraźniejszą oznaką ich nieładu. - Hans Asperger ([1944] 1991)
Czytelnika zainteresuje fakt, że odkryłem sposób na usunięcie prawie wszystkich cech definiujących
zespół Aspergera u każdego dziecka lub osoby dorosłej. Ta prosta procedura nie wymaga kosztownej i
długotrwałej terapii, operacji ani leków i została już potajemnie odkryta przez osoby z zespołem
Aspergera. Procedura jest właściwie dość prosta. Jeśli jesteś rodzicem, zabierz dziecko z zespołem
Aspergera do jego sypialni. Zostaw dziecko w sypialni i zamknij za sobą drzwi wychodząc z pokoju.
Objawy zespołu Aspergera u twojego syna lub córki teraz zniknęły.
SAMOTNOŚĆ
W samotności dziecko nie ma jakościowego upośledzenia interakcji społecznych. Do interakcji
społecznej potrzebne są co najmniej dwie osoby, a jeśli dziecko jest samotne, nie ma dowodów na

jakiekolwiek upośledzenie społeczne. W samotności nie ma z kim porozmawiać, więc nie ma
osobliwości mowy i języka; a dziecko może cieszyć się czasem poświęconym szczególnemu
zainteresowaniu tak długo, jak tego pragnie, bez oceniania przez nikogo, czy aktywność jest
nienormalna pod względem intensywności lub skupienia. W rozdziale 6 wyjaśnię, jak samotność jest
również jednym z najskuteczniejszych środków wzmacniających emocjonalnie dla osoby z zespołem
Aspergera. Samotność może być bardzo skutecznym sposobem na uspokojenie, a także sprawia
przyjemność, zwłaszcza jeśli jest się zaangażowanym w szczególne zainteresowania, jedną z
największych przyjemności w życiu dla osoby z zespołem Aspergera. Samotność może ułatwić naukę.
Przyswajanie wiedzy w klasie wymaga znacznych umiejętności społecznych i językowych. Trudności
doświadczane w tych obszarach przez dzieci z zespołem Aspergera mogą utrudniać zrozumienie pojęć
akademickich. Zaobserwowałam, że niektóre dzieci z zespołem Aspergera nabywają umiejętności
akademickie, takie jak podstawowa umiejętność czytania i liczenia, zanim pójdą do szkoły, często
poprzez oglądanie książek, oglądanie telewizji lub granie w gry edukacyjne na komputerze. Z
powodzeniem uczyli się w samotności. W samotności, zwłaszcza w sypialni, nadwrażliwość na niektóre
doznania zmysłowe jest zmniejszona, ponieważ otoczenie może być stosunkowo ciche, szczególnie w
porównaniu ze szkolnym boiskiem lub salą lekcyjną. Dziecko z zespołem Aspergera może być również
wrażliwe na zmiany i niepokoić się, jeśli sprawy nie są takie, jak były lub powinny być. Meble i
przedmioty w sypialni będą znaną konfiguracją, a członkowie rodziny nauczą się niczego nie ruszać.
Sypialnia dziecka to schronienie, które jest święte. Kiedy ktoś jest sam, zrelaksowany i cieszy się
szczególnym zainteresowaniem, cechy zespołu Aspergera nie powodują klinicznie istotnego
upośledzenia społecznego, zawodowego lub innych ważnych obszarów funkcjonowania. Dla dziecka z
zespołem Aspergera samotność ma wiele zalet; problemy pojawiają się tylko wtedy, gdy ktoś wchodzi
do pokoju lub gdy musi opuścić sypialnię i wejść w interakcję z innymi ludźmi. Zauważyłem, że osoby z
zespołem Aspergera mogą całkiem dobrze funkcjonować w interakcjach jeden-do-jednego,
wykorzystując swoje zdolności intelektualne do przetwarzania sygnałów społecznych i komunikacji
niewerbalnej oraz wykorzystując pamięć podobnych sytuacji społecznych do określania, co powiedzieć
i zrobić. Wyrażenie „dwoje to towarzystwo, troje to tłum” jest bardzo odpowiednie dla kogoś z
zespołem Aspergera. W środowisku grupowym zdolności intelektualne danej osoby mogą być
niewystarczające do radzenia sobie z interakcjami społecznymi kilku uczestników, a przetwarzanie
informacji społecznych, które zwykle są przekazywane w grupie szybciej niż indywidualnie, może trwać
dłużej. Jeśli rozmowa jeden na jednego jest grą w tenisa, interakcja w grupie jest grą w piłkę nożną.
Opóźnienie w przetwarzaniu społecznym oznacza, że dana osoba może stracić synchronizację z
rozmową i może popełnić rzucający się w oczy błąd społeczny lub musi się wycofać. Zdarzało się, że
brałem udział we wzajemnej rozmowie z osobą dorosłą z zespołem Aspergera i zauważyłem, że kiedy
inna osoba lub kilka innych osób dołącza, osoba z zespołem Aspergera ucisza się i nie uczestniczy tak
aktywnie i płynnie, jak wtedy, gdy rozmowa była tylko między nami dwojgiem. Kiedy wyjaśniłem
nastolatkowi z zespołem Aspergera, że stopień stresu jest proporcjonalny do liczby obecnych osób,
zaczął pracować nad matematycznym wzorem i geometryczną reprezentacją liczby potencjalnych
połączeń między jednostkami, które mogą wystąpić, gdy więcej osób dołączy do rozmowa. Przy dwóch
osobach jest tylko jedno łącze; z trzema osobami, trzema linkami; z czterema osobami, sześcioma
linkami; pięć osób, dziesięć linków; i tak dalej. To jedno z wyjaśnień, dlaczego osoby z zespołem
Aspergera nie lubią dużych skupisk ludzi
OCENA UMIEJĘTNOŚCI INTERAKCJI SPOŁECZNEJ
Istotną cechą zespołu Aspergera jest jakościowe upośledzenie interakcji społecznych, które jest
uwzględniane we wszystkich kryteriach diagnostycznych. Kryteria te odnoszą się również do braku
wzajemności społecznej lub emocjonalnej oraz nie nawiązania relacji rówieśniczych odpowiednich do
poziomu rozwoju. Do chwili obecnej nie dysponujemy standardowymi testami interakcji społecznych i

rozumowania społecznego dla typowych dzieci, które można wykorzystać do wytworzenia „ilorazu
społecznego” dla dziecka z zespołem Aspergera. Interpretacja aspektów umiejętności społecznych i
społecznego zrozumienia, takich jak wzajemność i relacje z rówieśnikami, jest obecnie subiektywną
oceną kliniczną. Dlatego klinicysta musi mieć duże doświadczenie w rozwoju społecznym typowych
dzieci, aby działać jako porównanie dla dziecka skierowanego na diagnostykę zespołu Aspergera. Aby
ocenić interakcje społeczne i umiejętności rozumowania społecznego, klinicysta musi nawiązać
kontakty towarzyskie z dzieckiem, nastolatkiem lub dorosłym. W przypadku małych dzieci można to
osiągnąć bawiąc się z dzieckiem za pomocą zabawek i urządzeń do zabawy w pokoju klinicznym.
Znaczenie kliniczne będzie miał stopień wzajemności, rozpoznawanie i „czytanie” przez dziecko
wskazówek społecznych wyrażonych przez klinicystę oraz jego wiedza na temat reagowania na te
wskazówki. Lekarz sprawdzi, czy dziecko wykazuje odpowiednie rozwojowo zachowania społeczne i
jego/jej wykorzystanie kontaktu wzrokowego, metody regulowania interakcji oraz stopień
spontaniczności i elastyczności podczas zabawy z lekarzem. Ta część oceny powinna zostać osiągnięta
zarówno w grze ustrukturyzowanej, jak i nieustrukturyzowanej. W przypadku nastolatków i dorosłych
ocena umiejętności interakcji społecznych zostanie przeprowadzona za pomocą rozmowy obejmującej
szereg tematów, które badają aspekty przyjaźni, doświadczeń społecznych i umiejętności społecznych.
Niektóre tematy i pytania do konwersacji można zaczerpnąć z narzędzi przesiewowych w kierunku
zespołu Aspergera, aby dostarczyć więcej informacji na temat dojrzałości społecznej i kompetencji
społecznych danej osoby. Badanie relacji rówieśniczych lub przyjaźni można przeprowadzić,
identyfikując przyjaciół danej osoby, jakość, stabilność i dojrzałość przyjaźni oraz jej przemyślenia
dotyczące atrybutów przyjaźni. Pytania mogą obejmować:
• Kim są twoi przyjaciele?
• Dlaczego _____________ jest twoim przyjacielem?
• Jakie są rzeczy, które ktoś robi, aby być przyjaznym?
• Jak zdobywasz przyjaciół?
• Dlaczego mamy przyjaciół?
• Co czyni cię dobrym przyjacielem?
Zauważyłem, że dziecko z zespołem Aspergera zazwyczaj ma pojęcie przyjaźni, które jest niedojrzałe i
co najmniej dwa lata za nim w porównaniu z jego rówieśnikami. Dziecko z zespołem Aspergera ma
zazwyczaj mniej przyjaciół, bawi się z innymi dziećmi rzadziej i krócej niż rówieśnicy. Może się to
również zdarzyć w okresie dojrzewania. Liane Holliday Willey wyjaśniła w swojej autobiografii, że na
studiach „Byłam przyzwyczajona do definiowania przyjaźni w bardzo uproszczonych kategoriach. Dla
mnie przyjaciółmi byli ludzie, z którymi lubiłem spędzać kilka minut lub kilka godzin”. Przyjaźnie mogą
być niezwykłe, ponieważ dziecko wybiera zabawę z młodszymi dziećmi lub woli towarzystwo
dorosłych. Jedno dziecko z zespołem Aspergera opisało mi przyjaciela, którego regularnie spotykał w
szkole podczas przerwy obiadowej. Jego matka wyjaśniła wtedy, że jego „przyjaciel” był ogrodnikiem
szkolnym i podczas każdej przerwy na lunch pomagał ogrodnikowi w jego obowiązkach. Siostra mojej
żony, która jest dorosła z zespołem Aspergera, napisała do mnie: „Jako dziecko, nastolatek i młody
dorosły rzadko dogadywałem się z rówieśnikami, woląc towarzystwo osób starszych. Prawdopodobnie
dlatego, że mają łagodniejszy temperament i oczywiście spokojniejsze”. Stephen Shore, który również
cierpi na zespół Aspergera, wyjaśnił, że dorośli mają zwykle więcej cierpliwości, by słuchać specjalnych
zainteresowań i „układać” rozmowę. Dziecko lub dorosły z zespołem Aspergera może pomylić
życzliwość z przyjaźnią i konceptualizować przyjaciół tak, jakby byli niezawodnymi maszynami. Jamie,
małe dziecko z zespołem Aspergera, powiedział o dziecku, z którym kiedyś się bawił: „Nie może bawić

się ze mną jednego dnia, a innego dnia z innymi przyjaciółmi, nie byłby prawdziwym przyjacielem.”
Dziecko z zespołem Aspergera Syndrom może konceptualizować przyjaźń jako o posiadaniu i jest
nietolerancyjny wobec każdego, kto łamie swoje osobiste zasady dotyczące przyjaźni. Nastolatkowie i
dorośli z zespołem Aspergera mogą mieć problemy ze zrozumieniem, że życzliwość niekoniecznie jest
oznaką romantycznego zainteresowania. Lekarz bada również motywację danej osoby do zawierania
przyjaźni, zdolność do nawiązywania i utrzymywania przyjaciół oraz wartość i charakter przyjaciół w
życiu tej osoby. Młodzież i dorośli z zespołem Aspergera mogą wyrażać uczucie samotności, czasami
będąc bardzo świadomym i nieszczęśliwym z powodu tak niewielu, jeśli w ogóle, przyjaciół. Jak napisała
Therese Jolliffe w swoim osobistym opisie autyzmu, „wbrew temu, co ludzie mogą sądzić, osoba z
autyzmem może czuć się samotna i kochać kogoś”. Małe dzieci z zespołem Aspergera mogą być
opisywane przez rodziców i nauczycieli jako społecznie niezdarne, tak że inne dzieci często uważają, że
dziecko z zespołem Aspergera nie jest zabawne i nie przestrzega zwykłych zasad przyjaźni, takich jak
dzielenie się, wzajemność i współpraca. Jak powiedział mi Jerry Newport, mężczyzna z zespołem
Aspergera: „Aby się dzielić, musisz zrezygnować z kontroli” i jak powiedziała mi Holly podczas oceny
diagnostycznej: „Moi przyjaciele nie pozwalają mi robić tego, co chcę. robić. Dziecko z zespołem
Aspergera często bawi się w sposób niekonwencjonalny lub idiosynkratyczny z innymi priorytetami i
zainteresowaniami niż jego rówieśnicy, których nudzą monologi lub wykłady na temat jego
szczególnych zainteresowań. W rozważaniach Jean-Paula na temat swojego dzieciństwa wyjaśniał:
„Nie bardzo dobrze bawiłem się w typowy sposób lub z innymi dziećmi i rzadko sprawiało mi to
przyjemność”. Zabawa wyobrażeniowa może różnić się jakościowo od zabawy innych dzieci. W tych
samych rozważaniach na temat dzieciństwa Jean-Paul opisał swoją niezwykłą grę z wyobraźnią:
„Wyobraźnia jest czymś innym w każdym człowieku. Dla mnie było to sporządzanie list, tworzenie
fikcyjnych genealogii postaci, planowanie wyimaginowanych gier w piłkę z graczami na kartach
baseballowych, tworzenie różnych języków i lista jest długa.” Dzieci z zespołem Aspergera mogą
rozwijać wyobraźnię, ale zwykle jako samotni i aktywność idiosynkratyczna. Dziecko z zespołem
Aspergera może znajdować się na peryferiach placu zabaw, czasami społecznie izolowane z wyboru lub
aktywnie wśród innych dzieci i poszukujące włączenia, ale postrzegane przez rówieśników jako
natrętne i irytujące. Takie zachowanie jest często określane przez nauczycieli jako głupie, niedojrzałe,
niegrzeczne i niechętne do współpracy. Kiedy nastolatki są włączane w zajęcia i rozmowy swoich
rówieśników, nadal może pojawiać się poczucie, że nie są one brane pod uwagę lub są popularne.
Ilustrują to dwa komentarze dorosłych z zespołem Aspergera opisujące ich nastoletnie lata: „Nie
zostałem odrzucony, ale nie czułem się całkowicie włączony” oraz „Byłem wspierany i tolerowany, ale
nie lubiany.” Brak autentycznej akceptacji społecznej ze strony rówieśników oczywiście niekorzystnie
wpłynie na rozwój poczucia własnej wartości. Ocena diagnostyczna obejmuje badanie możliwości
dziecka w różnych sytuacjach społecznych, takich jak zabawa z przyjaciółmi, rodzicami, rodzeństwem
lub rówieśnikami oraz w nowych sytuacjach społecznych. Objawy zespołu Aspergera są bardziej
widoczne, gdy dziecko bawi się z rówieśnikami, a nie z rodzicami lub dorosłym, takim jak lekarz
prowadzący badanie, co jest ważnym punktem do zapamiętania w ocenie diagnostycznej. Lekarz może
uzupełnić ocenę umiejętności interakcji społecznych, obserwując dziecko w nieustrukturyzowanej
zabawie z rówieśnikami lub uzyskując raporty z zabawy społecznej od nauczyciela. Należy zbadać
świadomość dziecka w zakresie kodeksów postępowania społecznego w różnych sytuacjach, w
szczególności rozpoznawanie przez dziecko koncepcji przestrzeni osobistej oraz jego zdolność do
modyfikowania powitań, dotyku i tematów rozmowy w zależności od kontekstu i oczekiwania
kulturowe. Należy zebrać i ocenić inne cenne informacje dotyczące reakcji dziecka na presję
rówieśników, czasu trwania i przyjemności z samotnej zabawy, egzekwowania zasad społecznych,
stopnia uczciwości, poczucia humoru i podatności oraz reakcji na dokuczanie i zastraszanie. Aby ocenić
zdolność rozumowania społecznego, pokazuję dziecku serię zdjęć dzieci zaangażowanych w różne
samotne lub społeczne czynności z towarzyszącymi emocjami – na przykład dziecko, które spadło z

roweru i płacze, dziecko, które wydaje się próbować „ukraść” ciastko, podczas gdy inne dziecko stoi na
straży i dziewczyna, która wydaje się, że straciła rodziców w centrum handlowym. Dziecko jest
proszone o opisanie tego, co dzieje się na obrazkach. Dzieci z zespołem Aspergera mają tendencję do
dostrzegania i opisywania przedmiotów i działań fizycznych ze względnym brakiem (w porównaniu z
rówieśnikami) odniesienia do myśli, uczuć i intencji uczestników obrazu. Oceniając nastolatków i
dorosłych poproszę ich o opisanie wydarzeń w ich życiu osobistym, zwracając uwagę na przewagę
opisów działań nad opisami i interpretacjami myśli, uczuć i intencji ich samych i innych. Ocena
diagnostyczna obejmuje ocenę interakcji społecznych osoby oraz umiejętności rozumowania
społecznego na podstawie obserwacji, interakcji i samoopisu, które można wykorzystać do
potwierdzenia lub odrzucenia diagnozy. Ta ocena może być również wykorzystana jako punkt
odniesienia do pomiaru postępów programów w każdym z tych obszarów społecznego zrozumienia,
które mogą być opóźnione lub nietypowe („cechy charakterystyczne” zespołu Aspergera). W tym
rozdziale zostaną teraz omówione strategie poprawy zrozumienia społecznego i umiejętności
przyjaźni.
MOTYWACJA DO POSIADANIA PRZYJACIÓŁ
Przez kilkadziesiąt lat obserwowałam rozwój społeczny dzieci i dorosłych z zespołem Aspergera i
zidentyfikowałam pięć etapów ich motywacji do posiadania przyjaciół.
Zainteresowanie światem fizycznym
Bardzo małe dzieci z zespołem Aspergera w wieku przedszkolnym lub przedszkolnym mogą nie być
zainteresowane zajęciami rówieśników lub nawiązywaniem przyjaźni. Zazwyczaj są bardziej
zainteresowani zrozumieniem świata fizycznego niż społecznego i mogą wejść na plac zabaw w
przedszkolu, aby zbadać system drenażowy lub wodno-kanalizacyjny w szkole, poszukać owadów i
gadów lub popatrzeć na różne formacje chmur . Aktywności społeczne rówieśników dziecka
postrzegane są jako nudne, z niezrozumiałymi regułami społecznymi. Dziecko jest zadowolone z
samotności, ale może być zmotywowane do interakcji z dorosłymi, którzy potrafią odpowiedzieć na
pytania wykraczające poza wiedzę rówieśników dziecka lub szukać schronienia przed hałaśliwym i
chaotycznym placem zabaw w cichym sanktuarium szkolnej biblioteki, aby poczytać na takie tematy
jak wulkany, meteorologia i systemy transportowe.
Chęć zabawy z innymi dziećmi
We wczesnych latach szkoły podstawowej lub podstawowej dzieci z zespołem Aspergera zauważają,
że inne dzieci bawią się towarzysko i chcą uczestniczyć w zajęciach społecznych, aby doświadczyć
oczywistej radości swoich rówieśników. Jednak pomimo zdolności intelektualnych ich poziom
dojrzałości społecznej jest zwykle o co najmniej dwa lata niższy niż ich rówieśników i mogą mieć
wyraźne trudności z oczekiwanym przez inne dzieci stopniem wzajemnych i kooperatywnych zabaw.
Na tym etapie motywacji do posiadania przyjaciół dziecko z zespołem Aspergera może tęsknić za udaną
integracją społeczną i przyjacielem do zabawy. Jest to czas, w którym dziecko może dotkliwie
uświadomić sobie, że różni się od swoich rówieśników, dając początek opisanym w rozdziale 1
strategiom przystosowania i kompensacji, a mianowicie depresji, ucieczce w wyobraźnię, zaprzeczeniu
i arogancji czy naśladowaniu. Początkowy optymizm co do przyjaźni może przerodzić się w paranoję,
zwłaszcza jeśli dziecko nie rozróżnia działań przypadkowych i celowych. Dzieci z Zespołem Aspergera
ma trudności z zadaniami Teorii Umysłu – czyli z konceptualizacją myśli, uczuć, wiedzy i przekonań
innych. Inne dzieci mogą rozpoznać na podstawie kontekstu, a często wiedzy o charakterze drugiej
osoby, czy dany komentarz lub działanie miało życzliwe lub złośliwe zamiary. Na przykład inne dzieci
wiedzą, kiedy ktoś drażni się z przyjaznymi lub nieprzyjaznymi intencjami. Ta wiedza może nie być
dostępna dla dziecka z zespołem Aspergera. Zauważyłem, że dzieci z zespołem Aspergera często mają

ograniczoną zdolność do oceniania charakteru. Inne dzieci będą wiedziały, które dzieci nie są dobrymi
wzorami do naśladowania i należy ich unikać; dzieci z zespołem Aspergera mogą być nieco naiwne w
swoich osądach i skłonne do pociągania i naśladowania dzieci, które mogą nie wykazywać dobrych
umiejętności przyjaźni.
Nawiązywanie pierwszych przyjaźni
W wieku gimnazjalnym dzieci z zespołem Aspergera mogą nawiązywać prawdziwe przyjaźnie, ale mają
tendencję do zbytniego dominowania lub zbyt sztywnego postrzegania przyjaźni. Takie dzieci mogą
„zniżyć powitanie”. Jednak niektóre typowe dzieci, które są z natury życzliwe, wyrozumiałe i
„matczyne”, mogą uznać dzieci z zespołem Aspergera za atrakcyjne i mogą tolerować swoje
zachowanie, stając się prawdziwymi przyjaciółmi na kilka lat lub dłużej. Czasami przyjaźń nie dotyczy
współczującego, typowego dziecka, ale podobnego, odizolowanego społecznie dziecka, które ma te
same zainteresowania, ale niekoniecznie diagnozę. Przyjaźń wydaje się być funkcjonalna i praktyczna,
wymieniając przedmioty i wiedzę będącą przedmiotem wspólnego zainteresowania i może wykraczać
poza diadę do małej grupy podobnie myślących dzieci o podobnym poziomie kompetencji społecznych
i popularności
Poszukiwanie partnera
W późnym okresie dojrzewania nastolatki z zespołem Aspergera mogą dążyć do czegoś więcej niż
platonicznej przyjaźni z osobami o podobnych poglądach i wyrażać tęsknotę za chłopakiem lub
dziewczyną, a w końcu za partnerem. Partner, którego szukają, to ktoś, kto ich rozumie i zapewnia
wsparcie emocjonalne i przewodnictwo w świecie społecznym – ktoś, kto może być „postacią matki” i
mentorem. Nastoletni rówieśnicy są zwykle znacznie bardziej dojrzali i mają wiedzę w identyfikowaniu
potencjalnego partnera oraz rozwijaniu i ćwiczeniu umiejętności relacji. Dorastający chłopiec z
zespołem Aspergera może rozpaczliwie zapytać: „Jak zdobyć dziewczynę?”. Próby nawiązania relacji
wykraczającej poza przyjaźń platoniczną mogą prowadzić do odrzucenia, ośmieszenia i błędnej
interpretacji intencji. Nastolatek z zespołem Aspergera może czuć się jeszcze bardziej zdezorientowany
społecznie, niedojrzały i odizolowany.
Zostań partnerem
W końcu, być może, gdy osoba dorosła z zespołem Aspergera jest bardziej dojrzała emocjonalnie i
społecznie, może znaleźć partnera na całe życie. Jednak oboje partnerzy prawdopodobnie skorzystaliby
na poradnictwie dotyczącym relacji, aby zidentyfikować i zachęcić do zmian potrzebnych, aby
niekonwencjonalny związek był udany dla obojga. Teraz mamy literaturę na temat poradnictwa w
związku dla par, w których jeden partner ma zespół Aspergera.
ZNACZENIE PRZYJAŹNI
Muszą być korzyści z posiadania przyjaciół. Wyniki badań sugerują, że dzieci bez przyjaciół mogą być
zagrożone późniejszymi trudnościami i opóźnieniem w rozwoju społecznym i emocjonalnym, niską
samooceną oraz rozwojem lęku i depresji w wieku dorosłym (Hay, Payne i Chadwick 2004). Posiadanie
przyjaciół może być środkiem zapobiegawczym w przypadku zaburzeń nastroju. Kolejną zaletą może
być usprawnienie rozwiązywania problemów (Rubin 2002). Jeśli grupa dzieci jest zaangażowana w
zadanie wspólnie, korzystają z różnych perspektyw i pomysłów oraz większych możliwości fizycznych.
Inne dziecko może dosłownie zobaczyć coś ważnego, mieć wcześniejsze doświadczenia z tym, co robić
lub może stworzyć oryginalne rozwiązanie. Grupa przyjaciół zapewnia większą siłę fizyczną i
intelektualną do rozwiązywania problemów. Chee jest młodym mężczyzną z zespołem Aspergera i
napisał, że najgorszym problemem w moim życiu są kontakty towarzyskie. Nie mogę się zaprzyjaźnić i

bardzo potrzebuję przyjaciół. Kiedy masz przyjaciół, otrzymujesz większe wsparcie i możesz prosić ich
o wiele rzeczy, a oni pomogą, ponieważ są twoimi przyjaciółmi. Dużo wiedzy i doświadczenia
zdobywasz także od znajomych. A ponieważ nie mam przyjaciół, oznacza to, że jestem odcięta od
pomocy. Zawsze, kiedy mam problem, muszę sam sobie z nim poradzić. Nie wiem, jak nawiązywać
kontakty towarzyskie, a to oznacza, że nie wiem, jak wykorzystać ludzi na swoją korzyść. Dla mnie to
jest największy problem z zespołem Aspergera.)
Izolacja i brak przyjaciół sprawia, że dziecko jest podatne na dokuczanie i zastraszanie. Drapieżniki w
szkole biorą na cel kogoś, kto jest samotny, bezbronny i ma mniejsze prawdopodobieństwo, że będzie
chroniony przez rówieśników. Posiadanie większej liczby przyjaciół może oznaczać mniej wrogów.
Akceptacja i przyjaźnie rówieśników mogą przynieść dziecku korzyść w postaci wyrażenia drugiej opinii
w odniesieniu do motywów i intencji innych, zapobiegając poczucia paranoi. Przyjaciele mogą
zapewnić skuteczny mechanizm monitorowania i naprawy emocji, szczególnie w przypadku emocji,
takich jak lęk, złość i depresja. Przyjaciele mogą udzielić wskazówek dotyczących odpowiedniego
zachowania społecznego, pomóc w rozwijaniu własnego wizerunku i pewności siebie oraz mogą działać
jako doradcy osobiści i psychologowie. Deborah jest dorosłą osobą z zespołem Aspergera, która w emailu do mnie stwierdziła, że jej zdaniem „najlepsze lekarstwo na niską samoocenę…przyjaźń”. Jest to
szczególnie prawdziwe w okresie dojrzewania. Wszystkie cechy dobrego przyjaciela są cechami
dobrego członka zespołu i ważnymi atrybutami dla późniejszego zatrudnienia jako osoba dorosła. Znam
dorosłych z zespołem Aspergera, którzy mają imponujące kwalifikacje akademickie, ale ich brak
umiejętności pracy zespołowej przyczynił się do problemów z uzyskaniem lub utrzymaniem
zatrudnienia lub osiągnięciem dochodu odpowiedniego do imponujących kwalifikacji. Posiadanie
przyjaciół i rozwijanie umiejętności przyjaźni może decydować o tym, czy dana osoba nabywa zdolności
interpersonalne do udanego zatrudnienia. Rozwój umiejętności interpersonalnych w gronie przyjaciół
to także podstawa późniejszych sukcesów w relacji z partnerem. Koncepcje empatii, zaufania, naprawy
emocji i dzielenia się obowiązkami, rozwijane przez całe dzieciństwo z przyjaciółmi, są niezbędne w
związkach dorosłych.
ZACHĘCANIE DO PRZYJAŹNI
U typowych dzieci nabywanie umiejętności przyjaźni opiera się na wrodzonej zdolności, która rozwija
się przez całe dzieciństwo w połączeniu z postępującymi zmianami w zdolnościach poznawczych oraz
jest modyfikowana i dojrzewana przez doświadczenia społeczne. Niestety dzieci z zespołem Aspergera
nie są w stanie polegać na intuicyjnych zdolnościach w sytuacjach społecznych tak samo jak ich
rówieśnicy i muszą bardziej polegać na swoich zdolnościach poznawczych i doświadczeniach. Dzieci i
dorośli z zespołem Aspergera mają trudności w sytuacjach społecznych, które nie zostały przećwiczone
lub na które nie były przygotowane. Dlatego ważne jest, aby takie dzieci otrzymywały naukę i
kierowaną praktykę w zakresie umiejętności nawiązywania i utrzymywania przyjaźni oraz aby ich
doświadczenia przyjaźni były konstruktywne i zachęcające (Attwood 2000). Brak doświadczenia
przyjaźni doprowadzi do niemożności zrozumienia samej koncepcji „przyjaciela” (Lee i Hobson 1998).
Jeśli nie masz przyjaciół, skąd możesz wiedzieć, jak zostać przyjacielem? Rodzice mogą próbować
ułatwić zabawę towarzyską w domu z rodzeństwem i innym dzieckiem zaproszonym do ich domu na
randkę, ale będą mieli trudności z zapewnieniem zakresu doświadczeń i stopnia nadzoru i nauczania
wymaganego dla dziecka z zespołem Aspergera. Optymalnym środowiskiem do rozwijania wzajemnej
zabawy z rówieśnikami jest szkoła. Służby edukacyjne będą musiały być świadome znaczenia programu
nauczania społecznego, a także programu edukacyjnego dla dziecka z zespołem Aspergera. Program
nauczania społecznego musi kłaść nacisk na umiejętności przyjaźni i obejmować odpowiednie
szkolenie personelu oraz odpowiednie zasoby. Poniższe sugestie są przeznaczone do wdrożenia przez

nauczycieli i rodziców na każdym z etapów rozwojowych przyjaźni, które występują u typowych dzieci
i można je zastosować do dzieci z zespołem Aspergera.
Etapy rozwoju w koncepcji przyjaźni dla typowych dzieci
Przed ukończeniem trzeciego roku życia typowe dzieci będą wchodzić w interakcje i bawić się z
członkami swojej rodziny, ale ich konceptualizacja rówieśników jest często rywalizacją o posiadanie i
uwagę dorosłych, a nie przyjaźnią. Jeśli do domu przychodzi kolejne dziecko, typowe dziecko może
schować ulubioną zabawkę. Jednak po pierwszym roku może nastąpić podstawowe dzielenie się,
pomaganie i pocieszanie: pierwsze cegiełki przyjaźni. Może występować równoległa zabawa i
ciekawość tego, co jest interesujące dla innych dzieci, a następnie kopiowanie tego, co robią inne
dzieci, ale przede wszystkim dlatego, że może to być interesujące, przyjemne i może zrobić wrażenie
na rodzicu. Wiemy, że typowe dzieci w tej grupie wiekowej mają preferowanych towarzyszy i mogą
wybrać zabawę u boku konkretnego dziecka. Ponieważ dzieci z zespołem Aspergera są zwykle
diagnozowane po ukończeniu pięciu lat, zwykle rozwinęły się one poza poziom przyjaźni kojarzony z
bardzo małymi dziećmi, gdy po raz pierwszy zdiagnozowano.
Pierwszy etap przyjaźni - od trzech do sześciu lat
Typowe dzieci w wieku od trzech do sześciu lat mają funkcjonalną i egocentryczną konceptualizację
przyjaźni. Na pytanie, dlaczego dane dziecko jest jego przyjacielem, typowa odpowiedź dziecka opiera
się zwykle na bliskości (mieszka obok, siedzi przy tym samym stole) lub posiadaniu (drugie dziecko ma
zabawki, które dziecko podziwia lub chce używać). Zabawki i zabawy są w centrum przyjaźni, a dziecko
stopniowo przechodzi od angażowania się głównie w równoległe zabawy do uznania, że niektóre gry i
zajęcia nie mogą się odbyć, chyba że istnieje element dzielenia się i zmieniania kolejności. Jednak
umiejętności współpracy są ograniczone, a głównymi cechami, które definiują przyjaciela, jest
jednokierunkowy i egocentryczny (pomaga mi lub mnie lubi). Konflikt jest zwykle związany z
posiadaniem i używaniem sprzętu oraz naruszeniem przestrzeni osobistej, ale w ostatnim roku lub
dwóch pierwszego etapu konflikt może dotyczyć zasad gier i tego, kto wygrywa. Rozwiązanie konfliktu,
z perspektywy dziecka, często osiąga się poprzez ultimatum i użycie siły fizycznej. Osoba dorosła nie
może zostać poproszona o osądzenie. Dzieci mogą mieć pewne sugestie, jak pocieszyć lub pomóc
przygnębionemu przyjacielowi, ale traktują naprawę emocjonalną jako funkcję rodzica lub nauczyciela,
a nie siebie. Jeśli zapytamy dzieci w wieku od trzech do czterech lat, co robiły dzisiaj, mają tendencję
do opisywania tego, czym się bawiły, natomiast w wieku około czterech lat zaczynają uwzględniać z
kim się bawiły. Zabawa towarzyska stopniowo staje się czymś więcej niż tylko konstrukcją i
zakończeniem działania. Jednak przyjaźnie są przejściowe, a dziecko ma osobisty plan, co robić i jak to
zrobić. Bardzo małe dzieci z zespołem Aspergera podczas zabawy zabawkami mają na uwadze wyraźny
produkt końcowy; jednak mogą nie przekazać tego skutecznie towarzyszowi zabaw lub tolerować lub
uwzględniać sugestie drugiego dziecka, ponieważ doprowadziłoby to do nieoczekiwanego wyniku. Na
przykład dziecko z zespołem Aspergera, bawiąc się sprzętem budowlanym, może mieć na myśli
mentalny obraz ukończonej konstrukcji i być bardzo wzburzone, gdy inne dziecko kładzie cegłę tam,
gdzie zgodnie z obrazem mentalnym nie powinno być cegiełki. . Tymczasem typowe dziecko nie
rozumie, dlaczego jego akt współpracy jest odrzucany. Małe dziecko z zespołem Aspergera często szuka
przewidywalności i kontroli w zabawie, podczas gdy typowi rówieśnicy szukają spontaniczności i
współpracy. W swojej autobiografii Liane Holliday Willey opowiada o swoim wczesnym dzieciństwie:
Podobnie jak w przypadku moich przyjęć herbacianych, zabawa polegała na ustawianiu i aranżowaniu
rzeczy. Może to pragnienie organizowania rzeczy, a nie zabawy rzeczami, jest powodem, dla którego
nigdy nie interesowałem się zbytnio moimi rówieśnikami. Zawsze chcieli użyć rzeczy, które tak
starannie zaaranżowałem. Chcieliby przestawić i przerobić. Nie pozwolili mi kontrolować środowiska.

Nie zachowywali się tak, jak myślałem, że powinni. Dzieci potrzebowały więcej swobody, niż ja mogłam
im zapewnić.
Inne dzieci często uważają, że dziecko z zespołem Aspergera, które często woli bawić się samotnie, nie
jest mile widziane. Gdy w grę wchodzą inne dzieci, dziecko z zespołem Aspergera może być
dyktatorskie, ma tendencję do nie grania według konwencjonalnych zasad i uważania drugiego dziecka
za podwładnego. Takie zachowanie jest postrzegane przez inne dzieci jako apodyktyczne, brzmiące i
zachowujące się bardziej jak nauczyciel niż przyjaciel. W ten sposób dziecko z zespołem Aspergera,
którego ostatecznie unikają inne dzieci, nieumyślnie staje się niepopularne. Traci się wtedy możliwości
wykorzystania i rozwijania umiejętności przyjaźni.
Programy na pierwszy etap
Dorosły działający jak przyjaciel
W przypadku małego dziecka z zespołem Aspergera, które prawdopodobnie nie jest zainteresowane
zabawą z rówieśnikami, ale może być zmotywowane do interakcji z dorosłymi, zabawy towarzyskiej
może uczyć dorosły, który „gra rolę” rówieśnika w wieku. W podobny sposób, w jaki aktorzy w
przedstawieniu teatralnym uczą się grać i ćwiczą swoje role, dziecko można nauczyć angażowania się
we wzajemną zabawę. Dorosły „przyjaciel” w tej sytuacji będzie musiał dostosować swoje umiejętności
i język, aby przypominały rówieśników dziecka. Intencją jest zachęcanie do wzajemnej gry między
równymi sobie, przy czym żaden „przyjaciel” nie jest dominujący. Wychowawca klasy ma wyznaczoną
i stosunkowo stałą rolę, będąc dorosłym, a nie przyjacielem. Jednak osoba dorosła, która zapewnia
wsparcie ułatwiające integrację w przedszkolu lub przedszkolu, może czasami pełnić rolę „przyjaciela”.
Ten dorosły „przyjaciel” może pełnić rolę mentora lub reżysera, udzielając dziecku wskazówek i zachęty
w sytuacjach społecznych. Gry lub sprzęt używany w szkole i cieszący się popularnością wśród innych
dzieci w tym samym wieku można wypożyczyć lub kupić, aby ułatwić interakcję z rówieśnikami w
rzeczywistych sytuacjach społecznych. Ważne jest, aby dorośli, zwłaszcza rodzice, obserwowali
naturalną zabawę rówieśników dziecka, zwracając uwagę na gry, sprzęt, zasady i język. Strategia polega
na tym, aby rodzic bawił się z dzieckiem za pomocą „mowy dziecka” – typowych wypowiedzi dzieci w
tym wieku – i był równy i wzajemny pod względem umiejętności, zainteresowań i współpracy. Dorosły
może zademonstrować konkretne wskazówki społeczne i na chwilę zatrzymać się i zachęcić dziecko do
zobaczenia lub wysłuchania wskazówki, wyjaśniając, co oznacza wskazówka i jak ma zareagować.
Dorosły może wokalizować swoje myśli podczas zabawy z dzieckiem – komentarz myśli. Umożliwi to
dziecku z zespołem Aspergera słuchanie myśli drugiej osoby, zamiast oczekiwać, że będzie wiedziało,
co druga osoba myśli z kontekstu lub poprzez interpretację mimiki i mowy ciała. Ważne jest, aby osoba
dorosła odgrywała przykłady bycia dobrym przyjacielem, a także sytuacje, które ilustrują nieprzyjazne
działania, dominację, dokuczanie i nieporozumienia. Dorosły może wykonać odpowiednie i
nieodpowiednie reakcje, aby zapewnić dziecku szereg reakcji i możliwość określenia, która reakcja jest
właściwa i dlaczego.
Na zmianę i proszenie o pomoc
Na pierwszym etapie przyjaźni dobry przyjaciel to ktoś, kto na zmianę pomaga. Ważne jest, aby dorosły,
który zachowuje się jak przyjaciel, był wzorem i zachęcał do zmiany. Na przykład, podczas układania
planszy, dorosły i dziecko powinni na zmianę układać każdy element układanki; jeśli patrzy na książkę,
dorosły najpierw wskazuje na jeden z obrazków i komentuje lub zadaje pytanie, a na następnej stronie
dziecko wskazuje i zadaje dorosłemu pytanie. Jeśli dziecko lubi być pchane na huśtawce, następną
czynnością jest pchanie dorosłego na huśtawce. Dwóch „przyjaciół” na zmianę wykonuje każdą
czynność i jest liderem. Aby zachęcić kogoś do pomocy, dorosły będzie musiał świadomie popełnić błąd
lub nie mieć pewności, co zrobić, aby rozwiązać problem. Dorosły następnie prosi dziecko o pomoc,

komentując, że proszenie o pomoc jest mądrą i przyjazną rzeczą do zrobienia, gdy masz problem.
Dorosły będzie musiał upewnić się, że jego własne zdolności do wykonywania zadania są
porównywalne z umiejętnościami dziecka z zespołem Aspergera. Takie dzieci mogą postrzegać siebie
jako małych dorosłych i być bardzo rozczarowane lub poruszone, jeśli ich poziom umiejętności jest
oczywiście niższy niż ich towarzysza zabaw. Dorosły również modeluje, że popełnianie błędów jest w
porządku.
Próba generalna z kolejnym dzieckiem
Dorosły może łatwo modyfikować tempo zabawy oraz ilość instrukcji i informacji zwrotnych. Po
wystarczającej praktyce w takim otoczeniu dziecko może przejść do „próby generalnej” z innym
dzieckiem. Może to być starsze rodzeństwo lub niedojrzałe dziecko w klasie, które może działać jako
przyjaciel, aby zapewnić dalsze ćwiczenia z przewodnikiem, zanim umiejętności zostaną otwarte w
grupie rówieśniczej.
Nagranie wideo bawiących się dzieci
Dzieci z zespołem Aspergera często lubią oglądać ten sam film wiele razy. Jest to często preferowana
czynność typowych dzieci, ale dziecko z zespołem Aspergera może być niezwykłe pod względem liczby
wyświetleń filmu lub programu. Niekoniecznie jest to zachowanie autostymulujące, jak sugeruje część
behawiorystycznej literatury na temat autyzmu, ale moim zdaniem konstruktywny sposób uczenia się
bez zamieszania i wysiłku związanego z koniecznością nawiązywania kontaktów towarzyskich lub
rozmawiania. Rodzice mogą się obawiać, że oglądanie tego samego programu tyle razy to strata czasu;
jednak problemem może nie być to, co robi dziecko z zespołem Aspergera, ale to, co ogląda. Polecam
nagranie wideo z doświadczeń społecznych dziecka z zespołem Aspergera – na przykład dziecko i
rówieśnicy bawiący się w piaskownicy, czas „pokaż i opowiedz” w klasie, czy zabawa z kuzynami w
domu. Dziecko może następnie odtworzyć, być może wiele razy, „dokument społeczny”, aby lepiej
zrozumieć sygnały społeczne, reakcje, kolejność czynności, działania rówieśników i rolę dziecka jako
przyjaciela. Dorosły może skorzystać z funkcji stop-klatki lub pauzy, aby skupić się na konkretnej
wskazówce społecznej, zidentyfikować przyjazne zachowanie i wskazać, co zrobiło dziecko z zespołem
Aspergera, co było właściwe.
Udawaj gry
Typowe dzieci w pierwszym etapie przyjaźni często grają w wymyślone lub udawane gry oparte na
popularnych postaciach i historiach z książek, programów telewizyjnych i filmów. Zabawa dziecka z
zespołem Aspergera może również opierać się na postaciach i wydarzeniach z fikcji, ale może być
jakościowo odmienna, ponieważ zwykle jest to samotna, a nie wspólna aktywność. Może to być
dokładna inscenizacja z niewielką różnorodnością lub kreatywnością i może obejmować inne dzieci, ale
tylko wtedy, gdy podążają za wskazówkami dziecka z zespołem Aspergera i nie zmieniają scenariusza.
Interakcja nie jest tak kreatywna, kooperacyjna lub wzajemna, jak miałoby to miejsce w przypadku
typowych rówieśników. Jednak dziecko z zespołem Aspergera może mieć niezwykłą pamięć i
znajomość popularnych postaci i filmów oraz radośnie odtwarzać sceny przez wiele godzin. Dziecko
będzie musiało być zachęcane do większej elastyczności w swojej „wyobrażeniowej” zabawie,
zwłaszcza podczas zabawy z innymi dziećmi. Zasadą jest nauczenie się, że coś nie jest złe, jeśli jest inne.
Działania zachęcające do elastycznego myślenia i umiejętności grania w udawanie mogą obejmować
gry, w których celem jest wymyślenie jak największej liczby zastosowań danego przedmiotu - to znaczy
myślenie poza najbardziej oczywistym, funkcjonalnym zastosowaniem tego przedmiotu. Na przykład,
jak wiele zastosowań można wymyślić dla cegły, spinacza do papieru, odcinka toru pociągu
zabawkowego i tak dalej? Odcinek torów kolejowych mógł stać się np. skrzydłami samolotu, mieczem
lub drabiną. To zachęci do „przełamywania się” podczas rozwiązywania problemów i będzie bardziej

komfortowy, gdy zostaniesz zaangażowany w udawaną zabawę z innymi dziećmi. Dorosły może
zachowywać się jak przyjaciel w zabawach w udawanie, używając zwrotu „udawajmy, że…”, zachęcając
w ten sposób do elastycznego myślenia i kreatywności. Dzieci z zespołem Aspergera mogą być bardzo
związane z zasadami i muszą się nauczyć, że bawiąc się z przyjacielem, czasami można zmienić zasady
i być pomysłowym, a mimo to mieć przyjemne doświadczenie, i że niekoniecznie jest to powodem do
lęk. Dziecko może odnieść korzyści z Opowieści Społecznej, która wyjaśnia, że w przyjaźni i podczas
rozwiązywania problemów praktycznych lub intelektualnych, próba innego sposobu może prowadzić
do ważnego odkrycia. Próba znalezienia szybszego sposobu na dopłynięcie do Indii doprowadziła do
odkrycia Ameryki przez Europejczyków. Gdy dziecko z zespołem Aspergera poczuje się bardziej
komfortowo z elastycznym myśleniem, dorosły i rówieśnicy mogą zachęcić je do angażowania się we
wzajemną, wyobrażeniową zabawę towarzyską. Odkryłem, że kiedy dziecko odkrywa intelektualną i
społeczną wartość wyobraźni, poziom kreatywności może być zdumiewający.
Zachęta do bycia przyjaznym
Omawiając doświadczenia społeczne z dzieciństwa z młodymi dorosłymi z zespołem Aspergera,
wysłuchałem wielu opisów społecznego zamętu i tego, jak bardzo często reakcją dorosłych była krytyka
błędów społecznych, ale rzadko chwalenie tego, co było właściwe. Dziecko często zakładało, że pod
koniec interakcji brak krytyki, sarkazmu lub szyderczego śmiechu oznaczało, że interakcja była udana,
ale nie miało pojęcia, co zrobiło, co było społecznie właściwe. Jak jeden młody dorosły powiedział o
swoim dzieciństwie: „Jedyne komentarze, jakie miałem, dotyczyły tego, kiedy zrobiłem to źle, ale nikt
nie powiedział mi, co robię dobrze” (osobista komunikacja). Jeśli dziecko wykonywało zajęcia z
matematyki, haczyk lub krzyżyk nauczyciela wskazywałby, co było dobre, a co nie. Podczas układania
puzzli lub konstrukcji z klocków dziecko wie, że odniosło sukces, gdy wszystkie elementy do siebie
pasują lub konstrukcja jest kompletna i solidna. Problem w sytuacjach społecznych polega na tym, że
sukces może nie być oczywisty i może występować względny brak pozytywnej informacji zwrotnej.
Zdecydowanie zalecam, aby gdy dorosły, rówieśnik lub przyjaciel wchodzi w interakcję z małym
dzieckiem z zespołem Aspergera, należy podjąć świadomy wysiłek, aby wskazać i skomentować to, co
zrobiło dziecko, co było właściwe. Na przykład, jeśli dziecko było obserwowane podczas gry w piłkę
nożną z innymi dziećmi podczas przerwy na lunch, można je było poinformować na koniec gry, które
działania były przyjazne i dlaczego. Pozytywne opinie mogą brzmieć: „Zauważyłem, że kiedy piłka
zgubiła się w wysokiej trawie, pomogłeś ją znaleźć. Doskonały! Pomoc w znalezieniu czegoś jest
przyjazną rzeczą”; lub „Kiedy Joshua się przewrócił, a ty podszedłeś do niego i spytałeś, czy wszystko w
porządku, to była troskliwa i przyjazna rzecz do zrobienia”; lub „Kiedy Jessica strzeliła gola, a ty
podszedłeś do niej i powiedziałeś „Świetny gol”, to był miły komplement i przyjacielska rzecz do
zrobienia.” Dziecko może mieć pamiętnik przyjaźni, w którym zapisuje godziny w ciągu dnia lub
tygodnia kiedy wykazywał zdolności przyjaźni. Dziennik może przybrać formę „przechwalanie się
książką” lub zapewnienie sposobu na zapisanie „punktów” przyjaźni za konkretny akt przyjaźni. W
dzienniku można zapisać, co zostało zrobione lub powiedziane i dlaczego był to przykład przyjaźni.
Pamiętne akty przyjaźni mogłyby zyskać publiczne uznanie i odpowiednią nagrodę.
Historie społeczne
Inną strategią uczenia się odpowiednich wskazówek społecznych, myśli, uczuć i skryptu
behawioralnego jest pisanie Opowieści społecznych, które zostały pierwotnie opracowane przez Carol
Gray w 1991 roku, nie na podstawie akademickiego zastosowania teoretycznego modelu poznania
społecznego, ale od Carol pracującej bezpośrednio i wspólnie z dziećmi z autyzmem i zespołem
Aspergera. Przygotowanie Opowieści Społecznej pozwala również innym osobom (dorosłym i
rówieśnikom) zrozumieć perspektywę dziecka z zespołem Aspergera i dlaczego jego zachowania
społeczne mogą wydawać się zdezorientowane, niespokojne, agresywne lub nieposłuszne. Carol Gray

niedawno zrewidowała kryteria i wytyczne dotyczące pisania Opowieści Społecznej, a poniżej znajduje
się krótkie podsumowanie wytycznych. Historia Społeczna opisuje sytuację, umiejętność lub koncepcję
w kategoriach odpowiednich wskazówek społecznych, perspektyw i typowych reakcji w ściśle
określonym stylu i formacie. Intencją jest dzielenie się dokładnymi informacjami społecznymi i
emocjonalnymi w uspokajający i informacyjny sposób, który jest łatwo zrozumiały dla dziecka (lub
dorosłego) z zespołem Aspergera. Pierwsza Historia Społeczna™ i co najmniej 50% kolejnych Opowieści
Społecznych powinna opisywać, potwierdzać i konsolidować istniejące umiejętności i wiedzę oraz to,
co dziecko robi dobrze, co pozwala uniknąć problemu związanego z niewiedzą lub porażką. Historie
społeczne mogą być również pisane jako sposób rejestrowania osiągnięć w wykorzystaniu nowej
wiedzy i strategii. Ważne jest, aby Historie społeczne były postrzegane jako sposób rejestrowania
wiedzy społecznej i sukcesu społecznego. Jednym z istotnych aspektów pisania Opowieści Społecznej
jest wspólne ustalenie, jak dana sytuacja jest postrzegana przez dziecko z zespołem Aspergera,
odchodząc od założenia, że dorosły zna wszystkie fakty, myśli, emocje i intencje dziecka. Struktura
opowieści obejmuje wprowadzenie, które jasno określa temat, treść dodającą szczegóły i wiedzę oraz
wniosek podsumowujący i wzmacniający informacje oraz wszelkie nowe sugestie. W przypadku
młodszych dzieci opowieść jest napisana z perspektywy pierwszej osoby, używając zaimka osobowego
„ja” lub imienia dziecka, jeśli w ten sposób dziecko odnosi się do siebie i powinno dostarczać dziecku
informacji, które można spersonalizować i zinternalizowane. Dla nastolatków i dorosłych historia
społeczna może być napisana z perspektywy trzeciej osoby, „on” lub „ona”, w stylu przypominającym
odpowiedni do wieku artykuł w czasopiśmie. Termin Historia społeczna można by wtedy zmienić na
Artykuł społeczny. Na przykład jednym z oczekiwań związanych z przyjaźnią i umiejętnością pracy
zespołowej w pracy jako młody dorosły jest umiejętność dawania i otrzymywania komplementów. 16stronicowy artykuł w stylu magazynu, z ilustracjami kreskówek, został napisany przez Carol Gray, aby
wyjaśnić dorosłym z zespołem Aspergera, dlaczego oczekuje się komplementów w przyjaźni, w związku
z partnerem, współpracownikami lub klientami w pracy. Jeśli dana osoba ma szczególne
zainteresowanie, zainteresowanie to można włączyć do tekstu. Na przykład, jeśli szczególnym
zainteresowaniem dziecka jest zatonięcie Titanica, wówczas sceny z filmu lub osobiste wspomnienia z
podręczników historycznych lub filmów dokumentalnych można wykorzystać do zilustrowania i
podkreślenia niektórych kluczowych informacji w Opowieści Społecznej. Historie społeczne używają
pozytywnego języka i konstruktywnego podejścia. Sugestie dotyczą raczej tego, co robić, niż czego nie
robić. Tekst będzie zawierał zdania opisowe, które dostarczają rzeczowych informacji lub stwierdzeń,
oraz zdania perspektywiczne, które są napisane w celu wyjaśnienia postrzegania świata fizycznego i
psychicznego przez daną osobę. Zdania perspektywiczne, które są jednym z powodów sukcesu
Opowieści Społecznych, opisują myśli, emocje, przekonania, opinie, motywację i wiedzę. Są one
specjalnie uwzględnione w celu poprawy zdolności Teorii Umysłu. Carol Gray zaleca uwzględnienie
zdań współpracujących w celu zidentyfikowania, kto może być pomocny, oraz zdań dyrektywnych,
które sugerują odpowiedź lub wybór odpowiedzi w określonej sytuacji. Zdania twierdzące wyjaśniają
powszechnie podzielaną wartość, opinię lub regułę, powód, dla którego ustanowiono określone
kodeksy postępowania i dlaczego istnieje oczekiwanie zgodności. Zdania kontrolne są pisane przez
dziecko w celu zidentyfikowania osobistych strategii, które pomogą zapamiętać, co robić. Carol Grey
opracowała formułę Social Story™, dzięki której tekst opisuje więcej niż tylko kieruje. Opowieści
społecznej będą również potrzebować tytułu, który powinien odzwierciedlać podstawowe cechy
historii.
Oryginalna praca Carol Gray na temat historii społecznych została obecnie przeanalizowana w wielu
badaniach i okazała się niezwykle skuteczna w poprawie zrozumienia społecznego i zachowań
społecznych u dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera. Historie społeczne mogą być niezwykle
skutecznym sposobem uczenia się odpowiednich sygnałów społecznych na wszystkich etapach

przyjaźni, ale szczególnie na pierwszym etapie. Małe dzieci będą potrzebować wskazówek, aby
zrozumieć myśli i uczucia drugiej osoby oraz rolę lub działania oczekiwane w konkretnej sytuacji. Na
przykład poniższy tekst jest częścią nieopublikowanej Opowieści Społecznej o gestach otuchy: Czasami
dzieci mnie przytulają. Robią to, aby być przyjaznym. Wczoraj popełniłem trzy błędy ortograficzne na
sprawdzianie klasowym. Kiedy moja przyjaciółka Amy zobaczyła moją pracę testową i trzy błędy,
pomyślała, że będę smutna i byłam smutna. Amy otoczyła mnie swoim ramieniem i powiedziała: „W
porządku, Juanita”. Amy jest moją przyjaciółką. Uściskała mnie, żebym poczuła się lepiej. Dla
niektórych osób przytulenie sprawia, że czują się lepiej. Przytulanie może sprawić, że Amy poczuje się
lepiej. Kiedy mam uścisk od Amy, to dlatego, że wie, że jestem smutny i chce, żebym poczuła się lepiej.
Mogę ci podziękować po tym, jak mnie przytuliła. W sytuacji opisanej powyżej, przyczyna zachowania
Amy, a mianowicie objęcie ramieniem Juanity, może wymagać wyjaśnienia dziecku z zespołem
Aspergera. Takie dzieci mają trudności ze zrozumieniem myśli, uczuć i intencji innych osób, przez co
zachowanie innych ludzi może wydawać się nielogiczne i mylące. Gest otuchy może naprawić uczucia,
a nie błędy ortograficzne. Dopiero gdy dziecko zrozumie, że to działanie było gestem otuchy, mającym
na celu naprawienie jej uczucia niepokoju, zachowanie Amy będzie wydawało się logiczne, a nie
powodem do dezorientacji i odrzucenia. Po napisaniu Opowieści Społecznej inne osoby w codziennym
świecie dziecka będą musiały wiedzieć, jak mogą pomóc dziecku skutecznie wdrożyć nową wiedzę i
strategie. Dziecko może utworzyć folder Opowieści społeczne, aby przechowywać te historie jako
podręcznik w domu lub w szkole i mieć kopie niektórych historii, które można trzymać w kieszeni lub
portfelu, aby przeczytać je ponownie w celu odświeżenia pamięci tuż przed lub w czasie, gdy historia
społeczna jest istotna. Inne tematy dotyczące historii społecznych w pierwszym etapie przyjaźni
obejmują umiejętności wchodzenia i wychodzenia (tj. jak dołączyć i opuścić aktywność), kiedy i jak
zapewnić pomoc oraz znaczenie dzielenia się i akceptowania zabaw sugerowanych przez inne dziecko.
Umiejętność skutecznego dołączenia do grupy dzieci jest szczególnie trudną umiejętnością dla dzieci z
zespołem Aspergera. Ogólna rada dla typowych dzieci to obserwowanie, słuchanie, zbliżanie się, a
następnie ułatwianie (Rubin 2002). Każdy etap procesu rekrutacyjnego może wymagać Opowieści
Społecznej; na przykład dziecko może potrzebować pomocy w rozpoznaniu i zrozumieniu sygnałów
wejścia, aby wejść w grupę, takich jak powitalne spojrzenie lub gest, naturalna pauza w rozmowie lub
przejście między czynnościami – sygnały „zielonego światła”.
Działalność Sygnały społecznościowe
Używam metafory kierowcy samochodu, aby wyjaśnić konsekwencje niezauważania lub nieznajomości
sygnałów społecznych. Opracowaliśmy znaki drogowe i kodeksy jazdy, aby zapobiec obrażeniom i
uszkodzeniom. Nauczyciel lub rodzic proszony jest o wyobrażenie sobie kierowcy, który nie widzi lub
nie rozumie znaków drogowych i przejeżdża na czerwonym świetle, przekracza dozwoloną prędkość
lub jedzie zbyt blisko innego pojazdu, co może spowodować wypadek. Dziecko z zespołem Aspergera
ma trudności z rozpoznaniem i wiedzą, jak reagować na sygnały społeczne, które zapobiegają
wypadkom społecznym. Kiedy nauczyciel wypowiada głośny dźwięk „Ahem”, jakby chrząkał, typowe
dziecko będzie wiedziało, że może to być podobny znak ostrzegawczy do znaku drogowego
informującego kierowcę, że przed nami znajdują się światła. Dziecko musi patrzeć na twarz nauczyciela,
jakby patrzyło na światła uliczne – jeśli się uśmiecha, wyraz „zielonego światła”, oznacza to, że możesz
kontynuować to, co robisz. Jeśli nauczyciel marszczy brwi, ale wpatruje się w kogoś innego, jest to
twarz „bursztynowego światła”, co oznacza ostrożność, być może będziesz musiał przestać. Jeśli on lub
ona patrzy na ciebie z gniewnym wyrazem twarzy „czerwonym światłem”, jest to wyraźny sygnał, aby
przestać robić to, co robisz, w przeciwnym razie będą konsekwencje. Dziecko z zespołem Aspergera
może jednak zinterpretować „Hem” po prostu jako wskazanie, że nauczyciel ma suche gardło i
potrzebuje pastylki na gardło lub napoju. Dzieci z zespołem Aspergera mogą nie rozumieć znaków
„zakaz wchodzenia na ogon” i wkraczać w czyjąś osobistą przestrzeń; znak „droga zamknięta”

oznaczający „to prowadzi donikąd”; lub znak „mężczyźni”, który sygnalizuje „nie przeszkadzać”. Nie
reagując zgodnie z oczekiwaniami na te oznaki społeczne, dziecko z zespołem Aspergera nie jest celowo
lekkomyślne i prowokacyjne, ale demonstruje swój brak zrozumienia, a zatem będzie podatne na
wypadki społeczne, które niszczą uczucia. Ćwiczenie Sygnały społecznościowe wykorzystuje Historie
społecznościowe™, aby wyjaśnić przyczynę określonej „zasady ruchu drogowego” i dostarcza jasnych
przykładów sygnałów oraz ćwiczyć, jak reagować. Koncepcję wyrazu twarzy jako sygnalizacji świetlnej
można zbadać, mając duży obraz sygnalizacji świetlnej i kilka zdjęć wyrazów twarzy. Dziecko z zespołem
Aspergera przegląda obrazki i decyduje, które światła uliczne są powiązane z każdym wyrazem twarzy.
Czy to twarz z zielonym światłem, bursztynowa czy czerwona? Ćwiczenie obejmuje wyjaśnienie
odpowiednich komentarzy lub pytań, których dziecko może użyć, gdy zobaczy określony wyraz twarzy
w kolorze bursztynowym lub czerwonym, na przykład „przepraszam”, „Czy jesteś na mnie zły?” lub „Co
powinno Ja robię?'; lub gdy jest zdezorientowany, co oznacza sygnał społecznościowy, pytania i
komentarze, aby zapobiec dalszym wypadkom społecznym, takim jak „Czy zrobiłem coś złego?” lub
„Jestem zdezorientowany”.
Drugi etap przyjaźni - sześć do dziewięciu lat
Na tym etapie rozwoju przyjaźni typowe dzieci zaczynają zdawać sobie sprawę, że potrzebują
przyjaciela do grania w pewne gry i że ich przyjaciel również musi je lubić. Dzieci akceptują i włączają
w swoją zabawę wpływy, preferencje i cele swoich przyjaciół. Typowe dzieci stają się bardziej
świadome myśli i uczuć swoich rówieśników oraz tego, jak ich działania i komentarze mogą zranić
fizycznie i emocjonalnie. Dziecko jest przygotowane do zahamowania pewnych działań i myśli, „pomyśl
o tym, a nie mów” lub „białe kłamstwo”, aby nie zranić czyichś uczuć. W przyjaźniach oczekuje się na
tym etapie większej wzajemności i wzajemnej pomocy. Przyjaźń może się rozwinąć, ponieważ oboje
dzieci mają podobne zainteresowania. Rozpoznawane są raczej aspekty charakteru przyjaciela niż jego
własności (fajnie jest z nim przebywać, śmiejemy się razem). Coraz ważniejsza staje się koncepcja
wzajemności (ona przychodzi na moją imprezę, a ja na jej) oraz autentyczne dzielenie się zasobami i
uczciwość w grach. Podczas radzenia sobie z konfliktem dziecko uważa, że sprawca musi wycofać akcję,
a satysfakcjonującym rozwiązaniem jest zaaplikowanie równego dyskomfortu lub „oko za oko”. Pojęcie
odpowiedzialności i sprawiedliwości opiera się na tym, kto rozpoczął konflikt, a nie na tym, co później
zostało zrobione lub jak się zakończył. W wieku około ośmiu lat dziecko może rozwinąć koncepcję
najlepszego przyjaciela nie tylko jako pierwszego wyboru do zabawy towarzyskiej, ale także jako kogoś,
kto pomaga w praktyce (wie, jak naprawić komputer) i w chwilach emocjonalnych stres (ona rozwesela
mnie, kiedy jest mi smutno). Jednak na tym etapie nie każde dziecko ma „najlepszego przyjaciela”.
Programy drugiego etapu
Odgrywanie ról
Na drugim etapie przyjaźni dzieci rozwijają większą współpracę podczas zabawy z rówieśnikami i
rozwijają bardziej konstruktywne sposoby radzenia sobie z konfliktami. Ważne jest, aby dziecko z
zespołem Aspergera poznało teorię i zdobyło praktykę w różnych aspektach wspólnej zabawy z
wykorzystaniem Historii Społecznej i odgrywania ról. Mogą one zapewnić praktykę w takich aspektach
wspólnej zabawy, jak dawanie i przyjmowanie komplementów, przyjmowanie sugestii, dążenie do
wspólnego celu, świadomość osobistej przestrzeni ciała, bliskość i dotyk, radzenie sobie z krytyką i
dawanie jej oraz rozpoznawanie oznak znudzenia, zakłopotania i frustrację oraz kiedy i jak przerwać.
Odgrywanie ról i modelowanie aspektów interakcji społecznych, takich jak dawanie komplementów,
można nagrać na wideo, aby zapewnić praktykę i konstruktywną informację zwrotną. W sytuacjach
konfliktu lub niezgody dziecko z zespołem Aspergera będzie potrzebowało zachęty do szukania osoby
dorosłej jako arbitra, zamiast działać jako osoba w celu ustalenia, kto jest winny i wymierzenia

konsekwencji. Historie społeczne i odgrywanie ról mogą koncentrować się na takich aspektach, jak
korzyści płynące z negocjacji i kompromisu, uczciwość i znaczenie przeprosin. Problemem mogą być
kwestie kontroli. Jeśli dziecko ma skłonność do autokracji lub dominacji lub do używania gróźb i agresji,
aby osiągnąć swój cel, można wyjaśnić i zachęcić do innych podejść. Bardziej prawdopodobne jest, że
dostaniesz to, czego chcesz, będąc dla kogoś miłym.
Asystent nauczyciela w klasie i na placu zabaw
Aby ułatwić skuteczne włączenie społeczne w klasie i na placu zabaw, dziecko prawdopodobnie będzie
potrzebowało personelu pomocniczego w szkole. Asystent nauczyciela może obserwować zachowania
społeczne dziecka, w szczególności zachowania wskazujące na odpowiednie dla wieku umiejętności
przyjaźni, i zapewnia natychmiastową pozytywną informację zwrotną i wskazówki. Asystent
nauczyciela ma szereg funkcji, w tym:
• pomaganie dziecku w identyfikacji istotnych sygnałów i reakcji społecznych
• zapewnienie indywidualnej nauki za pomocą określonych zajęć lub gier, odgrywanie ról, próby i
pisanie Opowieści społecznych z dzieckiem
• zachęcanie innych dzieci do skutecznego włączania dziecka z zespołem Aspergera do swojej zabawy
• udzielanie wskazówek w zakresie radzenia sobie z potencjalnym konfliktem między dzieckiem z
zespołem Aspergera a rówieśnikami
• udzielanie dziecku pozytywnej informacji zwrotnej.
Liczba godzin w ciągu dnia szkolnego, przez jaką dziecko z zespołem Aspergera potrzebuje asystenta
nauczyciela, będzie różna w zależności od możliwości dziecka, kontekstu społecznego i możliwości
grupy rówieśniczej.
Zabawa lalkami lub figurkami i czytanie fikcji
W drugim etapie przyjaźni zauważyłem, że mogą istnieć inne mechanizmy radzenia sobie dziewczyn z
zespołem Aspergera w porównaniu z chłopcami. Dziewczęta z zespołem Aspergera częściej są
zainteresowanymi obserwatorami zabaw społecznych innych dziewczynek i naśladują ich zabawę w
domu za pomocą lalek i wyimaginowanych przyjaciół lub przyjmują postać dziewczynki zdolnej
społecznie. Te zajęcia mogą być cenną okazją do analizy i próby umiejętności przyjaźni. Dziewczęta z
zespołem Aspergera mogą rozwinąć szczególne zainteresowanie czytaniem beletrystyki. Zapewnia to
również wgląd w myśli, emocje i relacje społeczne. Chłopca z zespołem Aspergera można zachęcić do
zabawy figurkami, zwykle męskimi bohaterami akcji, ale do odgrywania codziennych doświadczeń, a
nie filmów i czytania beletrystyki, być może opartej na specjalnych zainteresowaniach - na przykład
książki takiej jak Kolej Dzieci, jeśli dziecko jest zainteresowane pociągami.
Wspólne zainteresowania
Jedną z typowych odpowiedzi typowych dzieci na tym etapie rozwoju przyjaźni na pytanie „Co sprawia,
że jest dobrym przyjacielem?” jest „Lubimy to samo”. Wspólne zainteresowania są podstawą przyjaźni.
Znam dziecko z zespołem Aspergera, które wykazywało niezwykłe zainteresowanie i wiedzę na temat
owadów, zwłaszcza mrówek. Jego rówieśnicy tolerowali jego entuzjazm i monologi o mrówkach, ale
nie był uważany za potencjalnego przyjaciela, ponieważ ich entuzjazm dla tego tematu był ograniczony.
Uczył się umiejętności przyjaźni, takich jak prowadzenie wzajemnej rozmowy, czekanie, aż druga osoba
skończy to, co mówi, oraz jak dawać i otrzymywać komplementy oraz okazywać empatię. zostały
osiągnięte dzięki intelektualnemu wysiłkowi i wskazówkom oraz postrzegane przez inne dzieci jako

nieco wymyślone i sztuczne. Miał kilku prawdziwych przyjaciół. Przez przypadek w pobliżu mieszkało
inne dziecko z zespołem Aspergera, które również interesowało się mrówkami. Ich rodzice
zorganizowali spotkanie dwóch młodych entomologów; kiedy się spotkali, stosunki społeczne między
nowymi przyjaciółmi były niezwykłe. Obaj chłopcy stali się stałymi towarzyszami mrówczych safari,
dzielili się wiedzą i zasobami na temat owadów, prowadzili wspólne badania nad mrówkami i
regularnie kontaktowali się ze sobą, prowadząc długie i autentycznie wzajemne rozmowy na temat ich
najnowszych odkryć związanych z mrówkami. Obserwując ich interakcje, było jasne, że w rozmowie
panowała naturalna równowaga, oboje dzieci potrafiły cierpliwie czekać, uważnie słuchać, okazywać
empatię i dawać komplementy na poziomie nieobserwowanym, gdy były ze swoimi typowymi
rówieśnikami. Rodzice i nauczyciele mogą rozważyć kojarzenie przyjaźni w oparciu o szczególne
zainteresowanie dziecka. Lokalne grupy wsparcia rodziców dla rodzin z dzieckiem z zespołem
Aspergera mogą podać nazwiska i adresy rodzin, a także szczególne zainteresowania dzieci, aby
zaaranżować potencjalnie udaną przyjaźń. Zauważyłem jednak, że gdy kończy się wspólne
zainteresowanie dla jednego partnera, może się też skończyć przyjaźń. Zainteresowanie można
również wykorzystać do ułatwienia przyjaźni z typowymi rówieśnikami. Siostra mojej żony ma zespół
Aspergera i wybitne zdolności artystyczne. Napisała to w szkole:
Tęskniąc za przyjaciółmi, gdy ktoś pochwalił rysunek, który zrobiłem, zacząłem dawać ludziom rysunki,
aż ktoś oskarżył mnie o przechwalanie się - nagana, której nigdy nie zapomniałem. Próbowałem tylko
zdobyć przyjaźń. (Komunikacja personalna)
Jeśli dziecko z zespołem Aspergera ma szczególny talent, taki jak rysowanie, nauczyciel może
zaaranżować nawiązanie przez dziecko współpracy z innym dzieckiem, którego umiejętności się
uzupełniają. Na przykład artysta może zostać ilustratorem dla dziecka, którego talentem jest pisanie
opowiadań. Może to wykazać wartość współpracy i pracy zespołowej.
Poczucie humoru
Inną odpowiedzią na pytanie „Co czyni dobrego przyjaciela?” może być „Ktoś z poczuciem humoru”.
Dzieci z zespołem Aspergera mają tendencję do dosłownej interpretacji tego, co ktoś mówi i mogą nie
rozumieć, kiedy ktoś żartuje; jednak może być cudowne, choć czasem idiosynkratyczne, poczucie
humoru. Bardzo małe dziecko może śmiać się z wypowiadanego słowa i powtarzać je sobie jako bardzo
prywatny żart, ale powód humoru nie jest wyjaśniony ani dzielony. Rozwój humoru może przejść do
tworzenia pomysłowych kalamburów, skojarzeń słownych i gier słownych. Kolejnym etapem rozwoju
humoru może być wizualny slapstick, jak to ma miejsce w programach komediowych Jaś Fasoli, a
następnie, w młodszym wieku, niż oczekiwano, zainteresowanie surrealistycznym humorem, takim jak
komediowy styl Monty Pythona. Wśród rówieśników żarty dzieci w wieku od sześciu do dziewięciu lat
mogą zacząć zawierać śmiech związany z niegrzecznymi słowami i czynami. Inne dzieci będą świadome
natury żartu, odpowiedniego kontekstu i kto by to docenił. Dziecko z zespołem Aspergera może
powtórzyć niegrzeczny dowcip, aby był popularny w sytuacji, gdy inne dzieci zdałyby sobie sprawę, że
to nie byłoby zabawne. Żart, który wywołuje głośny śmiech wśród dzieci na placu zabaw, niekoniecznie
jest żartem, który opowiada się babci w niedzielę przy stole obiadowym. Dziecko może potrzebować
Opowieści Społecznej, aby wyjaśnić, dlaczego niektóre dowcipy są zabawne dla niektórych osób, a dla
innych nie. Hans Asperger napisał, że dzieciom z zespołem Aspergera brakuje poczucia humoru, ale nie
jest to zgodne z moimi doświadczeniami kilku tysięcy dzieci z zespołem Aspergera. Wiele osób ma
unikalne lub alternatywne spojrzenie na życie, które może być podstawą spostrzegawczych i wyraźnie
humorystycznych komentarzy. Zgadzam się z Claire Sainsbury, gdy pisze: „Nie brakuje nam poczucia
humoru, ale raczej umiejętności społecznych rozpoznawania, kiedy inni żartują, sygnalizowania, że
sami żartujemy, lub doceniania żartów, które opierają się na zrozumieniu konwencji społecznych .
Niektóre nastolatki z zespołem Aspergera mogą być niezwykle pomysłowe w tworzeniu oryginalnego

humoru i dowcipów, ale temat jest często związany ze szczególnym zainteresowaniem i może nie być
stworzony do dzielenia się śmiechem z innymi. Znam wielu nastolatków z zespołem Aspergera, którzy
często żartują, choć czasem nie wiem, z czego mam się śmiać. Jednak śmiech osoby z zespołem
Aspergera w odpowiedzi na idiosynkratyczny żart jest bardzo zaraźliwy.
Koncentryczne okręgi
Dziecko z zespołem Aspergera prawdopodobnie będzie potrzebowało wskazówek w zrozumieniu
różnych hierarchii społecznych i konwencji społecznych dotyczących humoru, tematów rozmowy,
dotyku i osobistej przestrzeni ciała, pozdrowień i gestów wyrażających uczucia. Używam ćwiczenia, w
którym na bardzo dużej kartce papieru narysowana jest seria koncentrycznych okręgów. W
wewnętrznym kręgu napisane jest imię dziecka i najbliższych członków rodziny. W kręgu obok wpisuje
się nazwiska osób dobrze znanych dziecku, ale nie najbliższej rodziny, takich jak jego nauczyciel,
wujkowie, sąsiedzi i przyjaciele dziecka. Następny krąg, bliżej obwodu, może zawierać imiona przyjaciół
i znajomych rodziny, dalszych krewnych i dzieci, które są dziecku znane, ale nie są przyjaciółmi. W
następnym kręgu mogą znajdować się osoby znane, ale widywane tylko sporadycznie, takie jak lekarz
lub osoba dostarczająca pocztę. Zewnętrzny krąg może obejmować osoby, które początkowo są obce
lub widywane rzadko, na przykład daleki krewny. Po uzgodnieniu kręgów i osób w kręgach tematem
rozmowy jest aspekt zachowań społecznych, taki jak różne rodzaje powitań. Osoba dorosła ułatwiająca
aktywność może pracować z dzieckiem nad odnajdywaniem i wycinaniem obrazków różnego rodzaju
życzeń z czasopism. Dyskusja skupia się wokół decyzji, w którym kręgu umieścić każde powitanie.
Uścisk dłoni może być odpowiednim powitaniem dla lekarza, ale nie oczekiwanym powitaniem dla
babci. Dziecko może naprawdę lubić i podziwiać swoich nauczycieli, ale przytulanie ich i całowanie
każdego ranka nie byłoby odpowiednim powitaniem dla siedmiolatka dla nauczyciela. Można
zaproponować alternatywne, serdeczne, ale werbalne powitanie. Aktywność koncentrycznych kręgów
może stać się bardziej intrygująca dla starszych dzieci, gdy weźmiemy pod uwagę pozdrowienia osób z
różnych kultur. W północnej Europie powitanie koleżanek może być tylko uśmiechem, ale we Francji
oczekiwaniem jest pocałunek w każdy policzek. W nowozelandzkiej kulturze Maorysów wystawianie
języka przed szanowanym gościem jest tradycyjną formą powitania. Jednak rodzice mogą być zmuszeni
do wyjaśnienia, że jeśli rodzina nie mieszka w Nowej Zelandii, wystawianie języka na ogół nie jest
akceptowanym powitaniem. Ćwiczenie koncentrycznych kręgów można również wykorzystać z
programami o przyjaźni, aby zilustrować wiele zasad i różnych aspektów przyjaźni. Na przykład jest to
bardzo jasny sposób wyjaśnienia, w jaki sposób ktoś może „przekroczyć granice” i przejść od bycia
znajomym do bycia bliskim przyjacielem. Wielką zaletą aktywności w kręgach koncentrycznych jest to,
że umożliwia dziecku wizualizację szeregu złożonych konwencji społecznych i wie, co powiedzieć i
zrobić, gdy spotyka się z kimś w jednym z wyznaczonych kręgów.
Czego nie mówić
Dzieci z zespołem Aspergera są zazwyczaj brutalnie szczere i wypowiadają się. Ich lojalność dotyczy
prawdy, a nie ludzkich uczuć. Być może będą musieli nauczyć się nie mówić prawdy przez cały czas.
Podczas gdy uczciwość jest cnotą, rówieśnicy na tym etapie zaczynają kłamać, aby nie ranić uczuć
przyjaciół lub wyrażać solidarność i przywiązanie do przyjaźni, nie informując osoby dorosłej o
niewłaściwym zachowaniu przyjaciela. Takie zachowanie może wydawać się niemoralne i nielogiczne
dla dziecka z zespołem Aspergera, które chętnie informuje nauczyciela „kto to zrobił” i że przyjaciel
popełnił głupi błąd. Nie jest to zalecany sposób na zawieranie lub utrzymywanie przyjaciół. Dziecko z
zespołem Aspergera może odnieść korzyści z Opowieści społecznych, aby zrozumieć, dlaczego czasami
warto powiedzieć coś, co nie jest prawdą, a kiedy zachować spokój.
Antropolog w klasie

Jednym ze sposobów opisania osoby z zespołem Aspergera jest ktoś, kto pochodzi z innej kultury i ma
inny sposób postrzegania i myślenia o świecie. Niektórzy dorośli z zespołem Aspergera sugerowali, że
termin „zespół Aspergera” należy zastąpić terminem „zespół złej planety”. Clare Sainsbury,
absolwentka Uniwersytetu Oksfordzkiego z zespołem Aspergera, napisała książkę zatytułowaną
„Marsjanin na placu zabaw” (2000), aby pomóc rodzicom i nauczycielom zrozumieć zespół Aspergera.
Konceptualizacja osoby z zespołem Aspergera jako osoby pochodzącej z innej kultury lub planety może
pomóc zmienić postawy dorosłych i rówieśników, ale może być również wykorzystana do uzasadnienia
strategii interwencji. Dziecko z zespołem Aspergera próbuje zrozumieć nasze zwyczaje społeczne w
taki sam sposób, w jaki antropolog, który odkrył nowe plemię, będzie chciał zbadać jego mieszkańców
i zwyczaje. Antropolog będzie potrzebował kogoś z tej kultury, aby wyjaśnić kulturę, zwyczaje i język.
Nauczyciel lub asystent nauczyciela przydzielony dziecku z zespołem Aspergera może pełnić rolę
przewodnika wyjaśniającego tę nową kulturę lub cywilizację. Proces polega na odkryciu i wyjaśnieniu
przyczyny poszczególnych zwyczajów. Odwiedzający nową kulturę będzie potrzebował przewodnika, a
pisanie Opowieści społecznych to współpraca między przewodnikiem (nauczycielem) a antropologiem
(dzieckiem). Nastolatkowie i dorośli z zespołem Aspergera z pewnością skorzystaliby na napisaniu lub
przeczytaniu przewodnika turystycznego dotyczącego zrozumienia i życia z typowymi ludźmi lub,
używając terminu stworzonego przez dorosłych z zespołem Aspergera, neurotypów. Przedstawiciel
kultury lub osobisty przewodnik może siedzieć z antropologiem w kącie klasy lub na placu zabaw i
oboje obserwować, komentować i robić notatki na temat społecznych interakcji dzieci, a przewodnik
dostarcza objaśniającego komentarza. Innym zajęciem jest gra w „znajdź przyjacielski akt”, na zmianę
identyfikującą akt przyjaźni. Przewodnik komentuje, dlaczego dane zachowanie jest uważane za
przyjazne lub nieprzyjazne. Gra polegająca na obserwowaniu ludzi z przewodnikiem może dostarczyć
informacji o przyjaźni bez poczucia, że dziecko z zespołem Aspergera jest w centrum uwagi lub osoba,
która nieuchronnie popełnia błędy.
Pozaszkolne doświadczenia społeczne
Dzieci z zespołem Aspergera pracują w szkole dwa razy ciężej niż ich rówieśnicy, ponieważ uczą się
zarówno akademickiego, jak i społecznego programu nauczania. W przeciwieństwie do innych dzieci
używają zdolności poznawczych, a nie intuicji, aby nawiązywać kontakty towarzyskie i nawiązywać
przyjaźnie. Jak wyjaśnił Stephen: „Zaprzyjaźnienie się wymaga całej siły mojego mózgu”. Pod koniec
dnia szkolnego dziecko zwykle ma wystarczająco dużo doświadczeń towarzyskich i desperacko
potrzebuje relaksu w samotności. W przypadku dziecka z zespołem Aspergera przyjaźnie kończą się
przy bramie szkoły. Dziecko może więc oprzeć się sugestiom rodziców, aby skontaktować się z
przyjaciółmi ze szkoły lub bawić się z dziećmi z sąsiedztwa. Ma już dość kontaktów towarzyskich w
szkole, a rodzice mogą być zmuszeni zaakceptować fakt, że dziecko nie ma już energii ani motywacji
do kontaktów towarzyskich. Jeśli rodzice aranżują doświadczenia społeczne, ważne jest, aby były one
krótkie, uporządkowane, nadzorowane, udane i dobrowolne.
Grupy umiejętności społecznych
W literaturze naukowej odnotowano pewne sukcesy dotyczące grup umiejętności społecznych dla
dzieci, młodzieży i młodych dorosłych z zespołem Aspergera. Członkowie grupy otrzymują informacje
o tym, dlaczego pewne umiejętności są ważne, i ćwiczą stosowanie tych umiejętności poprzez
modelowanie, odgrywanie ról, przeglądanie nagrań wideo i otrzymywanie konstruktywnych informacji
zwrotnych od lidera grupy i innych uczestników. Programy koncentrowały się na umiejętnościach
konwersacji, czytaniu i interpretacji mowy ciała, rozumieniu perspektywy innych oraz umiejętnościach
przyjaźni. Odmianę tego podejścia, koncentrującą się na rozwoju inteligencji emocjonalnej,
przeprowadzili Andron i Weber, którzy koordynowali grupy umiejętności społecznych, wykorzystując
członków rodziny, zwłaszcza rodzeństwo, jako uczestników. Ich program kładzie nacisk na rozwój

odpowiedniego afektu lub emocji w sytuacjach społecznych. Obecnie niezwykle trudno jest określić,
czy grupy umiejętności społecznych są skutecznym sposobem poprawy umiejętności integracji
społecznej dzieci z zespołem Aspergera. Miary wyników były przede wszystkim jakościowe i nie wiemy,
czy ta technika może zmienić określone umiejętności w naturalnych warunkach. Niemniej
doświadczenie pokazało, że grupy są postrzegane jako wartościowe przez rodziców, nauczycieli i
uczestników. W szczególności uczestnicy docenili możliwość spotkania ludzi podobnych do siebie,
którzy dzielą to samo zamieszanie i doświadczenia. Może to być podstawą kolejnych przyjaźni i grup
samopomocowych.
Programy dla rówieśników
Inne dzieci w klasie dziecka z zespołem Aspergera będą potrzebowały wyjaśnień i wskazówek w
zrozumieniu i zachęcaniu do zdolności przyjaźni ich koleżanki z klasy. Takie dzieci będą wiedziały, że
dziecko z zespołem Aspergera nie bawi się ani nie wchodzi z nimi w interakcje w taki sam sposób, jak
inne dzieci. Bez wskazówek i wsparcia ze strony nauczyciela reakcją na dziecko z zespołem Aspergera
może być raczej odrzucenie i ośmieszenie niż akceptacja i włączenie w swoje działania. O ile mamy
programy, które pomagają dziecku z zespołem Aspergera zintegrować się z jego rówieśnikami, inne
dzieci potrzebują własnych programów. Będą musieli wiedzieć, jak reagować na zachowania, które
wydają się nieprzyjazne i jak zachęcać do umiejętności ułatwiających nawiązywanie przyjaźni. Udana
interakcja wymaga konstruktywnego zaangażowania obu stron, a nauczyciel będzie musiał być dobrym
wzorem do naśladowania i powinien pochwalić inne dzieci, które przystosowują się, przyjmują i
wspierają dziecko z zespołem Aspergera. Grupa rówieśnicza może potrzebować własnego
odpowiednika Opowieści społecznych, aby poprawić wzajemne zrozumienie i być zachęcana do
udzielania wskazówek dziecku z zespołem Aspergera, gdy nauczyciel jest nieobecny lub dostępny.
Trzeci etap przyjaźni - od 9 do 13 lat
W trzecim etapie rozwoju przyjaźni istnieje wyraźny podział płci w wyborze przyjaciół i towarzyszy, a
przyjaciel jest definiowany nie tylko jako ktoś, kto pomaga, ale jako ktoś, kto jest starannie dobrany ze
względu na szczególne cechy osobowości. Przyjaciel to ktoś, kto naprawdę dba o uzupełniające się
postawy, idee i wartości. Istnieje rosnąca potrzeba towarzystwa oraz większej selektywności i trwałości
w sojuszach przyjaźni. Istnieje silne pragnienie bycia lubianym przez rówieśników i wzajemne dzielenie
się doświadczeniami i przemyśleniami, a nie zabawkami. Wraz ze wzrostem samoodsłaniania pojawia
się uznanie wagi bycia godnym zaufania i tendencja do zasięgania porady nie tylko w kwestiach
praktycznych, ale także w kwestiach interpersonalnych. Przyjaciele wspierają się nawzajem w
naprawianiu swoich emocji. Jeśli dzieci są smutne, bliscy przyjaciele rozweselą je, a w przypadku złości
uspokoją je, aby nie wpadły w kłopoty. Przyjaciele i grupa rówieśnicza stają się coraz ważniejsi we
wzmacnianiu lub niszczenie poczucia własnej wartości i określanie właściwych zachowań społecznych.
Akceptacja i wartości grupy rówieśniczej mogą przesłonić opinię rodziców. Siła grupy rówieśniczej
może stać się większa niż siła dorosłych. Gdy wystąpią konflikty, znajomi będą teraz korzystać z bardziej
efektywnych mechanizmów naprawczych. Argumenty mogą być mniej „gorące”, z mniejszą
konfrontacją i większym brakiem zaangażowania, przyznaniem się do błędów i uznaniem, że nie jest to
tylko kwestia zwycięzcy i przegranego. Zadowalające rozwiązanie konfliktu interpersonalnego między
przyjaciółmi może faktycznie wzmocnić związek. Przyjaciel otrzymuje przebaczenie, a konflikt zostaje
przedstawiony z innej perspektywy. Te cechy umiejętności interpersonalnych, które przejawiają się w
przyjaźniach, są podstawą umiejętności interpersonalnych w relacjach dorosłych.
Programy do etapu trzeciego
Przyjaźnie tej samej płci

W trzecim etapie przyjaźni zwykle występuje wyraźna preferencja płciowa w wyborze przyjaciół i
współpracowników. Aktywności i zainteresowania chłopców, którzy mogą grać w gry zespołowe lub
sporty sezonowe, można uznać za mało interesujące dla chłopców z zespołem Aspergera. Są również
prawdopodobnie mniej zdolni niż mężczyźni w rozumieniu gier zespołowych i niezdarni w zakresie
umiejętności gry w piłkę, zręczności i koordynacji. Will Hadcroft wyjaśnił w swojej autobiografii, że:
Bałam się innych chłopców i było to dla nich bardzo oczywiste. Walka była koszmarem i puściłem piłkę
bez większej walki, ku wściekłości moich kolegów z drużyny.
Chłopiec z zespołem Aspergera wie, że zwykle jest ostatnią osobą wybieraną do zespołu i można go
aktywnie unikać i odseparowywać od potencjalnych męskich przyjaciół. Kiedy chłopiec z zespołem
Aspergera jest sam na placu zabaw, prawdopodobnie podejdzie do niego jedna z dwóch grup:
drapieżne samce, które szukają kogoś społecznie odizolowanego, wrażliwego i łatwowiernego do
dokuczania i dręczenia (zob. Rozdział 4); lub dziewczyny, które współczują chłopcu z powodu jego
pozornej samotności i oferują włączenie i wsparcie w swoich zajęciach i grach. Podczas gdy inni chłopcy
w tym wieku zwykle unikali dziewcząt, używając obraźliwych i seksistowskich uwag, można go
zwerbować do zabawy dziewcząt i aktywnie witać. Jeśli chłopiec z zespołem Aspergera nie jest pewien,
co robić, gdy spotyka się z dziewczynami, jego koleżanki są bardziej skłonne do wsparcia niż
krytycznych: „Jest chłopcem, więc nie rozumie, więc pomogę mu”. rozwój prawdziwych przyjaźni
„przeciwnej płci”. Posiadanie przyjaciół płci przeciwnej na tym etapie przyjaźni może mieć dwie
konsekwencje dla chłopców z zespołem Aspergera; dalsze wyobcowanie od chłopców, którzy uważają,
że „brata się z wrogiem” i wchłanianie w kulturę kobiecą poprzez naśladownictwo, co skutkuje
rozwojem kobiecej mowy ciała, cech wokalnych i zainteresowań. Dziecko może cieszyć się przyjaźniami
z dziewczynami i czerpać z nich korzyści, ale inni chłopcy mogą szydzić z niego, że jest bardziej jak
dziewczyna, często używając określenia „wesoły” jako obelgi. Chłopiec może czuć, że jedyną płcią,
która go akceptuje i rozumie, jest kobieta – jego matka, być może siostry i koleżanki, co może
przyczynić się do problemów z tożsamością płciową.
Zauważyłam, że niektóre dziewczyny z zespołem Aspergera na tym etapie rozwoju przyjaźni mogą
odrzucić towarzystwo przyjaciół tej samej płci. Mogą być krytyczni wobec swoich rówieśników za
cieszenie się uczuciami i grami uczuciowymi oraz za rozmawianie o tym, kogo lubią lub nie lubią z
powodów, które wydają się nielogiczne lub nieprawdziwe. Członkowie grupy wewnętrznej i
zewnętrznej oraz szybko zmieniające się kliki przyjaźni są zagmatwane. Podobnie jak presja
rówieśników, która często może koncentrować się wokół tego, co jest postrzegane jako „fajne” pod
względem odzieży i akcesoriów. Dziewczyna z zespołem Aspergera może mieć znaczne trudności ze
zrozumieniem tych nowych wymiarów przyjaźni i ma tendencję do przedkładania logiki, prawdy i
komfortu nad presję rówieśników. Wybór odzieży będzie raczej wygodny niż popularny czy modny, a
bardzo często jest to odzież męska, ponieważ jest najbardziej wygodna i praktyczna. Włosy mogą być
noszone bardzo długie, aby stworzyć zasłonę lub ścianę, za którą dziewczynka może się „ukryć” lub
bardzo krótkie dla wygody, bez chęci, by wyglądać „kobieco”. Podczas gdy działania innych dziewcząt
mogą być mylące i nielogiczne dla dziewczynki z zespołem Aspergera, działania chłopców mogą być
interesujące i oparte na aktywności fizycznej, a nie emocjach. Może być zainteresowana, a następnie
„zaadoptowana” lub zwerbowana przez grupę chłopców. Staje się znana jako „chłopczyni”, z męskimi
przyjaciółmi, którzy są bardziej tolerancyjni wobec kogoś, kto „przeszedł na ich stronę”; i jeszcze raz,
jeśli nie jest pewna, co robić w sytuacji społecznej, prawdopodobnie doświadczy wsparcia, a nie
wyśmiewania – „Jest dziewczyną, nie zrozumiałaby. Ale to jest w porządku, nie mamy nic przeciwko”.
Dziecko z zespołem Aspergera potrzebuje równowagi między przyjaciółmi tej samej i przeciwnej płci,
a pewna inżynieria społeczna może być konieczna, aby zapewnić akceptację przez obie grupy płci.

Nauczyciele będą musieli monitorować włączanie i wykluczanie grupy oraz aktywnie zachęcać dzieci
tej samej płci do zezwalania i wspierania akceptacji i integracji dziecka z zespołem Aspergera.
Mentor lub kumpel
W trzecim etapie przyjaźni istnieje silna chęć towarzystwa, a nie funkcjonalnej zabawy, a dzieci z
zespołem Aspergera mogą czuć się samotne i smutne, jeśli ich próby nawiązania przyjaźni nie powiodą
się. Będą potrzebować programów i wskazówek w przyjaźni, ale teraz można to osiągnąć poprzez
dyskusję z wspierającymi rówieśnikami, jak i dorosłymi. Niektóre typowe dzieci, które mają naturalny
kontakt z dziećmi z zespołem Aspergera, można zidentyfikować i zachęcić do bycia „kumplami” lub
mentorami w klasie, na placu zabaw i w sytuacjach towarzyskich. Rady kumpla mogą być akceptowane
jako mające większą wartość niż rady rodziców lub nauczycieli, zwłaszcza jeśli kumpel jest społecznie
uzdolniony i popularny. Mentor w szkole lub rodzeństwo może udzielać porad i wskazówek, co jest
aktualne z perspektywy rówieśników dziecka w zakresie tego, w co się ubrać i o czym mówić, aby
dziecko było mniej widoczne i mniej widoczne. prawdopodobnie zostanie wyśmiany za to, że nie jest
„fajny”. Z perspektywy rówieśników dzieci z zespołem Aspergera są „ubogie” pod względem waluty
przyjaźni. Nie mogą nosić modnych ubrań ani interesować się popularnymi programami telewizyjnymi
lub towarami. W zamian dzieci z zespołem Aspergera postrzegają rówieśników jako mających
ograniczoną popularność kultury zespołu Aspergera, czyli wiedzę. Peta, dziewczyna z zespołem
Aspergera, która ma encyklopedyczną wiedzę o pogodzie, uważa, że inne dziewczyny w jej wieku są
nudne, bo chcą rozmawiać tylko o czasopismach i makijażu. Chce mówić o meteorologii, która przez
rówieśników jest równie nudna.
Alternatywna grupa przyjaźni
Dziecko z zespołem Aspergera może niełatwo identyfikować się z nowymi grupami społecznymi
tworzącymi się na tym etapie przyjaźni. Dzieci mogą być odrzucane przez grupy, które cenią zdolności
sportowe ze względu na niezdarność, grupy akademickie, jeśli ma inny styl uczenia się, oraz grupy
towarzyskie z powodu ograniczonych umiejętności społecznych. Niestety, jest jedna grupa, postacie o
niesławnej reputacji, które mogą zaakceptować i zaliczyć osobę z zespołem Aspergera. Ta grupa zawsze
ma otwarte drzwi, ale przyjęcie i akceptacja odbywa się poprzez angażowanie się w niewłaściwe,
antyspołeczne zachowania - nie najbardziej odpowiedni model dla dzieci z zespołem Aspergera.
Nauczyciel może potrzebować zorganizować wejście do bardziej społecznie akceptowalnej grupy,
zachęcając popularnego członka tej grupy do działania jako mentor lub kumpel. Podobnie nauczyciel
może rozważyć zorganizowanie alternatywnej grupy opartej na cechach dzieci z zespołem Aspergera.
Do tej grupy należą kolekcjonerzy, naukowcy czy informatycy. W każdej szkole będzie kilkoro takich
dzieci, które mają podobne zdolności i zainteresowania, ale nie mają innych cech potrzebnych do
postawienia diagnozy. Nowa grupa może spotykać się w przerwie i w porze lunchu, aby porównać i
wymienić interesujące się przedmioty (często towary oparte na japońskich animowanych postaciach z
kreskówek), podjąć się projektu ustalonego przez nauczyciela przyrody lub nauczyć się technik
programowania komputerowego od szkolnego nauczyciela informatyki. Przyjaźnie mogą być
stosunkowo bezpieczne przed krytyką i oparte na wspólnych zainteresowaniach. Rodzicielska grupa
wsparcia może rozważyć wydawanie regularnego biuletynu dla dzieci i młodzieży z zespołem
Aspergera. Artykuły mogą być napisane przez dzieci i zawierać informacje o szczególnych
zainteresowaniach, którymi mogą się dzielić czytelnicy i redakcje, wiadomości członków grupy i
przykłady ich pracy, recenzje ciekawych filmów i książek, w tym książek o zespole Aspergera oraz
kreskówek, redakcje, korespondencja i rubryki porad. Pewien nastolatek uznał, że jego ukończenie w
grupie rozumienia społecznego dało mu kwalifikacje do bycia mentorem dla innych nastolatków z
zespołem Aspergera i udzielania porad na temat przyjaźni w rubryce porad w szkolnym biuletynie.

Rozwijanie umiejętności pracy zespołowej
We wczesnym okresie dojrzewania dzieci z zespołem Aspergera mogą stać się coraz bardziej świadome
swojej odmienności i niechęć do wszelkich sugestii, że mogą mieć trudności z nawiązywaniem przyjaźni
lub że powinny akceptować programy. Nie chcą, aby ich problemy społeczne znalazły się w centrum
uwagi lub zostały uznane za upośledzenie społeczne. Jedną z opcji, która może umożliwić nastolatkowi
lub nastolatkowi zaakceptowanie programów mających na celu poprawę umiejętności społecznych i
przyjaźni, jest zmiana nazwy programów z umiejętności przyjaźni na umiejętności pracy zespołowej.
Wszystkie atrybuty dobrego przyjaciela są takie same jak dobrego członka zespołu. Programy zajęć na
temat umiejętności pracy zespołowej są społecznie akceptowane wśród rówieśników. Sukces w
sporcie jest w tym wieku bardzo wysoko ceniony, zwłaszcza w sportach zespołowych, a drużyna
odnosząca największe sukcesy niekoniecznie składa się z najlepszych zawodników, ale najbardziej
zgranych członków. Programy rozwijające umiejętności pracy zespołowej są również istotne dla
pomyślnego zatrudnienia. Firmy często wymagają od kandydata umiejętności bycia „graczem
zespołowym”, a wskazówki dotyczące pracy zespołowej mogą być akceptowane przez nastolatka z
zespołem Aspergera, jeśli jest to konieczne do dokonania wyboru kariery. Wtedy prawdopodobnie
będzie większa współpraca i motywacja.
Zajęcia teatralne
Inną opcją pomocy nastolatkowi, który jest wrażliwy na to, że jest publicznie identyfikowany jako
mający niewielu przyjaciół i społecznie naiwny, jest przystosowanie zajęć dramy. Siostra pielęgniarska
Hansa Aspergera, Viktorine Zak, w wiedeńskim szpitalu dziecięcym opracowała pierwsze programy w
latach 40-tych dla dzieci z zespołem Aspergera. Wykorzystywała zajęcia teatralne, aby uczyć dzieci
umiejętności społecznych. Córka Hansa Aspergera, Marię, potrafiła opisać programy opracowane przez
V. Zak w dziecięcym szpitalu. Niestety, została zabita podczas alianckiego nalotu bombowego na
Wiedeń i pochowana wraz z dzieckiem, które ściskała i próbowała ratować. Liane Holliday Willey w
swojej książce Udając, że jest normalna, opisuje, jak poprawiła swoje umiejętności społeczne poprzez
obserwację, naśladowanie i aktorstwo . Jest to odpowiednia i skuteczna strategia, szczególnie w
trzecim etapie rozwoju przyjaźni. Nastolatek z zespołem Aspergera może uczyć się i ćwiczyć aspekty
interakcji nastolatków, takie jak odpowiednie tematy rozmów, sztuka bycia dobrym słuchaczem,
wyrażanie uczuć wobec kogoś oraz kiedy i ile danych osobowych należy ujawnić. Zajęcia teatralne
mogą nauczyć odpowiedniej mowy ciała, mimiki twarzy i tonu głosu, a także dać szansę młodej osobie
z zespołem Aspergera do działania i próby reakcji na określone sytuacje, takie jak bycie dokuczanym.
Programy telewizyjne
Popularne programy telewizyjne mogą być wykorzystywane do wyjaśniania i nauczania aspektów
zachowań społecznych. W szczególności seria Jaś Fasola może zidentyfikować konsekwencje braku
pełnej świadomości czyichś myśli i uczuć oraz łamania społecznych kodów. Postać Fasoli i jego
doświadczenia mogą być szczególnie zabawne i pouczające dla dzieci z zespołem Aspergera.
Nielogiczne aspekty ludzi i konwencji społecznych można badać w programach takich jak Trzecia Skała
od Słońca; a seriale science-fiction, takie jak Star Trek, dostarczają nam postaci (na przykład Pan Spock
i Data), których percepcja, doświadczenia i mądrość są pouczające.
Zasoby
Na przykład obok rysunku dziecka, które otworzyło swoje pudełko śniadaniowe i patrzy na swojego
towarzysza z zagadkowym wyrazem twarzy, znajduje się opis sytuacji i wybór opcji:

W twoim pudełku na lunch nie ma kanapki z salami, którą przygotowała dla ciebie twoja mama.
Podejrzewasz, że wziął go jeden z twoich przyjaciół, bo pachnie salami. Powinieneś:
A. Zapytaj go, czy widział twoją kanapkę
B. Weź jego pudełko na lunch i przeszukaj je
C. Ukradnij mu obiad
D. Powiedz mu, że twoja kanapka pachnie jak salami, ale tak naprawdę jest karmą dla psów.
Podobny styl został użyty w książce Zrobiłem to, przepraszam Caralyn Buehner (1998), aby wyjaśnić,
że może istnieć więcej niż jedna poprawna reakcja na sytuacje społeczne. W przeciwieństwie do świata
nauki (zwłaszcza matematyki), rzadko istnieje tylko jedno poprawne rozwiązanie problemu
społecznego. Dzieci z zespołem Aspergera często szukają pewności oraz prawidłowego i prostego
rozwiązania problemu. Jednak właściwa reakcja lub rozwiązanie w świecie społecznym może opierać
się na ocenie zalet i konsekwencji konkretnego rozwiązania dla wszystkich uczestników. Wymaga to
dość złożonego rozumowania i umiejętności oceny równowagi prawdopodobieństwa i słuszności, a nie
pewności. Moje doświadczenie kliniczne sugeruje, że dzieci z zespołem Aspergera mają ograniczony
zakres opcji lub rozwiązań problemów społecznych. Niektóre sugestie mogą być niedojrzałe,
prowokacyjne lub impulsywne, ale dzięki zachętom i starannemu zastanowieniu dziecko może
zasugerować lub nauczyć się alternatywnych, odpowiednich i bardziej skutecznych rozwiązań. Gorąco
polecam również rady kolegów nastolatków z zespołem Aspergera. Luke Jackson, niezwykły i
utalentowany młody człowiek z zespołem Aspergera, napisał poradnik samopomocy dla innych
nastolatków z zespołem Aspergera. Zapewnia następującą analizę interakcji rówieśniczych i oferuje
wnikliwe porady. Jeśli chodzi o zasady, jestem pewien, że wy wszyscy jako nastolatkowie otrzymaliście
pewne zasady, jak się odpowiednio zachowywać. Słyszałeś o nich?
• Nie „wdzieraj się w przestrzeń ludzi” – to oznacza zbliżanie się do nich.
• Nie patrz na kogoś z jakiegokolwiek powodu (niezależnie od tego, jak jest sprawny!).
• Nie komentuj ludzkich ciał, dobrych czy złych.
• Nie opowiadaj nieprzyzwoitych, seksistowskich lub rasistowskich dowcipów ani nie rób aluzji
seksualnych.
• Nie przytulaj ani nie dotykaj ludzi, chyba że są oni częścią twojej rodziny lub zgodzili się być twoim
chłopakiem lub dziewczyną i oboje wyraziliście na to zgodę.
Jeśli nie słyszałeś żadnej z tych zasad, to teraz masz! Nadchodzi, ale… po prostu oglądasz i słuchasz
grupy nastoletnich chłopców lub dziewcząt. Po pierwsze, albo przytulą się do siebie bardzo blisko, albo
górują nad kimś w groźny sposób. Następnie robią różnego rodzaju niegrzeczne komentarze na temat
wielkości uhmów ludzi… co mogę powiedzieć?! Opowiadają sprośne dowcipy i robią seksualne aluzje
przy każdej okazji i często dotykają kogoś lub obejmują go ramieniem, gdy nie są członkiem swojej
rodziny, ich chłopakiem lub dziewczyną. Jeśli takie są zasady, to wydaje się, że kiedy chłopcy i
dziewczęta są w swoich nastoletnich stadkach, odprawiając swoje młodzieńcze rytuały, te zasady
wychodzą przez okno. Cóż za dziwny świat, w którym żyjemy! W sumie powiedziałbym, aby trzymać
się zasad i ignorować fakt, że inni wydają się je łamać. Nastolatkowie i nastolatki z zespołem Aspergera
będą potrzebować porady na temat dojrzewania i tego, jak wpłynie to na ich ciało i myślenie, ale także
będą potrzebować informacji i porad na temat zmieniającego się charakteru przyjaźni i seksualności.
Mamy teraz programy i literaturę opracowane przez Isabelle Hénault, aby wyjaśnić dojrzewanie i
seksualność, które zostały zaprojektowane specjalnie dla nastolatków z zespołem Aspergera

Czwarty etap przyjaźni- od 13 lat do pełnoletności
Na poprzednim etapie przyjaźni może istnieć niewielki krąg bliskich przyjaciół, ale na etapie czwartym
liczba przyjaciół oraz szerokość i głębokość przyjaźni wzrasta. Różni przyjaciele mogą mieć różne
potrzeby, takie jak wygoda, humor czy praktyczna rada. Przyjaciel jest definiowany jako ktoś, kto
„akceptuje mnie takim, jakim jestem” lub „myśli o rzeczach tak samo jak ja”. Przyjaciel daje poczucie
osobistej tożsamości i jest zgodny z własną osobowością. Na tym etapie ważne jest, aby osoba była w
stanie zaakceptować siebie, zanim będzie w stanie nawiązać relacje z innymi na poziomie dorosłym w przeciwnym razie można manipulować przyjaźniami jako sposobem rozwiązywania osobistych
problemów. Istnieją mniej konkretne i bardziej abstrakcyjne definicje przyjaźni, z tym, co można
określić jako autonomiczną współzależność. Przyjaźnie są mniej zaborcze i ekskluzywne, a konflikty
rozwiązywane są dzięki autorefleksji, kompromisowi i negocjacjom. W okresie dojrzewania przyjaźnie
często opierają się na wspólnych zainteresowaniach, takich jak osiągnięcia w nauce, wzajemny udział
w zajęciach sportowych i rekreacyjnych oraz zamiłowanie do przyczyn, takich jak likwidacja
światowego ubóstwa. Osoba coraz częściej spędza więcej czasu z przyjaciółmi niż z rodzicami, a
lojalność może dotyczyć przyjaciół, a nie rodziny. Młodzi dorośli z zespołem Aspergera mogą mieć
niezwykły wgląd w trudności, jakie napotykają w sytuacjach społecznych. Scott ma zespół Aspergera i
w eseju na studiach napisał:
Umiejętności społeczne są dla mnie językiem obcym. Większość moich interakcji z rówieśnikami jest
niezręczna i nieintuicyjna. Muszę zgadywać, czy zachowanie jest właściwe, czy nie, w przeciwieństwie
do moich przyjaciół, którzy polegają na instynkcie pozornie bez wysiłku. Te trudności w radzeniu sobie
z codziennymi wyzwaniami społecznymi są główną wadą mojego zaburzenia neurologicznego,
wysokofunkcjonującej formy autyzmu zwanej zespołem Aspergera, która utrudnia mi normalne życie.
Jednak chociaż czasami się zniechęcam, nie wierzę, że zespół Aspergera jest czymś, czego należy się
wstydzić; to po prostu inny sposób patrzenia na świat. Większość ludzi, z którymi się spotykam, nie wie
o zespole Aspergera i dlatego źle rozumie moje zachowania. Na przykład moje starania o nawiązywanie
przyjaźni często odstraszały ludzi. (Komunikacja personalna)
Programy dla etapu czwartego
Jedną z cech dobrego przyjaciela na etapie czwartym jest ktoś, kto „akceptuje mnie takim, jakim
jestem”. Niektórzy dorośli z zespołem Aspergera skomentowali mi, że nikt nie wydawał się akceptować
ich za to, kim byli: „Zawsze chcieli, żebym był inny, kopia siebie.” W końcu osoba ta może znaleźć
przyjaciela, który naprawdę ją zaakceptuje – przyjaciel, który nie próbuje ciągle narzucać zmian i który
naprawdę podziwia niektóre cechy zespołu Aspergera. Jednak akceptacja może pochodzić z innego
źródła „przyjaźni”: zwierząt.
Zwierzęta jako przyjaciele
Zwierzęta zapewniają bezwarunkową akceptację. Pies jest zawsze zachwycony, że cię widzi, pomimo
rozczarowań i zmęczenia dnia. Koń zdaje się cię rozumieć i chce być twoim towarzyszem. Kot wskakuje
ci na kolana i mruczy w twoim towarzystwie. Zasugerowałem, że koty to psy autystyczne, więc może
istnieć naturalne pokrewieństwo między kotami a osobami z autyzmem i zespołem Aspergera. Ronald,
dorosły z zespołem Aspergera, napisał do mnie w e-mailu, że „zaczynam być żywy i prawdziwie
naturalny dopiero wtedy, gdy jestem sam lub z moimi kotami”. Tak więc zwierzęta domowe i ogólnie
zwierzęta mogą być skutecznymi i skutecznymi substytutami ludzkich przyjaciół, a menażeria staje się
substytutem „rodziny”. Zwierzęta identyfikują się i czują się zrelaksowane w towarzystwie
niedrapieżnika (osoby z zespołem Aspergera), a zwierzęta domowe mogą być źródłem pocieszenia i
otuchy. Szczególne zainteresowanie i naturalne zrozumienie zwierząt może stać się podstawą udanej

kariery. Odkryłem, że dzieci i dorośli z zespołem Aspergera są czasami bardziej zdolni do postrzegania
i współczucia dla perspektywy zwierząt niż ludzi.
Internetowe znajomości
Internet stał się nowoczesnym odpowiednikiem sali tanecznej pod względem możliwości spotkań
młodych ludzi. Wielką zaletą tej formy komunikacji z osobą z zespołem Aspergera jest to, że często ma
ona większą elokwencję w ujawnianiu i wyrażaniu myśli i uczuć poprzez pisanie na maszynie, niż
rozmowę twarzą w twarz. Na spotkaniach towarzyskich oczekuje się, że osoba będzie w stanie słuchać
i przetwarzać mowę drugiej osoby, często na tle innych rozmów, odpowiadać natychmiast i
jednocześnie analizować niewerbalne sygnały, takie jak gesty, wyraz twarzy i ton głosu. Korzystając z
komputera, osoba może skoncentrować się na wymianie społecznej, nie będąc przytłoczonym tak
wieloma doświadczeniami zmysłowymi i sygnałami społecznymi. Jak w każdej sytuacji społecznej,
osoba z zespołem Aspergera może być narażona na to, że inni wykorzystują jej naiwność społeczną i
chęć posiadania przyjaciela. Osobę z zespołem Aspergera należy nauczyć ostrożności i nie zapewniania
dane osobowe, dopóki nie omówi on internetowej przyjaźni z kimś, komu można zaufać. Jednak
prawdziwe i trwałe przyjaźnie mogą się rozwijać w Internecie, oparte na wspólnych doświadczeniach,
zainteresowaniach i wzajemnym wsparciu. Internet daje możliwość poznania osób o podobnych
poglądach, które akceptują tę osobę ze względu na jej wiedzę, a nie osobowość społeczną i wygląd.
Internetowi „znajomi” mogą dzielić się doświadczeniami, przemyśleniami i wiedzą za pomocą czatów,
stron internetowych i forów dyskusyjnych poświęconych osobom z zespołem Aspergera.
Grupy wsparcia
Interesującym, ostatnim wydarzeniem jest utworzenie grup wsparcia dla dorosłych z zespołem
Aspergera, z regularnymi spotkaniami w celu omówienia tematów, od kwestii zatrudnienia po relacje
osobiste i spotkania towarzyskie dla uczestników, takie jak wycieczki do muzeum pociągów lub kina
zobacz najnowszy film science-fiction. Przyjaźnie mogą się rozwijać między osobami o podobnych
poglądach, które mają podobne doświadczenia i okoliczności. Istnieje wiele sposobów na rozpoczęcie
działalności przez grupy wsparcia. Na przykład grupę mogą początkowo utworzyć rodzice młodych
dorosłych z zespołem Aspergera; lub przez osoby z zespołem Aspergera, które pierwotnie spotkały się
podczas grupowego poradnictwa lub sesji terapeutycznych i chciały utrzymać kontakt. Starsi dorośli z
zespołem Aspergera, którzy chcą pomóc innym, którzy mają tę samą diagnozę i trudności, mogą
tworzyć grupy wsparcia. Grupy mogą zakładać studenci ostatniego roku, którzy chcą pomóc nowo
przyjętym studentom z zespołem Aspergera; lub przez kogoś, kto kiedyś należał i korzysta z bycia
członkiem grupy wsparcia, który przeprowadza się do innego miasta i chce założyć lokalną grupę
wsparcia. W Los Angeles Jerry Newport założył AGUA, grupę wsparcia dla dorosłych z zespołem
Aspergera, i właśnie na jednym ze spotkań grupy wsparcia poznał Mary, kobietę z zespołem Aspergera.
Związek stopniowo stawał się mniej platoniczny i bardziej romantyczny, aż w końcu Jerry i Mary pobrali
się. Ich romans i związek zostały przedstawione w filmie Mozart i wieloryb.
Informacje o związkach
Nastolatkowie z zespołem Aspergera mogą chcieć zrozumieć i doświadczyć świata społecznego i relacji
swoich rówieśników, w tym doświadczeń seksualnych, ale mogą pojawić się pewne obawy dotyczące
źródła informacji o związkach. Jeśli nastolatek z zespołem Aspergera ma niewielu przyjaciół, z którymi
może rozmawiać na tematy osobiste, takie jak uczucia romantyczne lub seksualne do kogoś, źródłem
informacji o związkach mogą być programy telewizyjne (zwłaszcza „opery mydlane” i komedie
sytuacyjne) lub pornografia. Telewizyjne dramaty i komedie sytuacyjne często przedstawiają
intensywne i dramatyczne emocje i relacje. Nastolatek z zespołem Aspergera może zapamiętać i

zastosować działania i scenariusz w niewłaściwym kontekście. Na przykład Tim obejrzał popularną
komedię sytuacyjną, w której wers „Chcę uprawiać z tobą seks” wywołał spory śmiech publiczności.
Tim nie brał pod uwagę kontekstu, tylko prośbę i nie mógł zrozumieć, dlaczego jego rówieśnicy się nie
śmieją kiedy powiedział to samo do dziewczyny w klasie. Czytając lub oglądając pornografię, nastolatek
z zespołem Aspergera może zakładać, że akty intymne pojawiają się bardzo szybko w związku i będzie
mniej świadomy jakichkolwiek obaw dotyczących zgody. Źródłem informacji o związkach mogą być
rówieśnicy w tym samym wieku, którzy mogą rozpoznać, że osoba z zespołem Aspergera jest naiwna,
łatwowierna i bezbronna. Doradcy rówieśniczy z okrutnymi intencjami mogą udzielać informacji i
przedstawiać sugestie, które powodują wyśmiewanie osoby z zespołem Aspergera lub zachęcają
innych do przyjmowania złych intencji. Osoba z zespołem Aspergera może łatwo zostać „wrobiona” i
ponieść konsekwencje celowo wprowadzających w błąd sugestii. Ważne jest, aby nastolatek z
zespołem Aspergera miał dostęp do dokładnych informacji o związkach, zwłaszcza wczesnych fazach
związku, który wykracza poza przyjaźń, oraz by miał kogoś, komu ufa, by udzielał wskazówek. Znałam
wcześniej izolowane społecznie nastolatki z zespołem Aspergera, którym po fizycznych zmianach
zachodzących w okresie dojrzewania pochlebiło zainteresowanie chłopców. Ze względu na swoją
naiwność nie zdają sobie sprawy, że ich zainteresowanie miało charakter seksualny, a nie tylko
czerpanie radości z rozmowy i towarzystwa. Gdy nastoletniej dziewczynie brakuje koleżanek, które
udzielałyby porad dotyczących randek i intymności, mogą pojawić się obawy dotyczące rozwiązłości i
doświadczeń seksualnych . Nastoletnie dziewczęta z zespołem Aspergera często nie są „mądre uliczne”
ani nie są w stanie zidentyfikować drapieżników seksualnych i mogą stać się podatne na
wykorzystywanie seksualne, gdy desperacko chcą być popularne wśród rówieśników.
Lęk społeczny
Młodzież, zwłaszcza dziewczęta, z zespołem Aspergera, może być coraz bardziej świadoma swojej
naiwności społecznej i popełniania błędów społecznych. Obawa o niekompetencję społeczną i
rzucające się w oczy błędy mogą prowadzić do rozwoju fobii społecznej i zwiększonego wycofania
społecznego. Carrie powiedziała mi, że „Żyję w ciągłym stanie lęku przed występami podczas
codziennych spotkań towarzyskich.” Niepokój może być szczególnie dotkliwy pod koniec dnia i przed
zaśnięciem, kiedy nastolatek przegląda doświadczenia społeczne dnia. Może teraz być bardzo
świadomy tego, co myślą inni ludzie, co może być istotną przyczyną niepokoju („prawdopodobnie
zrobiłem z siebie głupca”) lub depresji („zawsze popełniam błędy i zawsze Voila'). Istotne jest, aby
nastolatki i młodzi dorośli z zespołem Aspergera otrzymywali pozytywną informację zwrotną na temat
kompetencji społecznych od rodziców i rówieśników, a także wskazówki i przygotowanie do tego, co
robić i mówić w sytuacjach społecznych. Intencją jest zmiana negatywnego postrzegania siebie na
pozytywną lub optymistyczną samoocenę, skupienie się na osiągnięciach, a nie na błędach.
Utrzymywanie przyjaźni
Kiedy pojawia się przyjaźń, jedną z trudności osób z zespołem Aspergera jest umiejętność jej
utrzymania. Na tym etapie chodzi o wiedza o tym, jak często nawiązywać kontakt, odpowiednie tematy
rozmowy, jakie mogą być odpowiednie prezenty, empatyczne komentarze i gesty, a także jak być
hojnym lub tolerancyjnym w stosunku do sporów. Może istnieć tendencja do bycia „czarną lub białą”,
tak że gdy przyjaciel popełnia przestępstwo, przyjaźń się kończy, a nie dąży się do pojednania.
Przydatną strategią jest zachęcenie danej osoby do zasięgnięcia porady innych przyjaciół lub członków
rodziny przed podjęciem nagłej decyzji. Uzasadnianie cech zespołu Aspergera Jeśli u małego dziecka
zostanie zdiagnozowany zespół Aspergera, wczesna interwencja mająca na celu poprawę zdolności
społecznych w szkole podstawowej lub podstawowej i kontynuowana do końca szkoły średniej może
przynieść znaczący sukces. Chociaż do tej pory nie mamy żadnych danych z badań podłużnych, aby
uzasadnić postęp w zrozumieniu społecznym i relacjach z rówieśnikami, doświadczenie kliniczne może

świadczyć o korzyściach płynących z programów zrozumienia społecznego dla poszczególnych dzieci.
Kiedy ktoś po raz pierwszy otrzymuje diagnozę w wieku młodzieńczym lub dorosłym, traci możliwość
skorzystania z wczesnej interwencji i jako osoba dorosła ma mniejsze szanse na dostęp do programów
i zasobów. Opcją dla takich dorosłych nie jest poszukiwanie nieuchwytnych programów, których
osiągnięcie sukcesu może zająć dekady, ale po prostu zdobycie sposobu na wyjaśnienie, dlaczego cecha
zespołu Aspergera jest myląca dla przyjaciół, kolegów lub znajomych. Na przykład osoba z zespołem
Aspergera może nie patrzeć na drugą osobę tak, jak można by tego oczekiwać w rozmowie, a zwłaszcza
podczas odpowiadania na pytanie. Zamiast podejmować program, aby wiedzieć, kiedy patrzeć na
kogoś i czytać mimikę twarzy, zalecam wyjaśnienie unikania kontaktu wzrokowego: na przykład:
„Muszę odwrócić wzrok, aby pomóc mi skoncentrować się na odpowiedzi na twoje pytanie. Nie jestem
niegrzeczny, nieuczciwy ani lekceważący”. Mówiąc o jakimś szczególnym zainteresowaniu, które może
być postrzegane jako nudne, osoba z zespołem Aspergera może przed rozpoczęciem monologu
powiedzieć: „Czasami mówię za dużo o swoich zainteresowaniach. Jeśli cię nudzę, poproś mnie, żebym
przestał. Nie sądzę, że jesteś niegrzeczny”. Ta osoba tworzy opowiadaną historię społeczną dla
typowych ludzi, aby wyjaśnić, co wydaje się być ekscentrycznym lub niegrzecznym zachowaniem. Po
zwięzłym i dokładnym wyjaśnieniu typowa osoba może być mniej zdezorientowana i bardziej
tolerancyjna wobec cech zespołu Aspergera. Osoba z zespołem Aspergera może potrzebować
wskazówek w myśleniu o wyjaśnieniu. Zauważyłem jednak, że rodzic lub partner osoby dorosłej z
zespołem Aspergera mógł udzielać takich wyjaśnień innym ludziom od wielu lat. Przechodząc do innej
kultury, często wygłaszam prezentacje na temat zespołu Aspergera w wielu krajach na całym świecie.
Kiedy przebywam w krajach o zupełnie innej kulturze niż moja, zdumiewa mnie liczba osób z krajów
anglojęzycznych, które mają na widowni zespół Aspergera. Kiedy ostatnio byłem w Japonii, spotkałem
Richarda, uroczego mężczyznę z Anglii, który od kilku lat mieszka na Dalekim Wschodzie. Richard
wyjaśnił, że jeśli popełni błąd społeczny w Japonii, uznaje się, że jego zachowanie wynika z różnic
kulturowych, a nie za celową próbę obrazy lub zmylenia. Japończycy są niezwykle tolerancyjni wobec
jego społecznej niezdarności, zwłaszcza że bardzo chętnie mówi po japońsku i wyraźnie podziwia
kulturę. Stephen Shore wyjaśnił mi w e-mailu, że „niektórzy ludzie (w tym ja) z zespołem Aspergera
lubią odwiedzać, a nawet mieszkać w obcych krajach przez dłuższy czas. Ich różnice i „ślepotę
społeczną” przypisuje się następnie przebywaniu w obcym kraju, a nie błędnym założeniu świadomego
zachowania”. Osoba z zespołem Aspergera może również zaprzyjaźnić się z odwiedzającymi jej kulturę.
Odwiedzający czasami mają te same wyzwania, integrując się z nową kulturą, co „tubylcy” z zespołem
Aspergera.
Przyjaźnie z kolegami
Z powodu rozwojowego opóźnienia w konceptualizacji przyjaźni, gdy osoba z zespołem Aspergera
osiąga czwarty etap rozwoju przyjaźni, może porzucić szkołę średnią i szukać przyjaciół poprzez pracę,
studia i zajęcia rekreacyjne. Próby zmiany relacji z kolegi lub kolegi z pracy na przyjaciela mogą stanowić
pewne wyzwania dla młodego dorosłego z zespołem Aspergera. Mentor w pracy, który rozumie swoją
niezwykłą osobowość i umiejętności przyjaźni, może udzielić wskazówek i działać jako powiernik i
rzecznik. Mentor może również pomóc określić stopień autentycznego zainteresowania przyjaźnią ze
strony kolegi. Czasami osoby z zespołem Aspergera zakładają, że przyjazny czyn, uśmiech lub gest ma
większe konsekwencje niż było to zamierzone, a to może prowadzić do rozwoju intensywnego
zainteresowania lub zauroczenia osobą, która wydaje się życzliwa i przyjacielska.
Czas trwania socjalizacji
Każdy z nas ma ograniczoną zdolność na czas trwania kontaktu społecznego. Używam metafory
napełniania „społecznego wiadra”. Niektóre typowe osoby mają duże wiadro towarzyskie, którego
wypełnienie może zająć trochę czasu, podczas gdy osoba z zespołem Aspergera ma małe wiadro, które

stosunkowo szybko osiąga pojemność. Konwencjonalne spotkania towarzyskie mogą trwać zbyt długo
dla osoby z zespołem Aspergera, zwłaszcza że sukces społeczny osiąga się dzięki wysiłkowi
intelektualnemu, a nie naturalnej intuicji. Spotkania towarzyskie są wyczerpujące. Osoba z zespołem
Aspergera czuje się bardziej komfortowo, jeśli interakcje społeczne są krótkie i celowe, a po ich
zakończeniu jest w stanie zakończyć interakcję lub uczestnictwo. Ważne jest, aby inni nie byli urażeni
nagłym zakończeniem rozmowy lub spotkania towarzyskiego, ponieważ obraza nie była zamierzona.
Osoba musi odejść z powodu wyczerpania i nie jest nierozważna. Inną cechą, która może wpływać na
czas trwania kontaktów społecznych, jest trudność osób z zespołem Aspergera w znalezieniu kogoś, z
kim chcą porozmawiać i spędzić czas. Jak powiedział mi Darren: „Nie chodzi o to, że jestem
antyspołeczny, chodzi o to, że nie spotykam wielu ludzi, których lubię”.
PROGNOZA ROZWOJU POROZUMIENIA SPOŁECZNEGO
Hans Asperger uznał, że:
Normalne dzieci nabywają niezbędnych nawyków społecznych, nie będąc ich świadomym, uczą się
instynktownie. To właśnie te instynktowne relacje są zaburzone u dzieci autystycznych. Adaptacja
społeczna musi przebiegać poprzez intelekt.
Mogą istnieć dwa sposoby zdobycia umiejętności – intuicja lub instrukcja. Dzieci i dorośli z zespołem
Aspergera będą potrzebować nauki określonych umiejętności społecznych. Zalecam, aby proces
uczenia się zawierał wyjaśnienie przesłanek dla określonej reguły społecznej. Dziecko z zespołem
Aspergera nie zmieni swojego zachowania, chyba że przyczyna jest logiczna. Styl nauczania polega na
dokonywaniu wzajemnego odkrywania w świecie społecznym. Osoba z zespołem Aspergera jest prawie
antropologiem, prowadzącym badania nad nowo odkrytą kulturą; a „nauczyciel” lub przedstawiciel
kultury będzie musiał odkryć i docenić perspektywę, inny sposób myślenia i kulturę osoby z zespołem
Aspergera. Ważne jest, aby nie oceniać wartości, że jedna kultura jest wyższa od drugiej. Osoby z
zespołem Aspergera mogą postrzegać typowych ludzi jako fanatyków społecznych, którzy zakładają, że
każdy może i powinien nawiązywać kontakty towarzyskie bez wysiłku, a każdy, kto nie stawia na
pierwszym miejscu i nie wyróżnia się w socjalizacji, musi być wadliwy, wyśmiewany i korygowany.
Potrzebny jest kompromis między dwiema kulturami. Osoby w typowej kulturze komunikują się w
„telegramach społecznościowych”, zakładając, że ta druga osoba może wypełnić luki. Takie założenia
nie powinny być przyjmowane, gdy angażujesz się w interakcję społeczną z osobą z zespołem
Aspergera. Ponadto typowi ludzie mogą narzekać, że osoba z zespołem Aspergera nie jest dobra w
wyjaśnianiu, dlaczego zrobiła coś, co wydaje się naruszać kodeksy społeczne; ale, równie dobrze,
typowi ludzie nie są dobrzy w wyjaśnianiu wyjątków od kodeksów i powodów ich zachowań
społecznych. Rozważając prognozy dotyczące umiejętności interakcji społecznych, Hans Asperger
napisał, że:
Te dzieci mogą zwrócić uwagę na „zasady etykiety” dane im w sposób przyziemny, które następnie
mogą spełnić – jak gdyby sumowały. Im bardziej „obiektywne” jest takie prawo – być może w formie
harmonogramu, który zawiera wszystkie możliwe odmiany codziennych zajęć i do którego obie strony
muszą się trzymać w najbardziej pedantyczny sposób – tym lepiej będzie. Tak więc to nie przez nawyk,
który nieświadomie i instynktownie rośnie sam z siebie, ale poprzez świadome, intelektualne szkolenie,
w latach trudnej i konfliktowej pracy, osiągnie się najlepszą możliwą asymilację do wspólnoty, której
będzie coraz więcej. sukces z rosnącą dojrzałością intelektualną.
Stopniowo osoba z zespołem Aspergera może budować mentalną bibliotekę doświadczeń społecznych
i reguł społecznych. Proces jest podobny do nauki języka obcego ze wszystkimi problemami wyjątków
od reguły wymowy i gramatyki. Niektórzy dorośli z zespołem Aspergera uważają, że rozmowy
towarzyskie wydają się być prowadzone w zupełnie innym języku, na który nie mają tłumaczenia i

którego nikt im nie wyjaśnił. Używam metafory społecznej układanki składającej się z 5000 elementów.
Typowi ludzie mają obrazek na pudełku wypełnionej układanki, wrodzoną umiejętność nawiązywania
relacji lub łączenia się z innymi ludźmi. Zagadkę społeczną rozwiązuje się w dzieciństwie stosunkowo
łatwo. Na obrazku na pudełku lub na intuicji można generalnie polegać, aby rozwiązać problem
społeczny. Dziecko z zespołem Aspergera nie ma obrazu i próbuje zidentyfikować powiązania i wzorce
na podstawie doświadczenia i, miejmy nadzieję, pewnych wskazówek. W końcu niektóre elementy
układanki społecznej dopasowują się do siebie w małe grupy niepowiązanych „wysp”, a po trzech lub
czterech dekadach wzór zostaje rozpoznany, a ukończenie układanki przyspiesza. Niektóre osoby z
zespołem Aspergera są w końcu w stanie dość dobrze nawiązać kontakty towarzyskie, z typowymi
ludźmi nieświadomymi mentalnej energii, wsparcia, zrozumienia i edukacji, które są wymagane do
osiągnięcia takiego sukcesu. Być może ostatnie słowa w tym rozdziale powinny pochodzić od Liane
Holliday-Willey, która w swojej autobiografii Udając, że jest normalna, napisała:
Patrząc daleko przez ramię, przypominam sobie osoby, które musiały być zainteresowane przyjaźnią.
Widzę chłopca, którego znałem, jakby to było wczoraj. Pamiętam jego twarz i miny, jakie robił, gdy
rozmawialiśmy. Dziś, gdyby spojrzał na mnie tak, jak wtedy, wierzę, że dostrzegłabym jego dobroć i
delikatność. Nigdy nie zrobiłem wiele z tym chłopcem, kiedy miałem okazję. Brakowało mi jego oferty
przyjaźni. Nie przegapiłbym tej oferty, gdyby została złożona dzisiaj. Jego twarz miałaby dziś dla mnie
sens.
KLUCZOWE ZAGADNIENIA I STRATEGIE
Scena 1
• Dorosły może być przyjacielem dziecka.
• Naucz dziecko na zmianę i proś o pomoc.
• Zorganizuj próbę generalną z innym dzieckiem.
• Zachęć dziecko do obejrzenia nagrania wideo przedstawiającego bawiące się dzieci.
• Graj z dzieckiem w udawane gry.
• Zachęcaj dziecko do bycia przyjaznym.
• Napisz Historie społeczne™, aby pomóc dziecku zrozumieć konkretne sytuacje społeczne.
• Używaj aktywności „sygnały społeczne”, aby nauczyć znaków społecznych, aby zapobiegać
wypadkom społecznym.
Etap 2
• Wykorzystaj ćwiczenia polegające na odgrywaniu ról, aby przećwiczyć aspekty wspólnej zabawy.
• Zapewnij pomoc nauczyciela w klasie i na placu zabaw, aby udzielał wskazówek i informacji zwrotnych
dla dziecka i jego przyjaciół.
• Zachęcaj chłopców i dziewczęta do zabawy figurkami lub lalkami i czytania beletrystyki.
• Szukaj wspólnych zainteresowań z podobnie myślącymi dziećmi.
• Pomóż dziecku rozwinąć poczucie humoru.
• Używaj koncentrycznych kręgów, aby pomóc dziecku nauczyć się konwencji społecznych dotyczących
pozdrowień, tematów rozmowy, dotyku i osobistej przestrzeni ciała oraz gestów sympatii.

• Naucz dziecko, czego nie mówić.
• Bądź przewodnikiem dla dziecka jako „antropolog” w klasie, aby wyjaśnić zwyczaje społeczne.
• Upewnij się, że pozaszkolne doświadczenia społeczne są krótkie, uporządkowane, nadzorowane,
udane i dobrowolne.
• Zapisz dziecko do grup umiejętności społecznych.
• Zapewnij rówieśnikom programy, jak bawić się i być przyjacielem kogoś z zespołem Aspergera.
Etap 3
• Zachęcaj do zawierania przyjaźni między osobami tej samej i przeciwnej płci.
• Zachęć rówieśnika, aby został mentorem lub kumplem dziecka.
• Pomóż dziecku znaleźć i dołączyć do alternatywnej grupy przyjaciół, którzy mają podobne
zainteresowania i wartości.
• Wprowadź programy rozwijające umiejętności pracy zespołowej jako sposób nauczania
umiejętności przyjaźni.
• Zachęcaj dziecko do uczęszczania na zajęcia teatralne.
• Wykorzystaj programy telewizyjne, zwłaszcza komedie sytuacyjne i science fiction, aby zilustrować
aspekty zachowań społecznych.
• Korzystaj z książek i zasobów, aby uczyć umiejętności przyjaźni.
Etap 4
• Zachęć tę osobę do postrzegania zwierząt jako potencjalnych przyjaciół.
• Zachęć tę osobę do korzystania z Internetu jako źródła przyjaźni.
• Zasugeruj wartość grup wsparcia dla młodych dorosłych z zespołem Aspergera.
• Podaj informacje o relacjach.
• Poznaj różne strategie zmniejszania lęku przed występami w sytuacjach społecznych.
• Udziel wskazówek, jak utrzymać przyjaźń.
• Naucz osobę, jak wyjaśnić komuś cechy zespołu Aspergera.
• Poznaj zalety przejścia do innej kultury.
• Zapewnij wskazówki dotyczące przyjaźni z kolegami z pracy.
• Zachęć daną osobę do ograniczenia czasu trwania spotkań towarzyskich, jeśli to konieczne.
Dokuczanie i zastraszanie
Dzieci autystyczne są często dręczone i odrzucane przez swoich kolegów z klasy tylko dlatego, że są
inne i wyróżniają się z tłumu. Tak więc na placu zabaw czy w drodze do szkoły często widać autystyczne
dziecko w centrum szydzącej hordy małych urwisów. Samo dziecko może uderzać w ślepej furii lub
płakać bezradnie. W obu przypadkach jest bezbronny. - Hans Asperge

Programy i działania opisane wcześniej miały na celu zwiększenie wiedzy społecznej i integrację dzieci
i młodzieży z zespołem Aspergera. Rodzice i nauczyciele mają nadzieję, że integracja będzie przyjemna
i udana, ale podczas gdy niektóre dzieci będą przyjazne, „matczyne” i życzliwe dla dziecka z zespołem
Aspergera, inne będą „drapieżne” i uznają dziecko z zespołem Aspergera za łatwy cel za dokuczanie i
zastraszanie.
RODZAJE DOKUCZANIA
Z mojego doświadczenia klinicznego wynika, że komentarze najczęściej używane jako akt słownego
dokuczania lub znęcania się, gdy celem jest dziecko z zespołem Aspergera, to „głupi” (lub „opóźniony”),
„psycho” i „wesoły”. Te komentarze, mające być obraźliwe, można zaobserwować w interakcjach
typowych dzieci, ale mogą mieć większe znaczenie dla dzieci z zespołem Aspergera. Takie dzieci cenią
zdolności intelektualne jako jedną ze swoich mocnych stron, które mogą być konstruktywną formą
rekompensaty za niską samoocenę społeczną, jeśli nie odnoszą sukcesów w sytuacjach społecznych.
Nazywanie się „głupcem” to znacząca osobista zniewaga i prawdopodobnie spowoduje znaczne
cierpienie. Zniewaga „psycho” może być również postrzegana jako zniewaga osobista, szczególnie jeśli
dziecko musi iść do psychologa i psychiatry i zażywać leki. Dziecko może zacząć kwestionować swoje
zdrowie psychiczne i martwić się możliwością przyszłych zaburzeń psychicznych. Niestety w
dzisiejszych szkołach określenie „wesoły” jest postrzegane jako potężna zniewaga. Dzieci z zespołem
Aspergera mogą dosłownie interpretować komentarze innych dzieci i zakładać, że opis może być
prawdziwy i rzeczywiście mogą być homoseksualni. Tak więc kilka komentarzy mających na celu
zmylenie, drażnienie lub rozwścieczenie może mieć konsekwencje na całe życie dla dziecka z zespołem
Aspergera. Czasami zabawa innych dzieci obejmuje dokuczanie i fizyczny dyskomfort, chociaż intencja
jest przyjazna. Dzieci, zwłaszcza chłopcy, będą angażować się w „bójki szczeniąt” i drażnić się z
zamiarem podzielenia się humorem. Typowe dzieci w wieku zaledwie trzech lat potrafią odróżnić
prawdziwą walkę od udawanej lub bawiącej się, gdy intencja nie jest złośliwa (Rubin 2002). Kiedy obie
strony śmieją się i cieszą z tego doświadczenia, nie jest to znęcanie się, ale dziecko z zespołem
Aspergera będzie miało trudności z określeniem intencji – czy było to przyjazne zachowanie, czy nie?
Inne dzieci mogą wkrótce stać się niechętne do interakcji z dzieckiem, które zbyt szybko przyjmuje
złośliwe zamiary
CZYM JEST ZASTRASZANIE?
Jeśli poprosi się przyjaciół, kolegów i dzieci o zdefiniowanie bullyingu, odpowiedzi są bardzo
zróżnicowane. Przykładem zastraszania jednej osoby może być pomysł na rozrywkę innej osoby.
Ważne jest, aby szkoła uzgodniła definicję, aby zapewnić spójność polityk i strategii. Najwyraźniej
zastraszanie obejmuje brak równowagi sił, zamiar wyrządzenia krzywdy (fizycznej lub emocjonalnej) i
przygnębienie celu. Gray (2004a) dokonał przeglądu literatury na temat zastraszania w dzieciństwie i
wykorzystał swoją rozległą wiedzę na temat dzieci z zespołem Aspergera, aby zdefiniować zastraszanie
jako „powtarzane negatywne działania z negatywnymi intencjami wobec docelowej osoby w czasie, z
nierównowagą siły (fizycznie, werbalnie , społecznie i/lub emocjonalnie) w ramach interakcji” (s.8). W
szkole są miejsca i okoliczności, w których znęcanie się jest bardziej powszechne, takie jak korytarze,
transport szkolny, podczas uprawiania sportu oraz w sytuacjach, gdy jest mniej prawdopodobne, że
incydent zostanie wykryty przez osobę dorosłą. Znęcanie się może również wystąpić w pobliżu domu
dziecka przez dzieci sąsiadów, przyjaciół rodziny i starsze rodzeństwo. Znęcanie się zwykle ma miejsce
wśród rówieśników lub osób postronnych i może przybierać różne formy. Najczęstsze to konfrontacja
słowna lub fizyczna i zastraszanie, ranienie i niszczenie własności osobistej oraz obraźliwe gesty lub
komentarze. Jeśli dorośli popełniliby takie czyny, byliby narażeni na karę skazania za napaść, naganę
ze strony pracodawców za molestowanie lub zwolnienie. Istnieją inne rodzaje nękania, które być może
są bardziej subtelne, ale mają niszczycielskie skutki. Ktoś może otwarcie ukraść coś takiego jak kapelusz

i dręczyć dziecko, gdy próbuje go odzyskać; lub angażować się w złośliwe plotki, rozpowszechniając
pogłoski; lub wygłaszać komentarze, które powodują upokorzenie; lub używaj nieprzyzwoitych gestów.
Inną formą nękania, która często występuje u dzieci z zespołem Aspergera, jest unikanie rówieśników
lub wykluczenie społeczne, takie jak nieprzynależność do grupy w czasie posiłków, brak odpowiedzi na
pytania, celowe wybieranie ostatniego w grze lub drużynie lub brak zaproszenia na imprezę
towarzyską. Podczas gdy rodzice i nauczyciele zachęcają dziecko z zespołem Aspergera do interakcji z
rówieśnikami, niektóre typowe dzieci nie przyjmują z zadowoleniem prośby dziecka o włączenie się do
rozmowy lub zajęcia. Lepsze umiejętności społeczne mają niewielką wartość praktyczną, jeśli
rówieśnicy celowo i złośliwie odrzucają dziecko z zespołem Aspergera. Istnieją rodzaje nękania
doświadczane przez dzieci, ale popełniane przez dorosłych, takie jak krewny lub przyjaciel rodziny,
który lubi dokuczać lub żartować. Może to jednak również obejmować przykłady zastraszania
edukacyjnego przez nauczyciela. Definicja aktu nękania zostaje potwierdzona, gdy nauczyciel
wykorzystuje swoją pozycję autorytetu do ośmieszenia i poniżenia dziecka, odpowiada sarkazmem,
jest nadmiernie krytyczny lub karany lub używa wyrazów twarzy, które dyskredytują lub
odzwierciedlają brak akceptacji (takie jak spojrzenie, które wskazuje klasie „Myślę, że jest głupi”). Takie
działania mogą stworzyć model zachowania i wykazać aprobatę dla podobnych czynów pomiędzy
rówieśnikami z klasy a dzieckiem, które jest celem aktów zastraszania ze strony dorosłego. Niektóre
formy zastraszania są stosunkowo rzadkie u typowych dzieci, ale z mojego doświadczenia klinicznego
wydają się być bardziej powszechne, gdy celem zastraszania jest dziecko z zespołem Aspergera.
Ponieważ takie dzieci są często społecznie naiwne, ufne i chętne do bycia częścią grupy, mogą zostać
„ustawione” przez inne dzieci. Na przykład inne dziecko może wysunąć społecznie nieodpowiednią lub
dziwaczną sugestię, a dziecko z zespołem Aspergera, które ma ograniczone zrozumienie społeczne i
nie jest „mądre” (a zatem nie rozpoznaje społecznego znaczenia, kontekstu, sygnałów i konsekwencji),
da się przekonać do tego. Inne dziecko lub dorosły, nieświadomy tego, co miało miejsce wcześniej,
zakłada, że dziecko z zespołem Aspergera było w pełni świadome znaczenia i implikacji tego, co
powiedział lub zrobił. Konsekwentna nagana lub karanie dziecka z zespołem Aspergera staje się
powodem do zabawy dla tych, którzy wysunęli sugestię lub podali nieprawdziwe informacje. W
autobiografii Willa Hadcrofta wyjaśnił, że: Bycie dość nieśmiałym i bojaźliwym często okazywało się
traumatyczne. Znęcający się skupiliby na tych cechach i wykorzystali je. Bardzo łatwo było mnie
skończyć, ponieważ wierzyłem we wszystko, co mi mówiono. Często, gdy dzieci niewinnie zadawały mi
pytania, nie byłam w stanie rozróżnić, czy były szczere, czy w rzeczywistości ustawiając mnie. (Hadcroft)
Kolejnym aktem zastraszania jest dręczenie dziecka z zespołem Aspergera (upewnienie się, że
nauczyciel nie wykryje prowokacji) i czerpanie korzyści z jego reakcji. Dzieci z zespołem Aspergera
mogą reagować impulsywnie na takie podżeganie, nie myśląc o konsekwencjach dla siebie. Inne małe
dzieci w tej samej sytuacji opóźniałyby swoją reakcję, aby nie zostać „złapanym” lub rozpoznawałyby,
jak zareagować bez wpadania w kłopoty. Kiedy dziecko z zespołem Aspergera mści się gniewem na tę
prowokację, być może powodując szkody lub obrażenia, ukryty „operator” wydaje się być niewinną
ofiarą i otrzymuje zadośćuczynienie od nadzorującej osoby dorosłej. Ukryte zastraszanie, ze względu
na często następujące spustoszenie, może być również wykorzystywane w celu uniknięcia zajęć w
klasie lub egzaminów. Kiedy analizowałem okoliczności dotyczące kilku destrukcyjnych incydentów w
klasie z udziałem dziecka z zespołem Aspergera, koledzy z klasy powiedzieli mi, że zachęcają do
wybuchów emocji. Ponieważ nauczyciel byłby wówczas zajęty odprowadzeniem dziecka do dyrektora
szkoły po ukaranie, mogliby skutecznie uniknąć konieczności zdawania sprawdzianu klasowego lub
egzaminu. Naiwność społeczna dzieci z zespołem Aspergera może prowadzić do niezwykłej formy
bullyingu, opisanej przez Graya (2004a) jako backhanded bullying. Drugie dziecko początkowo wydaje
się przyjazne, ale późniejsze działania z pewnością nie są przyjazne. Przykładem jest Luke Jackson,
nastolatek z zespołem Aspergera, który napisał poradnik samopomocy dla nastolatków z zespołem
Aspergera (L. Jackson). Opisał, jak inne dziecko podeszło do niego z pozornie przyjaznymi gestami i

rozmową, podczas gdy jego wspólnik kucał na rękach i kolanach bezpośrednio za Lukiem. „Przyjaciel”
przed nim popchnął Luke'a, więc upadł do tyłu na wspólnika, nie był w stanie zapobiec upadkowi i
uderzył głową o beton, co spowodowało wstrząs mózgu. Autobiografia Nity Jackson to kolejny przykład
brutalnego zastraszania. Podchodzili do mnie – niskiej, nieśmiałej, grubej dziewczyny – w czasie
przerwy, mówiąc, jak bardzo czuli się winni, że szydzili ze mnie, i prosząc o przyjęcie pozornie
nieotwartej paczki chipsów, puszki napoju gazowanego lub paczki chipsów w ramach przeprosin. Stali
dookoła, a ja sięgnąłem do paczki chipsów (które nagle zauważyłem, że były już otwarte, ale nic więcej
o tym nie myślałem) lub chipsów, wpychałem ogromną garść do moich ust i chrupiłem… i chrupałem,
aż nagle zauważyłem uczucie mrowienia w środku moje usta. Uczucie mrowienia wzrosło i zanim się
zorientowałem, całe usta płonęły - dzieciaki posypały chrupki lub frytki piekielnie pikantnym proszkiem
curry. Ale najgorsze były puszki po napojach. Prześladowcy umieszczali w napojach mrówki, robaki,
czerwie, a nawet osy. Na szczęście nigdy nie zostałem użądlony przez osy, ale połknąłem kilka mrówek,
robaków i robaka.
JAK POWSZECHNE JEST ZAMIERANIE DZIECI Z ZESPOŁEM ASPERGEREM?
Niedawne badanie rozpowszechnienia i częstotliwości znęcania się na próbie ponad 400 dzieci z
zespołem Aspergera w wieku od 4 do 17 lat wykazało, że zgłaszany wskaźnik znęcania się jest co
najmniej czterokrotnie wyższy niż w przypadku ich rówieśników (niewiele 2002). Ponad 90 procent
matek dzieci z zespołem Aspergera, które wypełniły ankietę, zgłosiło, że ich dzieci były celem jakiejś
formy nękania w ciągu ostatniego roku. Wzorzec zastraszania różnił się od tego w populacji ogólnej, z
wyższym niż oczekiwano poziomem unikania, a w wieku młodzieńczym jeden na dziesięciu nastolatków
z zespołem Aspergera padł ofiarą ataku gangów rówieśniczych. Inną formą nękania zgłoszoną w
ankiecie, która wystąpiła na poziomie wyższym niż doświadczana przez rówieśników, były nieseksualne
napaści genitalne chłopców. Niestety, to badanie Little może być ostrożnym oszacowaniem
doświadczeń związanych z zastraszaniem, ponieważ osoby docelowe mogą niechętnie zgłaszać akty
zastraszania swoim rodzicom
DLACZEGO DZIECI Z ZESPOŁEM ASPERGERA BARDZIEJ PRAWDOPODOBNIE STANĄ CELEM?
Badanie nękania typowych dzieci sugeruje, że istnieją pasywne i proaktywne cele nękania. Biernymi
celami są zazwyczaj dzieci słabsze fizycznie, które są niespokojne w otoczeniu społecznym, mają niską
samoocenę i brak pewności siebie. Są nieśmiali, samotnicy i, choć mają zdolności akademickie, mogą
nie odnosić sukcesów w sporcie ani mieć rozległej sieci przyjaciół. Zwykle są również bierni, jeśli chodzi
o reakcję na bycie celem, bardziej skłonni do rezygnacji z posiadania i mniej skłonni do odwetu
gniewem lub wsparcia ze strony rówieśników. Może to być opis „biernej” osobowości i zdolności
niektórych dzieci z zespołem Aspergera. Cele proaktywnego zastraszania mają również trudności z
umiejętnościami przyjaźni. Koledzy i dorośli postrzegają umiejętności społeczne i dojrzałość społeczną
tych dzieci jako natrętne, irytujące i prowokacyjne. Mogą nie wiedzieć, jak odczytywać sytuację
społeczną lub odgrywać konstruktywną rolę w interakcji. Na przykład dziecko może nie wiedzieć, jak
dołączyć lub bawić się z grupą dzieci i polega na niewłaściwym zachowaniu, takim jak zapasy, „szukanie
uwagi” lub dominacja, i nie reaguje na sygnały zatrzymania. Reakcja innych dzieci może być taka, że
„zasłużył na to” lub „to był jedyny sposób, aby ją powstrzymać”. Profil typowego dziecka, które jest
aktywnym celem, ma również zastosowanie do niektórych małych dzieci z zespołem Aspergera, które
chcą uczestniczyć, ale nie wiedzą jak. Innym powodem, dla którego dzieci z zespołem Aspergera są
bardziej narażone na zastraszanie, jest to, że często aktywnie poszukują i potrzebują cichej samotności
na placu zabaw. Mogą być w stanie dość dobrze radzić sobie z wymaganiami społecznymi w klasie, ale
kiedy lekcja się kończy, są wyczerpani psychicznie i emocjonalnie. Ich regenerującą energię psychiczną
i emocjonalną jest samotność, w przeciwieństwie do innych typowych małych dzieci, których
emocjonalne środki wzmacniające na placu zabaw są hałaśliwe, aktywne i towarzyskie. Niestety, jedną

z głównych cech ofiary zastraszania jest samotność. Kiedy dzieci z zespołem Aspergera odzyskują
energię, izolując się od rówieśników, umieszczają się w okolicznościach, które mogą sprawić, że staną
się potencjalnymi celami dokuczania i zastraszania. Moje doświadczenie kliniczne sugeruje, że dzieci z
zespołem Aspergera mogą mieć trudności z aspektami charakteryzacji, to znaczy zdolnością
rozpoznawania opisów osobowości swoich rówieśników. W konsekwencji dzieci z zespołem Aspergera
mają problemy z odróżnieniem „dobrych” od „złych”. Inne dzieci instynktownie będą wiedzieć, których
dzieci unikać i czy komuś należy ufać. Bez tego „radaru” i systemu identyfikacji dzieci z zespołem
Aspergera często nie są w stanie uniknąć tych dzieci, które są znane z dokuczania i zastraszania. Jednym
z powodów, dla których niektórzy dorastający chłopcy lub dziewczęta z zespołem Aspergera mogą stać
się celem, jest to, że mogą nie przyjmować konwencjonalnych oznak męskości lub kobiecości w
zakresie ubioru, fryzury, manier i zainteresowań oczekiwanych od ich płci. Jak opisuje Clare Sainsbury:
„Jesteśmy w dużej mierze odporni na stereotypy płciowe i nie ograniczamy się na podstawie tego, co
jest uważane za właściwe dla dziewcząt lub chłopców – ale może to być również kolejną przyczyną
znęcania się i izolacji”.
OZNAKI BYCIA ZASTRASZANYM
Dzieci z zespołem Aspergera rzadziej niż ich rówieśnicy zgłaszają, że są celem zastraszania lub
dokuczania, ponieważ mają upośledzone zdolności Teorii Umysłu; oznacza to, że mają trudności z
określeniem myśli i intencji innych w porównaniu z rówieśnikami (Attwood 2004d; Baron-Cohen 1995).
Dzieci z zespołem Aspergera mogą nie wiedzieć intuicyjnie, że czyny innych dzieci są przykładami
znęcania się. Czasami uważają, że takie zachowanie jest typową zabawą i czymś, co przyzwyczaili się
zaakceptować, jako kolejny przykład dezorientującego zachowania ich rówieśników. Inne dzieci będą
znały zalety opowiadania komuś o swoich praktycznych, społecznych i emocjonalnych problemach.
Dzieci z zespołem Aspergera mają tendencję do samodzielnego rozwiązywania problemów
akademickich i społecznych; proszenie o wskazówki i pomoc od innej osoby może nie być uważane za
rozwiązanie problemu bycia obiektem zastraszania. Dorośli mogą uświadomić sobie, że dziecko jest
celem zastraszania i dokuczania na podstawie dowodów innych niż ujawnienie przez dziecko tego, co
się wydarzyło. Stephen Shore wyjaśnił mi, że „Nigdy nie przyszło mi do głowy, aby powiedzieć rodzicom
o moich trudnościach z zastraszaniem w szkole podstawowej. Dowiedzieli się z monitora lunchu”.
Mogą istnieć fizyczne dowody w postaci zagubionych lub uszkodzonych rzeczy lub podartych ubrań, a
także widoczne dowody obrażeń w postaci otarć, skaleczeń i siniaków. Mogą istnieć pewne
psychologiczne dowody na wzrost lęku, który z kolei może wpływać na układ żołądkowo-jelitowy, tak
że dziecko cierpi na prawdziwe bóle brzucha, zaparcia lub biegunkę. Mogą istnieć dowody na inne
potencjalnie związane ze stresem warunki, takie jak zaburzenia snu i niechęć do chodzenia do szkoły,
z unikaniem pewnych obszarów. Zauważyłem, że częste znęcanie się nad dziećmi z zespołem
Aspergera, czasami nawet w wieku sześciu lat, doprowadziło do skierowania ich na leczenie depresji
klinicznej. Czasami, gdy wielokrotne prośby dziecka z zespołem Aspergera o zaprzestanie nękania nie
powiodły się, podobnie jak ignorowanie nękania lub zgłaszanie go osobie dorosłej, stopień depresji
doświadczanej przez dziecko jest taki, że czuje, że nie ma innej opcja, ale samobójstwo. Jest to
postrzegane jako jedyny sposób na powstrzymanie emocjonalnego bólu, który znęcanie powoduje w
codziennym życiu dziecka. Innym skrajnym rezultatem jest reakcja dziecka przemocą w celu
powstrzymania nękania. Może to obejmować niespodziewanie okrutną reakcję fizyczną lub użycie
broni, która może doprowadzić do śmiertelnych obrażeń. Dziecko z zespołem Aspergera może zostać
zawieszone w szkole za brutalny odwet lub może zostać postawione zarzutom karnym za napaść;
jednak dokładne zbadanie okoliczności, które doprowadziły do napaści, wskazuje, że wzrastająca
częstotliwość i charakter zastraszania stały się dla dziecka nie do zniesienia. Czuł się popychany do tej
gwałtownej reakcji z powodu niepowodzenia wszystkich innych konwencjonalnych i zalecanych
strategii powstrzymania zastraszania. Zidentyfikowałem inne oznaki bycia celem zastraszania. Może

nastąpić zmiana w zainteresowaniach, od stosunkowo łagodnych tematów, takich jak pojazdy i owady,
do zainteresowania bronią, sztukami walki i brutalnymi filmami, zwłaszcza filmami o zemście. Rysunki
dziecka mogą również wyrażać przemoc, odwet i zemstę. W swojej autobiografii Nita Jackson opisuje
wpływ zastraszania na jej wyobraźnię i poczucie własnej wartości:
Pomimo bycia przegranym pod każdym względem, utrzymywałem przekonanie, że jakoś się zemszczę.
Obmyśliłem skomplikowane wątki, szczegółowo opisując, jak to zrobię. Rysowałem obrazki, pisałem
opowiadania. W moim fantastycznym życiu byłam zwycięska, odważna, silna i popularna. Zamierzałem
to osiągnąć, zanim dojdę do wieku nastoletniego. Ale odwaga nigdy nie nadeszła, a moja planowana
zemsta nigdy się nie zdarzyła. Trzynastka przybyła nędznie i odeszła, ze mną wciąż samotnikiem i
żałosnym słabeuszem, łatwo stłumionym przez łobuzów i podporządkowanym ich żądaniom - niemym
i płaszczącym się jak jakiś niegodny niewolnik do stóp swego pana. Czułem się mniej osobą, a bardziej
korpulentnym obiektem do nadużyć. Miałem osobowość ślimaka na valium, nigdy nie powiedziałem
ani słowa moim rówieśnikom, z wyjątkiem „przepraszam”. Właściwie nie czułem się godny być lubiany.
Dzieci z zespołem Aspergera mogą również naśladować zachowania dzieci, które je zastraszają, gdy
bawią się z młodszym rodzeństwem w domu. Jednak dziecko może nie zdawać sobie sprawy, że takie
zachowanie jest niedopuszczalne i może po prostu naśladować zachowanie doświadczane podczas
interakcji z rówieśnikami lub powtarzać akty zastraszania, aby spróbować zrozumieć, dlaczego ktoś
wybrałby zachowanie w ten sposób
SKUTKI ZMYSŁU NA DZIECI Z ZESPOŁEM ASPERGERA
Badania potwierdziły, że typowe dzieci, które są celem bullyingu, są bardziej narażone na niską
samoocenę, podwyższony poziom lęku i depresji, niższe wyniki w nauce i zwiększoną izolację społeczną
(Hodges, Malone i Perry 1997; Ladd i Ladd 1998; Olweusa 1992; Slee 1995). Psychologiczne
konsekwencje bullyingu w typowej populacji mogą trwać dłużej niż dziesięć lat (Olweus 1992). Dzieci z
zespołem Aspergera są bardziej podatne na te konsekwencje ze względu na już niską samoocenę,
predyspozycje do lęku (zob. Rozdział 6) i trudności w zrozumieniu, dlaczego ktoś zachował się w ten
sposób, kwestionując, dlaczego były celem i co jeszcze mogły zrobić zatrzymać to. Doświadczenie
kliniczne sugeruje, że psychologiczne konsekwencje bycia celem częstego zastraszania i dokuczania
mogą trwać wiele lat i być głównym czynnikiem depresji klinicznej, zaburzeń lękowych i problemów z
radzeniem z gniewem.
Omówiłem przypadki znęcania się w dzieciństwie z dorosłymi z zespołem Aspergera i zauważyłem, że
mają oni znaczne trudności ze zrozumieniem, dlaczego tak często byli celem, lub motywacją dzieci,
które ich znęcały. Ich głównym sposobem na zrozumienie, dlaczego zostali wyróżnieni, jest wielokrotne
odtwarzanie wydarzeń w ich myślach. Osoba żyje na nowo, ale nie rozwiązuje dawnych
niesprawiedliwości. Może to być codzienne doświadczenie, nawet jeśli incydenty miały miejsce
kilkadziesiąt lat wcześniej. Gdy wydarzenie powtarza się w ich myślach, tak samo przeżywają ponownie
emocje. Dorośli z zespołem Aspergera mogą wymagać psychoterapii, aby przezwyciężyć głębokie i
zakorzenione traumy spowodowane byciem celem uporczywego zastraszania, które często zaczęło się
we wczesnym dzieciństwie. Nie mogą łatwo wybaczyć i zapomnieć, ani mieć zamknięcia, dopóki nie
zrozumieją, dlaczego.
STRATEGIE REDUKCJI CZĘSTOTLIWOŚCI I SKUTKÓW ZNĘCANIA SIĘ
Niestety akty zastraszania zdarzają się we wszystkich szkołach i to zachowanie nie dotyczy wyłącznie
dzieciństwa. Znęcanie się występuje w miejscu pracy. Przez setki lat istniały różne strategie, które
zostały zaakceptowane jako konwencjonalna mądrość w celu zmniejszenia częstotliwości i skutków
znęcania się, ale dopiero niedawno przeprowadziliśmy badania mające na celu określenie

udowodnionej skuteczności tych strategii. Poniższe strategie są oparte na ostatnich badaniach
ewaluacyjnych, które znacznie zmniejszyły częstotliwość znęcania się.
Podejście zespołowe
Niezbędne jest podejście zespołowe, aby zmniejszyć częstotliwość znęcania się. W skład zespołu
wchodzi cel nękania, administracja szkoły, nauczyciele, rodzice, psycholog dziecięcy, inne dzieci oraz
dziecko, które angażuje się w akty nękania. Ważne jest, aby szkoły opracowały i wdrożyły kodeks
postępowania, który szczegółowo definiuje zastraszanie i sposoby jego powstrzymania. Definicja
powinna być szeroka i nie ograniczać się do aktów zastraszania i krzywdzenia. Niezbędna będzie
edukacja personelu oraz konsensus i konsekwencja w określaniu, jakie działania są zastraszaniem i
jakie są odpowiednie konsekwencje.
Szkolenie personelu
Pierwszym etapem programu mającego na celu ograniczenie zjawiska bullyingu w szkole i dla
pojedynczego dziecka jest program doskonalenia zawodowego personelu. Personel będzie musiał
zostać przeszkolony, jak nadzorować sytuacje, w których znęcanie się jest bardziej prawdopodobne,
jak reagować na akty znęcania się oraz jak przedstawiać odpowiednie konsekwencje i rozwiązania.
Sprawiedliwość sprawiedliwa
Pojęcie sprawiedliwości jest niezwykle ważne. Przed rozważeniem stopnia odpowiedzialności
konieczne będzie przeprowadzenie spokojnej i obiektywnej oceny wszystkich faktów - być
bezstronnym detektywem. Stopień obrażeń lub uszkodzeń nie powinien być postrzegany jako jedyna
miara stopnia odpowiedzialności i konsekwencji. Dziecko z zespołem Aspergera mogło być celem wielu
aktów znęcania się przez dłuższy czas i ostatecznie zareagowało aktem agresji fizycznej, co może być
dramatyczne, ale czasami jest jedynym sposobem, w jaki dziecko wie, aby powstrzymać takie akty. Jeśli
środowisko edukacyjne ma konsekwencje dla aktów agresji fizycznej, to dziecko z zespołem Aspergera
musi doświadczyć tych konsekwencji. Uważam jednak, że taką samą karę powinni otrzymać ci, którzy
znęcali się nad dzieckiem i spowodowali akt agresji. Byłoby to zgodne z koncepcją sprawiedliwości
słusznej, pojęciem odpowiedzialności moralnej za czyny innych oraz systemem sądownictwa karnego
dla dorosłych. Jeśli dzieci z zespołem Aspergera nie widzą, że sprawiedliwość została wymierzona,
mogą wziąć prawo w swoje ręce, aby szukać zemsty, stosując strategię rozwiązywania konfliktów „oko
za oko”, z zamiarem spowodowania równego dyskomfortu. Dzieci z zespołem Aspergera częściej
szukają zemsty poprzez odwet fizyczny niż słowny.
Aktywność Wagi Sprawiedliwości
Opracowano „Skale Sprawiedliwości”, aby pomóc dziecku, które ma tendencję do niedojrzałego,
egocentrycznego lub nieprawidłowego przypisywania stopnia odpowiedzialności w sytuacjach
konfliktowych, które mogą obejmować dokuczanie i zastraszanie, między dzieckiem a innymi. Typowe
dzieci z poziomem rozwoju poniżej dziewięciu lat mają tendencję do przypisywania stopnia
odpowiedzialności za działanie w kategoriach tego, kto je rozpoczął, co może wydawać się
uzasadnieniem prawie każdego odwetu i nie jest w stanie ocenić powagi własnej reakcji oraz stopień
konsekwencji dla siebie i innych w podejmowaniu tej reakcji. Na tym etapie rozwoju poznawczego
rozwiązywanie konfliktu może być „oko za oko” z wyrządzeniem co najmniej równego, jeśli nie
większego dyskomfortu. Kiedy dorosły wymierza „sprawiedliwość”, dziecko może reagować
niesprawiedliwe, zgodnie z jego postrzeganiem odpowiedzialności, rozwiązywania konfliktów i kary.
„Waga sprawiedliwości” to interaktywna strategia edukacyjna wykorzystująca wizualne rozumowanie,
aby pomóc dziecku zrozumieć stopień ważności – „wagę” – przypisywaną poszczególnym czynom i

dlaczego „w równowadze” stosuje się „wagę” dowodów określić stopień odpowiedzialności i
konsekwencje. W języku angielskim możemy użyć komentarza „sześć z jednego i pół tuzina innych”
przy przypisywaniu odpowiedzialności za konflikt i na tym komentarzu oparłem to działanie. Pierwszym
etapem jest ustalenie, kto był zaangażowany w konkretny incydent. Każdy uczestnik ma swoje imię na
osobnej kartce papieru, a wszystkie wymienione kartki kładzie się na stole przed dzieckiem. Jeśli w
sekwencji wydarzeń jest tylko dwóch uczestników, można zrezygnować z nazwisk na kawałkach
papieru i faktycznie użyć zestawu wag. Dorosły ma co najmniej 20 drewnianych lub plastikowych
klocków w pojemniku. Liczba bloków mierzy stopień ważności, jaki przypisujemy danemu czynowi.
Stosunkowo niewielkie naruszenie kodeksów zachowania może zostać „ocenione” jako warte jednego
lub dwóch bloków, podczas gdy działania będące poważnymi wykroczeniami kodu, który być może
mógłby spowodować poważne szkody lub szkody, byłby reprezentowany przez znacznie więcej
bloków. Dziecko proszone jest o opisanie sekwencji wydarzeń ze swojej perspektywy. W miarę rozwoju
historii, gdy uczestnik sekwencji wydarzeń podejmuje decyzję o zrobieniu lub powiedzeniu czegoś, co
łamie kodeksy postępowania, dziecko jest proszone o określenie, co według niego są słowami lub
czynami (lub brakiem działań). „warto” pod względem liczby bloków. Dziecko może potrzebować
wskazówek, dlaczego liczba bloków, które przypisuje do danego aktu, może wymagać dostosowania.
Może to obejmować informacje o wpływie czynu na uczucia danej osoby, stopniu potencjalnego urazu
fizycznego i kosztach naprawy uszkodzonych przedmiotów. Gdy liczba bloków wynosi ustalono , że
liczba bloczków jest umieszczona na nazwisku osoby, która dokonała danej czynności. Ta procedura
jest kontynuowana podczas wycofywania wydarzeń. Każdy uczestnik zdobędzie pewną liczbę klocków,
a na końcu opisu wydarzeń, liczba klocków dla każdego uczestnika jest obliczana przez dziecko. Ta
procedura ma na celu umożliwienie dziecku zobaczenia względnej wagi tego, co zrobiło ono i inni, co
uzasadnia konsekwencje dla wszystkich zaangażowanych osób. Być może jednym z najskuteczniejszych
sposobów opisania procedury jest przedstawienie podsumowania, w jaki sposób działanie Skali
Sprawiedliwości zostało wykorzystane podczas przesłuchiwania dziecka z zespołem Aspergera, który
miał silne poczucie niesprawiedliwości z powodu zawieszenia w szkole. W incydencie uczestniczyło
trzech uczestników: Eric, dziecko z zespołem Aspergera, które miało 11 lat, ale jego poziom
rozwiązywania konfliktów i empatii był o co najmniej dwa lata niższy od wieku chronologicznego;
kolejne dziecko, Steven; oraz nauczyciel, który był tymczasowym zastępcą zwykłego wychowawcy
klasy. Steven rozpoczął konflikt, nazywając Erica „w***er” (obsceniczne wyrażenie w Australii).
Zapytałem Erica, ile bloków jest wart ten komentarz, a on odpowiedział i zgodziliśmy się na wagę
dwóch bloków dla Stevena. Zapytałem Erica, co zrobił dalej, a on odpowiedział, że go zignorował. Moim
zdaniem było to mądre posunięcie, więc żadnych blokad dla Erica. Zapytałem go, czy nauczyciel (który
usłyszał komentarz na temat Erica) skarcił Stevena, a Eric odpowiedział „nie”, więc zgodziliśmy się, że
brak interwencji nauczyciela jest wart jednego bloku.
Potem Steven nazwał Erica „pieprzonym w***erem” i zgodziliśmy się, że to było warte cztery
przecznice. Zapytałem Erica, co zrobił nauczyciel, a on odpowiedział, że nauczyciel nie usłyszał
komentarza Stevena, więc żadnych blokad dla nauczyciela; ale zapytałem Erica, czy powiedział
nauczycielowi, co powiedział Steven, a on odpowiedział „Nie”, więc zasugerowałem, aby Eric miał
jeden blok za nie zgłaszanie następnego poziomu prowokacji. Następnie zapytałem Erica, co zrobił,
kiedy usłyszał opis siebie, a on odpowiedział, że powiedział te same słowa do Stevena, więc na swoim
imieniu umieścił cztery klocki. Zapytałem, co stało się później. Eric opisał, jak Steven podszedł do
swojego biurka i nabazgrał pracę Erica, którą wykonywał na zajęciach. Zgodziliśmy się, że ten akt był
wart dwa bloki. Na tym etapie kartka Stevena miała osiem bloków, kartka Erica pięć, a nauczyciela. Po
nabazgrawaniu jego pracy (której nauczyciel nie widział), zapytałem Erica, czy zgłosił incydent, a on
odpowiedział „Nie”, więc miał kolejną blokadę. Zapytałem, co zrobił dalej, a on opisał, jak uderzył
Stevena pięścią w twarz jako odwet i żeby przestał go dręczyć.

„Czy było dużo krwi?”
'Tak.'
– Gdzie go uderzyłeś w twarz?
'Jego nos.'
Następnie wyjaśniłem stopień potencjalnego urazu spowodowanego uderzeniem kogoś w twarz, jak
bardzo by to było bolesne i szkolne zasady dotyczące przemocy. Zgodziliśmy się, że jego odpowiedź
została wyceniona na 12 bloków. Widział, że chociaż Steven zaczął to i popełnił bardziej prowokacyjne
działania niż Eric, uderzając Stevena w twarz, Eric ostatecznie miał 18 bloków, Steven osiem i jeden
nauczyciel. Wykorzystano to, aby wyjaśnić i zachęcić go do zaakceptowania, dlaczego został
zawieszony w szkole, a Steven nie został zawieszony.
Mapa świata dziecka
Carol Gray zaleca stworzenie mapy świata dziecka i zidentyfikowanie miejsc, w których dziecko jest
podatne lub bezpieczne przed aktami zastraszania. Niektóre obszary będą wymagały większego
nadzoru i można stworzyć więcej bezpiecznych przystani. Jednym z problemów związanych z
programem prewencyjnym, który opiera się przede wszystkim na nadzorze personelu, jest to, że akty
mobbingu są zwykle ukryte – tylko około 15 procent takich działań jest obserwowane przez nauczyciela
w klasie, a tylko 5 procent na placu zabaw. Jednak inne dzieci często są świadkami aktów zastraszania
i będą musiały być kluczowymi uczestnikami programu.
Pozytywna presja rówieśników
Kodeks postępowania w sprawie nękania w szkołach powinien uwzględniać wkład rówieśników.
Powinny odbywać się regularne dyskusje klasowe w celu przeglądu kodu, konkretnych incydentów i
strategii. Same dzieci mogą potrzebować własnego programu szkoleniowego na temat zastraszania.
Program może zawierać informacje o długofalowych konsekwencjach zarówno dla dzieci, które
dopuszczają się aktów znęcania się, jak i dla ich celów. Dzieciom, o których wiadomo, że znęcają się
nad innymi, należy przypomnieć o krótkoterminowych konsekwencjach w postaci uzgodnionego
kodeksu postępowania i kar, a także o długofalowych konsekwencjach dla ich zdolności do
nawiązywania przyjaźni i osiągania pomyślnego zatrudnienia. Powinni też być wyczuleni na ryzyko
wystąpienia zaburzeń nastroju i większą możliwość popełnienia przestępstwa. „Cichą” większość
dzieci, które nie są zaangażowane w zastraszanie jako sprawca lub cel, należy zachęcać do ratowania
zarówno dziecka, które jest celem zastraszania, jak i dziecka, które angażuje się w zastraszanie. Osoby
postronne, które ogólnie uważają za niepokojące świadków aktów zastraszania, będą potrzebowały
nowych strategii i zachęty do konstruktywnego reagowania na takie akty. Ich poprzednie odpowiedzi
mogły zawierać ulgę, że nie są celem; bycie unieruchomionym przez strach, że sam stanie się celem,
jeśli zainterweniują; posiadanie rozproszonego poczucia odpowiedzialności poprzez bycie w grupie
większościowej; niepewność co robić; zalecenie, aby się nie angażować; i przestrzeganie kodeksu
milczenia, z naciskiem rówieśników, aby nie informować o tym, co się dzieje. Niestety, część osób
postronnych może odbierać to wydarzenie jako humorystyczne lub zasłużone przez cel, co stanowi
jawną zachętę dla dziecka do popełnienia aktu zastraszania. Można ich nauczyć, aby jasno stwierdzali,
że to, co się dzieje, jest złe, że musi się skończyć, a jeśli się nie zatrzyma, zostanie to zgłoszone. Może
to oznaczać wkroczenie między sprawcę a cel. W cichej większości są dzieci, które mają wysoki status
społeczny, silne poczucie sprawiedliwości społecznej i naturalną asertywność. Te dzieci mogą być
osobiście zachęcane i mogą odnosić duże sukcesy w interweniowaniu, aby powstrzymać zastraszanie.
Ich wysoki status społeczny może również zachęcać inne dzieci do wyrażania swojej dezaprobaty.

Presja rówieśników może zmniejszyć zastraszanie. Proponuję, aby część dziecięcego kodeksu
dotyczącego zastraszania zawierała pochwały za pozytywną interwencję świadka, ale inne dzieci, które
były obecne, ale nie próbowały interweniować, powinny ponieść pewne konsekwencje za swoją
bezczynność, co pośrednio umożliwiło wystąpienie zastraszania . Potrzebna jest odpowiedzialność
zbiorowa za akty zaniechania, a nie zlecenie: innymi słowy, konsekwencje za to, czego nie zrobili.
Strażnik
Nauczyciel może zachęcać do systemu „kumpel” lub opiekuna, z opiekunem rekrutowanym z grupy
dzieci o wysokim statusie społecznym i sumieniu społecznym. Jego rola polega na monitorowaniu
sytuacji dziecka z zespołem Aspergera, zgłaszaniu wszelkich incydentów z zachowaniem poufności,
zachęcaniu ofiary do zgłaszania incydentu oraz oświadczaniu publicznie, że sytuacja nie jest zabawna i
należy zaprzestać dokuczania lub zastraszania. Inną cenną cechą opiekuna jest naprawa szkód
emocjonalnych i samooceny wyrządzonych dziecku lub nastolatkowi z zespołem Aspergera. Osoba
dorosła może być współczująca i zapewniać poczucie otuchy, ale regenerująca wartość wspierającego
komentarza popularnego rówieśnika może być bardzo skutecznym antidotum. Czasami dziecko z
zespołem Aspergera nie zdaje sobie sprawy, że działania innego dziecka są aktami dokuczania i
zastraszania. Osoba monitorująca lub opiekun powinna być dzieckiem świadomym społecznie, które
jest w stanie łatwo odróżnić czyny przyjazne i nieprzyjazne i odpowiednio na nie reagować. Opiekun
może również uratować dziecko z zespołem Aspergera w sytuacjach trudnych do monitorowania dla
dorosłych. Liane Holliday Willey opisuje w swojej autobiografii przykład korzyści płynących z jej
opiekuna, Craiga.
Jestem zdumiony, że moi rówieśnicy znosili mnie i moje osobliwości. Prawdę mówiąc, mogliby nie
wiedzieć, gdyby nie mój bardzo dobry przyjaciel o imieniu Craig. Ten przyjaciel był bardzo bystry,
bardzo zabawny i bardzo lubiany. Mając go u boku, otrzymałem natychmiast podwyższony status w
naszej grupie i poza nią. Był moim przyjacielem prawie od zawsze i przez lata stał się dla mnie prawie
jak strażnik. W subtelny i otwarty sposób okazywał mi swoje wsparcie, oszczędzając mi miejsce na
lunch, odprowadzając mnie na zajęcia lub podnosząc mnie na imprezę. Craig wskoczył mi na ratunek,
zanim jeszcze wiedziałem, że muszę zostać uratowany.
Każda szkoła będzie miała potencjalnego Craiga, rolę, którą czasami na placu zabaw odgrywa
rodzeństwo dziecka z zespołem Aspergera. Jeśli autentyczni przyjaciele lub krewni zapewniają takie
wsparcie, ich opieka powinna być uznawana, chwalona i zachęcana. Podczas przemówienia w szkole
średniej Bill Gates powiedział: „Bądź miły dla nerdów. Są szanse, że skończysz dla jednego.
Strategie dla celu
Istnieją strategie, które mogą być stosowane przez dziecko, które jest celem aktu zastraszania, takie
jak próba uniknięcia potencjalnie wrażliwych sytuacji. Dziecko z zespołem Aspergera może próbować
znaleźć społecznie izolowane sanktuarium, ale może to być jedna z najbardziej bezbronnych sytuacji.
Luke Jackson, nastolatek, który ma zespół Aspergera, udziela kilku rad: Pewnego dnia sprawy stały się
zbyt trudne do zniesienia. Próbowałam ukrywać się w szatniach z dala od moich oprawców –
żałowałam, że nie napisałam wtedy książki, bo zdałabym sobie sprawę, że ukrywanie się to najgorsza
rzecz, jaką można zrobić. Ci dwaj chłopcy (niskie życie) znaleźli mnie i zaczęli się ze mną bawić w taki
sam sposób, jak kot bawi się myszą. Nie idź do cichego zakątka gdzieś na przerwach w szkole. Staraj się
być w bezpiecznym miejscu, takim jak biblioteka. Wiem, że to brzmi dziwnie, ale kiedy myślisz, że się
ukrywasz najprawdopodobniej zostaniesz znaleziony i zastraszony. AS dzieci nie są dobre w ustalaniu,
jak myślą inni ludzie. Najlepszą rzeczą, jaką możesz zrobić, to zostać u przyjaciela, jeśli go masz, lub
przynajmniej w miejscu, w którym jest dużo ludzi. Bezpieczeństwo tkwi w liczbach. Najlepiej „ukryć
się” w grupie dzieci, a przynajmniej w ich pobliżu. Ważne jest, aby dzieci z zespołem Aspergera były

mile widziane w lub w pobliżu grupy dzieci, gdy drapieżniki zbliżają się do potencjalnego celu. To
powitanie będzie musiało być częścią kodeksu zajęć na temat zastraszania. Innymi opcjami mogą być
zajęcia w nadzorowanej klasie podczas przerw, takie jak klub szachowy; lub okazja dla osób o
podobnych poglądach do spotkania się w grupie na placu zabaw. Istnieją konwencjonalne zalecenia
dotyczące tego, co zrobić, gdy jesteś celem, które mogą faktycznie pogorszyć sytuację. Porada, aby
ignorować słowa i czyny łobuza, nie działa. Ignorowanie aktów zastraszania jako sposobu zapobiegania
takim zachowaniom jest mitem. Prześladowca będzie eskalował swoje działania, dopóki dziecko nie
zareaguje. DonnaWilliams napisała do mnie w sprawie znęcania się, którego doświadczyła jako dziecko,
wyjaśniając, jak jej brak lub opóźnienie reakcji, zwłaszcza na ból, spowodowało, że inne dzieci
pomyślały „to nie ma znaczenia… nie może tego poczuć”.
Dziecko musi w jakiś sposób zareagować, ale co powinno powiedzieć lub zrobić? Ogólna rada jest taka,
aby takie dzieci starały się zachować spokój, zachować poczucie własnej wartości i reagować w sposób
asertywny i konstruktywny. Zachowanie spokoju i utrzymanie poczucia własnej wartości jest trudne
dla dzieci z zespołem Aspergera, ale strategie mówienia do siebie można wykorzystać do utrzymania
samokontroli. Dzieci, które są celem, muszą wiedzieć i pamiętać, że nie są winne, nie zasługują na
komentarze lub działania, a osoby, które muszą zmienić swoje zachowanie, to ci, którzy dopuszczają
się mobbingu. Gray (2004a) zaleca stworzenie jednej prostej odpowiedzi ustnej, która jest prawdziwa
i konsekwentnie stosowana. Przykładami są: „Nie zasługuję na to, przestań”; i „Nie podoba mi się to,
przestań”. Wskazane jest unikanie kłamstwa (na przykład powiedzenie „nie obchodzi mnie to”). W
każdym razie byłoby to trudne dla dzieci z zespołem Aspergera, które znane są z niechęci do kłamania.
Inną odpowiedzią, której należy unikać, jest odpowiedź z poczuciem humoru. Dzieci z zespołem
Aspergera miałyby w takiej sytuacji spore trudności z wytworzeniem humoru. Jeśli docelowe dziecko
nie jest pewne, czy działania drugiej osoby są przyjazne, czy nie, odpowiedź może brzmieć: „Dokuczasz
mi, że jestem przyjazny, czy nie?” Dziecko będzie musiało jasno określić swoje uczucia: „Co ty
robisz/mówisz robisz mi aby czuć się… [zmieszany, zły itp.]”. Ważne jest, aby dziecko oświadczyło, że
znęcanie się zostanie zgłoszone. Dziecko może wtedy spróbować wyjść z sytuacji, kierując się w stronę
osoby dorosłej lub bezpiecznej grupy dzieci. Jeśli znęcanie się ma miejsce w klasie, nauczyciel może
pozwolić dziecku, które jest celem, przenieść się do innej części klasy, być może bez konieczności
wcześniejszego proszenia o pozwolenie. Dziecko z zespołem Aspergera będzie szczególnie
potrzebowało wskazówek, gdy przeniesie się do gimnazjum lub liceum, gdzie drapieżni uczniowie są u
szczytu pod względem dokuczania i zastraszania. Nita Jackson w swojej autobiografii ma bardzo mądre
rady:
Zespół Aspergera nie czyni mnie mniej ludzkim, mniej emocjonalnym, ale po prostu bardziej
wrażliwym. Dochodzę więc do wniosku, że inni nastolatkowie z zespołem Aspergera, tacy jak ja,
powinni być zawsze uprzedzani o problemach, jakie mogą i napotkają z mainstreamerami. Rodzice –
porozmawiaj ze swoimi dziećmi; i dzieci – posłuchaj swoich rodziców! Nie zrobiłem… i zobaczyłem, co
mi się przydarzyło.
Strategie dla personelu specjalistycznego
Istnieją strategie, które może wdrożyć psycholog, pedagog szkolny lub nauczyciel wspomagający
naukę. Pierwszym etapem jest zbadanie wraz z dzieckiem, dlaczego ktoś mógłby zaangażować się w
zastraszanie. Myśli i motywacje innych nie są oczywiste dla dzieci z zespołem Aspergera ze względu na
nieodłączne trudności z umiejętnościami Teorii Umysłu. Dziecko może być bardzo zdezorientowane,
dlaczego ktoś mógłby być tak niemiły, dlaczego stał się celem i co ma myśleć i robić. Polecam dwie
strategie opracowane przez Carol Gray (1998), mianowicie Comic Strip Conversations, które mogą być
wykorzystane do odkrycia i wyjaśnienia myśli i uczuć każdego uczestnika incydentu oraz historii
społecznych, aby ustalić, co zrobić, jeśli podobne okoliczności wystąpią ponownie.

Rozmowy komiksowe
Rozmowy komiksowe polegają na rysowaniu wydarzenia lub sekwencji wydarzeń w formie scenorysu,
z rysunkami reprezentującymi każdą zaangażowaną osobę oraz dymkami mowy i myśli
reprezentującymi słowa i myśli każdego uczestnika. Dziecko i nauczyciel używają zestawu kolorowych
pisaków z końcówkami z włókna, których każdy kolor reprezentuje emocje. Kiedy dziecko wypełnia
dymki z mową lub myślami, wybór koloru przez dziecko wskazuje na jego postrzeganie przekazywanych
lub zamierzonych emocji. Może to wyjaśnić interpretację wydarzeń przez dziecko i uzasadnienie jego
odpowiedzi. Ta aktywność może również pomóc dziecku zidentyfikować i skorygować wszelkie błędne
wyobrażenia oraz określić, w jaki sposób alternatywne reakcje wpłyną na myśli i uczucia każdego
uczestnika. Gdy zostaną zidentyfikowane nowe odpowiedzi, dziecko odniesie korzyści, ponieważ
będzie w stanie przećwicz te odpowiedzi za pomocą odgrywania ról i zachęcaj do składania
sprawozdań, gdy dana strategia okazała się skuteczna. Dziecko z zespołem Aspergera może cieszyć się
tworzeniem „książki przechwałek” z nowych, udanych odpowiedzi, zwłaszcza jeśli skuteczne
zarządzanie wydarzeniem przyniesie pochwałę i odpowiednią nagrodę.
Zasoby
Dziecko może czytać odpowiednią do wieku fikcję, w której główny bohater doświadcza zastraszania i
reaguje w sposób, który ma służyć jako wzór dla młodego czytelnika. Zalecam staranny dobór wszelkich
materiałów do czytania dotyczących nękania, ponieważ niektóre strategie zawarte w tekście mogą nie
być zgodne z konwencjonalną mądrością dotyczącą zapobiegania nękaniu lub nie są odpowiednie dla
dzieci z zespołem Aspergera. Istnieje wiele programów dotyczących zapobiegania znęcaniu się w
szkołach dla typowych dzieci, a niektóre z zajęć w tych programach mogą być stosowane z dziećmi z
zespołem Aspergera. Istnieją jednak szkolne programy dotyczące zastraszania, które zostały specjalnie
opracowane przez specjalistów z zespołu Aspergera. Rodzice dzieci z zespołem Aspergera będą prosić
szkoły o wdrożenie tych nowych programów.
Co mogą zrobić rodzice?
Rodzice są niezbędni w zespołowym podejściu do ograniczania nękania i będą musieli być świadomi
zasad i odpowiednich programów w szkole ich dziecka oraz aktywnie uczestniczyć w zachęcaniu do
określonych reakcji. Rodzice odgrywają również rolę w zachęcaniu dziecka do pewności siebie i
zdolności do ujawniania swoich doświadczeń jako celu i do rozmowy z przyjacielem, nauczycielem,
rodzicem lub doradcą. Rodzic może rozważyć zapisanie dziecka na kurs sztuk walki w celu zwiększenia
umiejętności samoobrony jako środka odstraszającego przed aktami zastraszania. Jednak
sugerowałbym, aby kurs sztuk walki skupił się na tym, jak zachować spokój i uciec od konkretnych
chwytów i działań, zamiast ranić drugie dziecko. Rodzice mogą również potrzebować wiedzieć, że
badania na typowych dzieciach wskazują, że zwykła zmiana szkoły ma niewielki wpływ na zmniejszenie
prawdopodobieństwa, że dziecko stanie się celem zastraszania. Rodzice mogą jednak przenieść dziecko
do innej szkoły, która ma renomowany program interwencyjny w celu zmniejszenia częstości
występowania i skutków dokuczania i zastraszania. Często zdumiewa mnie stoicyzm i optymizm
niektórych dzieci z zespołem Aspergera, gdy są celem chronicznego znęcania się. Być może ostatnie
słowa tego rozdziału dotyczące dokuczania i zastraszania powinny pochodzić od dziecka z zespołem
Aspergera. Kate powiedziała do matki: „Mamo, nie wiem, kiedy ludzie się ze mną droczą lub są mili,
ale pewnego dnia ktoś naprawdę będzie chciał być moją przyjaciółką, a ja chcę być dostępna”.
KLUCZOWE ZAGADNIENIA I STRATEGIE
• Dzieci i dorośli z zespołem Aspergera są często celem dokuczania i zastraszania.

• Wpływ na samoocenę i stan psychiczny dziecka może być bardzo szkodliwy.
• Strategie mające na celu zmniejszenie częstotliwości i skutków znęcania się:
° Stosuj podejście zespołowe i uwzględnij cel, administrację szkoły, nauczycieli, rodziców, psychologa
dziecięcego, inne dzieci i dziecko, które angażuje się w zastraszanie.
° Zapewnij personelowi szkolenie w zakresie reagowania i ograniczania aktów dokuczania i
zastraszania.
° Upewnij się, że sprawiedliwość jest sprawiedliwa oparta na motywacji, wiedzy i faktach.
° Użyj zadania Skala Sprawiedliwości, aby określić i wyjaśnić stopień odpowiedzialności i konsekwencje.
° Stwórz mapę świata dziecka, aby zidentyfikować bezpieczne schronienie.
° Używaj pozytywnej presji rówieśniczej, aby zapobiegać aktom dokuczania i zastraszania.
° Wybierz opiekuna, który jest „mądry na ulicy” i ma wysoki status społeczny wśród rówieśników, aby
chronić dziecko i poprawić samoocenę.
° Naucz cel, że może znaleźć bezpieczeństwo w liczbach i „ukryj się” w grupie dzieci.
° Przyznaj, że ignorowanie aktów zastraszania rzadko, jeśli w ogóle, zmniejsza prawdopodobieństwo
bycia celem zastraszania.
° Naucz dziecko, które jest celem, asertywnego i uczciwej odpowiedzi.
° Poszukaj pomocy specjalistów, takich jak psychologowie kliniczni, którzy mogą wykorzystać
ćwiczenia, takie jak Rozmowy komiksowe, aby odkryć myśli, uczucia i interpretację intencji osoby z
zespołem Aspergera i innych uczestników oraz wyjaśnić, dlaczego była cel i co robić w podobnych
sytuacjach w przyszłości.
° Korzystaj z książek, zasobów i programów w celu dostarczania informacji i
strategie ograniczania dokuczania i zastraszania.
° Zachęć rodziców do rozważenia zapisania dziecka na kurs dla
samoobrona przed fizycznymi aktami znęcania się.
° Należy pamiętać, że zmiana szkoły może mieć niewielki wpływ na zmniejszenie prawdopodobieństwa,
że dziecko stanie się celem dokuczania i zastraszania.
Teoria umysłu
Jak dziwny jest jego głos, jak dziwny jest jego sposób mówienia i sposób poruszania się. Nic więc
dziwnego, że temu chłopcu również brakuje zrozumienia wypowiedzi innych osób i nie może na nie
reagować je odpowiednio. -Hans Asperger
Termin psychologiczny Teoria Umysłu (ToM) oznacza zdolność rozpoznawania i rozumienia myśli,
przekonań, pragnień i intencji innych ludzi w celu nadania sensu ich zachowaniu i przewidywania, co
będą dalej robić. Opisywano ją również jako „czytanie w myślach” lub „ślepotę umysłową” (BaronCohen 1995) lub, potocznie, trudności w „postawieniu się w sytuacji innej osoby”. Terminem
synonimicznym jest empatia. Dziecko lub dorosły z zespołem Aspergera nie rozpoznaje ani nie rozumie
sygnałów wskazujących na myśli lub uczucia drugiej osoby na poziomie oczekiwanym dla kogoś w tym
wieku. Ocena diagnostyczna powinna obejmować badanie dojrzałości dziecka lub osoby dorosłej w

zakresie umiejętności ToM i dysponujemy szeregiem testów, które można stosować u dzieci, młodzieży
i dorosłych . Istnieją historie z pytaniami na zrozumienie, które można wykorzystać na różnych
poziomach wiekowych, aby ocenić zdolność do określenia, co ktoś w historii myślałby lub czuł. „Dziwne
historie” zostały opracowane przez Francescę Happé dla dzieci w wieku od 4 do 12 lat, a „Historie z
życia codziennego” Nilsa Kalanda i współpracowników dla nastolatków. Simon Baron-Cohen i Sally
Wheelwright opracowali zadania ToM dla dorosłych (Baron-Cohen 2003), w których klinicysta
rejestruje, czy dziecko, czy dorosły udziela odpowiedzi, która demonstruje zdolności ToM, ale także
czas potrzebny na uzyskanie odpowiedzi w porównaniu z grupa rówieśnicza danej osoby i czy wydaje
się, że prawidłowa odpowiedź została osiągnięta poprzez analizę intelektualną, uczenie się na pamięć
i pamięć, a nie natychmiastowe i intuicyjne. Typowe dzieci, zwłaszcza w wieku pięciu lat, są niezwykle
bystre w dostrzeganiu i rozumieniu sygnałów społecznych, które wskazują na myśli i uczucia. To tak,
jakby ich umysł przedkładał wskazówki społeczne nad inne informacje w ich środowisku, i mają
mentalną teorię, co oznaczają sygnały społeczne i jak na nie reagować. Ta umiejętność dominuje w
postrzeganiu typowych ludzi do tego stopnia, że stają się antropomorficzne i rzutujące ludzkie
zachowania społeczne na zwierzęta, a nawet przedmioty. W intrygującym badaniu Ami Klin
wykorzystano Social Attribution Task (SAT), które zostało pierwotnie opracowane przez Heidera i
Simmla. Zrobili animowany film animowany z obsadą „postaci” będących kształtami geometrycznymi,
które poruszają się synchronicznie względem siebie lub w wyniku działania innych kształtów. Film trwa
tylko 50 sekund, ale składa się z sześciu kolejnych segmentów prezentowanych pojedynczo. Po każdym
segmencie obserwator jest pytany „Co się tam stało?”, aby narrować niememu filmowi.
Obserwatorowi zadawane są również pytania typu „Jaką osobą jest duży trójkąt czy małe koło?”
Autorzy zadania stwierdzili, że studenci używali antropomorficznych słów do opisania działań (pogoń,
uwięzienia i zabawy) oraz uczuć ( przestraszony, podniecony lub sfrustrowany) „postaci”. Kiedy SAT był
używany z młodzieżą z zespołem Aspergera, stwierdzono, że istnieją istotne różnice między takimi
osobami a ich rówieśnikami. Ich narracje były krótsze, z mniej rozbudowanymi wątkami społecznymi.
Wiele z ich komentarzy nie dotyczyło filmu i zidentyfikowali tylko jedną czwartą elementów
społecznościowych zidentyfikowanych przez osoby kontrolne. Używali mniej terminów ToM i mniej
wyrafinowania społecznego. Wytwarzały również mniej i bardziej uproszczone atrybucje osobowości.
Narracje osób kontrolnych, które z łatwością przypisywały znaczenie społeczne dwuznacznej scenie,
zawierały opisy odwagi lub uniesienia, złożone osobowości i atrybucje społeczne, które stanowiły
spójną Historię Społeczną. Natomiast narratorzy z zespołem Aspergera używali różnych terminów, aby
wyjaśnić ruchy kształtów. Ich atrybucje zwykle skupiały się na aspektach fizycznych, opisując takie
ruchy, jak podskakiwanie lub oscylacja z powodu pola magnetycznego. Osoba z zespołem Aspergera
postrzega świat fizyczny bardziej niż świat społeczny. Kolejne badanie z wykorzystaniem animowanych
kształtów geometrycznych wykazało, zgodnie z oczekiwaniami, że dorośli z zespołem Aspergera podał
mniej opisów działań w kategoriach stanów psychicznych, ale był w stanie określić, które obszary
mózgu są zaangażowane. U typowych dorosłych w przypisywaniu stanów psychicznych pośredniczy
kora przedczołowa, górna bruzda skroniowa i bieguny skroniowe, ale uczestnicy badania z zespołem
Aspergera wykazali mniejszą aktywację tych obszarów mózgu.
Istnieje neurologiczne wyjaśnienie upośledzonych lub opóźnionych zdolności TOM. Sugeruje się, że
upośledzone TOM wpływa również na samoświadomość i introspekcję. Rozmawiałem z Coreyem,
nastolatkiem z zespołem Aspergera, o umiejętności „czytania w myślach”. Powiedział: „Nie jestem
dobry w ustalaniu, co myślą inni ludzie. Nie jestem pewien, o czym teraz myślę”. W związku z tym może
pojawić się wszechobecna trudność w myśleniu o myślach i uczuciach, niezależnie od tego, czy są to
myśli i uczucia innej osoby, czy samego siebie. Ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że osoba z zespołem
Aspergera ma niedojrzałe lub upośledzone zdolności lub empatię ToM, a nie brak empatii.
Sugerowanie braku empatii byłoby straszną zniewagą dla osób z zespołem Aspergera, sugerując, że

dana osoba nie rozpoznaje uczuć innych ani nie przejmuje się nimi. Osobie zależy, bardzo głęboko, ale
może nie być w stanie rozpoznać bardziej subtelnych sygnałów stanów emocjonalnych lub „odczytać”
złożone stany psychiczne.
WPŁYW ZABURZEŃ TEORII ZDOLNOŚCI UMYSŁU NA ŻYCIE CODZIENNE
Chociaż rozumiemy, że osoba z zespołem Aspergera ma trudności z rozeznaniem, co myśli lub czuje
inna osoba, znacznie trudniej jest sobie wyobrazić, jak to musi wyglądać na co dzień, ponieważ typowi
ludzie stosunkowo „czytają w myślach”. łatwo i intuicyjnie. Możemy „czytać” twarz i tłumaczyć
znaczenie mowy ciała i prozodii mowy. Rozpoznajemy również sygnały kontekstowe, które wskazują
na dominujące lub oczekiwane myśli innych. Poniżej przedstawiono niektóre obszary codziennego
życia dzieci i dorosłych z zespołem Aspergera, na które mają wpływ upośledzone lub opóźnione
umiejętności ToM.
Trudności z odczytaniem wiadomości społecznych/emocjonalnych w czyichś oczach
Skąd wiemy, co dana osoba myśli lub czuje? Jednym ze sposobów jest nasza umiejętność czytania
twarzy, w szczególności obszaru wokół oczu. Od pewnego czasu wiemy, że dzieci i dorośli z
zaburzeniami ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera, wydają się nawiązywać mniejszy
kontakt wzrokowy niż oczekiwano, mają tendencję do rzadszego patrzenia na twarz danej osoby, a tym
samym do braku zmian w wyrazie. Chris był nastolatkiem z zespołem Aspergera, który szczególnie
interesował się astronomią. Przed przystąpieniem do badania diagnostycznego jego rodzice poprosili
go, aby nie rozmawiał o zainteresowaniu, ponieważ jego entuzjazm i skłonność do nudzenia ludzi
sprawiały, że wydawał się ekscentryczny. Wiedziano jednak o jego niezwykłej wiedzy astronomicznej i
zaczęto wypytywać Chrisa o ostatnie zdjęcia powierzchni Marsa, które były pokazywane w
telewizyjnych programach informacyjnych. Chris zdawał sobie sprawę, że chociaż chciano
kontynuować rozmowę o astronomii, tak jak Chris, jego rodzice, którzy byli obecni i obserwowali go,
nie pochwalili tematu rozmowy. Był zdezorientowany i wycofał się zamykając oczy, ale nadal mówił o
astronomii. Następnie wyjaśniono Chrisowi ,że są trudności z kontynuowaniem rozmowy z kimś, kto
miał zamknięte oczy. Chris odpowiedział: „Dlaczego miałbym chcieć na ciebie patrzeć, skoro wiem,
gdzie jesteś?”. Patrzenie na ludzi to nie tylko zlokalizowanie ich położenia i sprawdzenie, czy się
przeprowadzili. Patrzymy na twarz, aby odczytać wyraz, aby określić, co ktoś może myśleć lub czuć.
Kiedy dzieci i dorośli z zespołem Aspergera patrzą na twarz, gdzie dokładnie patrzą? Większość
typowych ludzi skupia się na oczach, aby pomóc określić myśli i uczucia drugiej osoby. Oczy są uważane
za „okna duszy”. Technologia śledzenia wzroku może być wykorzystana do pomiaru fiksacji wzrokowej,
a ostatnie badania wykazały, że dorośli z zespołem Aspergera mają tendencję do patrzenia mniej na
oczy, a bardziej na usta, ciało i przedmioty niż osoby z grupy kontrolnej. Te pomysłowe badania
pozwoliły ustalić, gdzie ktoś patrzył, oglądając filmowaną interakcję między aktorami. W jednej scenie,
w której osoby kontrolne skupiały się na spojrzeniu zaskoczenia i przerażenia w szeroko otwartych
oczach aktora, osoby z zespołem Aspergera lub High Functioning Autism skupiały się na ustach aktora.
Badania wykazały, że osoby z grupy kontrolnej dwukrotnie częściej skupiały wzrok na okolicy oka niż
grupa osób z zespołem Aspergera lub z autyzmem wysokofunkcjonującym. Patrząc na czyjeś usta,
osoba może pomóc w przetwarzaniu komunikacji językowej, ale przegapi informacje, które mogą być
przekazywane przez obszar oczu na twarzy. Inne badania wykazały, że gdy osoba z zespołem Aspergera
patrzy w czyjeś oczy, jest mniej zdolna do odczytania znaczenia w oczach niż osoby z grupy kontrolnej.
Cytat z osoby z zespołem Aspergera potwierdza trudność w odczytywaniu komunikatów
przekazywanych przez okolice oczu twarzy: „Ludzie przekazują sobie nawzajem komunikaty oczami,
ale nie wiem, co mówią”. Osoby z zespołem Aspergera mają dwa problemy z wykorzystywaniem
informacji z oczu do określania, co ktoś myśli i czuje. Po pierwsze, zwykle nie patrzą w oczy jako

dominujące źródło informacji dotyczących komunikacji społecznej/emocjonalnej, a po drugie, nie są
zbyt dobrzy w czytaniu oczu, na które patrzą.
Dokonywanie interpretacji dosłownej
Jedną z konsekwencji upośledzonych lub opóźnionych umiejętności ToM jest tendencja do dosłownej
interpretacji tego, co ktoś mówi. Zauważyłem dosłowną reakcję dzieci z zespołem Aspergera na prośby,
takie jak „Wskakuj na wagę”, emocjonalną reakcję na komentarze, takie jak „Wznieśmy toast za pannę
młodą”, oraz zamieszanie związane z angielskimi metaforami, takimi jak „Już czas skarpetki do góry.”
Innym przykładem dosłownej interpretacji był przypadek dziecka z zespołem Aspergera, które
ukończyło pracę domową, a jego matka była zdezorientowana, dlaczego pod koniec eseju narysował
obrazki. Wyjaśnił, że nauczyciel powiedział mu, że na końcu eseju musi wyciągnąć własne wnioski. Od
pewnego czasu wiemy, że dzieci i dorośli z zespołem Aspergera mają trudności z rozpoznaniem
odpowiednich sygnałów społecznych i odczytaniem myśli lub emocji z twarzy innej osoby, ale mamy
nowe dowody na to, że mają również trudności ze zrozumieniem znaczenia tonu głosu tej osoby , czy
prozodia, która normalnie umożliwiałaby słuchaczowi wyjście poza dosłowną interpretację. Jesteśmy
w stanie zrozumieć niespójność między wyrazem twarzy, tonem głosu i kontekstem, a także
uświadomić sobie, kiedy ktoś dokucza lub jest sarkastyczny. Dzieci lub dorośli z zespołem Aspergera
mogą być zdezorientowani sarkazmem i skłonni do dokuczania innym, ponieważ są wyjątkowo
łatwowierni i zakładają, że ludzie mówią dokładnie to, co mają na myśli.
Bycie uważanym za lekceważącego i niegrzecznego
Dziecko z zespołem Aspergera może nie zauważyć ani nie odczytać subtelnych wskazówek osoby
dorosłej lub innego dziecka, że staje się zirytowane swoim egocentrycznym lub dominującym
zachowaniem lub rozmową. Wydaje się, że dziecko łamie zasady społeczne i nie reaguje na znaki
ostrzegawcze. Jeśli dorosły lub inne dziecko nie wie, że to zachowanie jest spowodowane
upośledzonymi lub opóźnionymi umiejętnościami TU, interpretacją tego zachowania jest dokonanie
oceny moralnej: że dziecko z zespołem Aspergera jest celowo lekceważące i niegrzeczne. Jednak
dziecko niekoniecznie ma złośliwe zamiary, zwykle nie jest świadome powodowania urazy i może być
zdezorientowane, dlaczego druga osoba jest zła. Osoby z zespołem Aspergera wykazują niezwykły
entuzjazm dla swoich szczególnych zainteresowań. Mogą jednak nie zdawać sobie sprawy, że inni
ludzie nie podzielają tego samego poziomu entuzjazmu. Ponieważ ludzie z zespołem Aspergera mają
tendencję do patrzenia mniej na drugą osobę, kiedy mówią, mogą nie widzieć lub nie rozpoznawać
subtelnych oznak znudzenia lub być w stanie ocenić, czy temat jest związany z kontekstem lub
priorytetami drugiej osoby. Kiedy matka pyta swoje dziecko: „Co robiłaś dzisiaj w szkole?”, typowe
dzieci będą wiedziały, co ich matka już wie i co chciałaby wiedzieć lub co zainteresowałaby, co
wydarzyło się w szkole. Dzieci z upośledzonymi zdolnościami ToM mogą nie wiedzieć, jak odpowiedzieć
na to pytanie. Czy chce wiedzieć wszystko, od momentu wejścia dziecka do klasy do momentu wyjścia?
Co byłoby dla niej ważne? Ile ona już wie? Dziecko z zespołem Aspergera może mieć trudności z
identyfikacją kluczowych wydarzeń z perspektywy matki i albo odmówi odpowiedzi na pytanie,
ponieważ jest zbyt trudne, albo skomentuje cały dzień z każdym szczegółem. Monolog staje się wtedy
bardzo nużący. Stephen Shore przesłał mi następujący komentarz. „Kiedy pytają mnie, co chciałbym
zjeść lub wypić, będąc gościem w domu innej osoby, nie mogę odpowiedzieć. Moją odpowiedzią jest
pytanie „Co jest dostępne?” Po przedstawieniu mi opcji łatwo jest dokonać wyboru. W przeciwnym
razie pytanie wydaje się zbyt duże. Podobnie te tematy lub czynności, które interesują innych, mogą
być postrzegane jako nudne przez osobę z zespołem Aspergera. Na przykład w szkole małe dzieci
zwykle siedzą nieruchomo podczas „pokaż i opowiedz” i naprawdę interesują się doświadczeniami
dziecka, które stoi przed grupą. Dziecko z zespołem Aspergera może nie być w stanie wczuć się w
gawędziarza lub być zainteresowane jego doświadczeniami. Może się nudzić i krytykować za

nieuważanie. Dlatego skłonność do długich rozmów bez rozpoznania znudzenia innej osoby lub
nieuważania na interesy innych może być spowodowana upośledzeniem TU, a nie brakiem szacunku
lub chęcią niewłaściwego zachowania.
Uczciwość i oszustwo
Zauważyłem, że małe dzieci z zespołem Aspergera są często niezwykle uczciwe. Zapytani przez rodzica,
czy popełnili czyn, o którym wiedzą, że jest niedozwolony, chętnie przyznają, że to zrobili. Inne dzieci
rozpoznają, że są sytuacje, w których dorosły nie miałby wystarczającej wiedzy (np. nie widział, kto to
zrobił), a dziecko może użyć oszustwa, aby uniknąć konsekwencji. Inną cechą charakterystyczną
zespołu Aspergera jest to, że dana osoba nie wie, kiedy można by się spodziewać, że powie „białe
kłamstwo”, wypowiadając komuś komentarz, który jest prawdziwy, ale może spowodować obrazę. Na
przykład dziecko z zespołem Aspergera może zauważyć, że kobieta stojąca w kolejce do kasy w
supermarkecie jest otyła, a zauważ, swoim zwykłym tonem głosu i głośnością, że dama jest gruba i musi
przejść na dietę. Zdaniem dziecka powinno być wdzięczne za obserwację i radę; prawdopodobieństwo,
że jego matka będzie zakłopotana lub kobieta urażona tak niegrzecznym komentarzem, nie jest częścią
procesu myślenia dziecka. Inne dzieci normalnie hamowałyby taką reakcję, opartą na zrozumieniu
myśli i uczuć drugiej osoby. Wydaje się, że dzieci i dorośli z zespołem Aspergera są bardziej przywiązani
do uczciwości i prawdy niż do myśli i uczuć innych. Inny taki przykład może mieć miejsce w szkole. Na
przykład, gdy nauczyciel jest rozproszony, dziecko może popełnić nieposłuszeństwo. Kiedy nauczyciel
rozpozna, że coś się stało, ale nie wie, kto to zrobił, może poprosić winowajcę o przyznanie się do winy.
Inne dzieci często wiedzą, kto to był, ale zwykle tego nie mówią, ponieważ ich wierność jest zgodnemu
z kodeksem społecznym, jak powiedzieliby Australijczycy, „nie wtrącać się w swoich kolegów”. Jednak
dla dziecka z zespołem Aspergera wierność jest prawdzie, a nie grupie społecznej. Nauczyciel zadał
pytanie i szybko udziela odpowiedzi, ale potem jest zdezorientowany zirytowaniem innych dzieci,
zwłaszcza jeśli nie zrobiły tego. Jeśli chodzi o dziecko, udzieliło logicznej, poprawnej odpowiedzi na
pytanie nauczyciela. Umiejętność zrozumienia wartości oszustwa i rozpoznania, kiedy można się tego
spodziewać, pojawia się później w rozwoju dziecka z zespołem Aspergera, czasami nawet we
wczesnych latach nastoletnich. Może to powodować zamieszanie u rodziców i nauczycieli, ponieważ
wcześniej uczciwe (być może z winy) dziecko zdaje sobie sprawę, że można oszukać ludzi i uniknąć
przewidywanych konsekwencji. Jednak rodzaj oszustwa może być niedojrzały, a oszustwo łatwe do
zidentyfikowania przez osobę dorosłą. Tam, gdzie kłamstwo staje się problemem dla rodziny i
przyjaciół osoby z zespołem Aspergera, poszukamy wyjaśnień. Po pierwsze, ze względu na upośledzone
lub opóźnione zdolności ToM, osoba z zespołem Aspergera może nie zdawać sobie sprawy, że druga
osoba jest prawdopodobnie bardziej urażona przez kłamstwo niż przez jakiekolwiek widoczne
wykroczenie. Po drugie, może uważać, że kłamstwo może być sposobem na uniknięcie konsekwencji
lub szybkim rozwiązaniem problemu społecznego. Osoba może nie przyznać, że kłamstwo może być
również sposobem na utrzymanie poczucia własnej wartości, jeśli mieć arogancki obraz siebie, przez
co popełnianie błędów jest nie do pomyślenia. Dorośli z zespołem Aspergera mogą być znani z
uczciwości, silnego poczucia sprawiedliwości społecznej i przestrzegania zasad. Mocno wierzą w zasady
moralne i etyczne. Są to godne podziwu cechy w życiu, ale mogą powodować znaczne problemy, gdy
pracodawca danej osoby nie podziela tych samych ideałów. Podejrzewam, że wielu „informatorów”
ma zespół Aspergera. Z pewnością spotkałem kilku, którzy stosowali w swojej pracy kodeks
postępowania firmy lub departamentu rządowego i zgłaszali wykroczenia i korupcję. Później byli
zdumieni, że kultura organizacyjna, menedżerowie liniowi i koledzy byli mniej niż wspierający; może to
prowadzić do rozczarowania i depresji.
Poczucie paranoi

Jedną z konsekwencji upośledzonych lub opóźnionych umiejętności ToM dla osoby z zespołem
Aspergera jest trudność w rozróżnieniu między celowymi a przypadkowymi działaniami innej osoby.
Obserwowałam dziecko z zespołem Aspergera, które siedziało na podłodze w klasie z innymi dziećmi
w klasie, słuchając, jak nauczyciel czyta bajkę. Sąsiedni chłopiec zaczął się z nim drażnić, wkładając
palce w jego plecy, podczas gdy nauczyciel nie patrzył. Dziecko z zespołem Aspergera stawało się coraz
bardziej zirytowane i w końcu uderzyło chłopca, aby przestał. Nauczyciel patrzył na dzieci w tym
momencie, ale nie wiedząc o poprzednich wydarzeniach, skarcił dziecko z zespołem Aspergera za
agresywność. Inne dzieci wyjaśniłyby, że zostały sprowokowane, i rozpoznałyby, że gdyby nauczyciel
znał okoliczności, konsekwencje byłyby mniej dotkliwe i bardziej sprawiedliwe. A jednak milczał.
Nauczycielka kontynuowała swoją opowieść, a kilka chwil później kolejne dziecko wróciło do klasy z
toalety. Kiedy ostrożnie przechodził obok dziecka z zespołem Aspergera, przypadkowo go dotknął;
dziecko z zespołem Aspergera nie było świadome, że w tej sytuacji działanie było przypadkowe, więc
uderzył go w taki sam sposób, jak miał dziecko, które go dręczyło. Na szczęście w tym przypadku
nauczycielka zdawała sobie sprawę z trudności dziecka w odróżnieniu działań przypadkowych i
celowych i potrafiła uspokoić sytuację wyjaśnieniem. Dodam, że pozorna paranoja u dzieci i dorosłych
z zespołem Aspergera może być również spowodowana bardzo realnymi doświadczeniami
społecznymi, gdzie spotykają się z większym stopniem celowego i prowokacyjnego dokuczania niż ich
rówieśnicy. Kiedy inne dziecko jest wrogo nastawione, każda kolejna interakcja z tym dzieckiem jest
myląca; dziecko z zespołem Aspergera może założyć, że interakcja była celowo wroga, podczas gdy
typowe dzieci lepiej potrafiłyby interpretować intencje drugiego dziecka na podstawie kontekstu i
sygnałów społecznych.
Rozwiązywanie problemów
W bardzo młodym wieku typowe dzieci zdają sobie sprawę, że ktoś inny może mieć rozwiązanie
praktycznego problemu i że inni mogą być zainteresowani i mogą pomóc. Ten wgląd w myśli i zdolności
innych ludzi nie jest automatyczny dla dzieci z zespołem Aspergera. Kiedy pojawia się problem,
szukanie wskazówek u kogoś, kto prawdopodobnie wie, co robić, zwykle nie jest pierwszą ani nawet
drugą myślą. Dziecko może siedzieć lub stać obok kogoś, kto oczywiście mógłby pomóc, ale wydaje się,
że jest „mrugający” i zdeterminowany, aby samodzielnie rozwiązać problem.
Konflikt zarządzania
W miarę rozwoju dzieci stają się bardziej dojrzałe i wyszkolone w sztuce perswazji, kompromisu i
radzenia sobie z konfliktami. Coraz lepiej potrafią zrozumieć perspektywę innych ludzi i jak wpływać
na ich myśli i emocje za pomocą konstruktywnych strategii. Skuteczne radzenie sobie z konfliktem
wymaga znacznych umiejętności ToM, dlatego można by się spodziewać trudności w rozwiązywaniu
konfliktów u dzieci i dorosłych z zespołem Aspergera. Obserwacje i doświadczenia sytuacji
konfliktowych sugerują, że dzieci z zespołem Aspergera są stosunkowo niedojrzałe, brakuje im
różnorodności narzędzi negocjacyjnych i mają skłonność do konfrontacji. Mogą uciekać się do
„prymitywnych” strategii zarządzania konfliktami, takich jak szantaż emocjonalny lub nieelastyczne
trzymanie się własnego punktu widzenia. Mogą nie rozumieć, że byliby bardziej skłonni osiągnąć to,
czego chcą, będąc miłym dla drugiej osoby. Kiedy kłótnia lub kłótnia się kończy, osoba z zespołem
Aspergera może również wykazywać mniej wyrzutów sumienia lub doceniać mechanizmy naprawy
uczuć innych ludzi, takie jak przeprosiny. Dorosły często potrzebuje wskazówek dla dziecka z zespołem
Aspergera w rozwiązywaniu konfliktów na wszystkich etapach dzieciństwa, ale w okresie dojrzewania
oczekuje się, że dziecko będzie zdolne do kompromisu, rozpoznania i uznania punktu widzenia drugiej
osoby, negocjowania i wybaczania i zapomnij o konfliktach. Te cechy mogą być nieuchwytne dla
dziecka z zespołem Aspergera, które można uznać za wykazujące objawy podobne do zaburzeń

opozycyjnych i buntowniczych. Istotne cechy rozwiązywania konfliktów związane z zespołem
Aspergera na tym etapie to:
• trudność w konceptualizacji perspektywy i priorytetów drugiej osoby
• ograniczone umiejętności perswazji
• skłonność do konfrontacji i sztywności
• niechęć do zmiany decyzji i przyznania się do błędu
• niechęć do bycia przerywanym
• przymus ukończenia
• skłonność do karania zamiast chwalenia
• tendencja do unikania żądań
• brak znajomości strategii alternatywnych.
W ten sposób dzieci z zespołem Aspergera mogą wydawać się sprzeciwiać decyzjom innych,
przeciwstawiać się ich priorytetom i zaprzeczać swojemu rozsądkowi. Mogą mieć historię
kontynuowania swojej decyzji, dopóki druga osoba nie skapituluje i nie rozpoznają sygnałów, że
mądrze byłoby nie kontynuować kłótni. Inne dzieci potrafią rozpoznać perspektywę, priorytety i
rozumowanie przyjaciela, a przynajmniej ze względu na ich przyjaźń mogą przychylić się do prośby i
decyzji przyjaciela. Oczekują wzajemności w tym aspekcie przyjaźni. Dzieci z zespołem Aspergera i ich
przyjaciele mogą potrzebować wskazówek, kiedy i jak złożyć prośbę, wysłuchać i przyswoić punkt
widzenia i priorytety drugiej osoby, negocjować pewne obszary porozumienia i kompromisu oraz
szukać i akceptować decyzję arbitra. Przede wszystkim muszą nauczyć się, aby emocje, a zwłaszcza
gniew, nie zaogniały sytuacji. Gry fabularne mogą być wykorzystane do zilustrowania nieodpowiednich
i odpowiednich strategii rozwiązywania konfliktów.
Introspekcja i samoświadomość
Uta Frith i Francesca Happé zasugerowały, że ze względu na różnice w nabywaniu i naturze zdolności
ToM w rozwoju poznawczym dzieci z zespołem Aspergera mogą one rozwinąć inną formę
samoświadomości. Dziecko może nabyć ToMabilities, wykorzystując inteligencję i doświadczenie, a nie
intuicję, co może ostatecznie prowadzić do alternatywnej formy samoświadomości, gdy dziecko
zastanawia się nad swoim własnym stanem psychicznym i stanami psychicznymi innych. Frith i Happé
(1999) opisali tę wysoce refleksyjną i wyraźną samoświadomość jako podobną do świadomości
filozofów. Czytałem autobiografie dorosłych z zespołem Aspergera i zgadzam się, że jest to jakość
quasi-filozoficzna. Kiedy inny sposób myślenia i postrzegania świata łączy się z zaawansowanymi
zdolnościami intelektualnymi, osiągamy nowe postępy w filozofii. Warto zauważyć, że filozof Ludwig
Wittgenstein miał wiele cech „uzdolnionej” intelektualnie osoby z zespołem Aspergera.
Zrozumienie zakłopotania
Badanie, w którym zbadano rozumienie zakłopotania u dzieci z autyzmem wysokofunkcjonującym lub
zespołem Aspergera, jak można się spodziewać, wykazało związek między ToMskills a rozumieniem
zakłopotania; ale szczegółowe badanie odpowiedzi dzieci wykazało, że istnieje kilka interesujących
cech. Dzieci z zespołem Aspergera miały tendencję do oceniania niektórych sytuacji jako wstydliwych,
podczas gdy typowe dzieci nie, i miały pewne trudności z uzasadnieniem, dlaczego ktoś byłby
zawstydzony. Na poziomie intelektualnym rozumieli pojęcie zakłopotania, ale byli mniej zdolni do

wykorzystania tego pojęcia w nowych sytuacjach. W praktyce zauważyłem, że niektóre dzieci z
zespołem Aspergera mogą wydawać się mało zakłopotane lub „treme” podczas prezentacji lub
działania przed innymi. Obserwacja sytuacji społecznych, w których można by się spodziewać, że
będzie zawierać wstydliwy język ciała, sugeruje, że osoby z zespołem Aspergera wykonują mniej
gestów zawstydzenia (takich jak dłoń zasłaniająca usta lub czerwona twarz) niż ich rówieśnicy. Simon
Baron-Cohen i współpracownicy opracowali test wykrywania faux pas, wykorzystując serię opowiadań
i zbadali, czy dzieci z zespołem Aspergera rozpoznały faux pas. Faux pas definiuje się jako „niedyskretną
uwagę lub działanie”, a badanie potwierdziło doświadczenie wielu rodziców, że w porównaniu z
typowymi rówieśnikami dzieci z zespołem Aspergera były mniej wyszkolone w wykrywaniu faux pas i
częściej popełniały faux pas w ich codziennym zachowaniu. Dzieci w wieku około ośmiu lat mogą
hamować swoje komentarze lub krytykę na podstawie przewidywania emocjonalnej reakcji drugiej
osoby; to znaczy, zachowują swoje myśli dla siebie, aby nie zawstydzać ani nie denerwować przyjaciela.
Osoba z zespołem Aspergera może być bardzo sprytna w identyfikowaniu błędów i bardzo chętnie
wskazuje błędy innej osoby. Komentarze mogą być interpretowane jako celowo krytyczne i wrogie, ale
motywacją osoby z zespołem Aspergera mogło być zachęcanie do perfekcji i uświadamianie drugiej
osobie o błędzie. Obserwowałem, jak nastolatki z zespołem Aspergera krytykują nauczyciela na oczach
całej klasy. Błąd nauczyciela może być trywialny, jak na przykład nieprawidłowa pisownia słowa, ale dla
młodej osoby z zespołem Aspergera chęć naprawienia błędu ma pierwszeństwo przed odczuciami
nauczyciela.
Lęk
Niepewność tego, co ktoś może myśleć lub czuć, może być czynnikiem przyczyniającym się do ogólnego
poczucia niepewności i niepokoju. Marc Fleisher jest utalentowanym matematykiem z zespołem
Aspergera i, jak większość osób z zespołem Aspergera, jest bardzo miłą osobą, która nie chce, aby ktoś
był zdezorientowany lub zmartwiony. W swojej autobiografii pisał:
Z powodu mojego braku pewności siebie strasznie boję się zdenerwować innych, nie zdając sobie z
tego sprawy, mówiąc lub robiąc złe rzeczy. Chciałbym móc czytać w myślach, wtedy wiedziałbym, czego
oni sobie życzą, i mógłbym postąpić słusznie. Życie towarzyskie jest dla mnie trudniejsze niż
jakiekolwiek równanie matematyczne. To, co działa dla jednej osoby, nie działa dla innej. Ludzie nie
zawsze mówią, co mają na myśli, lub trzymają się tego, co mówią.
Szybkość i jakość rozumowania społecznego
Typowi ludzie bardzo szybko i skutecznie wykorzystują umiejętności ToM, gdy angażują się w sytuacje
społeczne. Badania wykazały, że chociaż niektóre dzieci i dorośli z zespołem Aspergera mogą
wykazywać dość zaawansowane umiejętności ToM, przetwarzanie poznawcze odpowiednich
wskazówek i odpowiedzi może im zająć więcej czasu niż można by się spodziewać i wymagają więcej
zachęty i podpowiedzi. Ich odpowiedzi na pytania, które opierają się na zdolnościach ToM, mogą być
mniej spontaniczne i intuicyjne, a bardziej dosłowne, idiosynkratyczne i nieistotne. Nastolatek z
zespołem Aspergera, który szczególnie interesuje się komputerami, powiedział mi, że uważa, iż gdy
typowi ludzie znajdują się w sytuacji społecznej, ich mózg jest jak komputer, który ma „Windows” do
systemu operacyjnego świata społecznego, podczas gdy mózg osoby z zespołem Aspergera próbuje
używać DOS (metafora, która ma sens tylko wtedy, gdy czytelnik jest obeznany z terminologią
komputerową). Jedną z konsekwencji używania świadomej kalkulacji umysłowej zamiast intuicji jest
wpływ na czas reakcji. W rozmowie lub interakcji społecznej osoba z zespołem Aspergera może powoli
przetwarzać aspekty wymagające umiejętności ToM. Opóźnienie czasowe przetwarzania
intelektualnego prowadzi do braku synchronizacji, do której obie strony starają się dostosować. Ten
opóźniony czas reakcji może spowodować, że druga osoba będzie postrzegać osobę z zespołem

Aspergera jako niezwykle formalną lub pedantyczną, a nawet uważać, że jest opóźniona intelektualnie.
Inne dzieci często znęcają się nad dziećmi z zespołem Aspergera, nazywając je głupimi, co dodaje
zniewagi do kontuzji i może prowadzić do niskiej samooceny lub gniewu. Zauważyłem również, że na
zdolności ToM u dzieci i dorosłych z zespołem Aspergera może mieć wpływ złożoność sytuacji, szybkość
interakcji i stopień stresu. Na dużych spotkaniach towarzyskich ilość informacji społecznych może być
przytłaczająca dla kogoś z zespołem Aspergera. Osoba może mieć rozsądne zdolności ToM, ale mieć
trudności z określeniem, które sygnały są istotne, a które zbędne, zwłaszcza gdy jest zalana
wskazówkami społecznymi. Czas potrzebny na przetworzenie informacji społecznych jest podobny do
czasu, jaki zajmuje osobie, która uczy się drugiego języka, przetworzenie mowy osoby biegle w tym
języku. Jeśli native speaker języka mówi zbyt szybko, druga osoba może zrozumieć tylko kilka
fragmentów tego, co zostało powiedziane. Nauczyłem się dostosowywać moje interakcje z osobą z
zespołem Aspergera tak, aby mieściły się w zakresie zdolności tej osoby do przetwarzania rozumowania
społecznego. Zrelaksowana osoba z zespołem Aspergera może łatwiej przetwarzać stany psychiczne,
ale gdy jest zestresowana, jak w przypadku każdej umiejętności, wydajność spada. Może to mieć wpływ
na formalne testowanie ToMabilities i może wyjaśniać niektóre różnice między formalną wiedzą w
sztucznej sytuacji testowej a prawdziwym życiem, które jest bardziej złożone, z przejściowymi
wskazówkami społecznymi i większym stresem.
Wyczerpanie
Wiemy, że nabywanie umiejętności ToM może być opóźnione u osób z zespołem Aspergera i że z
czasem mogą ostatecznie osiągnąć zaawansowane umiejętności ToM. Jednak musimy również
rozpoznać stopień wysiłku umysłowego wymaganego przez osoby z zespołem Aspergera do
przetwarzania informacji społecznych. Wykorzystywanie mechanizmów poznawczych do
kompensowania zaburzonych umiejętności ToM prowadzi do psychicznego wyczerpania. Ograniczony
sukces społeczny, niska samoocena i wyczerpanie mogą przyczynić się do rozwoju depresji klinicznej.
Jedna z moich klientek ma świetne określenie na opisanie jej wyczerpania towarzyskiego. Mówi:
„Jestem cała zaludniona”.
STRATEGIE POPRAWIANIA TEORII ZDOLNOŚCI UMYSŁU Historie społeczne™
Mamy teraz kilka strategii ulepszania umiejętności ToM, w szczególności Historie społecznościowe .
Zdania perspektywiczne w Opowieści Społecznej™ dostarczają cennych informacji do rozwijania
umiejętności ToM. Opisują wiedzę, myśli, przekonania i uczucia każdej osoby, które są istotne w danej
sytuacji. Jednym z istotnych elementów przygotowania i pisania Opowieści Społecznej™ jest zdobycie
informacji o perspektywie wszystkich uczestników, a zwłaszcza dziecka z zespołem Aspergera. Słownik
Opowieści Społecznej™ może poszerzyć wiedzę i słownictwo w odniesieniu do terminów dotyczących
stanu psychicznego, dzięki obrazowym objaśnieniom słownictwa, takim jak wiedzieć, zgadywać,
oczekiwać i opinia. Historie społeczne™ mogą być również rozwijane tak, aby stały się ćwiczeniami
dotyczącymi określonych umiejętności ToM; na przykład dziecko uzupełnia następujące zdania:
Często mówię o pociągach. Często myślę o _____.
Często mówię o rozkładach jazdy autobusów. Często myślę o _____.
Matt często mówi o dinozaurach. Myślę, że Matt często myśli o _____.
Mattowi może się spodobać, jeśli zapytam go o _____.
Historie społeczne™ to strategia, która powinna poprawić zdolności ToM, ale do tej pory nie
opublikowano żadnych badań, które sprawdzałyby, czy iw jaki sposób Historie społeczne™ poprawiają
takie zdolności za pomocą standardowych testów ToM. Jednak zdaję sobie sprawę, że nauczyciele,

rodzice i praktycy potrzebują teraz strategii takich jak Social Stories i nie mogę czekać, aż badania
naukowe ustalą, czy poprawiają one dojrzałość w zakresie umiejętności ToM.
TEORIA PROGRAMÓW TRENINGOWYCH MIND
W kilku badaniach sprawdzano, czy umiejętności ToM można poprawić za pomocą programów
szkoleniowych zaprojektowanych specjalnie w celu poprawy poznania społecznego. Programy
wykorzystywały trening umiejętności społecznych w formacie grupowym (Ozonoff i Miller 1995),
proste programy komputerowe (Swettenham i in. 1996) oraz podręcznik i zeszyt ćwiczeń (Hadwin i in.
1996). Ocena przed i po leczeniu za pomocą standardowych miar ToMabilities potwierdziła, że
programy poprawiają zdolność do zaliczenia zadań ToM. Badania te nie wykazały jednak efektu
uogólnienia na zadania nie objęte programem szkolenia. W dwóch badaniach zastosowano
interesujące podejście do nauczania umiejętności ToM u dzieci w wieku przedszkolnym z zespołem
Aspergera, wykorzystując strategię „obrazu w głowie” (McGregor, Whiten i Blackburn 1998;
Swettenham i in. 1996). Procedura szkoleniowa obejmowała umieszczenie zdjęcia w otworze w głowie
lalki, aby wyjaśnić koncepcję, że inna osoba może zobaczyć lub wiedzieć coś innego niż to, co widziane
lub znane przez siebie.
Rozmowy komiksowe
Comic Strip Conversations zostały pierwotnie opracowane przez Carol Grey i wykorzystują proste
rysunki, takie jak „symbole z patyków”, dymki myśli i mowy oraz tekst w różnych kolorach, aby
zilustrować sekwencję działań, emocji i myśli w określonej sytuacji społecznej. Dzieci znają bańki myśli
z czytania komiksów i kreskówek. Wiemy, że dzieci w wieku od trzech do czterech lat rozumieją, że
bańki myśli reprezentują to, co ktoś myśli. Ostatnie badania sprawdzające, czy bańki myśli mogą być
wykorzystywane do nabywania ToMabilities u dzieci z autyzmem, przyniosły pewien sukces dzięki tej
metodzie. W przypadku konwersacji komiksowych pojedyncza „kreskówka” lub komiks to „rozmowa”
między dzieckiem a dorosłym, z rysunkami używanymi do określenia, co ktoś myśli, czuje, powiedział,
zrobił lub może zrobić. Kolor może służyć do identyfikacji emocjonalnego „tonu” lub motywacji, a karta
kolorów może służyć do powiązania określonego koloru lub głębi koloru z określoną emocją. Na
przykład dziecko może zdecydować się na użycie czerwonej kredki, aby wskazać, że słowa
wypowiedziane przez drugie dziecko były postrzegane jako wypowiedziane gniewnym tonem głosu.
Daje to możliwość poznania percepcji wydarzenia przez dziecko i skorygowania ewentualnych
błędnych interpretacji. Jedną z zalet tego podejścia jest to, że dziecko i dorosły rozmawiają, ale nie
patrzą na siebie; ich wspólny cel skupia się na ewoluującym rysunku przed nimi. Ogólne podejście
polega na wspólnym odkrywaniu przedstawianych myśli i uczuć, a nie na próbie ustalenia, kto jest
winny. Rozmowy komiksowe zapewniają jasne, wizualne wyjaśnienie tego, co ktoś myśli i czuje. Można
ich używać do wyjaśniania błędnej interpretacji intencji (obu stron), figur retorycznych, takich jak
sarkazm, oraz do zilustrowania alternatywnych wyników poprzez zmianę działań, mowy i myśli.
Interesujące jest to, że kiedy wyrażamy nasze nowe zrozumienie, mówimy „Tak, rozumiem, co masz
na myśli”, zamiast „Słyszę, co masz na myśli”. Regularnie korzystam z Rozmów Komiksowych w moim
klinicznym leczeniu zaburzeń nastroju (patrz Rozdział 6) . Dzieci z zespołem Aspergera często
komunikują swoje myśli i uczucia bardziej wymownie za pomocą rysunków niż mowy. Chociaż dzieci z
zespołem Aspergera mają trudności z rozpoznaniem tego, co ktoś inny może myśleć lub czuć,
doświadczenie kliniczne sugeruje, że mają jeszcze większe trudności z oszacowaniem stopnia
wyrażenia określonej emocji. Ich postrzeganie może być bardzo „czarno-białe”, bez zrozumienia
odcieni szarości. Dodaję komponent do Rozmów Komiksowych: użycie skali numerycznej do mierzenia
stopnia ekspresji (na przykład, jak ktoś jest smutny), używając skali od jednego do dziesięciu. Strategia
ta jest szczególnie przydatna dla dzieci, które mają ograniczone słownictwo do subtelnego i
precyzyjnego opisu intensywności emocjonalnej.

Przewodnik dla nauczycieli
Nauczanie dzieci z autyzmem czytania w myślach: praktyczny przewodnik autorstwa Howlina, BaronaCohena i Hadwina (1999) zawiera materiały źródłowe, procedury oceny i nauczania oraz przedstawia
zasady leżące u podstaw teorii i praktyki. Rozumienie stanów mentalnych dzieli się na trzy odrębne
komponenty:
• rozumienie stanów informacyjnych
• rozumienie emocji
• zrozumienie udawania.
Sekcja poświęcona stanom informacyjnym zawiera szereg ćwiczeń uczących przyjmowania
perspektywy wzrokowej, zasady, że widzenie prowadzi do poznania oraz przewidywania działań na
podstawie wiedzy innej osoby. Część poświęcona nauczaniu emocji analizuje kilka poziomów
rozumienia emocji, a mianowicie rozpoznawanie wyrazu twarzy na podstawie zdjęć i schematycznych
rysunków, aż po identyfikację zarówno emocji sytuacyjnych, jak i emocji związanych z pragnieniami i
przekonaniami. Materiał wymaga, aby dziecko miało wiek językowy co najmniej pięć lat i znajomość
koncepcji, że inni ludzie mają pragnienia i myśli. W niektórych zajęciach dziecko jest zobowiązane do
dokonania wyboru, jak dana osoba będzie się czuła w zależności od sytuacji. Jeden z przykładów
przedstawia samochód stojący między zamkniętymi rogatkami przejazdu kolejowego, z
nadjeżdżającym pociągiem. Tekst opisuje scenę. Jamie jest w samochodzie. Szlaban opada. Pociąg
nadjeżdża. Jak będzie się czuł Jamie, gdy nadjeżdża pociąg? Dziecko ma podpowiedź:
radość/smutek/złość/przerażenie. Chociaż odpowiedź wydaje się oczywista, zauważyłem, że jeśli małe
dziecko z zespołem Aspergera szczególnie interesuje się pociągami, może rozważać sytuację wyłącznie
ze swojej perspektywy i byłby szczęśliwy, gdyby był tak blisko pociągu. Gdyby to była reakcja dziecka,
można by dyskutować, że chociaż Jamie może być szczęśliwy, jego ojciec, który prowadzi samochód,
prawdopodobnie się boi. To może pomóc wyjaśnić, jak dwie osoby postrzegałyby tę samą sytuację w
bardzo różny sposób. Materiał źródłowy wykorzystuje proste rysunki z wyraźnymi wskazówkami i bez
nieistotnych szczegółów. Dziecko otrzymuje również logiczną i progresywną strukturę z wystarczającą
ilością czasu na przemyślenie swojej reakcji. Wraz z praktyką, o czym świadczy szeroka gama
przykładów, dziecko staje się bardziej płynne i potrafi interpretować stany psychiczne. Autorzy
przewodnika przeprowadzili analizę ilościową programu i stwierdzili, że poprawa zdolności ToM
utrzymywała się długo po zakończeniu interwencji.
Programy komputerowe
Niezwykłe DVD to elektroniczna encyklopedia emocji, zatytułowana Mind Reading: The Interactive
Guide to Emotions. Simon Baron-Cohen i współpracownicy z University of Cambridge zidentyfikowali
412 ludzkich emocji (bez synonimów). Zbadali wiek, w którym dzieci rozumieją znaczenie każdej emocji
i opracowali taksonomię, która przyporządkowała wszystkie odrębne emocje do jednej z 24 różnych
grup. Firma Amultimedia opracowała następnie interaktywne oprogramowanie, które zostało
zaprojektowane dla dzieci i dorosłych, aby dowiedzieć się, co ktoś może myśleć lub czuć. Na DVD
aktorzy (w tym Daniel Radcliffe, aktor grający Harry'ego Pottera) prezentują mimikę twarzy, język ciała
i cechy mowy związane z określoną emocją. DVD zawiera również nagrania audio, które ilustrują
aspekty prozodii oraz historie, które ilustrują okoliczności i kontekst każdej emocji. Jest biblioteka
emocji, centrum nauki i strefa gier. Dalsze informacje na temat DVD znajdują się w sekcji Zasoby na
końcu książki. Polecam interaktywny program DVD jako szczególnie odpowiedni dla dzieci i dorosłych
z zespołem Aspergera. Takie osoby mogą mieć znaczne trudności w nauce umiejętności poznawczych
w „żywym” teatrze społecznym w klasie, gdzie muszą dzielić uwagę między czynnościami przed nimi

oraz komunikacją społeczną, emocjonalną i językową nauczyciela i innych dzieci. W przypadku
komputera informacja zwrotna jest natychmiastowa; nie muszą czekać na odpowiedź nauczyciela i
mogą wielokrotnie powtarzać scenę, aby zidentyfikować i przeanalizować odpowiednie wskazówki, nie
denerwując i nie nudząc innych. Nie otrzymają również publicznej krytyki za błędy i są bardziej skłonni
do relaksu, gdy są zaangażowani w samotną działalność. Program ma na celu zminimalizowanie
wszelkich nieistotnych szczegółów, podkreślenie istotnych wskazówek i umożliwienie „uczniowi”
postępów we własnym tempie. To może być trochę ironiczne, że osoby z zespołem Aspergera mogą
lepiej poznawać czyjeś myśli i uczucia za pomocą programu komputerowego niż obserwując
rzeczywiste sytuacje. Każdego dnia ludzie intuicyjnie domyślają się, co ktoś może myśleć lub czuć. Przez
większość czasu mamy rację, ale system nie jest bezbłędny. Nie jesteśmy idealnymi czytelnikami myśli.
Interakcje społeczne byłyby o wiele łatwiejsze, gdyby typowi ludzie mówili dokładnie to, co mają na
myśli, bez żadnych założeń i niejasności. Jak Liane Holliday Willey napisała: „Nie potrzebowałbyś teorii
umysłu, gdyby wszyscy mówili, co myślą”.
KLUCZOWE ZAGADNIENIA I STRATEGIE
• Skutki upośledzenia zdolności Teorii Umysłu w życiu codziennym:
° trudności z odczytaniem wiadomości w czyichś oczach
° skłonność do dosłownej interpretacji tego, co ktoś mówi
° skłonność do bycia uważanym za lekceważącego i niegrzecznego
° niezwykła szczerość
° poczucie paranoi
° niemożność dostrzeżenia, że inna osoba może mieć wiedzę i chęć niesienia pomocy
° opóźnienie w rozwoju sztuki perswazji, kompromisu i rozwiązywania konfliktów
° inna forma introspekcji i samoświadomości
° problemy ze świadomością, kiedy coś może wywołać zakłopotanie ° niepokój
° dłuższy czas przetwarzania informacji społecznych ze względu na wykorzystanie inteligencji zamiast
intuicji
° wyczerpanie fizyczne i emocjonalne.
• Strategie poprawy zdolności Teorii Umysłu:
° Historie społeczne™
° Programy nauczania teorii umysłu
° Rozmowy komiksowe
° programy komputerowe.
ZROZUMIENIE I WYRAŻANIE EMOCJI
DZIECI NIE MOŻNA ZROZUMIEĆ PO PROSTU W POJĘCIU „UBÓSTWO EMOCJONALNE” UŻYTE W SENSIE
ILOŚCIOWYM. BARDZIEJ TO, CO CHARAKTERYZUJE TE DZIECI, TO RÓŻNICA JAKOŚCIOWA, DYSARMONIA
W EMOCJI I Usposobieniu.

– HANS ASPERGER
Bogate doświadczenie kliniczne i autobiografie potwierdzają, że o ile osoba z zespołem Aspergera
może mieć znaczne zdolności intelektualne, zwłaszcza w zakresie poznawania faktów, to niezmiennie
występuje zamieszanie i niedojrzałość uczuć. Ocena diagnostyczna zespołu Aspergera będzie musiała
obejmować ocenę zdolności osoby do rozumienia i wyrażania emocji, nie tylko w celu potwierdzenia
diagnozy, ale także w celu zbadania możliwości wystąpienia dodatkowego zaburzenia nastroju,
zwłaszcza lęku lub depresji. W kryteriach diagnostycznych uwzględniono jakościową różnicę w
rozumieniu i wyrażaniu emocji, opisaną pierwotnie przez Hansa Aspergera. Kryteria DSM-IV dla zespołu
Aspergera odnoszą się do „braku społecznej lub emocjonalnej wzajemności” (str.84), a kryteria
diagnostyczne w ICD-10 odnoszą się do „braku rozwoju relacji rówieśniczych, które obejmują
wzajemne dzielenie się zainteresowaniami, czynnościami i emocje'. Brak społeczno-emocjonalnej
wzajemności wyraża się jako „upośledzona lub dewiacyjna reakcja na innych” emocje ludzi; i/lub brak
modulacji zachowania zgodnie z kontekstem społecznym; i/lub słaba integracja zachowań społecznych,
emocjonalnych i komunikacyjnych”. Kryteria Christophera Gillberga odnoszą się do „społecznie i
emocjonalnie nieodpowiedniego zachowania oraz ograniczonego lub niewłaściwego wyrazu twarzy”.
Kryteria diagnostyczne Petera Szatmari i współpracowników odnoszą się do „trudności odczuwania
uczuć innych, oderwania od uczuć innych, ograniczonej ekspresji twarzy, niemożności odczytania
emocji z wyrazu twarzy dziecka, niemożności przekazania wiadomości oczami”. Innymi słowy, kryteria
te stwierdzają, że osoba z zespołem Aspergera ma klinicznie istotną trudność w zrozumieniu, wyrażaniu
i regulacji emocji. Tekst wyjaśniający zawarty w opisie zespołu Aspergera DSM-IV odnosi się do związku
zespołu Aspergera z rozwojem dodatkowego lub wtórnego zaburzenia nastroju, zwłaszcza depresji lub
zaburzenia lękowego. Aktualne badania wskazują, że około 65 procent nastolatków z zespołem
Aspergera ma zaburzenia afektywne lub zaburzenia nastroju. Być może najczęstszym jest zaburzenie
lękowe. Jednak częstość występowania depresji jest również wysoka. Badania wykazały większe ryzyko
rozwoju choroby afektywnej dwubiegunowej i istnieją dowody sugerujące związek z zaburzeniami
urojeniowymi, paranoją i zaburzeniami zachowania. Dla nastolatków z zespołem Aspergera dodatkowe
zaburzenie nastroju jest raczej regułą niż wyjątkiem. Przeprowadzono badania nad historiami
rodzinnymi dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera, które wykazały wyższą niż oczekiwano częstość
występowania zaburzeń nastroju u członków rodziny. Badania naukowe potwierdziły ironiczny
komentarz, że „szaleństwo jest dziedziczne: dostajesz je od swoich dzieci” i zbadano stany nastrojów
rodziców, zanim urodziło się dziecko z zespołem Aspergera. Nie wiemy, dlaczego istnieje związek
między rodzicem (matką lub ojcem) mającym zaburzenia nastroju a posiadaniem dziecka z zespołem
Aspergera. Badania naukowe ostatecznie wyjaśnią związek. Jeśli rodzic ma zaburzenia nastroju,
dziecko z zespołem Aspergera może mieć genetyczne predyspozycje do silnych emocji. Może to być
jeden z czynników wyjaśniających problemy z intensywnością i zarządzaniem emocjami, które są
charakterystyczne dla zespołu Aspergera. Istnieją jednak inne czynniki. Kiedy weźmie się pod uwagę
nieuniknione trudności osób z zespołem Aspergera w zakresie rozumowania społecznego, empatii,
umiejętności konwersacji, innego stylu uczenia się i podwyższonej percepcji sensorycznej, są one
wyraźnie podatne na znaczny stres, niepokój, frustrację i wyczerpanie emocjonalne. Są również
podatne na odrzucenie przez rówieśników i często są dokuczane i zastraszane, co może prowadzić do
niskiej samooceny i poczucia przygnębienia. W okresie dojrzewania może pojawić się rosnąca
świadomość braku sukcesu społecznego i większa wgląd w odmienność od innych ludzi – kolejny
czynnik rozwoju depresji reaktywnej. Tak więc mogą istnieć czynniki genetyczne i środowiskowe, które
wyjaśniają częstsze występowanie zaburzeń nastroju.
Teoretyczne modele autyzmu opracowane w ramach psychologii poznawczej oraz badania
neuropsychologii i neuroobrazowania dostarczają również pewnych wyjaśnień, dlaczego dzieci i dorośli
z zespołem Aspergera są podatni na wtórne zaburzenia nastroju. Szeroko zakrojone badania nad

umiejętnościami Teorii Umysłu potwierdzają, że osoby z zespołem Aspergera mają znaczne trudności
z identyfikacją i konceptualizacją myśli i uczuć innych ludzi oraz samych siebie. Interpersonalny i
wewnętrzny świat emocji wydaje się być niezbadanym terytorium dla osób z zespołem Aspergera.
Wpłynie to na zdolność osoby do monitorowania i zarządzania emocjami w sobie i innych. Badania nad
funkcjami wykonawczymi i zespołem Aspergera wskazują na brak zahamowań i impulsywność, ze
względnym brakiem wglądu, który wpływa na ogólne funkcjonowanie. Upośledzona funkcja
wykonawcza może również wpływać na poznawczą kontrolę emocji. Doświadczenie kliniczne
wskazuje, że istnieje tendencja do reagowania na sygnały emocjonalne bez zastanowienia. Szybki i
impulsywny odwet może spowodować, że dziecko z zespołem Aspergera zostanie uznane za mające
zaburzenia zachowania lub problem z opanowaniem gniewu. Badania z wykorzystaniem technologii
neuroobrazowania osób z autyzmem i zespołem Aspergera wykazały również strukturalne i
funkcjonalne nieprawidłowości ciała migdałowatego, części mózgu związanej z rozpoznawaniem i
regulacją emocji. Wiadomo, że ciało migdałowate reguluje szereg emocji, w tym gniew, lęk i smutek.
Mamy więc również dowody neuroanatomiczne, które sugerują, że będą problemy z percepcją i
regulacją emocji. Badania naukowe sugerują również, że osoby z zespołem Aspergera mogą mieć
objawy prozopagnozji, która jest raczej trudna do wymówienia i oznacza ślepotę twarzy. Osoba z
zespołem Aspergera ma trudności z odczytywaniem mimiki twarzy. Typowi ludzie mają specjalne
obszary mózgu, które przetwarzają informacje o twarzy, ale wydaje się, że nie dotyczy to osób z
zespołem Aspergera, które przetwarzają twarze jak przedmioty i wydają się skupiać tylko na
poszczególnych elementach twarzy. Może to przyczynić się do błędnej interpretacji czyjejś ekspresji
emocjonalnej. Na przykład zmarszczone brwi mogą być jednym z oznak gniewu na twarzy. Jednak
zmarszczone brwi mogą również wskazywać na uczucie zakłopotania. Typowe dzieci rozważają i
integrują wszystkie znaki mimiczne i kontekst, aby określić, która emocja jest przekazywana. Mamy
teraz termin psychologiczny, aleksytymia, opisujący inną cechę związaną z zespołem Aspergera, a
mianowicie kogoś, kto ma upośledzoną zdolność do identyfikowania i opisywania stanów uczuciowych.
Doświadczenie kliniczne i badania potwierdziły, że aleksytymię można rozpoznać w profilu zdolności
osób z zespołem Aspergera. Dzieci i dorośli z zespołem Aspergera często mają ograniczony zasób słów
do opisywania stanów uczuciowych, zwłaszcza bardziej subtelnych lub złożonych emocji.
OCENA ZROZUMIENIA I WYRAŻANIA EMOCJI
Pierwszym etapem oceny komunikacji emocji jest ustalenie dojrzałości ekspresji emocjonalnej dziecka
lub osoby dorosłej, zakresu słownictwa do wyrażania i opisywania uczuć oraz zdolności do regulowania
lub kontrolowania emocji i stresu. Zauważyłem, że dojrzałość emocjonalna dzieci z zespołem Aspergera
jest zwykle o co najmniej trzy lata słabsza niż ich rówieśników, a teraz mamy pewne dowody naukowe
potwierdzające tę obserwację. Dziecko może wyrażać gniew i uczucia na poziomie oczekiwanym od
znacznie młodszego dziecka. Może istnieć ograniczone słownictwo do opisywania emocji oraz brak
subtelności i różnorodności w wyrażaniu emocji. Kiedy inne dzieci byłyby smutne, zdezorientowane,
zakłopotane, niespokojne lub zazdrosne, dziecko może mieć tylko jedną odpowiedź, a jest nią złość.
Stopień wyrażania negatywnych emocji, takich jak złość, niepokój i smutek, może być ekstremalny i
opisywany przez rodziców jako włącznik/wyłącznik ustawiony na maksymalną głośność. Umiejętność
rozpoznawania emocji w mimice twarzy można ocenić, pokazując dziecku lub dorosłemu zdjęcia twarzy
i prosząc osobę o wyrażenie emocji, zwracając uwagę na błędy lub niejasności oraz czas potrzebny na
udzielenie odpowiedzi. Odpowiedź może być poprawna, ale uzyskana dzięki czasochłonnej
intelektualnej analizie cech i odwołaniu się do wcześniejszych doświadczeń o podobnym wyrazie
twarzy. Typowe dzieci lub dorośli mogą uznać te czynności za stosunkowo łatwe i osiągalne przy
niewielkim wysiłku intelektualnym. Dziecko z zespołem Aspergera zazwyczaj potrafi rozpoznać skrajne
emocje podstawowe, takie jak intensywny smutek, gniew czy szczęście, ale zrozumienie bardziej
subtelnych wyrażeń, takich jak dezorientacja, zazdrość lub niedowierzanie, może być nieuchwytne.

Podczas oceny diagnostycznej zwykle proszę osobę o wykonanie wyrazu twarzy na wyznaczoną
emocję. Typowe dzieci w wieku przedszkolnym mogą z łatwością zrobić szczęśliwą, smutną, złą lub
przestraszoną minę na życzenie. W przeciwieństwie do tego zauważyłem, że niektóre dzieci, a nawet
niektórzy dorośli z zespołem Aspergera mają z tym zadaniem znaczne trudności. Osoba może osiągnąć
wyraz twarzy, fizycznie manipulując swoją twarzą, zapewniając tylko jeden element, taki jak kształt ust
związany z byciem smutnym lub wytworzenie grymasu, który nie wydaje się przypominać mimiki
żadnej ludzkiej emocji. Osoba ta może również wyjaśnić, że trudno jest wyrazić emocje, ponieważ w
tym momencie nie doświadcza tego uczucia. Umiejętność rozumienia, wyrażania i regulowania emocji
można ocenić, zadając rodzicom konkretne pytania, na przykład:
• Czy dziecko ma jakieś nietypowe maniery emocjonalne, takie jak machanie rękami, gdy jest
podekscytowane lub delikatne kołysanie, gdy próbuje się skoncentrować lub zrelaksować?
• Czy dziecko rozumie potrzebę w pewnych sytuacjach wyrażenia wdzięczności, przeprosin lub wyrazu
wyrzutów sumienia?
• Czy dziecko ma trudności z odczytaniem oznak znudzenia, zirytowania lub zakłopotania?
• Czy dziecku brakuje subtelności lub dojrzałości w wyrażaniu złości, uczucia, niepokoju i smutku?
• Czy dziecko ma gwałtowne zmiany nastroju?
• W jaki sposób dziecko wyraża i reaguje na uczucia?
Rozmowy z rodzicami mogą zbadać, czy dziecko tłumi uczucia dezorientacji i frustracji w szkole, ale
uwalnia takie uczucia w domu. Niektóre dzieci z zespołem Aspergera opisuję jako „Dr Jekyll and Mr
Hyde” – anioł w szkole, ale diabeł w domu. Zostało to opisane w literaturze jako. Niestety, rodzic może
być osobiście krytykowany za to, że nie jest w stanie poradzić sobie z dzieckiem z zespołem Aspergera
w domu. Nauczyciel zgłasza, że dziecko zachowuje się wzorowo w klasie, więc zachowanie to musi
wynikać z defektu w sposobie, w jaki rodzice zarządzają emocjami dziecka. Ważne jest, aby władze
szkolne zdały sobie sprawę, że dzieci z zespołem Aspergera mogą czasami świadomie tłumić swoje
uczucia w szkole i czekać, aż wrócą do domu, aby uwolnić swoją udrękę od młodszego rodzeństwa i
kochającego rodzica. Takie dzieci są bardziej zdezorientowane, sfrustrowane i zestresowane w szkole
niż ich mowa ciała, a ograniczone emocje są ostatecznie wyrażane i uwalniane w domu. Przyczyną
problemu jest to, że dziecko nie komunikuje skrajnego stresu w szkole, a nie rodzic, który nie wie, jak
kontrolować swoje dziecko. Ocena diagnostyczna powinna również obejmować badanie wszelkich
przykładów niewłaściwych lub niekonwencjonalnych reakcji emocjonalnych w stanach dystresu, takich
jak chichot lub opóźniona reakcja emocjonalna. Dziecko może się o coś martwić, nie komunikować
swoich uczuć rodzicom i ostatecznie, być może kilka godzin lub dni później, uwolnić nagromadzone
emocje w „wulkanicznej” emocjonalnej eksplozji. Takie dzieci zachowują swoje myśli dla siebie i
odtwarzają w myślach wydarzenie, aby spróbować zrozumieć, co się stało. Każda powtórka akcji
mentalnej powoduje uwolnienie związanych z nią emocji i ostatecznie dziecko nie może już sobie z tym
poradzić. Frustracja, strach lub dezorientacja osiągnęły intensywność, która wyraża się bardzo
wzburzonym zachowaniem. Kiedy rodzice odkrywają, o czym dziecko rozmyśla, często pytają dziecko,
dlaczego im nie powiedziało, aby mogło pomóc. Jednak takie dzieci nie są w stanie skutecznie wyrażać
i wyjaśniać swoich uczuć, aby ostrzec rodziców o ich niepokoju, i wydają się nie wiedzieć, w jaki sposób
rodzic mógłby im pomóc zrozumieć lub rozwiązać problem.
Niektóre dzieci i młodzież z zespołem Aspergera mogą czuć się odpowiedzialne za niepokój lub stres
innej osoby i przepraszać lub uspokajać, gdy nie wywołały uczuć drugiej osoby. Wendy Lawson
wyjaśniła: Do niedawna zawsze wierzyłam, że jeśli ktoś bliski jest „zły”, to musi to być przeze mnie.

Teraz zaczynam zdawać sobie sprawę, że ludzie mogą być nieszczęśliwi, a nawet źli, z wielu różnych
powodów. Właściwie to może w ogóle nie mieć ze mną nic wspólnego!
Dziecko może mieć historię nadmiernego przywiązania do rodzica lub odłączenia; lub intensywna
reakcja emocjonalna na zmiany w rutynie lub oczekiwaniach, lub gdy doświadczasz frustracji i
niepowodzeń. Dziecko może szybko przełączyć się z jednej emocji na drugą. Pytam rodziców, czy
emocje dziecka w krótkim czasie są czasami jak pinball w flipperach, odbijając się i rozpalając
intensywne emocje. Wendy Lawson napisała o swoich emocjach i wyjaśniła, że: Życie ma tendencję do
bycia „szczęśliwym” lub „nieszczęśliwym”, „zły” lub „niezły”. Wszystkie emocje „pomiędzy” na
kontinuum zostają pominięte. Przeskakuję od spokoju do paniki jednym dużym krokiem.
Zauważyłem, że wielu rodziców twierdzi, że dziecko lub dorosły mogą być najbardziej szczęśliwi, gdy
są sami lub gdy są zaangażowani w swoje szczególne zainteresowania. Osoba z zespołem Aspergera
może nie kojarzyć szczęścia z ludźmi lub nie wiedzieć, co robić, gdy ktoś jest szczęśliwy. Czasami
szczęście wyrażane jest w niedojrzały lub niezwykły sposób, na przykład dosłownie skakanie z radości
lub machanie rękoma w podnieceniu. Obserwacja dziecka przez lekarza może ujawnić aspekty
jakościowo różne od typowych dzieci. Hans Asperger zauważył, że twarz dziecka może być pozbawiona
subtelnych emocji emocjonalnych i być niezwykle „drewniana” lub przypominająca maskę, czasami o
nienaturalnym wyrazie lub wydawać się niezwykle poważna. Dorosły z zespołem Aspergera powiedział
do mnie: „Mam tylko jeden wyraz twarzy”, a inny powiedział: „Ludzie każą mi się uśmiechać, mimo że
w środku czuję się świetnie.” Podczas oceny diagnostycznej dzieci z zespołem Aspergera mówię kilku
opowiadania i zadaj dziecku konkretne pytania, aby określić stopień dojrzałości w zdolnościach Teorii
Umysłu . Historie zawierają opisy czyichś uczuć, w tym uczucia podniecenia i rozczarowania. Uważnie
obserwuję mimikę i mowę ciała dziecka, które słucha opowieści, aby zobaczyć, czy mimika dziecka
odzwierciedla opisywane emocje. Zauważyłem, że typowe dzieci wykazują mimikę, która wskazuje, że
sympatyzują z centralną postacią, ale dzieci z zespołem Aspergera często zwracają uwagę, ale nie mają
emocji. Zauważyłem również, że dorośli z zespołem Aspergera mogą nie sympatyzować z bohaterami
filmu i mieć „pokerową twarz”, gdy inni ludzie w kinie wyraźnie wyrażają emocje sympatyzujące z
aktorami. Omawiając emocje, dorośli z zespołem Aspergera mogą intelektualizować uczucia, gardzić
emocjonalnością u innych i opisywać trudności w zrozumieniu konkretnych emocji, takich jak miłość.
Często występuje wyraźna niedojrzałość emocjonalna; profesor matematyki może mieć emocjonalną
dojrzałość nastolatka. Pomimo tego, że są znani z irytacji z powodu stosunkowo błahych spraw,
zauważyłem, że niektórzy dorośli z zespołem Aspergera są znani z tego, że zachowują spokój w
sytuacjach kryzysowych, kiedy typowi dorośli wpadliby w panikę. Ta umiejętność była bardzo
przydatna dla dorosłych z zespołem Aspergera, którzy byli personelem medycznym na oddziałach
ratunkowych szpitali lub żołnierzami na czynnej służbie. Osoba z zespołem Aspergera może mieć
nietypową lub niedojrzałą koncepcję emocji w zakresie rozumienia, że ktoś może mieć dwa uczucia w
tym samym czasie, na przykład radość z awansu w pracy, ale także niepokój o nowe obowiązki. Sean
Barron wyjaśnił, że:
Miałem dwadzieścia kilka lat, zanim nauczyłem się prostej zasady interakcji społecznych, która
otworzyła drzwi do lepszego zrozumienia innych: że ludzie mogą i zwykle odczuwają więcej niż jedną
emocję w tym samym czasie. Nie do pomyślenia było na przykład, żeby ktoś mógł być ogólnie
szczęśliwy, ale wściekły z powodu konkretnego incydentu itp. – że dwie sprzeczne emocje mogą działać
jednocześnie w tej samej osobie.
Ocena obejmuje badanie umiejętności rozpoznawania i wyrażania emocji, ale także umiejętności ich
naprawy. W przypadku dzieci używam opowiadania, aby ocenić zdolność dziecka do zrozumienia, jak
naprawić czyjeś uczucia. Dziecko jest proszone, aby wyobraziło sobie, że wraca do domu ze szkoły,
wchodzi do kuchni i widzi swoją matkę przy kuchennym zlewie. Odwraca się plecami do dziecka, które

ją wita, a ona się odwraca. Gdy się odwraca, dziecko zauważa, że płacze i wydaje się być bardzo smutne.
Dziecko jest uspokojone, że jego smutek nie jest spowodowany tym, co zrobiło. Następnie pytam:
„Gdyby płakała i była bardzo smutna, co byś zrobił?”. Początkową reakcją zarówno typowych dzieci,
jak i tych z zespołem Aspergera jest pytanie, co jest nie tak. Pochwalam odpowiedź, a potem mówię:
„Ale co mógłbyś powiedzieć lub zrobić, żeby poczuła się lepiej?” Typowe dzieci szybko sugerują słowa
lub gesty czułości, aby ją pocieszyć. Dzieci z zespołem Aspergera zazwyczaj wolą praktyczne działania,
które sprawią, że poczuje się lepiej, takie jak dostarczenie jej chusteczek na łzy, zrobienie jej filiżanki
herbaty, odrabianie lekcji, rozmawianie z nią o swoim szczególnym zainteresowaniu dziecka) lub
zostawiając ją samą, aby szybciej się z tym uporała. Czasami dzieci z zespołem Aspergera zasugerują
przytulenie, ale zapytane, dlaczego miałoby to pomóc, mogą odpowiedzieć, że nie wiedzą dlaczego,
ale to właśnie należy zrobić. Dziecko z zespołem Aspergera troszczy się i naprawdę chce, aby czuło się
lepiej, ale naprawę emocjonalną osiąga się poprzez praktyczne działanie, samotność lub naśladowanie
zaobserwowanej reakcji innych. Rzucający się w oczy brak lub jakość słów i gestów wyrażających
uczucie ma znaczenie kliniczne, nie tylko z punktu widzenia diagnozy, ale także identyfikacji
mechanizmów naprawy emocjonalnej, które są skuteczne dla dziecka. Klinicysta bada jakość i ilość
sugestii naprawy emocjonalnej w ramach oceny diagnostycznej, ale informacje mogą być cenne w
określeniu, które strategie naprawy emocjonalnej mogą być skuteczne, jeśli dziecko wymaga leczenia
zaburzenia nastroju. O ile mogą wystąpić problemy ze zrozumieniem, wyrażaniem, regulacją i naprawą
emocji, mogą również pojawić się problemy z pewnością, że należy odpowiednio zareagować. Właśnie
zdiagnozowałem zespół Aspergera u małego chłopca podczas oceny diagnostycznej w domu
rodzinnym. Syn udał się do domu sąsiada, abyśmy mogli omówić diagnozę, strategie naprawcze i
prawdopodobną prognozę. Gdy potwierdziłam diagnozę, matka dziecka, która od kilku lat
podejrzewała, że jej syn ma zespół Aspergera, wyzwoliła swoje uczucia w strumieniu łez. Łzy były ulgą,
nie rozpaczą. Intuicyjnie wiedziałem, że potrzebuje pocieszenia. Gdy siedziała obok męża,
spodziewałam się, że mąż ją pocieszy. Jednak nie okazywał emocji ani nie próbował ją pocieszyć. Nieco
później, po krótkiej dyskusji na temat historii rodziny i związku, gdy jej męża nie było w pokoju, zapytała
mnie, czy u jej męża są oznaki zespołu Aspergera. W jego opisach dzieciństwa i aktualnego profilu
umiejętności było wiele znaków. Kiedy wrócił do pokoju, zapytałem go, czy mógłby mi powiedzieć, co
myśli, gdy jego żona płakała chwilę temu. Powiedział: „Wiedziałem, że była zdenerwowana, ale nie
chciałem zrobić czegoś złego”. Podsumowując, osoba z zespołem Aspergera może mieć trudności ze
zrozumieniem sygnałów wskazujących na uczucia; jak powiedziało jedno dziecko, gdy jego matka
płakała: „Dlaczego pada deszcz w oczy?” Może być trudno wiedzieć, jak zareagować na sygnały.
Dziecko widziało, jak jego młodsza siostra spada z huśtawki. Gdy zbliżyła się do niego i jego matki, ze
łzami w oczach, zapytał matkę: „Jaką minę robię?” Ci, którzy rozwijają umiejętność odczytywania
sygnałów, mogą nie mieć pewności, aby odpowiedzieć w przypadku popełnienia błędu i może być
ograniczonym zakresem emocjonalnych mechanizmów naprawczych.
Skale oceny emocji
Istnieje kilka skal samooceny stosowanych przez klinicystów do pomiaru stopnia depresji, lęku lub
złości, które zostały zaprojektowane dla typowych dzieci i dorosłych, ale mogą być również podawane
dzieciom i dorosłym z zespołem Aspergera. Istnieją jednak specyficzne modyfikacje, które można
zastosować u osób z zespołem Aspergera. Może być bardziej w stanie określić ilościowo reakcję
emocjonalną, używając liczbowej reprezentacji stopniowania doświadczenia i wyrażania emocji, niż
precyzyjnego i subtelnego słownictwa. Używam pojęcia „termometru” emocji, wykresu słupkowego
lub skali „objętości”. Te analogowe miary są wykorzystywane do ustalenia oceny wyjściowej, a także
są włączane do komponentu edukacji emocjonalnej w leczeniu zaburzeń nastroju. Ocena rozumienia i
wyrażania emocji powinna obejmować budowę listy behawioralnych wskaźników zmian nastroju.
Wskaźniki mogą obejmować zmiany cech związanych z zespołem Aspergera: na przykład wydłużenie

czasu spędzanego w samotności lub w szczególnym zainteresowaniu; sztywność lub niespójność
procesów myślowych z powodu lęku lub depresji; lub zachowanie mające na celu narzucenie kontroli
w codziennym życiu danej osoby i nad innymi. Jest to dodatek do konwencjonalnych wskaźników,
takich jak ataki paniki, komentarze wskazujące na niską samoocenę i epizody gniewu. Osoba i jej
rodzina mogą również wypełnić codzienny dziennik nastroju, aby określić, czy istnieje cykliczna natura
lub konkretne czynniki wywołujące zmiany nastroju. Na przykład, jeśli dziecko ma zaburzenie lękowe,
rodzice mogą wziąć pod uwagę poziom niepokoju dziecka w ciągu dnia i ocenić poziom niepokoju w
skali od zera do 20. Wynik bliski zera wskazywałby na stosunkowo zrelaksowany dzień, typowo
dziesięć. poziom lęku i wynik bliski 20 wskazują, że dziecko było tego dnia bardzo niespokojne. Z czasem
może pojawić się pewien wzór. Może to być związane z cyklem miesiączkowym lub księżycowym,
konkretną porą roku lub wyraźnym cyklem lub wzorcem fal, który może, ale nie musi być związany z
czynnikami środowiskowymi. Badania medyczne mogą następnie ustalić, czy dana osoba ma niezwykłą
fluktuację hormonów, czy też cykl huśtawek nastroju, co sugeruje diagnozę choroby afektywnej
dwubiegunowej.
ZABURZENIA LĘKOWE
Wszyscy czasami czujemy się trochę niespokojni, ale wiele dzieci i dorosłych z zespołem Aspergera
wydaje się mieć skłonność do niepokoju przez większą część dnia lub bardzo niepokoju związanego z
konkretnym wydarzeniem. Nieżyjący już Marc Segar miał zespół Aspergera i w swoim eseju „The
Battles of the Autistic Thinker” (Segar bez daty) napisał, że jedną rzeczą, w której ludzie autystyczni są
często dobrzy, jest martwienie się. Rozmawiałam z dorosłymi z zespołem Aspergera, którzy
potrzebowali leczenia przewlekłego lęku, i wielu z nich mówiło, że nie potrafią wyobrazić sobie czasu
w swoim życiu, kiedy nie czuli niepokoju, nawet we wczesnym dzieciństwie. Nie jestem pewien, czy
jest to konstytucjonalna cecha niektórych osób z zespołem Aspergera, czy wynik nadmiernego stresu
związanego z próbami socjalizacji i radzenia sobie z nieprzewidywalnością i zmysłowymi
doświadczeniami codziennego życia. Konkretnym wydarzeniem, które może wywołać uczucie
niepokoju, może być przewidywana zmiana, taka jak zastępstwo nauczyciela klasy na dany dzień,
nieoczekiwane zmiany w rutynach, publiczna krytyka lub pochwała lub doświadczenie zmysłowe.
Bardzo wrażliwa percepcja sensoryczna, zwłaszcza dźwięków, może powodować, że osoba z zespołem
Aspergera będzie się martwić, kiedy nastąpi kolejne bolesne doznanie zmysłowe. Moja szwagierka ma
zespół Aspergera, a szczekanie psa jest dla niej potwornym przeżyciem. Czasami powodowało to u niej
niemal agorafobię, obawiając się opuszczenia domu, ponieważ podróż do lokalnych sklepów może
obejmować usłyszenie szczekania psa. Wrażliwość sensoryczna wywoła uczucie niepokoju, ale niestety
uczucie niepokoju zwiększa również percepcję sensoryczną, a połączenie wrażliwości sensorycznej i
niepokoju ma zatem głęboki wpływ na jakość życia danej osoby. Niepokój wpłynie na myślenie osoby i
doprowadzi do opracowania strategii zmniejszania poziomu lęku. Kiedy jesteśmy zrelaksowani, nasze
ciała są elastyczne, ale w niepokoju napinamy mięśnie i sztywniemy. To samo dotyczy myślenia i
rozwiązywania problemów. Kiedy osoba z zespołem Aspergera jest niespokojna, jej myślenie staje się
bardziej sztywne. Jedną z oznak niepokoju u takich osób jest „widzenie tunelowe” lub „umysł
jednotorowy” w myśleniu. Marc Segar powiedział, że „Problem z zamartwianiem się polega na tym, że
często odwraca to uwagę od tego, na czym musisz się skoncentrować, jeśli masz rozwiązać problem”.
Sposobem na uniknięcie sytuacji wywołujących lęk jest rozwinięcie osobowości, która jest niestety
postrzegana jako kontrolująca lub opozycyjna. Dziecko może używać napadów złości, szantażu
emocjonalnego, sztywnego buntu i nieprzestrzegania przepisów, aby uniknąć sytuacji, które mogą
zwiększyć niepokój. Innym sposobem na uniknięcie sytuacji związanych z lękiem jest wycofanie się w
samotność lub szczególne zainteresowanie. Największy niepokój jest zwykle związany z sytuacjami
społecznymi, a samotność zapewnia, że dana osoba nie popełnia żadnych błędów społecznych ani nie
cierpi z powodu upokorzeń lub udręki ze strony innych. Szczególne zainteresowanie może być tak

wciągające i przyjemne, że żadna niespokojna myśl nie wdziera się w myślenie osoby. Klinicyści muszą
również zdawać sobie sprawę, że jednym ze sposobów zmniejszenia lęku jest samoleczenie, takie jak
używanie alkoholu lub konopi indyjskich. Kiedy poziom lęku jest ekstremalny i długotrwały, może
nastąpić załamanie poczucia rzeczywistości tak, że osoba rozwija urojenia zgodne z nastrojem. Obsesja
może stać się złudzeniem, zwłaszcza gdy opór wobec obsesyjnych lub natrętnych myśli zostaje
porzucony, a wgląd zanika. Myślenie wydaje się być zdezorganizowane i psychotyczne, a wyraźnie
osoba wykazująca takie cechy powinna być skierowana do psychiatry specjalizującego się w leczeniu
zaburzeń nastroju u osoby z zespołem Aspergera. Osoba cierpiąca na długotrwały niepokój stanie się
niezwykle wrażliwa na każdą sytuację, która może zwiększyć niepokój. Może wystąpić tendencja do
zbyt szybkiego „naciśnięcia przycisku paniki”. Wpłynie to również na jakość życia osób, które wspierają
osobę z zespołem Aspergera z przewlekłym zaburzeniem lękowym. Na życie rodzinne ma wpływ
unikanie sytuacji potencjalnie wywołujących lęk, a osoba z zespołem Aspergera i członkowie rodziny
czują, że „przechodzą przez pole minowe lęku”. Niektóre osoby z zespołem Aspergera mogą obawiać
się wydarzeń i doświadczeń, które są bardzo mało prawdopodobne. Marc Fleisher napisał książkę o
strategiach przetrwania osób z zespołem Aspergera. Opisuje swój niepokój i to:
Jedną z krytycznych obserwacji jest fakt, że aż 99 procent rzeczy, które mnie martwiły, nigdy się nie
wydarzyło. Osoby z autyzmem mogą marnować niesamowitą ilość energii, napinając każdą część
swojego ciała w stanie niepokoju, jednocześnie zastanawiając się nad czymś, z czym prawdopodobnie
nigdy nie będą musieli się zmierzyć.
Najczęstsze rodzaje zaburzeń lękowych u dzieci i dorosłych z zespołem Aspergera to zaburzenia
obsesyjno-kompulsywne (OCD), zespół stresu pourazowego (PTSD), odmowa szkoły, mutyzm
wybiórczy i zespół lęku społecznego
Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne
Około 25% dorosłych z zespołem Aspergera ma również wyraźne objawy kliniczne zaburzenia
obsesyjno-kompulsywnego . W OCD osoba ma natrętne myśli, o których nie chce myśleć: myśli są
określane jako egodystoniczne, tj. niepokojące i nieprzyjemne. U typowych ludzi natrętne myśli często
dotyczą czystości, agresji, religii i seksu. Doświadczenie kliniczne i badania naukowe wskazują, że
obsesyjne myśli dzieci i dorosłych z zespołem Aspergera znacznie częściej dotyczą czystości,
zastraszania, dokuczania, popełniania błędów i bycia krytykowanym niż inne kategorie natrętnych
myśli . Okresy podatności na rozwój OCD w populacji ogólnej iu osób z zespołem Aspergera to okres
od 10 do 12 lat do wczesnych lat dorosłości. Leczenie OCD jest połączeniem psychoterapii, takiej jak
terapia poznawczo-behawioralna (CBT) i leków. Czasami rodzice opisują szczególne zainteresowanie
danej osoby jako „obsesję”, co sugeruje diagnozę OCD, ale istnieje wyraźna różnica jakościowa między
zainteresowaniem a obsesją kliniczną. Osoba z zespołem Aspergera wyraźnie cieszy się
zainteresowaniem: nie jest on egodystoniczny, a zatem niekoniecznie wskazuje na OCD . Kompulsje to
sekwencja czynności i rytuałów, zwykle o powtarzalnym charakterze, mających na celu zmniejszenie
poziomu lęku. Może to obejmować czynności, takie jak mycie rąk, aby zapobiec skażeniu przez zarazki
lub kilkakrotne sprawdzanie, czy wszystkie przełączniki elektryczne w domu są w pozycji wyłączonej.
Typowe zachowanie dzieci z zespołem Aspergera obejmuje czynności powtarzalne lub kompulsywne.
Może to obejmować upewnienie się, że przedmioty są ustawione w linii lub symetrycznie, gromadzenie
i liczenie przedmiotów lub rytuał, który należy wykonać, zanim dziecko zasnie. Chociaż są to znane
cechy zespołu Aspergera, dodatkową diagnozę OCD stawia się, gdy intensywność lub stopień ekspresji
wykracza poza oczekiwania osoby z zespołem Aspergera i osiąga znaczenie kliniczne. Klinicznie istotna
jest jednak subiektywna decyzja psychologa lub psychiatry.
Zespołu stresu pourazowego

Zespół stresu pourazowego (PTSD) może być konsekwencją doświadczenia traumatycznego
wydarzenia lub serii wydarzeń. Objawy kliniczne PTSD obejmują próby uniknięcia incydentu lub
wspomnień o incydencie oraz oznaki lęku, depresji, złości, a nawet halucynacji związanych z
przyśpieszającymi wydarzeniami lub wydarzeniami. W populacji ogólnej PTSD wiąże się z
doświadczeniami wojennymi oraz nadużyciami seksualnymi, fizycznymi i emocjonalnymi. Wiem, że
poważne i powtarzające się zastraszanie może wywołać kliniczne objawy PTSD u dzieci z zespołem
Aspergera , a strach przed urazami fizycznymi w wyniku zastraszania jest często zgłaszany przez dzieci
z zespołem Aspergera, które są niespokojne. Osoba może mieć natrętne wspomnienia traumatycznego
wydarzenia, które bardzo trudno „zablokować”. Nastolatek z zespołem Aspergera wyjaśnił mi, że
natrętne myśli (o byciu celem bardzo złośliwego zastraszania) wydają się prawie kłócić się z nim.
Wyjaśnił, że jego wewnętrzny głos „nie pozwala mi łatwo się uspokoić. Ciągle opowiada o tym, co się
stało i jak zła ta druga osoba była dla mnie zła”. Pierwotne wydarzenie było oczywiście traumatyczne,
ale natrętne myśli i rekonstrukcje mentalne spowodują, że dana osoba będzie wielokrotnie
doświadczać tych samych uczuć strachu i niepokoju. Leczenie polega na przyjmowaniu leków i
psychoterapii. Używam Rozmów Komiksowych (tj. rysunków z patyczków i dymków myśli, uczuć i
mowy) w celu zbadania traumatycznych doświadczeń dziecka lub osoby dorosłej oraz wyjaśnienia,
dlaczego zdarzenie mogło mieć miejsce, sposobu postrzegania zdarzenia przez daną osobę oraz myśli
i motywy różnych uczestników, w tym osoby z zespołem Aspergera. Komponent restrukturyzacji
poznawczej CBT jest następnie wykorzystywany do zmiany myśli i reakcji oraz osiągnięcia rozwiązania
lub zamknięcia
Odmowa szkoły
Typowe dzieci mogą odmówić pójścia do szkoły z wielu powodów, w tym z powodu niepokoju, chęci
uniknięcia określonych lekcji i przebywania z przyjaciółmi poza terenem szkoły. Odmowa szkoły dla
dzieci z zespołem Aspergera jest zwykle spowodowana lękiem. W przypadku małych dzieci może to
być lęk separacyjny i niechęć do opuszczenia towarzystwa matki. Dziecko potrzebuje obecności
rodzica, aby zapewnić wsparcie i wskazówki. Klasa może być bardzo zniechęcającym środowiskiem,
które wywołuje znaczny niepokój. Może to skutkować prawdziwymi objawami fizjologicznymi
związanymi z lękiem, takimi jak nudności, bóle głowy i problemy z jelitami. W późniejszym dzieciństwie
kontrast między stylem życia i warunkami w domu a tymi w szkole może prowadzić do odmowy szkoły.
Brak sukcesu akademickiego i społecznego, strach przed dokuczaniem i poczucie przytłoczenia
doświadczeniami w klasie i na placu zabaw mogą prowadzić do fobicznej reakcji na szkołę. Programy
leczenia będą musiały najpierw określić, które aspekty szkoły wywołują niepokój, a następnie zachęcić
do osiągnięcia sukcesu w pracy szkolnej i integracji społecznej.
Mutyzm wybiórczy
Mutyzm wybiórczy częściej dotyka dziewczynki niż chłopców, a przyczyną unikania mowy jest zwykle
lęk. Kiedy ktoś jest niespokojny, reakcją może być walka, ucieczka lub zamrożenie. Tak więc niepokój
może sprawić, że osoba będzie poruszona i niespokojna (walka), będzie próbowała uciec lub uniknąć
sytuacji (ucieczka) lub zastygnąć w stanie niemożności uczestniczenia lub rozmowy. Dzieci z zespołem
Aspergera, u których we wczesnych latach rozwija się mutyzm wybiórczy, mogą mówić płynnie, gdy są
zrelaksowane, na przykład w domu, ale w szkole ich poziom lęku jest tak silny, że nie są w stanie (nie
chcą) mówić. Programy leczenia powinny koncentrować się na tym, które aspekty kontekstu wywołują
niepokój, oraz na opracowywaniu strategii zachęcających do relaksu i pewności siebie.
Fobia społeczna
Oczekuje się, że fobia społeczna lub zespół lęku społecznego będą stosunkowo powszechne u osób z
zespołem Aspergera, zwłaszcza w wieku młodzieńczym i dorosłym, kiedy są bardziej świadomi swojego

zagubienia w sytuacjach społecznych, popełniania błędów społecznych i prawdopodobnie są
wyśmiewani . Typowa osoba, która rozwija fobię społeczną, jest bardzo zaniepokojona tym, co pomyślą
o niej inni, ze strachem przed zakłopotaniem. Zauważyłem, że młodzi ludzie z zespołem Aspergera, u
których pojawiają się objawy fobii społecznej, bardziej unikają samokrytyki niż krytyki innych i mają
patologiczny lęk przed popełnieniem błędu społecznego. Leczenie obejmuje leki i CBT, ale osoba z
zespołem Aspergera, która ma fobię społeczną, będzie również potrzebowała wskazówek w zakresie
poprawy umiejętności społecznych oraz zachęty do bycia mniej samokrytycznym i radzenia sobie z
błędami społecznymi.
DEPRESJA
Nasze psychologiczne i biologiczne modele zaburzeń nastroju sugerują ciągłość między długotrwałym
lękiem a depresją. Kiedy osoba jest niespokojna, myśli „A co, jeśli wydarzy się X?”. Ale w przypadku
depresji osoba zakłada, że najgorszy wynik jest nieunikniony. Interesujące jest to, że zarówno
zaburzenia lękowe, jak i depresyjne reagują pozytywnie na te same leki i CBT. Istnieje szereg cech
charakterystycznych depresji: wyczerpanie fizyczne i psychiczne; uczucie smutku lub pustki; i małe
zainteresowanie wcześniejszymi przyjemnymi doświadczeniami. Może wystąpić wycofanie społeczne,
zmiana apetytu z przyrostem lub utratą masy ciała oraz zmiana wzorca snu przy niewielkim lub
nadmiernym śnie. Osoba mówi o poczuciu bezwartościowości i winy, nie jest w stanie się
skoncentrować i może mieć myśli o śmierci. Osoby z zespołem Aspergera wydają się być podatne na
depresję, a mniej więcej co trzecie dziecko i dorośli cierpią na depresję kliniczną. Przyczyn depresji u
osób z zespołem Aspergera jest wiele i obejmują one długoterminowe konsekwencje dla samooceny
poczucia nieakceptowanego i niezrozumianego, psychiczne wyczerpanie DEPRESJĄ Nasze
psychologiczne i biologiczne modele zaburzeń nastroju wskazują na kontinuum między długotrwałym
lękiem a depresja. Kiedy jest niespokojna, osoba myśli „A co, jeśli zdarzy się X?” Ale w przypadku
depresji osoba zakłada, że najgorszy wynik jest nieunikniony. Interesujące jest to, że zarówno
zaburzenia lękowe, jak i depresyjne reagują pozytywnie na te same leki i CBT. Istnieje szereg cech
charakterystycznych depresji: wyczerpanie fizyczne i psychiczne; od prób odniesienia sukcesu
społecznego, poczucia samotności, bycia dręczonym, dokuczania, zastraszania i wyśmiewania przez
rówieśników oraz pesymistycznego stylu poznawczego, skupiającego się na tym, co może pójść nie tak.
Słuchałem nastolatków z zespołem Aspergera, którzy mają kliniczną depresję i często słyszałem
komentarz: „Czuję, że nie pasuję". Depresja może prowadzić do poważnego wycofania się z kontaktów
społecznych i myśli, że bez sukcesu społecznego nie ma w życiu. Osoby z zespołem Aspergera są często
perfekcjonistami, są wyjątkowo dobre w dostrzeganiu błędów i mają wyraźny lęk przed porażką. Może
występować względny brak optymizmu, skłonność do oczekiwania na niepowodzenie i brak możliwości
kontrolowania wydarzeń. Ponieważ nastolatek z zespołem Aspergera osiąga większą dojrzałość
intelektualną, może to wiązać się z większym wglądem w bycie innym i samooceną bycia
nieodwracalnie wadliwym i społecznie głupim. Niektóre cechy zespołu Aspergera mogą wydłużyć czas
trwania i zwiększyć nasilenie depresji. Osoba z zespołem Aspergera może nie ujawniać swoich
wewnętrznych uczuć, preferując wycofanie się w samotność, unikając rozmowy (zwłaszcza, gdy
rozmowa dotyczy uczuć i doświadczeń) oraz próbując rozwiązać depresję poprzez subiektywne
myślenie. Typowi ludzie są lepsi i bardziej pewni siebie w ujawnianiu uczuć i wiedzą, że inna osoba
może przedstawić bardziej obiektywną opinię i działać jako środek wzmacniający emocje. Rodzina i
przyjaciele typowej osoby mogą chwilowo zatrzymać i do pewnego stopnia złagodzić nastrój słowami
i gestami otuchy i uczucia. Mogą być w stanie odwrócić uwagę osoby, która jest w depresji, inicjując
przyjemne doświadczenia lub używając humoru. Te emocjonalne strategie ratunkowe są czasami mniej
skuteczne w przypadku osób z zespołem Aspergera, które starają się samodzielnie rozwiązywać
problemy osobiste i praktyczne, i dla których uczucie i współczucie mogą nie być tak skuteczne, jak
naprawa emocji. Objawy depresji mogą być takie same, jakich można oczekiwać od typowych dzieci i

dorosłych, ale klinicyści specjalizujący się w zespole Aspergera zauważyli inną cechę, która może
wskazywać na depresję. Szczególne zainteresowanie osoby z zespołem Aspergera często wiąże się z
przyjemnością i zdobywaniem wiedzy o świecie fizycznym, a nie społecznym. Jednakże, gdy osoba
popada w depresję, zainteresowanie może stać się chorobliwe, a osoba zajęta aspektami śmierci.
Czasami powód zmiany zainteresowania makabrą może być tajemniczy, ale jest to próba
komunikowania przez dziecko zamieszania, smutku i niepewności co do tego, co robić. W swojej
książce o autyzmie i zespole Aspergera Pat Howlin opisała Joshuę, którego ojciec był operatorem
wiadomości podczas wojny. Jego ojciec zaginął na kilka dni i rodzina była bardzo zmartwiona. Joshua
zaczął zadawać matce nieustanne pytania o broń używaną przez każdą ze stron i ile osób zostało
zabitych. W tym czasie niepokoju o rodzinę Joshua nie wyrażał zmartwień ani nie szukał pocieszenia u
członków rodziny. Po powrocie ojca chciał wiedzieć, ile trupów sfotografował. Kiedy Joshua został
zapytany o jego widoczny brak troski lub współczucia, powiedział, że zdaje sobie sprawę, że jego matka
i siostra były zdenerwowane, ale nie był w stanie ich uspokoić, ponieważ nie wiedział, co się stało z
jego ojcem, i nie chciał powiedzieć kłamać - nie wiedział co powiedzieć. Jego chorobliwe
zainteresowanie i pytania były w rzeczywistości „wołaniem o pomoc”, a jego próbą skomunikowania
się i zrozumienia własnych uczuć. Rodzice i lekarze mogą potrzebować wyjrzeć poza przedmiot
zainteresowania i rozpoznać zaburzenie nastroju (lęk lub depresję), które jest wyrażane w
niekonwencjonalny sposób, ale w sposób, którego można oczekiwać od kogoś, kto ma trudności ze
zrozumieniem i wyrażaniem emocji. Doświadczenie kliniczne potwierdza, że niektórzy nastolatki i
dorośli z zespołem Aspergera, którzy mają depresję kliniczną, mogą rozważyć samobójstwo jako
sposób na zakończenie emocjonalnego bólu i rozpaczy. Osoba starannie planuje sposób samobójstwa
na kilka dni lub tygodni. Jednak dzieci i niektórzy nastolatki z zespołem Aspergera mogą doświadczyć
czegoś, co nazywam „atakiem samobójczym”, podjętą pod wpływem chwili decyzji o dramatycznym
końcu życia. Liliana, dorosła osoba z zespołem Aspergera, skonceptualizowała ją intensywna depresja
jako „migrena duszy”. U typowych ludzi rozpoznajemy napad paniki, który może wystąpić bardzo
szybko i być nieprzewidziany; osoba ma nagłe i przytłaczające uczucie niepokoju. W ataku depresji
osoba z zespołem Aspergera ma nagłe i przytłaczające uczucie depresji i może wystąpić impulsywna i
dramatyczna próba samobójstwa. Dziecko może nagle przebiec przed jadącym pojazdem lub wejść na
most, aby skoczyć z wysokości i zakończyć swoje życie. Ci, którzy byli z tą osobą, mogli nie
zidentyfikować żadnego widocznego poprzednika myśli depresyjnej, ale niewielka irytacja, taka jak
drażnienie lub popełnienie błędu, może wywołać intensywną reakcję emocjonalną, atak depresji.
Osoba może być powstrzymana i uchroniona przed urazami, i, co niezwykłe, niedługo później zwykle
powraca do swojego typowego stanu emocjonalnego, który nie wskazuje na ciężką depresję kliniczną.
Kiedy dana osoba jest w depresji, istnieje również ryzyko samookaleczenia. Nita Jackson wyjaśniła w
swojej autobiografii, że:
Inną rzeczą związaną z depresją jest to, że wszystko może spowodować łzę: melodia, sekwencja
akordów, obraz, przedmiot nie na miejscu, drobinka kurzu na ramie obrazu… a potem wszystko, o czym
mogę myśleć, to jak uciec przed bólem moja głowa, której jedyną drogą jest fizyczna. Samogwałt może
przybierać różne formy. Nie chodzi tylko o brzytwy i noże.
Nie zawsze jest prawdą, że ludzie z zespołem Aspergera są egocentryczni i niedbali. Wielu moich
przyjaciół z zespołem Aspergera mówi, że trzymają w tajemnicy swoje samookaleczenia, ponieważ nie
chcą denerwować swoich rodzin. (Leczenie konwencjonalnej depresji klinicznej u osoby z zespołem
Aspergera powinno być połączeniem leków, terapii poznawczo-behawioralnej i programów
zachęcających do sukcesu społecznego, poczucia własnej wartości i bardziej optymistycznych
perspektyw
GNIEW

Nie wiemy, jak powszechne są problemy z zarządzaniem gniewem u dzieci i dorosłych z zespołem
Aspergera, ale wiemy, że gdy pojawiają się problemy z wyrażaniem gniewu, osoba z zespołem
Aspergera i członkowie rodziny bardzo chcą zmniejszyć częstotliwość, intensywność i konsekwencje
gniewu. Szybkość i intensywność gniewu, często w odpowiedzi na stosunkowo błahe wydarzenie, może
być ekstremalna. Używając metafory regulacji głośności dla emocjonalnej intensywności ekspresji, z
gradacją od jednego do dziesięciu, typowe dziecko będzie stopniowo zwiększać wyrażanie gniewu na
wszystkich poziomach głośności. Dziecko lub osoba dorosła z zespołem Aspergera może mieć tylko dwa
ustawienia, od jednego do dwóch oraz od dziewięciu do dziesięciu. Zdarzenia, które mogą wywołać
reakcję od trzech do ośmiu u typowego dziecka, mogą wywołać dziewięć lub dziesięć poziomów
ekspresji u osoby z zespołem Aspergera. Tak więc u niektórych osób z zespołem Aspergera wydaje się,
że istnieje wadliwa regulacja emocji lub mechanizm kontroli wyrażania gniewu. Kiedy czuje się zła,
osoba z zespołem Aspergera nie wydaje się być potrafić zatrzymać się i pomyśleć o alternatywnych
strategiach rozwiązania sytuacji, biorąc pod uwagę jego zdolności intelektualne i wiek. Często pojawia
się natychmiastowa reakcja fizyczna bez starannego przemyślenia. Kiedy gniew jest intensywny, osoba
z zespołem Aspergera może być w „ślepej wściekłości” i nie być w stanie dostrzec sygnałów
wskazujących, że należałoby przestać. Uczucia gniewu mogą być również odpowiedzią w sytuacjach, w
których oczekiwalibyśmy innych emocji. Zauważyłem, że smutek może być wyrażany jako gniew.
Prowadząc program terapii poznawczo-behawioralnej dotyczący zarządzania emocjami dla grupy
nastolatków z zespołem Aspergera, zapytałem członków grupy, jak każdy z nich wyraża uczucie smutku.
Niektóre odpowiedzi były typowe dla ich rówieśników, na przykład „być sam”, „idź na spacer” i
„czasami płacz”. Jednak kilku członków grupy powiedziało „spróbuj rozbić szkło”, „graj w brutalne gry
komputerowe” i „uderz mi w poduszkę”. Obserwacja tych zachowań u typowego nastolatka
wskazywałaby na uczucia złości, a nie smutku. Mylące połączenie gniewu i depresji pojawiło się, gdy
Luke powiedział: „Kiedy jestem zły, mówię, że chcę się zabić". Jeden z nastolatków z zespołem
Aspergera w grupie poinformował mnie, że kiedy czuje się smutny, „złości się na ktoś, kto próbuje mnie
pocieszyć”. Słowa i gesty wyrażające uczucia nie są dla niego emocjonalną regeneracją i mogą
skutkować gniewną i agresywną reakcją. Pewna nastolatka z grupy powiedziała: „Płacz nie działa na
mnie, więc zamiast tego wpadam w złość i rzucam patykami”. Również dla niej łzy nie są emocjonalną
ulgą. Jednak fizyczne i destrukcyjne działanie naprawia smutne uczucie. Niestety, inni
zinterpretowaliby takie zachowanie jako oznaki złości i agresji. Kiedy typowe dzieci i dorośli mają
„negatywne” emocje lub myśli, takie jak uczucie smutku, niepokoju, zmieszania lub zakłopotania, mają
rozległy zasób wyrażania emocji, który może być subtelny, precyzyjny i łatwo zrozumiały dla innych.
Osoby z zespołem Aspergera mają ograniczony zasób wyrażania emocji, któremu brakuje subtelności i
precyzji i który może łatwo zostać błędnie zinterpretowany przez innych. Istnieją inne powody, dla
których zarządzanie gniewem może stać się problemem dla osoby z zespołem Aspergera. W przypadku
bardzo małych dzieci, a nawet niektórych dorosłych z zespołem Aspergera, agresja może pełnić funkcję
osiągania samotności. Dziecko w wieku przedszkolnym denerwuje się, że przeszkadzają mu inne dzieci
lub musi się z nimi bawić i szybko przekonuje się, że obraźliwy język oraz agresywne gesty i działania
mogą trzymać inne dzieci na dystans. Takie zachowanie może trwać przez całe życie. Doug, dorosły z
zespołem Aspergera, który jest zaniepokojony swoim temperamentem, powiedział: „Gniew jest
narzędziem odpychania ludzi”, a Grant powiedział: „Ludzie zostawiają mnie w spokoju, jeśli wyglądam
imponująco”. wpadnie w złość i użyje aktów agresji, aby osiągnąć opętanie, dominację i kontrolę.
Stopniowo akty agresji i gróźb zastępują negocjacje, kompromis i współpraca oraz świadomość, że
czasem można uzyskać to, czego się chce, będąc miłym. Strategie te mogą nie być oczywiste dla dzieci
z zespołem Aspergera, które mają tendencję do polegania na niedojrzałych, ale czasami skutecznych
strategiach konfrontacji i szantażu emocjonalnego. Zauważyłem, że u niektórych dzieci z zespołem
Aspergera może rozwinąć się zaburzenie zachowania polegające na stosowaniu gróźb i aktów
przemocy w celu kontrolowania swoich okoliczności i doświadczeń. Na przykład mogą grozić, że

skrzywdzą matkę, jeśli będzie nalegać na ich pójście do szkoły; lub mogą użyć przemocy, aby skłonić ją
do zakupu czegoś związanego z ich szczególnym zainteresowaniem. Ciekawe, że takie konfrontacyjne,
opozycyjne i agresywne zachowanie zwykle nie jest wzorowane na członku rodziny.
Rzeczywiście, rodzice, którzy są narażeni na groźby i akty przemocy, są często bardzo potulnymi ludźmi,
którym może brakować asertywności w sytuacjach konfliktowych. Uczucie gniewu w odpowiedzi na to,
co ktoś robi, może prowadzić do aktów agresji, jako skuteczny sposób na zatrzymanie ludzi. Na
przykład, jeśli dziecko z zespołem Aspergera jest dokuczane lub zastraszane, może mieć stosunkowo
ograniczony zakres możliwości zakończenia tego doświadczenia. Pierwsza opcja to powiedzenie
osobie, aby przestała, ale jeśli to nie działa i nie ma ignorowania tej osoby ani nie zgłaszania sytuacji
osobie dorosłej, jedyną opcją pozostającą dziecku z zespołem Aspergera jest podjęcie czynu
wybuchowej agresji, aby zakończyć nieznośne dokuczanie i dręczenie. Używam wyrażenia „trzy
uderzenia i odpadniesz”. Dziecko z zespołem Aspergera może kilka razy poprosić osobę, która ją drażni
lub dręczy, aby przestała. Jeśli to nie zadziała, jedyną znaną dziecku alternatywą, która powstrzyma
drugą osobę, jest użycie przemocy. Chociaż dziecko może być świadome konsekwencji takiego
niedopuszczalnego zachowania, nie może dalej znosić dręczenia i może nie wiedzieć, co jeszcze zrobić.
W części 1 odniesiono się do czterech psychologicznych reakcji dziecka na rozpoznanie odmienności
od innych dzieci oraz posiadanie profilu zdolności i zachowania wskazującego na zespół Aspergera.
Jedną z reakcji jest stanie się aroganckim, z wysokimi standardami oczekiwań wobec siebie i innych
oraz tendencją do odczuwania wielkiej złości, gdy jest zdezorientowany lub sfrustrowany. Inne osoby
są postrzegane jako głupie lub celowo próbujące zdezorientować lub zirytować dziecko. Uczucia
gniewu szybko stają się myślami o zemście, zniszczeniu, karze i fizycznym odwecie. Poprzednia część
tej części dotyczyła wysokiej częstości występowania depresji u dzieci i dorosłych z zespołem
Aspergera. W typowej depresji występuje brak energii, niska samoocena i obwinianie się. Uczucia są
zinternalizowane. Czasami jednak depresja jest raczej eksternalizowana (obwinianie innych), niż
internalizowana i związana z okresami intensywnej energii emocjonalnej. Klinicyści będą używać
terminu „zewnętrzna, pobudzona depresja”. Kiedy otrzymuję skierowanie na dziecko lub osobę
dorosłą z zespołem Aspergera, która ma problemy z zarządzaniem gniewem, częścią procesu oceny
jest aby ustalić, czy oznaki gniewu są rzeczywiście oznakami klinicznej depresji i powinny być
traktowane jako takie. Mogą istnieć neurologiczne przyczyny problemów z zarządzaniem emocjami w
ogóle, a w szczególności z zarządzaniem gniewem. Wiemy, że część mózgu zwana ciałem
migdałowatym może być strukturalnie i funkcjonalnie nieprawidłowa u dzieci i dorosłych z zespołem
Aspergera. Ciało migdałowate pełni wiele funkcji, w tym percepcję i regulację emocji, zwłaszcza strachu
i gniewu. Metaforą pomagającą zrozumieć funkcję ciała migdałowatego jest metafora pojazdu
poruszającego się po autostradzie. Płaty czołowe mózgu to kierowca, który podejmuje decyzje
wykonawcze, co robić, dokąd jechać itp. Ciało migdałowate działa jak deska rozdzielcza samochodu,
dostarczając kierowcy sygnałów ostrzegawczych dotyczących temperatury silnika, ilości oleju i paliwa
oraz prędkość pojazdu. W przypadku osób z zespołem Aspergera „deska rozdzielcza” nie funkcjonuje
konsekwentnie. Informacje o rosnącym „ciepieniu” emocjonalnym i funkcjonowaniu silnika (poziom
emocji i stresu) nie są dostępne dla kierowcy jako ostrzeżenie o zbliżającej się awarii. To może
wyjaśniać, dlaczego dziecko lub dorosły wydaje się nie być świadomy narastającego stresu
emocjonalnego, a jego myśli i zachowanie nie wskazują na pogorszenie nastroju. W końcu stopień
emocji lub stresu jest przytłaczający, ale może być już za późno na poznawczą lub rozważną kontrolę
emocji. Nie było wczesnych sygnałów ostrzegawczych o załamaniu emocjonalnym w obserwowalnym
zachowaniu, które mogłyby być wykorzystane przez inną osobę do naprawy nastroju, ani sygnałów
ostrzegawczych w świadomych myślach osoby z zespołem Aspergera, które umożliwiłyby jej
opanowanie. Chociaż dysfunkcja ciała migdałowatego jest wiarygodnym wyjaśnieniem trudności w
komunikacji i regulacji emocji, jest to spekulacja i ważne jest, aby stwierdzić, że upośledzenie funkcji

ciała migdałowatego nie powinno być wykorzystywane jako wymówka do unikania odpowiednich
obowiązków i konsekwencji. Nie chcę, aby dzieci mówiły, że nie mogą powstrzymać się od złości,
zepsucia czegoś lub zranienia kogoś, i że to jego wadliwe ciało migdałowate było winne. Inne przyczyny
problemów z radzeniem z gniewem to trudności w wyrażaniu uczuć słowami (aleksytymia) oraz
używanie aktów fizycznych do wyrażania nastroju i uwalniania energii emocjonalnej. Czasami gniew
jest celowo skierowany na osobę jako środek poprawiający nastrój. Dziewczyna z zespołem Aspergera
słynęła w szkole z grzecznego i uległego zachowania, ale po powrocie do domu notowała coś
przeciwnego. Powstrzymała stres w klasie i na placu zabaw, ale po powrocie do domu znęcała się
werbalnie i fizycznie w stosunku do swojej młodszej siostry. powód był oczywisty i odpowiedział:
„Ponieważ dzięki temu czuję się lepiej.” Psychologicznym określeniem takiego zachowania jest
wzmocnienie negatywne. Zranienie siostry zakończyło jej cierpienie i było potężnym wzmocnieniem
agresywnego zachowania. Czasami akty agresji są uderzeniami wyprzedzającymi. Dziecko z zespołem
Aspergera ma wcześniejsze doświadczenie, aby sugerować lub mieć powody, by sądzić, że określone
dziecko będzie dla niego celowo złośliwe. Bez prowokacji ze strony drugiego dziecka chłopiec lub
dziewczynka z zespołem Aspergera przewiduje konflikt i czyni pierwszy uderzenie: „Chciał być dla mnie
złośliwy, więc najpierw go zraniłem.” Niestety uczucie złości i wynikająca z tego agresja jeszcze bardziej
oddalają dziecko z zespołem Aspergera od konstruktywnych interakcji z rówieśnikami. Ponieważ
rówieśnicy nie uważają dziecka z zespołem Aspergera za swojego przyjaciela, mogą zrezygnować z
jakiejkolwiek odpowiedzialności za uspokojenie dziecka, gdy jest zły.
Radzenie sobie z wściekłością
W dalszej części zostaną opisane programy terapii poznawczo-behawioralnej służące radzeniu sobie z
gniewem, ale na tym etapie ważne jest, aby czytelnik wiedział, co robić, a czego nie, gdy osoba z
zespołem Aspergera czuje się wyjątkowo zła i szybko traci kontrolę, tj. traci panowanie nad sobą i
wchodzi w stan wściekłości. Wszyscy czasami czujemy złość, a znam dzieci i dorosłych z zespołem
Aspergera, którzy bardzo rzadko czują złość. Jednak kiedy uczucia złości są niezwykle intensywne i
prowadzą do wybuchowej wściekłości, istnieje termin diagnostyczny, który może dotyczyć niektórych
osób z zespołem Aspergera. zespół. Przerywane zaburzenie wybuchowe (IED) jest zawarte w
podręczniku diagnostycznym DSM-IV i jest zdefiniowane w następujący sposób:
Osoba ma kilka dyskretnych epizodów braku oporu wobec impulsów, które skutkują poważnym
napadem lub zniszczeniem mienia, stopień agresji jest rażąco nieproporcjonalny do jakichkolwiek
przyspieszających psychospołecznych stresorów i nie jest uwzględniany przez inne zaburzenia
psychiczne, takie jak zaburzenia osobowości, psychotyczne zaburzenia zachowania lub ADHD, alkohol
lub narkotyki.
Tak więc, jeśli osoba z zespołem Aspergera ma problemy z radzeniem sobie z gniewem, który jest
okresowy i skrajny, może istnieć odpowiednia kategoria diagnostyczna, która powinna umożliwić tej
osobie dostęp do odpowiedniego leczenia. Kiedy zajmujesz się osobą z zespołem Aspergera, która
czuje się zła, ważne jest, aby wiedzieć, że niektóre działania mogą powodować wzrost uczucia złości;
obejmują one podnoszenie głosu, konfrontację, sarkazm, bycie emocjonalnym i stosowanie fizycznej
powściągliwości. Podniesienie głosu i konfrontacja (podkreślenie kar) zaognią sytuację i spowodują, że
osoba z zespołem Aspergera stanie się bardziej wzburzona i mniej elastyczna w myśleniu, co hamuje
zdolność do rozważenia odpowiedniej możliwości zmniejszenia uczucia złości. Sarkazm sprawi, że
osoba z zespołem Aspergera będzie bardziej zdezorientowana; a druga osoba staje się emocjonalna,
zła, a czasem nawet czuła, może przynieść efekt przeciwny do zamierzonego i „dodać oliwy do ognia”.
Kiedy rozmawiałam z dzieckiem z zespołem Aspergera o strategiach zachęcania go, by nie wpadał we
wściekłość, zapytałam, czy przytulenie matki pomogłoby mu poczuć się lepiej. Odpowiedział z
naciskiem: „Nie! To mnie denerwuje”. To była bardzo przydatna informacja. Dotyk, a zwłaszcza próby

ograniczenia fizycznego, mogą zwiększyć uczucie złości i poziom energii. Czasami pytanie osoby „O co
chodzi?” może również zaognić sytuację, ponieważ podczas doświadczania poważnego stresu
emocjonalnego zdolność osoby do wyrażania przyczyny gniewu może zostać znacznie zmniejszona i
powodować dalszą frustrację. Zalecam, aby gdy dziecko lub dorosły z zespołem Aspergera jest wściekły,
osoba zarządzająca sytuacją używa cichego i stanowczego głosu, być może nie pytając o przyczynę
wzburzenia, ale skupiając się na rozproszeniu lub bardziej konstruktywnych sposobach uwolnienia
emocjonalnego energia. Może to obejmować sugerowanie dostępu do szczególnego zainteresowania,
które może być absorbujące umysł i niezwykle przyjemne, tak że gniewne uczucia są wykluczone z myśli
osoby; samotność, aby powoli się uspokoić; lub energiczna aktywność fizyczna, taka jak długi bieg, aby
„spalić” destrukcyjną energię.
KOCHAM
Wiemy, że osoby z zespołem Aspergera mają upośledzone lub opóźnione zdolności Teorii Umysłu,
które wyjaśniają ich trudności w konceptualizacji myśli i uczuć innych ludzi oraz w konceptualizacji
własnych myśli i uczuć. Kiedy osoba z zespołem Aspergera zostaje skierowana na leczenie zaburzeń
nastroju, skierowanie prawie zawsze wynika z obaw dotyczących uczucia niepokoju, smutku i złości.
Jednak z mojego rozległego doświadczenia klinicznego dotyczącego dzieci i dorosłych z zespołem
Aspergera sugerowałbym, że istnieje czwarta emocja, która dotyczy osoby z zespołem Aspergera pod
względem jej rozumienia i wyrażania, a jest nią miłość. Typowe dzieci cieszą się i szukają uczucia u
swoich rodziców; umieją czytać sygnały, kiedy ktoś oczekuje od niego uczucia i rozpoznaje, kiedy
okazywać uczucia, aby przekazać wzajemne uczucia miłości lub naprawić czyjeś uczucia. Dzieci w wieku
poniżej dwóch lat wiedzą, że słowa i gesty wyrażające uczucia są prawdopodobnie najskuteczniejszym
środkiem wzmacniającym emocjonalnie dla nich samych i dla kogoś, kto jest smutny. Jednak osoba z
zespołem Aspergera może nie rozumieć, dlaczego typowi ludzie mają obsesję na punkcie wyrażania
wzajemnej miłości i uczucia. Dla osoby z Zespołem Aspergera, przytulanie może być odbierane jako
niewygodne uciskanie, a małe dziecko z zespołem Aspergera może wkrótce nauczyć się nie płakać,
ponieważ wywoła to u kogoś ucisk. Donna Williams wymownie wyjaśniła w swojej autobiografii:
Anne krzyczała w przerażonej histerii, gdy jeden z profesjonalistów usiadł na łóżku obok niej, kładąc
obok niej lalkę, co wydawało się ją przerażać jeszcze bardziej. Och, te symbole normalności, lalki,
pomyślałam. Och, te przerażające przypomnienia, że ludzie mają być pocieszani przez ludzi, a jeśli nie,
mają przynajmniej czuć się pocieszeni przez ich podobizny.
Rozważając uczucie miłości, osoba z zespołem Aspergera może cieszyć się bardzo krótkim i mało
intensywnym wyrażaniem uczuć i być zdezorientowana lub przytłoczona, gdy doświadcza się lub
oczekuje większego poziomu wyrażania uczuć. Jednak w przypadku niektórych dzieci i dorosłych z
zespołem Aspergera może wystąpić sytuacja odwrotna, gdy osoba potrzebuje częstych okazów uczuć
(czasami dla uspokojenia) i często wyraża uczucia, które mogą być apodyktyczne dla innych. Może nie
być zróżnicowanego słownictwa wyrażania uczuć, które zawiera subtelne wyrażenia dostosowane do
wieku dzieci. Dla niektórych osób z zespołem Aspergera wyrażenie to jest nadmierne. Dorosły z
zespołem Aspergera powiedział mi: „Czujemy i okazujemy uczucia, ale nie dość często i z niewłaściwą
intensywnością”. W swojej autobiografii Edgar Schneider wyjaśnia swoje zmieszanie związane z
miłością:
W pewnym momencie moja matka, zirytowana mną, powiedziała: „Wiesz, w czym jest problem? Nie
wiesz, jak kochać! Musisz nauczyć się kochać!”. Byłem całkowicie zaskoczony. Nie miałem pojęcia, co
miała na myśli. Nadal nie.
Psychoanalityczne badanie zespołu Aspergera sugeruje, że tacy ludzie nie zakochują się łatwo.
Prowadziłam poradnictwo dla par, w których jeden z partnerów ma diagnozę zespołu Aspergera.

Pytanie, które zadaję każdemu partnerowi, to jego opis miłości. Oto przemyślenia kobiet i mężczyzn,
którzy nie podzielają diagnozy zespołu Aspergera swojej partnerki:
Miłość jest: tolerancyjna, nieoceniająca, wspierająca.
Miłość to: zespół przekonań, które odnoszą się do naszych języków i doświadczeń z dzieciństwa; jest
inspirowany, gdy spotykasz kogoś, kto ma cechę, którą być może podziwiasz lub której nie masz
(podziw i szacunek) - lub że (ktoś, kogo podziwiasz) odzwierciedla z powrotem twoje idealne ja - czyli
to, kim chcesz być lub widzieć siebie jako.
Miłość to: pasja, akceptacja, przywiązanie, zapewnienie, wzajemna radość.
Miłość to: to, co czuję do siebie, gdy jestem z inną osobą.
Oto niektóre z opisów podanych przez ich partnerów z zespołem Aspergera:
Miłość to: pomaganie i robienie rzeczy dla swojego kochanka.
Miłość to: próba połączenia się z uczuciami i emocjami drugiej osoby.
Miłość jest: Towarzyszeniem, kimś, na kim można polegać, aby pomóc ci we właściwym kierunku.
Miłość to: nie mam pojęcia, o co chodzi.
Miłość to: Tolerancja, lojalność, pozwala na „przestrzeń”.
Miłość to: nie znam prawidłowej odpowiedzi.
Miłość jest: jeszcze do odczuwania i doświadczania przeze mnie.
W swojej książce Aspergers in Love Maxine Aston wyjaśnia, że:
W związkach JAKO mężczyźni są często bardzo uczciwi, lojalni i pracowici, większość będzie wierna i
pozostanie z wybranym partnerem na całe życie. Będą dawać i oferować miłość w sposób, w jaki mogą.
Jeśli ich partnerzy zrozumieją zespół Aspergera, docenią, że to dawanie często przybiera praktyczną
formę. Jest mało prawdopodobne, że mężczyzna z zespołem Aspergera będzie w stanie zaoferować
wsparcie emocjonalne lub uczucia empatyczne. Niektóre kobiety nie będą w stanie żyć z pustką i
samotnością, które to może przynieść. Osoba z zespołem Aspergera może odczuwać niezwykłe
współczucie dla czyjegoś fizycznego cierpienia i być wyraźnie poruszona obrazami skutków głodu lub
klęski żywiołowej. Jednak czasami muszę tłumaczyć osobie z zespołem Aspergera, że tak samo jak krew
sącząca się z rany wskazuje na ból fizyczny, łzy spływające po twarzy mogą wskazywać na ból
emocjonalny, i istnieją praktyczne działania, które mogłaby zrobić, aby złagodzić emocje. ból w kimś.
Rodzice dziecka, a zwłaszcza matka dziecka, mogą opłakiwać rzadkie używanie przez dziecko gestów i
słów serdecznych. Kiedy wyraża swoją miłość do swojego dziecka przez czuły uścisk, ciało dziecka może
stać się „sztywne”, a dziecko nie zawsze może być uspokajane przez demonstracyjne uczucia, gdy jest
zmartwione. Matka może się zastanawiać, co może zrobić, aby pocieszyć swoje dziecko z zespołem
Aspergera, gdy wyraz miłości i uczucia jest odrzucany lub po prostu nie jest skutecznym środkiem
wzmacniającym emocjonalnie. Dziecko z zespołem Aspergera może mylić lub błędnie interpretować
wyrazy miłości od swoich rodziców. Na przykład matka niespokojnego ośmioletniego dziecka z
zespołem Aspergera leżała obok niego w łóżku, gdy zasypiał. Był to wyraz jej miłości do niego i
zapewnił, że gdy zasnął, będzie obok kogoś, kto go kocha. Kiedy zapytałem dziecko, dlaczego jego
matka leży obok niego, odpowiedział: „Jest zmęczona i powiedziała, że moje łóżko jest
najwygodniejszym łóżkiem.” Nauczyciele szybko zdają sobie sprawę, że dziecko z zespołem Aspergera
może bardzo nie lubić publicznych pochwał, w tym gestów. lub słowa uczucia. Osoba z zespołem

Aspergera ma ograniczoną tolerancję u innych na czułe i sentymentalne zachowania. Chris wyjaśnił, że
„Nienawidzę sentymentalizmu, który moim zdaniem jest umyślnym okazywaniem pustych emocji w
sprawach bez znaczenia i naprawdę należy go unikać, ponieważ dewaluuje prawdziwe wyrażanie
uczuć”. Podczas gdy osoba z zespołem Aspergera może cieszyć się i wyrażać niski poziom okazywania
miłości, może pojawić się problem, gdy zakocha się w kimś w okresie dojrzewania i wczesnej dorosłości.
Wyrażanie miłości i akty czułości mogą być zbyt intensywne. Czyjś uprzejmy czyn może zostać błędnie
zinterpretowany jako mający bardziej znaczące znaczenie, niż było to zamierzone. Z powodu
upośledzonych lub opóźnionych zdolności Teorii Umysłu osoba z zespołem Aspergera może zakładać,
że druga osoba odczuwa wzajemny poziom miłości i może uporczywie podążać za nią i próbować z nią
rozmawiać. Może to skutkować oskarżeniami o prześladowanie.
Chociaż mamy programy leczenia i leki na radzenie sobie z lękiem, depresją i gniewem, klinicyści rzadko
są proszeni o wyleczenie typowej osoby z „choroby miłosnej”. Jednak specjaliści od zespołu Aspergera
uznają, że dzieci i dorosłe z zespołem Aspergera potrzebują edukacji w zakresie rozumienia i wyrażania
uczuć i miłości, od lubienia kogoś i komplementowania, do zakochania się i doceniania oczekiwań
partnera wobec sentymentalizmu, romansu. i pasja w związku. Program edukacyjny na temat miłości i
związków musi zawierać wyjaśnienie, za pomocą serii historii społecznych lub artykułów społecznych ,
dlaczego typowi ludzie lubią uczucia i jak im to pomaga; jak pokazać, że ktoś cię lubi i wiedzieć, kiedy
cię lubi; oraz jak osiągnąć kompromis między poziomem uczuć, jakim cieszy się osoba z zespołem
Aspergera, a poziomem oczekiwanym przez członków rodziny i przyjaciół. W przypadku partnera i
rodzica z zespołem Aspergera terapia może obejmować edukację kiedy i jak wyrażać miłość i uczucie
iz jaką częstotliwością. Czasami używam strategii stosowanych w CBT, takich jak edukacja afektywna,
aby pomóc osobie z zespołem Aspergera zrozumieć pojęcie i uczucia miłości; restrukturyzacja
poznawcza w celu zmiany myślenia i zachowania; i odczulanie w celu zmniejszenia niepokoju,
dezorientacji i frustracji często związanych z uczuciem miłości. Intencją jest stopniowe zwiększanie
tolerancji, radości, zdolności i pewności siebie osoby do wyrażania różnych uczuć, od miłości do miłości.
Temple Grandin wyjaśnił, że:
Skan mojego mózgu pokazuje, że niektóre obwody emocjonalne między korą czołową a ciałem
migdałowatym po prostu nie są połączone – obwody, które wpływają na moje emocje i są powiązane
z moją zdolnością odczuwania miłości. Doświadczam uczucia miłości, ale to nie jest to samo, co
większość neurotypowych ludzi. Czy to oznacza, że moja miłość jest mniej wartościowa niż to, co czują
inni ludzie?
POZNAWCZA TERAPIA BEHAWIORALNA
Kiedy u dziecka lub osoby dorosłej z zespołem Aspergera zostanie zdiagnozowane zaburzenie nastroju,
psycholog kliniczny lub psychiatra będzie musiał wiedzieć, jak zmodyfikować psychologiczne leczenie
zaburzeń nastroju, aby dostosować je do nietypowego profilu poznawczego ludzi z zespołem
Aspergera. Podstawowym leczeniem psychologicznym zaburzeń nastroju jest terapia poznawczobehawioralna (CBT), rozwijana i udoskonalana przez kilka dziesięcioleci. Badania naukowe wykazały,
że CBT jest skuteczną terapią zmieniającą sposób, w jaki dana osoba myśli i reaguje na emocje, takie
jak lęk, smutek i złość. CBT skupia się na dojrzałości, złożoności, subtelności i słownictwie emocji,
dysfunkcjonalności lub nielogiczności myślenie i błędne założenia. W związku z tym ma bezpośrednie
zastosowanie u dzieci i dorosłych z zespołem Aspergera, którzy mają upośledzone lub opóźnione
zdolności Teorii Umysłu oraz trudności w zrozumieniu, wyrażaniu i radzeniu sobie z emocjami.
Teoretyczny model emocji stosowany w CBT jest spójny z aktualnymi modelami naukowymi ludzkich
emocji, a mianowicie uświadamianie sobie własnego stanu emocjonalnego, umiejętność reagowania
na emocję i stawanie się bardziej wrażliwym na to, jak czują się inni. Obecnie opublikowaliśmy studia
przypadków i obiektywne dowody naukowe, że CBT znacząco zmniejsza zaburzenia nastroju u dzieci i

dorosłych z Zespołem Aspergera . CBT składa się z kilku elementów lub etapów, z których pierwszym
jest ocena charakteru i stopnia zaburzenia nastroju za pomocą skal samoopisowych i wywiadu
klinicznego. Kolejnym elementem jest edukacja afektywna mająca na celu zwiększenie wiedzy osoby
na temat emocji. Dyskusja i zajęcia badają związek między myślami, emocjami i zachowaniem oraz
identyfikują sposób, w jaki osoba konceptualizuje emocje i postrzega różne sytuacje. Im lepiej ktoś
rozumie emocje, tym lepiej potrafi je odpowiednio wyrażać i kontrolować. Trzecim etapem CBT jest
restrukturyzacja poznawcza w celu skorygowania zniekształconych konceptualizacji i dysfunkcyjnych
przekonań oraz konstruktywnego zarządzania emocjami. Ostatnim etapem jest harmonogram zajęć,
które mają na celu ćwiczenie nowych umiejętności poznawczych w celu zarządzania emocjami w
rzeczywistych sytuacjach. Zaprojektowałam dwa programy CBT, zatytułowane Odkrywanie uczuć, dla
dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera, jeden do radzenia sobie z gniewem, drugi do radzenia sobie z
lękiem. Psycholog kliniczny zazwyczaj realizuje program CBT, ale programy Odkrywania Uczuć są
przeznaczone do realizacji przez psychologa (edukacyjnego lub klinicznego), psychiatrę, nauczyciela,
logopedę, terapeutę zajęciowego lub rodzica. W poprzedniej części tego rozdziału wyjaśniono strategie
oceny, które można stosować u dzieci i dorosłych z zespołem Aspergera, aby zmierzyć stopień
zaburzenia nastroju i zidentyfikować konkretne sytuacje, które są związane z trudnościami w radzeniu
sobie z emocjami. Właściwa terapia zaczyna się od możliwości poznania emocji, określanych przez
psychologów jako edukacja afektywna.
Edukacja afektywna
W komponencie edukacji afektywnej CBT osoba dowiaduje się o zaletach i wadach emocji oraz
rozpoznawaniu różnych poziomów wyrażania się w słowach i czynach w sobie i innych. Dla dzieci,
można to podjąć jako projekt naukowy. Podstawową zasadą jest badanie jednej emocji na raz,
zaczynając od emocji pozytywnej, zanim przejdziemy do emocji budzącej obawy kliniczne. Psycholog
lub terapeuta często wybiera pierwszą emocję, zwykle szczęście lub przyjemność. Poniżej
przedstawiono działania i strategie, które można włączyć do komponentu edukacji afektywnej CBT.
Tworzenie albumu emocji
Jednym z pierwszych zadań jest stworzenie albumu ilustrującego emocje. Może to obejmować zdjęcia
lub przedstawienia, które mają osobisty związek z emocjami osoby z zespołem Aspergera: na przykład,
jeśli emocją jest szczęście lub przyjemność, książka może zawierać fotografię rzadkiego pająka dla
osoby szczególnie zainteresowanej u owadów i pająków. Należy pamiętać, że notatnik ilustruje
przyjemności w życiu danej osoby, które nie zawsze są bardziej konwencjonalnymi przyjemnościami
typowych dzieci lub dorosłych. Zauważyłem, że dorośli z zespołem Aspergera często umieszczają
zdjęcia w swoich książkach o przyjemnościach, ale są to zazwyczaj sceny i zwierzęta bez obecności ludzi.
Małe dzieci mogą wycinać i umieszczać w książce zdjęcia szczęśliwych ludzi z ogłoszeń w czasopismach
oraz zdjęcia przyjemnych akcji i wydarzeń. Można również wybrać zdjęcia, aby zilustrować, w jaki
sposób można przezwyciężyć problemy, które mogą wydawać się nie do pokonania; na przykład jedno
zdjęcie może przedstawiać dziecko na pierwszych etapach uczenia się umiejętności, takiej jak jazda na
rowerze. Zwraca się uwagę na brak kompetencji na tym etapie i związane z nim emocje, takie jak lęk
czy frustracja. Obok tej fotografii umieszczono kolejną, aby zilustrować ostateczny sukces dziecka i jego
radość. Książka może również zawierać zdjęcia i opisy ulubionych potraw, zabawek i ludzi. Program
edukacyjny bada również doznania związane z odczuciem, takie jak aromaty, smaki i tekstury. Powinny
one zostać zapisane w notatniku, który może być również używany jako pamiętnik, w którym dana
osoba otrzyma komplementy, zapisy osiągnięć, takie jak certyfikaty i pamiątki związane z przyjemnymi
okazjami. Notatnik jest regularnie aktualizowany i może być wykorzystany na późniejszym etapie CBT,
aby pomóc zmienić określony nastrój i zachęcić do pewności siebie i poczucia własnej wartości.
Notatnik szczęścia lub przyjemności może być również użyty do zilustrowania różnych sposobów

postrzegania sytuacji. Na przykład, jeśli terapia jest prowadzona w grupie, albumy uczestników można
porównać i zestawić. Stanie się jasne, że ulubiony temat jednej osoby niekoniecznie należy do innej –
rozmowa o pociągach może być przyjemnym przeżyciem dla jednego uczestnika, ale przez kogoś
postrzegana jako niezwykle nudna. Dlatego częścią edukacji jest wyjaśnienie, że chociaż określony
temat może stwarzać dla ciebie dobre samopoczucie, próba pocieszenia innej osoby za pomocą tego
samego tematu może nie być skuteczną strategią.
Percepcja stanów emocjonalnych
Innym ważnym aspektem edukacji afektywnej w CBT jest umożliwienie jednostce odkrycia istotnych
sygnałów, które wskazują na określony poziom emocji w zakresie odczuć ciała, zachowania i myśli. Te
odczucia mogą działać jako wczesne sygnały ostrzegawcze zbliżającej się eskalacji emocji. Częściowo
edukacja afektywna ma na celu poprawę funkcji ciała migdałowatego w informowaniu płatów
czołowych mózgu o rosnącym poziomie stresu i pobudzeniu emocjonalnym. Technologię można
wykorzystać do identyfikacji sygnałów wewnętrznych w postaci instrumentów do biofeedbacku, takich
jak elektromiografia słuchowa (EMG) i urządzenia do galwanicznej odpowiedzi skórnej (GSR). Intencją
jest zachęcenie osoby do bardziej świadomej świadomości własnego stanu emocjonalnego i
umiejętności radzenia sobie z emocjami przed utratą kontroli poznawczej. Edukacja afektywna zawiera
informacje o tym, jak odczytywać stany emocjonalne innych osób. W swojej autobiografii Nita Jackson
wyjaśniła, że: Odkryłam, że nie potrafię zrozumieć wyrazu twarzy ludzi, tego, co mówią, ani sposobu,
w jaki to mówili. Wspominając moje wczesne lata szkolne, zdałem sobie sprawę, jak śmiałem się, gdy
ktoś płakał, ponieważ myślałem, że ta druga osoba się śmieje. Nie rozumiem, jak popełniłem ten błąd
– wiem tylko, że robiłem to często. Ekstremalna mimika twarzy osoby płaczącej i śmiejącej się może
być bardzo podobna. Obie emocje mogą wywoływać łzy. Zamieszanie dla osoby z zespołem Aspergera
jest całkiem zrozumiałe, ale może być źle zinterpretowane przez innych. Dzieci z zespołem Aspergera
mogą być bardzo przygnębione, gdy ktoś się śmieje w odpowiedzi na coś, co powiedział lub zrobił.
Mogą nie wiedzieć, dlaczego ktoś mógłby uznać komentarz lub działania za zabawne lub wiedzieć, czy
dana osoba ma zamiar śmiać się z nimi lub śmiać się z nich. Działania w zakresie edukacji afektywnej
mogą obejmować strategie doskonalenia zdolności Teorii Umysłu , w tym umiejętności odczytywania
mimiki i określania intencji innych osób, zwłaszcza czy czyn był przyjacielski, przypadkowy czy złośliwy.
Edukacja afektywna obejmuje informacje dotyczące wyrazu twarzy, tonu głosu i mowy ciała, które
wskazują na uczucia drugiej osoby. Twarz jest opisywana jako „centrum informacji” emocji. Typowe
błędy obejmują brak identyfikacji, które wskazówki są istotne lub zbędne, oraz błędną interpretację
wskazówek. Terapeuta korzysta z szeregu gier i zasobów, aby „dostrzec wiadomość” i wyjaśnić wiele
znaczeń: na przykład zmarszczone brwi mogą oznaczać złość, oszołomienie lub oznakę starzenia się
skóry; donośny głos nie oznacza automatycznie, że osoba jest zła. Uczestnicy używają zdjęć, aby
porównać mimikę różnych emocji i badać kombinację elementów twarzy używanych w tych
wyrażeniach. Aby dowiedzieć się, jak rozpoznać nastrój na podstawie wskazówek werbalnych,
uczestnicy mogą słuchać nagrań z czyjejś mowy i odnotowywać zmiany w prozodii i nacisku. Inną
czynnością jest powtarzanie tego samego zdania przy użyciu innego tonu głosu, aby wskazać nastrój
danej osoby: na przykład „Chodź tutaj” może być szeptane, krzyczane, towarzyszyć mu westchnienie
lub wypowiedziane szybko, i ma bardzo różne znaczenia. Nauka komunikacji gestowej może być
prowadzona przy użyciu zmodyfikowanej wersji „Szarad”, która wymaga od osoby naśladowania
działania i jednoczesnego przedstawiania określonego nastroju. Pozostali uczestnicy muszą odgadnąć
zarówno akcję, jak i emocje. Na przykład akcja może polegać na graniu w tenisa, gdy czujesz się
zdezorientowany, lub zmywaniu naczyń, gdy czujesz się zrelaksowany. Działania w zakresie edukacji
afektywnej mają również na celu poszerzenie słownictwa osoby wyrażającej emocje. Często może
brakować subtelnych przejawów uczuć, na przykład stanów pomiędzy lekkim zirytowaniem a
wściekłością lub uczuciem smutku i chęcią zakończenia cierpienia przez samobójstwo. Rodzice mogą

się obawiać, że gdy dziecko jest poruszone tym, co powinno być stosunkowo drobnym wydarzeniem,
może zareagować skrajnie przesadnie. Dziecko orientuje się, że słoik ulubionego dżemu lub galaretki
jest pusty, w spiżarni nie ma słoika zastępczego, a sklepy są zamknięte. Jego reakcja może być zbyt
dramatyczna, mówiąc przez łzy, że to wina jego matki i że matka go nie kocha. Dla rodzica jest to
śmieszna i bolesna nadmierna reakcja, ale może być przykładem ograniczonego słownictwa
dotyczącego reakcji emocjonalnych. Widziałem nastolatka z zespołem Aspergera, którego matka
obawiała się, że kilka razy w tygodniu będzie mówił, że zamierza się zabić. Natychmiast
przeprowadziłam badanie pod kątem klinicznych objawów depresji. Nie było żadnego. Następnie
wyjaśniłem mu koncepcję termometru emocji, który mierzy intensywność emocji, i napisałem na małej
kartce papieru słowa, których użył, które wzbudziły niepokój: „Zamierzam się zabić”. Termometr miał
skalę od zero do dziesięciu i poprosiłem go, aby umieścił cytat w miejscu na termometrze, kiedy będzie
wypowiadał te słowa. Umieścił cytat na poziomie drugim. Odkryliśmy, że ma bardzo ograniczone
słownictwo, aby wyrazić uczucia rozczarowania i smutku. Przypomniał sobie słowa z filmu, w którym
aktor z żalu popadał w samobójstwo, i założył, że w ten sposób przekazuje wszystkie poziomy smutku.
Poszerzenie słownictwa wyrażania emocji może pomóc, gdy osoba z zespołem Aspergera nie wie, jaka

byłaby właściwa reakcja emocjonalna. W swojej autobiografii Stephen Shore wyjaśnił, że:
Czasami bardzo interesuje mnie badanie uczuć i emocji. Dzieje się tak szczególnie wtedy, gdy
widzę, że ktoś doświadcza silnych emocji lub czuję, że nie wydaje mi się, abym miał
„odpowiednią” emocję w danej sytuacji… Uważam, że muzyka może służyć jako wzmacniacz
uczuć. Jeśli jestem w określonym nastroju, słucham lub biegam w mojej głowie, muzyki
wyrażającej to uczucie… Czasami myślę, że powinienem odczuwać określoną emocję, ale po
prostu wydaje mi się, że nie jest to „tam” do odczuwania… Po moim pierwsza dziewczyna
wyjechała na rok na studia do Szwecji, grałem IX Symfonię Gustava Mahlera. Szczególnie ten
ostatni ruch pomógł mi uporać się ze smutkiem i stratą związaną z jej odejściem. Do tego
doszła świadomość, że nasz związek jako chłopaka i dziewczyny prawdopodobnie się skończył.
Pomiar intensywności emocji
Po zidentyfikowaniu kluczowych elementów, które wskazują na konkretną emocję, ważne jest,
aby użyć przyrządu pomiarowego do określenia stopnia intensywności. Terapeuta może użyć
wzorcowego „termometru”, „wskaźnika” lub „regulacji głośności” oraz szeregu czynności, aby
określić poziom ekspresji. Na przykład można wybrać serię zdjęć twarzy wyrażających różne
stopnie szczęścia i umieścić je w odpowiednim miejscu na instrumencie. Alternatywnie można
wygenerować różne słowa, które definiują różne poziomy szczęścia i odpowiednio umieścić je
na mierniku. Obrazy przedstawiające inne emocje, takie jak smutek, złość lub uczucie, mogą
być trudniejsze do znalezienia niż te przedstawiające szczęście. Korzystałam z cotygodniowych
magazynów informacyjnych, aby zebrać zdjęcia smutnych sytuacji, takich jak człowiek
cierpiący z powodu klęski żywiołowej, lub publikacji sportowych, aby uzyskać zdjęcia ludzi
wyrażających gniew. Obrazy uczuć można wyciąć z magazynów popularnych artystów.
Podczas terapii radzenia sobie z emocjami ważne jest, aby upewnić się, że dziecko lub osoba
dorosła z zespołem Aspergera ma taką samą definicję lub interpretację słów i gestów, jak
terapeuta, oraz wyjaśnić wszelkie nieporozumienia semantyczne. Doświadczenie kliniczne
wskazuje, że niektóre dzieci i młodzież z zespołem Aspergera mają tendencję do używania
skrajnych stwierdzeń, gdy są poruszone. Edukacja afektywna poszerza zasób słownictwa danej
osoby w zakresie wyrażania emocji, aby zapewnić precyzję i dokładność wypowiedzi
werbalnych, unikając w ten sposób ekstremalnych i obraźliwych lub krzywdzących wyrażeń.

Stephen Shore uczy muzyki. Wyjaśnił mi, że dziecko z zespołem Aspergera, które jest jednym
z jego uczniów muzycznych, miało problem z gradacją emocji i ekspresji, a Stephen nauczył go
dyrygentury, aby wprowadzić koncepcję stopniowania w sferę fizyczną. Stephen i jego uczeń na zmianę
przeprowadzali się nawzajem przez cały zakres dynamiki, co umożliwiło uczniowi przeniesienie tej
koncepcji na emocje i inne obszary jego życia, w których wymagane jest coś więcej niż tylko podejście
„włącz” lub „wyłącz”. Po ustaleniu koncepcji przyrządu pomiarowego można go również wykorzystać
do określenia stopnia przeżycia emocjonalnego w określonych sytuacjach. Podczas badania wymiaru
danej emocji można zadać pytania, takie jak „Jak czulibyście się szczęśliwi/smutni/zło, gdyby…?”,
wymagając zarówno oceny liczbowej „instrumentu”, jak i powiązanych słów, wyrazu twarzy, tonu głosu
i mowy ciała, które reprezentują ten stopień ekspresji. Ta aktywność jest szczególnie przydatna do
określenia reakcji emocjonalnej osoby na określone sytuacje, które wywołują niepokój, smutek lub
złość, i może być wykorzystana do zbadania, w jaki sposób słowa i czyny innych wpływają na uczucia
osoby z zespołem Aspergera. Zauważyłem, że osoby z zespołem Aspergera mają znaczne trudności z
rozpoznaniem, jak ich własne słowa i czyny wpływają na uczucia innych, co jest konsekwencją
upośledzenia Teorii Umysłu i umiejętności empatii. Można zadać pytania, takie jak „Jak szczęśliwa
byłaby twoja matka/partner, gdybyś powiedział, że go/ją kochasz?” lub „Jak smutny jest on/ona, gdy
mówisz…?” Może to być bardzo ważne odkrycie dla obie strony.
Fotografie emocji, lektury i programy komputerowe
Program edukacji afektywnej może obejmować stworzenie albumu fotograficznego ze zdjęciami
dziecka i członków rodziny wyrażających określone emocje; lub nagrania wideo przedstawiające
dziecko wyrażające swoje uczucia w rzeczywistych sytuacjach. Może to być szczególnie cenne, aby
zademonstrować jego zachowanie, gdy jest zły. Inne ćwiczenie, zatytułowane „Odgadnij wiadomość”,
może obejmować prezentację konkretnych, mniej oczywistych sygnałów, takich jak kaszel jako sygnał
ostrzegawczy lub uniesienie brwi w celu zasygnalizowania wątpliwości. Książki o konkretnych emocjach
mogą być cenną częścią programu. Literatura na temat emocji będzie musiała być dostosowana do
poziomu czytania dziecka. Na przykład małe dzieci mogą czytać książki „Mężczyzna” Rogera
Hargreavesa, ponieważ tytuły zawierają takie postacie, jak Pan Szczęśliwy i Pan Grumpy. Mamy teraz
odpowiednią do wieku literaturę na temat określonych zaburzeń nastroju i można czytać fikcyjne
historie, aby dowiedzieć się, jak centralny bohater w końcu rozumie i jest w stanie kontrolować swoje
emocje. Nieocenionym elementem programów edukacji afektywnej dla dzieci i dorosłych z zespołem
Aspergera są programy komputerowe, które wyjaśniają, jak rozpoznać czyjeś myśli i uczucia. Być może
najczęściej używanym jest czytanie w myślach: Interaktywny przewodnik po emocjach, opracowany
przez Simona Barona-Cohena i współpracowników (patrz Rozdział 5 i sekcja Zasoby na końcu książki).
Dostępny jest również nowy zestaw materiałów do edukacji afektywnej, specjalnie zaprojektowany
przeze mnie i kolegów z Danii dla dzieci i dorosłych z zespołem Aspergera, zestaw CAT. Więcej
informacji można znaleźć na stronie www.cat-kit.com.
Uwzględnienie szczególnego zainteresowania w programie edukacji afektywnej
Ważne jest, aby uwzględnić w programie szczególne zainteresowanie danej osoby, aby poprawić
motywację, uwagę i konceptualizację. Na przykład pracowałem z nastolatkami, których szczególnie
interesowała pogoda, i zasugerowałem, aby ich emocje wyrażać w formie prognozy pogody. Badaniem
terenowym emocji dla dziecka szczególnie zainteresowanego samolotami może być wizyta na lotnisku
w celu obserwacji emocji żegnających się pasażerów, witających się z przyjaciółmi i bliskimi oraz
oczekujących w kolejce na kontrolę bezpieczeństwa. Zainteresowanie parkami rozrywki może być
konstruktywnie wykorzystane do odkrywania emocji, od ekscytujących uczuć przebywania na kolejce
górskiej po uczucie strachu podczas jazdy pociągiem-widmem.

Alternatywne sposoby wyrażania emocji
Osoba prowadząca program edukacji afektywnej może również odkrywać różne sposoby wyrażania
uczuć. Zauważyłem, że chociaż osoba z zespołem Aspergera może mieć znaczne trudności w mówieniu
o emocjach, może być większa elokwencja i wgląd podczas wyrażania swoich emocji pisząc e-mail,
pisząc pamiętnik lub komponując wiersz; a może wybierając lub grając muzykę, rysując obrazek
przedstawiający emocje lub przywołując scenę z filmu.
Poruszanie się po programie
Po zrozumieniu przyjemnej lub pozytywnej emocji, takiej jak szczęście lub uczucie, oraz poziomów
ekspresji, następnym elementem edukacji afektywnej jest zastosowanie tych samych czynności i
procedur w przypadku kontrastujących ze sobą emocji negatywnych, takich jak niepokój, smutek lub
gniew. emocje lęku i gniewu, ćwiczenia służą wyjaśnieniu koncepcji walki, ucieczki lub zamrożenia jako
odpowiedzi na postrzegane niebezpieczeństwo lub zagrożenie. Dziecko bada, jak negatywne emocje
lęku i gniewu wpływają na jego ciało i myślenie. Adrenalina powoduje przyspieszenie akcji serca,
nadmierne pocenie się i napięcie mięśni oraz wpływa na percepcję, zdolność rozwiązywania
problemów i siłę fizyczną. Przez wiele tysięcy lat zmiany te były korzystne w sytuacjach wywołujących
lęk lub zagrażających życiu. Jednak w naszym nowoczesnym społeczeństwie możemy doświadczać tej
samej intensywności fizjologicznych i psychologicznych reakcji na to, co wyobrażamy sobie lub błędnie
postrzegamy jako zagrożenie. Ważne jest również, aby wyjaśnić, że kiedy jesteśmy emocjonalni,
możemy być mniej logiczni i racjonalni, co wpływa na nasze umiejętności rozwiązywania problemów i
podejmowania decyzji. Bycie spokojnym i „cool” pomoże dziecku zarówno w sytuacjach
interpersonalnych, jak i praktycznych. Niektóre dzieci i dorośli z zespołem Aspergera są niezwykle
wrażliwi na odkrywanie i wyrażanie emocji, które uważają za bardzo trudne do kontrolowania lub które
spowodowały znaczne zamieszanie lub negatywne konsekwencje. Na przykład dziecko mogło zostać
skierowane z powodu problemów z zarządzaniem gniewem, ale kiedy zaczynam badać tę emocję,
dziecko bardzo niechętnie rozmawia o nawet niskim poziomie wyrażania gniewu. W takich
okolicznościach zwykle zaczynam od innej negatywnej emocji, którą można wykorzystać do
zilustrowania tego, co można osiągnąć i aby dać dziecku pewność, że będzie w stanie kontrolować inne
emocje, zanim skupię się na emocji ważnej klinicznie.
Restrukturyzacja poznawcza
Składnik poznawczej restrukturyzacji CBT umożliwia osobie skorygowanie myślenia, które wywołuje
emocje, takie jak lęk i złość lub poczucie niskiej samooceny. Terapeuta pomaga osobie zmienić jej myśli,
emocje i zachowanie za pomocą rozumowania i logiki. CBT zachęca również osobę do większej
pewności siebie i optymizmu poprzez wykorzystanie uznanych cech osoby z zespołem Aspergera, a
mianowicie logiki i inteligencji. Pierwszym etapem jest ustalenie dowodów na konkretną myśl lub
przekonanie. Osoby z zespołem Aspergera mogą dokonywać fałszywych założeń dotyczących ich
sytuacji i intencji innych z powodu upośledzonych lub opóźnionych zdolności Teorii Umysłu. Mają też
tendencję do dosłownej interpretacji, a zdawkowy komentarz może być wyrwany z kontekstu lub
skrajnie. Na przykład, inne dziecko w szkole może mieć silne uczucia gniewu skierowane na dziecko z
zespołem Aspergera i w upale chwili powiedzieć: „Jutro, kiedy przyjdziesz do szkoły, zabiję cię”. dziecko
z zespołem Aspergera potrafi dosłownie interpretować to, co zostało powiedziane i obawiać się, że
jutro może zostać zabite. Innym przykładem błędnej interpretacji uczuć lub intencji, tym razem dla
uczuć, jest sytuacja, gdy pięcioletnia dziewczynka z zespołem Aspergera wróciła do domu ze szkoły,
wyraźnie się czymś zaniepokojona i zaczęła pakować walizkę, nalegając, że wraz z matką opuściły
miasto tego wieczoru. . W końcu jej matka odkryła, że powodem jej desperacji, by opuścić miasto, było
to, że mały chłopiec w jej wieku podszedł do niej i powiedział: „Wyjdę za ciebie.” Istotnym i skutecznym

elementem restrukturyzacji poznawczej jest rzucanie wyzwania pewne przekonania z faktami i logiką.
Można podać informacje, które ustalają prawdziwe intencje innych osób i że statystyczne ryzyko
konkretnego zdarzenia jest wysoce nieprawdopodobne i niekoniecznie śmiertelne. Wszyscy jesteśmy
podatni na zniekształcone konceptualizacje, ale osoby z zespołem Aspergera są mniej zdolne do
patrzenia na sprawy z odpowiedniej perspektywy, poszukiwania wyjaśnień lub rozważania
alternatywnych wyjaśnień lub odpowiedzi. W CBT osobę zachęca się do większej elastyczności w
myśleniu i szukania wyjaśnień za pomocą pytań lub komentarzy typu „Czy żartujesz?” lub „Jestem
zdezorientowany tym, co właśnie powiedziałeś”. używane, gdy błędnie interpretujesz czyjeś intencje,
na przykład „Czy jesteś poważny?” lub „Czy zrobiłeś to celowo?”, oraz w celu ratowania sytuacji po
udzieleniu przez osobę niewłaściwej odpowiedzi, z komentarzem typu „Przepraszam, że obraziłem ty”
lub „Och, co powinienem był zrobić?” Stephen Shore zadaje pytania typu „Widzę, że masz wyraz
twarzy, ale nie jestem w stanie tego przeczytać. Czy jest coś, co powiedziałem, co cię niepokoi?”. Innym
aspektem restrukturyzacji poznawczej jest zwiększenie zakresu konstruktywnych reakcji na konkretną
sytuację. Niestety, dzieci i dorośli z zespołem Aspergera zwykle mają ograniczony zakres reakcji na
sytuacje, które wywołują niepokój lub gniew. Terapeuta i dziecko tworzą listę właściwych i
niewłaściwych reakcji oraz konsekwencje każdej reakcji. Można narysować różne opcje w postaci
diagramu, który umożliwia dziecku określenie najbardziej odpowiedniej odpowiedzi w dłuższej
perspektywie dla wszystkich uczestników.
Rozmowy komiksowe
Aby wyjaśnić alternatywne perspektywy lub skorygować błędy lub założenia, Rozmowy komiksowe,
opracowane przez Carol Gray (patrz Rozdział 5), mogą pomóc dziecku lub dorosłemu określić myśli,
przekonania, wiedzę i intencje uczestników danej sytuacja. Strategia polega na narysowaniu zdarzenia
lub sekwencji wydarzeń w formie scenorysu z postaciami z patyczków, które reprezentują każdego
uczestnika, oraz dymkami mowy i myśli reprezentującymi ich słowa i myśli. Dziecko i terapeuta używają
różnych kolorowych pisaków z końcówkami z włókna, których każdy kolor reprezentuje emocje. Kiedy
dziecko pisze w dymkach z mową lub myślami, kolor wybierany przez dziecko wskazuje na jego
postrzeganie przekazywanych lub zamierzonych emocji i myśli. Może to wyjaśnić interpretację zdarzeń
przez dziecko oraz uzasadnienie jego myśli i reakcji. Ta technika może pomóc dziecku zidentyfikować i
skorygować wszelkie błędne wyobrażenia oraz określić, w jaki sposób alternatywne reakcje wpłyną na
myśli i uczucia uczestników. Rozmowy komiksowe pozwalają również dziecku analizować i rozumieć
zakres wiadomości i znaczeń, które są naturalną częścią rozmowy i interakcji. Odkryłem, że dzieci z
zespołem Aspergera często zakładają, że inni ludzie myślą dokładnie tak, jak oni (dzieci) myślą; albo
zakładają, że inni ludzie myślą dokładnie o tym, co mówią, i nic więcej. Rozmowy komiksowe można
następnie wykorzystać, aby pokazać, że każda osoba może mieć bardzo różne myśli, uczucia i opinie
na temat tego, co myśleć i robić w określonej sytuacji. Technika ta może być również wykorzystana do
określenia, co ktoś prawdopodobnie pomyśli lub zrobi w odpowiedzi na szereg alternatywnych reakcji
eksplorowanych przez klienta i terapeutę. Klient może następnie wybrać, co myśleć, mówić i robić, aby
osiągnąć najlepszy wynik dla wszystkich zainteresowanych.
Emocjonalny zestaw narzędzi
Od najmłodszych lat dzieci będą wiedziały, że skrzynka z narzędziami zawiera wiele różnych narzędzi
do naprawy maszyny lub rozwiązania problemu domowego. Opracowano koncepcję Emocjonalnego
Zestawu Narzędzi, który okazał się niezwykle skuteczną strategią restrukturyzacji poznawczej oraz w
leczeniu lęku i gniewu u dzieci z zespołem Aspergera. Chodzi o to, aby zidentyfikować różne rodzaje
„narzędzi” do rozwiązywania problemów związanych z negatywnymi emocjami, zwłaszcza lękiem,
gniewem i smutkiem. Wachlarz narzędzi można podzielić na te, które szybko i konstruktywnie
uwalniają lub powoli redukują energię emocjonalną oraz te, które usprawniają myślenie. Terapeuta

współpracuje z dzieckiem lub dorosłym z zespołem Aspergera i rodziną, aby zidentyfikować różne
narzędzia, które pomogą naprawić uczucie, a także niektóre narzędzia, które mogą pogorszyć emocje
lub konsekwencje. Wspólnie używają papieru i długopisów podczas burzy mózgów, podczas której
rysują zestaw narzędzi oraz opisują i opisują różne rodzaje narzędzi i czynności, które mogą zachęcać
do konstruktywnej naprawy emocji.
Narzędzia fizyczne
Zarządzanie emocjami u dzieci i dorosłych z zespołem Aspergera można konceptualizować jako
problem z „zarządzaniem energią”, a mianowicie nadmierną ilością energii emocjonalnej oraz
trudnościami w konstruktywnym kontrolowaniu i uwalnianiu energii. Dzieci i dorośli z zespołem
Aspergera wydają się mniej zdolni do powolnego uwalniania energii emocjonalnej poprzez relaksację i
refleksję, i zazwyczaj wolą naprawić lub uwolnić to uczucie poprzez energiczne działanie. Proszę osobę,
aby wymieniła rodzaje narzędzi znajdujących się w zestawie narzędzi i użyła różnych kategorii narzędzi
do reprezentowania różnych strategii zarządzania energią. Młotek może reprezentować narzędzia lub
działania, które fizycznie uwalniają energię emocjonalną poprzez konstruktywne działanie. Na dużej
kartce papieru rysowany jest obrazek młotka, a osoba z zespołem Aspergera i terapeuta opracowują
listę bezpiecznych i odpowiednich czynności związanych z uwalnianiem energii fizycznej. W przypadku
małych dzieci może to obejmować odbijanie się na trampolinie lub chodzenie na huśtawce. W
przypadku starszych dzieci i dorosłych bieganie, uprawianie sportu lub taniec może być wykorzystany
do „wyzwolenia pary” lub uwolnienia energii emocjonalnej. Jedno dziecko z zespołem Aspergera
określiło grę w tenisa jako jedno ze swoich fizycznych narzędzi, ponieważ „wygasza ze mnie walkę”.
Inne zajęcia mogą obejmować jazdę na rowerze, pływanie lub grę na perkusji. Niektóre czynności
domowe mogą zapewnić satysfakcjonujące uwalnianie energii: mogą to być wyciskanie pomarańczy
lub ubijanie mięsa w kuchni; lub dorośli mogą rozważyć jakiś aspekt remontów ogrodniczych lub
domowych. Niektóre dzieci i dorośli z zespołem Aspergera mogli zauważyć, że destrukcja jest fizycznym
narzędziem, które może być bardzo skuteczną „szybką naprawą” w celu zakończenia nieprzyjemnych
uczuć frustracji. Istnieją pewne czynności domowe, które zapewniają satysfakcjonujące i
konstruktywne uwalnianie potencjalnie niszczącej energii bez powodowania szkód, które wymagają
kosztownych napraw. Na przykład puszki lub opakowania mogą zostać zgniecione w celu recyklingu
lub stare ubrania podarte, aby zrobić szmaty. Ta „twórcza destrukcja” może być mechanizmem
naprawczym pierwszego wyboru dla nastolatków z zespołem Aspergera.
Narzędzia relaksacyjne
Narzędzia relaksacyjne pomagają uspokoić osobę, obniżyć tętno i stopniowo uwalniać energię
emocjonalną. Być może obraz pędzla mógłby posłużyć do zilustrowania tej kategorii narzędzi naprawy
emocjonalnej. Narzędzia lub zajęcia relaksacyjne mogą obejmować rysowanie, czytanie, a zwłaszcza
słuchanie uspokajającej muzyki, aby powoli odreagować myśli i lęki. Osoby z zespołem Aspergera
często uważają, że samotność jest bardzo skutecznym sposobem na relaks. Być może będą musieli
wycofać się do cichego, odosobnionego sanktuarium jako skutecznego mechanizmu naprawy
emocjonalnej. Potrzebne będzie schronienie przywracające emocjonalnie atmosferę w domu, być
może sypialnia dziecka i sanktuarium w szkole – być może odosobniony obszar w klasie lub
odosobniony obszar na placu zabaw, który jest bezpieczny dla drapieżnych dzieci (zob. Rozdział 4).
Małe dzieci mogą się zrelaksować, używając delikatnych ruchów kołysania lub wykonując powtarzalne
czynności: może to obejmować manipulowanie przedmiotem, takim jak piłka stresowa, kostka Rubika
lub relaksujący odpowiednik koralików zmartwienia. Powtarzalność i przewidywalność może
wywoływać relaksację, a nastolatek lub dorosły z zespołem Aspergera może wielokrotnie słuchać tej
samej piosenki. Jednak zwykle nie jest to relaksujące dla nikogo innego. Sean Barron wyjaśnił, że:

Nie mam pojęcia, na ile sposobów można poradzić sobie z takim poziomem strachu, że wisi nad tobą
jak chmura burzowa. Trzy środki, które wybrałem i które miały dla mnie największy sens we wszystkich
obszarach mojego życia, to powtórzenie, powtórzenie i powtórzenie.
W przypadku dorosłych rutynowe obowiązki, takie jak sprzątanie domu lub porządkowanie rzeczy,
mogą być czynnością powtarzalną, która po zakończeniu przynosi satysfakcję i relaks. Takie rutynowe
prace domowe mogą być również wykorzystywane przez nauczycieli w sytuacjach klasowych. Na
przykład nauczyciel, który zauważy, że dziecko jest zestresowane, może sugerować wysoki status
odpowiedzialności, który pozwoli dziecku uciec od stresującej sytuacji, takiej jak opuszczenie klasy i
zaniesienie ważnej wiadomości lub dokumentu do sekretariatu szkoły; lub może rozpraszać dziecko
czynnością przywracającą porządek i spójność, taką jak sprzątanie szafki na książki i układanie
wszystkich książek w kolejności alfabetycznej. Dorosły z zespołem Aspergera może wyznaczyć własne
narzędzia relaksacyjne do użytku w pracy i w domu. Program CBT będzie obejmował trening technik
relaksacyjnych, które kładą nacisk na oddychanie, rozluźnienie mięśni i obrazowanie, aby wywołać
poczucie spokoju i kontroli nad emocjami. Jest to szczególnie cenne, gdy osoba z zespołem Aspergera
jest notorycznie poruszona, gdy coś nie działa lub nie może rozwiązać problemu. Dzieciom wyjaśniam,
że jeśli zachowujesz spokój, pozostajesz mądry. Jeśli jesteś wzburzony, stajesz się głupi. Dorosłym
wyjaśniam, że jeśli zaniepokoisz się rozwiązaniem problemu, twoje IQ spadnie o 30 punktów, a jeśli
wpadniesz w złość, twoje IQ spadnie o 60 punktów. Kiedy jesteś spokojny i panujesz nad uczuciami,
rozwiązanie będzie mniej nieuchwytne i łatwiejsze do odkrycia . Kiedy dziecko z zespołem Aspergera
jest poruszone, ponieważ rozwiązanie nie jest widoczne, proszę najpierw rodzica lub nauczyciela, aby
skoncentrował się na pomocy dziecku w uspokojeniu się. Tylko wtedy, gdy dziecko jest zrelaksowane,
będzie w stanie słuchać lub być wystarczająco elastyczne w myśleniu, aby rozważyć twoją sugestię lub
znaleźć inne rozwiązanie.
Narzędzia społecznościowe
Ta kategoria narzędzi wykorzystuje innych ludzi lub zwierzęta jako sposób zarządzania emocjami.
Strategia polega na znalezieniu i przebywaniu z kimś lub zwierzęciem, które może pomóc w naprawie
nastroju. Aktywność społeczna będzie musiała być przyjemna i bez stresu, który czasami może być
kojarzone z interakcjami społecznymi, zwłaszcza gdy interakcja dotyczy więcej niż jednej innej osoby.
Wspierający kontakt społeczny musi być kimś, kto naprawdę podziwia lub kocha dziecko, daje
komplementy (nie krytykuje) i potrafi wypowiedzieć właściwe słowa, aby naprawić uczucia.
Społecznym, emocjonalnym środkiem wzmacniającym może być członek rodziny, przyjaciel lub członek
personelu w szkole, który ma czas na cierpliwość wobec dziecka, słuchanie (bez osądzania),
potwierdzanie uczuć i wyrozumiałość. W przypadku małych dzieci osobą, która najlepiej wzmacnia
emocjonalnie, może być dziadek. Czasami proponuję dziadkowi nagranie kojących komentarzy na
temat dziecka, których może wysłuchać w chwilach stresu i kiedy dziecko potrzebuje się zrelaksować,
np. zasnąć. Czasami najlepszym przyjacielem może być zwierzak. Pomimo negatywnego nastroju lub
stresujących wydarzeń dnia, psy są zachwycone widząc swojego właściciela, okazują bezwarunkowe
uwielbienie i wyraźnie cieszą się z jego towarzystwa, o czym świadczy machanie ogonem. Czas
spędzony w towarzystwie zwierząt może być bardzo skutecznym środkiem wzmacniającym
emocjonalnie dla dzieci i dorosłych z zespołem Aspergera. Zwierzęta są najlepszymi słuchaczami, którzy
nie osądzają i są bardziej wyrozumiali niż ludzie. Dla nastolatków czaty internetowe mogą być udaną
aktywnością społeczną, która może być mechanizmem naprawy emocjonalnej. Osoby z zespołem
Aspergera mogą mieć większą elokwencję i wgląd w ujawnianie swoich myśli i uczuć poprzez pisanie
na maszynie, a nie rozmawiając. Nie potrzeba umiejętności kontaktu wzrokowego ani umiejętności
czytania twarzy lub rozumienia zmian w tonie głosu lub mowie ciała podczas „rozmowy” w Internecie.
Linia czatu może obejmować inne osoby z zespołem Aspergera, które wykazują prawdziwą empatię i

mogą oferować konstruktywne sugestie dotyczące naprawy nastroju lub sytuacji. Znam kilku
dojrzałych dorosłych z zespołem Aspergera, którzy udzielili mądrego wsparcia i porad w zakresie
zarządzania emocjami młodszym członkom „społeczności Aspergera” korzystających z Internetu.
Innym narzędziem lub działaniem społecznym, które może naprawić uczucie rozpaczy, jest pomaganie
komuś i bycie potrzebnym – akt altruistyczny. Zauważyłem, że niektóre dzieci, a zwłaszcza dorośli z
zespołem Aspergera mogą zmienić swój nastrój z samokrytyki i pesymizmu na poczucie własnej
wartości i entuzjazm podczas pomagania innym. Może to obejmować działania, takie jak pomoc
komuś, kto ma trudności w obszarze talentów lub wiedzy dziecka: na przykład pomoc osobie dorosłej
w rozwiązywaniu problemu z komputerem lub prowadzenie innego kolegi z klasy, który nie ma
umiejętności dziecka w takim temacie, jak matematyka. Dorośli z zespołem Aspergera mogą czerpać
radość z pracy wolontariackiej i czerpać z niej korzyści emocjonalne, szczególnie z osobami starszymi,
bardzo małymi dziećmi i zwierzętami. Bycie potrzebnym i docenianym jest istotnym mechanizmem
naprawy emocjonalnej dla nas wszystkich, w tym dla osób z zespołem Aspergera.
Narzędzia do myślenia
Dziecko lub dorosły może wskazać inny rodzaj narzędzia, taki jak śrubokręt lub klucz, reprezentujący
kategorię narzędzi, które mogą być użyte do zmiany myślenia lub wiedzy. Osoba jest zachęcana do
wykorzystania swojej siły intelektualnej do kontrolowania uczuć za pomocą różnych technik. Możemy
kontrolować uczucia i zachowanie, rozmawiając ze sobą – wewnętrzny dialog – a rozmowa z samym
sobą jest cenną strategią zarządzania emocjami. Zachęca się osobę do używania myśli lub „mowy
wewnętrznej”, takich jak „Mogę kontrolować swoje uczucia” lub „Mogę zachować spokój”, gdy jest
pod wpływem stresu. Słowa dodają otuchy i budują poczucie własnej wartości. Evan, młody człowiek z
zespołem Aspergera, opracował własny sposób myślenia i stworzył „antidotum na trujące myśli”.
Procedura polega na wymyśleniu komentarza, który neutralizuje lub jest antidotum na negatywne
(trujące) myśli. Np. negatywną myśl „nie mogę tego zrobić” (trująca myśl) może zostać zneutralizowana
przez antidotum „Proszenie o pomoc to mądry sposób na rozwiązanie problemu” lub „Jestem
przegrany” może zostać zneutralizowane przez antidotum „ale jestem zwycięzcą w szachach”.
Tworzona jest lista negatywnych lub trujących myśli danej osoby, a terapeuta i klient tworzą
spersonalizowane antidotum na każdą myśl. Evan wszędzie nosił ze sobą listę antidotum na swoje
trujące myśli, które „podawał” lub zapamiętywał w razie potrzeby. Antidota są oparte na zdolnościach
i myślach danej osoby, które są logiczne i rozsądne. Innym narzędziem do myślenia jest spojrzenie na
wydarzenie z odpowiedniej perspektywy: sprawdzenie rzeczywistości. Podejście polega na
wykorzystaniu logiki i faktów do serii pytań, takich jak „Czy jest inny sklep, w którym mógłbym kupić tę
grę komputerową?” lub „Czy dzieci dokuczające mi o moim zainteresowaniu astronomią przeszkodzą
mi w zostaniu astronomem?” Temple Grandin wyjaśnił, że:
Kiedy miałem dwadzieścia kilka lat, moja ciocia Anne z powodzeniem zastosowała na mnie terapię
poznawczą. Kiedy byłem w depresji i narzekałem, dała mi obiektywne powody, dla których
powinienem być szczęśliwy. Powiedziała: „Masz ładną, nową ciężarówkę, a ja mam starą, kiepską”.
Podała mi też inne przykłady rzeczy, które były pozytywne lub miały w moim życiu. Wzbudziło mnie to,
gdy porównałem zdjęcia dwóch ciężarówek w mojej głowie. Konkretnie pomogło mi to zrozumieć, że
niektóre moje myśli były nielogiczne i nie oparte na faktach. Emocje mogą to zrobić; mylą myślenie.
Nita Jackson wyjaśniła, jak teraz widzi z perspektywy problem, który wcześniej powodował uczucie
intensywnego gniewu
Jeśli teraz coś mnie denerwuje, nie chodzę po pokoju z zaczerwienioną twarzą, z uszami i nozdrzami
wystrzeliwuje para. Zamiast tego stosuję taktykę, której nauczyła mnie moja najlepsza przyjaciółka i
mentorka Jodie – aby odwrócić swój gniew, koncentrując się przez chwilę na czymś innym, na przykład

na studiach, muzyce lub powieściach, a następnie wracając do problemu i próbując go rozwiązać .
Prawdą jest, że po tym problem nie wydaje się w połowie tak zły, jak wcześniej, ponieważ mogę
spojrzeć na to z innej perspektywy.
Jednym z narzędzi myślenia, które mogą być wykorzystywane przez dzieci z zespołem Aspergera do
poprawy nastroju i poczucia własnej wartości, jest osiąganie sukcesów w nauce, co często nie jest
mechanizmem naprawy emocji innych dzieci. Gdy dziecko z zespołem Aspergera jest poruszone,
nauczyciel może poinstruować dziecko do ukończenia zajęć szkolnych, które mu się podobają i do
których dziecko ma naturalny talent, takich jak rozwiązywanie problemów matematycznych lub
ortografia. W przeciwieństwie do innych dzieci, które w stresie prawdopodobnie próbowałyby unikać
zajęć akademickich. Relaksacja sterowana sygnałami jest również użytecznym narzędziem do myślenia.
Strategia polega na tym, aby dziecko miało w kieszeni przedmiot, który symbolizuje relaks, lub na który,
poprzez klasyczne uwarunkowanie lub skojarzenie, reaguje uczuciem zrelaksowania. Na przykład
Caroline, nastolatka z zespołem Aspergera, była zapaloną czytelniczką beletrystyki, a jej ulubioną
książką był Tajemniczy ogród. Trzymała w kieszeni klucz, by metaforycznie „otworzyć drzwi do
tajemniczego ogrodu”, wyimaginowanego miejsca, w którym czuła się zrelaksowana i szczęśliwa. Przez
kilka chwil dotykając lub patrząc na klucz, skłonił ją do kontemplacji sceny opisanej w książce, a co za
tym idzie do odprężenia się i osiągnięcia bardziej pozytywnego stanu umysłu. Dorośli mogą mieć w
portfelu specjalny obrazek, na przykład zdjęcie leśnej scenerii, które przypomina im samotność i
spokój.
Specjalne narzędzia zainteresowania
Dzieci i dorośli z zespołem Aspergera mogą doświadczać intensywnej przyjemności, gdy są
zaangażowani w ich szczególne zainteresowanie. Stopień przyjemności może znacznie przewyższać
inne potencjalnie przyjemne doświadczenia i może być bardzo skutecznym środkiem wzmacniającym
emocjonalnie. Zainteresowanie może czasami wydawać się hipnotyzujące i dominować nad wszystkimi
myślami, ale może to skutecznie wykluczyć negatywne myśli, takie jak lęk i gniew, i w efekcie jest formą
„blokowania myśli”. Zainteresowanie może być źródłem intensywnej przyjemności i relaksu oraz
działać jako „wyłącznik”, gdy jest wzburzony. Wiemy, że w populacji ogólnej rutyny, rytuały i
powtarzanie są czynnościami uspokajającymi, a jedną z cech szczególnych zainteresowań dzieci i
dorosłych z zespołem Aspergera jest powtarzalność, rutyna i rytualny charakter czynności z nimi
związanych. Nastolatka z zespołem Aspergera bardzo interesowała się kulturą japońską i
przeprowadzała wymyślną i zrytualizowaną ceremonię parzenia herbaty, gdy tylko odczuwała
niepokój. Ta aktywność była dla niej bardzo kojąca. Luke Jackson , nastolatek z zespołem Aspergera o
niezwykłych umiejętnościach posługiwania się komputerami, opisuje katalogowanie przykładów
swoich zainteresowań jako środek „osobistej defragmentacji”. Aktywność stwarza poczucie komfortu
i bezpieczeństwa. Zaobserwowałem, że stopień motywacji i czas poświęcany na zainteresowanie jest
proporcjonalny do stopnia stresu, niepokoju czy pobudzenia. Im bardziej osoba doświadcza zmartwień,
zamieszania i wzburzenia, tym bardziej zainteresowanie staje się natrętne w myśleniu lub dominujące
w codziennym życiu osoby. Jeśli dziecko lub dorosły z zespołem Aspergera ma niewiele sposobów na
czerpanie przyjemności i relaksacji, tj. niewiele narzędzi naprawy emocjonalnej w skrzynce z
narzędziami, to, co początkowo mogło być źródłem przyjemności i relaksu, w warunkach skrajnego
stresu może stać się kompulsywnym aktem przypominającym Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne. Jeśli
szczególne zainteresowanie jest wyłącznym źródłem relaksu lub ucieczki psychicznej, wówczas dostęp
do zainteresowania może stać się nieodpartym przymusem. Brak możliwości uzyskania
nieprzerwanego dostępu do tak silnego emocjonalnego środka wzmacniającego powoduje jeszcze
większy stres. Można wprowadzić program kontrolowanego lub czasowego dostępu, aby zapewnić, że
czas poświęcony na zainteresowanie nie jest nadmierny. Niestety, z punktu widzenia dziecka, czas

szybko mija, gdy się dobrze bawi. Może zaistnieć potrzeba negocjacji i kompromisu w sprawie czasu
trwania dostępu. Kiedy dziecko z zespołem Aspergera jest bardzo poruszone, zakres emocji, narzędzia
naprawcze stają się ograniczone i często sprowadzają się do trzech narzędzi: fizycznego uwolnienia
energii, samotności lub dostępu do specjalnego zainteresowania. Zainteresowanie jest nie tylko
przyjemne, ale również staje się hipnotyzujące i żadne negatywne myśli nie mogą wtrącić się w fiksację.
Odkryłem, że skutecznym „wyłącznikiem” może być dostęp do specjalnego zainteresowania. Na
przykład, jeśli nastolatek szczególnie interesuje się drużynami piłkarskimi, wynikami meczów i tabelą
ligową, sugerowanie wypisywania wyników meczów rozegranych w ostatnią sobotę może mieć
niezwykle uspokajający efekt. Nie jest to nagradzanie niewłaściwego zachowania. W nagłym przypadku
emocjonalnym jest to znalezienie szybkiego sposobu na zapobieżenie dalszemu wzburzeniu w sytuacji,
gdy skrzynka z narzędziami nie ma innych narzędzi.
Lek
Leki są często przepisywane dzieciom i dorosłym z zespołem Aspergera w celu radzenia sobie z
emocjami. Jeśli dziecko lub dorosły wykazuje wyraźne objawy zaburzeń nastroju, zaleca się stosowanie
leków jako narzędzia do zarządzania emocjami. Doświadczenie kliniczne potwierdziło wartość leków w
leczeniu lęku, depresji i gniewu u dzieci i dorosłych z zespołem Aspergera, ale istnieją pewne obawy
często zgłaszane przez rodziców i osoby z zespołem Aspergera. Jedną z obaw rodziców i lekarzy jest to,
że obecnie nie prowadzimy długotrwałych badań długoterminowego wpływu leków psychotropowych
na małe dzieci z zespołem Aspergera. Istnieją jednak dowody, że niskie dawki takich leków mogą
przynieść korzyści niektórym dorosłym z zespołem Aspergera. Kolejna troska o rodziców, nauczycieli,
a zwłaszcza o dziecko i osobę dorosłą z Zespołem Aspergera ma wpływ na jasność myśli osoby. Wiele
dzieci i dorosłych z zespołem Aspergera twierdzi, że leki spowalniają ich myślenie i utrudniają zdolności
poznawcze. Osoby z zespołem Aspergera często cenią sobie jasność myślenia: jeden dorosły opisał
swoją reakcję na leki: „To było tak, jakbym został zamknięty poza własnym domem.” Kilku dorosłych z
zespołem Aspergera, którzy przyjmowali leki przeciwpsychotyczne w celu opanowania złości, wyjaśniło
mi że lek nie zmienia wewnętrznego doświadczenia, ale zmniejsza energię potrzebną do wyrażenia
uczucia. Niektóre zaburzenia nastroju są tak poważne, że psychoterapia, taka jak CBT, nie ma „siły”,
aby pomóc osobie radzić sobie z intensywnymi emocjami. Kiedy leki „podniosły” nastrój lub zmniejszyły
intensywność emocji, inne strategie mogą stać się bardziej skuteczne i ostatecznie mogą zastąpić
potrzebę leczenia. Są jednak osoby z zespołem Aspergera, których zdolność radzenia sobie z emocjami
i jakością życia została znacznie poprawiona dzięki długotrwałemu stosowaniu stosunkowo niskich
dawek leków łagodzących uczucie lęku i depresji. Chociaż leki do zarządzania emocjami mogą być
bardzo cennym narzędziem w Zestawie Narzędzi Emocjonalnych, moją osobistą obawą jest to, że leki
są jedynym narzędziem dodanym do zestawu, ponieważ są stosunkowo tanie i łatwe w podawaniu.
Ważne jest, aby ustalić, dlaczego pojawiają się określone uczucia i aby zająć się przyczyną emocji.
Inne narzędzia w przyborniku
Inne potencjalne narzędzia Emotional Toolbox to przyjemne zajęcia, takie jak oglądanie ulubionej
komedii. Czasami dobry śmiech może być bardzo skutecznym środkiem wzmacniającym emocjonalnie.
Innym narzędziem jest czytanie autobiografii (których jest kilka) nastolatków i dorosłych z zespołem
Aspergera w celu uzyskania inspiracji, zachęty i porady. Istnieje jedna ważna kategoria narzędzi,
którymi posługuje się terapeuta CBT, a mianowicie edukacja mająca na celu zmianę wiedzy i postawy
osób, które wchodzą w interakcję z osobą z zespołem Aspergera lub ją nadzorują. Narzędzia
zmieniające postawy mogą zapobiegać sytuacjom, które mogą powodować znaczny stres emocjonalny.
Nastolatek z zespołem Aspergera miał na przedniej części swojej koszulki wydrukowane następujące
słowa: „Ludzie tacy jak ty są powodem, dla którego ludzie tacy jak ja muszą brać leki.” Narzędzie, które
może zachęcić siebie -kontrola to sugestia nagrody lub nagrody. Nagrodą może być uzyskanie dostępu

do preferowanych zajęć, specjalnego zainteresowania, a nawet pieniędzy. Zauważyłem, że niektóre
dzieci z zespołem Aspergera są naturalnymi kapitalistami. Niestety kolejnym problemem może być
inflacja i manipulacja gospodarką. Inna kategoria narzędzi, które można opisać jako narzędzia
sensoryczne, obejmuje ocenę zdolności osoby do radzenia sobie ze światem sensorycznym i
identyfikowanie strategii unikania określonych doświadczeń zmysłowych . Na przykład położenie
biurka dziecka w klasie lub stanowiska pracy osoby dorosłej można zmienić, aby zmniejszyć ogólny
poziom hałasu, natężenie światła i bliskość zapachów, takich jak środki czystości. Gdy wiadomo, że
sytuacja powoduje, że dziecko z zespołem Aspergera staje się bardzo zestresowane, rozsądnie jest
unikać takiej sytuacji, jeśli to możliwe. Na przykład, jeśli małe dziecko prawie na pewno stanie się
bardzo niespokojne, jeśli jego nauczyciel wyjedzie na jeden dzień i nastąpi tymczasowe zastępstwo,
Historia Społeczna może przygotować dziecko na zmiany w rutynie, atmosferze klasowej oraz zmiany
w zachowaniu innych dzieci. Jeśli nie jest to skuteczna strategia przygotowania się do wydarzenia,
rodzice mogą zasugerować dziecku wykonanie zadań dnia w domu. Czasami stopień stresu i
emocjonalnego wyczerpania z powodu radzenia sobie ze szkołą może mieć szkodliwy wpływ na
zdrowie psychiczne dziecka. Informacje z rosnącej temperatury emocjonalnej za pomocą termometru
i dzienniczka nastroju mogą wskazywać na zbliżające się „roztopienie”, a rodzice, terapeuta i nauczyciel
mogą określić, czy dziecku przydałaby się krótka przerwa w szkole. Jeśli dziecko zachorowało na typową
chorobę wieku dziecięcego, należałoby oczekiwać, że będzie miało czas w domu na powrót do zdrowia.
To samo może mieć miejsce w przypadku choroby emocjonalnej. Jednak rodzice i nauczyciele będą
musieli być czujni, aby dziecko naprawdę potrzebowało oderwania się od szkoły i nie próbowało
manipulować sytuacją na swoją korzyść.
Nieodpowiednie narzędzia
Wyjaśniając koncepcję Emocjonalnego Zestawu Narzędzi, terapeuta i klient omawiają nieodpowiednie
narzędzia (zwracając uwagę, że nie można użyć młotka do naprawy komputera), aby wyjaśnić, w jaki
sposób niektóre działania, takie jak przemoc, myśli samobójcze i podejmowanie działań odwetowych,
nie są odpowiednimi narzędziami ani mechanizmami naprawy emocjonalnej. Inną strategią naprawy
emocjonalnej, która może stać się niewłaściwa, jest wycofanie się do świata fantazji. Wykorzystanie
literatury i gier fantasy jako drogi ucieczki może być typowym narzędziem dla zwykłych nastolatków,
ale budzi niepokój, gdy staje się dominującym lub wyłącznym mechanizmem radzenia sobie. Granica
między fantazją a rzeczywistością może stać się niejasna, prowadząc do obaw o rozwój objawów
schizofrenii. Terapeuta musi również ocenić, czy nastolatki lub dorośli z zespołem Aspergera używają
nielegalnych narkotyków i alkoholu w celu radzenia sobie ze stresem i nastrojem, a jeśli tak, czy leki na
receptę byłyby skuteczniejsze i bezpieczniejsze. Inne nieodpowiednie narzędzia mogą obejmować
stresowanie kogoś innego poprzez przemoc, samookaleczenie lub zniszczenie czegoś cennego lub
cennego. Terapeuta musi również ocenić narzędzia naprawy emocjonalnej używane przez rodziców,
członków rodziny i nauczycieli oraz usunąć z przybornika te, które mogą być nieodpowiednie lub
przynoszące efekt przeciwny do zamierzonego. Dzieci i dorośli z zespołem Aspergera często są
zdezorientowani pewnymi emocjami i może tak być w przypadku wyrażania uczuć, co może być
przyczyną większego wzburzenia lub dezorientacji. Nastolatek z zespołem Aspergera opisywał, jak
czasami czuje się bardzo smutny, ale zauważył: „Złoszczę się, gdy ktoś próbuje mnie pocieszyć”. może
eskalować sytuację. Jednym z powodów, dla których CBT jest tak skuteczna u osób z zespołem
Aspergera, jest to, że strategie opierają się na logice, a nie na karze. Z mojego bogatego doświadczenia
klinicznego wynika, że kara rzadko zmienia emocje i zachowanie osoby z zespołem Aspergera. Karanie
może być narzędziem używanym przez rodziców i nauczycieli i, jeśli wyraźnie nie działa, należy je
usunąć z Zestawu narzędzi emocjonalnych. Wreszcie koncepcja zestawu narzędzi może być niezwykle
pomocna w umożliwieniu osobom z zespołem Aspergera naprawienia własnych uczuć, ale także
naprawienia uczuć innych. Często czerpią korzyści z nauczania, ucząc się, jakich narzędzi użyć, aby

pomóc przyjaciołom i rodzinie, a także z jakich narzędzi korzystają inni, aby mogli „pożyczyć” narzędzia,
aby dodać je do własnego zestawu naprawczego emocjonalnego.
Wdrażanie zestawu narzędzi emocjonalnych w praktyce
Kiedy dziecko ma listę narzędzi do naprawy emocji, terapeuta może zrobić „skrzynkę z narzędziami” z
np. pudełka z kartami katalogowymi, gdzie każda karta reprezentuje kategorię narzędzi. Każda karta
może zawierać zdjęcie rodzaju narzędzia, na przykład młotka lub śrubokręta, oraz listę narzędzi lub
strategii należących do tej kategorii. W miarę rozwoju terapii można odkrywać i dodawać do listy nowe
narzędzia. Rodzic może mieć termometr emocji na drzwiach lodówki, aby był łatwo dostępny. W ten
sposób dziecko może wskazać stopień przeżywanych emocji lub stresu, na przykład wracając
popołudniami do domu ze szkoły, i zdecydować, które narzędzia są pierwszym wyborem, aby obniżyć
temperaturę emocjonalną. Dorośli mogą używać alternatywy dla pudełka na karty, na przykład portfela
na kartę kredytową, gdzie każda kategoria narzędzi jest zapisana jako inna karta i przechowywana w
portfelu dla łatwego dostępu. Praktyczne zastosowanie Emocjonalnego Zestawu Narzędzi można
opisać w Burzy Społecznej. Poniższa nieopublikowana historia społeczna została napisana przez Carol
Gray i ja dla nastolatka z zespołem Aspergera.
Korzystanie z Zestawu narzędzi, aby zachować spokój i kontrolę
W miarę jak nastolatki przeżywają każdy dzień, będą chwile, kiedy poczują się smutne, niespokojne,
zdezorientowane lub sfrustrowane. Są też chwile, kiedy czują się pewnie, spokojni i mają kontrolę.
Sztuka i nauka zarządzania emocjami to nauka czerpania z pozytywnych emocji i strategii, aby przejść
przez trudne czasy. Zachowanie spokoju i kontroli to mądra rzecz. Wraz z wiekiem ludzie uczą się
wykorzystywać swoją inteligencję, aby kontrolować emocje. W ten sposób wszyscy wokół nich czują
się komfortowo. Kontrolowanie negatywnych uczuć jest ważne w przyjaźni i podczas pracy z innymi.
Każda osoba jest odpowiedzialna za wpływ swoich emocji na innych. Pierwszym krokiem do
zachowania kontroli jest wiedza, kiedy emocje stają się bardziej intensywne. Każda osoba ma swoje
własne sygnały, że ich emocje rosną. Moje to: (lista)
Kiedy emocje stają się silniejsze, każda osoba uczy się zachować kontrolę, używając osobistego zestawu
narzędzi do naprawy emocji. Moje narzędzia to: (lista)
Kiedy inni ludzie wiedzą o moim zestawie narzędzi i o tym, jak się czuję, mogą mi pomóc zachować
kontrolę.
Praktykowanie strategii CBT
Gdy dziecko lub dorosły z zespołem Aspergera poprawi swoje intelektualne rozumienie emocji i
zidentyfikuje strategie (lub narzędzia) radzenia sobie z emocjami, następnym etapem CBT jest
rozpoczęcie ćwiczenia strategii w stopniowanej sekwencji zadań. Pierwszym etapem jest modelowanie
przez terapeutę odpowiedniego myślenia i działania podczas odgrywania ról z dzieckiem lub dorosłym
z zespołem Aspergera, wypowiadanie myśli w celu monitorowania procesów poznawczych. Stosowana
jest forma stopniowej praktyki, zaczynając od sytuacji związanych ze stosunkowo łagodnym poziomem
niepokoju lub niepokoju. Na podstawie oceny emocji przeprowadzonej na początku terapii tworzona
jest lista sytuacji lub „wyzwalaczy”, które wywołują określone emocje, a każda sytuacja jest zapisywana
na małej karteczce. Dziecko lub dorosły używa termometru lub przyrządu pomiarowego pierwotnie
używanego w zajęciach edukacji afektywnej, aby określić hierarchię lub kolejność rang sytuacji.
Najbardziej niepokojące są umieszczone na górnym poziomie termometru. W miarę postępu terapii
osoba przechodzi przez hierarchię, aby zarządzać bardziej intensywnymi emocjami. Po praktyce
podczas sesji terapeutycznej dziecko lub dorosły ma projekt zastosowania swojej nowej wiedzy i

umiejętności w rzeczywistych sytuacjach. Skuteczne ćwiczenia ekspozycji są istotnym aspektem CBT.
Terapeuta będzie oczywiście musiał komunikować się i koordynować z tymi, którzy będą wspierać daną
osobę w codziennych okolicznościach. Po każdym praktycznym doświadczeniu odbywa się dyskusja na
temat stopnia sukcesu, wykorzystując ćwiczenia takie jak Rozmowy komiksowe do podsumowania;
wzmocnienie za osiągnięcia, takie jak świadectwo osiągnięć; oraz „przechwalająca się książka” lub
napisanie Opowieści Społecznej, aby odnotować sukces w zarządzaniu emocjami. Jednym z zagadnień
na etapie praktyki CBT będzie uogólnianie. Osoby z zespołem Aspergera są dość sztywne, jeśli chodzi
o rozpoznawanie, kiedy nowe strategie mają zastosowanie w sytuacji, która w oczywisty sposób nie
przypomina sesji treningowych. Konieczne będzie upewnienie się, że strategie są stosowane w wielu
różnych okolicznościach i nie zakłada się, że gdy odpowiednia strategia zarządzania emocjami okaże
się skuteczna, będzie nadal stosowana we wszystkich sytuacjach. Czas trwania etapu praktyki zależy
od stopnia sukcesu i listy sytuacji. Stopniowo terapeuta udziela mniej bezpośrednich wskazówek i
wsparcia, w ten sposób budując zaufanie do samodzielnego stosowania nowych strategii. Celem jest
dostarczenie szablonu dla bieżących i przyszłych problemów, ale prawdopodobnie konieczne będzie
utrzymywanie kontaktu przez jakiś czas, aby zapobiec nawrotom.
PODSUMOWANIE I MYŚLI KOŃCOWE
Osoby z zespołem Aspergera wyraźnie mają problemy ze zrozumieniem emocji w sobie i innych oraz
wyrażaniem emocji na poziomie odpowiednim do sytuacji. Mamy teraz strategie, które pomagają
osobom z zespołem Aspergera uczyć się o emocjach oraz skuteczne leczenie psychologiczne wszelkich
wtórnych zaburzeń nastroju. Niestety, typowi ludzie mają trudności z wczuciem się w takie
doświadczenia i mogą sobie tylko wyobrazić, jak to jest żyć w świecie potężnych emocji, które są mylące
i przytłaczające. Liliana, dorosła osoba z zespołem Aspergera, wyjaśniła jeden z powodów, dla których
osoby z zespołem Aspergera mogą prowadzić emocjonalnie samotne życie, kiedy powiedziała mi: „Nie
mamy emocjonalnej skóry ani ochronyi dlatego się ukrywamy”.
KLUCZOWE ZAGADNIENIA I STRATEGIE
• Jakościowa różnica w rozumieniu i wyrażaniu emocji, pierwotnie opisana przez Hansa Aspergera, jest
uwzględniona w kryteriach diagnostycznych zespołu Aspergera.
• Dojrzałość emocjonalna dzieci z zespołem Aspergera jest zwykle o co najmniej trzy lata niższa niż ich
rówieśników.
• Może istnieć ograniczone słownictwo do opisywania emocji oraz brak subtelności i różnorodności w
wyrażaniu emocji.
• Istnieje związek między zespołem Aspergera a rozwojem dodatkowego lub wtórnego zaburzenia
nastroju, w tym depresji, zaburzeń lękowych oraz problemów z zarządzaniem gniewem i komunikacją
miłości i uczucia.
• Około 25% dorosłych z zespołem Aspergera ma również wyraźne objawy kliniczne zaburzenia
obsesyjno-kompulsywnego.
• Osoby z zespołem Aspergera wydają się być podatne na depresję, a mniej więcej jedno na troje dzieci
i dorosłych z zespołem Aspergera cierpi na depresję kliniczną.
• Nie wiemy, jak powszechne są problemy z zarządzaniem gniewem u dzieci i dorosłych z zespołem
Aspergera, ale wiemy, że gdy pojawiają się problemy z wyrażaniem gniewu, osoba z zespołem
Aspergera i członkowie rodziny bardzo chętnie zmniejszają częstotliwość, intensywność i
konsekwencje gniewu.

• Osoba z zespołem Aspergera może cieszyć się bardzo krótkim i mało intensywnym wyrażaniem uczuć
i być zdezorientowana lub przytłoczona, gdy doświadcza się lub oczekuje większego poziomu
wyrażania uczuć.
• Podstawowym leczeniem psychologicznym zaburzeń nastroju jest terapia poznawczo-behawioralna
(CBT). Obecnie opublikowaliśmy studia przypadków i obiektywne dowody naukowe, że CBT znacząco
zmniejsza zaburzenia nastroju u dzieci i dorosłych z zespołem Aspergera.
• W komponencie edukacji afektywnej CBT osoba dowiaduje się o zaletach i wadach emocji oraz
rozpoznawaniu różnych poziomów wyrażania się w słowach i czynach, zarówno w sobie, jak iw innych.
• Składnik restrukturyzacji poznawczej CBT umożliwia osobie skorygowanie myślenia, które wywołuje
emocje, takie jak lęk i złość lub poczucie niskiej samooceny.
• Zarządzanie emocjami u dzieci i dorosłych z zespołem Aspergera można konceptualizować jako
problem z „zarządzaniem energią”, a mianowicie nadmierną ilością energii emocjonalnej oraz
trudnościami w konstruktywnym kontrolowaniu i uwalnianiu energii.
• Strategia Emocjonalnego Zestawu Narzędzi polega na zidentyfikowaniu różnych rodzajów „narzędzi”
do rozwiązywania problemów związanych z negatywnymi emocjami, zwłaszcza lękiem, gniewem i
smutkiem.
Specjalne zainteresowania
Kolejne dziecko z autyzmem miało wyspecjalizowane zainteresowania technologiczne i wiedziało
niewiarygodnie dużo o skomplikowanych maszynach. Wiedzę tę zdobywał poprzez ciągłe pytania, od
których nie można było się odeprzeć, a także w dużej mierze dzięki własnym obserwacjom. – Hans
Asperger
Chociaż osoby z zespołem Aspergera mają trudności z interpersonalnymi aspektami życia, większość z
nich ma niezwykłe zdolności w wybranej dziedzinie wiedzy. Hans Asperger opisał niektóre cechy
szczególnych zainteresowań:
Znamy dziecko autystyczne, które szczególnie interesuje się naukami przyrodniczymi. Jego obserwacje
pokazują niezwykłe wyczucie istoty. Uporządkowuje swoje fakty w system i formułuje własne teorie,
nawet jeśli czasami są niejasne. Prawie nic z tego nie słyszał ani nie czytał i zawsze odwołuje się do
własnego doświadczenia. Jest też dziecko, które jest „chemikiem”. Wszystkie pieniądze przeznacza na
eksperymenty, które często przerażają jego rodzinę, a nawet kradną, aby je sfinansować. Niektóre
dzieci mają jeszcze bardziej wyspecjalizowane zainteresowania, na przykład tylko eksperymenty, które
wytwarzają hałas i zapachy. Inny chłopiec z autyzmem miał obsesję na punkcie trucizn. Miał niezwykłą
wiedzę w tej dziedzinie i posiadał dużą kolekcję trucizn, niektóre dość naiwnie wymyślone przez niego
samego. Przyszedł do nas, ponieważ ukradł znaczną ilość cyjanku z zamkniętego sklepu z chemią w
swojej szkole. Inny znowu był zajęty liczbami. Skomplikowane obliczenia były dla niego naturalnie
łatwe bez uczenia się.
Istotnym elementem zainteresowania jest gromadzenie i katalogowanie obiektów lub gromadzenie
faktów i informacji na określony temat. Szczególne zainteresowanie jest czymś więcej niż hobby i może
zdominować czas wolny i rozmowę danej osoby. Kryteria Gillbergów dla zespołu Aspergera obejmują
obecność wąskich zainteresowań, które mają co najmniej jedną z następujących cech:
• wykluczenie innych czynności
• powtarzalne przyleganie

• więcej próżności niż sensu.
Kryterium B w kryteriach diagnostycznych DSM-IV dla zespołu Aspergera opisuje cechy szczególnych
zainteresowań, które są wykorzystywane do potwierdzenia diagnozy:
Ograniczone, powtarzalne i stereotypowe wzorce zachowań, zainteresowań i czynności, przejawiające
się co najmniej jednym z poniższych:
1. zaabsorbowanie jednym lub większą liczbą stereotypowych i ograniczonych wzorców
zainteresowań, które są nienormalne pod względem intensywności lub skupienia
2. pozornie nieelastyczne przestrzeganie określonych, niefunkcjonalnych rutyn lub rytuałów
3. stereotypowe i powtarzające się maniery motoryczne (np. trzepotanie lub skręcanie dłoni lub palców
lub skomplikowane ruchy całego ciała)
4. uporczywe zaabsorbowanie częściami przedmiotów.
Jedną z cech odróżniających hobby od szczególnego zainteresowania, które ma znaczenie kliniczne,
jest nieprawidłowości w intensywności lub skupieniu zainteresowania. Lekarz dokonuje subiektywnej
oceny intensywności w oparciu o ilość czasu, jaką typowe dzieci lub dorośli poświęciliby na tę samą
czynność: na przykład bawiąc się lub rozmawiając o pociągach lub koniach, zbierając stare płyty lub
oglądając filmy science-fiction. . Kiedy przedmiot zainteresowania jest ekscentryczny, na przykład
dziecko, które z zapałem czyta katalogi kosiarek, inicjuje długie monologi na temat kosiarek i ma w
garażu kolekcję kilku starych kosiarek, wówczas zainteresowanie można uznać za niezwykłe i kliniczne.
znaczenie u ośmioletniej dziewczynki. Kryteria DSM odnoszą się do rozwoju niefunkcjonalnych
procedur i rytuałów, a kryteria Gillbergów dla zespołu Aspergera mają osobne kryterium, które odnosi
się do powtarzalnych procedur, które są narzucane we wszystkich lub prawie wszystkich aspektach
zwykłego życia. Trudno określić, czy narzucanie rutyny i rytuałów jest podstawową cechą zespołu
Aspergera, czy cechą osoby, która jest niespokojna. Narzucanie rutyny i rytuałów może być cechą
charakterystyczną zaburzeń lękowych, a dzieci i dorośli z zespołem Aspergera są podatni na wysoki
poziom lęku. Rutyny mogą również rozwinąć się jako mechanizm radzenia sobie z nietypowym profilem
zdolności poznawczych związanych z zespołem Aspergera. Rutyny mogą być narzucane, aby uczynić
życie bardziej przewidywalnym i narzucić porządek, ponieważ niespodzianki, chaos i niepewność nie
są łatwo tolerowane przez dzieci i dorosłych z zespołem Aspergera. Theresa Jolliffe opisała, jak:
Rzeczywistość dla osoby z autyzmem to zagmatwana, oddziałująca na siebie masa wydarzeń, ludzi,
miejsc, dźwięków i widoków. Wydaje się, że nic nie ma wyraźnych granic, porządku ani znaczenia.
Sporą część mojego życia spędzam próbując wypracować wzór kryjący się za wszystkim. Ustalone
rutyny, godziny, konkretne trasy i rytuały pomagają zaprowadzić porządek w nieznośnie chaotycznym
życiu. Próba utrzymania wszystkiego bez zmian zmniejsza część straszliwego strachu. Stereotypowe i
powtarzające się maniery motoryczne, takie jak machanie ręką lub palcami, mogą być niedojrzałym
wyrazem podekscytowania (podobnie jak bardzo małe, typowe dzieci „skaczą z radości”) lub tikiem
motorycznym, który może być oznaką podwójnej diagnozy zaburzenia Tourette'a . Złożone ruchy
całego ciała mogą być również związane z określonymi emocjami, takimi jak delikatne kołysanie, gdy
jest wzburzony, jako środek relaksu lub oznaką zaburzenia Tourette'a. Z mojego doświadczenia
klinicznego wynika, że maniery motoryczne, takie jak trzepotanie rękami podczas pobudzenia lub
pobudzenia, oraz uporczywe zaabsorbowanie częściami przedmiotów, są bardziej charakterystyczne
dla bardzo małych dzieci z zespołem Aspergera, a w średnim dzieciństwie te cechy często zanikają,
chociaż czasami mogą być obserwowane u dorosłych z zespołem Aspergera. Kryteria diagnostyczne
Petera Szatmari i współpracowników nie odnoszą się do obecności szczególnego zainteresowania, a

doświadczenie kliniczne sugeruje, że niewielki odsetek dzieci (szczególnie bardzo małych dzieci) i
dorosłych, którzy spełniają wszystkie pozostałe kryteria diagnostyczne, nie mają aktualne szczególne
zainteresowanie. Badania wykazały, że odsetek dzieci i dorosłych, którzy mają wszystkie inne cechy
zespołu Aspergera, ale nie są szczególnie zainteresowani, waha się od 5 do 15 procent. Tym samym nie
wykluczałbym automatycznie możliwości rozpoznania zespołu Aspergera przy braku aktualnego
zainteresowania. Jeśli klinicysta chce dokładniej zbadać powtarzające się zachowania lub szczególne
zainteresowanie, istnieją dwa sposoby, które mogą dostarczyć więcej informacji. Wywiad o
powtarzających się zachowaniach (Turner 1997) może być wykorzystany do zbadania natury wszelkich
nietypowych ruchów motorycznych, użycia przedmiotów i nalegania na sztywne rutyny. Wywiad
Specjalnych Zainteresowań z Yale może być wykorzystany do zbadania jakościowych aspektów
szczególnego zainteresowania. Wiemy, że ilość czasu i zasobów przeznaczonych na to szczególne
zainteresowanie może spowodować znaczne zakłócenia w codziennym życiu osoby z zespołem
Aspergera i jej rodziny oraz że ta cecha jest również niezwykle stabilna w czasie. Jednak szczególne
zainteresowanie może również stanowić cenne źródło przyjemności intelektualnej i może być
konstruktywnie wykorzystywane do ułatwiania nawiązywania przyjaźni i zatrudnienia.
ROZWÓJ SPECJALNYCH ZAINTERESOWAŃ
Niezwykłe lub szczególne zainteresowania mogą rozwinąć się już w wieku dwóch do trzech lat i mogą
zaczynać się od zajmowania się częściami przedmiotów: na przykład kręcenie kołami samochodzików
lub manipulowanie przełącznikami elektrycznymi. Kolejnym etapem może być fiksacja na czymś, co nie
jest ani człowiekiem, ani zabawką, albo fascynacja określoną kategorią przedmiotów i przyswajanie jak
największej liczby przykładów. Czasami kolekcje zawierają przedmioty interesujące inne dzieci, takie
jak kamienie i nakrętki do butelek, ale niektóre mogą być dość ekscentryczne, takie jak świece
zapłonowe i żółte ołówki. Dziecko z zespołem Aspergera z zapałem poszukuje możliwości zdobycia
nowych dodatków do kolekcji, a większość swojego wolnego czasu poświęca na poszukiwanie nowego
przykładu lub „trofeum”. Przywiązanie do przedmiotów może być niezwykle intensywne ze znacznym
niepokojem, jeśli któregoś brakuje, i widoczną rozkoszą, gdy się go znajdzie. Przywiązanie lub „uczucie”
do przedmiotów może wydawać się bardziej intensywne niż do członków rodziny. Literatura badawcza
na temat teorii umiejętności umysłu wykazała, że dzieci z zespołem Aspergera mają znaczne trudności
ze zrozumieniem i reagowaniem na myśli i uczucia innych. Świat społeczny i interpersonalny jest tak
zagmatwany, że dziecku łatwiej jest zrozumieć przedmioty i maszyny. Są również bardziej wiarygodni
niż ludzie, nie zmieniają zdania, nie rozpraszają się ani nie ulegają emocjom. Moja szwagierka ma zespół
Aspergera i w swojej autobiografii (niepublikowanej) napisała:
Łatwo jest obdarzać miłością przedmioty, a nie ludzi, ponieważ chociaż nie mogą odwzajemnić miłości,
nie mogą też skarcić. Jest to bardzo bezpieczna forma idolizacji, w której nikt nie może zostać zraniony.
Zabawa małego dziecka może być również nieco ekscentryczna, ponieważ może udawać, że jest
obiektem zainteresowania, a nie osobą, superbohaterem lub zwierzęciem, co byłoby zwykłym
wyborem dla małych dzieci. Na przykład był to „dzień przebierania się” w szkole, a dzieci miały przybyć
do szkoły w kostiumach. Było wiele kostiumów opartych na postaciach z literatury dziecięcej,
popularnych filmów czy programów telewizyjnych. Jednak Joshua, który ma zespół Aspergera, wybrał
jako swoje szczególne zainteresowanie – pralkę. Inne małe dziecko z zespołem Aspergera znalazło
ustronny obszar na placu zabaw i przybrało niezwykłą postawę, deklarując, że jest zatkaną toaletą. Jej
szczególnym zainteresowaniem były toalety. W liście babcia opisała mi niezwykłe zachowanie swojego
wnuka z zespołem Aspergera:
Jacob potrzebuje czasu sam w swoim pokoju, szczególnie po powrocie do domu ze szkoły. Zamyka
drzwi i gra w bardzo awanturniczą i fizyczną grę polegającą na bieganiu po pokoju, rzucaniu się na

łóżko, na drzwi szafy itp. Kiedyś pozwolił mi obserwować i niechętnie powiedział mi, że grał w piłkę
nożną, szachy, hokej, baseball itp. w określonej kolejności. Zademonstrował i nie miałem pojęcia, co
się dzieje, dopóki nie wyjaśnił, że jest piłką lub figurą szachową.
W biografii swojego syna Bena, który ma zespół Aspergera, Barbara LaSalle opisała niezwykły aspekt
jego pomysłowej zabawy z rówieśnikami:
Pamiętam przedszkole i kącik przebierańców i dziewczynę pytającą: „Ben, czy będziesz tatusiem?” Nie,
Ben na pewno nie byłby tatusiem, ale byłby radiem. Żeby być tatą trzeba improwizować – aktor bez
scenariusza. Natomiast jako radio masz scenariusz – scenariusz meteorologa, scenariusz komentatora
sportowego, scenariusz reportera ruchu drogowego.
O ile pierwszym zainteresowaniem może być fascynacja niezwykłymi przedmiotami, o tyle kolejnym
etapem może być zebranie faktów i liczb na określony temat. Mogą to być zainteresowania
dostosowane do wieku, ale ich intensywność i czas trwania mogą być niezwykłe. Wiele typowych dzieci
w wieku przedszkolnym interesuje się programami telewizyjnymi, takimi jak Thomas the Tank Engine,
ale wraz z wiekiem zainteresowanie to jest zastępowane innymi popularnymi programami związanymi
z marketingiem. Jednak dziecko z zespołem Aspergera może nadal interesować się Thomas the Tank
Engine do swoich nastoletnich lat. Temat może nie być odpowiedni dla wieku i być nieco nietypowy
dla małego dziecka. Stephen Shore wyjaśnił, że w dzieciństwie:
Katalogi i instrukcje zawsze cieszyły się dużym zainteresowaniem i wygodą, ponieważ były
przewidywalne. Często porównywałam różne rozmiary i wersje produktów oferowanych w katalogach.
Wydajności klimatyzatora wyrażone w brytyjskich jednostkach termicznych zachwyciły mnie pewnego
dnia, więc w każdym katalogu szukałem klimatyzatora o najwyższej wydajności, który działał na 115
woltów prądu przemiennego.
Stephen przesłał mi kolejny komentarz dotyczący tego cytatu, ponieważ znaczna wiedza, którą nabył
jako dziecko na temat klimatyzatorów, była bardzo przydatna podczas doradzania rodzinie,
przyjaciołom i współpracownikom na temat klimatyzatorów. Spekuluje, że jednym z powodów, dla
których klimatyzatory mogą stać się przedmiotem szczególnego zainteresowania, jest to, że podobnie
jak wiele innych dzieci i dorosłych ze spektrum autyzmu, nie toleruje wysokich temperatur i wilgoci.
Niektóre z tematów zwykle nie byłyby oczekiwanym wyborem dla dzieci z zespołem Aspergera. Na
przykład może pojawić się zainteresowanie sportem, którego nie można by się spodziewać, biorąc pod
uwagę niezdarność ruchową wielu dzieci z zespołem Aspergera. Jednak zainteresowaniem może być
zbieranie i zapamiętywanie statystyk sportowych i rekordów sportowych, a nie sam udział w sporcie.
Są wyjątki, a niektóre dzieci z zespołem Aspergera mogą rozwijać zainteresowanie i umiejętności w
sportach samotnych, a nie zespołowych. Aby osiągnąć kompetencje, sporty te wymagają samotnej
praktyki, dokładności, wyczucia czasu i stoicyzmu, takich jak golf, pływanie, snooker, wspinaczka
skałkowa i bieganie w maratonie. Zdecydowana determinacja osób z zespołem Aspergera i czas
poświęcony na treningi mogą prowadzić do wybitnych sukcesów sportowych. Duża część wiedzy
związanej z zainteresowaniami jest samoukiem i samoukiem. Zainteresowanie jest wybierane ze
względu na jakiś aspekt, który jest atrakcyjny lub ważny dla dziecka z zespołem Aspergera, a nie
dlatego, że aktywność jest najnowszym szaleństwem i dziecko musi mieć „walutę” popularności.
Zainteresowanie często jest czynnością samotną i intuicyjną, realizowaną z wielką pasją, ale często nie
dzieloną z członkami rodziny lub rówieśnikami. Poziom wiedzy i talentu może być nadzwyczajny i
prowadzić do sukcesu w szkolnych lub ogólnokrajowych konkursach na przykład ortografii lub
matematyki oraz do prawdziwego podziwu innych. Zainteresowanie może dotyczyć sztuk twórczych,
takich jak niesamowita umiejętność rysowania, rzeźby lub muzyki. Dbałość o szczegóły, realizm
fotograficzny i użycie koloru mogą być wyjątkowe. Dzieła sztuki zwykle kojarzą się z zainteresowaniem,

np. obrazy olejne pociągów parowych. Mogą występować rzadkie cechy, takie jak śpiewanie z
perfekcyjną tonacją lub zdolność komunikowania emocji w kompozycjach muzycznych i występach, co
wydaje się stanowić taki kontrast z trudnościami, jakie dana osoba ma z komunikowaniem emocji za
pomocą mowy i mowy ciała. W okresie przed-nastoletnim i młodzieńczym zainteresowania mogą
ewoluować i obejmować elektronikę i komputery, literaturę fantasy, science fiction, a czasem
fascynację konkretną osobą. Wszystko to odzwierciedla zainteresowania rówieśników, ale
intensywność i skupienie są znowu niezwykłe. Nita Jackson, nastolatka z zespołem Aspergera, opisuje
swoje przejście od zainteresowania przedmiotami do zainteresowania konkretnymi osobami:
Moje preferencje zaczęły się od plastikowych przedmiotów, takich jak butelki, My Little Ponies (w
sumie zebrałam 44 – ułożyłam je na parapecie w kolejności alfabetycznej) i Barbie. Następnie
przeszedłem do ludzi. W wieku od 8 do 12 lat miałam obsesję na punkcie kobiet, które podziwiałam i
desperacko chciałam naśladować, czy to fikcyjne, czy nie. Jedną szczególną postacią była Hewlett i
Martin’s Tank Girl – zadziorna australijska bohaterka komiksu, która potrafiła wykopać żywe światło
każdego, kto ośmielił się stanąć na jej drodze. Miała punkową hybrydę chłopca/kangura o imieniu
Booga jako chłopaka i hałaśliwą ekipę przyjaciół składającą się z mężczyzn, kobiet, innych podobnych
chłopców/kangurów, genialnie przezabawną, świadomą mody mówiącą koalę, Camp Koala i mrównik
– Mr Precocious – m.in. Byłem w niej całkowicie zakochany, ponieważ była wszystkim, czym nie byłem
– wysoką, atrakcyjną, twardą, twardą, twardą, popularną, niezależną i poszukiwaną. Czytałem komiksy
Hewletta i Martina nabożnie, dopóki nie mogłem wyrecytować ich słowo w słowo. Musiałem wyglądać
idiotycznie, wyrzucając z siebie frazeologię Tank Girl w trakcie rozmowy, kiedy nie miało to żadnego
związku z niczym. Typowym przykładem może być:
Mama: Co robiłaś dzisiaj w szkole?
Ja: Kim do diabła jest David Essex Booga? A tak przy okazji, Camp Koala mówi, że najpierw uderzasz.
Może być fascynacja konkretną postacią, mityczną, historyczną lub realną. Zainteresowanie, które
koncentruje się na prawdziwej osobie, można interpretować jako nastoletnie „zakochanie”, ale jego
intensywność może prowadzić do problemów z oskarżeniami o prześladowanie i nękanie oraz błędną
interpretacją intencji. Zainteresowanie literaturą fantasy oraz postaciami i figurkami fantasy może być
tak duże, że osoba rozwija własne gry fabularne i szczegółowe umiejętności rysowania w oparciu o
szczególne zainteresowanie. Wydaje się, że niektórzy nastolatkowie i dorośli z zespołem Aspergera
mają naturalną zdolność rozumienia języków komputerowych i grafiki komputerowej oraz często mają
zaawansowane umiejętności programowania komputerowego. Zainteresowanie jest doceniane przez
rówieśników, a wśród ekspertów komputerowych istnieje wyraźna kultura nastolatków. Takie osoby
byłyby wcześniej uważane za kujonów i pogardzane przez rówieśników, ale teraz są popularne,
ponieważ mogą uzyskać dostęp do kodów, rozwiązywać problemy z komputerem i mogą być
przedstawiane jako bohater, a nie „człowiek z upadku” w popularnych filmach i programach
telewizyjnych. Dorośli z zespołem Aspergera chętniej czytają niż rozmawiają o swoich
zainteresowaniach, co może stać się hobby, a nawet źródłem zatrudnienia. Osoba dorosła jest uważana
za eksperta w specjalistycznej dziedzinie, która może być rozpoznana w ciągu hobby lub grupy
zainteresowań, lub może być zatrudniony w celu udzielania informacji lub porad w tej specjalistycznej
dziedzinie. Osoby z zespołem Aspergera są naturalnymi ekspertami.
KATEGORIE ZAINTERESOWANYCH
Wydaje się, że istnieją dwie główne kategorie zainteresowań: gromadzenie i nabywanie wiedzy na
określony temat lub koncepcję.
Kolekcje

Hans Asperger po raz pierwszy opisał tendencję dzieci z osobowością autystyczną do bycia zapalonymi
kolekcjonerami:
Bardzo często związek dzieci autystycznych z rzeczami ogranicza się do kolekcjonowania i tu znowu
zamiast harmonijnego ładu i bogactwa normalnie zbilansowanego życia afektywnego odnajdujemy
braki i puste przestrzenie, w których pojedyncze obszary rozwijają się w nadmiernym stopniu. Kolekcje,
które są faworyzowane przez autystyczne dzieci, wyglądają jak bezduszne rzeczy. Dzieci gromadzą
rzeczy tylko po to, by je posiadać, a nie po to, by coś z nich zrobić, bawić się nimi lub je modyfikować.
Tak więc sześciolatek miał ambicję zebrać 1000 pudełek zapałek, do czego dążył z fanatyczną energią.
(Asperger)
Zbiór niezwykłych przedmiotów może wystąpić również u dorosłych z zespołem Aspergera. Robert
Sanders opisuje w swojej autobiografii swoje zaabsorbowanie kolekcjonowaniem starych telefonów:
Aby zademonstrować jeden przykład wyjątkowości w moim kolekcjonowaniu starych telefonów, kiedy
byłem w Nowej Zelandii w 1986 roku, zauważyłem, że wiele małych miasteczek w tamtym czasie (już
nie) miało ręczne centrale z operatorami do łączenia wszystkich połączeń. Mówiąc konkretnie,
Kaikoura z 3000 osób miała ręczną wymianę z 9 operatorami. Telefony były wykonane z czarnego
bakelitu, a każdy z nich miał uchwyt do dźwigu. Na początku przyszłego roku napisałem do
Nowozelandzkiego Urzędu Pocztowego (ich firma telefoniczna) i poprosiłem o możliwość sprzedaży
niektórych z tych telefonów z korbą. Listonosz odpisał mi i powiedział, że Kaikoura przeszła na tryb
automatyczny w październiku 15, 1986 i sprzedawali stare instrumenty po 2 NZ za sztukę. Odpisałem i
wysłałem gotówkę, aby kupić 3 z nich, co łącznie z wysyłką wyniosło około 60 USD. Po otrzymaniu
pieniędzy wysłał mi je pocztą tradycyjną pocztą. Kilka lat później znowu podróżowałem po Nowej
Zelandii, a przejeżdżając przez Kaikoura rozmawiałem z Urzędem Pocztowym. Listonosz wciąż tam był
i podziękowałem mu za to, że mnie pogodził, sprzedając mnie i przysyłając mi te telefony z korbą, i że
zostały dobrze docenione. Zaskoczył mnie, mówiąc, że jestem jedynym Amerykaninem, który z nim
korespondował i zamawiał telefony a korbę. Jedyny?! Miałem chwilę uświadomienia sobie, jak
wyjątkowa jestem, cóż, jak wyjątkowa jest wielu ludzi na tym świecie. Po prostu założyłem, że byłoby
co najmniej 10 lub 20 Amerykanów, w tym kolekcjonerów telefonów, którzy z pewnością zamawialiby
telefony z korbką od Kaikoury.
Wraz ze wzrostem liczby zgromadzonych obiektów istnieje potrzeba opracowania systemu
katalogowania lub „biblioteki”. System musi być logiczny, ale może być idiosynkratyczny. Kiedy Gisela
i Chris byli małżeństwem, dzielili wspólne zainteresowanie muzyką klasyczną i połączyli swoją kolekcję
płyt. Chris ma zespół Aspergera, diagnozę, której nie podzielała jego żona. Katalogowanie i sortowanie
księgozbioru zespolonego ukończył na podstawie daty urodzenia kompozytora, a nie porządku
alfabetycznego. Jego system katalogowania jest logiczny i prawdopodobnie intelektualnie i
funkcjonalnie lepszy od systemu alfabetycznego, w którym Bach sąsiaduje z Bartokiem, dwoma bardzo
różnymi kompozytorami. Posługując się datą urodzenia kompozytora, linearny zbiór płyt reprezentuje
również ewolucję stylów muzycznych. Jednak większość typowych ludzi nie zna daty urodzenia
kompozytora, aby pomóc im znaleźć konkretny zapis w zbiorze. Podczas wyświetlania obiektów może
dojść do stworzenia określonego systemu porządkowania i fascynacji symetrią. Jeśli ktoś przypadkowo
lub celowo przesunie jakikolwiek element poza kolejnością, osoba z zespołem Aspergera może stać się
bardzo poruszona i zdeterminowana, aby przywrócić symetryczną sekwencję.
Pozyskiwanie wiedzy i ekspertyz
Zbiór przedmiotów może dojrzeć do zbioru faktów dotyczących określonego tematu lub koncepcji, przy
czym osoba staje się ekspertem w szczególnym interesie. Dziecko może bombardować dorosłych
pytaniami na ten temat, zwykle nieświadome oznak znudzenia lub irytacji dorosłego z powodu

konieczności odpowiadania na nieustanne pytania. Niewerbalne znaki i kontekst, które byłyby
oczywiste dla innych dzieci, nie są postrzegane przez osobę z zespołem Aspergera, która wydaje się być
w transowym stanie entuzjazmu. Dziecko lub dorosły może gromadzić encyklopedyczną wiedzę o
faktach. Carolyn, dorosła osoba z zespołem Aspergera, napisała do mnie w e-mailu, że „fakty są dla nas
ważne, ponieważ „zabezpieczają” nas w bardzo niestabilnym świecie. Twarde, zimne fakty zapewniają
komfort i bezpieczeństwo”. Dziecko lub dorosły może zapisywać fakty w listach i ostatecznie
zapamiętywać fakty i liczby. Osoba jest podobna do naukowca zbierającego dane, ale fakty mogą być
ekscentryczne, takie jak numery rejestracyjne lub lokalizacja nadajników radiowych w stanie lub kraju.
Ocena dzieci oglądanych przez Hansa Aspergera w jego klinice w Austrii w latach 1950-1980 wskazuje,
że istnieją pewne tematy, które są bardzo atrakcyjne dla dziecka z zespołem . Najczęstszym
zainteresowaniem były zwierzęta i przyroda, co może zacząć się od typowego dla wielu małych dzieci
zainteresowania dinozaurami, choć głębia wiedzy i dominacja dinozaurów w rozmowie dziecka i czasie
wolnym mogą być niezwykłe. Zainteresowanie zwierzętami może przejść do szczególnego
zainteresowania określonymi klasyfikacjami zwierząt, takimi jak pajęczaki (pająki) lub gady pustynne.
Drugie najbardziej powszechne zainteresowanie ma charakter techniczny i naukowy i może
obejmować specyfikacje techniczne konkretnych pojazdów, takich jak samochody BMW lub pociągi
Deltic, lub zainteresowanie dziedziną nauki, taką jak geografia i wulkany, astronomia i planety,
matematyka i liczby pierwsze, chemia i układ okresowy pierwiastków. Trzecim najbardziej
powszechnym zainteresowaniem są systemy transportu publicznego. Może to obejmować
zapamiętywanie wszystkich stacji w systemie metra, przywracanie starych pojazdów i podróżowanie
po niejasnych liniach kolejowych. Inne zainteresowania mogą dotyczyć rysowania, często opartego na
określonym temacie lub komiksie, lub rysowania zwierząt z fotograficznym realizmem; i muzyki jako
słuchacz, odtwarzacz czy kolekcjoner nagrań . Niedawna ankieta wypełniona przez rodziców dzieci z
zespołem Aspergera potwierdza spójne motywy lub skupienie szczególnych zainteresowań pierwotnie
zidentyfikowanych przez Hansa Aspergera. Jednak badanie przeprowadzone przez Bashe i Kirby
odzwierciedla obecne zainteresowania, które nie były dostępne, gdy Hans Asperger był klinicystą, i
obejmuje zainteresowania grami komputerowymi i japońską animacją, a także filmami science-fiction.
Wiedza „encyklopedyczna” dziecka może stać się dość niezwykła, a dziecko jest postrzegane jako „mały
profesor”, chętnie czyta o zainteresowaniach, zadaje dorosłym pytania związane z zainteresowaniami
i instruuje rówieśników o zainteresowaniach (w sposób bardziej podobny nauczyciel niż rówieśnik).
Można odnieść wrażenie, że dziecko jest potencjalnym geniuszem, ale nauczyciele zauważają, że
chociaż zakres uwagi i dbałość o szczegóły są dość imponujące, gdy jest zaangażowane w szczególne
zainteresowania, ten sam stopień motywacji, uwagi i umiejętności jest wyraźnie nieobecny, gdy
dziecko dziecko jest zaangażowane w inną klasę zajęcia, zwłaszcza te, które mogłyby zainteresować
jego rówieśników. Przedmiot zainteresowania niezmiennie się zmienia, ale w czasie podyktowanym
przez dziecko, i zostaje zastąpiony innym szczególnym zainteresowaniem, którym ponownie jest wybór
dziecka, a nie rodzica. Złożoność i liczba zainteresowań różnią się w zależności od poziomu rozwoju i
zdolności intelektualnych dziecka. Z biegiem czasu następuje postęp w kierunku wielu i bardziej
abstrakcyjnych lub złożonych zainteresowań, takich jak okresy historii, określone kraje lub kultury.
Niektóre dzieci rozwijają dwa lub więcej równoczesnych zainteresowań, a liczba jednoczesnych
zainteresowań rośnie wraz z dojrzałością
ZAINTERESOWANIA DZIEWCZYN I KOBIET
Dziewczęta i chłopcy z zespołem Aspergera mogą mieć te same szczególne zainteresowania, na
przykład zostać ekspertem od Titanica lub gorliwie kolekcjonować karty Pokémon. Zauważyłem jednak
pewne różnice między zainteresowaniami chłopców i dziewcząt z zespołem Aspergera. Dziewczyna z
zespołem Aspergera może mieć szczególne zainteresowania typowe dla zainteresowań dziewcząt w
ogóle, takie jak kolekcjonowanie lalek Barbie, ale dziewczynka z zespołem Aspergera może mieć

kolekcję znacznie więcej lalek niż jej rówieśnicy, lalki są ułożone w konkretny zamówić, a ona zwykle
nie dzieli się swoimi Barbie z przyjacielem. Może używać lalek jako postaci do reprezentowania
prawdziwych ludzi w swoim życiu, odtwarzając wydarzenia w celu lepszego zrozumienia sytuacji
społecznych, podobnie jak odtwarzanie wideo może pomóc zinterpretować to, co dzieje się w złożonej
scenie w filmie. Lalki mogą być również używane do prób, co powiedzieć w przyszłych sytuacjach i
mogą stać się alternatywnymi przyjaciółkami, które, być może w przeciwieństwie do prawdziwych
dziewczyn w jej życiu, są wspierające, integracyjne i życzliwe. Zainteresowanie jest samotne i
funkcjonalne. Zarówno chłopcy, jak i dziewczęta mogą zdobywać informacje z interesującej dziedziny,
często naukowej, a najpopularniejszym materiałem do czytania mogą być encyklopedie i metryki.
Zauważyłem jednak, że niektóre dziewczyny z zespołem Aspergera mogą bardziej interesować się fikcją
niż faktami. Zainteresowanie fikcją może obejmować kolekcjonowanie i wielokrotne czytanie powieści
autora takiego jak J.K. wioślarstwo; lub może istnieć fascynacja literaturą klasyczną, taką jak sztuki
Szekspira, historie Charlesa Dickensa lub Roalda Dahla. Nie chodzi o to, by odnieść sukces w szkole w
literaturze angielskiej, ale o szczere zainteresowanie wielkimi autorami i ich dziełami. Dziewczyna może
uciec do alternatywnego świata i sama rozważyć napisanie fikcji. To może być punkt wyjścia do kariery
jako autor. Czytanie i pisanie beletrystyki może być również pośrednią czynnością naprawczą, aby
dowiedzieć się więcej o wewnętrznych myślach innych ludzi, pomagając w rozwoju umiejętności Teorii
Umysłu. Czasami przedmiotem szczególnego zainteresowania są zwierzęta, ale może być tak
intensywne, że dziecko zachowuje się jak zwierzę, a jeśli interesuje się na przykład końmi, może chcieć
spać w stajni. Zwierzęta potrafią intuicyjnie rozpoznać kogoś, kto je lubi i nie ma zamiaru wyrządzić
krzywdy, i może rozwinąć się związek, który może zastąpić ludzkich przyjaciół. Zwierzęta nie oszukują,
nie drażnią ani nie zachowują się w tak zmienny sposób, jak to ma miejsce w przypadku ludzi, i nie
oceniają, gdy słuchają osoby opisującej wydarzenia dnia. W okresie dojrzewania niektóre dziewczęta
(a czasem chłopcy) z zespołem Aspergera mogą szczególnie zainteresować się światami fantasy.
Zainteresowanie może dotyczyć science fiction i fantasy, ale także wróżek, czarownic i mitycznych
potworów. Intensywne zainteresowanie zjawiskami nadprzyrodzonymi można pomylić z niektórymi
cechami charakterystycznymi schizofrenii, a klinicysta musi zdawać sobie sprawę z jakościowych i
funkcjonalnych różnic między szczególnym zainteresowaniem zjawiskami nadprzyrodzonymi a
wczesnymi objawami schizofrenii. Konstruktywnym sposobem, w jaki dziewczęta i kobiety z zespołem
Aspergera mogą dowiedzieć się o relacjach społecznych i oczekiwaniach, jest gorliwe oglądanie
telewizyjnych oper mydlanych. Rozwijający się dramat zapewnia podglądanie relacji międzyludzkich i
potencjalny scenariusz do spotkań w prawdziwym życiu. Szczególne zainteresowanie telenoweli ma
wartość, ponieważ jest oknem na świat społeczny. Ta aktywność zapewnia również „bezpieczny” punkt
obserwacyjny, z którego można obserwować i przyswajać wiedzę o przyjaźniach i bardziej intymnych
związkach. Jednak wzory do naśladowania i scenariusz mogą być przesadne i nieodpowiednie, jeśli
osoba z zespołem Aspergera użyje scenariusza w rzeczywistych sytuacjach. Jako osoba dorosła,
intensywne zainteresowanie literaturą może prowadzić do czytania popularnych książek
„psychologicznych”, które dostarczają praktycznych i bardzo potrzebnych porad na temat związków.
Liane Holliday Willey, która cierpi na zespół Aspergera i której kariera akademicka opierała się na
zamiłowaniu do języka i literatury, odkryła, że czytając książki o normalnym rozwoju dziecka, jest w
stanie lepiej zrozumieć własne dzieci. W obliczu problemu osoby z zespołem Aspergera poszukują
wiedzy, gdy intuicja jest zawodna.
FUNKCJA SPECJALNEGO ZAINTERESOWANIA
Niewiele jest badań na temat pochodzenia i funkcji szczególnych zainteresowań związanych z zespołem
Aspergera, ale z mojego bogatego doświadczenia klinicznego i lektury autobiografii dorosłych z
zespołem Aspergera wynika, że istnieje kilka funkcji.

Aby przezwyciężyć niepokój
Inteligentnym i praktycznym sposobem zmniejszenia lęku jest poznanie przyczyny lęku: dla wszystkich
ludzi wiedza jest antidotum na strach. Lisa Pyles, matka syna z zespołem Aspergera, napisała w biografii
swojego syna, że zainteresowanie może pomóc dziecku kontrolować jego lęki. Zainteresowanie jej syna
czarownicami było jego sposobem radzenia sobie ze strachem przed nimi (Pyles 2002). Kilku rodziców
opisało mi, jak coś, czego się boję, może przekształcić się w szczególne zainteresowanie. Strach przed
dźwiękiem spłukiwanej toalety może przerodzić się w fascynację hydrauliką; ostra wrażliwość
słuchowa na hałas odkurzacza może prowadzić do fascynacji różnymi typami odkurzaczy, ich
działaniem i funkcją. Znam kilka dziewczynek z zespołem Aspergera, które bardzo bały się piorunów i
zainteresowały się systemami pogodowymi, aby przewidzieć, kiedy burza się zbliża. Liliana, dorosła
osoba z zespołem Aspergera, opisała, jak w dzieciństwie początkowo bała się pająków, ale postanowiła
przezwyciężyć swój strach, czytając wszystkie książki, które mogła znaleźć na temat pająków, i
faktycznie szukając pająków do ich badania. Matthias wyjaśnił mi w e-mailu, że „Jeśli jestem pełen
strachu lub w chaosie, zwykle mówię o systemach bezpieczeństwa, jednym z moich szczególnych
zainteresowań.” Typowe dzieci mogą rozwiązać swoje obawy poprzez zapewnienie i przywiązanie ze
strony rodziców i przyjaciół, ale ta metoda przezwyciężania lęku może nie być tak skuteczna w
przypadku dzieci z zespołem Aspergera. Jednak ich względną siłą jest umiejętność przyswajania wiedzy
i faktów, a to może być ich sposobem na zmniejszenie lęku
Źródło przyjemności
Niektóre zainteresowania zaczynają się od skojarzenia z przyjemnym doświadczeniem.
Zainteresowanie ma charakter upamiętniający, związany ze wspomnieniem szczęśliwszego lub
prostszego czasu. Jednym z wczesnych zainteresowań mojej szwagierki (które w rzeczywistości trwało
kilkadziesiąt lat) były pociągi, a dokładniej konkretny typ silnika Diesla znany jako Deltic :
Większość szczęśliwszych czasów była na wakacjach, dlatego uwielbiam statki i pociągi (jedyne chwile,
kiedy doświadczamy tych rzeczy). Te okazje były dla mnie bezpieczniejsze i stabilniejsze.
Skojarzenie z przyjemnością ilustruje przykład małego dziecka z zespołem Aspergera, które odwiedziło
park rozrywki i zostało zabrane na swoją pierwszą przejażdżkę kolejką górską. Emocjonalne
doświadczenie przyspieszania i spadania było dla niego niezwykle ekscytujące i nalegał, aby większość
dnia spędzał z przodu kolejki górskiej, krzycząc, nie ze strachu, ale z przyjemnością. Gdy później
zobaczył zdjęcia kolejek górskich, przeczytaj o nich lub mówił o nich, doświadczył „upiora” euforii,
której doświadczył podczas swojej pierwszej przejażdżki kolejką górską. Później zainteresował się
kolejkami górskimi i kiedy się spotkaliśmy, dał mi fascynujący i szczegółowy „wykład” na temat historii
i różnych rodzajów kolejek górskich. Miał tylko osiem lat. W swoim przewodniku dla nastolatków z
zespołem Aspergera Luke Jackson wyjaśnił, że:
Jeśli skupiam się na mojej fascynacji, czy to dinozaury (kiedy byłem mały, spieszę dodać), Pokémon,
konkretna gra na PlayStation, komputery – to zawsze była dla mnie wieczna obsesja - czy cokolwiek
innego, czuję się przytłaczający podniecenie we mnie, którego nie potrafię opisać.
Zainteresowanie może być źródłem humoru. Grace, młoda kobieta, ma fantastyczny świat i rysuje
wyimaginowane maszyny o charakterystycznych nazwach, takie jak „Turbo Fan Cuddle Cubicle” i
„Glinker Flinker Macho Machine”. Neologizmy (nowe słowa) i wyimaginowane światy są cechą zespołu
Aspergera, a Grace uwzględnia jej zainteresowanie swoimi lękami i przyjemnościami. Grace nie znosi
sztruksowych spodni i wynalazła sztruksowy porywacz. Jej kalambury lub dowcipy są oparte na jej
zainteresowaniach i nie mają być zabawne dla innych dla wspólnej przyjemności.

Kiedy w ramach terapii poznawczo-behawioralnej oceniam i omawiam przyjemności życia dorosłego z
zespołem Aspergera, przyjemności związane ze szczególnym zainteresowaniem znacznie przewyższają
wiele innych przyjemności życiowych. Rzeczywiście, odkrycie niezwykle rzadkiego przedmiotu do
dodania do kolekcji może być postrzegane jako intelektualny lub estetyczny „orgazm”, który
przewyższa wszelkie inne przyjemne doświadczenia interpersonalne. Przyjemność lub przyjemność
może również wynikać z opanowania określonej umiejętności i może stanowić środek do osobistej
walidacji i osobistego rozwoju. Umiejętność ta może zdobyć pochwały od członków rodziny,
zaowocować prawdziwymi przyjaźniami i może być formą rekompensaty i zwiększenia poczucia
własnej wartości, zwłaszcza jeśli dana osoba odnosi niewielkie sukcesy w społecznych i
interpersonalnych aspektach życia.
Środek na relaks
Powtarzające się czynności mogą pomóc osobie zmniejszyć uczucie stresu i zrelaksować się w
przewidywalności rutyny. Doświadczenie kliniczne osób z zespołem Aspergera wskazuje, że stopień lub
dominacja zainteresowania codziennym życiem danej osoby jest proporcjonalna do stopnia stresu: im
większy stres, tym większe zainteresowanie. Pod względem psychologicznym zainteresowanie działa
jak wzmocnienie negatywne, czyli kończy nieprzyjemne uczucie. Zainteresowanie może również
działać jako forma blokowania myśli: żadne niespokojne, krytyczne lub depresyjne myśli nie wtrącają
się do świadomej myśli, gdy osoba jest zahipnotyzowana szczególnym zainteresowaniem. Zmienia się
także postrzeganie czasu, a nastolatek, który otrzymuje informację, że spędził przy komputerze pięć
godzin, skarży się, że nie trwało to wystarczająco długo i ma wrażenie, jakby minęło tylko pięć minut.
Czas płynie szybciej, gdy się dobrze bawi. Jeden z moich klientów jest odnoszącym sukcesy muzykiem
rockowym. Jest niezwykle nerwową i nieśmiałą osobą. W latach licealnych wracał ze szkoły do domu
wyczerpany psychicznie i wzburzony, wracał do swojej sypialni i słuchał z uwagą muzyki rockowej. Jego
szczególnym zainteresowaniem stała się muzyka rockowa i popularna z konkretnego roku, kilka lat
przed jego narodzinami. Słuchanie muzyki było jego formą relaksu, ale rozwinął również umiejętność
wyrażania swoich myśli i uczuć w tworzeniu oryginalnej muzyki, która była bardziej wymowna i
skuteczna niż jego umiejętność przekazywania swoich myśli i uczuć za pomocą mowy konwersacyjnej.
rockowej, jego piosenki stały się niezwykle popularne i wraz ze swoją grupą koncertował po całym
świecie. Zapytałem go, jak jako taka nieśmiała osoba poradził sobie z występami przed dziesiątkami
tysięcy ludzi. Odpowiedział: „Moja muzyka mnie chroni”. Ale kiedy muzyka się zatrzymuje, musi jak
najszybciej opuścić scenę. W swojej autobiografii Liane Holliday Willey wyjaśnia, że jedno z jej
zainteresowań jest źródłem relaksu i przyjemności: Do dziś projektowanie architektoniczne pozostaje
jednym z moich ulubionych tematów, a teraz, kiedy jestem starsza, oddaję się zainteresowaniu,
poddając się radości. to mnie przynosi. Pod wieloma względami jest idealnym eliksirem na wszystko,
co mi dolega. Kiedy czuję się splątany i spięty, wyciągam historię architektury i książki o projektowaniu
i patrzę na rodzaje przestrzeni i aren, które mają dla mnie sens; liniowe, proste i poziome budynki,
które malują obrazy o silnej równowadze. Kiedy czuję się nękany zbyt wieloma pragmatycznymi
błędami i brakiem komunikacji, znajduję swoje programy do projektowania domu i przystępuję do
budowania domu idealnego.
Próba osiągnięcia spójności
Rutyny, które są narzucane w codziennym życiu i które mogą być częścią szczególnego
zainteresowania, zapewniają większą przewidywalność i pewność w życiu. Osoba opracowuje system
katalogowania lub porządkowania oparty na logice i symetrii, który uspokaja i uspokaja. Osoby z
zespołem Aspergera często mają trudności z ustaleniem i radzeniem sobie ze zmieniającymi się
wzorcami i oczekiwaniami w codziennym życiu. Zainteresowania mają tendencję do porządkowania,
jak katalogowanie informacji lub tworzenie tabel lub list. Teoria psychologiczna opracowana przez Utę

Frith i Francescę Happé może pomóc wyjaśnić niektóre aspekty szczególnych zainteresowań oraz
narzucania rutyn i rytuałów. Sugerują, że dzieci i dorośli z zespołem Aspergera mają inny system
przetwarzania informacji, skupiający się na szczegółach otoczenia, a nie na „gestalt” lub „duży obraz” i
mają tendencję do „gubienia się” w szczegółach. Osoba może nie postrzegać szerszego kontekstu lub
znaczenia i mieć problemy z „centralną spójnością”. Ze względu na słabą koherencję centralną osoby,
termin psychologiczny pierwotnie zaproponowany przez Fritha i Happé, zainteresowania są próbą
osiągnięcia nieuchwytnej koherencji. Kiedy osoba z zespołem Aspergera odkryła lub narzuciła
interesującą nas taksonomię, taką jak różne klasyfikacje owadów lub układ okresowy pierwiastków,
albo opracowała system katalogowania, osiąga niezwykle satysfakcjonujące zrozumienie i
przewidywalność. Interesy mogą być więc próbą uporządkowania pozornego chaosu. Zainteresowanie
pociągami może wynikać z fascynacji porządkiem (wagony połączone są w linię) i przewidywalnością
wyniku (pociąg musi podążać za torami). Zainteresowanie symetrią lub wzorami jest również
czynnikiem wpływającym na równoległe tory i podkłady lub podkłady. Luke Jackson napisał, że:
Powiedziałbym, że zbieranie czegoś jest dość nieszkodliwym sposobem na poczucie bezpieczeństwa i
nikt nie powinien nikogo przed tym powstrzymywać. Zorganizowanie czegoś to wspaniały sposób na
otrząśnięcie się z poczucia chaosu, który pochodzi z życia w tak zdezorganizowanym świecie.
W przypadku nastolatków i dorosłych poszukiwanie wzorca lub reguł życia może obejmować
fascynację nie tylko prawami nauki, ale również regułami prawa, co prowadzi do kariery w zawodzie
prawnika, a także prawami religijnymi, a następnie zainteresowaniem Biblią i fundamentalne religie.
Może to również zapewnić dostęp do grupy rówieśniczej, która podziela te same przekonania i
społeczności o podobnych wartościach. Należy jednak uważać, aby w konsekwencji społecznej
wrażliwości osoba z zespołem Aspergera nie była nieświadomie rekrutowana do skrajnych organizacji.
Może się tak zdarzyć, gdy interesem jest polityka, a osoba wyraża i działa na podstawie „czarnobiałych” lub skrajnych poglądów.
Zrozumienie świata fizycznego
Osoba z zespołem Aspergera ma naturalną zdolność poruszania się w świecie fizycznym, a nie
interpersonalnym, co znajduje odzwierciedlenie w wyborze zainteresowań. Podczas gdy inne dzieci
odkrywają świat społeczny, dzieci z zespołem Aspergera odkrywają przedmioty, maszyny, zwierzęta i
koncepcje naukowe. Używamy terminu „poszukiwanie wzorca lub sensu życia przez całe życie”: osoby
z zespołem Aspergera wydają się mieć naturalną zdolność do określania funkcji obiektów i wrodzone
zainteresowanie tym, co fizycznie wpływa na życie, np. nauką ( zwłaszcza pogodę i geografię) oraz
wzory lub formuły życia określone przez historię, biologię i matematykę. Autobiografie dorosłych z
zespołem Aspergera często opisują, jak chaotyczne i nieprzewidywalne postrzegają swoje codzienne
życie. Szczególne zainteresowanie aspektami świata fizycznego może zatem przynieść takim osobom
wielkie korzyści, umożliwiając im znalezienie pożądanego wzorca i przewidywalności.
Stworzenie alternatywnego świata
Zainteresowanie może być cenne dla osoby z zespołem Aspergera jako alternatywnym światem, w
którym jest szczęśliwa, odnosi sukcesy i jest popularna. Moja szwagierka napisała w swojej
niepublikowanej autobiografii, że: Kiedy miałam około siedmiu lat, prawdopodobnie coś zobaczyłam
w książce, która mnie zafascynowała i nadal fascynuje. Ponieważ było to coś, czego nigdy wcześniej nie
widziałem, całkowicie niezwiązane i dalekie od naszego świata i naszej kultury. To była Skandynawia i
jej mieszkańcy. Ze względu na swoją obcość był całkowicie obcy i przeciwny wszystkim i wszystkim, co
było mi znane. To była moja ucieczka, wymarzony świat, w którym nic nie przypominało mi
codziennego życia i wszystkiego, co musiało na mnie rzucić. Ludzie z tego cudownego miejsca
wyglądają zupełnie inaczej niż ludzie w „prawdziwym świecie”. Patrząc na te twarze, nie przypominam

sobie nikogo, kto by mnie upokorzył, przestraszył lub zganił. Najważniejsze jest to, że odwracałem się
od prawdziwego życia, jego zdolności do zranienia i ucieczki. Szczególnie zainteresowała się
Skandynawią, zwłaszcza Wikingami. Nalegała, aby jej matka zrobiła jej strój wikinga, który zawierał
odwróconą miskę na budyń z przymocowanymi „rogami”, jako hełm. Jako ośmiolatka wędrowała po
swojej rodzinnej wiosce w Anglii udając wikinga. Na szczęście odgrywanie ról nie obejmowało działań
prawdziwych Wikingów sprzed tysiąca lat, czyli kradzieży bydła czy wyłudzania pieniędzy. Przedmiotem
zainteresowania mogą być okresy historii, takie jak starożytny Egipt; inne kraje, zwłaszcza Japonia (kraj
słynący z fascynacji technologią i tworzeniem postaci z kreskówek); i science fiction. Poszukiwanie
innego świata, w przeszłości, teraźniejszości lub przyszłości, czyli alternatywy dla świata
doświadczanego przez osobę z zespołem Aspergera, której prawdziwe życie często wiąże się z brakiem
powodzenia w integracji społecznej i przyjaźni. Daniel Tammet ma zespół Aspergera i rozwinął
niezwykłą umiejętność matematyki, która stała się przedmiotem szczególnego zainteresowania, gdy
był dzieckiem. Wyjaśnił w jednym z wywiadów, że w szkole podstawowej zamiast mieszać się z
rówieśnikami, chodził po boisku i liczył liście na drzewach.
Doświadczając uczucia niepokoju, liczył się do siebie w dwóch potęgach. Traktuje liczby jako przyjaciół
i opisuje swoje przywiązanie do nich raczej jako emocjonalne niż czysto intelektualne. Dba o liczby „w
ten sam sposób, w jaki poeta poprzez metaforę humanizuje rzekę czy drzewo” .
Ucieczka do wyimaginowanego lub alternatywnego świata może mieć wyraźne korzyści dla osoby z
zespołem Aspergera. Może to jednak budzić pewne obawy, gdy kontrast między światem rzeczywistym
a światem fantazji staje się zbyt duży, a osoba wycofuje się do alternatywnego świata na
nieproporcjonalnie długi czas. Czasami zaciera się granica między fantazją a rzeczywistością, a człowiek
zaczyna wykluczać ze swojego życia inne ważne czynności.
Poczucie tożsamości
Małe dzieci z zespołem Aspergera mogą być coraz bardziej świadome tego, że nie są popularne i
odnoszą sukcesy w sytuacjach społecznych i mogą rozwinąć niską samoocenę i smutek z powodu bycia
innym; postrzegają siebie jako osoby o niskim statusie i wartości w grupie rówieśniczej.
Zainteresowanie i odgrywanie ról superbohaterów, takich jak Spiderman, może być sposobem na
osiągnięcie społecznego sukcesu i podziwu. Często superbohaterem jest ktoś, kto ma dwie tożsamości,
nieśmiałą, często potulną i nieudaną osobę, która potrafi przemienić się w kogoś o specjalnych
zdolnościach, potrafiącego pokonać przeciwności losu. Zamiast być „przegranym”, staje się
bohaterem. W ten sposób superbohater zapewnia brakujący aspekt życia dziecka, alter ego. W e-mailu,
który otrzymałem od Jennifer McIlwee Myers, dorosłej osoby z zespołem Aspergera, wyjaśniła, że:
Chorobliwe i makabryczne tematy stają się sposobem radzenia sobie z własną odmiennością, a także z
ciągłym, uzasadnionym lękiem przed bólem i odmowa. Przykłady: zainteresowanie „dziwakami”
stanowi forum do mentalnego radzenia sobie z własną odmiennością; prace Edgara Allena Poe i H.P.
Lovecraft zapewnia ujście zarówno dla uczuć paranoi, jak i inności; utożsamianie się z nieuchronnością
i niebezpiecznie źle rozumianymi potworami (takimi jak Frankenstein, Człowiek-wilk, Upiór w operze)
pozwala uporać się z bardzo trudnymi i bolesnymi uczuciami bycia outsiderem. Jeśli interes służy
uzasadnionemu celowi, powinien być tolerowany, nawet jeśli jest dziwny lub niesmaczny. Jednym z
„wyzwalaczy” do szczególnego zainteresowania może być czytanie o kimś innym, wyrzutku, takim jak
Harry Potter w książkach J.K. Rowling. Dziecko z zespołem Aspergera potrafi utożsamiać się z
przeciwnościami losu, z jakimi boryka się bohater opowieści i pragnie, aby być może posiadało
szczególne zdolności, które ostatecznie rozpoznaje postać triumfującego bohatera. Szczególne
zainteresowanie jest również ważne w pomaganiu w tworzeniu poczucia tożsamości osobistej u
dorosłych. W rozmowie dorośli z zespołem Aspergera często opisują siebie w kategoriach swoich
zainteresowań, a nie osobowości. Kolekcja przedmiotów daje poczucie bezpieczeństwa i tożsamości.

Chociaż mogą pojawić się nowe zainteresowania, osoba z zespołem Aspergera jest zwykle bardzo
odporna na wszelkie sugestie, że wcześniej cenione przedmioty, które teraz stały się bałaganem
zajmującym przestrzeń, powinny zostać wyrzucone do śmieci. Jego poczucie tożsamości i osobistą
historię określają kolekcje, a sugerowanie ich dysponowania jest niemal równoznaczne z
sugerowaniem amputacji palca.
Zajmować czas, ułatwiać rozmowę i wskazywać na inteligencję
Jak inaczej spędza się czas, jeśli nie spędza się go na spotkaniach towarzyskich? Szczególnym
zainteresowaniem cieszy się przyjemna aktywność rekreacyjna dla osoby z zespołem Aspergera, która
zwiększa wiedzę i może mieć wartość praktyczną, np. pisanie programów komputerowych czy
odnawianie starych pojazdów. W sytuacjach towarzyskich, jeśli osoba z zespołem Aspergera nie jest
dobrym rozmówcą, ma niewielkie pojęcie o „małej rozmowie” lub społecznej „pogawędce” i nie jest
pewna sygnałów kontekstowych, które wskazują odpowiedni temat rozmowy, wówczas istnieje
wygodna pewność i płynność, jeśli rozmowa (lub monolog) dotyczy specjalnego zainteresowania.
Słowa wypadają z łatwością i elokwencją praktykowaną w wielu podobnych interakcjach. Osoba z
zespołem Aspergera może zakładać, że druga osoba podziela równoważną fascynację tematem lub
może zostać „zarażona” z takim samym entuzjazmem. Częstym dążeniem osób z zespołem Aspergera
jest unikanie pozorów głupich, a kompensacyjna intelektualna arogancja i próżność może wystąpić,
gdy osoba zda sobie sprawę, że nie jest tak zdolna, jak rówieśnicy w kontaktach towarzyskich. Jednym
ze sposobów na wskazanie inteligencji i zaimponowanie ludziom swoją wiedzą jest wygłoszenie
monologu, który zawiera terminy techniczne nieznane słuchaczowi. Jeśli osoba z zespołem Aspergera
jest profesorem lub ma zawód znany z używania restrykcyjnej terminologii (np. prawnik, specjalista
akademicki lub medyczny), to druga osoba może po prostu założyć, że jest po prostu typowo
ekscentrycznym członkiem tego zawodu i toleruj lub podziwiaj niejasną wiedzę, zwłaszcza jeśli słuchacz
może z niej skorzystać.
PERSPEKTYWA RODZICÓW
Z perspektywy rodziców dziecka z zespołem Aspergera szczególne zainteresowanie przedstawia szereg
problemów. Rodzice muszą starać się ugasić niemal niezaspokojone pragnienie dostępu do
zainteresowania. Ankieta przeprowadzona wśród rodziców wykazała, że często musieli odbyć
specjalną podróż, aby wymienić lub kupić przedmiot związany z ich zainteresowaniami, spóźniali się na
spotkania z powodów związanych ze szczególnym zainteresowaniem i zsuwali się z drogi lub planowali
nietypowe wakacje, aby pomieścić dostęp do odsetek. Czas trwania i dominacja zainteresowania
zabawą dziecka może mieć inne konsekwencje. Termin zabawy zaaranżowany przez rodziców może się
załamać, ponieważ dziecko dominuje w zabawie, z wyraźnym brakiem wzajemności w wybranych
zajęciach lub rozmowie. Jednak może być mniej problemów z określeniem, co dziecko chciałoby jako
prezent urodzinowy lub świąteczny lub jaką książkę przeczytać przed snem. Skłonność do mówienia
bez końca na dany temat może wystawiać na próbę cierpliwość rodziców i członków rodziny, zwłaszcza
jeśli dziecko lub dorosły wygłasza monolog i nie wydaje się być zainteresowany myślami, opiniami i
doświadczeniami drugiej osoby. W swojej autobiografii Donna Williams opisała, że jej monologi nie
były próbą dialogu, ale raczej wokalizacją myślenia i rozwiązywania problemów. Kiedy byłem w
rozmownym nastroju, często opowiadałem o czymś, co mnie interesowało. Im byłem starszy, tym
bardziej interesowałem się rzeczami i tym dłużej o nich mówiłem. Naprawdę nie byłem zainteresowany
dyskusją o czymkolwiek; nie oczekiwałem też odpowiedzi ani opinii od drugiej osoby i często je
ignorowałem lub rozmawiałem z nimi, gdyby im przerywała. Jedyne, co było dla mnie ważne, to
rozmowa, aby odpowiedzieć na własne pytania, co często robiłem. (Williams 1998, s.49) Niestety,
determinacja w utrzymaniu dostępu do zainteresowań może prowadzić do większej liczby problemów,
gdy dziecko staje się nastolatkiem. Dostęp do odsetek może nastąpić bez starannego planowania

konsekwencji. Znam nastolatków z zespołem Aspergera, którzy byli zainteresowani pociągami i
podejmowali podróże bez zastanawiania się, jak mają wrócić, lub bez informowania rodziców o swojej
podróży i celu podróży. Są całkowicie nieświadomi tego, jak przygnębieni rodzice mogą nie wiedzieć,
gdzie jest ich syn lub córka i jaki jest. Na planowanie finansowe danej osoby może również wpłynąć
wydawanie nieproporcjonalnej kwoty jej dochodu na odsetki; to z kolei może wpłynąć na rodzinę, która
musi ponieść konsekwencje ekonomiczne lub zorganizować dodatkowe fundusze. Powstrzymanie w
uzyskaniu dostępu może również prowadzić do gniewu. W swojej autobiografii Luke Jackson opisuje:
„Czuję we mnie przemożne podniecenie, którego nie potrafię opisać. Muszę tylko o tym porozmawiać,
a irytacja spowodowana zatrzymaniem może łatwo przerodzić się w wściekłą furię” (L. Jackson 2002,
s.44). Rodzice mogą się obawiać, że przerwanie zajęć może spowodować skrajne pobudzenie. Odmowa
dostępu do materiałów źródłowych może spowodować, że osoba z zespołem Aspergera stanie w
sprzeczności z prawem (Chen i in. 2003). Dorośli z zespołem Aspergera są zwykle bardzo zaniepokojeni
tym, że inni przestrzegają prawa, ale mogą ulec pokusie popełnienia przestępstwa, aby zdobyć
pieniądze, aby uzyskać dostęp do swoich szczególnych zainteresowań (zob. Rozdział 15, s. 334).
Wychowawca klasy może obawiać się, że w szkole monologi dziecka na temat szczególnego
zainteresowania mogą sprawić, że dziecko wyda się ekscentryczne, a przez to skłonne do dokuczania
innym dzieciom, które uważają, że dziecko z zespołem Aspergera jest nudne, pedantyczne,
egocentryczne i niegrzeczne. Zainteresowanie staje się więc barierą dla integracji społecznej.
Determinacja, aby porozmawiać lub przeczytać o zainteresowaniach, może zakłócać zdolność dziecka
do uczęszczania na inne zajęcia. Ilość czasu poświęcona zainteresowaniu może hamować uczenie się
nowych umiejętności. Zainteresowanie bronią i bronią palną, w połączeniu z tendencją do nie
zastanawiania się nad konsekwencjami tego, co można powiedzieć w „żarcie chwili” (a może to
obejmować groźby, które inni postrzegają jako prawdopodobne do zrealizowania), może prowadzić do
zawieszenie lub wykluczenie ze szkoły, a czasami z udziałem funkcjonariuszy organów ścigania.
Z PERSPEKTYWY KLINIKI
Szczególne zainteresowanie może dostarczyć lekarzowi istotnych informacji. Podczas oceny
diagnostycznej nastolatki lub dorośli mogą wchodzić w interakcje z klinicystą w sposób ostrożny,
myśląc przed udzieleniem odpowiedzi i będąc nieco niezdecydowanym i niechętnym do rozmowy.
Wynika to z braku pewności co do konwersacyjnego „scenariusza” w sytuacji z kimś, kogo nie znają, a
kto obserwuje i analizuje ich zachowanie i zdolności. Jednak ich charakter może się diametralnie
zmienić, gdy się poruszy temat ich szczególnego zainteresowania. Wyraźnie się odprężają, wykazując
entuzjazm i energię oraz radość z zaimponowania klinicyście swoją wiedzą. Kontrast między tymi
dwoma „osobami” może być jednym z pozytywnych wskaźników zespołu Aspergera. Przedmiot
zainteresowania może mieć również wartość kliniczną. Zmiana zainteresowania na makabryczny lub
makabryczny temat, taki jak śmierć, może wskazywać na depresję kliniczną, a zainteresowanie bronią,
sztukami walki i zemstą może wskazywać na znęcanie się w szkole. Dziecko lub dorosły może zbierać
informacje na temat, który powoduje emocjonalny niepokój lub dezorientację, jako sposób na
zrozumienie uczucia lub sytuacji. Może to obejmować śmierć i śmiertelność. Przykładem jest dziecko z
zespołem Aspergera, które miało bardzo bliski związek ze swoim dziadkiem. Oboje często spacerowali
po rodzinnej farmie, pogrążeni w rozmowie o zwierzętach i maszynach rolniczych. Podczas jednego
spaceru dziadek doznał zatrzymania akcji serca i zmarł. Dziecko nie opłakiwało śmierci dziadka w
konwencjonalny sposób, ale zaczęło szczególnie interesować się chorobami serca i przeczytało tyle
książek o chorobach serca, ile mógł znaleźć. Chciał dokładnie wiedzieć, dlaczego i jak zmarł jego
kochany i podziwiany dziadek. Zainteresowanie może stać się tak intensywne i tak dominujące w życiu
danej osoby, że klinicysta może obawiać się, że nie jest już przyjemny lub ma wartość intelektualną lub
psychologiczną, ale stał się nieodparty i niechciany. Brak możliwości kontrolowania ilości czasu
poświęconego na szczególne zainteresowanie może wskazywać na rozwój zaburzenia obsesyjno-

kompulsywnego (Baron-Cohen 1990). Luke Jackson w swojej autobiografii wyjaśnił, że: „Nie mogę
zacząć wyjaśniać uczucia, jeśli coś nie zostało wykonane. Wtedy poczułem, że całe moje ciało pęknie”
(L. Jackson 2002, s. 56). Jeśli szczególne zainteresowanie przekracza psychologiczną „granicę” i staje
się niechciane lub ma szkodliwy wpływ na jakość życia danej osoby, może być konieczne skorzystanie
z profesjonalnej pomocy w przypadku zaburzenia lękowego (zob. Rozdział 6). Szczególne
zainteresowanie może być również związane z zaburzeniem urojeniowym (Kurita 1999). Może się tak
zdarzyć, jeśli zainteresowaniem jest literatura fantasy i superbohaterowie, a osoba działa jako jej
bohater, próbując odnieść sukces i być szanowany w sytuacjach społecznych z rówieśnikami. Ta cecha,
czyli przystosowanie do zespołu Aspergera, może mieć znaczenie kliniczne, gdy osoba nie może
oddzielić się od alternatywnej osoby i może uważać, że ma specjalne lub magiczne moce i wszechmoc.
Niektóre aspekty szczególnego zainteresowania mogą wskazywać na upośledzenie funkcji
wykonawczych (patrz rozdział 9). Jedną z ról „wykonawczych” lub czołowych płatów mózgu jest
poznawcza lub przemyślana kontrola nad tym, co robisz lub mówisz, zwłaszcza zdolność do zmiany i
powstrzymywania myśli i działań. Kiedy osoba z zespołem Aspergera angażuje się lub mówi o
Szczególnym zainteresowaniem mogą być dowody na wytrwałość i „utknięcie w zestawie”, ze
znacznymi trudnościami w zmianie myślenia lub skupienia się na rozmowie na inny temat (Turner
1997). Wydaje się, że osoba ma umysł „jednotorowy” z nieodpartą determinacją, aby ukończyć
czynność lub monolog. Dzieci i dorośli z zespołem Aspergera często mówią, jak szczególne
zainteresowanie dominuje w ich myśleniu i jak trudno jest zatrzymać się w połowie myśli lub działania
i zrobić coś innego. To prawie tak, jakby osoba, która raz zaczęła, odczuwała przymus ukończenia.
Osobie nie można przerwać ani odwrócić uwagi, ani zamknąć myśli przed naturalnym zakończeniem.
Nie mamy biologicznego modelu rozwoju specjalnych zainteresowań, ale niedawne badanie
czteroletnich, typowo rozwijających się dzieci wykazało, że ograniczone zainteresowania chłopców i
dziewcząt są pozytywnie skorelowane z testosteronem płodu (Knickmeyer i wsp. 2005). Jednak chociaż
może to być jeden z czynników, które mogą wpływać na rozwój zainteresowań specjalnych, istnieje
wiele innych opisanych powyżej czynników, które również wpływają na ich rozwój u dzieci i dorosłych
z zespołem Aspergera. Zdajemy sobie sprawę, że szczególne zainteresowanie może stanowić źródło
ekstremalnej przyjemności dla osoby z zespołem Aspergera. Jednak kilku dorosłych, którym przepisano
leki na lęk, depresję lub problemy z radzeniem z gniewem, opisało, jak lek „podniósł” ich nastrój, ale
„spłaszczył” ich radość ze szczególnego zainteresowania. Może zaistnieć potrzeba rozważenia przez
lekarza i wyjaśnienia ogólnych korzyści i skutków ubocznych leków na nastrój, w tym ich wpływu na
przyjemność czerpaną ze szczególnego zainteresowania. Lekarz często jest proszony przez osobę z
zespołem Aspergera lub jej rodzinę o strategie zarządzania, adaptacji, ograniczania, dywersyfikacji lub
konstruktywnego wykorzystywania szczególnych zainteresowań danej osoby. Na szczęście mamy kilka
sugestii.
Zmniejszanie, usuwanie lub konstruktywne wykorzystywanie specjalnego zainteresowania
Podczas gdy motywacją dziecka z zespołem Aspergera jest zwiększenie czasu poświęcanego na
zainteresowania, motywacją rodziców i nauczycieli jest skrócenie czasu trwania i częstotliwości
dostępu do zainteresowań. Ma to umożliwić dziecku angażowanie się w szerszy zakres aktywności, co
jest szczególnie ważne, gdy czas poświęcony na zainteresowanie wydaje się praktycznie wykluczać
interakcje społeczne z członkami rodziny w domu i rówieśnikami w szkole oraz wpływa na odrabianie
zadań domowych. Jakie są strategie, które mogą skrócić czas poświęcany na zainteresowanie, jeśli
niektóre zainteresowania zostaną zakończone, czy też mogą służyć konstruktywnemu celowi?
Dostęp kontrolowany
Problemem może nie być sama czynność, ale czas jej trwania i dominacja nad innymi czynnościami.
Pewien sukces można osiągnąć przez ograniczenie dostępnego czasu za pomocą zegara lub timera.

Kiedy wyznaczony czas się skończy, aktywność musi zostać przerwana, a dziecko można aktywnie
zachęcać do realizowania innych zainteresowań lub priorytetów, takich jak kontakty towarzyskie i
wypełnianie obowiązków lub zadań. Dziecko może być uspokojone, że wkrótce nadejdzie kolejny
zaplanowany czas na cieszenie się jego szczególnym zainteresowaniem. Ważne jest, aby alternatywna
aktywność znajdowała się poza zasięgiem materiału źródłowego dla zainteresowania. Pokusa
kontynuowania zainteresowania będzie dość silna, więc nowa aktywność może odbywać się w innym
pokoju lub na zewnątrz. Zajęcie zastępcze może być czymś, co lubi dziecko, nawet jeśli nie jest tak
przyjemne, jak szczególne zainteresowanie. Podejście polega na racjonowaniu dostępu i aktywnym
wspieraniu szerszego zakresu interesów. „Księga przyjemności”, opisana w rozdziale 6, może
dostarczyć pewnych sugestii dotyczących alternatywnych zajęć (patrz strona 152). Częścią programu
kontrolowanego dostępu może być przydzielenie określonego czasu społecznego lub „jakościowego”
na realizację zainteresowania jako działalności społecznej. W takim przypadku rodzic lub nauczyciel ma
harmonogram regularnych godzin, w których może rozmawiać lub wspólnie badać zainteresowania.
Dorosły zapewnia, że nie będzie rozpraszany, a obie strony postrzegają to doświadczenie jako
przyjemne. Przekonałem się, że takie sesje, często pod koniec wizyty w klinice, mogą być okazją do
pogłębienia wiedzy na tak ciekawe tematy, jak Księga Rekordów Guinnessa, motyle, Titanic czy systemy
pogodowe. Mogę wtedy rozmawiać z pewnym autorytetem i zyskać szacunek innych spotykanych
dzieci z zespołem Aspergera, które mają takie same zainteresowania, jak dziecko, które zostało moim
nauczycielem. Rozmowa może stać się wzajemna, jeśli jako osoba dorosła wyjaśnisz, czym jesteś
zainteresowany, a oboje możecie spędzić czas na poznawaniu swoich zainteresowań.
Modyfikowanie lub usuwanie niedopuszczalnych zainteresowań
Jeżeli zainteresowanie jest potencjalnie niebezpieczne, niezgodne z prawem lub prawdopodobnie
zostanie źle zinterpretowane, takie jak zainteresowanie pożarami, bronią lub pornografią, można
podjąć kroki w celu zakończenia lub przynajmniej modyfikacji zainteresowania, chociaż doświadczenie
kliniczne sugeruje, że nie jest to łatwe zadanie. Musisz wyjaśnić, dlaczego zainteresowanie jest nie do
przyjęcia dla innych ludzi, być może używając historii społecznych do wyjaśnienia konwencji
społecznych. Być może będziesz musiał również wyjaśnić wszelkie odpowiednie przepisy i zbadać
pewne modyfikacje obecnego zainteresowania (Gray 1998). Na przykład zainteresowanie pornografią
może być sposobem na zrozumienie związków i seksualności. Zainteresowanie staje się nie do
przyjęcia, gdy nastolatek lub osoba dorosła z zespołem Aspergera uzna, że fotografie są realistycznymi
przedstawieniami typowych ludzi, a czynności seksualne stanowią wskazówkę dotyczącą zachowania
na pierwszej randce. Na szczęście mamy teraz programy przeznaczone specjalnie do informowania
nastolatków i dorosłych z zespołem Aspergera o odpowiednich poziomach intymności i seksualności
(Hénault 2005). Rozmowy komiksowe (rysowanie sytuacji za pomocą patyczków i dymków z myślami i
mową), również opracowane przez Carol Gray (1998), mogą pomóc dziecku zrozumieć perspektywę
innych ludzi. Rysunki zawierają przedstawienie myśli dziecka, ale także myśli, emocje i perspektywy
członków rodziny, innych dorosłych, perspektywę społeczności i możliwe konsekwencje. Odwołuje się
do obrazu samego siebie dziecka w tym sensie, że logiczną, dojrzałą i mądrą decyzją jest
zmodyfikowanie przedmiotu zainteresowania; na przykład zainteresowanie truciznami można
zmodyfikować na zainteresowanie układem pokarmowym lub roślinami mięsożernymi. Alternatywną
opcją jest zakończenie zainteresowania. Można aktywnie zabiegać o zainteresowanie zastąpienia,
które jest wzajemnie akceptowalne. Musisz jednak przyznać, że wybór musi opierać się na charakterze
dziecka i wcześniejszych typach zainteresowań oraz funkcji tego zainteresowania. Na przykład, jeśli
interesem jest broń i odwet za prześladowanie w szkole, należy podjąć kroki, aby zakończyć
prześladowanie.
Konstruktywna aplikacja

Czasami mądrzej jest pracować z motywacją niż wbrew motywacji do angażowania się w szczególne
zainteresowania. Zainteresowanie może być źródłem radości, wiedzy, tożsamości i poczucia własnej
wartości, które mogą być konstruktywnie wykorzystywane przez rodziców, nauczycieli i terapeutów.
Motywacja i nauka
Typowe dzieci są zwykle zmotywowane, by zadowolić rodziców lub nauczyciela, zaimponować innym
dzieciom lub naśladować lub włączać się w działania swoich rówieśników. Te konwencjonalne
pragnienia lub motywacje nie są tak silne w przypadku dzieci z zespołem Aspergera. W przeciwieństwie
do tego, zwykle mają większą motywację do angażowania się w swoje szczególne zainteresowanie niż
do zadowolenia innych. Konstruktywnym zastosowaniem jest zwiększenie motywacji do
niepreferowanych działań poprzez włączenie zainteresowania lub wykorzystanie dostępu do
zainteresowania jako zachęty. Na przykład, jeśli małe dziecko z zespołem Aspergera interesuje się
Silnikiem Czołgowym Thomasa, istnieje szeroka gama produktów, które wykorzystują silniki do
czytania książek dla różnych grup wiekowych, zajęć matematycznych oraz pisania i rysowania. Dziecko
jest bardziej zmotywowane do przeczytania książki o swojej ulubionej postaci niż książki o kimś, kim
nie jest zainteresowany. Jeśli interesuje się geografią, a w szczególności flagami, dziecko może liczyć
flagi zamiast konwencjonalnych elementów liczonych przez jego rówieśników w klasie lub do pracy
domowej. Rzeczywiście, jednym z problemów napotykanych przez rodziców jest motywacja dziecka do
pracy domowej. Jeśli zadanie domowe obejmuje aspekt szczególnego zainteresowania, jest mniej
problemów z ukończeniem zadań domowych. Dostęp do odsetek jest niezwykle silnym bodźcem.
Wykonanie przydzielonych zadań na zajęciach skutkuje wolnym czasem na rozwijanie zainteresowań.
Na przykład, jeśli dziecko rozwiąże dziesięć zadań matematycznych w ciągu dziesięciu minut, zarobi
dziesięć minut wolnego czasu przy komputerze. W przypadku starszych dzieci szczególne
zainteresowanie daną dziedziną nauki może prowadzić do poznania metodologii naukowej i sukcesów
w konkursach naukowych, co może być samonagradzające i poprawiające samoocenę. Strategia
uwzględniania zainteresowania w programie nauczania wymaga od nauczyciela większej elastyczności
w prezentacji zajęć klasowych i systemów zachęt. Korzyścią może być jednak poprawa zdolności i
koncentracji. Niektórzy rodzice stosują usunięcie dostępu do zainteresowań jako karę za niewłaściwe
zachowanie lub niewykonanie zadań. Chociaż strategia ta może być skutecznym elementem programu
zarządzania zachowaniem w domu, może stać się wyzwalaczem pobudzonego zachowania, jeśli
dziecko nie może tolerować odmowę dostępu. Polecam zachować ostrożność w odniesieniu do
odbierania dostępu do zainteresowania jako kary, ponieważ inne strategie mogą być bardziej
skuteczne, a zainteresowanie powinno pozostać pozytywnym aspektem codziennego życia danej
osoby. Uniemożliwienie dostępu do jednej z nielicznych przyjemności w życiu danej osoby będzie
niezmiennie napotykane na opór. Elisa Gagnon opracowała koncepcję kart mocy). Strategia polega na
wykorzystaniu zainteresowania do zwiększenia motywacji i pomocy w nauce. Ta strategia może być
stosowana w klasie i w domu i obejmuje tworzenie karty (rozmiaru wizytówki lub karty
kolekcjonerskiej), która zawiera wyjaśnienia i porady, które zawierają sceny lub postacie związane ze
szczególnym zainteresowaniem. Tekst jest napisany w stylu podobnym do Opowieści Społecznej™ i
może zawierać obrazki i postacie związane z zainteresowaniem. Na przykład dziewczyna z zespołem
Aspergera była niepopularna dla niej bezpośrednio, a czasami osobiste komentarze na temat jej
rówieśników. Głośno wypowiadała komentarze, takie jak „Masz nieświeży oddech”. Musiała nauczyć
się powstrzymywać takie komentarze lub mówić je w bardziej taktowny sposób. Ponieważ bardzo
interesowała się popularną piosenkarką Britney Spears, napisano Kartę Mocy ze zdjęciem Britney i
tekstem, który zawierał „radę” Britney, co powiedzieć innym dzieciom z jej klasy. Włączenie
zainteresowania może skupić uwagę dziecka, dzięki czemu zalecenia są bardziej prawdopodobne, że
zostaną zapamiętane i wykorzystane.

Zatrudnienie
Niektóre interesy w końcu stają się źródłem dochodu i zatrudnienia. Jeden nastolatek z zespołem
Aspergera ma niesamowitą wiedzę na temat wędkarstwa, zwłaszcza różnych rodzajów ryb i sprzętu
wędkarskiego. Jego liceum miało program doświadczenia zawodowego taki, że na koniec roku
szkolnego każdemu uczniowi przydzielono sytuację zawodową na jeden dzień praktyki zawodowej.
Nauczyciele dyskutowali o tym, jakie powinien mieć doświadczenie zawodowe. W końcu
zasugerowano, że mógłby przez jeden dzień pracować w miejscowym sklepie wędkarskim. Poszedł na
cały dzień, ale nigdy nie wrócił do szkoły: został zatrudniony do końca dnia, ponieważ właściciel sklepu
wiedział, że jego wiedza i entuzjazm uczynią go cenionym pracownikiem. Zainteresowanie pogodą
może doprowadzić do zatrudnienia jako meteorolog; zainteresowanie mapami, praca jako taksówkarz
lub kierowca ciężarówki; zainteresowanie różnymi kulturami i językami, praca jako przewodnik
wycieczek lub tłumacz. Stephen Shore lubił robić rowery i jeździć na rowerze i wyjaśnił mi, że dostał
pracę jako mechanik w sklepie rowerowym, używając swojego spersonalizowanego roweru, który sam
zbudował jako odpowiednik „portfela roboczego”. Podczas gdy demonstrował i opisywał swój
spersonalizowany rower, Stephen wspomniał wiedział, jak budować koła rowerowe, co było wówczas
rzadką i cenioną umiejętnością. Menedżer początkowo zatrudnił go do zbudowania dziesięciu kół
rowerowych; został następnie zatrudniony na więcej godzin, i ostatecznie został kierownikiem sklepu.
Rodzice mogą rozważyć prywatne nauczanie w celu rozwinięcia, w sposób adaptacyjny, tych
zainteresowań, które mogą stać się źródłem dochodu lub zatrudnienia, takich jak naturalna
umiejętność posługiwania się komputerem. Myślę, że komputery zostały zaprojektowane przez i dla
osób z zespołem Aspergera, a w XXI wieku umiejętność obsługi komputera jest wymagana w wielu
zawodach. Zainteresowanie książkami i systemami katalogowania może stać się umiejętnościami
niezbędnymi do odnoszenia sukcesów jako bibliotekarz, a zainteresowanie zwierzętami może
prowadzić do kariery w weterynarii. Temple Grandin, u której zdiagnozowano wysokofunkcjonujący
autyzm lub zespół Aspergera, zaleca, aby osoby z autyzmem i zespołem Aspergera rozważyły
rozwinięcie takiego poziomu wiedzy w danym temacie, aby inni szukali ich wiedzy, zamiast zdobywać
wiedzę. społeczna zdolność do uzyskania dostępu do zatrudnienia. Portfolio pracy zawierające
przykłady ich umiejętności i wiedzy może zrekompensować ich trudności w umiejętnościach
społecznych wymaganych podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Ponieważ jedną z cech zainteresowania
jest gromadzenie wiedzy i doświadczenia, kariera akademicka może być konstruktywnym
zastosowaniem specjalnego zainteresowania. Profesor z zespołem Aspergera z uniwersytetu w
Kalifornii napisał do mnie: „Najlepszą rzeczą w środowisku akademickim jest to, że płacą nam za
rozmowę na nasz ulubiony temat, a uczniowie notują i przekazują nam nasze mądre słowa na
egzaminach.” Dorośli z zespołem Aspergera Zespół Aspergera może gromadzić się w środowiskach
pracy, które wymagają specjalistycznej wiedzy w tych szczególnych zainteresowaniach związanych z
zespołem Aspergera. Firmy zatrudniające inżynierów i informatyków mogą zatrudniać więcej
pracowników z zespołem Aspergera, niż można by się spodziewać, biorąc pod uwagę wskaźniki
chorobowości w populacji ogólnej. Ci pracodawcy mogą stworzyć społeczność „przyjazną i doceniającą
Aspergera”. To samo może mieć miejsce w społecznościach artystycznych, gdzie często istnieje
akceptacja każdej niezwykłej lub ekscentrycznej postaci ze względu na jej wiedzę, na przykład jako
pisarza lub artysty
Element programu terapii poznawczo-behawioralnej
Podstawowym leczeniem psychologicznym zaburzeń nastroju jest terapia poznawczo-behawioralna
(CBT). Opracowałem kilka modyfikacji CBT, aby uwzględnić nietypowy profil umiejętności poznawczych
i społecznych związanych z zespołem Aspergera. Jedną z tych modyfikacji jest koncepcja lub metafora
„skrzynki narzędziowej”, która zawiera różnorodne narzędzia do „naprawiania” emocji (zob. rozdział

6, s.159). Ponieważ jednym z atrybutów szczególnego zainteresowania jest to, że zapewnia ono źródło
przyjemności i relaksu, jednym z narzędzi w zestawie narzędzi może być dostęp do zainteresowania
jako środka wzmacniającego emocje. Rozproszenie uwagi, pocieszenie i rozmowa mogą okazać się
nieskuteczne w zarządzaniu emocjami, a czas poświęcony na szczególne zainteresowanie może być
sposobem na relaks, przyjemność i blokowanie myśli, aby zapobiec dalszemu pogorszeniu nastroju.
Zainteresowanie można również włączyć do komponentu restrukturyzacji poznawczej programu CBT.
Na przykład jeden nastolatek, który miał podwójną diagnozę zespołu Aspergera i zaburzenia obsesyjnokompulsywnego, obawiał się zakażenia bakteriami. Jego szczególnym zainteresowaniem był program
telewizyjny Doctor Who o podróżach w przestrzeni iw czasie. Opracowano ćwiczenie terapeutyczne, w
ramach którego klient był zachęcany do wyobrażenia sobie, że jest Dr Who, uwięzionym na planecie z
niewidzialnym potworem, który tworzy i rozwija się w strachu. Mnie, psycholog kliniczny, mógłbym
sobie wyobrazić jako naukowiec badający zachowanie potwora. Pracując jako zespół, dr Who i
naukowiec opracowali strategie pokonania potwora i ucieczki z planety. Ten wątek był typowy dla
wielu telewizyjnych przygód dr Who i zapewnił rolę, konceptualizację i strukturę, które przemawiały
do nastolatka i przyczyniły się do klinicznego sukcesu terapii. W komponencie edukacji afektywnej CBT,
mającym na celu poprawę wiedzy osoby na temat emocji oraz tego, jak emocje wpływają na myśli,
uczucia i zachowanie, szczególne zainteresowanie może być ponownie użyte jako metafora. Na
przykład dziewczyna zainteresowana pogodą była w stanie opracować „barometr” do prognozowania
zmian nastroju, wyrażania myśli jako cech pogody (na przykład dezorientacji opisanej jako mgła) oraz
wyjaśniania swoich emocji i myśli jako pogody raport.
NAUKA KIEDY MÓWIĆ O ZAINTERESOWANIU
Jeśli rozmowa obejmuje rozmowę o szczególnym zainteresowaniu, dziecko lub dorosły z zespołem
Aspergera zwykle musi nauczyć się odpowiednich wskazówek i odpowiedzi, aby upewnić się, że
rozmowa jest wzajemna i włączająca. Można podjąć działania mające na celu „dostrzeżenie
komunikatu”, który wskazuje, że słuchacz jest znudzony, zawstydzony lub zirytowany. Osobie z
zespołem Aspergera może być konieczne przypomnienie, aby regularnie sprawdzała, jak druga osoba
postrzega rozmowę i jej potencjalny wkład, szukając aprobaty i oznak autentycznego zainteresowania.
Jeśli osoba z zespołem Aspergera nie jest pewna sygnałów, musi nauczyć się szukać informacji poprzez
komentarze lub pytania typu „Mam nadzieję, że to cię nie nudzi” lub „A jakie są twoje przemyślenia i
opinie na ten temat? Wydaje się, że osoba z zespołem Aspergera ma inne postrzeganie czasu, kiedy
mówi o zainteresowaniu i musi być świadoma, jak długo monolog zdominował rozmowę. Jak już
wcześniej wspomniano, czas płynie szybko, gdy się dobrze bawi. Czasami rodzice lub nauczyciele mają
„sekretny znak” dla dziecka z zespołem Aspergera, który wskazuje, że musi ono rozpoznawać i
reagować na subtelne sygnały od drugiego dziecka, a także uwzględnić wiedzę i sugestie przyjaciela lub
zmienić temat na zainteresowania drugiego dziecka. Dziecko z zespołem Aspergera może również
potrzebować wyraźnych informacji na temat tego, kto może, a kto nie, być odpowiednią osobą, aby
zaangażować się w rozmowę na temat zainteresowania. Można użyć koncepcji koncentrycznych
kręgów relacji, gdzie dla osób z kręgu wewnętrznego, takich jak rodzina, krewni i bliscy przyjaciele,
temat może być odpowiedni. Jednak w przypadku osób mniej znanych osoba z zespołem Aspergera
może potrzebować większej świadomości kontekstu i sygnałów społecznych, zanim zaangażuje się w
rozmowę na temat szczególnego zainteresowania. Nastolatek z zespołem Aspergera zdawał sobie
sprawę, że rozpoczynając rozmowę z nieznajomym, powinien chwilę poczekać, zanim zacznie mówić o
swoich szczególnych zainteresowaniach. Chciał mojej rady, jak szybko będzie stosowne, aby
opowiedział atrakcyjnej nastolatce o swoim zainteresowaniu odwiedzaniem cmentarzy i utrwalaniem
inskrypcji na nagrobkach. Przynajmniej zdawał sobie sprawę, jak ważne jest zaledwie kilka minut przed
przystąpieniem do entuzjastycznego opisu wszystkich cmentarzy w mieście.

Sposób na zawieranie znajomości
Czy to szczególne zainteresowanie rzeczywiście może zachęcić dzieci z zespołem Aspergera do
zawierania przyjaźni? Jedną z typowych odpowiedzi typowych dzieci i dorosłych na pytanie „Co czyni
dobrego przyjaciela?” jest „Lubimy to samo”; wspólne zainteresowania mogą być podstawą przyjaźni.
Rodzice mogą rozważyć zastosowanie socjotechniki, wykorzystując szczególne zainteresowanie
dziecka, aby zachęcić do potencjalnych przyjaźni. Lokalne rodzicielskie grupy wsparcia mogą zawierać
nazwiska i adresy członków grupy, ale także szczególne zainteresowania ich syna lub córki, aby
umożliwić zaaranżowaną, ale potencjalnie udaną przyjaźń. Zauważyłem jednak, że gdy kończy się
wspólne zainteresowanie dla jednego partnera, może się też skończyć przyjaźń. Dorośli z zespołem
Aspergera mogą spotykać osoby o podobnych poglądach i potencjalnych przyjaciół w specjalnych
klubach i spotkaniach, takich jak kluby tropicieli pociągów lub Star.
Konwencje trekkingowe, ulubiona okazja do spotkań towarzyskich osób z zespołem Aspergera. Samo
zainteresowanie może być wykorzystane do ułatwienia przyjaźni z typowymi rówieśnikami, choć nie
zawsze z powodzeniem. Moja szwagierka ma wybitne zdolności artystyczne, rysuje z fotograficznym
realizmem. W swojej niepublikowanej autobiografii napisała, że w szkole: „Chcąc zaprzyjaźnić się, gdy
ktoś pochwalił rysunek, który zrobiłem, zaczęłam dawać ludziom rysunki, aż ktoś zarzucił mi, że się
przechwalam – nagana, której nigdy nie zapomnę. Próbowałem tylko zdobyć przyjaźń”.
Zainteresowanie komputerami może być popularne wśród rówieśników i może być wielką
przyjemnością szukanie porady lub możliwości naprawy awarii komputera lub opracowania nowego
programu komputerowego lub grafiki. Może to zapewnić rzadki moment bycia naprawdę potrzebnym
i docenianym przez innych. W szkole może utworzyć się mała grupa przyjaciół, oparta na wspólnym
zainteresowaniu komputerami, a w ramach tej grupy osoba może nawiązać prawdziwe przyjaźnie.
Czasami przyjaźń oparta na wspólnym interesie może rozwinąć się poza etap platoniczny i stać się
bardziej znaczącym związkiem. Podczas rozmów z partnerami dorosłych osób z zespołem Aspergera
często słuchałam, jak szczególne zainteresowania ich partnera były początkowo postrzegane jako
ujmujące i atrakcyjne. Ta opinia może się zmienić, gdy dorosły z zespołem Aspergera musi zdecydować
o swoich priorytetach jako partner lub rodzic. Partnerzy niebędący zespołem Aspergera mogą później
narzekać, że zbyt wiele czasu i środków poświęca się na zainteresowanie. Samo zainteresowanie może
prowadzić do znalezienia przyjaciela, który ostatecznie zostanie partnerem na całe życie. Opisywałem
na konferencji, jak zainteresowanie owadami może prowadzić do kariery entomologa, że może to być
sposób na zaprzyjaźnienie się z kolegami entomologami, a kolega entomolog może nawet zostać
partnerem. To był hipotetyczny punkt, ale podczas jednej z przerw podeszła do mnie kobieta i
powiedziała, że rzeczywiście ona i jej mąż są entomologami i że dopiero niedawno zorientowała się, że
jej syn nie tylko ma zespół Aspergera, ale że prawdopodobnie jej mąż ma ta sama diagnoza. Zdolności
jej męża jako entomologa były jednymi z atrybutów, które zmieniły uczucie podziwu w uczucie miłości.
SPECJALNE ZAINTERESOWANIA: PROBLEM CZY TALENT?
Hans Asperger bardzo pozytywnie odnosił się do zainteresowań, a umiejętności przejawiane w
zainteresowaniach uważał za szczególny dar. W swoim pierwszym opublikowanym artykule, który
opisywał (by użyć jego pierwotnego terminu) osobowość autystyczną, stwierdził, że: Twierdzimy – nie
z powodów teoretycznych, ale z doświadczeń z wieloma dziećmi – że pozytywne i negatywne cechy
tego chłopca są dwoma naturalnie niezbędnymi, powiązanymi aspektami jednej naprawdę
jednorodnie rozplanowanej osobowości. Można to również wyrazić w ten sposób: trudności, jakie ten
chłopiec ma z samym sobą, a także ze swoim stosunkiem do świata, są ceną, jaką musi zapłacić za swoje
szczególne dary.

Zainteresowanie może być barierą lub pomostem w kontaktach społecznych, ale może być również
konstruktywnie wykorzystywane w szkole i terapii psychologicznej lub stać się podstawą udanej
kariery. Kiedy weźmie się pod uwagę atrybuty związane ze szczególnymi zainteresowaniami, to:
ważne jest, aby wziąć pod uwagę nie tylko korzyści dla osoby z zespołem Aspergera, ale także korzyści
dla społeczeństwa. Pojawiły się sugestie, że osoby odnoszące sukcesy w nauce i sztuce mają
osobowości, które przypominają profil zdolności związanych z zespołem Aspergera . Hans Asperger
uznał, że:
Wydaje się, że aby odnieść sukces w nauce lub sztuce, odrobina autyzmu jest niezbędna. Aby odnieść
sukces, niezbędnym składnikiem może być umiejętność odwrócenia się od codzienności, od po prostu
praktycznego, umiejętność ponownego przemyślenia tematu z oryginalnością, aby tworzyć na nowe,
nieokiełznane sposoby, ze wszystkimi umiejętnościami skupionymi w jednej specjalności .
Różne społeczeństwa i kultury będą miały różne postrzeganie tego szczególnego zainteresowania. W
niektórych społeczeństwach zainteresowanie mogłoby być uważane za patologiczne i wskazujące na
kogoś, kto potrzebuje leczenia psychiatrycznego lub „uzyskania życia”. Ale w niektórych kulturach,
zwłaszcza brytyjskich, osoba ta jest uważana za łagodnego ekscentryka, a szczególnym
zainteresowaniem może być temat popularnego programu telewizyjnego, w którym publiczność
docenia umiejętności i osobowość tej osoby. Oglądałem brytyjski program telewizyjny Antiques
Roadshow i cieszyłem się entuzjazmem zapalonych kolekcjonerów, którzy wydają się mieć objawy
zespołu Aspergera. Jako kultura Brytyjczycy zawsze akceptowali i podziwiali ekscentrycznych ludzi.
Podsumowując, popieram komentarz Jennifer McIlwee Myers, która ma zespół Aspergera, która w emailu do mnie napisała: „Nie traktuj szczególnego zainteresowania jako toksyny, którą należy oczyścić,
ale jako cechę, którą należy opanować. Moim zdaniem jest to cecha, która może być bardzo korzystna
dla społeczeństwa.
KLUCZOWE ZAGADNIENIA I STRATEGIE
• Jedną z cech odróżniających hobby od szczególnego zainteresowania o znaczeniu klinicznym jest
nieprawidłowości w intensywności lub skupieniu zainteresowania.
• Niezwykłe lub szczególne zainteresowania mogą rozwinąć się już w wieku dwóch do trzech lat i mogą
rozpocząć się od zajmowania się częściami przedmiotów, takimi jak obracanie kół samochodzikówzabawek lub manipulowanie przełącznikami elektrycznymi.
• Kolejnym etapem może być fiksacja na czymś, co nie jest ani człowiekiem, ani zabawką, lub fascynacja
określoną kategorią przedmiotów i przyswajanie jak największej liczby przykładów.
• Kolejnym etapem może być zebranie faktów i liczb na określony temat.
• Duża część wiedzy związanej z zainteresowaniami jest samoukiem i samoukiem.
• W okresie przed-nastoletnim i nastoletnim zainteresowania mogą ewoluować i obejmować
elektronikę i komputery, literaturę fantasy, science fiction, a czasem fascynację konkretną osobą.
• Wydaje się, że istnieją dwie główne kategorie zainteresowań: kolekcje i zdobywanie wiedzy na
określony temat lub koncepcję.
• Niektóre dziewczynki z zespołem Aspergera mogą bardziej interesować się fikcją niż faktami.
• Czasami przedmiotem szczególnego zainteresowania są zwierzęta, ale może być tak intensywne, że
dziecko zachowuje się jak zwierzę.

• Szczególne zainteresowanie ma kilka funkcji:
° przezwyciężyć niepokój
° zapewnić przyjemność
° zapewnić relaks
° aby zapewnić większą przewidywalność i pewność w życiu
° aby pomóc zrozumieć świat fizyczny
° stworzyć alternatywny świat
° stworzyć poczucie tożsamości
° zajmować czas, ułatwiać rozmowę i wskazywać zdolności intelektualne.
• Rodzice muszą próbować ugasić niemal niezaspokojone pragnienie dostępu do zainteresowań.
• Szczególne zainteresowanie może dostarczyć lekarzowi istotnych informacji.
• Zmiana zainteresowania na makabryczny lub makabryczny temat, taki jak śmierć, może wskazywać
na depresję kliniczną, a zainteresowanie bronią, sztukami walki i zemstą może wskazywać na znęcanie
się w szkole.
• Dziecko lub dorosły może zbierać informacje na temat, który powoduje emocjonalny niepokój lub
dezorientację, jako sposób na zrozumienie uczucia lub sytuacji.
• Niemożność kontrolowania ilości czasu poświęconego na szczególne zainteresowanie może
wskazywać na rozwój zaburzenia obsesyjno-kompulsywnego.
• Problemem może nie być sama czynność, ale czas trwania i dominacja nad innymi czynnościami.
Pewien sukces można osiągnąć poprzez ograniczenie dostępnego czasu za pomocą zegara lub timera.
• Częścią programu kontrolowanego dostępu może być przydzielenie określonego czasu społecznego
lub „jakościowego” na realizację zainteresowania jako działalności społecznej.
• Jeśli interes jest potencjalnie niebezpieczny, nielegalny lub prawdopodobnie zostanie źle
zinterpretowany, można podjąć kroki w celu jego zakończenia lub przynajmniej modyfikacji, chociaż
doświadczenie kliniczne sugeruje, że nie jest to łatwe zadanie.
• Czasami mądrzej jest pracować z motywacją niż wbrew motywacji do angażowania się w szczególne
zainteresowania.
• Zainteresowanie może być źródłem radości, wiedzy, tożsamości i poczucia własnej wartości, które
mogą być konstruktywnie wykorzystywane przez rodziców, nauczycieli i terapeutów.
• Rodzice mogą rozważyć prywatne nauczanie w celu rozwinięcia, w sposób adaptacyjny, tych
zainteresowań, które mogą stać się źródłem dochodu lub zatrudnienia, takich jak naturalna
umiejętność posługiwania się komputerem.
• Szczególne zainteresowanie można zintegrować z programem terapii poznawczo-behawioralnej, aby
zrozumieć i zarządzać emocjami.
• Zainteresowanie można wykorzystać do nawiązania przyjaźni z typowymi rówieśnikami i osobami z
zespołem Aspergera, które mają te same zainteresowania.

• Jeśli rozmowa obejmuje rozmowę o szczególnym zainteresowaniu, dziecko lub dorosły z zespołem
Aspergera zwykle musi nauczyć się odpowiednich wskazówek i odpowiedzi, aby upewnić się, że
rozmowa jest wzajemna i włączająca.
• Rozważając atrybuty związane ze szczególnymi zainteresowaniami, ważne jest, aby wziąć pod uwagę
nie tylko korzyści dla osoby z zespołem Aspergera, ale także korzyści dla społeczeństwa.
Język
Wszystkie mają jedną wspólną cechę: język wydaje się nienaturalny. - Hans Asperger
Hans Asperger wymownie opisał niezwykły profil umiejętności językowych, który obejmował problemy
z umiejętnościami konwersacji, „melodią” lub tokiem mowy oraz niezwykłą historią rozwoju języka,
taką jak wczesny lub późny rozwój mowy. Opisał również tendencję niektórych małych dzieci do
mówienia jak dorosły z zaawansowanym słownictwem i używania dość skomplikowanych zdań.
Asperger napisał, że: „jeśli się uważnie słucha, niezmiennie można wychwycić tego rodzaju
nieprawidłowości w języku osób z autyzmem, a ich rozpoznanie ma zatem szczególne znaczenie
diagnostyczne”. Kryteria diagnostyczne Christophera Gillberga potwierdzają nietypowy profil
umiejętności językowych, przy czym do rozpoznania zespołu Aspergera wymagane są co najmniej trzy
z następujących cech mowy i języka:
• opóźniony rozwój mowy
• pozornie doskonały ekspresyjny język
• formalny język pedantyczny
• dziwna prozodia, osobliwa charakterystyka głosu
• zaburzenia rozumienia, w tym błędne interpretacje dosłownych/dorozumianych znaczeń.
Kryteria diagnostyczne Petera Szatmari i współpracowników również rozpoznają dziwne cechy mowy i
wymagają co najmniej dwóch z poniższych:
• nieprawidłowości w fleksji
• mówienie za dużo
• mówi za mało
• brak spójności w rozmowie
• idiosynkratyczne użycie słów
• powtarzające się wzorce mowy.
Te kryteria diagnostyczne obejmują zarówno oryginalne opisy Hansa Aspergera, jak i te cechy zdolności
językowych rozpoznawane przez klinicystów przeprowadzających ocenę diagnostyczną. Kryteria
diagnostyczne Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego dla zespołu Aspergera w DSM-IV i
kryteria Światowej Organizacji Zdrowia w ICD-10 krótko odnoszą się do umiejętności językowych, ale
stwierdzają, że „nie ma klinicznie istotnego ogólnego opóźnienia w posługiwaniu się językiem”).
Niestety może to być interpretowane jako brak jakichkolwiek niezwykłych cech umiejętności
językowych. W wieku pięciu lat dziecko z zespołem Aspergera nie ma ogólnych opóźnień językowych,
ale badania naukowe, doświadczenie kliniczne i opisy rodziców wskazują, że dziecko lub dorosły jest
niezwykły w odniesieniu do określonych i bardziej subtelnych aspektów językowych . Tekst
towarzyszący kryteriom diagnostycznym w DSM-IV odnosi się do sposobu, w jaki język może być

nienormalny pod względem zaabsorbowania danej osoby określonymi tematami, gadatliwości i braku
doceniania i wykorzystywania konwencjonalnych zasad konwersacji oraz faktu, że dziecko może mieć
słownictwo typowe dla osoby dorosłej. Niestety te cechy nie są uwzględnione w kryteriach
diagnostycznych DSM. Moim zdaniem niezwykłe zdolności językowe są istotną cechą zespołu
Aspergera i powinny zostać uwzględnione w przyszłych rewizjach kryteriów DSM.
OCENA UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWYCH
Standaryzowane testy do pomiaru języka receptywnego i ekspresyjnego mogą nie być wrażliwe na
specyficzne cechy języka dzieci i dorosłych z zespołem Aspergera. Ogólnie rzecz biorąc, struktura
powierzchni może być odpowiednia do wieku pod względem rozwoju słownictwa i umiejętności
wypowiadania dość skomplikowanych zdań. Jednak ocena formalna przy użyciu testów, takich jak
Clinical Evaluation of Language Fundamentals IV lub CELF-IV, może wskazywać na problemy z
receptywnymi zdolnościami językowymi, zwłaszcza określonymi aspektami rozumienia języka, takimi
jak rozumienie figur mowy oraz interpretacja, przypominanie i wykonywanie coraz bardziej złożone
wskazówki ustne. Może to wyjaśniać problem często zgłaszany przez rodziców i nauczycieli, a
mianowicie problem dziecka, które potrafi wypowiadać dość złożone zdania, czasem bardziej typowe
dla osoby dorosłej niż dla dziecka, ale które jest zdezorientowane, gdy dorosły prosi dziecko o
uzupełnienie sekwencji próśb, które powinny być zrozumiałe dla typowego dziecka w tym samym
wieku. Jego skłonność do używania złożonych zdań nie oznacza automatycznie, że dziecko z zespołem
Aspergera może w pełni zrozumieć złożone instrukcje. Profil językowy dziecka może obejmować
wysoce rozwiniętą składnię, gramatykę i słownictwo, tak że dziecko może zostać uznane za
niekwalifikujące się do usług logopedycznych. Jednak rodzice i nauczyciele często potrzebują
wskazówek, jak zachęcić dziecko do wzajemnej rozmowy, a problemy z umiejętnością prowadzenia
rozmowy mogą hamować udaną integrację dziecka z rówieśnikami w klasie i na placu zabaw. Formalna
ocena zdolności językowych dzieci z zespołem Aspergera powinna obejmować przeprowadzenie
testów sprawdzających pragmatyczne aspekty języka lub „sztuki konwersacji”, a także aspekty
prozodii, takie jak stosowanie akcentu na słowach kluczowych lub sylabach, oraz płynność i ton mowy.
Ocena powinna uwzględniać szerokie spojrzenie na język i obejmować ocenę umiejętności rozumienia
figur recytatorskich, języka pisanego, zdolności narracyjnych (umiejętność opowiadania historii) oraz
aspektów komunikacji niewerbalnej, takich jak język ciała i komunikacja emocji. Ocena powinna
również zbadać, czy w używaniu języka występują takie cechy, jak pedanteria lub kreatywność. Często
istnieje znaczna różnica między znajomością języka a praktyką. Dziecko może wykazywać zdolności
językowe w formalnej sytuacji testowej z logopedą, ale ma znaczne trudności z szybkością
przetwarzania języka potrzebną w sytuacjach rzeczywistych, takich jak zabawa z rówieśnikami oraz ze
słyszeniem i rozumieniem czyjejś mowy, gdy występują inne rozproszenia i hałas w tle. Ocena powinna
również zbadać zdolność osoby do komunikowania myśli i uczuć za pomocą środków komunikacji
innych niż mowa. Zaobserwowałem, że jedną z interesujących umiejętności językowych osób z
zespołem Aspergera jest to, że mogą mieć trudności z wyjaśnieniem ważnego wydarzenia
emocjonalnego poprzez rozmowę o nim w rozmowie twarzą w twarz, ale wykazują się elokwencją i
wglądem w wyrażanie swoich wewnętrznych myśli i emocji wpisując konto w pamiętniku na
komputerze lub wysyłając e-mail. Ich język pisany lub maszynowy jest często lepszy od komunikacji
mówionej
JAKOŚCI I TRUDNOŚCI JĘZYKOWE
Język dziecka z zespołem Aspergera może obejmować pewne obszary rzucających się w oczy zdolności.
Dziecko może rozwinąć imponujące słownictwo, które zawiera terminy techniczne (często związane ze
specjalnymi zainteresowaniami) i wyrażenia częściej związane z mową osoby dorosłej niż dziecka.
Dziecko potrafi czasem mówić jak „mały profesor” i zaskakiwać kogoś dobrze przećwiczonym

monologiem na ulubiony temat. Jednak gdy ta cecha występuje u nastolatka, może być czynnikiem
przyczyniającym się do wykluczenia społecznego. Może istnieć naturalna ciekawość świata fizycznego
i tego, jak działają rzeczy, a także skłonność do zadawania pytań i dostarczania fascynujących faktów.
Lubię intelektualną wymianę informacji w rozmowie z kimś z zespołem Aspergera i odkryłem, że takie
osoby (zwłaszcza dorośli), których wiedza przewyższa moją, potrafią być niezwykle cierpliwe w
wyjaśnianiu poszczególnych pojęć - niezwykle ważne w przypadku pomocy przy komputerze problem
i zapobieganie emocjonalnemu „roztopieniu”. Niektóre małe dzieci, u których później zdiagnozowano
zespół Aspergera, mogą mieć opóźniony rozwój mowy, ale pierwsze wypowiedziane słowa mogą być
wypowiedzią składającą się z kilku słów lub zdań. Moja szwagierka ma zespół Aspergera i nie mówiła,
dopóki nie skończyła trzech lat, ale jej pierwsze słowa były dość niezwykłe. Już miała pocałować ojca w
policzek, kiedy nagle wzdrygnęła się, mówiąc: „Nie chcę całować tatusia, dopóki tata nie usa da
Hoovera”. Hoover to rodzaj odkurzacza, a ona wzdrygnęła się, ponieważ nie był ogolony. Incydent ten
ilustruje również pomysłowe użycie słów - golarka została zonceptualizowana jako odkurzacz do
zarostu. Artykulacja dziecka może być odpowiednia do wieku, ale może być niezwykła, ponieważ jest
prawie zbyt precyzyjna. Słowo można wymawiać tak, jak jest napisane, a nie mówione: dziecko uczyło
się języka bardziej czytając niż słuchając. Może być akcentowany na konkretne sylaby, które zmieniają
oczekiwaną wymowę. Zauważyłem, że u niektórych małych dzieci z zespołem Aspergera rozwój języka
wydaje się w mniejszym stopniu polegać na rozmowie z rodziną i rówieśnikami, a bardziej na tym, co
jest wchłaniane z programów telewizyjnych i filmów. Często małe dziecko z zespołem Aspergera
wymawia słowo z akcentem osoby, którą usłyszało jako pierwszą, która wypowiada to słowo. To
wyjaśnia tendencję niektórych małych dzieci z zespołem Aspergera w Wielkiej Brytanii i Australii do
mówienia z amerykańskim akcentem. Ich słownictwo i wymowę słów rozwinięto dzięki oglądaniu
telewizji, a nie rozmawianiu z ludźmi, a zwłaszcza oglądaniu kreskówek i filmów z udziałem
amerykańskich aktorów i głosów. Ta cecha może być dość rzucająca się w oczy, gdy inni członkowie
rodziny mają lokalny akcent, ale dziecko z zespołem Aspergera mówi tak, jakby było obcokrajowcem.
Dziecko z zespołem Aspergera może również tworzyć własne słowa lub neologizmy. Jedno dziecko
stworzyło słowo „snook”, aby opisać płatek czekolady w bryle lodu, a słowo „brzęk” dla magnesu. Inne
dziecko zostało zapytane, dlaczego nie interesuje się swoim młodszym bratem i odpowiedziało: „Nie
może chodzić, nie może mówić – jest zepsuty.” Kiedy sprzątał swoją sypialnię, z zabawkami
porozrzucanymi po podłodze, inne dziecko wyjaśniło „sprzątał” (przeciwieństwo sprzątania). Moja
szwagierka opisała swoją kostkę jako „nadgarstek mojej stopy”, a kostki lodu jako „wodne kości”.
Czasami dźwięk lub znaczenie danego słowa wywołuje u dziecka wielki śmiech lub chichot. Może
wielokrotnie wypowiadać to słowo na głos i śmiać się, bez zamiaru dzielenia się radością lub
wyjaśniania, dlaczego to słowo jest tak fascynujące lub zabawne. Humor jest specyficzny dla dziecka i
może być bardzo zagadkowy dla nauczyciela lub rodzica. Ta umiejętność przedstawienia nowego
spojrzenia na język jest fascynująca i jest jednym z ujmujących i prawdziwie twórczych aspektów
zespołu Aspergera. Być może dziecko mogłoby otrzymać nagrodę za kreatywność za myślenie
lateralne, które wytwarza takie nowe słowa, wyrażenia lub opisy, i zachęcić je do włączenia ich do
swojego pisarstwa. Chociaż w profilu umiejętności językowych mogą występować pozytywne cechy,
istnieją szczególne trudności. Najbardziej rzuca się w oczy niemożność modyfikowania języka zgodnie
z kontekstem społecznym. Typowe dzieci w wieku szkolnym mogą prowadzić wzajemną lub
„zrównoważoną” rozmowę, świadome wiedzy, zainteresowań i intencji drugiej osoby oraz konwencji
społecznych, które decydują o tym, co powiedzieć, jak to powiedzieć i jak uważnie słuchać. Logopedzi
opisują modyfikację i używanie języka w kontekście społecznym jako pragmatyczne aspekty języka, a
w dalszej części tej części bardziej szczegółowo opisze trudności w tej dziedzinie języka i przedstawi
strategie zaradcze dla rodziców i nauczycieli.

Prozodia, a zwłaszcza ton głosu, może być nietypowy, ponieważ niektóre dzieci i dorośli z zespołem
Aspergera mają „płaski” ton głosu, który jest postrzegany jako monotonny. Cechy mowy mogą
obejmować problemy z głośnością, bycie zbyt głośnym lub zbyt cichym w danym kontekście. Zbyt
głośna mowa może być bardzo irytująca dla członków rodziny, a szczególnie trudna dla nauczycieli,
którzy starają się ograniczyć hałas w klasie. Mowa osoby może być również niezwykle wysoka lub mieć
„nosową” jakość, która jest dość wyraźna i rozpraszająca słuchacza. Płynność lub wypowiadanie mowy
może czasami być zbyt szybkie, szczególnie gdy osoba jest podekscytowana lub mówi o specjalnych
zainteresowaniach. W przeciwieństwie do tego, mowa może być niezwykle ociężała, gdy osoba musi
pomyśleć, co powiedzieć, zwłaszcza jeśli odpowiedź wymaga zrozumienia, co ktoś myśli lub czuje
podczas rozmowy towarzyskiej. Rozmowa z osobą z zespołem Aspergera może obejmować momenty,
w których wydaje się, że nastąpiło załamanie „transmisji” komunikacyjnej. Osoba jest głęboko
zamyślona, decyduje, co powiedzieć i aby zapewnić całkowitą koncentrację, unika patrzenia w twarz
drugiej osoby. Niestety chwilowa utrata rozmachu i kontaktu wzrokowego może być myląca dla drugiej
osoby, która oczekuje natychmiastowej odpowiedzi i nie jest pewna, czy przerywać osobie z zespołem
Aspergera, aby ponownie nawiązać dialog. Zwykle czekam cierpliwie, wiedząc, że niektórzy dorośli z
zespołem Aspergera wolą nie przerywać, ponieważ przerwa może spowodować, że osoba zacznie
ponownie cały proces myślenia. Chociaż ktoś z zespołem Aspergera może nie lubić, gdy mu przerywa
się, ta sama osoba może być znana z przerywania lub rozmawiania z innymi osobami.
Nauczyciele mogą narzekać, że dziecko nienawidzi, kiedy mu przerywa się, gdy mówi lub pracuje, ale
wydaje się nieświadome sygnałów, kiedy nie przeszkadza innym. Częstą prośbą do logopedów i
psychologów jest porada, jak powstrzymać dziecko przed ciągłym przerywaniem pracy nauczyciela.
Podczas rozmowy osoba z zespołem Aspergera często zmienia tematy, nie wiedząc, że logiczny związek
między tematami nie jest dla słuchacza oczywisty. Takie rozmowy lub monologi zdają się być
pozbawione struktury i są postrzegane jako strumień myśli i doświadczeń, którym brakuje spójności
lub związku z kontekstem. Osoba nie dostrzega perspektywy słuchacza, który stara się podążać za
logiką i zastanawia się, jaki będzie ostateczny cel i czy będzie miał możliwość wniesienia wkładu w
rozmowę. Może występować wyraźny brak włączających komentarzy, takich jak „Co sądzisz o tej
sugestii?” lub „Czy miałeś podobne doświadczenie?” Inną cechą charakterystyczną dzieci i niektórych
dorosłych z zespołem Aspergera jest wokalizowanie swoich myśli, komentowanie ich własne działania
lub wygłaszanie monologów bez potrzeby słuchacza. Cechą charakterystyczną wszystkich małych dzieci
jest wyrażanie swoich myśli podczas zabawy samemu lub z innymi. Jednak zanim zaczną chodzić do
szkoły, nauczyli się zatrzymywać swoje myśli dla siebie. Ostatecznie rozmowa z samym sobą jest
uważana przez niektórych członków społeczeństwa za oznakę zaburzeń psychicznych. Dzieci z
zespołem Aspergera mogą nadal wypowiadać swoje myśli wiele lat po tym, jak można by oczekiwać,
że je zinternalizują. To często zakłóca uwagę innych dzieci w klasie i może prowadzić do dokuczania im,
gdy rozmawiają ze sobą same na placu zabaw. Dziecko może również nie słuchać instrukcji nauczyciela,
ponieważ jest zbyt pochłonięte osobistą „rozmową”. Przyczyn takiego zachowania może być kilka. Po
pierwsze, dziecko może być mniej pod wpływem rówieśników, aby być cichym, lub mniej
zaniepokojone tym, że będzie wyglądać inaczej. Wokalizacje mogą również mieć konstruktywny cel lub
uspokajać. Na przykład nastolatek z zespołem Aspergera opisał, jak „rozmowa ze sobą pomaga mi
wymyślić i przećwiczyć, jak dobrze wyrażać myśli”, podczas gdy inny wyjaśnił, że:
Wiesz, że lubię dźwięk własnego głosu, ponieważ nie czuję się samotny. Myślę, że jest też trochę
strachu, że jeśli nie będę dużo mówić, mogę stracić głos. Nie rozmawiałem, dopóki nie miałem prawie
pięciu lat, wiesz.
Innym powodem może być to, że dana osoba ćwiczy możliwe rozmowy na następny dzień lub powtarza
poprzednie rozmowy, aby spróbować je zrozumieć. Czasami dzieci i dorośli z zespołem Aspergera,

którzy mają skłonność do niepokoju, rozmawiają ze sobą jako forma samopoczucia i otuchy. Osoba
uzewnętrznia uspokajające komentarze, które typowi ludzie zachowują dla siebie. Ważne jest, aby
dowiedzieć się, dlaczego dana osoba mówi do siebie. Może to być po prostu opóźnienie rozwoju lub
sposób na uporządkowanie myśli, poprawę zrozumienia i zapewnienie komfortu. Jeśli ten aspekt
języka stanie się problemem, zachęć dziecko, aby szeptało zamiast mówić i próbowało „myśleć, nie
mówić” w pobliżu innych ludzi. Zauważyłem, że gdy niektórzy dorośli z zespołem Aspergera są
pogrążeni w myślach, ich usta mogą poruszać się tak, jakby osoba miała trudności w uwolnienie umysłu
i ust. Istnieją drugorzędne społeczne konsekwencje posiadania nietypowego profilu umiejętności
językowych związanego z zespołem Aspergera. Inne dzieci mogą wycofać się z zabawy lub rozmowy z
dzieckiem z powodu jego problemów z umiejętnością konwersacji, a dziecko może być podatne na
dokuczanie i wyśmiewanie z powodu jego dziwnego akcentu. Hans Asperger powiedział, że język
„często przypomina karykaturę, która prowokuje kpiny naiwnego słuchacza”. Dlatego też programy
terapeutyczne mające na celu poprawę zdolności językowych są istotnym elementem usług dla dzieci
z zespołem Aspergera.
SZTUKA ROZMÓW
Słuchając mowy dziecka z zespołem Aspergera, możesz być pod wrażeniem posługiwania się przez
dziecko skomplikowanymi zdaniami i obszernym słownictwem terminów technicznych. Jednak ogólne
wrażenie z rozmowy jest takie, że w przeciwieństwie do dowodów zdolności językowych, istnieją
określone błędy w zdolności do prowadzenia naturalnej rozmowy. Osoba z zespołem Aspergera może
nie przestrzegać konwencjonalnych zasad konwersacji dotyczących inicjowania, podtrzymywania i
kończenia rozmowy. Może rozpocząć interakcję od komentarza nieistotnego dla sytuacji lub łamiąc
społeczne lub kulturowe kody. Na przykład małe dziecko może podejść do nieznajomego w
supermarkecie i nawiązać rozmowę, mówiąc „Czy masz kosiarkę bębnową?”, a następnie przystąpić
do wygłoszenia monologu demonstrującego encyklopedyczną wiedzę na temat maszyn ogrodniczych.
Po rozpoczęciu rozmowy wydaje się, że nie ma „wyłącznika” i kończy się dopiero, gdy z góry ustalony i
przećwiczony „skrypt” dziecka zostanie ukończony. Czasami rodzice potrafią dokładnie przewidzieć, co
dziecko powie dalej, używając dobrze wyćwiczonego scenariusza konwersacyjnego. Dziecko z
zespołem Aspergera zwykle wydaje się nieświadome wpływu monologu na słuchacza, nieświadome
oznak zakłopotania, zakłopotania czy chęci zakończenia interakcji. Odnosi się wrażenie, że dziecko
mówi, ale nie słucha i jest nieświadome subtelnych sygnałów niewerbalnych, które powinny regulować
przebieg rozmowy. Podczas rozmowy może wystąpić brak rozpoznania lub docenienia kontekstu,
hierarchii społecznej i konwencji oraz niewielka próba włączenia do rozmowy komentarzy, uczuć lub
wiedzy drugiej osoby. W przeciwieństwie do angażowania się w „monolog” konwersacji, zdarzają się
sytuacje, w których osoba z zespołem Aspergera może w ogóle być bardzo niechętna do uczestniczenia
w rozmowie. Osoba ta może być znana z tego, że jest gadatliwa, gdy jest zainteresowana tematem, ale
niechętnie kontynuuje rozmowę, gdy temat jest mało interesujący lub został wprowadzony przez inną
osobę. Mam wrażenie, że dla wielu osób z zespołem Aspergera rozmowa jest przede wszystkim okazją
do wymiany informacji, uczenia się czy informowania, a skoro nie ma praktycznych informacji do
wymiany, to po co tracić czas na rozmowę? Innym przykładem upośledzonych umiejętności
konwersacyjnych jest wiedza o tym, jak naprawić rozmowę. Kiedy rozmowa staje się zagmatwana, być
może dlatego, że druga osoba jest nieprecyzyjna lub odpowiedź jest niejasna, naturalną reakcją
większości ludzi jest poszukiwanie wyjaśnień w celu utrzymania tematu rozmowy. W przypadku
wątpliwości, co powiedzieć, osobie z zespołem Aspergera może brakować pewności siebie, by przyznać
„nie wiem” lub „jestem zdezorientowany” i zamiast mówić „nie jestem pewien, co przez to rozumiesz”.
„Nie jest łatwo o tym rozmawiać” lub „Zabrakło mi słów” może zająć dużo czasu, zanim wymyśli jego
odpowiedź lub może nagle zmienić temat rozmowy na temat, z którym on lub ona jest zaznajomiona .
W rozmowie może brakować elastyczności tematów i myśli oraz mogą wystąpić problemy z

wygenerowaniem odpowiednich pomysłów. Tak więc rozmowa może obejmować nagłe zmiany
tematu i styczne odpowiedzi. Niefortunną cechą niektórych rozmów z osobą z zespołem Aspergera jest
to, że rozmowa ostatecznie powraca do szczególnego zainteresowania tej osoby lub charakteryzuje się
„a teraz czymś zupełnie innym.” Kiedy rozmówca jest zdezorientowany, osoba z zespołem Aspergera
często nie ma mentalnej elastyczności, aby wyjaśnić inne słowa lub ułatwić zrozumienie za pomocą
gestów lub metafor. Kiedy dziecku z zespołem Aspergera zadaje się pytanie lub oczekuje się, że
odpowie na komentarz, może wystąpić tendencja do unikania odpowiedzi lub oferowania nowych lub
istotnych informacji. Niekoniecznie jest to obojętność czy zuchwalstwo, ale kolejny przykład
prawdziwej trudności w naprawie i utrzymaniu nawrócenia. Inną niezwykłą cechą rozmów jest
tendencja do robienia komentarzy, które wydają się nieistotne. Można wypowiedzieć oświadczenie lub
pytanie, które nie jest w oczywisty sposób związane z tematem rozmowy. Tymi wypowiedziami mogą
być skojarzenia słowne, fragmenty dialogów poprzednich rozmów lub wypowiedzi pozornie dość
dziwaczne. Wydaje się, że dziecko wypowiada pierwszą myśl, która przychodzi mu do głowy,
nieświadome, jak bardzo może to być mylące dla drugiej osoby. Powód tej cechy pozostaje
nieuchwytny, ale może być związany z tendencją do impulsywności i mniejszą zdolnością do
formułowania logicznej struktury lub sekwencji dla wypowiedzi lub opisu oraz niemożnością
rozważenia perspektywy drugiej osoby. Kiedy tak się stanie, nie masz pewności, czy odpowiedzieć na
nieistotny komentarz, czy kontynuować rozmowę tak, jakby nie miała miejsca. Zwykle ignoruję takie
komentarze i skupiam się na głównym temacie rozmowy. Może również występować tendencja u
dzieci i dorosłych z zespołem Aspergera do przerywania lub rozmawiania z innymi osobami. Temple
Grandin opisuje, jak w ciągu ostatnich kilku lat stałam się bardziej świadoma pewnego rodzaju
elektryczności, która zachodzi między ludźmi. Zauważyłem, że kiedy kilka osób jest razem i dobrze się
bawi, ich mowa i śmiech podążają za rytmem. Wszyscy będą się śmiać razem, a potem cicho
rozmawiać, aż do następnego cyklu śmiechu. Zawsze miałem trudności z dopasowaniem się do tego
rytmu i zwykle przerywam rozmowę, nie zdając sobie sprawy z mojego błędu. Problem w tym, że nie
potrafię nadążać za rytmem.
Takie przerwy mogą być irytujące i sugerować, że osoba z zespołem Aspergera jest bardzo niegrzeczna.
Partner konwersacyjny musi zdać sobie sprawę, że jest to cecha zespołu Aspergera, a nie wynika z
braku szacunku.
Podczas typowej rozmowy oczekuje się, że osoba słuchająca będzie wykazywać wyraźne oznaki
zwracania uwagi na mówiącego i komunikować oznaki słuchania, kiwając głową i robiąc współczujące
mimiki lub wokalizacje, takie jak „uh huh” lub „tak” . Te zachowania potwierdzają poczucie relacji i
„dostrojenia się” z mówcą. Powinna również istnieć synchronizacja gestów i ruchów, zwłaszcza gdy
istnieje pozytywna relacja między dwojgiem ludzi. Sygnały te mogą być mniej widoczne, gdy jeden z
partnerów konwersacyjnych ma zespół Aspergera. Chociaż oznaki niezgody mogą być wyraźne, oznaki
zgody, uważne słuchanie i współczucie mogą nie być tak widoczne, jak można by się spodziewać. Osoba
z zespołem Aspergera jest często postrzegana jako ubogi słuchacz. Może to nie być zbyt duży problem
dla przypadkowego znajomego, ale dotyczy partnera, bliskiego krewnego, przyjaciela lub
współpracownika. Czasami osoba z zespołem Aspergera może być krytykowana za to, że jest
nietaktowna lub społecznie naiwna podczas rozmowy, być może mówiąc coś, co jest prawdą, ale może
zranić czyjeś uczucia lub jest nieodpowiednie do kontekstu. Od wczesnego dzieciństwa typowe dzieci
modyfikują temat rozmowy zgodnie z tym, z kim rozmawiają. Takie modyfikacje opierają się na
zrozumieniu hierarchii i konwencji społecznych oraz potrzebie powstrzymywania pewnych komentarzy
przy uwzględnieniu myśli i uczuć drugiej osoby. Ze względu na upośledzone lub opóźnione zdolności
Teorii Umysłu rozmowa może być społecznym „polem minowym”, z tendencją do obrażania się
partnera konwersacyjnego przez komentarze, krytykę i osądy osoby z zespołem Aspergera. Jednak
bycie obraźliwym nie jest zwykle intencją osoby z zespołem Aspergera, która ma tendencję do

wyrażania swoich poglądów i niestety jest bardziej przywiązana do faktów i prawdy niż do czyichś
uczuć. Czasami problemem nie jest to, co powiedziała osoba z zespołem Aspergera, ale sposób, w jaki
to powiedział. Może to sprawiać wrażenie, że dana osoba jest zbyt krytyczna, niechętna
komplementom, szorstka, kłótliwa i niegrzeczna. Inni ludzie będą wiedzieć, kiedy pomyśleć, a nie coś
powiedzieć i jak unikać lub subtelnie modyfikować komentarze, które mogą zostać odebrane jako
obraźliwe. Po raz kolejny ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że może nie być złośliwych zamiarów.
Upośledzone lub opóźnione umiejętności Teorii Umysłu mogą również wyjaśnić inną cechę
upośledzonych pragmatycznych aspektów języka. Oznacza to, że osoba z zespołem Aspergera może
nie być pewna, co druga osoba wie lub chce wiedzieć. Kiedy matka typowego dziecka pyta „Co robiłeś
dzisiaj w szkole?”, dziecko ma pewne wyobrażenie o tym, co jego matka chciałaby wiedzieć. Dziecko z
zespołem Aspergera może jednak być zdumione tym, że pytanie nie jest precyzyjne. Czy chce wiedzieć,
z kim rozmawiałem, czego się nauczyłem, dokąd chodziłem, z kim się bawiłem, czy byłem szczęśliwy,
czy ktoś mi dokuczał, albo co mówił i robił nauczyciel? Odpowiedzią może być całkowite uniknięcie
odpowiedzi lub rozpoczęcie szczegółowego opisu dnia w nadziei, że coś, co zostało powiedziane,
dostarczy właściwej odpowiedzi. Poproszone o opisanie wydarzenia (tj. przedstawienie „dyskursu
narracyjnego”), dziecko z zespołem Aspergera mogą mieć znaczne trudności w zapewnieniu
zorganizowanych i spójnych ram dla opowieści . W wieku około sześciu lat typowe dziecko potrafi
uporządkować historię w strukturę narracyjną, która jest łatwa do zrozumienia dla słuchacza. Istnieje
jasna struktura i logiczna sekwencja z naciskiem na kluczowe wydarzenia, myśli i konsekwencje.
Typowe dziecko zapytane o to, co robiło w ciągu weekendu, przeanalizuje wszystkie dostępne
informacje, aby określić, które aspekty są istotne i interesujące dla słuchacza, a także rozważy czas
potrzebny na przekazanie tych faktów oraz ilość czasu dostępnego na opowiedzenie historii. Dziecko (i
niektórzy dorośli) z zespołem Aspergera może mieć znaczne opóźnienie w rozwoju narracyjnych
aspektów rozmowy. Może nie być wyraźnego początku historii, za dużo lub za mało informacji
dostarczanych dla słuchacza, brak kluczowych informacji i tendencja do odwracania uwagi od
nieistotnych informacji. Może też pojawić się trudność w podsumowaniu i dotarciu do sedna, co może
być nudne lub irytujące dla słuchacza, który oczekuje krótszej i bardziej spójnej historii. Fakty mogą być
obecne, ale często brakuje logicznej struktury oraz myśli i uczuć uczestników. Błędy w pragmatycznych
aspektach języka mogą skłaniać inne osoby do przypuszczenia, że osoba z zespołem Aspergera jest
celowo tępa i niechętna do współpracy, a co za tym idzie, może pojawić się niechęć do angażowania
się w kolejne rozmowy.
STRATEGIE POPRAWY UMIEJĘTNOŚCI ROZMOWY
Osoba z zespołem Aspergera będzie potrzebować wskazówek w sztuce konwersacji. Powinno to
obejmować wyjaśnienie kontekstu społecznego i konwencji przy użyciu Opowieści Społecznych,
możliwość uczenia się i ćwiczenia konwersacji oraz działania mające na celu poprawę dojrzałości
zdolności Teorii Umysłu. Strategie poprawy zrozumienia społecznego będą miały znaczenie dla
poprawy pragmatycznych umiejętności językowych danej osoby. Opowieści społeczne™ mogą być
wykorzystywane do pomocy w zrozumieniu kontekstu społecznego i konwencji, oczekiwań, myśli i
uczuć każdego uczestnika rozmowy. Mogą również udzielić wskazówek, jak i kiedy stosować
konwersacyjne mechanizmy naprawcze. Pierwsze Historie społeczne™ muszą zostać napisane, aby
zarejestrować istniejące umiejętności konwersacyjne dziecka. Kolejne historie społeczne™ powinny
zachować równowagę między historiami służącymi do rejestrowania umiejętności i opowieściami
umożliwiającymi poznawanie nowych informacji. Historie społeczne™ lub artykuły społecznościowe
mogą być również pisane dla młodzieży i dorosłych; na przykład, Carol Grey opracowała Social
Workbook jako przewodnik po składaniu i rozumieniu komplementów dla młodych dorosłych z
zespołem Aspergera. Chociaż Opowieści Społeczne™ mogą poprawić poznanie społeczne lub wiedzę,
ważne jest również, aby ćwiczyć nowe umiejętności w kontrolowanym i wspierającym środowisku.

Logopedzi, nauczyciele i psycholodzy mogą organizować programy umiejętności społecznych, które
obejmują zajęcia poprawiające umiejętności konwersacyjne. Pierwszym etapem organizacji programu
jest identyfikacja pragmatycznych zdolności i błędów dziecka lub osoby dorosłej z zespołem Aspergera.
W zależności od kontekstu mogą występować różne błędy; na przykład dziecko może być w stanie
prowadzić rozsądną rozmowę z dorosłym, ale podczas zabawy z rówieśnikami popełniać widoczne
błędy w pragmatycznych aspektach języka i może nie wiedzieć, kiedy ma być formalne lub nieformalne.
Nastolatek z zespołem Aspergera może nie znać potocznego słownictwa i tematów interesujących
dorastających rówieśników. Osoba dorosła może być w stanie zaangażować się w rozmowę o sprawach
praktycznych, ale mieć znaczne trudności z pogawędkami towarzyskimi lub językiem zalotów. Kolejnym
etapem jest poprawa poznania lub wiedzy za pomocą Opowieści Społecznych™ lub Artykułów
Społecznościowych. Po tym może nastąpić indywidualna lub grupowa edukacja i dyskusja, aby
zidentyfikować te społeczne sygnały lub sygnały, które wskazują, że konieczna jest modyfikacja
rozmowy. Uczestnicy ćwiczą nowe reakcje i umiejętności z pomocą wskazówek i zachęty, a na koniec
stosują nowe umiejętności konwersacyjne w rzeczywistych sytuacjach. W przypadku dzieci z zespołem
Aspergera nowe umiejętności można nauczyć się i ćwiczyć za pomocą gier i odgrywania ról. Można
odwołać się do autentycznej troski dziecka o innych i motywacji do bycia dobrym przyjacielem,
wyjaśniając, że czasami mówienie o tym, o czym ktoś inny chce rozmawiać, jest aktem życzliwości i
życzliwości. Ważne jest również nauczenie strategii wyjścia lub zamykania rozmowy, aby uniemożliwić
osobie kontynuowanie „rozmowy” w nieskończoność. Aby dziecko z zespołem Aspergera nie czuło się
niekompetentne i tym samym niechętne do uczestnictwa, dorosły może działać jako osoba, która
popełnia błędy pragmatyczne lub w rozmowie, prosząc dziecko o zidentyfikowanie tego, co zrobiło, co
nie było dobrą techniką rozmowy. Dziecko zostanie następnie poproszone o zarekomendowanie, co
dorosły może zrobić, aby poprawić swoje umiejętności konwersacyjne. Dziecko może następnie
wymodelować umiejętność w odpowiedzi na prośbę: „No cóż, pokaż mi, co powinienem był
powiedzieć.” Jeśli dziecko nie jest pewne, co powiedzieć lub zrobić podczas rozmowy ćwiczebnej,
dorosły może szeptać do niego instrukcje. ucho. Dziecko z zespołem Aspergera będzie musiało znać
sygnały wskazujące na zmianę „scenariusza”. Na przykład, jeśli podczas rozmowy na temat niedawnej
wyprawy na zakupy dowiadujemy się, że ktoś miał niefortunne doświadczenie, takie jak utrata
pieniędzy, zwykle modyfikujemy scenariusz i oferujemy życzliwe komentarze. W rozmowach osób z
zespołem Aspergera jest mniej przykładów spontanicznych, współczujących komentarzy. Jednak gdy
dorosły modeluje odpowiednie stwierdzenie, dzieci z zespołem Aspergera mogą wykorzystać to jako
wskazówkę do przedstawienia własnych życzliwych komentarzy . Tak więc, chociaż znaczenie
niektórych wskazówek może nie zostać rozpoznane, dziecko można zachęcić do odpowiedniej
odpowiedzi, jeśli rodzic lub nauczyciel jako pierwszy to zamodeluje. Dziecko lub osoba dorosła z
zespołem Aspergera może potrzebować nauczyć się pytań i komentarzy „ratunkowych”, które można
wykorzystać do naprawy rozmowy lub uzyskania wyjaśnień. Przykładami pytań ratunkowych lub
naprawczych mogą być: „Jestem zdezorientowany, czy możesz wyjaśnić, co masz na myśli?”, „Czy się
rozumiemy?” lub komentarze typu „Interesują mnie twoje myśli”. Inne cechy sztuki konwersacji to
poszukiwanie lub komentowanie opinii, umiejętności i doświadczeń drugiej osoby, okazywanie
współczucia, zgody i komplementów, wiedza, jak sprawić, by temat był interesujący, oraz wiedza, jak i
kiedy słuchać i spójrz na drugą osobę. Są to niezwykle złożone i zaawansowane umiejętności, które
mogą być nieuchwytne dla dziecka lub nastolatka z zespołem Aspergera. Zajęciem dla małych dzieci,
mającym na celu rozwijanie takich umiejętności, jest posadzenie dziecka z zespołem Aspergera obok
wychowawcy (nauczyciela, terapeuty lub rodzica) i ułatwienie rozmowy z innym dzieckiem lub
dorosłym. Pomysł polega na tym, że opiekun konwersacji szepcze dziecku do ucha, co ma powiedzieć
lub zrobić i kiedy to powiedzieć. Nauczyciel identyfikuje odpowiednie wskazówki i sugeruje lub
podpowiada odpowiednie odpowiedzi, stopniowo zachęcając dziecko do zainicjowania własnego
dialogu. Przykładem jest (szeptem) „Zapytaj Jessicę, jaki jest jej ulubiony program telewizyjny” lub

„Powiedz: „Ja też lubię ten program”, aby rozmowa nie ograniczała się do serii pytań. Ćwiczeniem w
klasie zachęcającym do rozmowy jest zorganizowanie pracy w parach. Każdy uczestnik ćwiczy, jak
rozpocząć i podtrzymać rozmowę z przyjacielem. Klasa wcześniej określiła szereg otwierających
konwersację, takich jak „Jak się masz dzisiaj?” lub „Co myślisz o pogodzie?”, lub aktualny temat w
wiadomościach. Każde dziecko musi także rozpoznać i zapamiętać informacje o swoim partnerze do
rozmowy oraz pomyśleć o odpowiednich pytaniach, komentarzach lub tematach rozmowy, np.
przykład „Czy twoja babcia czuje się lepiej?”, „Naprawdę podobają mi się twoje nowe okulary” lub „Ten
nowy program Simpsonów zeszłej nocy był naprawdę zabawny.” Innym zajęciem jest próba odkrycia
poprzez rozmowę ich wspólnych zainteresowań i dzielenia się opiniami, że może stanowić podstawę
przyjaźni. Program poprawiający umiejętność konwersacji obejmuje instrukcje i czynności
zwiększające:
• umiejętność słuchania
• umiejętność dawania i otrzymywania komplementów i krytyki
• świadomość kiedy i jak przerywać
• możliwość tworzenia łączących komentarzy w celu wprowadzenia zmiany tematu
• możliwość korzystania z komentarzy naprawczych
• wiedza o tym, jak zadawać pytania, gdy nie wiadomo, co powiedzieć lub zrobić.
Może również zaistnieć potrzeba wskazówek i praktyki w zakresie wyboru tematu, kiedy zrezygnować
z kontroli nad rozmową i zakończenia. Program może wykorzystywać nagrania wideo z zajęć do
identyfikacji błędów i sukcesów w konwersacji oraz fragmenty programów telewizyjnych i filmów,
które ilustrują załamanie umiejętności konwersacyjnych. Można podjąć działania mające na celu
ćwiczenie umiejętności opowiadania historii, mentalnego podkreślania ważnych informacji oraz
tworzenia jasnej i spójnej struktury. W przypadku małych dzieci może to być opowiadanie historii za
pomocą książki z obrazkami bez słów, a w przypadku starszych dzieci można poćwiczyć
przygotowywanie historii, zanim nastąpi oczekiwana rozmowa. Na przykład rodzic może powiedzieć
dziecku: „Babcia prawdopodobnie zapyta cię, jak poszło twoje przyjęcie urodzinowe. Przećwiczmy to,
co zamierzasz powiedzieć”. W trakcie programu nacisk kładziony jest na odkrywanie nowych
umiejętności i nie poczucie niekompetencji, a każda poprawa umiejętności jest doceniana i doceniana.
Nastolatkowie z zespołem Aspergera mogą niechętnie uczestniczyć w grupie konwersacyjnej, ale
wskazówki dotyczące umiejętności konwersacji mogą być akceptowane, gdy zostaną włączone do zajęć
teatralnych w szkole średniej. Uczestnictwo w zajęciach teatralnych jest bardziej akceptowalne dla
rówieśników i dla samopoczucia nastolatka z zespołem Aspergera. Reżyser, a nie terapeuta, zapewnia
potencjalny scenariusz i coaching w zakresie mowy ciała, tonu głosu i emocji. Istnieją również
wskazówki i praktyka w określaniu, co powiedzieć i jak to powiedzieć, działając w codziennych
sytuacjach. Ostatecznie scenariusz i nowe umiejętności można zastosować w rzeczywistości, a nie na
scenie. Osobę z zespołem Aspergera można zachęcać do obserwowania rówieśników, którzy mają
dobre umiejętności konwersacyjne oraz do wchłaniania i naśladowania tych umiejętności. Czasami
aktorstwo może być tak przekonujące, że rozmówca nie ma pojęcia, w jaki sposób nabyła umiejętność
konwersacji i kto był wzorem do naśladowania. Rozmowy komiksowe, również pierwotnie opracowane
przez Carol Gray, mogą służyć do wyjaśniania, co ktoś może myśleć i czuć w rozmowie. Stick Figures
można narysować, aby reprezentować rozmówców, a dymki mowy, myśli i emocji służą do
identyfikowania czyichś wewnętrznych myśli. Dymki można narysować na różne sposoby, aby
przekazać emocje – na przykład ostre krawędzie wskazujące na gniew lub faliste linie wskazujące na

niepokój. Można również użyć kolorów. Szczęśliwe lub pozytywne wypowiedzi można pisać w
określonym kolorze (wybranym przez dziecko), a nieprzyjemne myśli w innym kolorze.
Można opracować całą paletę kolorów, na przykład zawstydzone komentarze pisane różowym
markerem lub smutne uczucia pisane na niebiesko. Można je następnie przełożyć na odpowiednie
aspekty tonu głosu lub mowy ciała danej osoby. Kiedy osoba z zespołem Aspergera jest znana z
przerywania, Social Story może wyjaśnić wpływ przerywania na czyjeś myśli i nastrój; ale obraz jest
wart tysiąca słów, a Rozmowy komiksowe mogą stanowić ilustrację . Poradnictwo i odgrywanie ról
można wykorzystać do zidentyfikowania wskazówek, kiedy należy zacząć mówić, takich jak naturalne
zamknięcie tematu lub „akapitu” konwersacyjnego, lub gdy ktoś nawiązuje kontakt wzrokowy, który
komunikuje „twoją kolej na przemówienie”. Na pochwałę zasługuje również osoba z zespołem
Aspergera, która wypowiada się w odpowiedzi na odpowiednie sygnały „zielonego światła”. Rozmowy
komiksowe są niezwykle cenne jako sposób na odkrywanie i wyjaśnianie zakresu przesłań i znaczeń,
które są naturalną częścią rozmowy lub zabawy. Wiele dzieci z zespołem Aspergera jest
zdezorientowanych i zdenerwowanych drażnieniem lub sarkazmem. Dymki z mową i myślami oraz
dobór kolorów mogą zilustrować ukryte komunikaty i umożliwić dziecku zrozumienie, jak inne dzieci
postrzegają jego umiejętności mowy i konwersacji. Małe dziecko z zespołem Aspergera często zakłada,
że inni ludzie myślą dokładnie tak, jak on myśli; lub dziecko zakłada, że słowa innych ludzi pasują do ich
myśli. Rozmowy komiksowe można następnie wykorzystać do pokazania, że każda osoba może mieć
bardzo różne myśli i uczucia w tej samej sytuacji, a to, co ludzie mówią, nie zawsze odpowiada temu,
co myślą. Kolejną zaletą tej techniki jest to, że można jej użyć do przedstawienia sekwencji wydarzeń
w rozmowie i zilustrowania potencjalnych skutków szeregu alternatywnych komentarzy lub działań.
Szereg ćwiczeń uczących umiejętności Teorii Umysłu, opisanych w Części 5, ma również na celu
poprawę umiejętności konwersacji. Interaktywna płyta DVD „Czytanie w myślach: Interaktywny
przewodnik po emocjach” (2004) jest cenna, ponieważ pomaga zidentyfikować zmiany w wyrazie
twarzy i tonie głosu, które można wykorzystać do zmiany rozmowy. Z płyty DVD mogą korzystać
zarówno dzieci, jak i dorośli z zespołem Aspergera, ponieważ emocje są klasyfikowane według stopnia
trudności. Dorośli z zespołem Aspergera mogą również czytać poradniki, które zawierają wskazówki
dotyczące sztuki konwersacji. Ostatnim etapem programu jest zastosowanie nowych umiejętności w
rzeczywistych sytuacjach. Może być konieczne poinformowanie rówieśników i członków rodziny o
nowych umiejętnościach konwersacyjnych, aby upewnić się, że są one skutecznie wykorzystywane, w
celu zwiększenia motywacji i poczucia własnej wartości. Niezwykle ważne jest, aby osoba z zespołem
Aspergera była chwalona za udane rozmowy, aby to, co powiedziała, że zostało docenione, zostało
zidentyfikowane i aby postępy w doskonaleniu umiejętności konwersacyjnych. Wraz ze wzrostem
dojrzałości oczekuje się nowych umiejętności konwersacyjnych, które mogą wymagać wyjaśnienia i
przećwiczenia. Nauka sztuki konwersacji może być programem na całe życie.
INTERPRETACJA DOSŁOWNA
Osoba z zespołem Aspergera ma tendencję do dosłownej interpretacji tego, co mówi druga osoba,
będąc bardzo zdezorientowana idiomami, ironią, figurami retorycznymi, insynuacjami i sarkazmem.
Przykład stosunkowo prostej dosłownej interpretacji tego, co ktoś mówi, że młody człowiek został
poproszony przez swojego ojca o zrobienie dzbanka herbaty. Jakiś czas później jego ojciec zaniepokoił
się, że nie otrzymał poczęstunku i zapytał syna: „Gdzie jest herbata?”. Jego syn odpowiedział:
„Oczywiście w dzbanku”. Jego syn nie wiedział, że pierwotna prośba zakładała nie tylko przygotowanie
herbaty, ale wręczenie filiżanki herbaty dla każdej osoby. Osoba z zespołem Aspergera nie jest celowo
leniwa, tępa lub wyzywająca, ale reaguje na dosłowne, a nie dorozumiane znaczenie. Podczas oceny
diagnostycznej zapytałem młodą dziewczynę z zespołem Aspergera „Umiesz liczyć do dziesięciu?”, na
co odpowiedziała „Tak” i po cichu kontynuowała swoją zabawę. Może też istnieć dosłowna

interpretacja obrazów. Dziecko z zespołem Aspergera oglądało kreskówkę „Road Runner”, w której
kojot spadł z urwiska i nagle wyciągnął parasol, który miał zastąpić spadochron. Zdezorientowane
dziecko skomentowało: „Dlaczego miałby to zrobić, gdyby nie padało?”. Osoba ta nie jest celowo
irytująca ani głupia. Jest raczej mniej świadomy ukrytych, ukrytych lub wielorakich znaczeń. Ta cecha
wpływa również na rozumienie popularnych angielskich zwrotów, idiomów czy metafor, takich jak:
• Czy kot ma twój język?
• Ciągniesz moją nogę.
• Rozładowana bateria.
• Przyciągnęłam jego wzrok.
• Wygląd może zabić.
• Twój głos się łamie.
• Miej oko na piłkę.
• Weź się w garść.
• Zmieniłem zdanie.
Zauważyłem, że każdy z tych komentarzy spowodował pewne zamieszanie u dzieci z zespołem
Aspergera i trzeba dokładnie wyjaśnić znaczenie wielu figur retorycznych. Na szczęście pojawił się
problem z dosłowną interpretacją uznane przez rodziców i psychologów, a dwie książki, jedna dla
dzieci, a druga dla dorosłych, stanowią ilustrowany przewodnik po rozumieniu metafor i codziennych
wyrażeń. Opowieści społeczne można również zastosować, aby pomóc w zrozumieniu figur
retorycznych, takich jak idiomy. Carol Gray użyła następującego przykładu Opowieści Społecznej, aby
wyjaśnić jedno z powyższych wyrażeń: Czasami ktoś mówi: „Zmieniłem zdanie”. Oznacza to, że miał
jeden pomysł, ale teraz ma nowy. Postaram się zachować spokój, gdy ktoś zmieni zdanie. Kiedy ktoś
mówi: „Zmieniłem zdanie”, myślę, że ktoś coś zapisuje, wyciera i pisze coś nowego. Dzieci mogą
wskazać zdanie, które uznały za mylące, takie jak „wyluzuj” lub „złap cię później” i odgadnąć znaczenie
tego stwierdzenia. Można skomponować historię, aby wyjaśnić jego znaczenie i opisz sytuacje, w
których wyrażenie może być użyte. Osoby z zespołem Aspergera są często bardzo zdezorientowane
dokuczaniem, ironią i sarkazmem. Badania potwierdziły, że rozumienie idiomów jest mniej
zaawansowane, niż można by się spodziewać, biorąc pod uwagę zdolności intelektualne i językowe
dziecka. Inne dzieci, a czasem nauczyciele, mogą się świetnie bawić wykorzystując tę naiwność.
Ironiczne uwagi częściej powodują, że osoba z zespołem Aspergera uzna, że kłamie. Ukryte znaczenie
jest nieuchwytne. Osoba z zespołem Aspergera może również nie mieć elastyczności myślenia, aby
zrozumieć alternatywne znaczenie i opiera się raczej na logice niż na symbolice oraz założeniu, że druga
osoba mówi dokładnie to, co ma na myśli. Figury retoryczne są postrzegane jako nielogiczne i kolejny
przykład tego, jak typowi ludzie nie wyrażają swoich intencji. Dosłowna interpretacja może również
prowadzić do założenia o problemach z zachowaniem lub zachowaniem. Na przykład Donna Williams
w swojej autobiografii wspomina, jak:
Znaczenie tego, co ludzie mi mówili, kiedy zapadało w to coś więcej niż tylko słowa, zawsze odnosiło
się tylko do tego konkretnego momentu lub sytuacji. Tak więc, kiedy kiedyś otrzymałem poważny
wykład na temat pisania graffiti na budynku Parlamentu podczas wycieczki, zgodziłem się, że nigdy
więcej tego nie zrobię, a dziesięć minut później zostałem przyłapany na pisaniu różnych graffiti na
szkolnej ścianie. Dla mnie nie ignorowałem tego, co mówili, ani nie starałem się być zabawny: nie
zrobiłem dokładnie tego samego, co wcześniej.

Rodzice, nauczyciele i członkowie rodziny muszą być świadomi skłonności dziecka do dosłownej
interpretacji oraz do zatrzymania się i zastanowienia, w jaki sposób komentarz lub instrukcja mogą
zostać źle zinterpretowane lub wywołać zamieszanie. Ilekroć pojawia się dosłowna interpretacja,
ważne jest, aby zawsze wyjaśnić ukrytą intencję lub pełne znaczenie.
PROZODIA
Słuchając mowy osoby z zespołem Aspergera, możesz zdać sobie sprawę z niezwykłych aspektów
wysokości tonu, stresu i rytmu, tj. prozodii lub melodii mowy. Może brakować modulacji głosu, co
powoduje, że mowa ma monotonną lub płaską jakość, nietypowy wzorzec akcentowania lub zbyt
precyzyjną dykcję z akcentem na prawie każdą sylabę. Istnieją trzy poziomy funkcji prozodycznych:
gramatyczny, pragmatyczny i afektywny. Funkcja gramatyczna polega na przekazywaniu aspektów,
takich jak to, czy wypowiedź była pytaniem (z tonem narastającym) lub stwierdzenie (z tonem
opadającym) lub czy użyte słowo ma być rzeczownikiem czy czasownikiem. Wydaje się, że ten aspekt
prozodii jest najmniej dotknięty u dzieci i dorosłych z zespołem Aspergera. Funkcją pragmatyczną jest
dostarczanie informacji społecznych dla słuchacza, przy użyciu akcentu empatycznego lub
kontrastowego w celu przekazania myśli, opinii i intencji lub zwrócenia uwagi słuchacza na informacje,
które są nowe w rozmowie. Jest to wokalny odpowiednik używania zakreślacza podczas czytania.
Prozodia afektywna pełni funkcję środka przekazu uczuć i postaw. Na przykład prostą prośbę „Chodź
tutaj” można wypowiedzieć tonem głosu, który wskazuje, że osoba znalazła coś interesującego i jest
szczęśliwa; jest niespokojny i potrzebuje otuchy; lub może jest zły i ma zamiar wywrzeć oczekiwaną
konsekwencję. Badania potwierdziły odczucia rodziców i klinicystów, że prozodia dzieci i dorosłych z
zespołem Aspergera może być niezwykła, zwłaszcza w odniesieniu do prozodii pragmatycznej i
afektywnej. Wypowiedź osoby może nie przekazywać takiej ilości informacji społecznych i
emocjonalnych, jakiej można by się spodziewać. Prozodia dla niektórych dzieci i dorosłych z zespołem
Aspergera może być również postrzegana jako niepłynna pod względem częstotliwości powtórzeń
słów, mniejszej liczby pauz niż w przypadku typowego mówcy w tym wieku oraz zniekształcenia lub
nietypowej wymowy słowa. Mogą również wystąpić problemy z głośnością, która często jest zbyt
głośna, a czasami występuje dźwięk nosowy i/lub wysoki, który został po raz pierwszy opisany przez
Hansa Aspergera i potwierdzony w kolejnych badaniach prozodii. Dziecko lub dorosły z zespołem
Aspergera może również mieć trudności ze zrozumieniem znaczenia zmiany tonu, fleksji lub nacisku na
pewne słowa podczas słuchania mowy drugiej osoby. Te subtelne wskazówki są niezwykle ważne w
identyfikacji różnych intencji, myśli i emocji. Poniższy przykład pochodzi z książki Andrew Matthewsa
Making Friends i ilustruje, jak zmienia się znaczenie, gdy nacisk kładzie się na inne słowo.
Nie powiedziałem, że ukradła moje pieniądze.
Nie powiedziałem, że ukradła moje pieniądze [ale ktoś to powiedział].
NIE powiedziałem, że ukradła moje pieniądze [zdecydowanie tego nie powiedziałem].
Nie powiedziałem, że ukradła moje pieniądze [ale to sugerowałem].
Nie powiedziałem, że ukradła moje pieniądze [ale ktoś je ukradł].
Nie powiedziałem, że ukradła moje pieniądze [ale coś z tym zrobiła].
Nie powiedziałem, że ukradła moje pieniądze [ukradła cudze pieniądze].
Nie powiedziałem, że ukradła moje pieniądze [ukradła coś innego].
Istnieje siedem różnych znaczeń, które można osiągnąć po prostu przez zmianę akcentu każdego słowa
w zdaniu. Osoba z zespołem Aspergera, która ma problemy z prozodią, zarówno w zakresie produkcji,

jak i percepcji, będzie potrzebować wskazówek w zrozumieniu komunikatów przekazywanych przez
prozodię. Odgrywanie ról, słuchanie nagrań audio i zajęcia teatralne mogą być wykorzystane do
wyjaśnienia, jak i dlaczego zmienia się nacisk. Akcent na konkretnym słowie można skonceptualizować
jako podobny do używania zakreślacza, z uwzględnieniem tego, które słowa należy podkreślić, aby
przekazać myśli, uczucia i informacje, które są ważne dla słuchacza. Gra „Znajdź ukrytą wiadomość”
może być wykorzystana do zidentyfikowania myśli i uczuć mówiącego podczas słuchania nagrania
audio. Płyta DVD Mind Reading: Interaktywny przewodnik po emocjach zawiera nagrania dźwiękowe
dialogów, które przekazują określone emocje (patrz rozdział Zasoby na końcu książki). Można je
wykorzystać do identyfikacji uczuć i jako model do ćwiczenia wyrażania określonych emocji. Niektóre
czynności związane z komunikacją emocji opisane w Części 6 można wykorzystać do poprawy
zrozumienia i wykorzystania prozodycznych aspektów języka. Ważne jest również, aby dzieci z
zespołem Aspergera rozumiały, w jaki sposób ich głośność, szybkość mowy, intonacja itp. wpływają na
zdolność słuchacza do rozumienia tego, co mówią. Nagranie dźwiękowe może zapewnić cenny wgląd,
a strategie mogą być wykorzystane do zachęcenia do zrozumienia ich mowy, takie jak „Twój tok myśli
jedzie zbyt szybko, abym mógł wskoczyć na pokład.
MOWA PEDANTYCZNA
Mowa dzieci i dorosłych z zespołem Aspergera może być odbierana jako pedantyczna, nadmiernie
formalna i pretensjonalna. Charakteryzuje się zbyt dużą ilością informacji, naciskiem na zasady i drobne
szczegóły, tendencją do poprawiania błędów w poprzedniej wypowiedzi drugiej osoby , stosowanie
zbyt formalnych struktur zdań i sztywna interpretacja tego, co ktoś mówi, co może być postrzegane
jako kłótliwe, a nie korygujące. Osoba z zespołem Aspergera jest często określana jako pedant, co nie
ma na celu komplementu. Przykładem jest nastolatek, gdy pomagał ojcu w pracy jako sprzątacz po
godzinach pracy, został poproszony o opróżnienie wszystkich pojemników. Chwilę później ojciec był
zirytowany, że kilka koszy oczywiście nie zostało opróżnionych. Kiedy zapytał syna dlaczego,
odpowiedział: „To nie są kosze, to wiklinowe kosze.” Cecha pedantyki może być postrzegana jako
obraźliwa, jak na przykładzie mojej rozmowy z młodym mężczyzną. zafascynowany potencjalną
prędkością maksymalną różnych marek pojazdów oraz ograniczeniami prędkości w różnych krajach.
Rozmowa przebiegała dość przyjaźnie, dopóki nie wspomniałem o wartości niskiej prędkości w
oszczędzaniu benzyny. Młody człowiek nagle się zdenerwował, gwałtownie protestując, że słowo to
„gas”, a nie „benzyna”. Dobór słów dla dzieci z zespołem Aspergera może być zbyt formalny, jak na
przykład pięcioletniej dziewczynki, która odebrana ze szkoły przez swoją starszą siostrę zapytała: „Czy
moja mama jest w domu?” Odpowiedź starszej siostry brzmiało: „Nie, mamy jeszcze nie ma w domu.”
Najwyraźniej rodzina użyła słowa „mama”, ale dziewczyna z zespołem Aspergera używała niezwykle
formalnego sposobu, w jaki odnosiła się do swojej matki. Do osób można się zwracać pełnym imieniem
i nazwiskiem oraz tytułem; zamiast powiedzieć „Cześć Maryjo”, dziecko może powiedzieć „Cześć, pani
Mary Smith”. Czasami dobór słów i wyrażeń przez dziecko byłby bardziej odpowiedni dla osoby
dorosłej niż dla dziecka. Styl językowy dziecka został wchłonięty i naśladowany przez słuchanie i
preferowanie interakcji z dorosłymi, a nie z rówieśnikami. Dorośli, a nie inne dzieci, mogą mieć
ważniejszy wpływ na rozwój wzorców mowy dzieci w wieku szkolnym z zespołem Aspergera. Na
przykład akcent dziecka może nie być spójny z lokalnymi dziećmi, być może zachowując akcent matki.
Zwykle oczekujemy, że akcent typowego dziecka w wieku szkolnym zmieni się na akcent jego grupy
rówieśniczej w szkole, co jest zauważalne, gdy rodzina przenosi się do miejsca o innym akcencie.
Dziecko z zespołem Aspergera rzadziej zmieni swój akcent na inne miejscowe dzieci. Gdy dziecko z
zespołem Aspergera usłyszy określone słowo lub frazę, pierwotna wymowa będzie kontynuowana w
taki sposób, aby doświadczony słuchacz mógł rozpoznać, czyje akcent jest powtarzany. Inną cechą
bycia pedantycznym jest to, że podczas rozmowy z osobą z zespołem Aspergera partner konwersacyjny
szybko dostrzega, że abstrakcje i brak precyzji są rzadko tolerowane. Członkowie rodziny nauczyli się

unikać komentarzy lub odpowiedzi przy użyciu słów takich jak „być może”, „być może”, „czasami” lub
„później”. Na przykład Therese Jolliffe wyjaśnia, jak:
Życie to taka walka; niezdecydowanie co do rzeczy, które inni ludzie nazywają trywialnymi, skutkuje
ogromnym wewnętrznym niepokojem. Na przykład, jeśli ktoś w domu mówi: „Możemy jutro iść na
zakupy” lub „Zobaczymy, co się stanie”, nie zdaje sobie sprawy, że niepewność powoduje wiele
wewnętrznego niepokoju i że ciągle pracy, w sensie poznawczym, nad tym, co może się wydarzyć, a co
nie. Niezdecydowanie co do wydarzeń rozciąga się na niezdecydowanie co do innych rzeczy, na
przykład tego, gdzie należy umieścić lub znaleźć przedmioty oraz czego ludzie ode mnie oczekują.
Kiedy osoba z zespołem Aspergera jest niespokojna, może stać się coraz bardziej pedantyczna. Czasami
dziecko z zespołem Aspergera bezustannie bombarduje rodzica pytaniami o zapewnienie, kiedy coś się
wydarzy. Aby uniknąć niejasności i zmniejszyć niepokój, rodzic może stać się równie pedantyczny jak
dziecko.
PERCEPCJA SŁUCHOWA I ZNIEKSZTAŁCENIE
Kilka autobiografii osób z zespołem Aspergera zawiera odniesienia do problemów z koncentracją na
głosie jednej osoby, gdy mówi kilka osób, lub zniekształconego postrzegania mowy innych osób. Na
przykład z mojego doświadczenia klinicznego pamiętam dziecko z zespołem Aspergera, które było w
klasie otwartej, która składała się z dwóch klas. Nauczyciel z jego klasy odczytywał test z matematyki,
podczas gdy nauczyciel z drugiej klasy odczytywał test z pisowni. Kiedy jego nauczyciel zaznaczył jego
pracę testową, zauważyła, że napisał odpowiedzi na oba testy. Candy opisał, jak „wiele głosów utrudnia
zrozumienie mowy”, a dziecko może być bardzo zdezorientowane, gdy zbyt wiele osób mówi
jednocześnie, zwłaszcza jeśli wszyscy rozmawiają na ten sam temat, co ma miejsce w tle w klasie.
Obecnie mamy dowody naukowe potwierdzające istotne problemy dzieci i dorosłych z zespołem
Aspergera w ich zdolności rozumienia tego, co ktoś mówi, gdy w tle jest mowa lub hałas oraz
postrzegania, rozróżniania i przetwarzania informacji słuchowych.
Większość ludzi wykorzystuje momenty, w których hałas w tle na chwilę cichnie, aby zrozumieć istotę
rozmowy, tj. „wypełnić luki”, aby zrozumieć, co ktoś mówi. Osoby z zespołem Aspergera nie są zbyt
dobre w tej umiejętności. To bezcenna informacja dla rodziców, a zwłaszcza nauczycieli. Aby pomóc w
percepcji i zrozumieniu słuchu, ważne jest, aby zminimalizować hałas w tle i paplaninę. Dziecko
powinno być ustawione jak najbliżej nauczyciela, tak aby wyraźniej słyszało nauczyciela i mogło mieć
pewność, że może powiedzieć, czy polecenie było słyszalne, czy nie. Problemem jest percepcja
słuchowa, niekoniecznie nieuwaga. Zniekształcenie czyjejś mowy wyjaśnia Darren White: Czasami
byłem w stanie usłyszeć jedno lub dwa słowa na początku i zrozumieć je, a potem kolejne słowa jakby
zlewały się ze sobą i nie mogłem z tego zrobić głowy ani ogona . Często byłem leniwy w szkole,
ponieważ czasami moje uszy zniekształcały instrukcje nauczyciela lub moje oczy zamazywały się, aby
nie widzieć tablicy właściwie, a nauczyciele mówili „Kontynuuj pracę, Darren”. Donna Williams opisuje,
w jaki sposób : Wszystko, co przyjąłem, musiało zostać odszyfrowane, jakby musiało przejść przez jakąś
skomplikowaną procedurę w punkcie kontrolnym. Czasami ludzie musieli powtarzać za mnie dane
zdanie kilka razy, ponieważ słyszę je fragmentami, a sposób, w jaki mój umysł podzielił ich zdanie na
słowa, pozostawiał mi dziwną, a czasem niezrozumiałą wiadomość. To było trochę tak, jak ktoś bawi
się przełącznikiem głośności w telewizorze. (Williams 1998, s.64) Temple Grandin również odnosi się
do tego, jak: Nawet teraz nadal mam problemy z wyłączaniem się. będę słuchać mojego ulubionego
piosenkę w radiu, a potem zauważyłem, że przegapiłem połowę. Mój słuch niespodziewanie się
wyłącza. Na studiach musiałem ciągle robić notatki, żeby się nie wyłączyć.
W przypadku pojawienia się takich problemów, być może objawiających się jako „wybiórcza głuchota”,
ważne jest, aby logopeda lub audiolog ocenił umiejętności dziecka w zakresie przetwarzania informacji

słuchowych przez korę. To nie jest wyłącznie problem ze słuchem, ale problem z tym, jak mózg
przetwarza czyjąś mowę. Należy zachęcać dziecko do poproszenia osoby o powtórzenie tego, co
powiedział, uproszczenie komentarza lub polecenia lub przełożenie go na inne słowa. Niestety, dzieci
z zespołem Aspergera mogą niechętnie zwracać się o pomoc z obawy, że zostaną uznane za głupie lub
zdenerwowanie dorosłego. Strategią mającą na celu upewnienie się, że dziecko dostrzegło i zrozumiało
instrukcję, jest poproszenie dziecka o powtórzenie na głos tego, co powiedziałeś, lub pytanie „Czy
możesz mi powiedzieć, co masz zrobić?”. daj tej osobie czas na przetworzenie tego, co powiedziałeś i
skorzystaj z pisemnych instrukcji. Zalety tych technik wyjaśnia Therese Jolliffe w następującym cytacie:
Ale kiedy ktoś do mnie mówi, muszę naprawdę starać się uważnie słuchać, jeśli mam mieć jakiekolwiek
szanse na zrozumienie, co to za słowa. W szkole i na pierwszym stopniu pomogło mi to, że mogłem
czytać tematy z wyprzedzeniem, rzeczy były też zapisywane na tablicy, praca przebiegała logicznie, a
nowy materiał był przekazywany uczniom, nauczyciele nie potrafili mówić zbyt szybko, raczej zostawiali
odstępy sekundy lub dwóch między każdym zdaniem, co pozwalało mi dokładniej odgadnąć to, co
usłyszałem. Kiedy czytam książki, problem z rozszyfrowaniem, czym właściwie są słowa, nie istnieje,
ponieważ Od razu widzę, czym mają być. (Jolliffe i wsp. 1992, s.14) Tak więc osoba z zespołem
Aspergera jest bardziej skłonna do zrozumienia, jeśli musi skoncentrować się tylko na jednym głosie,
między każdą instrukcją jest krótka cisza, a instrukcje można również przeczytać. Przykład wartości
czytania zamiast słuchania aby zrozumieć, co zrobić, jeśli młody dorosły z zespołem Aspergera odniósł
sukces w swojej pracy, ponieważ jego przełożony zapewnił pisemne podsumowanie tego, co należy
zrobić, a także instrukcje ustne. Kiedy mianowano nowego przełożonego, odmówił on wydania czas na
pisanie instrukcji dla pracownika z zespołem Aspergera. Ten młody człowiek miał wtedy znaczne
trudności z wypełnianiem skomplikowanych instrukcji mówionych na hali produkcyjnej i stał się bardzo
zaniepokojony, że nie wiedział dokładnie, co robić, i rzeczywiście, jego wydajność pracy pogorszyła się.
Ostatecznie nowy przełożony docenił mądrość pisania instrukcji dla tego konkretnego pracownika.
Niektóre dzieci z zespołem Aspergera rozwijają przedwcześnie umiejętności czytania (patrz Rozdział 9)
pod względem zdolności do dekodowania druku, ale ich poziom zrozumienia jest ograniczony przez ich
poziom rozwoju języka. Dziecko może być w stanie przeczytać na głos skomplikowane słowa, które
innym dzieciom w tym wieku byłoby bardzo trudne do wypowiedzenia. Jednak ocena umiejętności
czytania dziecka zwykle wskazuje na stosunkowo zaawansowaną dokładność czytania, ale czytanie ze
zrozumieniem zgodne z jego umiejętnościami językowymi. Dlatego drukowane lub pisemne instrukcje
dla dziecka z zespołem Aspergera będą musiały być spójne z poziomem rozumienia języka przez
dziecko, a nie opierać się na jego zdolności do mówienia lub czytania złożonych słów.
Płynność słowna
Jedną z cech językowych dziecka z zespołem Aspergera jest to, że może mówić za dużo lub za mało.
Czasami szczery entuzjazm dziecka dla tego szczególnego zainteresowania prowadzi do gadatliwej
mowy i pytań, niekończącego się „paplającego strumyka” (kolejny przykład potencjalnie mylącej figury
retorycznej), co może być całkiem ujmujące – jeśli czasami nużące. Dziecko chce się rozwijać i
demonstrować swoją wiedzę z niezwykłą płynnością werbalną, ale być może będzie musiało nauczyć
się wskazówek, które wskazują, kiedy ma być cicho. W przeciwieństwie do tego, niektóre dzieci z
zespołem Aspergera mogą mieć okresy, w których są naprawdę „zagubione w słowach”, a nawet
nieme. Doświadczenie kliniczne zidentyfikowało dzieci z zespołem Aspergera, które rozmawiają tylko
ze swoimi rodzicami i są dobrowolnie nieme z innymi dorosłymi lub w klasie. Na płynność werbalną
wpływa lęk, jak wyjaśniła Therese Jolliffe: Jedną z najbardziej frustrujących rzeczy związanych z
autyzmem jest to, że bardzo trudno jest wyjaśnić, jak się czujesz; czy coś cię boli lub przeraża, lub gdy
źle się czujesz i nie możesz się bronić. Czasami biorę beta-blokery, aby zmniejszyć fizyczne objawy
strachu i chociaż mogę teraz powiedzieć ludziom, jeśli coś mnie przeraża, nigdy nie mogę im
powiedzieć, gdy to się dzieje. Podobnie, kilka razy, gdy nieznajomy zapytał mnie, jak mam na imię, nie

zawsze mogę je zapamiętać, a kiedy jestem bardziej zrelaksowany, pamiętam numery telefonów i
formuły po usłyszeniu ich tylko raz. coś, albo boli mnie, często mogę wykonywać ruchy motoryczne i
hałas, ale słowa po prostu nie wychodzą. Tak więc zagubienie się w słowach lub nawet niemowa może
wynikać z wysokiego poziomu lęku. Z pewnością niektórzy dorośli z zespołem Aspergera mają
skłonność do jąkania, gdy odczuwają niepokój. Tutaj problemem nie jest stricte upośledzenie
umiejętności językowych, ale wpływ emocji na zdolność mówienia. Jeśli ten problem stanie się
widoczny, istnieje szereg strategii, które pomogą osobie z zespołem Aspergera poradzić sobie z lękiem.
Przez wiele lat udało mi się lepiej zrozumieć zdolności poznawcze, społeczne i językowe osób z
zespołem Aspergera i przeprowadziłem z takimi osobami niezliczoną ilość rozmów. Opracowałem styl
rozmowy, który określam jako „Aspergerese”, który wymaga dokładnego rozważenia tego, co i jak
powiedzieć. Kiedy prowadzisz rozmowę z kimś z zespołem Aspergera, komunikacja może być
usprawniona przez typową osobę unikającą figur retorycznych, ze względu na tendencję osób z
zespołem Aspergera do dosłownej interpretacji tego, co mówią inni. Jeśli rozmowa dotyczy konwencji
społecznych lub myśli i uczucia, następnie wprowadzam chwilową przerwę pomiędzy każdym
stwierdzeniem, aby umożliwić osobie z zespołem Aspergera przetwarzanie informacji przy użyciu
zdolności intelektualnych, a nie intuicyjnych. Temple Grandin wyjaśniła mi, że ludzie mają tendencję
do mówienia zbyt szybko, aby mogła przetworzyć wszystkie kanały komunikacji, w tym słowa
mówione, prozodię, język ciała i mimikę. Mówiąc „Aspergery”, typowa osoba również powinna jasno
wyrażać swoje intencje, unikając dwuznaczności lub niepotrzebnej subtelności. Ważne jest, aby dać
osobie z zespołem Aspergera trochę czasu na zebranie myśli przed oczekiwaniem odpowiedzi na
pytanie i nie czuć się niekomfortowo z chwilową ciszą i brakiem kontaktu wzrokowego. Intencje
wyrażania gestów serdecznych należy wyjaśnić przed podjęciem działania, aby dotknięcie czyjejś ręki
jako wyraz współczucia lub pocałunek w odpowiedzi na otrzymanie prezentu nie były nieoczekiwaną i
nieprzyjemną niespodzianką. Mimika twarzy musi być wyraźna i spójna z tematem rozmowy; często
najlepiej unikać dokuczania i sarkazmu. Osoba z zespołem Aspergera może potrzebować większego
zapewnienia, że rozumiesz, co ona mówi, a ty możesz być świadomy, że osoba ta może nie być pewna,
jak zareagować na pochwały i komplementy. Jeśli to możliwe, upewnij się, że hałas w tle i rozmowy są
zminimalizowane, być może przenosząc się do cichszego obszaru. Podwyższony poziom stresu,
zwłaszcza przy próbie prowadzenia rozmowy w zatłoczonym miejscu, może wpływać na rozumienie
języka i płynność werbalną osoby z zespołem Aspergera. Ważne jest również, aby nie urazić się
bezpośrednią szczerością osoby z zespołem Aspergera i mieć świadomość, że osoba ta nie jest z natury
uzdolniona w sztuce konwersacji.
JĘZYKI OBCE
W poprzedniej Części wyjaśniono skłonność wielu osób z zespołem Aspergera do szczególnego
zainteresowania. Czasami osoba z zespołem Aspergera może mieć naturalny talent i szczególne
zainteresowanie językami obcymi. Osoba może nabyć umiejętność posługiwania się wieloma językami
bez błędów wymowy oczekiwanych, gdy typowa osoba z określonego kraju ojczystego uczy się tego
języka. Na przykład, gdy Anglik uczy się francuskiego, mieszkaniec Francji może łatwo wykryć, że
pierwszym językiem mówiącego jest angielski. Kiedy osoba z zespołem Aspergera uczy się języka
obcego, może wystąpić niezwykła umiejętność wymawiania słów wypowiedzianych przez native
speakera. Może to prowadzić do udanej kariery językowej, takiej jak tłumacz pisemny lub ustny. Jednak
jedynym uniwersalnym językiem, który jest niezmiennie trudny do nauczenia dla osób z zespołem
Aspergera, jest język społeczny. Jak powiedział mi Geoff: „Kiedy jest rozmowa towarzyska, jest jak inny
język”. Jeśli uznamy język towarzyski za język obcy dla osób z zespołem Aspergera, to może się okazać,
że uczymy i zachęcamy do kontaktów towarzyskich. język w młodym wieku, dzieci z zespołem
Aspergera mogą w końcu mówić tym „drugim językiem” jak tubylec.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA I STRATEGIE
• Niezwykłe zdolności językowe są podstawową cechą zespołu Aspergera.
• Standaryzowane testy mierzące język receptywny i ekspresyjny mogą nie być wrażliwe na konkretny
język dzieci i dorosłych z zespołem Aspergera.
• Skłonność dziecka do używania złożonych zdań nie oznacza automatycznie, że może ono w pełni
zrozumieć złożone instrukcje.
• Dziecko może wykazać się zdolnościami językowymi w formalnej sytuacji testowej z logopedą, ale
ma znaczne trudności z szybkością przetwarzania języka potrzebną w rzeczywistych sytuacjach.
• Niektóre małe dzieci, u których później zdiagnozowano zespół Aspergera, mogą mieć opóźniony
rozwój mowy, ale pierwsze wypowiedziane słowa mogą być wypowiedzią składającą się z kilku słów
lub zdań.
• Osoba z zespołem Aspergera może nie przestrzegać konwencjonalnych zasad konwersacji
dotyczących inicjowania, podtrzymywania i kończenia rozmowy.
• Historie społeczne można wykorzystać do zrozumienia kontekstu społecznego i konwencji,
oczekiwań, myśli i uczuć każdego uczestnika rozmowy.
• Nowych umiejętności konwersacyjnych można nauczyć się i ćwiczyć za pomocą interaktywnych gier
i odgrywania ról.
• Dorosły może zachowywać się jak osoba, która popełnia błędy pragmatyczne lub w rozmowie,
prosząc dziecko o zidentyfikowanie tego, co zrobiła, co nie było
dobra technika rozmowy.
• Dziecko lub osoba dorosła z zespołem Aspergera może potrzebować nauczyć się pytań i komentarzy
„ratunkowych”, które można wykorzystać do naprawy rozmowy lub uzyskania wyjaśnień.
• Ćwiczeniem dla małych dzieci jest posadzenie dziecka obok osoby dorosłej, która ułatwia rozmowę z
innym dzieckiem (lub dorosłym), a opiekun konwersacji szepcze dziecku do ucha, co ma powiedzieć
lub zrobić i kiedy to powiedzieć.
• Program mający na celu poprawę umiejętności konwersacji musi obejmować instrukcje i czynności
zwiększające:
° umiejętności słuchania
° umiejętność dawania i otrzymywania komplementów i krytyki
° świadomość kiedy i jak przerywać
° możliwość tworzenia łączących komentarzy w celu wprowadzenia zmiany tematu
° możliwość korzystania z komentarzy naprawczych
° wiedza o tym, jak zadawać pytania, gdy nie wiesz, co powiedzieć lub zrobić.
• Program może wykorzystywać nagrania wideo z działań do identyfikacji błędów i sukcesów w
konwersacji.

• Nastolatkowie z zespołem Aspergera mogą niechętnie uczestniczyć w grupie konwersacyjnej, ale
wskazówki dotyczące umiejętności konwersacji mogą być akceptowane, gdy zostaną włączone do zajęć
dramy w szkole średniej.
• Rozmowy komiksowe mogą być wykorzystane do wyjaśnienia, co ktoś może myśleć i czuć w
rozmowie.
• Niezwykle ważne jest, aby osoba z zespołem Aspergera była chwalona za udane rozmowy, a to, co
powiedziała (lub nie powiedziała), co zostało docenione, zostało zidentyfikowane.
• Osoba z zespołem Aspergera ma tendencję do dosłownej interpretacji tego, co mówi druga osoba,
będąc bardzo zdezorientowana idiomami, ironią, figurami retorycznymi, insynuacjami, a zwłaszcza
sarkazmem.
• Figury mowy są postrzegane przez osoby z zespołem Aspergera jako nielogiczne i kolejny przykład
tego, jak typowi ludzie nie wyrażają swoich intencji.
• Dziecko lub dorosły z zespołem Aspergera może mieć trudności ze zrozumieniem znaczenia i
informacji przekazywanych przez zmianę tonu, fleksję lub nacisk na pewne słowa podczas słuchania
mowy drugiej osoby.
• Odgrywanie ról, słuchanie nagrań audio i zajęcia teatralne mogą być wykorzystane do wyjaśnienia,
w jaki sposób i dlaczego zmienia się ton, modulacja i nacisk, aby przekazać ukryte wiadomości.
• Abstrakcje i brak precyzji są rzadko tolerowane przez osobę z zespołem Aspergera. Członkowie
rodziny nauczyli się unikać komentarzy lub odpowiedzi przy użyciu słów takich jak „być może”, „być
może”, „czasami” lub „później”.
• Kilka autobiografii osób z zespołem Aspergera zawiera odniesienia do problemów z koncentracją na
głosie jednej osoby, gdy mówi kilka osób, lub zniekształconego postrzegania przemówienia ludzi.
• Aby wspomóc percepcję słuchową i zrozumienie, ważne jest, aby zminimalizować hałas w tle i
paplaninę.
• Drukowane lub pisemne instrukcje dla dziecka z zespołem Aspergera będą musiały być spójne z
poziomem rozumienia języka przez dziecko, a nie opierać się na jego zdolności do mówienia lub
czytania złożonych słów.
• Opracowałem styl rozmowy, który określam jako „Aspergera”, który polega na uważnym rozważeniu
tego, co i jak powiedzieć w rozmowie z osobą z zespołem Aspergera.
• Mówiąc „Aspergerese”, typowa osoba musi jasno określić swoje intencje, unikając dwuznaczności
lub niepotrzebnej subtelności. Ważne jest również, aby dać osobie z zespołem Aspergera trochę czasu
na przemyślenie swoich myśli przed oczekiwaniem odpowiedzi na pytanie i nie czuć się niekomfortowo
z chwilową ciszą i brakiem kontaktu wzrokowego.
• Nie obrażaj się bezpośrednią szczerością osoby z zespołem Aspergera i miej świadomość, że osoba ta
nie jest z natury uzdolniona w sztuce konwersacji.
• Jeśli język społeczny jest uważany za język obcy dla osób z zespołem Aspergera, to dzięki uczeniu się
ich od najmłodszych lat, dzieci z zespołem Aspergera mogą w końcu nauczyć się mówić tym „drugim
językiem” jak tubylec.
ZDOLNOŚCI POZNAWCZE

Dzieci i dorośli z zespołem Aspergera mają niezwykły profil zdolności poznawczych (tj. myślenia i
uczenia się). Niektóre małe dzieci z zespołem Aspergera rozpoczynają szkołę z umiejętnościami
akademickimi powyżej poziomu ich klasy. Tak zaawansowana umiejętność czytania i liczenia mogła być
samoukiem od najmłodszych lat poprzez oglądanie edukacyjnych programów telewizyjnych, takich jak
Ulica Sezamkowa, czesne z edukacyjnych programów komputerowych lub gorliwe przeglądanie książek
i czytanie o specjalnych zainteresowaniach. Niektóre małe dzieci z zespołem Aspergera z łatwością
„łamią kod” czytania, ortografii lub liczenia; w rzeczywistości te tematy mogą stać się ich szczególnym
zainteresowaniem. W przeciwieństwie do tego, niektóre dzieci z zespołem Aspergera mają znaczne
opóźnienia w tych umiejętnościach akademickich, a wczesna ocena zdolności poznawczych sugeruje
specyficzne problemy z uczeniem się. Wydaje się, że jest więcej dzieci z zespołem Aspergera, niż można
by się spodziewać po skrajnych zdolnościach poznawczych. W szkole nauczyciele szybko rozpoznają,
że dziecko ma charakterystyczny styl uczenia się, ma talent do rozumienia świata logicznego i
fizycznego, dostrzegania szczegółów oraz zapamiętywania i porządkowania faktów w sposób
systematyczny. Jednak dziecko może łatwo się rozpraszać, zwłaszcza w klasie, a gdy rozwiązywanie
problemów wydaje się mieć „umysł jednotorowy” i strach przed porażką. W miarę przechodzenia
dziecka przez kolejne stopnie szkolne nauczyciele identyfikują problemy ze zdolnościami
organizacyjnymi, zwłaszcza w odniesieniu do zadań domowych i wypracowań. Obserwują również, że
dziecko wydaje się nie słuchać rad lub uczyć się na błędach. Sprawozdania szkolne na koniec roku
często opisują wyraźnie nierówny profil osiągnięć w nauce z obszarami doskonałości i obszarami, które
wymagają pomocy naprawczej. Niezwykle ważne jest, aby nauczyciele i rodzice wiedzieli, jak konkretne
dziecko z zespołem Aspergera myśli i uczy się, aby poprawić swoje zdolności poznawcze i osiągnięcia
w nauce. Jest to szczególnie ważne, ponieważ dzieci zwykle mają dwa powody, aby chodzić do szkoły
– uczyć się i towarzysko. Jeśli dziecko z zespołem Aspergera nie odnosi sukcesów społecznych w szkole,
to sukces akademicki staje się ważniejszy jako główna motywacja do uczęszczania do szkoły i rozwijania
poczucia własnej wartości. Sama diagnoza zespołu Aspergera daje ograniczone informacje na temat
oczekiwanego profilu zdolności poznawczych konkretnego dziecka, ale cenne informacje można
uzyskać dzięki formalnym testom przy użyciu standaryzowanego testu inteligencji i testów osiągnięć w
nauce.
PROFIL UMIEJĘTNOŚCI NA TESTACH INTELIGENCYJNYCH
Standaryzowane testy inteligencji mają co najmniej dziesięć podtestów, które mierzą zakres zdolności
intelektualnych. Niektóre podtesty mierzą określone komponenty rozumowania werbalnego, podczas
gdy inne mierzą komponenty rozumowania wizualnego. Psychologiczny termin na rozumowanie
wizualne to wydajność, a iloraz inteligencji danej osoby lub IQ zwykle dzieli się na IQ werbalne, IQ
wydajnościowe i IQ ogólne lub IQ w pełnej skali. IQ w pełnej skali jest zwykle obliczane na podstawie
czterech oddzielnych czynników: rozumienia werbalnego, rozumowania percepcyjnego, pamięci
roboczej i szybkości przetwarzania. Podczas gdy IQ Werbalny, Spektaklowy i Pełnej Skali dzieci z
zespołem Aspergera mieszczą się w normalnym zakresie, tj. IQ powyżej 70, klinicyści są bardziej
zainteresowani tym, czy istnieje rozbieżność między IQ Werbalnym i IQ Sp. na podtestach. Profil
dostarcza informacji o tym, jak dziecko uczy się pojęć akademickich oraz o obszarach trudności
poznawczych, które mogą być cenną informacją dla nauczyciela. Elizabeth Wurst, koleżanka Hansa
Aspergera, jako pierwsza zidentyfikowała zmienność w profilu zdolności poznawczych związanych z
zespołem Aspergera. Ona i Hans Asperger zauważyli, że wiele dzieci, które widzieli w klinice dziecięcej
w Wiedniu, miało IQ werbalne znacznie wyższe niż IQ wydajności. Późniejszy przegląd przypadków
obserwowanych przez Aspergera i jego współpracowników w ciągu trzech dekad potwierdził, że 48
procent dzieci miało znacznie wyższe IQ werbalne niż IQ wydajnościowe. Odsetek dzieci, które nie
miały znaczącej różnicy między IQ werbalnym a IQ wydajnościowym, wynosił 38 procent, ale 18
procent dzieci z Zespołem Aspergera wykazał odwrotny wzorzec, a mianowicie IQ rozumowania w

zakresie wydajności lub rozumowania wzrokowego znacznie wyższe niż IQ werbalne. Podobna
rozbieżność między IQ werbalnym a IQ wykonalności dla dzieci z zespołem Aspergera została
potwierdzona w kilku badaniach. Dzieci ze znacznie wyższym IQ werbalnym niż IQ wydajności i
szczególnym profilem zdolności poznawczych są opisywane jako mające niewerbalne trudności w
uczeniu się lub NLD. Strategie ułatwiające uczenie się przeznaczone dla dzieci z NLD można zastosować
u dzieci z zespołem Aspergera, które mają ten sam profil zdolności poznawczych. Interesujące jest to,
że istnieją badania, które nie wykazały wyraźnej wyższości IQ werbalnego nad IQ wydajności u
większości dzieci z zespołem Aspergera, zwłaszcza u dzieci bardzo sprawnych intelektualnie. Niedawne
badanie sugeruje również, że luka między IQ werbalnym a IQ wydajności zmniejsza się wraz z wiekiem.
W związku z tym nie ma unikalnego profilu poznawczego w teście inteligencji, który można wykorzystać
do potwierdzenia diagnozy zespołu Aspergera. Możemy powiedzieć, że ogólny profil zdolności w teście
inteligencji dziecka z zespołem Aspergera jest wyraźnie nierówny, dlatego należy zachować szczególną
ostrożność, używając pojedynczej liczby IQ do przedstawienia zdolności poznawczych dziecka. Profil
lub wzorzec zdolności intelektualnych jest ważniejszy niż ogólne IQ w pełnej skali. Około 50% dzieci z
zespołem Aspergera ma stosunkowo zaawansowane umiejętności rozumowania werbalnego i można
je potocznie określić jako „werbalizatory”. Jeśli takie dziecko ma trudności z nabyciem określonej
zdolności akademickiej w społecznym „teatrze” klasy, wówczas jego wiedzę i zrozumienie można
poprawić, czytając o tym pojęciu lub angażując się w indywidualną dyskusję. Jeśli dziecko z zespołem
Aspergera ma stosunkowo zaawansowane umiejętności rozumowania wzrokowego („wizualizator” około co piąte dziecko z zespołem Aspergera), wówczas uczenie się może być ułatwione dzięki
obserwacji i obrazowaniu wizualnym. Zwrot „obraz jest wart tysiąca słów” bardzo pasuje do takich
dzieci. „Werbalizatorzy” mogą ostatecznie odnieść sukces w karierze, w której umiejętności werbalne
są zaletą, na przykład w dziennikarstwie lub zawodach prawniczych, a „wizualizatorzy” mogą odnieść
sukces w karierach, takich jak inżynieria lub sztuki wizualne. Analizując wyniki oceny IQ dziecka,
klinicysta może znaleźć dużą wartość w analizie profilu zdolności poznawczych na podstawie wyników
dziecka w podtestach skali inteligencji. Badania profili IQ wskazują, że dzieci z zespołem Aspergera
mają dobrą wiedzę merytoryczną i leksykalną (lub słowną). Ich najwyższe wyniki często znajdują się w
podtestach, które mierzą słownictwo, wiedzę ogólną i werbalne rozwiązywanie problemów. Takie
dzieci mają imponujące słownictwo, a ich przywoływanie faktów może sprawić, że staną się popularne
w zespole Trivial Pursuit. W podtestach wydajności lub rozumowania wzrokowego dzieci z zespołem
Aspergera mogą osiągnąć stosunkowo wysokie wyniki w teście Block Design. Dziecko musi w
wyznaczonym czasie skopiować abstrakcyjny wzór za pomocą kolorowych kostek. Takie dzieci często
dobrze radzą sobie z rozbijaniem dużego geometrycznego wzoru na małe segmenty. To może
tłumaczyć zdolność dziecka do spojrzenia na zdjęcie skończonego modelu Lego i bardzo szybkiego
ukończenia konstrukcji Lego. Dzieci z zespołem Aspergera są również dobre w znajdowaniu postaci
osadzonej w złożonym wzorze geometrycznym. Mogą być bardzo dobre w „znalezieniu igły w stogu
siana”. Jednak niektórzy nauczyciele mogą zakwestionować to, gdy dziecko nie może znaleźć
podręcznika w swoim biurku. Najniższe wyniki osiągają zwykle w testach wymagających mentalnej
manipulacji informacjami (tj. „wielośledzenie”) lub w zadaniach, w których dziecko jest podatne na
rozproszenie, lub w tych, na które wpływa bycie ciężkim perfekcjonistą, mianowicie podtesty zakresu
cyfr, arytmetyki i kodowania (symbol cyfry). W tych testach dziecko musi zapamiętać ciąg liczb,
wykonać mentalne zadania arytmetyczne i za pomocą ołówka skopiować serię kształtów w określonym
czasie. Dzieci z zespołem Aspergera mogą również mieć względne trudności z testami, które wymagają
sekwencyjnego rozumowania, jak w teście układania obrazów. Seria obrazków przedstawiających
historię jest pomieszana i dziecko musi zrozumieć historię, aby ułożyć obrazki we właściwej kolejności.
Psycholog, który przeprowadza test na inteligencję, może przedstawić wychowawcy klasy lub
rodzicowi wyjaśnienie mocnych i słabych stron poznawczych dziecka, aby mogli zrozumieć, dlaczego
dziecko osiąga mniejsze sukcesy, niż mogłoby być oczekiwane w niektórych aspektach szkolnego

programu nauczania. Psycholog może również zaproponować alternatywne strategie, aby pomóc
dziecku w osiągnięciu określonych zdolności akademickich w oparciu o jego mocne strony poznawcze.
Względne opóźnienie w nabyciu określonej umiejętności może wynikać z rzeczywistej trudności w
zrozumieniu pojęcia – problemu z „twardym okablowaniem mózgu” – oraz zmiany metody nauczania,
opartej na wiedzy uzyskanej z wyników oceny zdolności intelektualnych, może osiągnąć większy
sukces. Posiadanie oceny IQ może dostarczyć cennych informacji na temat zdolności poznawczych, ale
Hans Asperger zauważył, że większość testów inteligencji celowo unika sprawdzania wiedzy szkolnej i
wyklucza zadania, w których ważną rolę odgrywa uczenie się i środowisko. Napisał, że:
Trudności tych dzieci zostaną jednak ujawnione w testach związanych z nauką. Dlatego używamy
testów uczenia się, aby powiedzieć nam nie tylko o wiedzy szkolnej tych dzieci, ale także o ich
metodach, uwadze, koncentracji, rozpraszaniu się i wytrwałości.
Kompleksowa ocena zdolności poznawczych musi obejmować testy wiedzy szkolnej oraz poziom
funkcjonowania dziecka w zakresie przedmiotów szkolnych.
PROFIL UMIEJĘTNOŚCI NAUKOWYCH W SZKOLE
Dziecko z zespołem Aspergera może mieć iloraz inteligencji sugerujący potencjał intelektualny do
osiągania dobrych ocen w nauce, ale niektóre dzieci mają nietypowy profil zdolności uczenia się, który
może obejmować specyficzne trudności w nauce i niższy niż oczekiwany poziom ocen (Manjiviona
2003). Nauczyciele i rodzice zgadzają się, że dziecko jest mądre, ale praca w szkole nie jest tak dobra,
jak można by się spodziewać. Może to mieć bardzo szkodliwy wpływ na samoocenę dziecka. Istnieje
kilka powodów, głównym wyjaśnieniem jest to, że dzieci z zespołem Aspergera często mają problemy
z uwagą i funkcjami wykonawczymi. Być może najlepszym sposobem na zrozumienie pojęcia funkcji
wykonawczej jest myślenie o dyrektorze naczelnym dużej firmy, który ma zdolność postrzegania
„pełnego obrazu”, może rozważyć potencjalne skutki różnych decyzji, jest w stanie zorganizować
zasoby i wiedzę, planować i ustalać priorytety w wymaganych ramach czasowych oraz modyfikować
decyzje na podstawie wyników. Takie umiejętności wykonawcze mogą być znacznie opóźnione u dzieci
i dorosłych z zespołem Aspergera.
Problemy z uwagą
Hans Asperger zauważył, że „Regularnie stwierdzamy zaburzenia aktywnej uwagi u dzieci
autystycznych” , a późniejsze badania sugerują, że co najmniej 75 procent dzieci z zespołem Aspergera
ma również profil uczenia się , zdolności wskazujące na dodatkową diagnozę zespołu deficytu uwagi.
Psychologowie dzielą uwagę na cztery elementy: zdolność do podtrzymywania uwagi, zwracania uwagi
na istotne informacje, przerzucania uwagi w razie potrzeby oraz kodowania uwaga - czyli zapamiętanie,
o co zadbano. Wydaje się, że dzieci z zespołem Aspergera mają problemy ze wszystkimi czterema
aspektami uwagi. Czas poświęcania uwagi na pracę w szkole może być oczywistym problemem, ale
stopień uwagi może się różnić w zależności od poziomu motywacji. Jeśli dziecko wykonuje czynność
związaną z jego szczególnym zainteresowaniem, poziom uwagi może być nadmierny. Dziecko wydaje
się być niemal w transie i nieświadome zewnętrznych sygnałów, że nadszedł czas, aby przejść do innej
czynności lub zwrócić uwagę na komentarze, prośby i instrukcje nauczyciela lub rodzica. Wydaje się,
że jedynie trzęsienie ziemi złamałoby poziom koncentracji. Ilość ciągłej uwagi może również zależeć od
tego, czy dziecko chce zwrócić uwagę na to, czego chce od niego dorosły. Dziecko z zespołem Aspergera
może mieć własny plan na to, czym się zająć. Nawet jeśli wydaje się, że jest uważne na zadanie
wyznaczone przez nauczyciela, dziecko może nie zwracać uwagi na to, co jest istotne w materiale, który
ma przed nim. Typowe dzieci mogą łatwiej zidentyfikować i wybiórczo zająć się tym, co jest istotne w
kontekście lub problemie. Dzieci z zespołem Aspergera są często rozproszone i zdezorientowane
nieistotnymi szczegółami i nie wiedzą automatycznie, na co patrzeć. Mogą potrzebować szczegółowych

instrukcji, na co dokładnie patrzeć na stronie. Niektóre zajęcia akademickie wymagają umiejętności
przeniesienia uwagi podczas zajęć i skupienia się na nowych informacjach. Niestety, dzieci z zespołem
Aspergera mogą mieć trudności ze „zmianą toru” podczas „toru myślenia”. Mogą również wystąpić
problemy z procesami pamięciowymi, tak że wyuczona informacja nie jest przechowywana lub
kodowana tak, jak można by się tego spodziewać. Takie dzieci mogą nie pamiętać, czym się zająć, gdy
ponownie napotkają ten sam problem. Ta cecha może wpływać na sytuacje społeczne. Dzieci i dorośli
z zespołem Aspergera przetwarzają informacje społeczne za pomocą intelektu, a nie intuicji i mogą
mieć problemy z zapamiętaniem tego, co jest istotne , jakie sygnały społeczne zmieniają swój mentalny
„tor” podczas interakcji z więcej niż jedną osobą. Jedną z cech zaburzonej funkcji wykonawczej jest
trudność w przenoszeniu uwagi z jednego zadania na drugie. Osoba z zespołem Aspergera zwykle ma
spore problemy z przestawieniem myśli na nową czynność do momentu jej zamknięcia, czyli czynności
zakończonej sukcesem. Wydaje się, że inne dzieci potrafią zatrzymać myśl lub czynność i łatwo przejść
do następnej czynności. W klasie dzieci z zespołem Aspergera mogą opierać się zmianie czynności,
dopóki nie zakończą poprzedniej czynności, wiedząc, że ich myślenie nie radzi sobie tak łatwo z
przejściami bez zamknięcia. Nauczyciel lub rodzic może potrzebować kilku słów werbalnych
ostrzeżenia, gdy czynność ma się zmienić, być może odliczanie i, jeśli to możliwe, dające dziecku z
zespołem Aspergera dodatkowy czas na ukończenie zadania. Programy zaradcze dla dzieci z zespołem
Aspergera, które mają problemy z uwagą, będą bardzo podobne do tych przeznaczonych dla dzieci z
zespołem deficytu uwagi. Na przykład:
• należy podkreślić istotne informacje
• zadania powinny być podzielone na mniejsze jednostki, zgodnie z zakresem uwagi dziecka
• nauczyciel powinien regularnie monitorować i przekazywać informacje zwrotne, aby utrzymać uwagę
• należy zmniejszyć ilość zakłóceń środowiskowych
• należy zapewnić cichą, wyizolowaną przestrzeń do pracy
• należy rozważyć możliwą wartość leku, jeśli istnieje dodatkowa diagnoza zespołu deficytu uwagi.
Obecnie opracowujemy strategie utrzymania i poprawy uwagi, które można wykorzystać w szkole i w
domu szczególnie dla dzieci z zespołem Aspergera i zespołem deficytu uwagi
Funkcja wykonawcza
Psychologiczny termin funkcja wykonawcza obejmuje:
• zdolności organizacyjne i planistyczne
• Pamięć robocza
• hamowanie i kontrola impulsów
• autorefleksja i samokontrola
• zarządzanie czasem i ustalanie priorytetów
• rozumienie złożonych lub abstrakcyjnych pojęć
• stosowanie nowych strategii.
Mamy obecnie znaczne dowody naukowe potwierdzające, że niektóre dzieci, a zwłaszcza młodzież i
dorośli, z zespołem Aspergera mają upośledzone funkcje wykonawcze).

We wczesnych latach szkolnych głównymi objawami zaburzonej funkcji wykonawczej są trudności w
hamowaniu odpowiedzi (tj. impulsywność), pamięć operacyjna i stosowanie nowych strategii. Dziecko
z zespołem Aspergera może być znane z tego, że jest impulsywne w pracy szkolnej i w sytuacjach
społecznych, wydaje się reagować bez myślenia o kontekście, konsekwencjach i wcześniejszych
doświadczeniach. W wieku ośmiu lat typowe dziecko jest w stanie „włączyć się” i użyć swojego płata
czołowego, aby zahamować reakcję i pomyśleć przed podjęciem decyzji, co zrobić lub powiedzieć.
Dziecko z zespołem Aspergera może być zdolne do przemyślanego namysłu, zanim zareaguje, ale w
warunkach stresu lub gdy czuje się przytłoczone lub zdezorientowane, może być impulsywne. Ważne
jest, aby zachęcić dziecko do zrelaksowania się i rozważenia innych opcji, zanim zareaguje, a także zdać
sobie sprawę, że bycie impulsywnym może być oznaką zagubienia i stresu. Pamięć robocza to zdolność
do utrzymywania lub przechowywania informacji „on-line” podczas rozwiązywania problemu. Dziecko
z zespołem Aspergera może mieć wyjątkową pamięć długotrwałą i być może jest w stanie recytować
napisy końcowe lub dialogi ze swojego ulubionego filmu, ale ma trudności z przywoływaniem w
myślach i manipulowaniem informacjami istotnymi dla zadania akademickiego. Pojemność pamięci
roboczej dziecka może być mniejsza niż u jego rówieśników. Inne dzieci mają zdolność „wiaderka” do
zapamiętywania i wykorzystywania odpowiednich informacji, ale dziecko z zespołem Aspergera ma
„kubek” pamięciowy, który wpływa na ilość informacji, które może „dobrze” wydobyć z pamięci.
Kolejnym problemem z pamięcią roboczą jest tendencja do szybkiego zapominania myśli. Jednym z
powodów, dla których dzieci z zespołem Aspergera są znane z przerywania innym, został wyjaśniony
przez jedno dziecko, które powiedziało, że musi powiedzieć to, co ma na myśli, ponieważ jeśli zaczeka,
zapomni, co zamierza powiedzieć. Upośledzenie funkcji wykonawczych może obejmować trudności w
rozważaniu alternatywnych strategii rozwiązywania problemów. Harold Stone, człowiek z zespołem
Aspergera, wyjaśnił mi, że myślenie dzieci i dorosłych z zespołem Aspergera może być reprezentowane
przez pociąg na jednym torze. Jeśli to właściwy tor, dziecko szybko dotrze do celu, rozwiązania
problemu. Zauważyłem jednak, że dzieci z zespołem Aspergera mogą być ostatnimi, które dowiadują
się, czy są na złej drodze, lub rozpoznają, że do celu mogą prowadzić inne szlaki. Może więc pojawić się
problem z elastycznym myśleniem, jedną z cech zaburzonej funkcji wykonawczej. Typowe dzieci i
dorośli są w stanie szybko reagować na informacje zwrotne i są przygotowani do zmiany strategii lub
kierunku. Ich wehikułem myśli nie jest pociąg, ale pojazd z napędem na cztery koła, który z łatwością
zmienia kierunek i jest w stanie zjechać „z drogi”. Badania wykazały, że dzieci z zespołem Aspergera
nadal stosują nieprawidłowe strategie i rzadziej uczą się na własnych błędach, nawet jeśli wiedzą, że
ich strategia nie działa. Dorosły z zespołem Aspergera wyjaśnił mi, że przy rozwiązywaniu problemu
założył, że jego rozwiązanie jest prawidłowe i nie trzeba go zmieniać. Jego myśli brzmiały: „To jest
właściwy sposób na rozwiązanie problemu, dlaczego to nie działa?”, co wywołało znaczną frustrację.
Wyjaśnia to również częste komentarze rodziców i nauczycieli, że dziecko z zespołem Aspergera nie
uczy się na własnych błędach. Obecnie rozpoznajemy tę cechę jako przykład upośledzenia funkcji
wykonawczych, która jest spowodowana problemem neurologii (funkcjonowanie płatów czołowych),
a nie jest wyborem dziecka. W latach gimnazjum problemy z funkcjami wykonawczymi mogą stać się
widoczne, gdy program szkolny zmienia się, stając się bardziej złożonym i samokierującym się, a
nauczyciele i rodzice mają oczekiwania dostosowane do wieku, oparte na dojrzewających zdolnościach
poznawczych rówieśników. W latach szkoły podstawowej lub podstawowej sukces z przedmiotów
takich jak historia może być mierzony umiejętnością przypominania sobie faktów, takich jak daty. Do
lat gimnazjalnych ocenianie z historii zmieniło się i wymaga, aby dziecko wykazywało się umiejętnością
pisania wypracowań o jasnej strukturze organizacyjnej oraz aby potrafiło rozpoznawać, porównywać i
oceniać różne perspektywy i interpretacje. Młodzież z zaburzeniami funkcji wykonawczych ma
problemy z organizacją i planowaniem aspektów pracy klasowej, zadań i prac domowych. Jerry
Newport, dorosły z zespołem Aspergera, powiedział, że jeśli chodzi o planowanie, „nie widzę dziur na
drodze” (komunikacja osobista). Stephen Shore przedstawił również osobisty wgląd w problemy ze

zdolnościami organizacyjnymi w swoim opisie: „Bez odpowiedniego wsparcia dziecko z zespołem
Aspergera może czuć, że tonie w milionie różnych podzadań. Wiele mamy problem z ustalaniem
priorytetów i organizacją zadań” (komunikacja osobista). Nauczyciele mogą narzekać, że nastolatka z
zespołem Aspergera nie potrafi „zgrać się” i krytykują tę osobę za brak organizacji. To kolejny znak
zaburzenia funkcji wykonawczych i niekoniecznie z powodu lenistwa dziecka lub braku zaangażowania
w pracę szkolną. Osoba z zespołem Aspergera może również odczuwać stres w sytuacjach w szkole,
które nie dają okazji do próby psychicznej lub przygotowania do zmiany. Spontaniczna zmiana metody
oceny zajęć lub testów może wywołać znaczne zamieszanie i niepokój. Niektóre nastolatki z zespołem
Aspergera mogą również mieć trudności z abstrakcyjnym rozumowaniem, ustalaniem priorytetów, na
którym zadaniu skoncentrować się w pierwszej kolejności, oraz zarządzaniem czasem, zwłaszcza tym,
ile czasu poświęcić na wyznaczoną czynność. To może być irytujące dla rodziców oraz nauczycieli,
którzy wiedzą, że dziecko ma zdolność intelektualną do wykonania pracy na wysokim poziomie, ale
upośledzenie funkcji wykonawczych przyczyni się do opóźnienia w oddaniu pracy i tym samym poniesie
kary. Mogą również wystąpić problemy z autorefleksją i samokontrolą. W wieku gimnazjalnym typowe
dzieci rozwinęły zdolność do mentalnej „rozmowy” w celu rozwiązania problemu. Proces
wewnętrznego myślenia może obejmować dialog, omawianie zalet różnych opcji i rozwiązań. Proces
ten może nie być tak skuteczny w myśleniu dziecka lub nastolatka z zespołem Aspergera, jak u
typowych rówieśników. Wiele osób z zespołem Aspergera „myśli obrazami” i rzadziej używa
wewnętrznego głosu lub rozmowy, aby ułatwić rozwiązywanie problemów. Nastolatek z zespołem
Aspergera może potrzebować głosu nauczyciela lub osoby dorosłej, aby kierować swoimi myślami.
Niektóre dzieci i młodzież z zespołem Aspergera ułatwiają rozwiązywanie problemów poprzez
zewnętrzną (a nie wewnętrzną) rozmowę, a gdy myślą i rozwiązują problemy, odkrywają, że rozmowa
ze sobą pomaga. Ten adaptacyjny sposób rozwiązywania problemów i uczenia się ma zarówno zalety,
jak i wady: podczas gdy rówieśnicy mogą rozpraszać się własnymi rozmowami i uważać dziecko za
dziwne, nauczyciele mogą wsłuchiwać się w tok rozumowania dziecka i korygować wszelkie błędy w
wiedzy i logice. Jedną ze strategii ograniczania problemów związanych z upośledzonym
funkcjonowaniem wykonawczym jest zatrudnianie kogoś jako „sekretarza wykonawczego”. Rodzic
dziecka mógł zdać sobie sprawę, że został już sekretarzem wykonawczym, udzielając wskazówek
dotyczących organizacji i planowania, zwłaszcza w odniesieniu do odrabiania zadań domowych.
Sekretarz wykonawczy (agent lub nauczyciel) może również wymagać asertywności w dyktowaniu
harmonogramu, sprawdzaniu wersji roboczych raportów, oznaczaniu kolorami książek tematycznych,
zachęcaniu do alternatywnych strategii i list kontrolnych „do zrobienia” oraz ustalaniu jasnego
harmonogramu działań. Takie ścisłe monitorowanie i kierowanie może wydawać się przesadą dla
nastolatka lub młodego dorosłego o uznanych zdolnościach intelektualnych. Rodzic, który zapewnia
wsparcie jako sekretarz wykonawczy, może zostać oznaczony jako nadopiekuńczy ze strony agencji
szkolnych i członków rodziny, ale ten rodzic dowiedział się, że bez takiego wsparcia osoba z zespołem
Aspergera nie osiągnęłaby ocen odzwierciedlających jej rzeczywiste możliwości. Zachęcam rodzica lub
nauczyciela do podjęcia tej bardzo ważnej roli sekretarza wykonawczego. Mamy nadzieję, że będzie to
spotkanie tymczasowe, ponieważ osoba z zespołem Aspergera osiągnie większą samodzielność dzięki
umiejętnościom organizacyjnym. Jednak matka sekretarza wykonawczego może nie być w stanie
zrezygnować, dopóki jej rola nie zostanie zastąpiona żoną sekretarza wykonawczego.
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Dziecko z zespołem Aspergera może preferować własne, specyficzne podejście do rozwiązywania
problemów, które określam jako „Syndrom Franka Sinatry” lub „Moja droga”. Dorośli z zespołem
Aspergera mogą być słynni (lub notorycznie) z tego, że są obrazoburcami i odrzucają popularne
przekonania i konwencjonalną mądrość. Dziecko nie bierze pod uwagę zaleceń nauczyciela ani podejść
stosowanych przez inne dzieci. Może to mieć potencjalną zaletę w postaci uzyskania oryginalnej

odpowiedzi, nieuwzględnianej przez inne dzieci, ale niestety większość pracy szkolnej opiera się na
rozwijaniu rozwiązywania problemów u typowych dzieci, a „moja droga” może prowadzić do
zirytowania nauczyciela próbowaniem zachęcić dziecko do rozważenia w pierwszej kolejności
konwencjonalnych strategii. Ważne jest, aby zachęcać do elastyczności w myśleniu, a to może zacząć
się w młodym wieku. Bawiąc się z bardzo małymi dziećmi z zespołem Aspergera, dorosły może zagrać
w grę „Co jeszcze może to być?” W przypadku typowych dzieci aspektem wyobraźni towarzyskiej jest
elastyczne myślenie, które pozwala obiektowi reprezentować coś innego lub mają kilka funkcji. Jednak
wiele dzieci z zespołem Aspergera ma utrwalone wyobrażenia na temat funkcji przedmiotów. Bawiąc
się z małym dzieckiem z zespołem Aspergera, mogę przytrzymać prosty odcinek toru kolejowego z
zestawu pociągu Thomas the Tank Engine i zapytać dziecko, co to jest, a co jeszcze może być.
Propozycje są takie jak skrzydła samolotu (odgrywające lot samolotu, wykorzystanie toru do
reprezentowania skrzydeł), drabina do wspinania się na domek na drzewie (z dwoma palcami
odgrywającymi wspinanie się po „drabinie”) lub linijka do rysowania linii prostej (odgrywającej tor
będący linijką). Inną aktywnością jest gra „Ile zastosowań możesz wymyślić dla…?” (np. cegła, klamerka
do bielizny itp.). Te gry mogą być świetną zabawą i zachęcą do elastyczności i kreatywności myślenia i
ułatwianie zabawy towarzyskiej z rówieśnikami. Kiedy dorosły bawi się z małym dzieckiem z zespołem
Aspergera, ważne jest, aby od czasu do czasu dorosły wykorzystywał lub celowo tworzył rzeczywistą
sytuację, w której wymagane jest rozwiązanie problemu. Dorosły może wokalizować swoje myśli, aby
dziecko z zespołem Aspergera mogło wysłuchać różnych podejść, które dorosły rozważa w celu
rozwiązania problemu. Jednak po znalezieniu rozwiązania dorosły może zachęcić do dalszej
koncentracji i określić, czy inne podejście również byłoby skuteczne. Jest to przykład „Możemy to
zrobić, ale możemy też to zrobić”, co zachęca do uznania, że może istnieć więcej niż jeden sposób
rozwiązania problemu. Gdy dorosły wypowiada swoje myśli, wokalizacje muszą zawierać komentarze,
takie jak „Jeśli zachowam spokój, szybciej znajdę rozwiązanie” oraz „Mądrą i przyjazną rzeczą jest
proszenie o pomoc”. w latach szkolnych nauczyciele będą musieli stosować tę samą strategię
wyrażania swoich myśli, gdy udzielają wskazówek dotyczących problemu akademickiego, z którym
boryka się dziecko. Należy również pamiętać, że uczeń z zespołem Aspergera jest bardziej elastyczny
psychicznie, gdy jest zrelaksowany. Jeśli staje się niespokojny, ponieważ rozwiązanie jest nieuchwytne,
pierwszym priorytetem jest zachęcanie do spokojnego nastawienia lub tymczasowego odwrócenia się
do uspokajającej aktywność, aby mógł lepiej słuchać, koncentrować się i rozważać alternatywne
strategie. Niektóre niekonwencjonalne strategie rozwiązywania problemów stosowane przez osoby z
zespołem Aspergera można interpretować jako brak szacunku. Mick wyjaśnił: „Patrzę na przedmiot
nieożywiony, to pomaga mi myśleć. Mogę się bardziej skoncentrować, gdy patrzę na pustą ścianę, ale
ludzie myślą, że ich ignoruję". Inni ludzie muszą rozpoznać, że takie zachowanie jest konstruktywnym
działaniem ułatwiającym myślenie, podczas gdy osoba z zespołem Aspergera może potrzebować unikaj
niezrozumienia.
Radzenie sobie z błędami
Profil uczenia się dzieci i dorosłych z zespołem Aspergera może obejmować tendencję do skupiania się
na błędach, potrzebę naprawy nieprawidłowości oraz chęć bycia perfekcjonistą. Może to prowadzić do
strachu przed popełnieniem błędu i odmowy rozpoczęcia aktywności przez dziecko, chyba że potrafi je
perfekcyjnie ukończyć. Unikanie błędów może oznaczać, że dzieci z zespołem Aspergera wolą
dokładność niż szybkość, co może wpływać na wyniki w testach czasowych i prowadzić do tego, że ich
myślenie zostanie opisane jako pedantyczne. Kreatywni dorośli z zespołem Aspergera, tacy jak
kompozytorzy, inżynierowie i architekci, często nie radzą sobie z żadnym odchyleniem od pierwotnego
projektu. Dzieci z zespołem Aspergera mogą postrzegać siebie bardziej jako dorosłych niż dzieci i
oczekiwać od siebie dorosłego poziomu kompetencji w działaniu. Małe dzieci i nastolatki z zespołem
Aspergera mogą obawiać się poczucia głupoty i ośmieszenia przez rówieśników, którzy nie wiedzą, co

robić. Może też występować ograniczona akceptacja, że się mylą, co może być odbierane przez innych
jako wyraz arogancji. Wszelkie porady mogą być odbierane i traktowane jako osobista krytyka,
potencjalnie antagonizująca nauczycieli i przyjaciół. Ważne jest, aby zmienić postrzeganie błędów i
pomyłek przez dziecko. Ludzie z Zespołem Aspergera często ceni zdolności intelektualne u siebie i
innych, a małe dzieci można zachęcić do rozpoznania, że rozwój „siły” poznawczej jest podobny do
rozwoju siły fizycznej, ponieważ mózg potrzebuje ćwiczeń na trudną lub wytężoną aktywność
umysłową, aby poprawić intelektualną umiejętność. Gdyby wszystkie zadania umysłowe były łatwe,
nie poprawilibyśmy naszego intelektu. Wysiłek intelektualny czyni mózg mądrzejszym. Historie
społeczne™ mogą być wykorzystane do wyjaśnienia, że uczymy się więcej na naszych błędach niż na
naszych sukcesach; błędy mogą prowadzić do interesujących odkryć, a błąd to szansa, a nie katastrofa.
Dorośli będą musieli modelować, jak reagować na błąd i konstruktywnie reagować na błędy dziecka, z
komentarzami w rodzaju: „To jest trudny problem, który ma skłonić Cię do myślenia i uczenia się, a
razem możemy znaleźć rozwiązanie”. należy również pamiętać, że chociaż może istnieć obawa przed
popełnieniem błędu, może być ogromna radość z uzyskania czegoś dobrze, a sukces i doskonałość
mogą być ważniejszymi motywatorami niż zadowolenie osoby dorosłej lub zaimponowanie
rówieśnikom. Zauważyłem, że dzieci, a czasem dorośli z zespołem Aspergera mają tendencję do
wytykania błędów innych ludzi, nie zdając sobie sprawy, że taki komentarz łamie społeczne
konwenanse i może być krępujący lub obraźliwy. Twój status nie ma znaczenia; dziecko z zespołem
Aspergera zwróci uwagę na twój błąd i pomyśli, że powinieneś być mu za to wdzięczny. Zwłaszcza
nauczyciele nie lubią, gdy ich błędy są głośno ogłaszane w klasie. Opowieści Społeczne™ i Rozmowy
Komiksowe można wykorzystać, aby umożliwić dziecku z zespołem Aspergera zrozumienie, w jaki
sposób można zidentyfikować czyjeś błędy bez powodowania urazy.
Osiągnięcia w szkole w czytaniu i matematyce
Badania wykazały, że ogólne osiągnięcia szkolne dzieci z zespołem Aspergera w czytaniu i matematyce
są zgodne z ich rówieśnikami. Jednak pod względem statystycznym standardowe różnice są duże,
ponieważ więcej dzieci z zespołem Aspergera osiąga skrajne wyniki w nauce czytania i liczenia, jakich
można by się spodziewać. Przegląd 74 przypadków klinicznych Aspergera wykazał, że 23 procent było
wybitnych w matematyce, 12 procent miało wybitny talent artystyczny, ale 17 procent miało poważne
problemy z czytaniem i pisaniem (Hippler i Klicpera 2004). Zdajemy sobie sprawę, że hiperleksja (
zaawansowana umiejętność rozpoznawania słów ze stosunkowo słabym rozumieniem słów lub fabuły)
jest bardziej powszechna niż oczekiwalibyśmy u dzieci z zespołem Aspergera. Jednak niedawne
badanie osiągnięć akademickich sugeruje, że co piąte dziecko z zespołem Aspergera ma poważne
problemy z czytaniem, a prawie połowa dzieci z zespołem Aspergera ma problemy z matematyką. W
związku z tym dziecko z zespołem Aspergera częściej niż jego rówieśnicy ma oznaki osiągnięć szkolnych
w czytaniu i matematyce lub brak osiągnięć w tych dziedzinach. Nie jesteśmy pewni, dlaczego
poszczególne dzieci z zespołem Aspergera osiągają wysokie wyniki w testach z czytania, ale wiemy, że
takie dzieci mają później tendencję do osiągania wysokich ocen w testach osiągnięć szkolnych, ze
względu na stosunkowo zaawansowaną zdolność uczenia się z materiałów pisemnych. Bycie dobrym
czytającym w szkole jest oczywiście zaletą. Nie jesteśmy też pewni, dlaczego niektóre dzieci z zespołem
Aspergera mają specyficzne problemy z czytaniem. Wiemy, że takie dzieci mogą mieć specyficzne
problemy percepcyjne i językowe, które wpłyną na zdolność czytania. Na przykład dziecko z zespołem
Aspergera opisało mi, jak może nauczyć się czytać określone słowo, ale kiedy zostało wydrukowane
inną czcionką, postrzegał je jako zupełnie nowe słowo. Problemy percepcyjne, poznawcze i językowe
oraz historia rodzinna mogą sugerować niektóre cechy związane z dysleksją. Z mojego doświadczenia
klinicznego wynika, że konwencjonalne programy naprawcze czytania nie były tak skuteczne w
przypadku dzieci z zespołem Aspergera, jak można by się spodziewać. Dziecko może potrzebować
dokładnej oceny przez specjalistę neuropsychologa lub eksperta od czytania, aby dokładnie określić,

dlaczego ma trudności z nauką czytania. Możemy również potrzebować odkryć nowe strategie dla
takich dzieci i zdawać sobie sprawę z wpływu na samo dziecko -doceniać, czy nadal ma trudności z
czytaniem w klasach gimnazjalnych. Interesującym aspektem zespołu Aspergera jest to, że niektóre
dzieci, które zostały ocenione jako mające znaczne opóźnienie w nauce czytania, mogą w ciągu kilku
dni nabyć umiejętność czytania na poziomie odpowiednim do wieku. Luke Jackson, nastolatek z
zespołem Aspergera, napisał przewodnik dla kolegów nastolatków z zespołem Aspergera i opisuje, jak
„Szkoła dała mi wszelkiego rodzaju dodatkową pomoc w czytaniu i nawet nie pamiętałem jednego listu
z drugiego. Bez względu na to, jak wiele mnie ktoś nauczył, to po prostu nie do mnie dotarło”. Potem
prawie z dnia na dzień, w wieku siedmiu lat, nabył umiejętności czytania. W swoim przewodniku pisze:
„Mam nadzieję, że zachęci to rodziców, by nigdy nie rezygnowali z dziecka, które wydaje się niezdolne
do nauki czytania. Powiedziałem w szkole, że ktoś „włączył mi światło w głowie”’. Są dzieci z zespołem
Aspergera, które wydają się opanować ogólną umiejętność czytania, ale mają szczególne problemy z
czytaniem w milczeniu i czytaniem niezależnym, tj. poziomem czytania, na którym pojedyncze dziecko
może samodzielnie czytać wygodnie. Warto zauważyć, że w badaniu Smitha Mylesa dzieci z zespołem
Aspergera, które były opóźnione w umiejętności czytania w ciszy, osiągnęły wyższy poziom czytania ze
zrozumieniem podczas głośnego czytania. Właściwie mówienie tego, co czytasz, może ułatwić
zrozumienie, ale gdy dzieci dojrzeją, oczekuje się od nich, że będą czytać po cichu. W przypadku
niektórych dzieci z zespołem Aspergera wypowiadanie myśli i głośne czytanie może zachęcić do
lepszego zrozumienia i rozwiązywania problemów. Szczególne zainteresowanie i zdolności
matematyczne, które mogą rozwinąć niektóre dzieci z zespołem Aspergera, można wyjaśnić profilem
poznawczym związanym z zespołem Aspergera. Wielcy matematycy mieli tendencję do rozwijania
pojęć matematycznych za pomocą obrazów wizualnych, w których liczby są postrzegane jako kształty,
a nie ilość; a rozumowanie wizualne i obrazowanie mogą być stosunkowo zaawansowane u niektórych
dzieci z zespołem Aspergera. Zdajemy sobie również sprawę, że osobowości niektórych wielkich
matematyków zawierały wiele cech charakterystycznych zespołu Aspergera. Marc Fleisher ma zespół
Aspergera i naturalny talent do matematyki. Ukończył studia podyplomowe z matematyki i opisuje
swoją radość: Matematyka jest pełna drobnych szczegółów i fascynacji, które aż proszą się o odkrycie.
To właśnie natura tematu może przemawiać do wielu osób dbających o szczegóły, w tym osób z
autyzmem. Trudnością dla dzieci z zespołem Aspergera, które potrafią rozwiązywać złożone problemy
matematyczne, może być wyjaśnienie słowami, w jaki sposób osiągnęły odpowiedź. Hans Asperger
opisał, jak jedno z dzieci, które zdiagnozował, powiedziało: „Nie mogę tego robić ustnie, tylko z głową”
(1991, s.71). Dziecko potrafi udzielić prawidłowej odpowiedzi na problem matematyczny, ale niełatwo
przełożyć na mowę procesy myślowe użyte do rozwiązania problemu. Może to zdumiewać nauczycieli
i prowadzić do problemów z testami, gdy osoba z zespołem Aspergera nie jest w stanie wyjaśnić swoich
metod na teście lub arkuszu egzaminacyjnym. Jedną z cech profilu uczenia się związanego z zespołem
Aspergera jest silne dążenie do poszukiwania pewności, a dziecko lub dorosły wydaje się nieswojo w
każdej sytuacji, w której istnieje więcej niż jedna prawidłowa odpowiedź. W szkole wolą przedmioty,
które dają pewność, takie jak matematyka, i unikają przedmiotów, które zawierają oceny
wartościujące, takich jak literatura angielska. Zatem skłonność do wizualizacji liczb i poszukiwania
pewności może być dwoma czynnikami wyjaśniającymi skłonność do rozwijania talentu
matematycznego. Niektóre dzieci z zespołem Aspergera mają znaczne trudności ze zrozumieniem
nawet podstawowych pojęć matematycznych i używamy terminu dyskalkulia, aby opisać takie
trudności. Podobnie jak w przypadku możliwych objawów dysleksji, które wpływają na umiejętności
czytania, dziecko z objawami dyskalkulii będzie wymagało dokładnej oceny zdolności poznawczych
wymaganych do rozwijania umiejętności matematycznych. Problemem może nie być wykonanie
prostych zadań arytmetycznych czy zapamiętanie tabliczki mnożenia, ale zastosowanie wiedzy
matematycznej w codziennych sytuacjach (Jordan 2003). Musimy jeszcze ustalić, dlaczego tak powinno

być i co możemy zrobić, poza oferowaniem pacjentowi korepetycji w zakresie rozwoju, a zwłaszcza
stosowania pojęć matematycznych.
Słaba spójność centralna
Uta Frith i Francesca Happé zbadały profil uczenia się i przetwarzanie informacji u dzieci z autyzmem i
zespołem Aspergera i zauważyły kilka intrygujących zjawisk. Takie dzieci potrafią być wyjątkowo dobre
w zwracaniu uwagi na szczegóły, ale wydają się mieć znaczne trudności w postrzeganiu i rozumieniu
całościowego obrazu lub istoty. Przydatną metaforą do zrozumienia tego aspektu słabej centralnej
spójności jest wyobrażenie sobie wtaczania kawałka papieru do tuby i zamykania jednego oka,
przykładania tubusu do otwartego oka jak teleskopu i patrzenia na świat przez tubę: widoczne są
szczegóły, ale kontekst nie jest postrzegany. Typowi rówieśnicy będą mieli szerszą perspektywę
poznawczą niż dziecko z zespołem Aspergera. Podczas nauki w klasie problemem może nie być uwaga,
ale skupienie. Niektóre czynności są trudne do wykonania na czas, ponieważ dziecko z zespołem
Aspergera zajęło się szczegółami, skupiając się raczej na częściach niż na całościach. Nauczyciel lub
rodzic czasami będzie musiał wyjaśnić dziecku, gdzie patrzeć. Nowszym terminem jest monotropizm.
Osoba z zespołem Aspergera ma nietypowe strategie przydziału uwagi, a duże obszary potencjalnych
informacji nie są rejestrowane poznawczo. Prowadzi to do bardzo fragmentarycznego obrazu świata.
Osoba może poznać pojedyncze fakty, ale mieć trudności z ogólną analizą. Jako fotograf-amator
konceptualizuję problem jako postrzeganie świata przez teleobiektyw, a nie obiektyw szerokokątny.
Kiedy muszą przetwarzać złożone informacje, typowe dzieci są w stanie organizować jednoczesne
wydarzenia w spójne ramy i przetwarzać informacje na głębszym poziomie. Wkrótce zostanie
zidentyfikowany centralny, spójny temat. Wydaje się, że dzieci i dorośli z zespołem Aspergera mają
problem z określeniem, co jest istotne, a co zbędne, oraz z rozszyfrowaniem ogólnego wzorca lub
znaczenia, aby stworzyć ramy mentalne. Psychologowie używają terminu słaba koherencja centralna,
aby opisać ten styl przetwarzania informacji. Słaba spójność centralna wyjaśnia niektóre talenty i
trudności osób z zespołem Aspergera w zakresie zdolności poznawczych, językowych i społecznych. W
kategoriach poznawczych osoba może czasami zidentyfikować szczegóły i zauważyć połączenia, które
nie są postrzegane przez innych, którzy mają inne ramy mentalne. Identyfikacja nowych połączeń i
reprezentacja może przyczynić się do odniesienia sukcesu przez naukowca lub artystę, podczas gdy
dbałość o szczegóły jest zaletą dla prawnika kontraktowego, księgowego lub redaktora zajmującego
się kopiowaniem rękopisu. Jedną z wad jest to, że rozszyfrowanie wzorca w tych zajęciach szkolnych,
w których potrzebne jest jednoczesne przetwarzanie informacji z wielu różnych źródeł, zajmuje więcej
czasu i wymaga powtórzeń oraz konsekwencji. W języku typowe dzieci potrafią zapamiętać istotę
przekazu, kluczowe części, co ułatwia zapamiętanie informacji. W rozmowie słaba spójność centralna
oznacza, że osoba może pamiętać szczegóły, ale nie całą historię; mogą być znani z podawania
nieistotnych informacji i mieć trudności z podsumowaniem i powiedzeniem tylko ważnych punktów.
Silna, a nie słaba koherencja centralna oznacza, że osoba może łatwo zidentyfikować, co jest istotne
lub zbędne w danej sytuacji. Kiedy typowa osoba wchodzi do dużego pokoju, w którym jest wiele osób
i czynności, mózg może być przytłoczony ilością nowych informacji , ale radzi sobie z sytuacją,
określając, na co należy zwrócić uwagę. Mamy system priorytetów, a zwykle priorytetem jest
zauważenie ludzi i rozmów, a nie wzoru na dywanie lub opraw oświetleniowych. Osoby z zespołem
Aspergera są mniej zdolne do określenia, co należy zauważyć, a co jest nieistotne. Po zdarzeniu typowi
ludzie mają tendencję do zapamiętywania ludzi, ich emocji i rozmów, a inne informacje są szybko
zapominane. W przeciwieństwie do tego, osoba z zespołem Aspergera może nie pamiętać, kto tam był,
ale pamięta, co inni uznaliby za błahe lub nieistotne szczegóły. Być może najbardziej złożona informacja
do przetworzenia przez dziecko z zespołem Aspergera ma charakter społeczny i emocjonalny. Gdy
dziecko odszyfruje zasady społeczne, może stać się bardzo poruszone, gdy zasady społeczne zostaną
naruszone, wykazując skrajną nietolerancję wymyślonych zasad i oszustwa. Dziecko staje się także

policjantem klasowym, przestrzegającym wszelkich naruszeń zasad społecznych i zdecydowanie
wymierzającym konsekwencje. Ponieważ wielu typowych nastolatków jest zdeterminowanych, by
testować i łamać społeczne zasady lub konwencje, nastolatek z zespołem Aspergera wydaje się być ich
stałym krytykiem, co oczywiście nie jest cechą popularną wśród typowych nastolatków. Kryteria
diagnostyczne DSM-IV dla zespołu Aspergera obejmują to, że dziecko rozwija „pozornie nieelastyczne
przestrzeganie określonych, niefunkcjonalnych procedur lub rytuałów”. Rozwój rutyn i rytuałów może
być oznaką niepokoju i wiemy, że dzieci z zespołem Aspergera mają skłonność do niepokoju, ale innym
powodem rozwoju rutyn może być słaba koherencja centralna, czyli trudności w określeniu wzorców
lub koherencji w życiu codziennym .Zdajemy sobie sprawę, że małe dzieci z zespołem Aspergera mają
skłonność do ustanawiania i egzekwowania rutyny. Kiedy wzór się pojawi, należy go utrzymać.
Niestety, składniki oczekiwanej sekwencji mogą z czasem rosnąć. Na przykład rutyna przed snem mogła
zacząć się od ustawienia w kolejce tylko trzech zabawek, ale stała się skomplikowanym rytuałem, w
którym dziesiątki zabawek muszą być umieszczone zgodnie ze ścisłymi zasadami porządku i symetrii.
Gdy podróż do miejsca docelowego przebiega tą samą trasą, kilka razy istnieje oczekiwanie, że musi to
być jedyna trasa i żadne odchylenie nie jest tolerowane. Poniższy cytat ilustruje, dlaczego istnieje
determinacja, aby stworzyć porządek i pewność:
Rzeczywistość dla osoby z autyzmem to zagmatwana, oddziałująca na siebie masa wydarzeń, ludzi,
miejsc, dźwięków i widoków. Wydaje się, że nic nie ma wyraźnych granic, porządku ani znaczenia.
Sporą część mojego życia spędzam na próbowaniu wypracowania wzoru, który kryje się za wszystkim.
Ustalone rutyny, godziny, konkretne trasy i rytuały pomagają zaprowadzić porządek w nieznośnie
chaotycznym życiu. Donna Williams opisuje, jak:
Uwielbiałem kopiować, tworzyć i porządkować rzeczy. Uwielbiałem nasz zestaw encyklopedii. Miały
litery i cyfry z boku, a ja zawsze sprawdzałem, czy są w porządku, czy też umieszczam je w ten sposób.
Robiłam porządek z chaosu. Poszukiwanie kategorii nie skończyło się na encyklopediach. Czytam
książkę telefoniczną, licząc liczbę wymienionych Brownów lub liczbę odmian konkretnego nazwiska lub
rzadkości innych. Badałem pojęcie spójności. Mogło się wydawać, że mój świat stoi do góry nogami,
ale chciałem uchwycić spójność. Ciągła zmiana większości rzeczy nigdy nie dawała mi szansy na
przygotowanie się do nich. Dzięki temu znalazłem przyjemność i pocieszenie w robieniu wciąż tych
samych rzeczy.
Możemy zrozumieć, dlaczego dziecko z zespołem Aspergera, które ma słabą spójność centralną,
narzuca rutynę i rytuały w swoim codziennym życiu, aby pomóc określić nieuchwytny wzorzec lub
spójność. Wydaje się, że rutyna ma na celu uczynienie życia przewidywalnym i narzuceniem porządku,
ponieważ nowość, chaos lub niepewność powodują zamieszanie i frustrację. Ustanowienie rutyny
zapewnia, że nie ma możliwości zmiany ani potrzeby stworzenia nowej spójności lub ram, aby
zrozumieć, co się dzieje i czego się od ciebie oczekuje.
Wspomnienia z wczesnego dzieciństwa
Słaba spójność centralna może wyjaśniać intrygujący aspekt zespołu Aspergera, a mianowicie zdolność
zapamiętywania wydarzeń z bardzo wczesnego dzieciństwa (Lyons i Fitzgerald 2005). Typowi dorośli
pamiętają wydarzenia autobiograficzne z okresu od trzech do sześciu lat, mając duże trudności z
zapamiętaniem wcześniejszych wydarzeń z dzieciństwa. Rodzice dziecka lub osoby dorosłej z zespołem
Aspergera często zwracają uwagę na zdolność syna lub córki do przedstawiania żywych i dokładnych
opisów wydarzeń, które miały miejsce w okresie niemowlęcym. Na przykład rodzice Alberta
skomentowali, że „może pamiętać rzeczy, kiedy był tak mały, na przykład zdarzył się jeden incydent i
nic o nim nie zostałoby wspomniane, a kilka lat później wspomniał ten incydent i pamiętał każdy
szczegół”. Albert relacjonuje:

Pamiętam, że kiedy miałam rok, pojechałam do Nashville, powietrze czasami pachniało drewnem
opałowym. Pamiętam, że słyszę muzykę, bardzo mnie to denerwowało. Wiedziałem, że jestem w
innym miejscu, obudziłem się i wąchałem powietrze; to było jak cała masa starych budynków.
Wczesne wspomnienia autobiograficzne mogą dotyczyć głównie wzroku i doświadczeń ważnych dla
danej osoby; na przykład Candy wyjaśniła, że jej „wspomnienia składają się z przedmiotów, a nie z ludzi
lub rzeczy osobistych” (komunikacja osobista). Nie jesteśmy do końca pewni, dlaczego osoba z
zespołem Aspergera może mieć wzorową pamięć długotrwałą dla szczegółów i faktów oraz zdolność
przywoływania wydarzeń w dzieciństwie. Prawdopodobnym wyjaśnieniem jest to, że osoby z zespołem
Aspergera mają inny schemat połączeń mózgowych od urodzenia, a słaba koherencja centralna
wpływa na percepcję, przetwarzanie i przechowywanie oraz odzyskiwanie wspomnień. Rezultatem jest
zdolność do przywoływania wydarzeń w dzieciństwie, których inni nie mogą odzyskać. Zdolność do
dokładnego przywoływania scen może rozciągać się na zapamiętywanie całych stron książki. Ta
ejdetyczna lub fotograficzna pamięć może być niezwykle pomocna podczas egzaminów, chociaż znam
studentów z zespołem Aspergera, którym fałszywie oskarżano o oszustwo, ponieważ ich odpowiedzi
egzaminacyjne zawierały doskonałe i obszerne reprodukcje głównych tekstów kursu. Znałam także
chłopców, ale rzadko dziewczynki, z zespołem Aspergera, którzy mają niezwykłą pamięć do kierunków
i miejsc, w których byli. Małe dziecko może udzielić dokładnych wskazówek, jak dojechać do mojej
kliniki z tylnego siedzenia rodzinnego samochodu, ku wielkiej uldze matki, która chce zdążyć na wizytę.
STRATEGIE KLASOWE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ POZNAWCZY
Doświadczenie wskazuje, że dzieci z zespołem Aspergera wydają się osiągać największe postępy w
zdolnościach poznawczych i akademickich w cichej, dobrze zorganizowanej klasie. W biografii swojego
syna Lisa Pyles odnosi się do opisu jej małego syna w szkole, który psycholog opisuje: „John po prostu
wydaje się szczeniakiem, który uczy się zostawać. Każda uncja koncentracji jest pochłonięta samym
byciem w klasie, pozostawaniem w miejscu, gdy instynkt podpowiada mu, by uciekał. Nie ma w nim
nic dla naukowców.
W związku z tym konieczna będzie ostra świadomość przeciążenia percepcyjnego i wynikającego z
niego stresu, a także staranne rozważenie miejsca, w którym dziecko siedzi, aby ograniczyć
rozpraszanie i przeszkadzanie nauczyciela oraz wyraźnie widzieć i słyszeć nauczyciela. Socjotechnika
może być konieczna, umieszczając dziecko w pobliżu życzliwych rówieśników, którzy mogą udzielić
wskazówek, gdy nauczyciel jest zajęty. Powinny być minimalne zmiany w procedurach i personelu,
widoczny dzienny harmonogram zajęć i przygotowanie do zmian. Jeśli wychowawca klasy w szkole
podstawowej musi być nieobecny i zostanie wezwany nauczyciel pomocy humanitarnej, szkoła może
potrzebować skontaktować się z rodzicami dziecka i ostrzec ich o nadchodzącej zmianie. W niektórych
przypadkach rozsądnym rozwiązaniem może być zatrzymanie dziecka tego dnia w domu ze względu na
dobro dziecka i prawdopodobnie nauczyciela pomocy. Nauczyciel będzie musiał regularnie
monitorować postępy dziecka, aby upewnić się, że jest „na dobrej drodze” i wie, co dalej. Czasami
utworzenie stanowiska pracy zachęca do koncentracji. Starsze dzieci skorzystają z obszernych notatek
i przewodników do nauki, ponieważ młodzież z zespołem Aspergera zwykle nie jest tak biegła jak ich
rówieśnicy w robieniu notatek i kopiowaniu informacji z tablicy. Nauczyciel będzie świadomy
problemów z funkcją wykonawczą i zapewni pomoc w zakresie umiejętności organizacyjnych i
planistycznych, korzystając z listy „do zrobienia”, a czasem dając dodatkowy czas na wykonanie
czynności lub zadania. Kiedy dzieci mają ogólne IQ w normalnym zakresie, władze szkolne mają
tendencję do zakładania, że takie dzieci nie kwalifikują się do wsparcia w klasie w przypadku
problemów z nauką. Jednak wiele dzieci z zespołem Aspergera ma ogólny IQ w normalnym zakresie,
ale bardzo nierówny profil umiejętności intelektualnych lub poznawczych. Pomimo średniego lub
ponadprzeciętnego IQ, dzieci z zespołem Aspergera mają inny sposób myślenia i uczenia się, a niektóre

dzieci mają specyficzne problemy z uczeniem się, których wykrycie nie mają standardowych testów
inteligencji. Wychowawca klasy może naprawdę potrzebować, a następnie powinien poprosić i
otrzymać pomoc w klasie, aby zachęcić do zdolności poznawczych oraz rozwój akademicki dziecka,
które nie jest niepełnosprawne intelektualnie, ale ma niekonwencjonalny profil zdolności
poznawczych. Dostęp do nauczyciela wspierającego edukację specjalną lub jednostki wspierającej
naukę w szkole może zapewnić dodatkowe, a czasem indywidualne instrukcje i wskazówki w zakresie
przygotowywania i wykonywania zadań i prac domowych. Dziecko z zespołem Aspergera może mieć
trudności ze zrozumieniem określonej koncepcji w hałaśliwym, rozpraszającym, społecznym i
językowym środowisku w klasie, ale łatwiej zrozumie tę koncepcję, jeśli materiał jest prezentowany
jako część programu nauczania opartego na komputerze. Wiele przedmiotów szkolnych, od
przedszkola do klasy 12, jest dostępnych na płytach CD-ROM. Są dzieci z zespołem Aspergera, których
osiągnięcia szkolne znacznie przewyższają wiek rówieśników, ale ich dojrzałość społeczna jest znacznie
niższa od ich rówieśników. Pod koniec roku szkolnego może dojść do dyskusji między przedstawicielami
szkoły a rodzicami dziecka, czy dziecko powinno powtarzać aktualną klasę, aby różnice w dojrzałości
społecznej były mniej widoczne, czy przejść do następnej klasy, czy skoczyć do przodu klasa do bycia z
intelektualnymi rówieśnikami. Dzieci z zespołem Aspergera mogą być bardzo niespokojne, jeśli praca
w szkole jest zbyt łatwa i często wolą odnosić się do swoich intelektualnych rówieśników podczas nauki
w klasie. Może być wiele innych czynników istotnych dla decyzji o opóźnieniu lub przyspieszeniu
postępu dziecka w kolejnych klasach, ale zazwyczaj opowiadam się za tym, aby dziecko z zespołem
Aspergera było w klasie jego intelektualnych rówieśników, z interesującym, a tym samym
motywującym programem nauczania. Oczywiście trzeba będzie zapewnić programy zachęcające do
dojrzałości społecznej, aby zlikwidować przepaść między rozwojem intelektualnym a społecznym.
WIEDZA I OSOBOWOŚĆ NAUCZYCIELA
Ponad 60 lat temu Hans Asperger stwierdził, że:
Dzieci te często wykazują zaskakującą wrażliwość na osobowość nauczyciela. Bez względu na to, jak
trudne są, nawet w optymalnych warunkach mogą być prowadzone i nauczane, ale tylko przez tych,
którzy obdarzają ich zrozumieniem i szczerym uczuciem, ludzi, którzy okazują im życzliwość i tak,
humor. Podstawa nauczyciela, postawa emocjonalna wpływa, mimowolnie i nieświadomie, na nastrój
i zachowanie dziecka. Oczywiście zarządzanie i kierowanie takimi dziećmi zasadniczo wymaga
odpowiedniej znajomości ich osobliwości, a także autentycznego talentu i doświadczenia
pedagogicznego. Sama skuteczność nauczania nie wystarczy.
Wychowawca klasy musi stworzyć środowisko „przyjazne dla zespołu Aspergera” oparte na
społecznych, językowych i poznawczych zdolnościach dziecka. Aby stworzyć takie środowisko,
konieczne jest, aby wychowawca miał dostęp do informacji i wiedzy na temat zespołu Aspergera oraz
uczestniczył w odpowiednich szkoleniach. Szkoła będzie musiała utrzymywać bibliotekę zasobów
dotyczących zespołu Aspergera, a służby edukacyjne powinny rozważyć wsparcie w klasie asystenta
nauczyciela, aby pomóc w nauczaniu społecznego programu nauczania, asystować w zarządzaniu
emocjami, ułatwiać włączenie społeczne i zapewniać wskazówki naprawcze dla niektórych działalność
akademicka. Istnieją atrybuty osobowości związane z byciem odnoszącym sukcesy nauczycielem
dziecka z zespołem Aspergera. Zaobserwowałem, że wiele dzieci z zespołem Aspergera jest dobrze
nauczanych w różnych warunkach szkolnych i zauważyłem, że największy postęp poznawczy i
akademicki osiągnęli nauczyciele, którzy wykazują empatyczne zrozumienie dziecka. Tacy nauczyciele
są elastyczni w swoich strategiach nauczania, ocenach i oczekiwaniach. Niezmiennie lubią i podziwiają
dziecko, szanują jego możliwości oraz znają motywacje i profil uczenia się dziecka. Carol Gray
zasugerowała, że odnoszący sukcesy nauczyciele muszą rozumieć opóźnione zdolności dziecka (tj.
opóźnienie w zrozumieniu tego, co ktoś może myśleć lub czuć); ale nauczyciel musi również posiadać

„Teorię Umysłu Aspergera” (to znaczy rozumieć, jak dziecko może myśleć lub czuć) (komunikacja
osobista). Przykładem jest Nita Jackson, która opisuje jednego ze swoich nauczycieli: Pan Osbourne był
zawsze pełen życia i gotowy do żartowania ze wszystkiego. Rzadko się denerwował lub podniósł głos,
jak większość moich innych nauczycieli. Pozwolił mi schować się w szafce działu muzycznego w czasie
przerwy, bez mrugnięcia okiem, jakby rozumiał i akceptował, dlaczego muszę podejmować śmieszne
kroki, aby oddzielić się od społeczeństwa. Szanowałem go za to, że nie szukał odpowiedzi, jak wszyscy
inni. Od czasu do czasu pukał do drzwi, mówił „buu!” i proponował mi ciastko (którego nigdy nie
odmówiłam). Ostatniego dnia semestru kupiłem mu puszkę herbatników w zamian za tyle
ciasteczkowej pyszności, na którą mi pozwolił.
Należy również pamiętać, że żadne dwoje dzieci z zespołem Aspergera nie ma dokładnie takiego
samego profilu zdolności, doświadczeń i osobowości. Praktyki nauczania, które zostały z powodzeniem
zastosowane w przypadku jednego lub dwojga dzieci z zespołem Aspergera, mogą nie być odpowiednie
dla kolejnych dzieci zapisanych do klasy nauczyciela; czasami trzeba opracować nowe strategie dla
każdego dziecka. Kolejnym wymogiem przy nauczaniu dziecka z zespołem Aspergera jest to, aby nie
obrazić się komentarzami, które z pozoru mogą wydawać się niegrzeczne lub bezczelne. Kiedy
nauczyciel pyta dziecko „Czy chciałbyś odłożyć swoje wolne zabawy?”, a odpowiedź brzmi po prostu
„Nie”, dziecko jest raczej szczere niż niegrzeczne. Ważne jest również, aby unikać sarkazmu, ponieważ
dziecko prawdopodobnie dokona dosłownej interpretacji tego, co zostało powiedziane. Nauczyciel
musi również mieć świadomość, że konwencjonalne motywatory mogą nie być tak skuteczne w
porównaniu z innymi dziećmi w klasie. Hans Asperger był bardzo zainteresowany strategiami
edukacyjnymi dla dzieci, które widział, i napisał: Podczas gdy przejawy miłości, uczucia i pochlebstwa
są przyjemne dla normalnych dzieci i często wywołują u nich pożądane zachowania, takie podejście
tylko zirytuje Fritza, a także wszystkich inne podobne dzieci.
Bardziej skuteczne motywatory obejmują odwoływanie się do intelektualnej samooceny poprzez
komentowanie tego, jak inteligentne jest dziecko, uwzględnianie aspektów szczególnego
zainteresowania aktywnością i zmniejszanie ryzyka lub błędów. Hans Asperger stwierdził dalej, że:
Wszystkie transakcje edukacyjne muszą być dokonywane z „wyłączonym” afektem. Nauczyciel nigdy
nie może się złościć ani nie powinien dążyć do tego, by być kochanym. Nauczyciel musi za wszelką cenę
zachować spokój i opanowanie oraz zachować kontrolę. To są dobre rady. Bycie zirytowanym lub
czułym, gdy próbują się skoncentrować, może powodować większe zamieszanie lub irytację u dzieci z
zespołem Aspergera. Są chwile, kiedy potrzebne jest ciche zapewnienie, a rosnące wzburzenie dziecka
nie może wywołać wzajemnej reakcji u osoby dorosłej. Hans Asperger zasugerował również, że „inną
sztuczką pedagogiczną jest ogłaszanie wszelkich działań edukacyjnych nie jako osobiste prośby, ale
jako obiektywne bezosobowe prawo”. Czasami nauczyciel lub dyrektor szkoły musi pokazać dziecku
kopię odpowiedniego regulaminu szkolnego, aby potwierdzić, że nauczyciel egzekwuje przyjętą regułę
i nie jest złośliwy ani mściwy.
Praca domowa
Główną przyczyną udręki dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera, ich rodzin i nauczycieli jest
zadowalające odrabianie pracy domowej. Dlaczego ta grupa dzieci miałaby tak emocjonalnie reagować
na samą myśl o konieczności rozpoczęcia swojej pracy dmowej i taką trudność w wypełnieniu
przydzielonych zadań? Mogą być dwa wyjaśnienia. Pierwsza opiera się na stopniu stresu i wyczerpania
psychicznego w ciągu dnia w szkole, a druga na ich profilu umiejętności poznawczych. Podobnie jak ich
rówieśnicy w klasie, dzieci z zespołem Aspergera muszą uczyć się tradycyjnego programu nauczania,
ale doświadczają o wiele bardziej stresujących doświadczeń niż inne dzieci w klasie. Mają do czynienia
z dodatkowym, równoległym programem nauczania, czyli programem społecznym. Muszą wykorzystać
swoje rozumowanie intelektualne, aby określić zasady społeczne w klasie i na placu zabaw. Inne dzieci

nie muszą świadomie uczyć się umiejętności integracji społecznej, ale te dzieci muszą rozszyfrowywać
sygnały i kody społeczne oraz kognitywnie określać, co robić i mówić w sytuacjach społecznych. Często
ich główną informacją zwrotną jest krytyka błędu, z niewielkim uznaniem ze strony innych, gdy udzielą
prawidłowej odpowiedzi. Niestety uczenie się tylko na własnych błędach nie jest najbardziej
konstruktywnym sposobem uczenia się. Dlatego te dzieci muszą skoncentrować się na dodatkowym
programie nauczania, który pozostawia je intelektualnie i emocjonalnie wyczerpane pod koniec dnia
szkolnego. Mają też trudności z czytaniem i reagowaniem na emocjonalne sygnały nauczyciela i innych
dzieci, a także z radzeniem sobie ze złożoną socjalizacją, hałasem i chaosem na placu zabaw,
nieoczekiwanymi zmianami w szkolnej rutynie i intensywnymi doświadczeniami zmysłowymi w
hałaśliwej klasie. W ciągu dnia szkolnego rzadko kiedy mają okazję się zrelaksować. Kiedy rozmawiam
z dziećmi z zespołem Aspergera, które mają trudności z uczeniem się programu społecznego i
radzeniem sobie ze stresem w szkole, często tłumaczą, że chcą jasnego podziału na dom i szkołę. Ich
komentarz brzmi: „Szkoła służy do nauki; dom jest dla zabawy lub relaksu”. Tak więc perspektywa
przerwania ich tak bardzo potrzebnej i zasłużonej zabawy i relaksu zadaniami domowymi jest czymś
więcej, niż mogą sobie z tym poradzić. Sean Barron wyjaśnił, że „nie miałem pojęcia, dlaczego niektóre
prace domowe trzeba odrabiać w domu. To, co robiliśmy w szkole, miało tam pozostać, kropka”. Dzieci
z zespołem Aspergera mają niezwykły profil umiejętności poznawczych, które należy rozpoznać i
dostosować, podejmując pracę naukową w w szkole, a zwłaszcza w domu. Z powodu zaburzonej funkcji
wykonawczej mają trudności z planowaniem, organizowaniem i ustalaniem priorytetów, skłonność do
impulsywności i braku elastyczności w rozwiązywaniu problemów oraz ograniczoną pamięć
operacyjną. Inne cechy obejmują trudności w generowaniu nowych pomysłów i określaniu, co jest
istotne lub zbędne; słaba percepcja czasu i zarządzanie czasem; oraz potrzeba nadzoru i wskazówek.
Istnieje również prawdopodobieństwo wystąpienia konkretnych problemów w nauce, takich jak
trudności z czytaniem. Poniższe strategie mają na celu zminimalizowanie skutków upośledzenia funkcji
wykonawczych w domu i pomoc dziecku w wykonywaniu zadań domowych przy mniejszym stresie dla
dziecka i rodziny.
Stwórz sprzyjające środowisko do nauki
Obszar, w którym dziecko pracuje musi sprzyjać koncentracji i nauce. Przydatnym modelem jest klasa
dziecka z odpowiednim miejscem do siedzenia i oświetleniem oraz usuwaniem wszelkich zakłóceń.
Rozproszenia mogą być wizualne, takie jak obecność zabawek lub telewizji, które są stałym
przypomnieniem tego, co dziecko wolałoby robić; lub słuchowe, takie jak hałas z urządzeń
elektrycznych i paplanina rodzeństwa. Upewnij się, że na powierzchni roboczej znajduje się tylko sprzęt
odpowiedni do zadania. Środowisko pracy musi być również zabezpieczone przed ciekawskimi
młodszymi braćmi i siostrami. Niezwykle pomocne jest, gdy rodzice tworzą dla dziecka plan
codziennych prac domowych i wymieniają się pamiętnikiem lub dziennikiem między domem a szkołą.
Dziennik lub dziennik powinien zawierać oczekiwania nauczyciela dotyczące czasu trwania i treści
każdego zadania domowego lub zadania domowego. Czasami praca domowa może trwać godzinami,
gdy nauczyciel przeznaczył tylko kilka minut na określone zadanie. Nauczyciel może również przekazać
rodzicom listę całego niezbędnego sprzętu i zasobów potrzebnych w domu do wykonania zadania
domowego. Dziennik i plan pracy domowej mogą pomóc dziecku zapamiętać, które książki zabrać do
domu i jakie zadania domowe na każdy wieczór. Dziennik wykonawczy ze sklepu papierniczego może
sprawić, że ta strategia będzie bardziej atrakcyjna dla dziecka. Techniki są wyjaśnione jako
odpowiednie dla kadry kierowniczej dorosłych, a nie dla dzieci z problemami w nauce. Można użyć
timera, aby przypomnieć dziecku, ile czasu pozostało do odrobienia każdej części pracy domowej.
Ważne jest również, aby upewnić się, że czas zaplanowany na pracę domową nie pokrywa się z
ulubionym programem telewizyjnym dziecka. Jeśli tak, może mieć pierwszeństwo w korzystaniu z
magnetowidu i może oglądać program po odrobieniu pracy domowej. Jeśli konieczne są regularne

przerwy, aby promować koncentrację, pracę można podzielić na segmenty, aby wskazać, ile pracy musi
wykonać dziecko, zanim będzie mogło zrobić sobie chwilową przerwę. Zwykłym błędem jest
oczekiwanie zbyt długiej koncentracji, zwłaszcza po wyczerpującym intelektualnie dniu w szkole.
Przygotowanie pracy domowej przez nauczyciela
Nauczyciel może podkreślić kluczowe aspekty arkusza pracy domowej, udzielić pisemnych wyjaśnień i
zadawać pytania, aby upewnić się, że dziecko wie, które aspekty materiału do pracy domowej są
istotne dla jego przygotowania do zadania. Nauczyciel może poprosić dziecko o sformułowanie planu
przed rozpoczęciem zadania, aby upewnić się, że praca jest spójna i logiczna, zwłaszcza jeśli praca
domowa jest esejem. Jeśli wykonanie zadania zajmuje kilka dni, ważne jest, aby nauczyciel regularnie
przeglądał wstępne szkice i postępy dziecka, co również zwiększa prawdopodobieństwo, że zadanie
domowe zostanie ukończone na czas.
Problemy z pamięcią
Jeśli dziecko ma trudności z zapamiętywaniem dokładnie tego, co zostało zadane do zadania
domowego i zapamiętywaniem istotnych informacji podczas pracy domowej (cecha upośledzenia
funkcji wykonawczych), rozwiązaniem jest zakup zabawki wykonawczej. Mały magnetofon cyfrowy
używany do dyktowania może zapewnić zapis instrukcji mówionych nauczyciela, a dziecko może dodać
do nagrania własne komentarze lub osobiste notatki jako przypomnienie kluczowych informacji.
Dziecko i jego rodzic będą wtedy dokładnie wiedzieć, co zostało powiedziane i co jest istotne dla
zadania. Inną strategią jest posiadanie numeru telefonu innego dziecka w klasie, aby poprosić
koleżankę z klasy o odpowiednie informacje.
Nadzór
Rodzice i nauczyciele szybko zdają sobie sprawę, że wymagany będzie znaczny nadzór. Dla rodzica,
który ma inne zobowiązania rodzinne w czasie, gdy dziecko odrabia pracę domową, może to stanowić
poważny problem. Dziecko może mieć trudności z rozpoczęciem i wiedząc, co zrobić w pierwszej
kolejności. Problemem może być zwlekanie, a rodzic może być zmuszony do nadzorowania rozpoczęcia
pracy domowej. Ale kiedy dziecko zacznie, to nie koniec nadzoru. Rodzic będzie również musiał być
dostępny, jeśli dziecko potrzebuje pomocy w razie zamieszania, i upewnić się, że wybrało odpowiednią
strategię. U takich dzieci może występować tendencja do zamykania umysłu na alternatywne strategie
i determinacji do stosowania określonego podejścia, podczas gdy inne dzieci uznałyby, że rozsądnie
byłoby rozważyć alternatywne podejście. Techniką pokazującą, że istnieje więcej niż jeden tok
myślenia, jest dostarczenie dziecku listy alternatywnych strategii rozwiązania konkretnego problemu:
dziecko może potrzebować wiedzieć, że istnieje „plan B”. Nadzór jest również niezbędny, aby pomóc
dziecku ustalać priorytety i planować, pomagać w problemach z odzyskiwaniem słów i utrzymywać
motywację. Motywację można wzmocnić dzięki konkretnym nagrodom za koncentrację i wysiłek.
Styl poznawczy
Szczególną uwagę należy zwrócić na mocne i słabe strony poznawcze dziecka. Jeśli względna siła
dziecka tkwi w rozumowaniu wizualnym, wówczas diagramy przepływu, organizatorzy graficy oraz
mapy myśli i demonstracje zwiększą jego zrozumienie (Hubbard 2005). Jeśli siła dziecka tkwi w
umiejętnościach werbalnych, pomocne będą pisemne instrukcje i dyskusja z wykorzystaniem metafor
(zwłaszcza metafor związanych ze szczególnym zainteresowaniem). Dodatkowe strategie obejmują
korzystanie z komputera i klawiatury, szczególnie w przypadku dzieci, które mają problemy z pisaniem
odręcznym. Czasami rodzic pełni rolę „sekretarki wykonawczej”, wpisuje materiały dla dziecka i
weryfikuje odpowiedzi. Praca domowa to często raczej wspólne, niż samotne zajęcie. Rodzice wiedzą

z wieloletniego doświadczenia, że bez ich zaangażowania praca nie zostałaby wykonana na czas lub w
wymaganym standardzie. Dzieci z zespołem Aspergera często lubią mieć dostęp do komputera i mogą
lepiej zrozumieć koncepcję edukacyjną, jeśli zostanie ona przedstawiona na ekranie komputera.
Prezentowany przez osobę materiał nadaje sytuacji wymiar społeczny i językowy, co może zwiększać
dezorientację dziecka. Nauczyciele powinni zatem rozważyć takie przystosowanie pracy domowej, aby
znaczna część pracy była wykonywana przy użyciu komputera. Urządzenia do przetwarzania tekstu, a
zwłaszcza programy graficzne, gramatyczne i sprawdzające pisownię, są nieocenione w poprawie
czytelności i jakości gotowego produktu. Jeśli rodzic nie jest w stanie pomóc dziecku w rozwiązaniu
konkretnego problemu, rozwiązaniem jest umówienie się z nauczycielem, dzięki któremu można się z
nauczycielem skontaktować telefonicznie bez obawy o porę dnia i nocy, tak aby mógł rozmawiać
bezpośrednio do dziecka. Regularne stosowanie tego podejścia może prowadzić do znacznej zmiany
rodzaju i ilości prac domowych. Wreszcie, uczenie dziecka z zespołem Aspergera wymaga specjalnych
umiejętności, a od rodzica nie oczekuje się posiadania takich umiejętności. Jako rodzic jest się również
bardziej zaangażowany emocjonalnie niż wychowawca klasy i może być trudno być obiektywnym i
emocjonalnie oderwanym. Jedną z opcji jest zatrudnienie nauczyciela prac domowych, który zapewni
fachowe wskazówki i nadzór. Jednak może to wykraczać poza możliwości finansowe większości rodzin.
Zmniejszenie ilości pracy wymaganej w domu
Jeśli praca domowa kojarzy się z taką udręką, co można zrobić, aby zmniejszyć rozpacz dziecka
wyczerpanego całodzienną szkołą, rodziców, którzy starają się zmotywować swoje dziecko, oraz
nauczyciela, który uzna, że praca domowa nie jest najskuteczniejsza środki edukacji dla takich dzieci?
Jeśli od dziecka wymaga się standardowej ilości pracy domowej, każdy musi zdać sobie sprawę ze
znacznej ilości czasu i zaangażowania wszystkich stron, które są niezbędne, aby zapewnić jej
satysfakcjonujące i terminowe wykonanie. Jedną z opcji jest umożliwienie dziecku odrabiania „zadania
domowego” w szkole. Można to zrobić w porze lunchu oraz przed lub po zajęciach w klasie domowej
dziecka lub w szkolnej bibliotece. Jednak nadal wymagałby nadzoru i wskazówek ze strony nauczyciela
lub asystenta. W liceum niektórym dzieciom udało się ukończyć szkołę, biorąc mniej przedmiotów, a
dodatkowy czas w ciągu dnia szkolnego przeznaczono na pracę domową. Jeśli wszystkie te strategie
kończą się niepowodzeniem, jaka jest alternatywa? Nie przeczytałem jeszcze artykułu badawczego,
który jasno ustalił korelację między godzinami odrabiania prac domowych w dzieciństwie a sukcesami
w dorosłym pod względem zatrudnienia i jakości życia. Ludzie mogą argumentować, że praca domowa
zachęca do samodzielnego uczenia się, ale dzieci z zespołem Aspergera często przodują w
samokształceniu, gdy są zainteresowane zajęciami: ich problemem jest uczenie się w kontekście
społecznym w klasie. Moim zdaniem dziecko z zespołem Aspergera powinno być zwolnione z kary za
nieodrabianie zadań domowych na czas, a maksymalny czas odrabiania prac domowych powinien
wynosić 30 minut, chyba że dziecko lub nastolatek chce poświęcić więcej czasu na swoją pracę. Praca
domowa. Po tym czasie rodzic podpisuje dziennik zadań i prac domowych, aby wskazać, że jest to ilość
pracy wykonanej w dostępnym czasie, a ocena za pracę domową powinna być oparta na wykonanej
pracy. To zalecenie może bardzo złagodzić stres dla dziecka z zespołem Aspergera, jego rodziny i
prawdopodobnie nauczyciela.
MYŚLENIE WIZUALNE
Osoby z zespołem Aspergera mają inny sposób myślenia, czasami myślą raczej obrazami niż słowami.
W fascynującym badaniu grupa dorosłych z zespołem Aspergera spędziła kilka dni nosząc małe
urządzenie, które emitowało sygnał dźwiękowy w losowych odstępach czasu. Poproszono ich o
„zamrożenie” treści swoich myśli, gdy usłyszeli sygnał dźwiękowy, i zapisanie charakteru swoich myśli.
Kiedy ta procedura jest stosowana w przypadku typowych ludzi, opisują oni szereg wewnętrznych myśli
obejmujących mowę, uczucia, wrażenia cielesne i wzrokowe. obrazy. Jednak dorośli z zespołem

Aspergera zgłaszali swoje myśli głównie lub wyłącznie w formie obrazów. Wydaje się, że niektórzy
ludzie z zespołem Aspergera mają głównie wizualny styl myślenia. Może to mieć kilka zalet, jak opisuje
Temple Grandin:
Mój umysł to praca całkowicie wizualna i przestrzenna, np. rysowanie jest łatwe. Nauczyłem się
kreślenia w sześć miesięcy. Projektowałem duże stalowe i betonowe pomieszczenia dla bydła, ale
zapamiętanie numeru telefonu lub zsumowanie numerów w głowie jest nadal trudne. Muszę je
zapisać. Każda informacja, którą zapamiętałem, jest wizualna. Jeśli muszę zapamiętać abstrakcyjne
pojęcie, „widzę” w głowie stronę książki lub notatki i „odczytuję” z niej informacje. Melodie to jedyne
rzeczy, które mogę zapamiętać bez wizualnego obrazu. Niewiele pamiętam z tego, co słyszę, chyba że
jest to podniecające emocjonalnie lub mogę stworzyć wizualny obraz. Na zajęciach robię dokładne
notatki, bo zapomniałbym o materiale słuchowym. Kiedy myślę o abstrakcji pojęcia takie jak relacje
międzyludzkie, używam wizualnych porównań. Na przykład relacje między ludźmi są jak szklane
przesuwane drzwi. Drzwi należy otwierać delikatnie, jeśli zostaną kopnięte, mogą się roztrzaskać.
Gdybym miał nauczyć się języka obcego, musiałbym to zrobić przez czytanie i uczynić to wizualnym.
Temple napisała książkę, w której bada jej wizualne myślenie i jak wpłynęło to na jej życie i umożliwiło
jej rozwinięcie dość niezwykłych umiejętności projektowych . Wadą tego sposobu myślenia jest to, że
praca w szkole jest prezentowana przede wszystkim dla myślenia werbalnego. Nauczyciel często używa
mowy i stylu wykładu, aby wyjaśnić koncepcję edukacyjną, zamiast przedstawiać praktyczną
demonstrację. Strategia pomocy „wizualizatorom” polega na częstszym korzystaniu z diagramów,
modeli i aktywnego uczestnictwa. Na przykład na lekcjach matematyki dziecko może mieć na biurku
liczydło. Dziecko może również nauczyć się wyobrażać sobie zasady lub zdarzenia jako prawdziwe
sceny. Dorośli z zespołem Aspergera wyjaśnili mi, w jaki sposób uczyli się historii lub nauki, wizualizując
zdarzenia – na przykład uruchamiając mentalne nagranie wideo zmieniających się struktur
molekularnych. Takie myślenie ma znaczne zalety. Osoba z zespołem Aspergera, która jest myślicielem
wizualnym, może mieć naturalny talent do szachów i snookera, a największy naukowiec XX wieku,
Albert Einstein, był myślicielem wizualnym. Nie zdał egzaminów szkolnych z języka, ale polegał na
wizualnych metodach nauki. Jego teoria względności opiera się na wizualnych obrazach poruszających
się wagonów towarowych i jazdy na wiązkach światła. Ciekawe, że jego osobowość i historia rodzinna
zawierają elementy wskazujące na zespół Aspergera
TALENTY POZNAWCZE
Są dzieci i dorośli z zespołem Aspergera, którzy mają zdolności poznawcze znacznie powyżej średniej,
tj. IQ powyżej 130, i są czasami określani jako uzdolnieni i utalentowani (Lovecky 2004). Może to
zapewnić dziecku zarówno kilka zalet, jak i wad. Korzyści obejmują większą zdolność do intelektualnego
przetwarzania i uczenia się społecznych wskazówek i konwencji. Nauczyciel może podziwiać
zaawansowaną dojrzałość intelektualną, a wygrywanie konkursów może prowadzić do wyższego
statusu dziecka i szkoły. Sukces akademicki może podnieść samoocenę zarówno młodych ludzi, jak i
dorosłych; często ich społeczną naiwność i ekscentryczność można zaakceptować, a nawet docenić,
jako element wizerunku „roztargnionego profesora”. Talenty poznawcze mogą prowadzić do
lukratywnej kariery rozwijającej technologię lub znakomitej kariery prowadzącej badania. Istnieje
jednak wiele wad.
Dzieci z zespołem Aspergera są bardziej niedojrzałe społecznie i emocjonalnie niż ich rówieśnicy, co
przyczynia się do ich izolacji społecznej, wyśmiewania i dręczenia. Posiadanie znacznie zaawansowanej
dojrzałości intelektualnej w porównaniu z własnymi rówieśnikami mogą jeszcze bardziej zwiększyć
izolację społeczną i alienację. Dziecko może nie mieć grupy rówieśniczej w swojej klasie, społecznie lub
intelektualnie. Posiadanie imponującego słownictwa i wiedzy może prowadzić dorosłych do

oczekiwania równoważnej dojrzałości w rozumowaniu społecznym, zarządzanie emocjami i
zachowaniem; mogą niesłusznie krytykować dziecko, które nie jest w stanie wyrazić tych zdolności tak
dojrzale jak jego rówieśnicy. Posiadanie zaawansowanej dojrzałości intelektualnej może wiązać się ze
stosunkowo wysokim poziomem rozwoju moralnego i ideałów. Małe dziecko z zespołem Aspergera
staje się wówczas bardzo przygnębione w sytuacjach niesprawiedliwości, takich jak okrucieństwo
wobec zwierząt, i wyraża zaniepokojenie skutkami klęsk żywiołowych dla ludzi. Mogą również istnieć
wysokie ideały dotyczące uczciwości, wpływających na interakcje i gry z rówieśnikami, którzy mają
bardziej elastyczne i egocentryczne spojrzenie na zasady. Podobnie jak w przypadku typowych dzieci,
które są intelektualnie uzdolnione, dziecko ma konceptualne zdolności przekraczające to, co on lub
ona może zarządzać emocjonalnie. Dziecko może martwić się koncepcjami, które wykraczałyby poza
myśli innych dzieci w tym wieku. Utalentowane i utalentowane dziecko z zespołem Aspergera ma mniej
mechanizmów radzenia sobie niż typowi rówieśnicy w radzeniu sobie ze zwiększonym lękiem
związanym z zaawansowanymi zdolnościami intelektualnymi. Profil zdolności poznawczych związanych
z zespołem Aspergera może również wpływać na ekspresję talentów poznawczych. Konceptualizacja
lub rozwiązanie danej osoby może być niezwykłe, ale praktyczne aspekty organizowania pomysłów w
spójne ramy i komunikowania myślenia za pomocą mowy mogą stanowić istotny problem. Dziecko lub
dorosły wie, że pomysł lub rozwiązanie jest idealne, ale wydaje się, że nikt nie jest w stanie go
zrozumieć.
Wiemy, że dzieci i dorośli z zespołem Aspergera mają tendencję do skupiania się na poszczególnych
elementach problemu. Szczegółowa koncentracja na komponentach może identyfikować aspekty
pomijane przez innych (Hermelin 2001), ale przedstawia wadę nadmiernego reagowania emocjonalnie
na stosunkowo mniej istotne problemy. Osoby z zespołem Aspergera są często perfekcjonistami z
wysokimi, narzuconymi sobie standardami osiągnięć i mają tendencję do szybkiego porzucania
projektu, jeśli początkowy sukces jest niewielki. Dziecko może mieć zaawansowane zdolności
intelektualne, ale ma wysokie, narzucone sobie przez siebie standardy, które mogą prowadzić do
znacznej frustracji. Dzieci z zespołem Aspergera są znane z tego, że nie potrafią poradzić sobie z
frustracją.
Kiedy małe dzieci z zespołem Aspergera mają znacznie bardziej dojrzałe rozumowanie intelektualne niż
ich rówieśnicy, może istnieć możliwość tworzenia wyimaginowanych historii, które są fascynujące dla
innych dzieci. Dziecko może stać się liderem grupy małych dzieci, chętnych do odgrywania historii. W
późniejszym dzieciństwie kreatywność i talent w sztuce mogą być formą wyrażania siebie i osobistej
satysfakcji, która nie jest przeznaczona przede wszystkim dla publiczności lub podziwu ze strony
rówieśników. Deirdre Lovecky badała dzieci z zespołem Aspergera, które są uzdolnione i utalentowane,
i zauważyła, że w szkole takie dzieci rzadko otrzymują pracę odpowiadającą ich zdolnościom
poznawczym. Ważne jest, aby wychowawca dostrzegł potencjał intelektualny takich dzieci i ułożył
zaawansowany program nauczania. Dziecko skorzysta również z uczestnictwa w programach dla dzieci
uzdolnionych, nie tylko w celu poszerzenia wiedzy i rozwoju poznawczego, ale także w celu poznania
potencjalnego przyjaciela. Przyjaźń może opierać się na wymianie informacji i intelektualnych
dyskusjach, ale gdzie jeszcze dziecko może znaleźć intelektualnego rówieśnika w tym samym wieku,
aby stać się prawdziwym przyjacielem? Obecnie zdajemy sobie sprawę, że znaczący postęp w nauce i
sztuce można przypisać osobom, które miały inny sposób myślenia i posiadały wiele cech poznawczych
związanych z zespołem Aspergera . Typowi ludzie mają społeczny/lingwistyczny sposób myślenia, ale
alternatywne postrzeganie i profil zdolności poznawczych, które mogą prowadzić do cenionych
talentów, mogą być korzystne. Liliana, kobieta z zespołem Aspergera i znacznymi zdolnościami
intelektualnymi, powiedziała mi, że „język jest klatką myśli”, a wiele postępów w nauce i filozofii
osiągnięto dzięki alternatywnym konceptualizacji, która nie była oparta na myśli lingwistycznej. Lee,
student Uniwersytetu Oksfordzkiego, wyjaśnia, że:

Myślę, że Zespół Aspergera to inne spojrzenie na świat. Z pewnością pomogło mi to z matematyczną
stroną rzeczy. Bardzo łatwo jest mi myśleć w bardzo abstrakcyjnych kategoriach. Mogę ułożyć kostkę
Rubika w dwie minuty.
Rachel uważa, że:
Jednym z powodów, dla których dołączyłem do Mensy, było to, że chciałem wykorzystać to jako znak
rozpoznawczy mojej inteligencji i powiedzieć: „Mam taką ilość inteligencji i mogę to udowodnić,
ponieważ jestem w Mensie!” Ogólnie myślę, że większość ludzi z Zespół Aspergera jest dość
inteligentny. Gdybym mógł się zmienić i pozbyć zespołu Aspergera, szczerze nie sądzę, żebym to zrobił,
ponieważ jestem pewien, że straciłbym część mojej inteligencji.
Potrzebujemy osób z zespołem Aspergera, aby spojrzeć z nowej perspektywy na problemy jutra.
KLUCZOWE ZAGADNIENIA I STRATEGIE
• Niektóre małe dzieci z zespołem Aspergera rozpoczynają szkołę z umiejętnościami akademickimi
powyżej poziomu ich klasy.
• Wydaje się, że jest więcej dzieci z zespołem Aspergera, niż można by się spodziewać po skrajnych
zdolnościach poznawczych.
• Profil umiejętności uczenia się w szkole:
- Nauczyciele szybko rozpoznają, że dziecko ma charakterystyczny styl uczenia się, ma talent do
rozumienia świata logicznego i fizycznego, dostrzeganie szczegółów oraz zapamiętywanie i
porządkowanie faktów w sposób systematyczny.
- Dzieci z zespołem Aspergera łatwo się rozpraszają, szczególnie w klasie. Podczas rozwiązywania
problemów wydaje się, że mają „umysł jednotorowy” i lęk przed porażką.
- W miarę przechodzenia dziecka przez kolejne stopnie szkolne nauczyciele identyfikują problemy ze
zdolnościami organizacyjnymi, zwłaszcza w odniesieniu do zadań domowych i wypracowań.
- Jeśli dziecko z zespołem Aspergera nie odnosi sukcesów społecznych w szkole, wtedy ważniejszy staje
się sukces akademicki jako główna motywacja do uczęszczania do szkoły i rozwijania poczucia własnej
wartości.
- Profil lub wzorzec zdolności intelektualnych jest ważniejszy niż IQ ogólne lub w pełnej skali.
- Co najmniej 75 procent dzieci z zespołem Aspergera ma również profil zdolności uczenia się
wskazujący na dodatkową diagnozę zespołu deficytu uwagi.
- Psychologowie dzielą uwagę na cztery elementy: zdolność do podtrzymania uwagi, zwracać uwagę
na istotne informacje, przesunąć uwagę w razie potrzeby i zakodowania uwagi - to znaczy
zapamiętania, na co zwracano uwagę. Wydaje się, że dzieci z zespołem Aspergera mają problemy ze
wszystkimi czterema aspektami uwagi.
• Funkcja wykonawcza:
- Mamy teraz znaczne dowody naukowe potwierdzające, że niektóre dzieci, a zwłaszcza młodzież i
dorośli, z zespołem Aspergera mają upośledzone funkcje wykonawcze.
Psychologiczny termin funkcja wykonawcza obejmuje:
• zdolności organizacyjne i planistyczne

• Pamięć robocza
• hamowanie i kontrola impulsów
• autorefleksja i samokontrola
• zarządzanie czasem i ustalanie priorytetów
• rozumienie złożonych lub abstrakcyjnych pojęć
• stosowanie nowych strategii.
- Jedną ze strategii ograniczania problemów związanych z upośledzonym funkcjonowaniem
wykonawczym jest zatrudnianie kogoś jako „sekretarza wykonawczego”.
• Rozwiązywanie problemów:
- Badania wykazały, że dzieci z zespołem Aspergera mają tendencję do dalszego stosowania
nieprawidłowych strategii i rzadziej uczą się na własnych błędach, nawet jeśli wiedzą, że ich strategia
nie działa.
- Dziecko z zespołem Aspergera może preferować własne, specyficzne podejście do rozwiązywania
problemów.
- Ważne jest, aby zachęcać do elastyczności w myśleniu, a to może zacząć się w młodym wieku. Bawiąc
się z bardzo małymi dziećmi z zespołem Aspergera, dorosły może zagrać w grę „Co innego mogłoby to
być?”
- Dorosły może wokalizować swoje myśli podczas rozwiązywania problemów, aby dziecko z zespołem
Aspergera mogło wysłuchać różnych podejść, które dorosły rozważa w celu rozwiązania problemu.
• Radzenie sobie z błędami:
- Profil uczenia się dzieci i dorosłych z zespołem Aspergera może obejmować tendencję do skupiania
się na błędach, potrzebę naprawienia nieprawidłowości oraz chęć bycia perfekcjonistą.
- Ważne jest, aby zmienić postrzeganie błędów i pomyłek przez dziecko.
- Historie społeczne™ mogą być wykorzystane do wyjaśnienia, że uczymy się więcej na naszych błędach
niż na naszych sukcesach; błędy mogą prowadzić do interesujących odkryć, a błąd to szansa, a nie
katastrofa.
• Osiągnięcia w szkole w czytaniu i matematyce:
- Jest więcej dzieci z zespołem Aspergera, które osiągają skrajne wyniki w nauce czytania i liczenia, niż
można by się spodziewać.
- Kkonwencjonalne programy naprawcze czytania nie były tak skuteczne u dzieci z zespołem Aspergera,
jak można by się spodziewać.
- Trudnością dla dzieci z zespołem Aspergera, które potrafią rozwiązywać złożone problemy
matematyczne, może być wyjaśnienie słowami, w jaki sposób osiągnęły odpowiedź.
• Słaba spójność centralna:
- Dzieci z zespołem Aspergera mogą być wyjątkowo dobre w zwracaniu uwagi na szczegóły, ale wydają
się mieć znaczne trudności w postrzeganiu i rozumieniu ogólnego obrazu lub istoty.

- Rodzice dziecka lub osoby dorosłej z zespołem Aspergera często zwracają uwagę na zdolność syna lub
córki do przedstawiania żywych i dokładnych opisów wydarzeń, które miały miejsce w okresie
niemowlęcym.
• Strategie klasowe zachęcające do rozwoju poznawczego:
- Dzieci z zespołem Aspergera wydają się osiągać największe postępy w zdolnościach poznawczych i
akademickich w cichej, dobrze zorganizowanej klasie.
- Wychowawca klasy musi stworzyć środowisko „przyjazne dla zespołu Aspergera” oparte na
społecznych, językowych i poznawczych zdolnościach dziecka. Aby stworzyć takie środowisko,
konieczne jest, aby wychowawca miał dostęp do informacji i wiedzy na temat zespołu Aspergera oraz
uczestniczył w odpowiednich szkoleniach.
- Największy postęp poznawczy i naukowy osiągnęli nauczyciele, którzy wykazują empatyczne
zrozumienie dziecka. Tacy nauczyciele są elastyczni w swoich strategiach nauczania, ocenach i
oczekiwaniach. Niezmiennie lubią i podziwiają dziecko, szanują jego możliwości oraz znają motywacje
i profil uczenia się dziecka.
• Praca domowa:
- Główną przyczyną udręki dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera, ich rodzin i nauczycieli jest
zadowalające odrabianie pracy domowej.
- Teren, w którym dziecko pracuje w domu musi sprzyjać: koncentracja i nauka.
- Niezwykle pomocne jest, gdy rodzice tworzą dla dziecka plan codziennych prac domowych i
wymieniają się pamiętnikiem lub dziennikiem między domem a szkołą.
- Nauczyciel może podkreślić kluczowe aspekty arkusza pracy domowej, udzielić pisemnych wyjaśnień
i zadawać pytania, aby upewnić się, że dziecko wie, które aspekty materiału do pracy domowej są
istotne dla jego przygotowania do zadania.
- Moim zdaniem dziecko z zespołem Aspergera powinno być zwolnienie z kary za niewykonanie zadań
domowych na czas oraz że maksymalny czas na odrabianie prac domowych powinien wynosić 30
minut, chyba że dziecko lub nastolatek chce poświęcić więcej czasu na pracę domową.
• Obecnie zdajemy sobie sprawę, że znaczący postęp w nauce i sztuce można przypisać osobom, które
miały inny sposób myślenia i posiadały wiele cech poznawczych związanych z zespołem Aspergera.
Ruch i koordynacja
Niezdarność była szczególnie dobrze widoczna na lekcjach wychowania fizycznego. Nigdy nie był w
stanie kołysać się z rytmem grupy. Jego ruchy nigdy nie rozwijały się naturalnie i spontanicznie – a więc
przyjemnie - z właściwej koordynacji ruchowej - Hans Asperger
O ile osoby z zespołem Aspergera mają inny sposób myślenia, mogą też mieć inny sposób poruszania
się. Podczas chodzenia lub biegania koordynacja dziecka może być niedojrzała, a dorośli z zespołem
Aspergera mogą mieć dziwny, czasem idiosynkratyczny chód, któremu brakuje płynności i wydajności.
Przy uważnej obserwacji może wystąpić brak synchronizacji w ruchu rąk i nóg, zwłaszcza gdy osoba
biega. Rodzice często informują, że dziecko opóźniło się o miesiąc lub dwa w nauce chodzenia i
potrzebowało znacznych wskazówek w czynnościach edukacyjnych, które wymagały zręczności
manualnej, takich jak wiązanie sznurowadeł, ubieranie się i używanie jedzenia naczynia. Nauczyciele
mogą zauważyć problemy z umiejętnościami motorycznymi, takimi jak umiejętność pisania i

posługiwania się nożyczkami. Może to również mieć wpływ na czynności wymagające koordynacji i
równowagi, takie jak nauka jazdy na rowerze, jazdy na łyżwach lub używania hulajnogi. Dzieci, a czasem
dorośli z zespołem Aspergera, mogą mieć trudności ze zrozumieniem, gdzie znajduje się ich ciało w
przestrzeni, co często może powodować potykanie się, wpadanie na przedmioty i rozlewanie napojów.
Ogólny wygląd może być osobą niezdarną. Problemy z ruchem i koordynacją mogą być oczywiste dla
nauczyciela wychowania fizycznego (WF) i innych dzieci podczas zajęć WF i sportu oraz podczas zabaw
na placu zabaw, które wymagają umiejętności gry w piłkę. Dziecko z zespołem Aspergera może być
niedojrzałe w rozwoju umiejętności łapania, rzucania i kopania piłki . Podczas łapania piłki dwiema
rękami ruchy ramion są często słabo skoordynowane i mają problemy z wyczuciem czasu; tzn. ręce
zamykają się we właściwej pozycji, ale o ułamek sekundy za późno. Dziecko zbyt długo zastanawiało
się, co robić. Podczas rzucania piłką dzieci z zespołem Aspergera często nie patrzą w kierunku celu
przed rzuceniem, co wpływa na ich celność. Jedną z konsekwencji braku sukcesu lub popularności w
grach w piłkę jest wykluczenie dziecka z niektórych gier towarzyskich na placu zabaw. Takie dzieci mogą
zdecydować się na aktywne unikanie tych czynności, wiedząc, że nie są tak zdolne, jak ich rówieśnicy.
Jednak gdy odważnie próbują dołączyć do aktywności, mogą zostać celowo wykluczone przez inne
dzieci, ponieważ są postrzegane jako zobowiązanie, a nie atut zespołu. W związku z tym dzieci z
zespołem Aspergera są mniej zdolne do poprawy umiejętności gry w piłkę, ćwicząc z rówieśnikami. Od
najmłodszych lat rodzice muszą uczyć i ćwiczyć umiejętności gry w piłkę, nie po to, aby ich dziecko stało
się wyjątkowym sportowcem, ale aby zapewnić mu podstawowe kompetencje, które pozwolą mu
włączyć się do popularnych gier w piłkę rówieśników. Interesujące jest jednak to, że niektóre dzieci z
zespołem Aspergera mają lepszą koordynację i płynność ruchu podczas pływania, rozwijają niezwykłą
zwinność podczas korzystania z trampoliny, uzyskują koordynację poprzez ćwiczenia w sportach
samotnych, takich jak golf, które mogą stać się przedmiotem szczególnego zainteresowania oraz
cieszyć się zajęciami rekreacyjnymi, takimi jak jazda konna. Może to być na poziomie przed
rówieśnikami. Umiejętności ruchowe można ocenić poprzez obserwację i szereg standaryzowanych
testów, które mierzą określone zdolności ruchowe. Naiwny obserwator ma wrażenie niezdarności u
większości dzieci z zespołem Aspergera, ale kilka badań z zastosowaniem specjalistycznych procedur
oceny wykazało, że specyficzne przejawy zaburzeń ruchowych występują u prawie wszystkich dzieci z
zespołem Aspergera. Tak więc Christopher Gillberg umieścił niezdarność ruchową jako jedno ze swoich
sześciu kryteriów diagnostycznych .W przeciwieństwie do tego, kryteria Petera Szatmariego i
współpracowników, kryteria DSM-IV Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz kryteria
ICD-10 Światowej Organizacji Zdrowia nie odnoszą się bezpośrednio do zdolności ruchowych. Jednak
DSM-IV zawiera listę cech związanych z zespołem Aspergera, która obejmuje obecność niezdarności
ruchowej i niezręczności, które są stosunkowo łagodne, ale mogą przyczyniać się do odrzucenia
rówieśników i izolacji społecznej. Obecnie niezdarność jest uważana za cechę związaną z zespołem
Aspergera, ale nie za cechę definiującą w trzech z czterech kryteriów diagnostycznych.
PROFIL ZDOLNOŚCI RUCHOWYCH
Profil zdolności ruchowych może obejmować zaburzoną sprawność manualną, zaburzoną koordynację,
równowagę, chwyt i ton oraz mniejszą prędkość w zadaniach manualnych. Może pojawić się problem
z równowagą, co sprawdza się, badając umiejętność stania na jednej nodze z zamkniętymi oczami i
chodzenie w tandemie, czyli chodzenie po linii prostej, jak po. Temple Grandin opisuje, jak „nie jest w
stanie utrzymać równowagi, kiedy stawiam jedną nogę przed drugą (chodzenie w tandemie)”. Nita
Jackson opisuje swoje trudności z chodzeniem: Ale najgorsza była nauka chodzenia. Nigdy nie myśląc
o użyciu ramion, aby mi pomóc, moja górna część ciała zawsze pozostawała sztywna, jakby moje ręce
były przyszyte do moich boków. Chodzenie w tandemie (stawiając jedną nogę przed drugą, jakbym
stąpało po linie) niemożliwe, więc rozwinąłem ten dziwny chód – kaczka jak kaczka lub człowiek z
poważnymi problemami z pęcherzem. To był tylko jeden z wielu powodów, dla których moi rówieśnicy

mnie zastraszali. Te cechy wpłyną na zdolność dziecka do korzystania ze sprzętu do zabaw
przygodowych oraz na jego/jej kompetencje w niektórych zajęciach w gimnazjum. Zwiększą również
podatność dziecka na dokuczanie. Hans Asperger zauważył, że niektóre dzieci, które widział, miały
niezwykłą mimikę twarzy. W przypadku jednego dziecka opisał, jak „Jego mimika była rzadka i
sztywna”. Może brakować zmienności ruchów twarzy w celu wyrażania myśli i uczuć. Płaski wyraz
twarzy, pozbawiony tonu i subtelnych ruchów, może również sprawić, że osoba będzie wyglądać na
smutną. Niezdarny lub niewyraźny język ciała jest zawarty w kryteriach diagnostycznych Christophera
Gillberga. Zauważyłem również, że mowa ciała może nie być zsynchronizowanym „tańcem” z
rozmówcą. Chociaż dysponujemy znaczną wiedzą badawczą i kliniczną dotyczącą społecznych,
emocjonalnych, językowych i poznawczych zdolności osób z zespołem Aspergera, stosunkowo niewiele
wiemy o zdolnościach ruchowych. W ciągu następnej dekady musi nastąpić wzrost badań dotyczących
tego konkretnego aspektu zespołu Aspergera i więcej strategii naprawczych opracowanych i
ocenionych w celu poprawy ruchu i koordynacji.
WCZESNE WYKRYCIE ZAKŁÓCEŃ RUCHU
Ostatnie badania wykazały, że nieprawidłowe wzorce ruchowe można wykryć u niemowląt, u których
później rozwiną się objawy kliniczne zespołu Aspergera. Osnat Teitelbaum i współpracownicy
przeanalizowali domowe nagrania wideo z wczesnych lat 16 dzieci z zespołem Aspergera. Wzorce
ruchowe i odruchy dzieci zostały szczegółowo zbadane, a badanie zidentyfikowało odruchy
prymitywne, które utrzymywały się zbyt długo oraz odruchy, które nie pojawiały się w oczekiwanym
wieku. Autorzy zauważyli, że niektóre niemowlęta, u których później rozwinął się zespół Aspergera,
miały nietypowy kształt ust, określany jako usta Moebiusa: to znaczy naciągnięta górna warga i płaska
dolna warga. Pojawiały się oznaki nietypowej asymetrii, gdy dzieci leżały na plecach i sięgały po zabawki
i manipulowały nimi – na przykład tylko jedną ręką – oraz inny ruch lub obrót z pozycji leżącej na wznak,
czyli gdzie zmieniły pozycję z leżenia na plecach do ich brzuszków. Rozwój siedzenia może być
opóźniony o kilka miesięcy, a ruch pełzający może nie mieć podstawowych wzorców ukośnie
przeciwstawnych kończyn. Analiza prób chodzenia niemowląt wykazała problemy z upadkiem, takie
jak skłonność do przewracania się na bok i brak odruchów ochronnych. Innym odruchem, który
rozwinął się późno, było obracanie głowy w celu utrzymania pozycji pionowej podczas rotacji ciała. W
wieku od sześciu do ośmiu miesięcy, typowe niemowlęta mogą być trzymane w powietrzu w pasie, a
ich ciało powoli przechylane o około 45 stopni w jedną stronę, a następnie z powrotem do pozycji
pionowej, a następnie przechylone na drugą stronę. kompensacyjny ruch głowy w celu utrzymania
pionowej pozycji głowy. Jest to znane jako „Test przechylania”, a opóźnienie w osiągnięciu tej zdolności
może być kolejnym wskaźnikiem opóźnionych odruchów obserwowanych u niemowląt, u których
później rozwijają się objawy zespołu Aspergera. Potrzebne są dalsze badania, aby potwierdzić i bardziej
szczegółowo opisać niezwykłe wzorce ruchowe i opóźnienie odruchów w okresie niemowlęcym, które
mogą być związane z zespołem Aspergera. Rodzice będą zainteresowani procedurami oceny, które
mogą wskazać, czy nowy członek rodziny rozwija objawy zespołu Aspergera, a pediatrzy mogą
rozważyć zastosowanie takich ocen jako systemu wczesnego badania przesiewowego w celu
identyfikacji niemowlęcia, którego rozwój będzie wymagał starannego monitorowania pod kątem
innych objawów zespół.
PLANOWANIE PSYCHICZNE I KOORDYNACJA RUCHU
Osoba ma apraksję, gdy występują problemy z konceptualizacją i planowaniem ruchu, tak że działanie
jest mniej sprawne i skoordynowane, niż można by się spodziewać. Badania wykazały, że dzieci z
zespołem Aspergera mają problemy z przygotowaniem umysłowym i planowaniem ruchu przy
stosunkowo nienaruszonych ścieżkach motorycznych. Źle zaplanowany ruch i powolny czas

przygotowania psychicznego mogą być dokładniejszym opisem niż zwykła niezdarność. Ben opisuje
doświadczenie opóźnienia lub poczucia braku zaangażowania między myślą a działaniem:
Zawsze czułem rozłączenie między moim ciałem a mózgiem. Czasami czuję się tak, jakbym nie miał
ciała. Moje ciało mnie zawiodło. Upadam, gdy próbuję się odwrócić. Mam problemy z widzeniem. Nie
mogę się skupić. Nie mogę sprawić, by moje ręce poruszały się tak, jak chcę.
Problemy mogą też wystąpić z propriocepcją - czyli integracją informacji o pozycji i ruchu ciała w
przestrzeni oraz umiejętnością utrzymania postawy i równowagi. Są to umiejętności, które są często
wykorzystywane w zabawach wspinaczkowych i przygodowych dzieci. Podczas wspinania się na
drzewo może wystąpić tendencja do spadania z aparatu wspinaczkowego oraz ryzyko upadku i
zranienia. Dziecko z zespołem Aspergera znów może niechętnie uczestniczyć w takich zajęciach z
rówieśnikami i przyjaciółmi. Znam też kilkoro dzieci z zespołem Aspergera, które naprawdę lubią być
do góry nogami przez długi czas. Te dzieci podczas oglądania telewizji przyjmują pozycję, w której ich
stopy znajdują się na szczycie krzesła, a ich głowa spoczywa tuż nad podłogą. Badając ogólne
możliwości ruchowe dzieci z zespołem Aspergera, mogą pojawić się objawy ataksji; to znaczy mniej
uporządkowana koordynacja mięśniowa i nieprawidłowy wzorzec ruchu. Może to obejmować ruchy
wykonywane z nienormalną siłą, rytmem i dokładnością oraz niestabilny chód. Obserwacje chodzenia
i biegania, wchodzenia po schodach, skakania i dotykania celu (test palec w nos) dzieci z zespołem
Aspergera wskazują na objawy ataksji. Terapeuci zajęciowi, fizjoterapeuci i specjaliści medyczni
zajmujący się rozwojowymi zaburzeniami ruchu będą musieli rozważyć badanie przesiewowe nowych
skierowań pod kątem możliwości dodatkowej diagnozy zespołu Aspergera. Jednym z zaburzeń
ruchowych związanych z zespołem Aspergera są rozluźnione stawy. Nie wiemy, czy jest to
nieprawidłowości strukturalne, czy spowodowane niskim napięciem mięśniowym, ale autobiografia
Davida Miedzianika opisuje, jak: W przedszkolu przypominam sobie, jak grałem w wiele gier i uczyli nas
pisać. W szkole podstawowej i przedszkolu często mi się skarcili za złe trzymanie długopisu. Do dziś nie
trzymam dobrze długopisu, więc moje pismo nigdy nie było dobre. Myślę, że głównym powodem, dla
którego źle trzymam długopis, jest to, że stawy moich palców są podwójnie połączone i mogę zgiąć
palce do tyłu. W przypadku problemów z rozluźnieniem stawów lub niedojrzałym lub nietypowym
chwytem dziecko może zostać skierowane do terapeuty zajęciowego lub fizjoterapeuty w celu oceny i
czynności naprawczych. Powinno to być priorytetem w przypadku małego dziecka, ponieważ tak wiele
zajęć szkolnych wymaga użycia ołówka lub długopisu. Kiedy Asperger pierwotnie zdefiniował cechy
zespołu, opisał problemy z kopiowaniem różnych rytmów. Ta cecha została opisana w jednym z
autobiograficznych esejów Temple Grandin: Zarówno jako dziecko, jak i jako dorosły mam trudności z
dotrzymywaniem rytmu. Na koncercie, na którym ludzie klaszczą w rytm muzyki, muszę podążać za
inną osobą siedzącą obok mnie. Sama umiem utrzymywać rytm w miarę dobrze, ale niezwykle trudno
jest zsynchronizować rytmiczne ruchy z innymi ludźmi lub z akompaniamentem muzycznym. Wyjaśnia
to cechę, która jest dość rzucająca się w oczy, gdy idziesz obok osoby z zespołem Aspergera. Gdy dwoje
ludzi idzie obok siebie, mają tendencję do synchronizowania ruchów kończyn, podobnie jak podczas
parady żołnierzy: ich ruchy mają ten sam rytm. Osoba z zespołem Aspergera wydaje się chodzić w rytm
innego bębna.
PISMO ODRĘCZNE
Hans Asperger jako pierwszy opisał problemy niektórych dzieci z pismem ręcznym. Jego oryginalne
opublikowane badanie opierało się na uważnych obserwacjach czworga dzieci, a w przypadku jednego
dziecka, Fritza, zauważył, że „w jego napiętej pięści ołówek nie mógł płynnie płynąć”, a u innego, Ernsta,
„Pióro nie było mu posłuszne”. utknął i plunął”. Nauczyciele i rodzice mogą być bardzo zaniepokojeni
trudnościami z pisaniem odręcznym. Poszczególne litery mogą być słabo uformowane i większe niż
można by się spodziewać, w przypadku dzieci i dorosłych. Termin techniczny to makrografia.

Wypełnienie każdego listu może zająć dziecku zbyt dużo czasu, powodując opóźnienia w wykonywaniu
zadań pisemnych. Podczas gdy reszta klasy napisała kilka zdań, dziecko z zespołem Aspergera wciąż
zastanawia się nad pierwszym zdaniem, stara się pisać czytelnie i staje się coraz bardziej sfrustrowany
lub zawstydzony swoją niemożnością pisania porządnie i konsekwentnie. Czasami słowo napisane
ołówkiem jest często wymazane, ponieważ dziecko uważa, że litery nie są idealne, są dokładną kopią
tekstu drukowanego w książce. Aktywność na zajęciach może zostać odrzucona z powodu niechęci do
wymogu pisania, niekoniecznie niechęci do tematu. Nauczyciele mogą być sfrustrowani nieczytelnością
pisma, ale muszą pamiętać, że jest to wyraz zaburzenia ruchu, niekoniecznie brak zaangażowania w
pracę. Niektóre dzieci z zespołem Aspergera fascynują się pismem i rozwijać szczególne
zainteresowanie kaligrafią. Problem polega na tym, że ukończenie zadania pisemnego w klasie zajmuje
dziecku zbyt dużo czasu. Każda litera może być idealna, ale dziecko bardziej pochłonęło tworzenie liter
niż treść zdania. Kiedy dziecko z zespołem Aspergera ma problem z pismem odręcznym, jest kilka
możliwości. Ćwiczenia korekcyjne poprawiające koordynację ruchową – w zasadzie dużo ćwiczeń –
mogą poprawić zdolności motoryczne potrzebne do czytelnego pisania, ale takie czynności mogą być
niezwykle nudne i opierając się dziecku. Terapeuta zajęciowy może zasugerować modyfikacje
poprawiające umiejętności pisania odręcznego, takie jak lekko pochylona powierzchnia do pisania i
łatwiejszy do uchwycenia długopis. Skryba może być używany w klasie do pisania dla dziecka. Jednak
sugeruję nauczycielom i rodzicom, że pismo ręczne staje się przestarzałą umiejętnością w XXI wieku:
nowoczesna technologia może przyjść na ratunek w zakresie pisania na maszynie, a nie pisma
ręcznego. Małe dziecko z zespołem Aspergera należy zachęcać do nauki pisania i używania klawiatury,
komputera i drukarki w klasie. Podczas gdy podstawowe umiejętności pisania są nadal potrzebne,
ponieważ obecne pokolenie dzieci staje się dorosłymi, będą one mogły rozmawiać z urządzeniem do
przetwarzania tekstu, które będzie nagrywać i drukować mowę. Niewiele osób dzisiaj pisze do kogoś
odręcznie napisany list; komunikacja odbywa się głównie za pomocą wpisanego e-maila. Egzaminy
licealne i uniwersyteckie dla nastolatków i młodych dorosłych z zespołem Aspergera można ukończyć,
wpisując odpowiedzi na pytania, co jest skuteczniejszym sposobem wyrażania wiedzy i jest łatwiejsze
do odczytania przez egzaminatorów. Dlatego nauczyciele i rodzice nie powinni być zbytnio
zaniepokojeni słabymi umiejętnościami pisania odręcznego; raczej upewnij się, że dziecko uczy się
pisać. Gdy ta opcja nie jest dostępna, niektóre dzieci mogą potrzebować dodatkowego czasu na
wykonanie zadań i egzaminów.
DZIAŁANIA I STRATEGIE POPRAWY RUCHU I KOORDYNACJI
W przypadku rozpoznania problemów z rozwojem i koordynacją ruchu ocena terapeuty zajęciowego
lub fizjoterapeuty może określić stopień opóźnienia i profil zdolności ruchowych. Stanowi to punkt
odniesienia, na podstawie którego można mierzyć postępy oraz projektować, wdrażać i oceniać
działania naprawcze. Ocena może wskazać korekty, które należy wprowadzić zarówno w codziennym
życiu osoby, jak i w oczekiwaniach innych, aby dostosować się do określonego ruchu. Ważne jest
również, aby ocenić, w jaki sposób upośledzone zdolności ruchowe mogą wpływać na codzienne życie
dziecka, zwłaszcza w zakresie umiejętności dbania o siebie, poczucia własnej wartości, włączenia lub
wykluczenia przez rówieśników oraz możliwości wyśmiewania dziecka. Bycie opisywanym jako
niezdarne ma dla dziecka istotne implikacje praktyczne i psychologiczne. Terapeuta może
zaproponować czynności do wykonania w domu, które poprawią zdolności ruchowe i może włączyć
dziecko do programu terapii ruchowej. Ważne jest, aby zajęcia korekcyjne w domu, na terapii i w szkole
sprawiały przyjemność. Dziecko z zespołem Aspergera będzie bardzo świadome tego, że jest mniej
sprawne niż jego rówieśnicy i niechętnie w nim uczestniczy, chyba że aktywność jest wewnętrznie
przyjemna i widać wyraźny postęp, zachętę i sukces.

Nauczyciel wychowania fizycznego musi być świadomy natury zespołu Aspergera i tego, jak
dostosować zajęcia WF. Adaptacje powinny kłaść nacisk na sprawność fizyczną, a nie na
współzawodnictwo w sportach zespołowych. Wymagając od dziecka udziału w grach z piłką, nauczyciel
powinien zniechęcać inne dzieci do śmiechu, gdy dziecko bawi się piłką, a liderzy zespołów nie powinni
wybierać członków zespołu, co często powoduje, że zarówno dziecko z zespołem Aspergera jest
wybierane jako ostatnie. i w jękach innych dzieci, że muszą mieć takie niezdarne dziecko jako członek
ich zespołu. Ważne jest również, aby nauczyciel WF zdał sobie sprawę, że gimnazjum jest środowiskiem
awersyjnym dla dzieci z zespołem Aspergera. Poziom hałasu może być wysoki, a krzyki dzieci odbijają
się echem od ścian; szybka akcja, gorączkowa i oszałamiająca dla dziecka z problemami z planowaniem
motorycznym; i bliski kontakt fizyczny z innymi dziećmi jest nieunikniony. Nauczyciel będzie musiał być
w stanie poradzić sobie ze stopniem niepokoju lub nadmierną reakcją, gdy dziecko popełni błąd lub
jego zespół przegra. Zapewnienie mentora, który może wspierać i chronić dziecko z zespołem
Aspergera przed śmiesznością, ma swoje zalety. Nauczyciel wychowania fizycznego może być
pomysłowy w przypadku niektórych gier zespołowych. Na przykład zdolność dziecka do
identyfikowania błędów i znajomość zasad uczyniłaby z niego idealnego asystenta sędziego, podczas
gdy umiejętność liczenia może sprawić, że dziecko będzie idealną osobą do rejestrowania wyników i
odpowiadania za szkolne tabele ligowe. W leczeniu konkretnych problemów ruchowych pomocne
będzie, jeśli nauczyciel lub terapeuta zademonstruje, co robić z boku, a nie stawić czoła osobie z
zespołem Aspergera. Nagrania wideo mogą być wykorzystywane do umożliwienia dziecku zobaczenia
jego ruchów i udokumentowania, w jaki sposób program poprawił określone zdolności (Manjiviona i
Prior 1995). Czasami nauczanie praktyczne zapewni wskazówki dotyczące wymaganych ruchów.
Wreszcie, podczas gdy codzienny program fitness może poprawić zdolności ruchowe i koordynacyjne,
uwolnienie energii fizycznej może być również emocjonalną regeneracją dla dzieci z zespołem
Aspergera, które mają problem z wyrażaniem i radzeniem z emocjami
RUCHY PRZYMUSOWE LUB TIKI
Doświadczenie kliniczne i obserwacje dzieci i dorosłych z zespołem Aspergera wskazują, że
okazjonalnie mogą wystąpić ruchy mimowolne lub tiki. Badania wykazały, że od 20 do 60 procent dzieci
z zespołem Aspergera rozwijają tiki. Tiki mogą wahać się od chwilowych „drgań” do złożonych ruchów.
Czasami mięśnie głosowe wydają mimowolny dźwięk lub frazę. Tabela podaje kilka przykładów
prostych i złożonych tików ruchowych i głosowych. Mimowolny ruch lub dźwięk jest nieoczekiwany i
bezcelowy. Jeśli u dziecka z zespołem Aspergera wystąpią tiki, pierwsze objawy są zwykle
rozpoznawane we wczesnym dzieciństwie, a z czasem częstotliwość i złożoność tików stopniowo
wzrasta, ze względnym szczytem mimowolnych ruchów w wieku od 10 do 12 lat. W późnym okresie
dojrzewania częstotliwość tików ma tendencję do zmniejszania się, a 40% dzieci, u których pojawiają
się tiki, nie występuje w wieku 18 lat . „Słownictwo” dziecka dotyczące tików może się zmieniać w
czasie, ponieważ różne rodzaje tików pojawiają się i znikają, a mogą być miesiące, kiedy dziecko jest
względnie wolne od tików. Tiki mogą zniknąć, gdy dziecko koncentruje się na czynności i stać się
bardziej zauważalne podczas określonych czynności, takich jak odpowiadanie na pytania otwarte.
Mimowolne ruchy mogą wystąpić, gdy dziecko jest zrelaksowane, na przykład podczas siedzenia i
oglądania telewizji; i chociaż stres nie powoduje bezpośrednio tików, częstość tików może być większa,
gdy doświadczasz stresu. Tiki mogą być nie tylko mimowolnymi ruchami i dźwiękami. Znam
nastolatków z zespołem Aspergera i zaburzeniem tikowym, które wygłaszają komentarze, takie jak
„nieracjonalne myśli pojawiają się w moim mózgu”. Nazywam to tikami myśli i emocji. Myśl i późniejsze
działanie lub uczucie mogą nie być związane z kontekstem. Czasami myśl może dotyczyć zrobienia
czegoś niewłaściwego i potencjalnie zawstydzającego lub tik emocji może być nagłym uczuciem
intensywnego smutku, złości lub niepokoju. Te uczucia trwają tylko kilka sekund, ale mogą być
niepokojące, jeśli pojawiają się często w ciągu dnia. Wiemy, że tiki są spowodowane zaburzeniem pętli

planowania między korą mózgową a ośrodkami ruchu mózgu oraz aktywnością neuroprzekaźników
dopaminy i noradrenaliny. Leczenie zmniejszające częstość występowania tików polega na obniżeniu
poziomu dopaminy. Rodzice muszą być świadomi, że niektóre leki, takie jak leki pobudzające
stosowane w ADHD, zwiększają poziom dopaminy i mogą zwiększać częstotliwość tików. Ponieważ
ruch jest mimowolny, dziecko nie wie świadomie, kiedy pojawi się tik, przez co ma trudności z
hamowaniem ruchu lub dźwięku. Niestety, działania takie jak sporadyczne wąchanie mogą być
irytujące dla członków rodziny i prowadzić do dokuczania i wyśmiewania przez rówieśników w szkole.
Ważne jest, aby członkowie rodziny, nauczyciele i rówieśnicy nie krytykowali ani nie wyśmiewali
dziecka za jego mimowolne ruchy lub dźwięki. Czasami najlepiej jest po prostu zignorować tiki, a rodzic
zaoferuje współczucie i wsparcie emocjonalne, jeśli dziecko jest zaniepokojone reakcją innych na jego
mimowolne ruchy i dźwięki. Tiki mogą przeszkadzać w zajęciach w klasie, ponieważ dziecko potrzebuje
więcej czasu na ukończenie pracy ze względu na częstotliwość mimowolnych działań, które zakłócają
jego uwagę, a czasem rozpraszają inne dzieci. Nauczyciel może być wzorem do naśladowania w
akceptacji tików, jeśli to konieczne, zapewniając dziecku dodatkowy czas na wykonanie zadania i
zachęcając inne dzieci do ignorowania ruchów lub dźwięków. Psychologowie kliniczni i psychiatrzy są
zaniepokojeni rozwojem tików, ponieważ doświadczenie kliniczne i ostatnie badania wskazują, że u
niektórych dzieci z zespołem Aspergera mogą pojawić się objawy trzech kolejnych odrębnych zaburzeń
rozwojowych. Zespół Tourette’a diagnozuje się u dziecka, gdy występuje połączenie co najmniej dwóch
tików ruchowych i co najmniej jednego tiku głosowego, a tiki trwają co najmniej rok. Dzieci z
kombinacją zespołu Aspergera i Tourette’;a są również bardziej narażone na objawy ADHD i rozwój
zaburzeń lękowych, takich jak zaburzenie obsesyjno-kompulsywne. Tak więc, chociaż rozwój tików jest
uważany za stosunkowo łagodny, podczas rozpoznawania tików podczas oceny diagnostycznej
klinicyści powinni również badać objawy ADHD i mieć świadomość, że u dziecka mogą również wystąpić
objawy OCD. Klinicyści muszą również zdawać sobie sprawę z tego, w jaki sposób ta konkretna
kombinacja zaburzeń wpłynie na codzienne życie dziecka i znać wszelkie wymagane modyfikacje
leczenia i edukacji.
Proste tiki motoryczne:
Mruganie oczami
Grymas twarzy
Drganie nosa
Wydęcie ust
Wzruszenie ramion
Szarpie ramię
Kiwanie głową
Występ języka
Oczyszczanie gardła
Wąchanie
Pochrząkiwanie
Gwizdanie
kaszel

Parskanie
Korowanie
Dźwięk ssania

Złożone tiki ruchowe
Skakanie
Kręcenie
Dotykanie przedmiotów
Gryząca warga
Gesty twarzy
Lizanie
Szczypanie (siebie i innych)
Machający obiema rękami, zgięty w łokciu jak ptak
skrzydełka
Mamrotanie pod nosem
Odgłosy zwierząt
Powtórzenie właśnie wypowiedzianego słowa lub wyrażenia
Złożone wzorce oddechowe
POGORSZENIE ZDOLNOŚCI RUCHOWYCH
W literaturze naukowej opisano przypadki, w których u nastolatków z zespołem Aspergera rozwijało
się powolne i stałe pogorszenie zdolności ruchowych. Takie przypadki są niezwykle niezwykłe. Wzorzec
pogorszenia polega na zwiększonej powolności wpływającej na ruchy i odpowiedzi mówione. Osoba ta
ma trudności z rozpoczynaniem i kończeniem ruchów i staje się coraz bardziej zależna od wskazówek
fizycznych i podpowiedzi werbalnych podczas czynności takich jak ścielenie łóżka lub ubieranie się.
Czasami osoba może na chwilę „zamrozić” podczas aktywności, a czasami może wykazywać drżenie
spoczynkowe, powolny chód, sztywność mięśni i płaską twarz przypominającą maskę. Cechy te
przypominają wzorce ruchowe związane z katatonią i chorobą Parkinsona. Pogorszenie sprawności
ruchowej występuje zwykle między 10 a 19 rokiem życia i jest bardziej prawdopodobne u nastolatków
z autyzmem niż z zespołem Aspergera: tj. osoba ma znaczne trudności w nauce i umiejętności
językowe. Jednak zdarzały się rzadkie przypadki takiego pogorszenia u nastolatków z zespołem
Aspergera. Wzorzec pogorszenia tylko przypomina, ale nie może być bezpośrednio porównywalny z
naszą konceptualizacją katatonii i choroby Parkinsona, i powinniśmy rozważyć użycie nowego terminu:
katatonia autystyczna. Nie mamy pewności, czy pogorszenie zdolności ruchowych jest spowodowane
specyficznym stanem neurologicznym, nietypowym wyrazem opóźnienia psychoruchowego i brakiem
motywacji związanym z depresją kliniczną, czy też znacznym pogorszeniem zdolności poznawczych do
planowania ruchu i wykonać odpowiedź, tj. aby myśl zamieniła się w działanie. Na szczęście badamy
szereg opcji leczenia. Jeśli u osoby wystąpią objawy katatonii autystycznej, ważne jest, aby została

skierowana do neurologa lub neuropsychiatry w celu dokładnego zbadania sprawności ruchowej. Leki
i inne techniki terapeutyczne mogą znacznie zmniejszyć ekspresję tego rzadkiego zaburzenia ruchu.
Istnieją również proste techniki, których rodzice mogą użyć, aby zainicjować lub wznowić ruch. Na
przykład inna osoba dotykająca kończyny lub ręki, która musi się poruszyć, może być bardzo pomocna
lub praca obok osoby z podwójnym zestawem sprzętu może wystarczyć do rozpoczęcia wymaganego
ruchu. Słuchanie muzyki może utrzymać płynność ruchu. Fizjoterapeuci opracowali również zajęcia dla
osób z chorobą Parkinsona, które można zastosować u nastolatka z zespołem Aspergera i katatonią
autystyczną.
DOSKONAŁOŚĆ ZDOLNOŚCI RUCHOWYCH
Chociaż wiemy, że zespół Aspergera może być związany z upośledzeniem zdolności ruchowych, znam
wiele dzieci i dorosłych z zespołem Aspergera, którzy osiągnęli wyjątkowe zdolności ruchowe i
przyczynili się do wygrania mistrzostw krajowych i międzynarodowych. Wydaje się, że zaburzenia
ruchu nie wpływają na niektóre aktywności sportowe, takie jak pływanie, korzystanie z trampoliny, gra
w golfa i jazda konna. Są to również czynności, które można praktykować w samotności. Ze względu na
względny sukces w tych czynnościach, dziecko z zespołem Aspergera może rozwinąć szczególne
zainteresowanie tą czynnością i, dzięki rozległej praktyce i zdecydowanej determinacji, osiągnąć
poziom biegłości, który osiąga bardzo wysoki poziom. Mogą istnieć umiejętności w sportach
wytrzymałościowych, takich jak bieganie w maratonie. Gdy ruch biegowy stanie się skuteczny, osoba z
zespołem Aspergera może być wyjątkowo tolerancyjna na dyskomfort i zdolna do dalszego biegu.
Niektóre sporty, takie jak szermierka, mogą być uprawiane przez dzieci z zespołem Aspergera.
Uczestnik musi nosić maskę (brak problemów z kontaktem wzrokowym z przeciwnikiem) i ma ustalone
ruchy i reakcje do nauki. Sztuki walki również mogą być atrakcyjne, zwłaszcza jeśli istnieje podejście
zwolnione do początkowego uczenia się defensywnych i ofensywnych działań. Historia i kultura sztuk
walki może być również intelektualnym zainteresowaniem dziecka z zespołem Aspergera. Gry w bilard
i snookera w pomieszczeniach nie są sportami związanymi ze zwinnością, ale młodzież z zespołem
Aspergera może w naturalny sposób rozumieć geometrię poruszających się piłek. Chociaż Jerry
Newport, mężczyzna z zespołem Aspergera, powiedział mi: „Nigdy nie miałem poczucia naturalnego
wdzięku”, dzieci z zespołem Aspergera mają potencjał do uczestniczenia w różnych dyscyplinach
sportowych i cieszenia się nimi, a czasem nawet do osiągania sukcesów w określonych dyscyplinach
sportowych. .
KLUCZOWE ZAGADNIENIA I STRATEGIE
• Wrażenie niezdarności występuje u co najmniej 60% dzieci z zespołem Aspergera, ale kilka badań z
zastosowaniem specjalistycznych procedur oceny wykazało, że u prawie wszystkich dzieci z zespołem
Aspergera występują specyficzne przejawy zaburzeń ruchowych.
• Podczas chodzenia lub biegania koordynacja dziecka może być niedojrzała,
a dorośli z zespołem Aspergera mogą mieć dziwny, czasami idiosynkratyczny chód, któremu brakuje
płynności i wydajności.
• Nauczyciele mogą zauważyć problemy z umiejętnościami motorycznymi, takimi jak umiejętność
pisania i używania nożyczek.
• Niektóre dzieci z zespołem Aspergera mogą być niedojrzałe w rozwoju umiejętności łapania, rzucania
i kopania piłki.

• Od najmłodszych lat rodzice muszą uczyć i ćwiczyć umiejętności gry w piłkę, nie po to, aby ich dziecko
stało się wyjątkowym sportowcem, ale aby zapewnić mu podstawowe kompetencje, które pozwolą
mu uczestniczyć w popularnych grach w piłkę wśród rówieśników.
• Ostatnie badania wykazały, że u niemowląt można wykryć nieprawidłowe wzorce ruchowe, u których
później rozwiną się objawy kliniczne zespołu Aspergera.
• Źle zaplanowany ruch i wolniejszy czas przygotowania psychicznego mogą być dokładniejszym
opisem niż zwykła niezdarność.
• Nauczyciele i rodzice mogą być bardzo zaniepokojeni trudnościami z pisaniem odręcznym.
• Sugeruję nauczycielom i rodzicom, że pismo ręczne staje się przestarzałą umiejętnością w XXI wieku:
nowoczesna technologia może przyjść na ratunek w zakresie pisania na maszynie, a nie pisma
ręcznego.
• Nauczyciel wychowania fizycznego musi być świadomy natury zespołu Aspergera i tego, jak
dostosować zajęcia WF.
• Doświadczenie kliniczne i obserwacje dzieci i dorosłych z zespołem Aspergera wskazują, że
okazjonalnie mogą wystąpić ruchy mimowolne lub tiki.
• Zakłócenia ruchu nie wydają się wpływać na niektóre zajęcia sportowe takie jak pływanie, korzystanie
z trampoliny, gra w golfa i jazda konna
Wrażliwość sensoryczna
W sensie gustu prawie zawsze odnajdujemy bardzo wyraźne upodobania i antypatie. Nie inaczej jest
ze zmysłem dotyku. Wiele dzieci ma wyjątkowo silną niechęć do określonych wrażeń dotykowych. Nie
tolerują szorstkości nowych koszul czy naprawianych skarpet. Również woda z mycia może być często
źródłem nieprzyjemnych wrażeń, a co za tym idzie, nieprzyjemnych scen. Istnieje również
nadwrażliwość na hałas. Jednak te same dzieci, które często wyraźna nadwrażliwość na hałas w
określonych sytuacjach, m.in. inne sytuacje mogą wydawać się niewrażliwe. - Hans Asperger
Klinicyści i naukowcy definiują zespół Aspergera przede wszystkim na podstawie profilu zdolności danej
osoby w zakresie rozumowania społecznego, empatii, zdolności językowych i poznawczych, ale jednym
z atrybutów zespołu Aspergera, wyraźnie identyfikowanych w autobiografiach i opisach ich dziecka
przez rodziców, jest nadwrażliwość i nadwrażliwość na określone doznania zmysłowe. Ostatnie
badania naukowe i artykuły przeglądowe potwierdziły niezwykły wzorzec percepcji i reakcji
sensorycznej (Dunn, Smith Myles i Orr 2002; Harrison i Hare 2004; Hippler i Klicpera 2004; Jones,
Quigney i Huws 2003; O'Neill i Jones 1997; Rogers i Ozonoff 2005). Niektórzy dorośli z zespołem
Aspergera uważają, że ich wrażliwość sensoryczna ma większy wpływ na ich codzienne życie niż
problemy z nawiązywaniem znajomości, radzeniem z emocjami i znalezieniem odpowiedniego
zatrudnienia. Niestety, klinicyści i naukowcy mają tendencję do ignorowania tego aspektu zespołu
Aspergera i nie mamy zadowalającego wyjaśnienia, dlaczego dana osoba ma niezwykłą wrażliwość
sensoryczną, ani szeregu skutecznych strategii modyfikacji wrażliwości sensorycznej. Najczęściej
występuje wrażliwość na bardzo specyficzne dźwięki, ale może również występować wrażliwość na
wrażenia dotykowe, intensywność światła, smak i konsystencję jedzenia oraz określone aromaty. Może
wystąpić niedostateczna lub nadmierna reakcja na odczuwanie bólu i dyskomfortu, a poczucie
równowagi, percepcja ruchu i orientacja ciała mogą być niezwykłe. Jeden lub kilka systemów
sensorycznych może być dotkniętych w taki sposób, że codzienne doznania są odbierane jako
nieznośnie intensywne lub najwyraźniej w ogóle nie są odbierane. Rodzice są często zdezorientowani,

dlaczego te odczucia są nie do zniesienia lub niezauważane, podczas gdy osoba z zespołem Aspergera
jest równie zdezorientowana, dlaczego inni ludzie nie mają takiego samego poziomu wrażliwości.
Rodzice często zgłaszają, że dziecko może naprawdę zauważyć dźwięki, które są zbyt słabe, by inni je
usłyszeli, jest nadmiernie przestraszone nagłymi hałasami lub odbiera dźwięki o określonej wysokości
(takie jak dźwięk suszarki do rąk lub odkurzacza) jako nie do zniesienia. Dziecko musi zakryć uszy, aby
zagłuszyć dźwięk lub jest zdesperowane, aby uciec od specyficznego hałasu. Dziecko może nie lubić
delikatnych gestów czułości, takich jak przytulenie lub pocałunek, ponieważ doznania zmysłowe
(niekoniecznie emocjonalne) są nieprzyjemne. Jasne światło słoneczne może być prawie „oślepiające”,
unika się określonych kolorów jako zbyt intensywnych, a dziecko może zauważyć i zostać oszołomione
szczegółami wizualnymi, takimi jak kurz unoszący się w snopie światła słonecznego. Małe dziecko z
zespołem Aspergera może mieć nałożoną restrykcyjną dietę, która wyklucza żywność o określonej
konsystencji, smaku, zapachu lub temperaturze. Zapachów, takich jak perfumy lub środki czyszczące,
można chciwie unikać, ponieważ powodują one u dziecka mdłości. Mogą też pojawić się problemy ze
zmysłem równowagi, a dziecko może obawiać się, że stopy oderwą się od podłoża i nienawidzić stania
do góry nogami. W przeciwieństwie do tego, może wystąpić brak wrażliwości na niektóre doznania
zmysłowe, takie jak: brak reakcji na określone dźwięki, brak okazywania bólu po zranieniu lub widoczny
brak potrzeby ciepłego ubrania w wyjątkowo mroźną zimę. Układ czuciowy może w jednej chwili być
nadwrażliwy, a w innej hipowrażliwy. Jednak niektóre doznania zmysłowe wywołują intensywną
przyjemność, jak np. dźwięk i dotyk wibrującej pralki czy gama kolorów emitowanych przez uliczne
światło.
PRZECIĄŻENIE SENSORYCZNE
Dzieci i dorośli z zespołem Aspergera często opisują uczucie przeciążenia sensorycznego. Clare
Sainsbury ma zespół Aspergera i wyjaśnia skutki problemów sensorycznych w szkole:
Korytarze i sale niemal każdej szkoły powszechnej to nieustanny zgiełk odbijających się odgłosów,
świetlówek (szczególne źródło stresu wzrokowego i słuchowego dla osób ze spektrum autyzmu),
dzwoniących dzwonków, wpadających na siebie ludzi, zapachów środków czystości i tak dalej. Dla
każdego z nadwrażliwością sensoryczną i problemami z przetwarzaniem typowymi dla zaburzeń ze
spektrum autyzmu rezultatem jest to, że często spędzamy większość naszego dnia niebezpiecznie
blisko przeciążenia sensorycznego. Intensywne doznania zmysłowe, opisane przez Nitę Jackson jako
„dynamiczne przypływy czuciowe”, powodują, że osoba z zespołem Aspergera jest skrajnie
zestresowana, niespokojna i prawie wstrząśnięty” w sytuacjach, które nie są postrzegane jako
awersyjne, ale przyjemne dla innych dzieci. Dziecko z wrażliwością sensoryczną staje się nadmiernie
czujne, spięte i rozkojarzone w stymulujących zmysły środowiskach, takich jak klasa, niepewne, kiedy
nastąpi następne bolesne doznanie zmysłowe. Dziecko aktywnie unika określonych sytuacji, takich jak
szkolne korytarze, place zabaw, ruchliwe centra handlowe i supermarkety, o których wiadomo, że są
zbyt intensywnym doznaniem zmysłowym. Strachliwe oczekiwanie może stać się tak poważne, że może
rozwinąć się zaburzenie lękowe, takie jak fobia psów, ponieważ mogą nagle szczekać, lub agorafobia
(strach przed miejscami publicznymi), ponieważ dom jest stosunkowo bezpiecznym i kontrolowanym
doświadczeniem sensorycznym. Niektórych sytuacji społecznych, takich jak pójście na przyjęcie
urodzinowe, można uniknąć, nie tylko ze względu na niepewność co do oczekiwanych konwencji
społecznych, ale także ze względu na poziom hałasu rozbujanych dzieci i ryzyko pękania balonów
OCENA DIAGNOSTYCZNA I KRYTERIA DIAGNOSTYCZNE
Wiemy, że wrażliwość czuciową można zidentyfikować u niemowląt, u których później rozwiną się inne
objawy autyzmu lub zespołu Aspergera, a specyficzne aspekty wrażliwości czuciowej można
uwzględnić w prospektywnej ocenie przesiewowej bardzo małe dzieci z ryzykiem późniejszego rozwoju

innych objawów zespołu Aspergera. Wiemy również, że objawy są bardziej widoczne we wczesnym
dzieciństwie i stopniowo zanikają w okresie dojrzewania, ale mogą pozostać cechą charakterystyczną
dla niektórych dorosłych z zespołem Aspergera przez całe życie. Narzędzia do badań przesiewowych
są przeznaczone do identyfikacji dziecka, które może mieć objawy zespołu Aspergera i wymaga
kompleksowej oceny diagnostycznej przez doświadczonego klinicystę. Obecne narzędzia do badań
przesiewowych obejmują pytania dotyczące wrażliwości sensorycznej, ponieważ klinicyści uznają, że
niezwykły wzór wrażliwości sensorycznej odróżnia dzieci z zespołem Aspergera od dzieci typowych.
Wrażliwość sensoryczna jest rozpoznawana jako cecha ciężkiego autyzmu, a podstawowe narzędzie
diagnostyczne dla autyzmu, Autism Diagnostic Interview – Revised lub ADI-R, zawiera serię pytań dla
rodziców, które sprawdzają, czy dziecko kiedykolwiek było nadwrażliwe na hałas lub miało nietypową
reakcję na smaki, zapachy lub doznania dotykowe. Obecnie nie ma odpowiednika ADI-R dla zespołu
Aspergera, ale ja i inni klinicyści włączamy kompilację informacji na temat wrażliwości sensorycznej
podczas oceny diagnostycznej, a historia niezwykłej percepcji sensorycznej jest uważana za
potwierdzający objaw zespołu Aspergera . Jednak nietypowa percepcja sensoryczna nie jest zawarta w
żadnym z czterech kryteriów diagnostycznych zespołu Aspergera. Przyszłe rewizje kryteriów
diagnostycznych powinny obejmować odniesienie do nietypowej percepcji sensorycznej, zwłaszcza że
konsekwencje mogą mieć istotny wpływ na jakość życia danej osoby.
Ramy koncepcyjne
Klinicyści i naukowcy potrzebują ram koncepcyjnych i opisowych do badania doświadczeń
sensorycznych dzieci i dorosłych z zespołem Aspergera, a Bogdashina i Harrison oraz Hare
zasugerowali, że osoba z zespołem Aspergera może mieć:
• zarówno nadwrażliwość, jak i hipowrażliwość na doznania zmysłowe
• zniekształcenia sensoryczne
• sensoryczne „wysterowanie”
• przeciążenie sensoryczne
• nietypowe przetwarzanie sensoryczne
• trudności w identyfikacji kanału źródłowego informacji sensorycznych.
Niektóre doświadczenia zmysłowe i percepcyjne powodują duży dyskomfort, a osoba często rozwija
szereg adaptacyjnych strategii radzenia sobie i kompensacyjnych. Jednak niektóre doznania zmysłowe,
takie jak słuchanie tykania zegara i bicie, mogą być niezwykle przyjemne, a osoba pragnie uzyskać
dostęp do tych doświadczeń, które są przyjemne (Jones et al. 2003). Niezależnie od tego, czy powoduje
przyjemność, czy dyskomfort, świat sensoryczny jest z pewnością inaczej postrzegany przez osoby z
zespołem Aspergera.
Instrumenty oceny
Mamy teraz do wyboru kilka narzędzi oceny, które są przeznaczone do pomiaru wrażliwości
sensorycznej we wszystkich modalnościach sensorycznych. Harmonogram Zachowań Sensorycznych
(SBS) to 17-elementowy kwestionariusz przesiewowy, którego celem jest przedstawienie krótkiego
opisu percepcji sensorycznej i związanych z nią zachowań. Profil Sensoryczny to 125-elementowy
kwestionariusz, który mierzy stopień, w jakim dzieci w wieku od 5 do 11 lat wykazują problemy z
przetwarzaniem sensorycznym, modulacją sensoryczną, reakcjami behawioralnymi i emocjonalnymi
na doświadczenia zmysłowe oraz nad- i hiporeaktywnością). Dla większej wygody dostępny jest
również krótki profil sensoryczny, którego wypełnienie zajmuje rodzicom tylko około dziesięciu minut.

Zrewidowana lista kontrolna profilu sensorycznego (SPCR) to niezwykle wszechstronne narzędzie
oceny dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera. Lista kontrolna zawiera 232 pytania do wypełnienia
przez rodziców, które identyfikują mocne i słabe strony sensoryczne, i ma na celu określenie
odpowiednich działań naprawczych. Klinicyści mogą opracować własne narzędzia oceny, w tym listę
kontrolną znanych doświadczeń zmysłowych, które mogą być czynnikami przyczyniającymi się do
zachowania lękowego lub pobudzonego. Ocena sytuacji dziecka w szkole może obejmować badanie
doznań zmysłowych, takich jak odgłosy pisaków na tablicy, migotanie światła i hałas świetlówek,
skrzypienie krzeseł i podłóg, temperatura w pomieszczeniu, ilość hałasu w tle i zapachy dezodorantów
, sprzęt artystyczny i środki czystości. Kiedy obserwuję dziecko z zespołem Aspergera, które znajduje
się w okolicznościach związanych z trudnym zachowaniem, zamykam oczy i słucham, biorę głęboki
oddech i identyfikuję wszelkie zapachy oraz staram się „spojrzeć oczami” i układem sensorycznym
dziecka z zespołem Aspergera.
WRAŻLIWOŚĆ NA DŹWIĘK
Od 70 do 85 procent dzieci z zespołem Aspergera ma ekstremalną wrażliwość na określone dźwięki.
Obserwacje kliniczne i osobiste relacje osób z zespołem Aspergera sugerują, że istnieją trzy rodzaje
hałasu, które są odbierane jako wyjątkowo nieprzyjemne. Pierwsza kategoria to nagłe, nieoczekiwane
dźwięki, które jedna osoba dorosła z zespołem Aspergera określiła jako „ostre”, takie jak szczekanie
psa, dzwonienie telefonu, kaszel, szkolny alarm przeciwpożarowy, stukanie piórem lub trzaski. Druga
kategoria to wysokie, ciągłe dźwięki, w szczególności dźwięk małych silników elektrycznych
stosowanych w domowych urządzeniach elektrycznych, takich jak roboty kuchenne lub odkurzacze,
lub wysoki dźwięk spłukiwania toalety. Trzecia kategoria to zagmatwane, złożone lub wielokrotne
dźwięki, takie jak występujące w centrach handlowych lub hałaśliwych spotkaniach towarzyskich. Jako
rodzic lub nauczyciel może być trudno wczuć się w tę osobę, ponieważ te dźwięki nie są odbierane
przez typowych ludzi jako nadmiernie nieprzyjemne. Jednak odpowiednią analogią do tego
doświadczenia jest dyskomfort wielu ludzi związany z określonymi dźwiękami, takimi jak odgłos
paznokci zdrapujących szkolną tablicę. Sama myśl o tym dźwięku może wywołać u niektórych dreszcz
z obrzydzenia. Poniższe cytaty osób z zespołem Aspergera ilustrują intensywność doznania
zmysłowego i związanego z nim bólu lub dyskomfortu. Pierwszy jest autorstwa Temple Grandin:
Głośne, nagłe dźwięki wciąż mnie przerażają. Moja reakcja na nich jest bardziej intensywna niż innych
ludzi. Nadal nienawidzę balonów, bo nigdy nie wiem, kiedy któryś pęknie i sprawi, że podskoczę. Ciągłe,
wysokie odgłosy silnika, takie jak suszarki do włosów i wentylatory łazienkowe, wciąż mi przeszkadzają,
odgłosy silnika o niższej częstotliwości już nie.
Darren White opisał, jak:
Bałem się też odkurzacza, robota kuchennego i miksera, ponieważ brzmiały około pięć razy głośniej niż
w rzeczywistości. Silnik autobusu uruchomił się z grzmotem, silnik brzmiał prawie cztery razy głośniej
niż normalnie, a ja przez większą część podróży trzymałem ręce za uszami.
Therese Jolliffe opisała swoją wrażliwość słuchową:
Poniżej znajdują się tylko niektóre z dźwięków, które wciąż denerwują mnie na tyle, że zakrywam uszy,
aby ich uniknąć; krzyki, hałaśliwe zatłoczone miejsca, dotykanie styropianu, balony i samoloty,
hałaśliwe pojazdy na placach budowy, stukanie młotkiem i łomotanie, używanie narzędzi
elektrycznych, szum morza, dźwięk flamastrów lub pisaków do kolorowania i fajerwerki. Mimo to
potrafię czytać muzykę i ją odtwarzać, a są pewne rodzaje muzyki, które kocham. W rzeczywistości,
kiedy czuję się wściekła i zrozpaczona wszystkim, muzyka jest jedynym sposobem na uspokojenie mnie
w środku.

Liane Holliday Willey zidentyfikowała konkretne dźwięki, które są dla niej wyjątkowo niepokojące:
Wysoka częstotliwość i mosiężne, cynowe dźwięki drapały moje nerwy. Gwizdki, imprezowicze, flety i
trąbki oraz wszyscy bliscy krewni tych dźwięków rozbrajali mój spokój i sprawiali, że mój świat był
bardzo nieprzyjemny.
Will Hadcroft wyjaśnia, w jaki sposób oczekiwanie na nieprzyjemne doświadczenie słuchowe może
wywołać u osoby wyjątkowo niepokój:
Byłem wiecznie zdenerwowany, wszystkiego się bałem. Nienawidziłam pociągów przejeżdżających
przez mosty kolejowe, gdy byłam pod nimi, bałam się pękających balonów, gwałtowności imprezowych
pukawek i pęknięcia zrobionego przez świąteczne krakersy. Byłem bardzo ostrożny wobec wszystkiego,
co mogłoby spowodować nieoczekiwany głośny hałas. Nie trzeba dodawać, że bałem się grzmotów;
nawet później, gdy wiedziałem, że to piorun co było niebezpieczną częścią, zawsze bardziej bałem się
grzmotu. Guy Fawkes Night również mnie napinał, chociaż uwielbiałem oglądać fajerwerki.
Jako zaletę można wykorzystać ostrą wrażliwość słuchową; na przykład Albert wiedział, kiedy pociąg
ma przybyć na stację kilka minut, zanim jego rodzice mogli to usłyszeć. Powiedział: „Zawsze to słyszę,
mama i tata nie słyszą, było mi głośno w uszach i ciele”.
Dziecko z mojej praktyki klinicznej szczególnie interesowało się autobusami i rozpoznawało unikalny
dźwięk silnika każdego autobusu, który był w pobliżu jego domu. Z jego drugorzędnym
zainteresowaniem tablicami rejestracyjnymi pojazdów, mógł zidentyfikować tablicę rejestracyjną
zbliżającego się, ale niewidzialnego autobusu. Niechętnie też bawił się w domowym ogrodzie. Zapytany
dlaczego, odpowiedział, że nienawidzi „klekoku” odgłosów skrzydeł latających owadów, takich jak
motyle. Mogą wystąpić zniekształcenia słuchowe i „wyłączenia”. Zmienne zniekształcenie opisał
Darren:
Kolejną sztuczką, którą grały moje uszy, była zmiana głośności otaczających mnie dźwięków. Czasami,
gdy inne dzieci do mnie mówiły, ledwo je słyszałem, a czasami brzmiały jak pociski.
Donna Williams wyjaśniła, że:
Czasami ludzie musieli powtarzać za mnie dane zdanie kilka razy, ponieważ słyszę je fragmentami, a
sposób, w jaki mój umysł dzielił ich zdanie na słowa, pozostawiał mi dziwną, a czasem niezrozumiałą
wiadomość. To było trochę tak, jak ktoś bawi się przełącznikiem głośności w telewizorze.
Nie jesteśmy pewni, czy czuciowe „rozstrojenie” wynika z tak intensywnego zaabsorbowania
czynnością, że sygnały słuchowe nie przerywają intensywnej koncentracji, czy też istnieje rzeczywista
chwilowa i zmienna utrata percepcji i przetwarzania informacji słuchowych . Ta cecha może jednak
prowadzić do tego, że rodzice uznają, że ich mały syn lub córka z zespołem Aspergera również mogą
być głusi.
Donna Williams opisała to:
Moja matka i ojciec myśleli, że jestem głucha. Stojąc za mną, na zmianę robili głośne dźwięki bez
mrugnięcia okiem. Zabrano mnie na badanie słuchu. Test wykazał, że nie jestem głuchy i tyle. Po latach
ponownie przebadałem słuch. W tym czasie okazało się, że mój słuch był lepiej niż przeciętny i udało
mi się usłyszeć niektóre częstotliwości, które normalnie słyszą tylko zwierzęta. Problem z moim
słuchem polegał oczywiście na fluktuacji świadomości dźwięku.
Jak osoba z zespołem Aspergera radzi sobie z taką wrażliwością słuchową? Niektórzy uczą się wyłączać
lub wyciszać określone dźwięki, jak opisuje Temple Grandin:

Kiedy spotkałem się z głośnym lub mylącym hałasem, nie mogłem go modulować. Musiałem to
wszystko zamknąć i wycofać, albo wpuścić to wszystko jak pociąg towarowy. Aby uniknąć jego ataku,
często wycofywałem się i odcinałem świat. Jako osoba dorosła nadal mam problemy z modulowaniem
bodźców słuchowych. Kiedy korzystam z telefonów na lotnisku, nie mogę odfiltrować szumu tła bez
włączenia głosu telefonu. Inne osoby mogą korzystać z telefonów w hałaśliwym otoczeniu, ale ja nie,
mimo że mój słuch jest normalny.
Inne techniki obejmują buczenie w celu zablokowania hałasu lub skupienie się na konkretnej czynności
- forma intensywnego wchłaniania, „zahipnotyzowania” – aby zapobiec wtargnięciu nieprzyjemnych
doznań zmysłowych.
Strategie zmniejszania wrażliwości na dźwięk
Ważne jest, aby najpierw określić, które doświadczenia słuchowe są odbierane jako boleśnie
intensywne, przy czym dziecko komunikuje niepokój poprzez zakrywanie uszu, wzdryganie się lub
mruganie w odpowiedzi na nagłe dźwięki lub po prostu informowanie osoby dorosłej, które dźwięki są
bolesne. Niektórych z tych dźwięków można wtedy uniknąć. Na przykład, jeśli hałas odkurzacza jest
zbyt intensywny, odkurzanie można wykonać, gdy dziecko wyszło do szkoły. Są proste, praktyczne
rozwiązania. Bardzo młoda dziewczyna z zespołem Aspergera nie mogła tolerować zgrzytu krzeseł
przesuwanych w jej klasie przez inne dzieci i nauczyciela. Dźwięk ten został wyeliminowany, gdy nogi
każdego krzesła zostały pokryte filcową osłoną i wreszcie mogła skoncentrować się na pracy w szkole.
Można zastosować barierę zmniejszającą poziom stymulacji słuchowej, taką jak silikonowe zatyczki do
uszu, trzymane w kieszeni osoby, gotowe do założenia, gdy hałas stanie się nie do zniesienia. Są one
szczególnie przydatne w sytuacjach, o których wiadomo, że są hałaśliwe, na przykład w szkolnej
stołówce. W swoim cytacie w poprzednim akapicie Therese Jolliffe sugeruje inną strategię, a
mianowicie „… kiedy czuję złość i rozpaczam nad wszystkim, muzyka jest jedynym sposobem, abym
poczuła się w środku spokojniejsza”. . Zaczynamy dostrzegać, że słuchanie muzyki przez słuchawki
może zakamuflować hałas, który jest odbierany jako zbyt intensywny i umożliwić osobie spokojne
spacerowanie po centrum handlowym lub skoncentrowanie się na pracy w hałaśliwej klasie. Pomocne
będzie również wyjaśnienie przyczyny i czasu trwania dźwięku odbieranego jako nie do zniesienia.
Historie społeczne™ opracowane przez Carol Grey są niezwykle wszechstronne i można je dostosować,
aby skupić się na wrażliwości słuchowej. Opowieści Społecznej™ dla dziecka wrażliwego na hałas
suszarek do rąk w toaletach publicznych zawierały opis funkcji i konstrukcji urządzenia oraz
zapewnienie, że wyłączy się automatycznie po określonym czasie. Ta uspokajająca wiedza może
zmniejszyć niepokój i zwiększyć tolerancję. Oczywiście ważne jest, aby rodzice i nauczyciele byli
świadomi wrażliwości słuchowej dziecka i starali się zminimalizować poziom nagłych dźwięków,
zredukować dźwięki tła i rozmowy oraz unikać określonych doświadczeń słuchowych, o których
wiadomo, że są odbierane jako nieznośnie intensywne. Zmniejszy to poziom lęku osoby i zachęci do
koncentracji i socjalizacji. Istnieją dwie terapie stosowane w celu zmniejszenia wrażliwości słuchowej
dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera. Terapia Integracji Sensorycznej została opracowana przez
terapeutów zajęciowych i opiera się na pionierskiej pracy Jeana Ayersa. Terapia wykorzystuje szereg
specjalistycznych urządzeń do zabawy w celu poprawy przetwarzania, modulacji, organizacji i integracji
informacji sensorycznych. Kontrolowane i przyjemne doświadczenia sensoryczne są wykorzystywane
w planie leczenia prowadzonym przez terapeutę zajęciowego przez kilka godzin w tygodniu, zwykle
przez kilka miesięcy. Pomimo popularności tego leczenia, istnieje niezwykle mało dowodów
empirycznych na skuteczność Terapii Integracji Sensorycznej. Jednak, jak stwierdziła Grace Baranek w
swoim przeglądzie literatury naukowej, brak danych empirycznych dotyczących Terapii Integracji
Sensorycznej nie oznacza, że leczenie jest nieskuteczne, ale raczej, że skuteczność nie została jeszcze
obiektywnie wykazana. Terapia Integracji Słuchowej (AIT) została pierwotnie opracowana przez Guya

Berarda we Francji. Terapia wymaga od osoby słuchania przez słuchawki dziesięciu godzin
elektronicznie zmodyfikowanej muzyki podczas dwóch półgodzinnych sesji dziennie przez dziesięć dni.
Wstępną ocenę przeprowadza się za pomocą audiogramu w celu określenia częstotliwości, na które
dana osoba jest nadwrażliwa. Następnie specjalne elektroniczne urządzenie modulująco-filtrujące
służy do losowej modulacji wysokich i niskich częstotliwości oraz odfiltrowania wybranych
częstotliwości na podstawie informacji uzyskanych z wyników oceny audiogramu. Leczenie jest drogie
i chociaż istnieją niepotwierdzone doniesienia o pewnym sukcesie w zmniejszaniu wrażliwości
słuchowej ogólnie brakuje empirycznego wsparcia dla AIT. Podczas gdy niektóre dźwięki są odbierane
jako wyjątkowo nieprzyjemne, należy pamiętać, że niektóre dźwięki są niezwykle przyjemne: na
przykład małe dziecko zafascynowane określonymi melodiami tematycznymi lub dźwięk tykającego
zegara. Donna Williams wyjaśniła, że:
Jednak jednym dźwiękiem, który uwielbiałem słyszeć, był dźwięk metalu. Na nieszczęście dla mojej
mamy, nasz dzwonek do drzwi zaliczał się do tej kategorii i spędziłam wieki obsesyjnie dzwoniąc.
Moja mama niedawno wynajęła pianino i uwielbiałem dźwięk wszystkiego, co dzwoniło i brzmiało,
odkąd byłem bardzo mały. Związywałem agrafki, a kiedy ich nie żułem, dzwoniłem nimi w ucho.
Podobnie podobał mi się dźwięk metalu uderzającego w metal, a moimi dwoma najbardziej ulubionymi
przedmiotami były kawałek szlifowanego kryształu i kamerton, który nosiłem ze sobą przez lata.
WRAŻLIWOŚĆ DOTYKOWA
Wrażliwość na określone rodzaje dotyku lub doświadczeń dotykowych występuje u ponad 50% dzieci
z rozpoznaniem zespołu Aspergera. Może wystąpić ekstremalna wrażliwość na określony rodzaj
dotyku, stopień nacisku lub dotykanie poszczególnych części ciała. Temple Grandin opisuje swoją ostrą
wrażliwość dotykową, gdy była małym dzieckiem:
Jako dziecko opierałam się dotykaniu, a kiedy trochę podrosłam, pamiętam, jak sztywniałam,
wzdrygałam się i odsuwałam od bliskich, kiedy mnie przytulali.
Jako dziecko chciałem poczuć komfort bycia trzymanym, ale potem cofałem się ze strachu przed utratą
kontroli i pochłonięciem, gdy ludzie mnie przytulali.
W przypadku Temple formy dotyku używane w powitaniach towarzyskich lub gestach uczucia były
postrzegane jako zbyt intensywne lub przytłaczające, jako „fala przypływu” wrażeń. Tutaj unikanie
niektórych interakcji społecznych było spowodowane fizjologiczną reakcją na dotyk. Dziecko z
zespołem Aspergera może obawiać się bliskiego sąsiedztwa z innymi dziećmi ze względu na ryzyko
przypadkowego lub nieoczekiwanego dotyku, a spotkania z bliskimi z powodu prawdopodobieństwa
gestów uczuciowych, takich jak przytulenie lub pocałunek, które są postrzegane jako zbyt intensywne.
uczucie.
Liane Holliday Willey wyjaśniła, że w dzieciństwie:
Często nie mogłem nawet dotknąć niektórych przedmiotów. Nienawidziłam rzeczy sztywnych,
atłasowych, drapiących, zbyt ciasnych. Myślenie o nich, wyobrażanie ich, wizualizowanie… za każdym
razem, gdy moje myśli je odnajdują, pojawiały się gęsią skórkę i dreszcze oraz ogólne poczucie
niepokoju. Rutynowo zdejmowałem wszystko, co miałem na sobie, nawet jeśli byliśmy w miejscu
publicznym.
O ile mi wiadomo, jako dorosła Liane nie kontynuuje już tej drugiej czynności. Jednak w ostatnim emailu do mnie skomentowała swoją nieustającą wrażliwość dotykową i wyjaśniła, że czasami musi
zatrzymać się w sklepie odzieżowym, aby kupić coś nowego, jeśli jest zbyt daleko od domu i nie może

znieść tego, co ma na sobie. . Rozumiem, że to nie jest wymówka przygotowana dla męża, aby
usprawiedliwić kupowanie większej ilości ubrań. Jako dziecko Temple Grandin miał również awersję
do wrażeń dotykowych określonych rodzajów odzieży:
Niektóre epizody złego zachowania były bezpośrednio spowodowane trudnościami sensorycznymi.
Często źle się zachowywałem w kościele i krzyczałem, ponieważ moje niedzielne ubrania wydawały się
inne. W chłodne dni, kiedy musiałam wyjść w spódnicy, bolały mnie nogi. Drapane halki doprowadzały
mnie do szału; uczucie, które byłoby nieistotne dla większości ludzi, może czuć się jak papier ścierny
pocierający skórę na surowo u autystycznego dziecka. Niektóre rodzaje stymulacji są znacznie
nadmiernie wzmacniane przez uszkodzony układ nerwowy. Problem można było rozwiązać, znajdując
niedzielne ubrania, które byłyby takie same jak ubrania codzienne. Jako osoba dorosła często czuję się
wyjątkowo nieswojo, jeśli muszę nosić nowy rodzaj bielizny. Większość ludzi przyzwyczaja się do
różnych rodzajów ubrań, ale czuję je całymi godzinami. Dziś kupuję ubrania codzienne i dobre ubrania,
które czują to samo.
Dziecko może nalegać na posiadanie ograniczonej garderoby, aby zapewnić spójność wrażenia
dotykowego. Problemem dla rodziców jest konieczność prania tych rzeczy i ich trwałość. Gdy dana
część garderoby jest tolerowana, rodzice mogą być zmuszeni do zakupu kilku w coraz większych
rozmiarach, aby poradzić sobie z praniem, zużyciem i wzrostem dziecka. Poszczególne obszary ciała
wydają się być bardziej wrażliwe, a mianowicie głowa, ramiona i dłonie dziecka. Dziecko może stać się
bardzo zestresowane podczas mycia, czesania lub strzyżenia włosów. Stephen Shore opisał swoją
reakcję na konieczność strzyżenia włosów jako dziecko:
Fryzury zawsze były ważnym wydarzeniem. Oni bolą! Aby mnie uspokoić, rodzice mówili, że włosy są
martwe i nie mają czucia. Nie mogłem zakomunikować, że ciągnięcie za skórę głowy powoduje
dyskomfort. Problemem było również to, że ktoś inny mył mi włosy. Teraz, kiedy jestem starsza, a mój
układ nerwowy dojrzał, strzyżenie nie jest już problemem.
Na doświadczenie strzyżenia może mieć też wpływ wrażliwość słuchowa, czyli niechęć do „ostrego”
odgłosu nożyczek obcinających włosy i wibracji maszynek elektrycznych. Może również wystąpić
reakcja na wrażenia dotykowe obcinania włosów opadających na twarz lub ramiona dziecka, a dla
bardzo małych dzieci nieprzyjemne uczucie niestabilności wynikające z niestania nogami na ziemi
podczas siedzenia w przeznaczonym dla osoby dorosłej fotelu fryzjerskim . Asperger zauważył, że
niektóre dzieci, które widział, nienawidziły uczucia wody na twarzy. Leah napisała do mnie i wyjaśniła,
że:
Jako dziecko nienawidziłem pryszniców i wolałem kąpiele. Uczucie wody rozpryskującej się na mojej
twarzy było nie do zniesienia. Nadal tego nienawidzę. Chodziłam tygodniami bez kąpieli i byłam
zdumiona, gdy dowiedziałam się, że dzieci mają regularny prysznic, nawet codziennie! Ta cecha będzie
oczywiście miała wpływ na kwestie takie jak higiena osobista i stopień powitania podczas inicjowania
interakcji z rówieśnikami. Wrażliwość dotykowa może wpływać na tolerancję niektórych czynności w
klasie. Dziecko z zespołem Aspergera może mieć niechęć do klejenia na dłoniach, malowania palcami,
używania ciasta i uczestniczenia w przebierankach ze względu na intensywną niechęć do wrażeń
dotykowych kostiumów. Może również wystąpić nadmierna reakcja na łaskotanie i nadmierna reakcja
na nieoczekiwane dotknięcie określonych obszarów ciała, takie jak dotknięcie podstawy pleców. Gdy
młodzież to odkryje, może pojawić się pokusa, by drażnić i dręczyć nastolatka z zespołem Aspergera,
wbijając palec w jego plecy i ciesząc się oczywistą reakcją zaskoczenia i dyskomfortem. Wrażliwość
dotykowa może również wpływać na zmysłową i seksualną relację między dorosłym z zespołem
Aspergera a jego partnerem . Codzienne gesty czułe, na przykład uspokajający dotyk na przedramieniu
lub wyrażanie czułości i miłości poprzez przytulanie, mogą nie być odbierane jako przyjemne doznanie

przez osobę z zespołem Aspergera. Typowy partner może mieć pretensje do oczywistego braku
przyjemności w odpowiedzi na czuły dotyk i rzadkości takich gestów inicjowanych przez partnera z
zespołem Aspergera. Osoba z zespołem Aspergera, zaangażowana w bardziej intymny dotyk, który
powinien zapewniać obopólną przyjemność zmysłową, może mieć niezwykłą wrażliwość dotykową i
odczuwać takie doświadczenia jako nieprzyjemne i trudne nawet do tolerowania, nie mówiąc już o
czerpaniu przyjemności. Niechęć do fizycznego dotyku w chwilach intymności seksualnej może wynikać
raczej z problemu z percepcją sensoryczną niż z braku miłości i zaangażowania w związek
Strategie zmniejszania wrażliwości dotykowej
Co można zrobić, aby zmniejszyć wrażliwość dotykową? Członkowie rodziny, nauczyciele i przyjaciele
muszą być świadomi trudności w postrzeganiu i reagowaniu na niektóre doświadczenia dotykowe i nie
zmuszać osoby do znoszenia tego doświadczenia, jeśli można tego uniknąć. Małe dziecko z zespołem
Aspergera może bawić się zabawkami i angażować się w zajęcia edukacyjne, które nie powodują
niepokoju ze względu na obronność dotykową (techniczne określenie wrażliwości na określone
doświadczenia dotykowe). Terapia Integracji Sensorycznej może zmniejszyć obronność dotykową, ale,
jak opisano w części dotyczącej wrażliwości słuchowej, brakuje empirycznych dowodów na
skuteczność Terapii Integracji Sensorycznej. Członkowie rodziny mogą zmniejszyć częstotliwość i czas
trwania gestów serdecznych używanych w powitaniach i powiadomić osobę z zespołem Aspergera,
kiedy i jak zostanie dotknięta, aby odczucie to nie było całkowitym zaskoczeniem i prawdopodobnie
wywołało reakcję zaskoczenia. Rodzice mogą usuwać metki z ubrań i zachęcać dziecko do tolerowania
mycia i strzyżenia włosów. Czasami masaż głowy lub powolne, ale zdecydowane pocieranie głowy i
ramion dziecka ręcznikiem przed użyciem nożyczek lub nożyczek elektrycznych, może zmniejszyć
nadwrażliwość skóry głowy dziecka. Czasami problemem jest intensywność dotyku, gdzie występuje
większa wrażliwość na lekki dotyk, podczas gdy bardziej intensywny nacisk fizyczny jest akceptowalny
lub nawet cieszy. Temple Grandin stwierdziła, że głębokie uciskanie lub ściskanie jest przyjemne i
uspokajające: odsuwałam się i sztywniałam, kiedy byłam przytulana, ale pragnęłam masowania
pleców. Pocieranie skóry działa uspokajająco. Pragnąłem głębokiej stymulacji ciśnieniowej.
Wchodziłam pod poduszki sofy i siadałam na nich moja siostra. Ucisk działał bardzo uspokajająco i
relaksująco. Jako dziecko uwielbiałem czołgać się w małych, przytulnych przestrzeniach. Czułem się
bezpieczny, zrelaksowany i bezpieczny. Zaprojektowała „maszynę do wyciskania”, wyłożoną gumą
piankową, która otaczała prawie całe jej ciało i zapewniała mocny nacisk. Odkryła, że maszyna
stworzyła kojące i relaksujące doświadczenie, które stopniowo ją znieczulało. Liane Holliday Willey
czerpie dużą przyjemność z przebywania pod wodą. W swojej autobiografii opisała, jak: Znalazłam
ukojenie pod wodą. Uwielbiałem wrażenie płynące z unoszenia się na wodzie. Byłem płynny, spokojny,
gładki; Zostałem uciszony. Woda była twarda i mocna. Chronił mnie w swojej czarnej, przerażającej
ciemności i oferował ciszę - czystą i bezwysiłkową ciszę. Całe poranki mijały mnie, gdy pływałam pod
wodą przez długi czas, zmuszając moje płuca do trzymania się ciszy i ciemności, aż zmusiły mnie do
znalezienia powietrza. Tak więc istnieją pewne samotne doświadczenia dotykowe, które są przyjemne;
ale posiadanie obronności dotykowej nie tylko wpływa na stan psychiczny osoby, ale także wpływa na
relacje międzyludzkie, ponieważ typowi ludzie często się dotykają. Prośba o „utrzymywanie kontaktu”
może nie być zaproszeniem, które osoba z zespołem Aspergera chętnie przyjmie.
WRAŻLIWOŚĆ NA SMAK I ZAPACH
Rodzice często zgłaszają, że ich małe dziecko z zespołem Aspergera ma niezwykłą zdolność wykrywania
zapachów, których inni nie zauważają, i może być bardzo wybredne w wyborze jedzenia. Ponad 50%
dzieci z zespołem Aspergera ma wrażliwość węchową i smakową. Sean Barron wyjaśnił swoje
postrzeganie smaku i konsystencji jedzenia:

Miałem duży problem z jedzeniem. Lubiłem jeść rzeczy mdłe i nieskomplikowane. Moimi ulubionymi
potrawami były płatki zbożowe – suche, bez mleka – chleb, naleśniki, makaron i spaghetti, ziemniaki,
ziemniaki i mleko. Ponieważ były to pokarmy, które jadłem we wczesnym okresie życia, uważałem je
za pocieszające i kojące. Nie chciałem próbować niczego nowego. Byłem bardzo wrażliwy na
konsystencję jedzenia i musiałem dotykać wszystkiego palcami, aby zobaczyć, jakie to uczucie, zanim
mogłem włożyć je do ust. Naprawdę nienawidziłam, gdy do jedzenia mieszały się takie rzeczy, jak
makaron z warzywami lub chleb z nadzieniem do robienia kanapek. Nigdy, przenigdy nie mogłam tego
włożyć do ust. Wiedziałem, że jeśli to zrobię, gwałtownie zachoruję.
Stephen Shore przeżył podobne doznania zmysłowe:
Szparagi w puszkach były nie do zniesienia ze względu na ich śliską konsystencję, a nie jadłam
pomidorów przez rok po tym, jak pomidor koktajlowy pękł mi w ustach podczas jedzenia. Stymulacja
sensoryczna, gdy ten mały owoc eksplodował w moich ustach, była zbyt duża do zniesienia i nie
zamierzałam ryzykować, że to się powtórzy. Marchewki w zielonej sałatce i seler naciowy w sałatce z
tuńczyka wciąż są dla mnie nie do zniesienia, ponieważ kontrast między marchewką lub selerem a
sałatką lub tuńczykiem jest zbyt duży. Jednak lubię jeść same seler i marchewki. Często jako dziecko,
teraz mniej, jem wszystko seryjnie, kończąc jedną sztukę na talerzu, zanim przejdę do następnej.
Małe dziecko może nalegać na zwykłą lub ograniczoną dietę, taką jak gotowany ryż lub kiełbaski z
frytkami na każdy wieczorny posiłek przez kilka lat. Niestety, wrażliwość i późniejsze unikanie jedzenia
o specyficznej włóknistej lub „mokrej” konsystencji oraz połączenie niektórych pokarmów może być
źródłem niepokoju dla całej rodziny w czasie posiłków. Zwłaszcza matki mogą być w stanie rozpaczy,
że dziecko nie będzie rozważać nowego lub bardziej pożywnego jedzenia. Na szczęście większość dzieci
z zespołem Aspergera, które mają ten typ wrażliwości, była w stanie poszerzyć swoją dietę w miarę
dojrzewania, au wielu dzieci ta cecha prawie zniknęła we wczesnym okresie dojrzewania. Podczas
spożywania niektórych pokarmów może również występować element obronności dotykowej.
Rozpoznajemy reakcję wymiotów, gdy osoba wkłada palec do gardła. Ta reakcja jest automatycznym
odruchem, aby uniknąć stałego przedmiotu w gardle, a uczucie jest wyjątkowo nieprzyjemne. Jednak
dziecko z zespołem Aspergera może mieć taką samą reakcję na pokarm włóknisty w ustach, a nie tylko
w gardle. Czasami opór przed zjedzeniem danego owocu lub warzywa wynika z podwyższonej
wrażliwości na określone aromaty. Aromat jest odbierany jako pyszny dla typowego dziecka lub osoby
dorosłej, ale dziecko z zespołem Aspergera może mieć większą wrażliwość węchową i zakres percepcji,
a niektóre zapachy mogą być postrzegane jako zbyt ostre. Kiedy proszę dzieci z zespołem Aspergera,
które mają tę cechę, aby opisały zakres zapachów, których doświadczają podczas jedzenia dojrzałej
brzoskwini, mogą odpowiedzieć opisami takimi jak „pachnie moczem” lub „pachnie jak zgniła
Wrażliwość węchowa może powodować nudności, gdy wykryje czyjś zapach lub dezodorant. Pewien
dorosły powiedział mi, że postrzega perfumy jako zapach podobny do środków owadobójczych.
Dziecko z wrażliwością węchową może unikać zapachu farb i przyborów plastycznych w szkole, szkolnej
stołówce lub pomieszczeniach, w których sprzątaczka użyła określonego detergentu lub środka
czyszczącego. Wyostrzony węch może mieć pewne zalety. Znam kilku dorosłych z zespołem Aspergera,
którzy połączyli wyostrzony zmysł węchu ze szczególnym zainteresowaniem winami, aby zostać
uznanymi ekspertami i koneserami wina. Gdy Liane HollidayWilley szła do swojego stolika w
restauracji, jej wyostrzony zmysł węchu pozwolił jej ostrzec gościa przy innym stole, że jej owoce morza
są niesprawne i bardzo ją rozchorują. Wykorzystuje również zdolność wąchania choroby u swoich córek
poprzez wąchanie ich oddechu (komunikacja osobista).
Strategie zwiększania różnorodności żywieniowej

Ważne jest, aby unikać programów przymusowego karmienia lub głodowania, aby zachęcić do bardziej
zróżnicowanej diety. Dziecko ma zwiększoną wrażliwość na niektóre rodzaje pokarmów: nie jest to
prosty problem behawioralny, w którym dziecko jest celowo wyzywające. Niemniej jednak rodzice
będą musieli zadbać o to, aby dziecko spożywało odpowiednią ilość pokarmów, a dietetyk może
udzielić wskazówek dotyczących tego, co jest pożywne, ale tolerowane przez dziecko pod względem
konsystencji, aromatu lub smaku. Stopniowo wrażliwość maleje, ale strach i konsekwentne unikanie
może być kontynuowane. Kiedy to nastąpi, psycholog kliniczny może wprowadzić program
systematycznego odczulania. Można najpierw zachęcić dziecko do opisania wrażeń zmysłowych i
zidentyfikowania pokarmów, które są oceniane jako jedne z najmniej nieprzyjemnych i bardziej
prawdopodobne, że będą tolerowane z zachętą. Wprowadzając pokarm o niskiej preferencji, dziecko
początkowo musi tylko lizać i smakować, a nie żuć lub połykać pokarm. Podczas próbowania
określonych doznań związanych z jedzeniem, dziecko powinno być zrelaksowane, w obecności
wspierającej osoby dorosłej i otrzymać gratulacje i być może odpowiednią nagrodę za bycie odważnym.
Korzystny może być również program Terapii Integracji Sensorycznej. Niemniej jednak niektórzy dorośli
z zespołem Aspergera nadal mają bardzo ograniczoną dietę składającą się z tych samych
podstawowych składników, gotowanych i prezentowanych w ten sam sposób przez całe życie.
Przynajmniej przygotowanie może być bardzo wydajne dzięki znacznej praktyce.
WRAŻLIWOŚĆ WIZUALNA
Wrażliwość na poszczególne poziomy oświetlenia lub kolorów lub zniekształcenie percepcji wzrokowej
występuje u około jednego na pięcioro dzieci z zespołem Aspergera. Takie dzieci i dorośli twierdzą, że
są „oślepieni jasnością” i unikają intensywnych poziomów oświetlenia. Na przykład Darren wspomniał,
jak w „jasne dni mój wzrok się zamazywał”. Czasami może wystąpić na przykład wrażliwość na
określony kolor. Pamiętam też jedno Boże Narodzenie, kiedy dostałem w prezencie nowy rower. Był
żółty. Nie spojrzałbym na to. Do koloru dodano dodatkową czerwień, dzięki czemu wyglądał na
pomarańczową i rozmyła się w górę, sprawiając, że wyglądał, jakby się palił. Nie widziałem też wyraźnie
niebieskiego, wyglądał zbyt jasno i wyglądał jak lód. Można również zaobserwować intensywną
fascynację szczegółami wizualnymi, zauważając plamki na dywanie lub skazy na czyjejś skórze. Kiedy
dziecko z zespołem Aspergera ma naturalny talent do rysowania, a łączy się to ze szczególnym
zainteresowaniem i sporą praktyką rysunkową, mogą powstać dzieła sztuki, które osiągną efekt
fotograficznego realizmu. Na przykład małe dziecko, które interesuje się pociągami, może być
przedwcześnie rozwinięte w nauce rysowania scen kolejowych z perspektywy, w tym prawie każdego
szczegółu lokomotywy. W przeciwieństwie do tego, ludzie na scenie mogą być narysowani na
odpowiednim dla wieku poziomie reprezentacji. Istnieją doniesienia o zniekształceniach wizualnych,
które opisał Darren: nienawidziłem małych sklepów, ponieważ mój wzrok sprawiał, że wyglądały, jakby
były jeszcze mniejsze niż w rzeczywistości.
Jak wyjaśnia Therese Jolliffe, może to prowadzić do strachu lub niepokoju jako odpowiedzi na pewne
rodzaje doznań wizualnych:
Być może dlatego, że rzeczy, które widzę, nie zawsze robią właściwe wrażenie, boję się tak wielu rzeczy,
które można zobaczyć; ludzie, szczególnie ich twarze, bardzo jasne światła, tłumy, nagle poruszające
się rzeczy, wielkie maszyny i budynki, które są nieznane, nieznane miejsca, mój własny cień, ciemność,
mosty, rzeki, kanały, strumienie i morze.
Pewne wrażenia wizualne mogą być mylące, na przykład światło odbijające się od tablicy w klasie,
skutecznie powodujące nieczytelność tekstu i rozpraszające uwagę. Liane Holliday Willey opisała, że:
Jasne światła, południowe słońce, odbite światła, migoczące światła, świetlówki; każdy wydawał się
palić mi w oczy. Razem ostre dźwięki i jasne światła wystarczyły aż nadto, by przeciążyć moje zmysły.

Moja głowa byłaby ściśnięta, mój żołądek się skręcał, a mój puls przyspieszył, a serce szarpało mi,
dopóki nie znalazłem bezpiecznej strefy.
W e-mailu do mnie Carolyn wyjaśniła, że:
W przypadku lamp fluorescencyjnych nie tylko olśnienie, ale także migotanie. Wytwarza „cienie” w
mojej wizji (które były bardzo przerażające, gdy byłam młoda), a długa ekspozycja może prowadzić do
dezorientacji i zawrotów głowy, często prowadzących do migreny. Istnieją opisy, że nie można zobaczyć
czegoś, co jest wyraźnie widoczne i czego osoba szuka. Osoba z zespołem Aspergera może mieć więcej
przykładów niż można by się spodziewać po naturalnym zjawisku niewidzenia czegoś „na wprost
twoich oczu”. Dziecko może zostać poproszone o znalezienie konkretnej książki w swoim biurku lub
szafce i mimo że książka jest łatwa do zobaczenia dla innych, nie rozpoznaje książki, której szuka. Może
to być irytujące dla dziecka i nauczyciela. Ale nie wszystkie wrażenia wizualne są niepokojące. Osoba z
zespołem Aspergera może odczuwać intensywną przyjemność w przykładach wizualnej symetrii. Dla
małych dzieci mogą to być równoległe linie i podkłady lub podkłady torów kolejowych, płot z palików
lub słupy energetyczne w krajobrazie wiejskim. Dorośli z zespołem Aspergera mogą rozszerzyć
zainteresowanie symetrią na docenianie architektury. Liane HollidayWilley ma niezwykłą wiedzę i
uznanie w zakresie architektury:
Do dziś projektowanie architektoniczne pozostaje jednym z moich ulubionych tematów, a teraz, kiedy
jestem starsza, oddaję się swoim zainteresowaniom, poddając się radości, jaką mi daje. Pod wieloma
względami jest idealnym eliksirem na wszystko, co mi dolega. Kiedy czuję się splątany i spięty,
wyciągam historię architektury i książki o projektowaniu i patrzę na rodzaje przestrzeni i aren, które
mają dla mnie sens; budynki liniowe, proste i poziome, które malują obrazy o silnej równowadze.
Kilku znanych architektów mogło mieć pewne cechy osobowości związane z zespołem Aspergera.
Wadą może być jednak docenienie symetrii budynków. Liane wyjaśniła mi, że jeśli widzi budynki, które
są asymetryczne lub, jak mówi, „postrzępione” w swoim projekcie, odczuwa mdłości i bardzo się
niepokoi.
Strategie zmniejszania wrażliwości wzrokowej
Rodzice i nauczyciele mogą unikać umieszczania dziecka w okolicznościach związanych z intensywnymi
lub niepokojącymi doznaniami wzrokowymi: na przykład nie sadzanie dziecka z boku samochodu, który
jest w pełnym blasku słońca, lub przy ławce szkolnej oświetlonej silnym światłem słonecznym. Innym
podejściem jest używanie okularów przeciwsłonecznych i daszków w pomieszczeniach, aby uniknąć
intensywnego światła lub oślepiania, lub posiadanie stacji roboczej, która chroni przed nadmierną
stymulacją wzrokową. Dziecko może mieć naturalny ekran, ponieważ rosną długie włosy, które działają
jak kurtyna i bariera dla doświadczeń wizualnych (i społecznych). Troska o postrzeganą intensywność
kolorów może prowadzić do preferowania noszenia wyłącznie czarnych ubrań, co niekoniecznie jest
modą. Istnieją programy naprawcze, które mogą mieć wpływ na zmniejszenie wrażliwości wzrokowej
dziecka. Helen Irlen opracowała wykorzystanie przyciemnianych okularów, aby poprawić percepcję
wzrokową i zmniejszyć przeciążenie percepcyjne i zaburzenia widzenia. Przyciemniane soczewki
nieoptyczne (filtry Irlen) są przeznaczone do filtrowania tych częstotliwości widma światła, na które
dana osoba jest wrażliwa. Istnieje wstępny proces przesiewowy przy użyciu specjalnego
kwestionariusza i procedury testowej w celu określenia odpowiedniej receptury koloru. Obecnie nie
ma badań empirycznych, które potwierdziłyby wartość soczewek dla osób z zespołem Aspergera, ale
znam kilkoro dzieci i dorosłych, którzy zgłaszali znaczne zmniejszenie wrażliwości wzrokowej i
przeciążenia sensorycznego podczas noszenia soczewek Irlen. Terapia wzroku została opracowana
przez optometrystów behawioralnych w celu „przekwalifikowania” oczu i struktur w mózgu, które
przetwarzają informacje wizualne. Dokonuje się oceny potencjalnych dysfunkcji wzroku i wszelkich

stosowanych mechanizmów kompensacyjnych, takich jak przechylanie lub obracanie głowy, używanie
widzenia peryferyjnego i preferowanie używania jednego oka. Program terapii naprawczej realizowany
jest w oparciu o cotygodniowe sesje terapeutyczne i zadania w domu. Do chwili obecnej nie ma
dowodów empirycznych wspierających terapię wzroku u osób z zespołem Aspergera. Ważne jest
również, aby pamiętać, że gdy osoba z zespołem Aspergera jest bardzo zestresowana lub poruszona,
odniesie korzyść z posiadania miejsca lub pokoju, w którym może się wycofać i uspokoić, z dala od
innych ludzi. Obszar musi mieć aspekty sensoryczne, które działają uspokajająco i kojąco. Może to
obejmować symetrię mebli, kolor ścian i dywanu oraz brak dźwięków, zapachów lub wrażeń
dotykowych, które są odbierane jako nieprzyjemne.
POCZUCIE RÓWNOWAGI I RUCHU
Niektóre dzieci z zespołem Aspergera mają problemy z układem przedsionkowym, który wpływa na ich
poczucie równowagi, percepcję ruchu i koordynację . Atrakcyjnym opisem jest to, że dziecko jest
„grawitacyjnie niepewne”, staje się niespokojne, gdy jego stopy oderwą się od ziemi i czuje się
zdezorientowane, gdy musi szybko zmienić pozycję ciała, jak jest to wymagane w grach w piłkę, takich
jak piłka nożna. Na zmysł równowagi może również wpłynąć fakt, że osoba doświadcza wyjątkowo
nieprzyjemnego uczucia, gdy jest odwrócona do góry nogami. Liane Holliday Willey wyjaśniła, że:
Ruch nie jest moim przyjacielem. Mój żołądek przewraca się i cieknie, gdy patrzę na karuzelę lub zbyt
szybko jadę samochodem przez wzgórze lub za róg. Kiedy urodziło się moje pierwsze dziecko, szybko
dowiedziałem się, że kłopoty z ruchem przedsionkowym wykraczają poza parki rozrywki i przejażdżki
samochodem. Nie mogłem kołysać moich dziewczyn. Mogłem się jednak kołysać i robiłem to nawet w
bujanym fotelu.
W przeciwieństwie do tego, znam dzieci z zespołem Aspergera, które doświadczyły ekstremalnej
przyjemności podczas przejażdżki kolejką górską, do tego stopnia, że kolejki górskie stały się
szczególnym zainteresowaniem. Są świetne do słuchania i oglądania. Dopiero zaczynamy zgłębiać
problemy, jakie mogą mieć dzieci i dorośli z zespołem Aspergera z układem przedsionkowym, ale jeśli
dziecko ma problemy ze zmysłem równowagi i ruchu, wskazana jest Terapia Integracji Sensorycznej.
POSTRZEGANIE BÓLU I TEMPERATURY
Dziecko lub dorosły z zespołem Aspergera może wydawać się bardzo stoicki i nie wzdrygać się ani nie
okazywać cierpienia w odpowiedzi na poziomy bólu, które inni uznaliby za nie do zniesienia. Uwagę
dziecka może przyciągnąć siniak lub skaleczenie, ale dziecko nie pamięta, jak to się stało. Drzazgi można
bez obaw usuwać, gorące napoje spożywać bez stresu. W upalne dni można nosić ciepłą odzież, a w
mroźne zimowe dni osoba może nalegać na dalsze noszenie letnich ubrań. To tak, jakby miał
wewnętrzny termostat idiosynkratyczny. Może wystąpić hipo- i nadwrażliwość na ból. Niski próg dla
niektórych rodzajów bólu i dyskomfortu może być częstym źródłem niepokoju dla dziecka, którego
reakcja może zostać oceniona przez rówieśników jako „płaczące dziecko”. Jednak dzieci z zespołem
Aspergera częściej wykazują hipo niż nadwrażliwość na ból. Wysoki próg bólu opisał mi ojciec
nastolatka z zespołem Aspergera:
Dwa lata temu mój syn wrócił do domu z mocno podrapaną nogą, mocno posiniaczoną z licznymi
skaleczeniami. Pobiegłem po apteczkę. Kiedy wróciłem i kazałem mu usiąść, że chcę leczyć jego
obrażenia, nie mógł tego zrozumieć. Powiedział „nie ma nic złego, to nie boli” i „to się cały czas zdarza”
i udał się do swojej sypialni. To było powszechne w ciągu 18 lat. Nie czuje też zimna jak inni. Zimą
rzadko nosi kurtkę, a do szkoły nosi koszule z krótkim rękawem i czuje się bardzo komfortowo.

Przypadkowo spotkałem młodego Amerykanina z zespołem Aspergera podczas zimowych wakacji w
pustynnym centrum Australii. Byliśmy częścią grupy turystów spożywających wieczorny posiłek
przygotowany na świeżym powietrzu, abyśmy mogli zobaczyć genialne gwiazdy pustyni i wysłuchaj
poobiedniego wykładu astronoma. Jednak temperatury były poniżej zera i wszyscy, z wyjątkiem
młodego mężczyzny z zespołem Aspergera, narzekali, jak im zimno i nosili wiele warstw ciepłych ubrań.
Młody człowiek miał na sobie tylko T-shirt i odrzucił oferty ciepłych ubrań od swoich towarzyszy.
Wyjaśnił, że jest mu całkiem wygodnie, ale brak ubrania na mroźną noc na pustyni sprawił, że wszyscy
poczuli się nieswojo. Kolejny przykład został opisany w e-mailu przez Carolyn. Wyjaśniła to:
Moja reakcja na ból i temperaturę wydaje się być podobna do mojej reakcji na błahe lub traumatyczne
wydarzenia. Przy niskich poziomach stymulacji reakcja jest przesadzona, ale przy wyższych wydaje się,
że zmysły się wyłączają i w większości przypadków mogę funkcjonować lepiej niż normalnie. Błahe
wydarzenie może dość dramatycznie utrudnić mi funkcjonowanie, ale w obliczu traumy potrafię
logicznie myśleć i działać spokojnie i skutecznie, gdy inni wpadną w panikę w takiej samej sytuacji.
Asperger zauważył, że jedno na czworo dzieci, które widział, spóźniało się na naukę korzystania z
toalety . Możliwe, że takie dzieci były mniej zdolne do odbierania wewnętrznych sygnałów
dyskomfortu pęcherza i jelit, aby zapobiec „wypadkom” w toalecie. Brak reakcji na dyskomfort, ból i
ekstremalne temperatury może również uniemożliwić bardzo małemu dziecku z zespołem Aspergera
naukę unikania pewnych niebezpiecznych działań, co skutkuje częstymi wizytami na pogotowiu.
Personel medyczny może być zaskoczony śmiałością dziecka lub uznać rodziców za zaniedbania.
Jednym z najbardziej niepokojących aspektów dla rodziców jest to, jak rozpoznać, kiedy dziecko cierpi
na przewlekły ból i potrzebuje pomocy medycznej. Infekcje ucha lub zapalenie wyrostka robaczkowego
mogą rozwinąć się do niebezpiecznego poziomu, zanim zostaną wykryte. Skutki uboczne leków mogą
nie być zgłaszane. Mogą wystąpić bóle zębów i miesiączki oraz dyskomfort, ale nie można ich o tym
wspominać. Rodzice jednego dziecka zauważyli, że przez kilka dni nie wyglądało jak zwykle, ale nie
wskazywali, że doświadcza znacznego bólu. W końcu zabrali go do lekarza, który zdiagnozował
skręcone jądro, które trzeba było usunąć. Jeśli dziecko wykazuje minimalną reakcję na ból, ważne jest,
aby rodzice byli wyczuleni na wszelkie oznaki dyskomfortu, sprawdzali fizyczne oznaki choroby, takie
jak wysoka temperatura ciała lub obrzęk, i stosowali strategie wyrażania uczuć opracowane w rozdziale
6, takie jak: termometr emocji, aby umożliwić dziecku komunikowanie intensywności bólu. Ważne jest
również, aby napisać Historię Społeczną, aby wyjaśnić dziecku, dlaczego zgłaszanie bólu dorosłemu jest
niezbędne, aby pomóc dziecku poczuć się dobrze i uniknąć poważniejszych konsekwencji.
NIETYPOWE PRZETWARZANIE SENSORYCZNE
Istnieje rzadka forma percepcji zmysłowej, synestezja, w której osoba doświadcza wrażenia w jednym
systemie zmysłowym, ale odbiera je w innej modalności. Najczęstszym wyrażeniem jest to, że osoba
widzi kolory za każdym razem, gdy słyszy określony dźwięk (słuch kolorowy) lub postrzega określony
zapach. Nie jest to charakterystyczna cecha zespołu Aspergera, ale kilku dorosłych z zespołem
Aspergera opisało to niezwykłe zjawisko. Na przykład Jim opisał, jak „Czasami kanały się mylą, na
przykład gdy dźwięki przechodzą jako kolor”. Wyjaśnił, że konkretnym dźwiękom często towarzyszą
niejasne odczucia koloru, kształtu, tekstury, ruchu, zapachu lub smaku. Liane wyjaśniła, że „szukałabym
długo i ciężko, aby znaleźć słowa, które łaskotałyby, słowa o gładkiej teksturze i słowa, które
rozgrzewały się, gdy je wymawiałem”. Jim zauważył również, że bodźce słuchowe zakłócają inne
procesy sensoryczne; na przykład musiał „wyłączyć sprzęty kuchenne, żebym mógł coś posmakować”.
Nietypowe przetwarzanie sensoryczne może obejmować trudności w identyfikacji kanału źródłowego
informacji sensorycznych. Jim wyjaśnił, że „Czasami wiem, że coś nadchodzi, ale nie mogę od razu
powiedzieć, w jakim sensie to przechodzi”. Doświadczenie musi być dość oszałamiające; niestety,
dopiero zaczęliśmy badać ten obszar percepcji zmysłowej. Ostatnie słowa tego rozdziału dotyczące

wrażliwości sensorycznej napisała Liane HollidayWilley, która zaakceptowała swoją percepcję
zmysłową i życie w „dźwięku przestrzennym” i opisuje, w jaki sposób:
Myślę, że moje dziewczyny nauczyły się akceptować mnie publicznie bez zbytniego bólu i zażenowania.
Jasne, przypominają mi, żebym nie rozmawiał ze sobą publicznie, nie używał donośnego głosu w
otoczeniu innych, nie poruszał tematu moich psów każdej żyjącej duszy, nie gadał w rozmowach, nie
zakrywał uszu. park i krzyczeć „Kto przy zdrowych zmysłach może znieść cały ten hałas?”, a nie
zakrywać nosa i krzyczeć „Mój Boże, co śmierdzi! „Ale mi to w porządku, bo przez cały czas nigdy,
przenigdy nie zapominają mi powiedzieć, że pomimo wszystkich moich dziwactw i niuansów, kochają
mnie bez względu na wszystko.
KLUCZOWE ZAGADNIENIA I STRATEGIE
• Niektórzy dorośli z zespołem Aspergera uważają, że ich wrażliwość sensoryczna ma większy wpływ
na ich codzienne życie niż problemy z nawiązywaniem znajomości, radzeniem z emocjami i
znalezieniem odpowiedniego zatrudnienia.
• Najczęściej występuje wrażliwość na bardzo specyficzne dźwięki, ale może również występować
wrażliwość na wrażenia dotykowe, intensywność światła, smak i konsystencję żywności oraz
specyficzne aromaty. Może wystąpić niedostateczna lub nadmierna reakcja na odczuwanie bólu i
dyskomfortu, a poczucie równowagi, percepcja ruchu i orientacja ciała mogą być niezwykłe.
• Dziecko z wrażliwością sensoryczną staje się nadmiernie czujne, spięte i rozpraszające w
środowiskach stymulujących zmysły, takich jak klasa, niepewne, kiedy nastąpi następne bolesne
doznanie zmysłowe.
• Wiemy, że objawy są bardziej widoczne we wczesnym dzieciństwie i stopniowo zanikają w okresie
dojrzewania, ale mogą pozostać cechą charakterystyczną dla niektórych dorosłych z zespołem
Aspergera przez całe życie.
• Czułość na dźwięk:
- Istnieją trzy rodzaje hałasu, które są odbierane jako wyjątkowo nieprzyjemne. Pierwsza kategoria to
nagłe, nieoczekiwane dźwięki, druga kategoria to wysokie, ciągłe dźwięki, a trzecia kategoria to mylące,
złożone lub wielokrotne dźwięki.
- Niektórych z tych dźwięków można uniknąć. Silikonowe zatyczki do uszu mogą stać się barierą
zmniejszającą poziom stymulacji słuchowej. W przypadku małych dzieci pomocne będzie również
wyjaśnienie przyczyny i czasu trwania dźwięku, który jest postrzegany jako nie do zniesienia, za pomocą
Opowieści Społecznej.
- Istnieją dwie terapie stosowane w celu zmniejszenia wrażliwości słuchowej u dzieci z zespołem
Aspergera: Integracja Sensoryczna
Terapia i Terapia Integracji Słuchowej. Skuteczność tych dwóch metod leczenia nie została jeszcze
obiektywnie wykazana.
• Może wystąpić ekstremalna wrażliwość na określony rodzaj dotyku, stopień nacisku lub dotykanie
poszczególnych części ciała.
• Wrażliwość węchowa i dietetyczna:
- Rodzice często zgłaszają, że ich małe dziecko z zespołem Aspergera ma niezwykłą zdolność
wykrywania zapachów, których inni nie zauważają, i może być bardzo wybredne w wyborze jedzenia.

- Stopniowo wrażliwość maleje, ale strach i konsekwencja
unikanie może być kontynuowane. Kiedy to nastąpi, psycholog kliniczny może wprowadzić program
systematycznego odczulania.
• Czułość wizualna:
- Wrażliwość na określony poziom oświetlenia lub kolorów lub zniekształcenie percepcji wzrokowej
występuje u około jednego na pięć dzieci z zespołem Aspergera.
- Rodzice i nauczyciele mogą unikać umieszczania dziecka w okolicznościach
związane z intensywnymi lub niepokojącymi doznaniami wizualnymi: na przykład nie sadzanie dziecka
z boku samochodu, który otrzymuje pełen blask słońca, lub przy ławce szkolnej oświetlonej silnym
światłem słonecznym.
• Niektóre dzieci są „grawitacyjnie niepewne”, stają się niespokojne, gdy ich stopy oderwą się od ziemi
i czują się zdezorientowane, gdy muszą szybko zmienić pozycję ciała.
• Postrzeganie bólu:
- Dziecko lub dorosły z zespołem Aspergera może wydawać się bardzo stoicki i nie wzdrygać się ani nie
okazywać cierpienia w odpowiedzi na poziom bólu, który inni uznaliby za nie do zniesienia.
- Jednym z najbardziej niepokojących aspektów dla rodziców jest to, jak rozpoznać, kiedy dziecko cierpi
na przewlekły ból i potrzebuje pomocy medycznej.
- Ważne jest, aby napisać Historię Społeczną, aby wyjaśnić dziecku, dlaczego zgłaszanie bólu osobie
dorosłej jest niezbędne, aby pomóc dziecku poczuć się dobrze i uniknąć poważniejszych konsekwencji.
Życie po szkole: studia i kariera
W osobie autystycznej widzimy wyraźniej niż u każdego normalnego dziecka predestynację do
wykonywania określonego zawodu od najwcześniejszej młodości. Określony zawód często wyrasta
naturalnie ich specjalnych zdolności. – Hans Asperger
W ciągu ostatniej dekady nastąpił niezwykły wzrost liczby dzieci, u których zdiagnozowano zespół
Aspergera. Te dzieci dorastają i wiele z nich zapisuje się na studia lub na uniwersytet. W przeszłości
niektórzy obiecujący studenci z zespołem Aspergera nie byli w stanie poradzić sobie z przejściem ze
szkoły do college'u, potrzebą większych umiejętności niezależności oraz akademickimi i społecznymi
wymaganiami bycia studentem na uniwersytecie. Stres i brak wsparcia mogą przyczynić się do rozwoju
zaburzenia lękowego lub depresji oraz możliwości wycofania się z kursu. Na szczęście mamy teraz
większą wiedzę na temat wsparcia potrzebnego studentom z zespołem Aspergera. Może istnieć kilka
szkół wyższych, uniwersytetów i kursów, które byłyby odpowiednie dla osoby z zespołem Aspergera, i
pomoże w procesie decyzyjnym, jeśli uczeń, rodzice i personel szkoły omówią zalety i wady każdej opcji.
Informacje można uzyskać, pobierając szczegóły kursu z odpowiednich witryn internetowych oraz
odwiedzając kampus i wydziały akademickie. Obecni i absolwenci mogą przedstawić opinię
konsumencką o kursach i kadrze akademickiej. Rodzice będą zainteresowani usługami wsparcia dla
uczniów z zespołem Aspergera. Kiedy uczeń zarejestruje się na konkretną naszą, członek personelu
dydaktycznego lub pomocniczego ucznia szkoły średniej może współpracować z uniwersytetem w celu
uzyskania informacji na temat wsparcia, którego student będzie potrzebował jako student. Niektórzy
licealiści z zespołem Aspergera niechętnie informują uczelnię o swojej diagnozie, chcą „świeżego
startu” i nie są uważani za różniących się od innych uczniów. Może zaistnieć potrzeba dyskusji na temat
zalet i wad ujawniania siebie oraz podjęcia decyzji, czy poinformować uniwersytet o diagnozie osoby,

aby personel mógł zapewnić wszelkie niezbędne wsparcie. Zazwyczaj zachęcam studentów do
informowania uczelni lub uniwersytetu. Problemem może nie być to, czy informować, ale jak
informować. Uczeń z zespołem Aspergera będzie musiał przygotować się do zupełnie innego stylu
życia, a przed zapisaniem na studia będą musiały podjąć decyzje dotyczące zakwaterowania, finansów
oraz wsparcia praktycznego i emocjonalnego. Uczniowie z zespołem Aspergera, którzy pozostają w
domu przynajmniej przez pierwszy rok studiów, mają zalety, dzięki czemu rodzic może zapewnić
wsparcie w zakresie budżetowania, dbania o siebie (takich jak pranie, przygotowywanie posiłków i
przypominanie o higienie osobistej) i aspekty organizacyjne wymagane do terminowego zakończenia
zajęć i monitorowania poziomu stresu ucznia. Jeśli student musi opuścić dom, służby wsparcia dla
studentów będą musiały wiedzieć, jakie dodatkowe wsparcie i nadzór będą prawdopodobnie
potrzebne. Student będzie musiał zadecydować o liczbie jednostek kursu, które należy podjąć w
każdym semestrze, i może być rozsądnie zacząć od mniejszej niż maksymalna liczba jednostek.
Uczniowie z zespołem Aspergera będą potrzebować więcej „wolnego” czasu, aby dostosować się do
nowego stylu życia, środowiska uczenia się i wymagań akademickich. Będą również potrzebować
wskazówek dotyczących nowych konwencji społecznych i protokołu na wykładach i ćwiczeniach,
podczas pracy nad zadaniami w grupie i wysyłania wiadomości e-mail do personelu. Wyznaczony
„kumpel” lub mentor ucznia może udzielić przyjacielskich porad dotyczących protokołów społecznych
i oczekiwań. Student będzie miał nową codzienną i cotygodniową rutynę i skorzysta z planu studiów
oraz początkowego wsparcia w organizowaniu i zarządzaniu nowymi obowiązkami akademickimi.
Uczniowie z zespołem Aspergera prawdopodobnie będą musieli częściej spotykać się ze swoimi
nauczycielami akademickimi niż inni studenci, aby upewnić się, że są „na dobrej drodze” i przyswoją
„nastawienie” potrzebne na kursie. Posiadanie mentora akademickiego, który zdobywa wiedzę na
temat zespołu Aspergera, ma swoje zalety, aby działać jako rzecznik studenta podczas dyskusji z
nauczycielami akademickimi ze studentami. Przy podejmowaniu decyzji o zadaniach na kurs i ustalaniu
egzaminów należy brać pod uwagę profile poznawcze, społeczne, motoryczne i sensoryczne uczniów z
zespołem Aspergera. Uczniowie mogą mieć trudności z tłumaczeniem myśli i rozwiązań na mowę,
pismo ręczne jest czasami nieczytelne, będą problemy z umiejętnościami interpersonalnymi
wymaganymi do wniesienia wkładu w projekt grupowy i mogą być nadmiernie wrażliwi na krytykę i
niepowodzenia. Mogą pojawić się obawy dotyczące samooceny, lęku i wrażliwości na doświadczenia
zmysłowe, które mogą wpływać na określone kursy. Istnieją praktyczne rozwiązania, takie jak pisanie
zamiast mówienia w celu wyjaśnienia koncepcji lub rozwiązania, używanie klawiatury podczas
egzaminu w celu uniknięcia problemów z pisaniem odręcznym oraz rozważanie zadań samotnych, a
nie grupowych. Nauczyciele akademiccy będą musieli zrozumieć naturę zespołu Aspergera i
odpowiednio zmodyfikować wyjaśnienia i oczekiwania, a nie być zdezorientowanym, obrażonym lub
zirytowanym niektórymi cechami zespołu Aspergera wyrażanymi przez konkretnego studenta. Życie
studenckie to nie tylko studia akademickie, a osoba z zespołem Aspergera prawdopodobnie będzie
chciała nawiązywać przyjaźnie i uczestniczyć w studenckich zajęciach towarzyskich. Są zwykłe
stowarzyszenia i kluby studenckie, które mogą zapewnić możliwości rekreacyjne i towarzyskie.
Niektóre uniwersytety mają grupę wsparcia specjalnie dla studentów z zespołem Aspergera. Grupa
udziela porad dotyczących wielu problemów, od poczucia izolacji społecznej po strategie poprawy
umiejętności uczenia się. Starsi uczniowie z zespołem Aspergera mogą zapewnić empatię i wsparcie
emocjonalne „pierwszym studentom”. Uczeń z zespołem Aspergera skorzysta również z przyjaźni z
typowymi studentami, aby zapewnić wsparcie akademickie, takie jak dzielenie się zasobami i korekta
esejów, a także wskazówki, gdy osoba z zespołem Aspergera jest naiwna społecznie i podatna na
dokuczanie i wyśmiewanie. Pojawią się również kwestie dotyczące doświadczeń w związku i
seksualności oraz dostępności alkoholu i narkotyków. W związku z tym uczeń z zespołem Aspergera
będzie potrzebował wsparcia zarówno ze strony kadry akademickiej, jak i kolegów.

Życie studenckie może być stresujące, a osoba z zespołem Aspergera powinna być zachęcana do
komunikowania uczucia niepokoju, złości lub smutku z doradcą studenckim. Opisane strategie terapii
poznawczo-behawioralnej i zarządzania emocjami może być niezwykle korzystny dla uczniów z
zespołem Aspergera. Odkryłam, że przyczyny niepowodzenia lub rezygnacji ucznia z zespołem
Aspergera z kursu są bardziej związane z problemami z radzeniem ze stresem niż brakiem zdolności
intelektualnych lub zaangażowaniem w kurs. Podejrzewam, że niektóre uczelnie i uniwersytety będą
stopniowo zdobywać doświadczenie i wiedzę we wspieraniu studentów z zespołem Aspergera dzięki
posiadaniu personelu akademickiego i pomocniczego, który rozumie i przyjmuje takich studentów.
Powstanie nieoficjalny „przewodnik po dobrym uniwersytecie dla studentów z zespołem Aspergera”,
a te uczelnie staną się pierwszym wyborem przyszłych studentów i ich rodziców. Niektóre
uniwersytety, takie jak Oxford i Cambridge, mają już reputację wspierania ekscentrycznych i
utalentowanych studentów oraz kadry akademickiej. Ciekawym rezultatem będą absolwenci z
zespołem Aspergera prowadzący badania nad zespołem Aspergera. Kiedy osoba z zespołem Aspergera
kończy studia, jest to czas na większe świętowanie niż dla innych studentów, ponieważ osoba ta
musiała przystosować się do nowego stylu życia, stać się bardziej samodzielna i stać się częścią nowej
hierarchii społecznej. Po ukończeniu studiów zapadną decyzje, co dalej. Niektórzy dorośli z zespołem
Aspergera tak dobrze przystosowują się do życia akademickiego, że nauka i badania stają się ich karierą
na całe życie. Inni będą musieli zdecydować, jak zastosować swoje kwalifikacje akademickie w nowej
karierze.
KARIERA ODPOWIEDNIA DLA OSÓB Z ZESPOŁEM ASPERGERA
Nie ma kariery, która byłaby niemożliwa dla osoby z zespołem Aspergera. Spotkałem kilka tysięcy
dorosłych z zespołem Aspergera, którzy mieli bardzo szeroki zakres karier, od listonosza na pół etatu
po właściciela i dyrektora naczelnego odnoszącej sukcesy międzynarodowej firmy. Lista zawodów
obejmuje nauczanie, politykę, lotnictwo, inżynierię i psychologię oraz zawody, takie jak elektryk,
mechanik i strażnik dzikiej przyrody. Osoby z zespołem Aspergera mają szczególne cechy, ale są też
specyficzne trudności i zaczynamy ustalać, dlaczego niektóre osoby z zespołem Aspergera mogą nie
uzyskać zatrudnienia odpowiadającego ich umiejętnościom i kwalifikacjom. Zaczynamy również
opracowywać strategie, które pomogą im znaleźć i utrzymać przyjemne i produktywne zatrudnienie.
Cechy zatrudnienia
Ocena pracy pracownika z zespołem Aspergera najprawdopodobniej doprowadziłaby do wniosku, że
jest on:
• niezawodny
• trwały
• perfekcjonista
• łatwo identyfikować błędy
• sprawny technicznie
• w posiadaniu poczucia sprawiedliwości społecznej i integralności
• może kwestionować protokoły
• dokładny
• zwracający uwagę na szczegóły

• logiczne
• sumienny
• kompetentny
• oryginalne w rozwiązywaniu problemów
• uczciwy
• prawdopodobnie będzie się rozwijać dzięki rutynie i jasnym oczekiwaniom.
Pojawią się jednak również trudności. Może mieć problemy z:
• umiejętności pracy w grupie
• bycie kierownikiem liniowym
• konwencjonalne metody
• percepcja zmysłowa
• utrzymywanie czasu i rutyna pracy
• radzenie sobie ze stresem i lękiem oraz komunikowanie się
• realistyczne oczekiwania dotyczące kariery
• dopasowanie pracy do swoich kwalifikacji – skłonność do przekwalifikowania
• błędna interpretacja instrukcji
• radzenie sobie ze zmianą
• przyjmowanie porad (może być odbierane jako krytyka)
• pielęgnacja i higiena osobista
• dopasowywanie się do grupy – może być naiwna i podatna na dokuczanie i dręczenie
• prosić o pomoc
• organizowanie i planowanie
• rozwiązywanie konfliktów – możliwość obwiniania innych
• umiejętności interpersonalne.
Ogólne doświadczenie osób z zespołem Aspergera jest takie, że znalezienie i utrzymanie odpowiedniej
pracy lub kariery nie jest tak łatwe, jak dla typowych osób o tych samych kwalifikacjach. Istnieją jednak
strategie, usługi i zasoby, które ułatwiają pomyślne zatrudnienie.
STRATEGIE UDANEJ PRACY
Pierwszym etapem jest przeprowadzenie dogłębnej oceny umiejętności i doświadczeń zawodowych
danej osoby. Obejmuje to zdolności poznawcze, osobowość, motywację, zainteresowania i
umiejętności interpersonalne. Istnieje zeszyt ćwiczeń opracowany specjalnie dla nastolatków i
dorosłych z zespołem Aspergera, który określa mocne i słabe strony danej osoby oraz pomaga
rozwiązać problemy zidentyfikowane na podstawie wcześniejszego doświadczenia zawodowego.
Ocenę umiejętności zawodowych należy przeprowadzić na jakiś czas przed ukończeniem przez osobę

szkoły, college'u lub uniwersytetu, aby dać możliwość doskonalenia określonych umiejętności przed
podjęciem pracy. Może to obejmować poprawę umiejętności współpracy potrzebnych w pracy
zespołowej, sztuki rozmowy i interakcji podczas przerw w pracy oraz radzenia sobie ze zmieniającymi
się oczekiwaniami zawodowymi. Trzeba będzie dokładnie przemyśleć wybór konkretnej ścieżki kariery.
Dana osoba mogła od jakiegoś czasu mieć określone ambicje zawodowe i potrzebować wskazówek,
czy ambicje są realne, oraz porady w zakresie niezbędnych kwalifikacji i doświadczenia. Szczególne
zainteresowanie osoby może stać się ścieżką kariery. Osoby z zespołem Aspergera są znane ze swojej
wiedzy fachowej, co może prowadzić do udanej kariery naukowej prowadzącej na przykład badania w
obszarze będącym przedmiotem szczególnego zainteresowania. Inni mogą zaakceptować
ekscentryczną osobowość osoby, która ma cenną wiedzę, na przykład w zakresie rozpoznawania i
wyceny antyków lub rozwiązywania problemów z komputerem. Zaawansowane zdolności
rozumowania wizualnego i dekada zabawy zabawkami konstrukcyjnymi i silnikami mogą prowadzić do
udanej kariery inżyniera lub mechanika. Umiejętność rysowania, śpiewania, grania na instrumencie,
komponowania muzyki i pisania powieści fantasy może wskazywać na karierę artystyczną. Poczucie
sprawiedliwości społecznej oraz bycie naturalnie życzliwą i rozważną osobą może prowadzić do kariery
w zawodach opiekuńczych i sprawiedliwych, zwłaszcza w nauczaniu, policji, medycynie i pokrewnych
dyscyplinach oraz opiece nad zwierzętami. Zainteresowanie językami, prawem i matematyką może być
podstawą kariery tłumacza, prawnika czy księgowego. Zainteresowanie mapami może prowadzić do
zatrudnienia jako kierowca taksówki, ciężarówki lub listonosz. Niektórzy nastolatkowie i młodzi dorośli
z zespołem Aspergera mogą nie mieć pojęcia, jaki rodzaj zatrudnienia byłby odpowiedni dla ich
zdolności i osobowości. Rodzice mogą sugerować różne doświadczenia zawodowe, gdy nastolatek
nadal uczęszcza do szkoły, aby zidentyfikować potencjalne kariery. Intencją niekoniecznie jest
zwiększenie dochodów nastolatka, ponieważ część doświadczenia zawodowego może mieć charakter
wolontariatu, ale zwiększenie umiejętności i wiedzy związanej z pracą w celu dokonywania
świadomych wyborów zawodowych. Służby ds. kariery w szkole, na uczelni lub na uniwersytecie będą
musiały być świadome problemów z zatrudnieniem osób z zespołem Aspergera i zapewnić
odpowiednie wsparcie i szkolenie przed ukończeniem studiów. W przypadku niektórych zawodów i
zawodów może odnieść większy sukces w nauce określonych umiejętności zawodowych przy użyciu
tradycyjnego szkolenia mistrzów i praktykantów, a nie uczenia się w klasie. Kolejnym etapem jest
przygotowanie CV (curriculum vitae), które zawiera portfolio odpowiednich doświadczeń zawodowych
i osiągnięć, zainteresowań i umiejętności oraz może zawierać zdjęcia lub cyfrowy zapis wcześniejszych
osiągnięć pracy i świadectw. Osoba z zespołem Aspergera prawdopodobnie nie jest tak biegła, jak inni
kandydaci do pracy, w zakresie umiejętności interpersonalnych i pewności siebie potrzebnych podczas
rozmowy kwalifikacyjnej, aby „sprzedać” swoje umiejętności pracodawcy, ale dobrze skonstruowane i
pouczające CV może pomóc pracodawcy zidentyfikować większe umiejętności niż wydajność osoby
podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Osoba z zespołem Aspergera będzie również potrzebować
wskazówek przy konstruowaniu CV i wypełnianiu aplikacji o pracę. Jednym z problemów, z jakimi
borykają się dorośli z zespołem Aspergera podczas wypełniania podania o pracę i podczas rozmowy
kwalifikacyjnej, jest to, czy ujawnić informacje o diagnozie i ile informacji ujawnić. Jest to w dużej
mierze osobista decyzja, oparta na wielu czynnikach, a dwie ostatnie publikacje mogą dostarczyć
wskazówek dotyczących ujawniania informacji. Ogólnie rzecz biorąc, lepiej być uczciwym wobec
pracodawcy. Niektóre osoby z zespołem Aspergera są w stanie osiągnąć pomyślne zatrudnienie przy
bardzo niewielkim wsparciu i zachętach, ale dla tych, którzy mają trudności ze znalezieniem właściwej
pracy, istnieje kilka książek zawierających porady dla danej osoby, rodzin, agencji zatrudnienia i
pracodawców. Osoba ta może potrzebować próby odbycia rozmowy kwalifikacyjnej i
przedyskutowania z kimś, kto ją dobrze zna, czy przyjąć konkretną ofertę pracy. Nie chodzi o
przyjmowanie jakiejkolwiek oferty pracy; praca musi być odpowiednia dla osoby z zespołem Aspergera.
Jeśli praca się nie powiedzie, może to mieć szkodliwy wpływ na poczucie własnej wartości i

prawdopodobieństwo późniejszego zatrudnienia. Należy wziąć pod uwagę zdolność danej osoby do
radzenia sobie ze stresem, a czasami rozsądnie jest zacząć od zatrudnienia w niepełnym wymiarze
godzin, dopóki dana osoba nie zdobędzie większego doświadczenia i nabierze pewności siebie
potrzebnej do radzenia sobie z zatrudnieniem na pełny etat. Po zatrudnieniu trzeba będzie zająć się
konkretnymi kwestiami. Osoba z zespołem Aspergera może potrzebować początkowego i ciągłego
wsparcia i wskazówek od swojego pracodawcy w zakresie oczekiwań związanych z pracą (zwłaszcza w
przypadku nieoczekiwanych zmian), umiejętności interpersonalnych niezbędnych do efektywnej i
współpracy w zespole oraz wymaganych umiejętności organizacyjnych, zwłaszcza priorytety pracy i
zarządzanie czasem. Przekonałam się jednak, że problemy z higieną osobistą były najszybszym
powodem utraty pracy przez osobę z zespołem Aspergera. Może być konieczne uzupełnienie instrukcji
mówionych instrukcjami pisemnymi, aby uniknąć problemów z pamięcią słuchową, i pamiętaj, aby nie
wyjaśniać następnego zadania, dopóki nie zostanie ukończone ostatnie, aby uniknąć nieporozumień.
Pracownik z zespołem Aspergera będzie również potrzebował regularnej informacji zwrotnej
potwierdzającej sukces, obszary, w których można się doskonalić i jak osiągnąć poprawę. Wiedza z
literatury, pozytywne nastawienie ze strony pracodawcy i pracownika oraz czas na wzajemne
przystosowanie się mogą wystarczyć, aby osoba dorosła z zespołem Aspergera mogła osiągnąć
pomyślne, długoterminowe zatrudnienie. Są jednak dorośli z zespołem Aspergera, którym trudno jest
znaleźć i utrzymać zatrudnienie. Rządy zdały sobie sprawę, że bezrobotny dorosły z zespołem
Aspergera prawdopodobnie będzie otrzymywał zasiłki socjalne oraz praktyczne, finansowe i
emocjonalne wsparcie od swojej rodziny i może popaść w depresję i mieć niską samoocenę, jeśli jest
bezrobotny. Podobnie społeczność nie jest w stanie skorzystać z talentów osób z zespołem Aspergera,
jeśli pozostają bezrobotni. Aby rozwiązać ten problem, w Wielkiej Brytanii opracowano i poddano
ocenie służbę zatrudnienia wspomaganego.
Służba zatrudnienia
Prospects to wspólny projekt rządu brytyjskiego i National Autistic Society, początkowo z siedzibą w
Londynie, ale obecnie także w Glasgow, Sheffield i Manchesterze. Służba zatrudnienia osiągnęła
niezwykłą 70-procentową stopę zatrudnienia dla 130 osób dorosłych z zespołem Aspergera i
autyzmem wysokofunkcjonującym. Serwis zapewnia konsultantów ds. zatrudnienia, którzy pomagają
osobie z zespołem Aspergera znaleźć i utrzymać zatrudnienie przez kilka lat. Ostatnia ocena pierwszych
ośmiu lat projektu wykazała, że głównymi cechami zespołu Aspergera, które miały wpływ na
zatrudnienie, były umiejętności organizacyjne (zwłaszcza utrzymywanie czasu, koncentracja i radzenie
sobie z więcej niż jednym zadaniem na raz), trudności w komunikacji, niedojrzałe umiejętności
społeczne, lęk i radzenie sobie ze zmianą.
Większość zatrudnienia była w obszarach pracy biurowej oraz w przemyśle technicznym i
komputerowym, przy czym zatrudnienie było głównie w dużych firmach prywatnych, ale także w
sektorze rządowym i publicznym, małych przedsiębiorstwach i organizacjach charytatywnych. Koszt
programu wynosił kilka tysięcy funtów na każdą zatrudnioną osobę, ale po zatrudnieniu korzyści dla
rządu polegały na zmniejszeniu zasiłków socjalnych i zwiększeniu dochodów podatkowych od osoby
zatrudnionej. Korzyści dla osoby z zespołem Aspergera to wzrost dochodu rozporządzalnego, większa
samoocena, rozwój nowej sieci społecznej oraz zdolność wykazania się określonymi talentami i
umiejętnościami. Badanie ewaluacyjne Prospects wykazało porozumienie między pracodawcami i
pracownikami, że obie strony nie mogłyby sobie poradzić bez usług doradcy ds. zatrudnienia specjalisty
Doradca ds. zatrudnienia pełni wiele ról: nauczyciela, pracownika socjalnego i psychologa, a także jest
rzecznikiem i tłumaczem między dwiema „kulturami” o różnych językach i oczekiwaniach. Konsultant
musi znać mocne i słabe strony klienta w zakresie zatrudnienia, zidentyfikować odpowiednią ofertę
pracy, przygotować osobę do rozmowy kwalifikacyjnej, współpracować między pracodawcą, klientem

i rodziną klienta, edukować pracodawcę i, jeśli to konieczne, edukować współpracowników oraz
wskazać kogoś, kto może zostać mentorem. Konsultant musi również zapewnić emocjonalne i
praktyczne wsparcie oraz monitorować bieżącą sytuację w pracy jako „rozwiązujący problemy”, aby
rozwiązać wszelkie obszary potencjalnego konfliktu lub rozczarowania. Indywidualne wsparcie klienta
jest początkowo intensywne, do 50 godzin w miesiącu, ale stopniowo zmniejsza się do zaledwie kilku
godzin w miesiącu. Bycie doradcą ds. zatrudnienia dla klientów z zespołem Aspergera to trudne
zadanie, ale może też być bardzo satysfakcjonujące, zwłaszcza gdy jakość życia osoby z zespołem
Aspergera znacznie się poprawia dzięki przyjemnej i produktywnej pracy. W Aarhus w Danii
opracowano interesującą inicjatywę dotyczącą zatrudnienia. W 2004 roku powstała firma, w której
wszyscy pracownicy mają diagnozę zespołu Aspergera lub autyzmu. Firma Specialisterne (Specjaliści)
testuje sprzęt elektroniczny, taki jak nowe telefony i programy komputerowe. Właściciel firmy (ojciec
dziecka z autyzmem) szczególnie chciał pracowników z zespołem Aspergera ze względu na ich dbałość
o szczegóły i radość z powtarzanych procedur testowych. Każda osoba z zespołem Aspergera ma
własny gabinet, a godziny pracy są elastyczne. Istnieje również członek personelu, który zapewnia
wsparcie w przypadku problemów osobistych i interpersonalnych. W rzeczywistości może to nie być
wyjątkowe przedsięwzięcie, ponieważ zauważyłem, że niektóre międzynarodowe firmy z obszaru
informatyki mają już dość wysoki odsetek specjalistów z niezdiagnozowanym zespołem Aspergera lub
przynajmniej bardzo podobnym profilem osobowości. Działy kadr lub zasobów ludzkich dużych firm
zyskują coraz większą wiedzę na temat zespołu Aspergera oraz tego, w jaki sposób firma może czerpać
korzyści i rozwijać umiejętności pracowników z zespołem Aspergera. Może to obejmować unikanie
przenoszenia osoby do sytuacji w pracy, które może powodować znaczny stres.
Awans do kierownictwa
Po udowodnieniu zdolności osoby z zespołem Aspergera do zatrudnienia, może nastąpić przegląd jej
postępów i rozważenie awansu na przełożonego. Niedawno widziałem mężczyznę z zespołem
Aspergera, który był zatrudniony przez dużą firmę do naprawy maszyn biurowych. Zdobył legendarne
doświadczenie w mechanice i elektronice kopiarek i faksów i był znany ze swojej umiejętności
szybkiego identyfikowania przyczyny problemu, naprawy usterki i przejścia do następnego zadania.
Jego pracodawca wykorzystał go jako przykład doskonałej praktyki pracy dla nowych pracowników. W
podziękowaniu za znakomitą pracę firma zdecydowała się awansować go na kierownika liniowego dla
personelu naprawczego i pracować w centrali. Chociaż miał naturalny talent do maszyn, nie miał
naturalnego talentu do umysłów. Nie mógł zrozumieć ani poradzić sobie z polityką biurową, ego,
polityką korporacyjną i papierkową robotą. Zaczął brnąć i, jak to zwykle bywa u dorosłych z zespołem
Aspergera, nie ujawnił swoich trudności przełożonemu ani swojej żonie. W końcu stres stał się dla niego
zbyt duży i próbował popełnić samobójstwo. Przegląd historii jego rozwoju przez psychiatrę wskazał
na rozpoznanie zespołu Aspergera. Leczenie jego depresji było stosunkowo proste – powrót na
odpowiedzialne stanowisko i produktywność, z którym mógł sobie poradzić i na którym mógł odnieść
sukces. Niedawna publikacja poruszyła problemy, z jakimi borykają się dorośli z zespołem Aspergera,
którzy pracują na stanowiskach kierowniczych, i zawiera cenne porady (Johnson 2005). Inne strategie
obejmują posiadanie sekretarza wykonawczego, który może zrekompensować trudności związane z
problemami organizacyjnymi i interpersonalnymi, wyrozumiałą siłę roboczą, która rozpoznaje
potencjalnie agresywne zachowanie danej osoby i dostosowuje się do niej, oraz kierownictwo
wyższego szczebla, które nie przenosi osoby z zespołem Aspergera na stanowisko, które spowoduje
stres nie do zniesienia dla wszystkich pracowników. Istnieją inne strategie, które należy rozważyć w
okresie zatrudnienia danej osoby. W końcu dana osoba może mieć zdolność do samozatrudnienia, na
przykład do pracy w domu i rozwijania wiedzy w dziedzinie, która nie wymaga bycia częścią zespołu
lub hierarchii organizacyjnej. Na przykład wiele osób z zespołem Aspergera to często naturalni
wynalazcy, eksperci i rzemieślnicy. Jednak osoba ta może skorzystać z pomocy członków rodziny, którzy

mogą udzielić porady w sytuacjach, gdy osoba z zespołem Aspergera może nie być dobrym sędzią
charakteru i może być narażona na wykorzystywanie finansowe; lub gdy dana osoba potrzebuje
współpracownika, który posiada umiejętności interpersonalne potrzebne do kontaktów ze
społeczeństwem, lub potencjalnych nabywców sprzętu zaprojektowanego i wykonanego przez osobę
z zespołem Aspergera.
PSYCHOLOGICZNA WARTOŚĆ ZATRUDNIENIA
Bezrobocie kojarzy się z depresją kliniczną u typowych ludzi i z pewnością dotyczy to osób z zespołem
Aspergera. Depresja może również wystąpić, gdy dana osoba jest niewystarczająco zatrudniona – to
znaczy ma zbyt wysokie kwalifikacje do pracy. Na przykład osoba ta może mieć kwalifikacje
podyplomowe w zakresie informatyki, ale była w stanie wykonywać tylko pracę fizyczną lub wypełniać
półki supermarketów. Zatem posiadanie pracy, która jest satysfakcjonująca i ceniona, może być
środkiem zapobiegawczym w przypadku depresji klinicznej. Na koniec zauważyłem, że niektóre kariery
i zawody są szczególnie odpowiednie dla osób z zespołem Aspergera. Uniwersytety słyną z tolerancji
dla niezwykłych charakterów, zwłaszcza jeśli wykazują się oryginalnością i zaangażowaniem w swoje
badania. Wielokrotnie mówiłem, że uniwersytety są nie tylko „katedrą” kultu wiedzy, ale także
„warsztatami pracy chronionej” dla osób niepełnosprawnych społecznie. Istnieje kilka innych
zawodów, które nie zostały jeszcze wymienione w tej sekcji, które mogą być odpowiednie dla osoby z
zespołem Aspergera. Jednym z nich jest bibliotekarz, gdzie biblioteka jest środowiskiem cichej pracy.
Inną jest kariera w wojsku, w której osoba z zespołem Aspergera jest stosunkowo spokojna pod
ostrzałem i nie pozwala, by emocjonalność lub dyskomfort przeszkadzały w realizacji celów
wojskowych. I wreszcie, kariery takie jak przewodnik wycieczek czy telemarketer, gdzie jest dobrze
przećwiczony scenariusz i komunikacja w jedną stronę, mogą być idealne dla osoby z zespołem
Aspergera. Bezrobocie nie tylko oznacza brak dochodów, ale także oznacza brak celu i struktury na co
dzień, brak poczucia własnej wartości, a zwłaszcza dla osób z zespołem Aspergera, brak tożsamości.
Kariera lub powołanie dobrze dopasowane do zdolności i charakteru osoby z zespołem Aspergera może
zapewnić tak bardzo potrzebną samoocenę i tożsamość, a także prawdziwy powód, by iść dalej. Kiedy
proszę dorosłych z zespołem Aspergera o opisanie siebie, opisy zwykle dotyczą tego, co robią, ich pracy
lub zainteresowań, a nie rodziny lub sieci społecznej. Jak powiedziała mi Temple Grandin: „Jestem tym,
co robię”.
KLUCZOWE ZAGADNIENIA I STRATEGIE
• Szkoła średnia i uniwersytet:
- Gdy uczeń zarejestruje się na konkretny kurs w college'u, członek personelu dydaktycznego lub
pomocniczego w szkole średniej ucznia powinien współpracować z uniwersytetem w celu dostarczenia
informacji na temat wsparcia, którego uczeń będzie potrzebował jako student.
- Uczniowie z zespołem Aspergera pozostają w domu, przynajmniej przez pierwszy rok studiów, mają
zalety, tak że rodzic może zapewnić wsparcie w zakresie budżetowania, samoopieki i aspektów
organizacyjnych wymaganych do terminowego ukończenia zajęć, oraz monitorować poziom stresu
ucznia.
- Student będzie musiał zadecydować o liczbie jednostek zajęć, które będą realizowane w każdym
semestrze, i może być rozsądnie zacząć od mniejszej niż maksymalna liczba jednostek.
- Student będzie potrzebował wskazówek dotyczących nowych konwencji społecznych i protokołu na
wykładach i ćwiczeniach, podczas pracy nad zadaniami w grupie i wysyłania wiadomości e-mail do

personelu. Wyznaczony „kumpel” lub mentor ucznia może udzielić przyjacielskich porad dotyczących
protokołów społecznych i oczekiwań.
- Uczniowie z zespołem Aspergera prawdopodobnie będą musieli częściej spotykać się ze swoimi
nauczycielami akademickimi niż inni, aby upewnić się, że są „na dobrej drodze” i przyswoją sobie
„nastawienie” potrzebne na kursie.
- Przy podejmowaniu decyzji o kursie należy wziąć pod uwagę profile poznawcze, społeczne,
motoryczne i sensoryczne uczniów z zespołem Aspergera
zadania i ustalanie egzaminów.
- Istnieją praktyczne rozwiązania, takie jak pisanie zamiast mówienia w celu wyjaśnienia koncepcji lub
rozwiązania, używanie klawiatury podczas egzaminu w celu uniknięcia problemów z pisaniem
odręcznym oraz rozważanie zadań samotnych, a nie grupowych.
- Niektóre uniwersytety mają grupę wsparcia specjalnie dla studentów z zespołem Aspergera.
- Uczniowie są bardziej narażeni na niepowodzenie lub wycofanie się z kursu z powodu problemów z
radzeniem ze stresem niż braku zdolności intelektualnych lub zaangażowania w kurs.
• Kariera:
- Ogólne doświadczenie osób z zespołem Aspergera jest takie, że znalezienie i utrzymanie
odpowiedniej pracy lub kariery nie jest tak łatwe, jak dla typowych osób o tych samych kwalifikacjach.
- W przypadku niektórych zawodów i zawodów może odnieść większy sukces w nauce określonych
umiejętności zawodowych przy użyciu tradycyjnego szkolenia mistrzów i praktykantów zamiast
uczenia się w klasie.
- Osoba z zespołem Aspergera musi przygotować CV zawierające portfolio odpowiednich doświadczeń
zawodowych i osiągnięć,
zainteresowania i umiejętności i może zawierać zdjęcia lub cyfrowy zapis poprzednich osiągnięć w
pracy i świadectwa.
- Osoba ta może potrzebować przećwiczyć rozmowę kwalifikacyjną i porozmawiać z kimś, kto ją dobrze
zna, czy przyjąć konkretną ofertę pracy. Nie chodzi o przyjmowanie jakiejkolwiek oferty pracy.
- Osoba z zespołem Aspergera może potrzebować początkowego i ciągłego wsparcia i wskazówek ze
strony swojego pracodawcy w zakresie oczekiwań związanych z pracą, umiejętności interpersonalnych
niezbędnych do efektywnej pracy w zespole oraz wymaganych umiejętności organizacyjnych, w
szczególności priorytetów pracy i zarządzania czasem.
- Korzyści dla osoby z zespołem Aspergera z udanego zatrudnienia to wzrost dochodu
rozporządzalnego, większa samoocena, rozwój nowej sieci społecznej oraz zdolność wykazania się
określonymi talentami i umiejętnościami.
Długoterminowe relacje
Wielu z tych, którzy biorą ślub, wykazuje napięcia i problemy w swoim małżeństwie.- Hans Asperger
Mężczyzna lub kobieta z zespołem Aspergera mogą rozwijać intymne relacje osobiste i zostać
partnerem na całe życie. Aby taki związek się rozpoczął, obie strony początkowo uznałyby tę drugą
osobę za atrakcyjną. Jakie są cechy, które ktoś uznałby za atrakcyjne u osoby z zespołem Aspergera?

WYBÓR PARTNERA
Z badań Maxine Aston wynika, że mężczyźni z zespołem Aspergera mają kilka pozytywnych cech
potencjalnego partnera. Pierwsze spotkanie może odbywać się poprzez wspólne zainteresowania,
takie jak opieka nad zwierzętami, podobne wierzenia religijne lub studiowanie tego samego kursu.
Wiele kobiet opisuje swoje pierwsze wrażenie partnera, który na tym etapie mógł nie mieć diagnozy,
jako kogoś miłego, uważnego i nieco niedojrzałego: bardzo pożądanego „przystojnego i cichego
nieznajomego”. Dzieci z zespołem Aspergera są często postrzegane jako anielskie twarze, a jako dorośli
mogą mieć symetryczne rysy twarzy, które są atrakcyjne pod względem estetycznym. Osoba ta może
być przystojniejsza od poprzednich partnerów i uważana za dobry „chwyt” pod względem wyglądu,
zwłaszcza jeśli kobieta ma wątpliwości co do własnej samooceny i atrakcyjności fizycznej. Brak
umiejętności społecznych i konwersacyjnych może prowadzić do tego, że będzie postrzegany jako
„cichy nieznajomy”, którego umiejętności społeczne zostaną odblokowane i przekształcone przez
partnera, który jest ekspertem od empatii i kontaktów towarzyskich. Może istnieć silne matczyne
współczucie dla ograniczonych zdolności społecznych danej osoby, z wiarą, że zamieszanie społeczne i
brak zaufania społecznego były spowodowane okolicznościami w dzieciństwie i można je z czasem
naprawić. Miłość zmieni wszystko. Atrakcyjność mężczyzny z zespołem Aspergera jako partnera może
być wzmocniona jego zdolnościami intelektualnymi, perspektywami kariery i stopniem uwagi dla
partnera podczas zalotów. To oddanie może być bardzo pochlebne, chociaż inni mogą postrzegać
uwielbienie jako graniczące z obsesją. Hobby lub szczególne zainteresowanie można początkowo
postrzegać jako ujmujące i „typowe dla chłopców i mężczyzn”. Osoba z zespołem Aspergera może mieć
atrakcyjną cechę „Piotruś Pan”. Mężczyzn z zespołem Aspergera można również podziwiać za
wypowiadanie się, poczucie sprawiedliwości społecznej i silne przekonania moralne. Często opisuje się
ich jako wyznających wartości ze „starego świata” i mniej zmotywowanych niż inni mężczyźni do
wykonywania intymnych czynności fizycznych lub spędzania czasu z męskimi przyjaciółmi. Mężczyzna
z zespołem Aspergera wydaje się mieć cechę „kobiecą”, a nie „macho” – jest to idealny partner dla
współczesnej kobiety. Mężczyzna z zespołem Aspergera zwykle późno rozwija się pod względem
dojrzałości emocjonalnej i związku, co może być jego pierwszym poważnym związkiem, podczas gdy
jego rówieśnicy w tym samym wieku mieli już kilka długotrwałych związków. Zaletą jest zatem brak
„bagażu” z poprzedniego związku. Wiele kobiet opisało mi, jak ich partner z zespołem Aspergera
przypominał ich ojca. Posiadanie rodzica z zespołem Aspergera może przyczynić się do określenia typu
osoby, którą zdecydujesz się zostać swoim partnerem. Kiedy mężczyźni z zespołem Aspergera są
pytani, co początkowo było atrakcyjne w ich partnerze, często opisują jedną cechę fizyczną, taką jak
włosy lub specyficzne cechy osobowości, zwłaszcza macierzyństwo w opiece (lub już posiadaniu) dzieci
lub opiece nad rannymi zwierzętami. Mężczyźni z zespołem Aspergera często mniej przejmują się
sylwetką partnera niż inni mężczyźni, a także mniej przejmują się wiekiem lub różnicami kulturowymi.
Czasami wydaje się, że osoba z zespołem Aspergera stworzyła mentalny „opis pracy” dla potencjalnego
partnera, szukając odpowiedniego „kandydata”, który może zrekompensować rozpoznane trudności
życiowe. Po znalezieniu kandydata, osoba ta jest ścigana z determinacją, której trudno się oprzeć.
Jednym z „wymogów pracy” jest posiadanie zaawansowanych zdolności społecznych i macierzyńskich.
Zatem atrakcyjnym partnerem będzie ktoś, kto znajduje się na przeciwległym krańcu kontinuum
empatii i społecznego zrozumienia. Osoby z zespołem Aspergera mogą również wiedzieć, że potrzebują
partnera, który może pełnić funkcję sekretarza wykonawczego, aby pomóc w problemach
organizacyjnych i kontynuować wiele funkcji wsparcia emocjonalnego zapewnianych przez ich matkę,
gdy mieszkały w domu. Mężczyźni z zespołem Aspergera często wywołują u kobiet silne uczucia
macierzyńskie i wiedzą, że tego właśnie potrzebują u partnera. Zwykle szukają również kogoś, kto ma
silne wartości moralne, który po ślubie prawdopodobnie będzie oddany sprawie pomyślnego związku.
Co takiego typowy mężczyzna uważa za atrakcyjnego w kobiecie z zespołem Aspergera? Cechy te mogą

być podobne do cech, które kobiety uważają za atrakcyjne u mężczyzn z zespołem Aspergera.
Niedojrzałość społeczna i naiwność kobiety mogą być atrakcyjne dla mężczyzn, którzy mają naturalne
cechy ojcowskie i współczujące. Może istnieć oczywista atrakcyjność fizyczna oraz godne podziwu
talenty i zdolności. Czasami emocjonalnie wyobcowana osobowość może przypominać matkę
mężczyzny; i może istnieć wspólne cieszenie się wspólnymi interesami i docenienie początkowego
stopnia uwielbienia. Podczas gdy mężczyźni z zespołem Aspergera zwykle poszukują partnera, który
może zrekompensować im trudności w codziennym życiu – czyli kogoś z drugiego końca kontinuum
zdolności społecznych i emocjonalnych – kobiety z zespołem Aspergera często szukają partnera o
osobowości podobnej do sobie. Czują się bardziej komfortowo z kimś, kto nie ma wspaniałego życia
towarzyskiego i nie szuka częstej fizycznej bliskości. Ponieważ oboje partnerzy mają podobne cechy i
oczekiwania, związek może być udany i trwały. Niestety, osoby z zespołem Aspergera mogą nie być
zbyt dobre w identyfikowaniu „drapieżników” w życiu, a niektóre kobiety z zespołem Aspergera nie
były mądre w wyborze partnera. Stali się ofiarami drapieżników w relacjach i padli ofiarą różnych form
nadużyć. Kobieta z zespołem Aspergera może początkowo współczuć mężczyźnie, podobnie jak
bezdomnemu psu, ale nie jest w stanie wyzbyć się historii bycia atrakcyjną i przyciąganą przez
niesławne postacie. Niska samoocena może również wpływać na wybór partnera dla kobiety z
zespołem Aspergera. Deborah wyjaśniła mi w e-mailu: „Postawiłam bardzo niskie oczekiwania i w
rezultacie skłaniałam się ku nadużyciom. Nie mogę podkreślić, jak ważne jest rozpoznanie, jak ważna
jest samoocena dla osoby dorosłej z autyzmem
PROBLEMY W RELACJI
Zaloty mogą nie wskazywać na problemy, które mogą pojawić się później w związku. Osoba z zespołem
Aspergera mogła rozwinąć powierzchowną wiedzę na temat romansów i datować się na podstawie
uważnej obserwacji oraz naśladowania aktorów i wykorzystując scenariusz z programów telewizyjnych
i filmów. Niektórzy partnerzy wyjaśnili, że nigdy nie widzieli prawdziwej osoby przed ślubem, a po dniu
ślubu osoba ta porzuciła osobowość, która wcześniej była tak atrakcyjna. Jak powiedziała pewna
kobieta: „Wygrał nagrodę i nie musiał już udawać”. Istnieje wiele potencjalnych problemów w związku.
Często to, co było ujmujące na początku, później staje się problemem. Początkowy optymizm, że
partner z zespołem Aspergera będzie się stopniowo zmieniał i stanie się bardziej dojrzały emocjonalnie
i bardziej kompetentny społecznie, może przemienić się w rozpacz, że umiejętności społeczne są
statyczne z powodu ograniczonej motywacji do bycia bardziej towarzyskim. Może to wynikać z wysiłku
intelektualnego potrzebnego do nawiązania kontaktów towarzyskich, późniejszego wyczerpania i
strachu przed popełnieniem błędu społecznego. Wspólne kontakty społeczne z przyjaciółmi mogą
powoli zanikać. Partner z zespołem Aspergera nie chce ani nie potrzebuje kontaktów społecznych w
takim stopniu, w jakim cieszyli się jako para, kiedy się zaloty. Partner bez zespołu Aspergera może
niechętnie zgodzić się na zmniejszenie częstotliwości i czasu trwania kontaktów społecznych z rodziną,
przyjaciółmi i współpracownikami dla dobra relacji. Stopniowo wchłaniają cechy zespołu Aspergera do
własnej osobowości. Najczęstszym problemem partnera bez zespołu Aspergera jest poczucie
samotności. Partner z zespołem Aspergera może być zadowolony z własnej firmy przez długi czas.
Chociaż para mieszka razem, rozmowy mogą być nieliczne i obejmują przede wszystkim wymianę
informacji, a nie cieszenie się wzajemnym towarzystwem, doświadczeniami i wspólnymi opiniami. Jak
powiedział mężczyzna z zespołem Aspergera: „Moja przyjemność nie pochodzi z emocjonalnej lub
międzyludzkiej wymiany”. W typowym związku oczekuje się regularnego okazywania miłości i uczucia.
Chris, żonaty mężczyzna z zespołem Aspergera, wyjaśnił, że:
Mam ogromne trudności z werbalnym wyrażaniem uczuć. To nie jest tylko kwestia zakłopotania lub
skrępowania. Rozumiem, że może to być trudne do zrozumienia dla kogokolwiek innego, ale wymaga

to dużego wysiłku woli, aby powiedzieć mojej żonie, co do niej czuję. Jego żona dodała swoje
komentarze do nieczęstych słów i gestów męża, które wyrażają uczucia miłości:
Chris powiedział mi kiedyś, że mnie kocha. Od tamtej pory odkryłem, że osoba z ZA nie musi powtarzać
tych drobnych intymności, które często są częścią związku; fakt ten został już raz stwierdzony i to
wystarczy. Dla osoby z zespołem Aspergera częste powtarzanie oczywistych lub znanych faktów jest
nielogiczne. Partner bez zespołu Aspergera cierpi na deprywację uczuć, która może być czynnikiem
przyczyniającym się do niskiej samooceny i depresji. Typowym partnerem jest metaforycznie róża
próbująca rozkwitnąć na pustyni uczuć . Partner z zespołem Aspergera chce być przyjacielem i
kochankiem, ale nie ma pojęcia, jak to zrobić. Niedawne badanie kobiet, które mają partnera z
zespołem Aspergera, zawierało pytanie „Czy twój partner cię kocha?”, a 50 procent odpowiedziało:
„Nie wiem”. To, czego brakowało w związku, to codzienne słowa i gesty czułości, namacalne wyrazy
miłości. Osoby z zespołem Aspergera mają trudności z komunikowaniem emocji, w tym miłości. Kiedy
partnerka powiedziała do męża z zespołem Aspergera: „Nigdy nie okazujesz, że ci zależy”,
odpowiedział: „No cóż, naprawiłem ogrodzeniem, prawda?” Osoba z zespołem Aspergera może
wyrażać swoją miłość w bardziej praktycznych kategoriach; lub, by zmienić cytat ze Star Trek (Spock,
bada istotę pozaziemską: „To życie, Jim, ale nie takie, jakie znamy”) na zespół Aspergera, to miłość, ale
nie taka, jaką znamy. Metaforą potrzeby i zdolności do odczuwania uczuć może być to, że typowi ludzie
mają wiadro, które należy napełnić, podczas gdy osoby z zespołem Aspergera mają kubek, który szybko
napełnia się do pełna. Osoba z zespołem Aspergera może nie okazywać uczucia wystarczającego do
zaspokojenia potrzeb swojego partnera. Znam jednak związki, w których partner z zespołem Aspergera
zbyt często wyraża uczucia, chociaż może to być bardziej aspektem silnego niepokoju i potrzeby
matczynej otuchy. Jak powiedział mężczyzna z zespołem Aspergera: „Czujemy i okazujemy uczucia, ale
niewystarczająco i z niewłaściwą intensywnością”. Osoba z zespołem Aspergera może być nadmiernie
oderwana lub przywiązana. W chwilach osobistego niepokoju, kiedy empatii, słów i gestów uczucia
należałoby się spodziewać jako środka wzmacniającego emocjonalnie, typowy partner może zostać
sam, aby „przezwyciężyć to”. Zauważyłem, że nie jest to akt bezduszności; partner z zespołem
Aspergera jest prawdopodobnie bardzo miły, ale w jego/jej umyśle najskuteczniejszą emocjonalną
regeneracją jest samotność. Często opisują, że przytulenie jest odbierane jako niewygodne uciskanie i
nie powoduje automatycznie, że poczują się lepiej. Rzeczywiście, komentarz typowego partnera może
brzmieć, że przytulanie partnera z zespołem Aspergera jest jak „przytulanie kawałka drewna”. Osoba
nie odpręża się i nie cieszy tak bliskością i dotykiem. Samotność jest często głównym mechanizmem
odzyskiwania emocji u osób z zespołem Aspergera i mogą zakładać, że dotyczy to również ich partnera.
Mogą również nie wiedzieć, jak zareagować lub obawiać się, że sytuacja się pogorszy. Obserwowałam
sytuację, w której mąż z zespołem Aspergera siedział obok rozpłakanej żony. Pozostał nieruchomo i nie
oferował żadnych słów ani gestów czułości. Później, kiedy rozmawiałem z nim o tej sytuacji i zapytałem,
czy zauważył, że jego żona płacze, odpowiedział: „Tak, ale nie chciałem zrobić czegoś złego”. Mogą
wystąpić problemy związane z intymnością seksualną. Osoba z zespołem Aspergera nie może być z
natury osobą romantyczną, która rozumie wartość w związku miłosnej atmosfery, gry wstępnej i
bliskiego kontaktu fizycznego. Ron, mężczyzna z zespołem Aspergera, powiedział: „Intymność oznacza
dla mnie inwazję lub przytłoczenie. Z nikim nie doświadczyłem żadnej przysłowiowej chemii
seksualnej”. Mogą również wystąpić doznania zmysłowe w chwilach intymności seksualnej, które
osoba z zespołem Aspergera odbiera jako nieprzyjemne, co wpływa na zadowolenie obojga partnerów.
Wiedza na temat seksualności może być również ograniczona lub budzić obawy. Mężczyźni z zespołem
Aspergera mogą uważać pornografię za autorytatywny przewodnik po czynnościach seksualnych, a
kobiety z zespołem Aspergera mogły wykorzystywać telewizyjne „opery mydlane” jako przewodnik po
scenariuszu i działaniach w związkach intymnych. Partnerzy bez zespołu Aspergera mogą również mieć
trudności z nawiązaniem romantycznej i namiętnej relacji z kimś, kogo często muszą „matkować”, i

która może mieć emocjonalną dojrzałość nastolatka. Seksualność może stać się przedmiotem
szczególnego zainteresowania pod względem zdobywania informacji oraz zainteresowania
różnorodnością seksualną i aktywnościami. Pragnienie aktywności seksualnej i intymności seksualnej
może być nadmierne, wręcz kompulsywne. Jednak partner mężczyzny lub kobiety z zespołem
Aspergera jest bardziej zaniepokojony brakiem pożądania seksualnego niż nadmiarem. Partner z
zespołem Aspergera może stać się bezpłciowy, gdy ma dzieci lub gdy para formalnie zobowiąże się do
związku. Podczas sesji doradczej partnerka mężczyzny z zespołem Aspergera była wyraźnie
zaniepokojona, gdy oznajmiła mi, że ona i jej mąż nie uprawiali seksu od ponad roku. Jej mąż, który ma
zespół Aspergera, wydawał się być zdezorientowany i zapytał ją: „Dlaczego miałabyś chcieć seksu,
kiedy mamy wystarczająco dużo dzieci?”. Są jeszcze inne problemy. We współczesnym społeczeństwie
zachodnim mamy tendencję do zastępowania słowa mąż lub żona słowem partner. Odzwierciedla to
zmieniający się stosunek do związków. Współczesne kobiety słusznie nie są już zadowolone z tego, że
ich partner jest tylko dostarczycielem dochodu dla rodziny. Oczekują, że partner będzie dzielić się pracą
w domu, pracami domowymi i opieką nad dziećmi, a także będzie ich najlepszym przyjacielem w
zakresie rozmowy, dzielenia się doświadczeniami i wsparcia emocjonalnego. Dzielenie się i bycie
najlepszym przyjacielem nie są cechami łatwymi do osiągnięcia przez osobę z zespołem Aspergera.
Mogą wystąpić problemy ze zdolnością osoby z zespołem Aspergera do radzenia sobie z lękiem, co
może wpłynąć na związek. Partner może stać się bardzo kontrolujący, a życie całej rodziny opiera się
na sztywnych rutynach. Partnerzy z zespołem Aspergera mogą narzucać swoje wypowiedzi bez
konsultacji ze swoim typowym partnerem, któremu nie podoba się wykluczenie z ważnych decyzji,
takich jak relokacja czy zmiana kariery. W przypadku osób dorosłych z zespołem Aspergera, które nadal
mają problemy z funkcjami wykonawczymi (patrz rozdział 9), typowy partner często musi wziąć
odpowiedzialność za finanse rodziny, budżetowanie i rozwiązywanie problemów organizacyjnych i
interpersonalnych, które pojawiły się w sytuacji zawodowej partnera . To zwiększa stres i
odpowiedzialność typowego partnera. W każdym związku nieuchronnie pojawią się obszary niezgody
i konfliktu. Niestety, osoby z zespołem Aspergera mogą mieć w przeszłości ograniczoną zdolność
skutecznego radzenia sobie z konfliktem. Mogą mieć ograniczony zakres opcji i mogą nie być biegli w
sztuce negocjacji, akceptowania alternatywnych perspektyw lub godzenia się na kompromis. Może
zaistnieć niemożność przyjęcia nawet częściowej odpowiedzialności. Partnerzy narzekają: „to nigdy nie
jest jego wina”, „zawsze mnie obwiniają” i „zawsze mnie krytykują, nigdy nie zachęcają”. Mogą pojawić
się obawy dotyczące znęcania się werbalnego, zwłaszcza w odpowiedzi na postrzeganą krytykę, z
widoczną niezdolnością do okazywania skruchy oraz wybaczania i zapominania. Może to wynikać z
trudności w zrozumieniu myśli, uczuć i perspektyw innych, co jest główną cechą zespołu Aspergera.
Osoba z zespołem Aspergera może również mieć problemy z zarządzaniem gniewem, co dodatkowo
komplikuje związek. Niedawne badanie zdrowia psychicznego i fizycznego par, w których partner ma
zespół Aspergera, diagnozę nie podzielaną przez partnerkę, wskazuje, że związek ma bardzo różne
skutki zdrowotne dla każdego partnera. Większość mężczyzn z zespołem Aspergera czuła, że ich
zdrowie psychiczne i fizyczne uległo znacznej poprawie w związku z tym związkiem. Stwierdzili, że czują
się mniej zestresowani i zdecydowanie woleliby być w związku niż sami. Osiągnęli wewnętrzną
satysfakcję ze związku. W przeciwieństwie do tego, przeważająca większość partnerów bez zespołu
Aspergera stwierdziła, że ich zdrowie psychiczne znacznie się pogorszyło z powodu związku. Czuli się
emocjonalnie wyczerpani i zaniedbani, i wiele zgłoszonych objawów klinicznej depresji. Większość
respondentów biorących udział w ankiecie stwierdziła również, że związek przyczynił się do
pogorszenia stanu zdrowia fizycznego. Tak więc związek ten został uznany za przyczyniający się do
poprawy zdrowia psychicznego i fizycznego przez większość partnerów z zespołem Aspergera, ale
odwrotnie w przypadku partnera bez zespołu Aspergera. To wyjaśnia postrzeganie wielu partnerów z
zespołem Aspergera, że związek jest w porządku i nie mogą zrozumieć, dlaczego ich umiejętności w

zakresie relacji są krytykowane. Związek jest odpowiedni dla ich potrzeb, podczas gdy ich partner czuje
się bardziej jak gospodyni, księgowa i matka.
STRATEGIE WZMOCNIANIA RELACJI
Udzielałem porad dotyczących związku parom, w których jeden z partnerów ma diagnozę zespołu
Aspergera i mam wielki szacunek dla zdolności partnerów bez zespołu Aspergera do zaangażowania
się w związek. Wśród ich wielu atrybutów znajduje się wiara w partnera, pozostawanie wiernym w
związku, intuicja, że on lub ona „nie może”, a nie „nie chce”, oraz umiejętność wyobrażania sobie i
współczucia dla tego, jak to jest mieć. Zespół Aspergera. Doświadczenie kliniczne i doradcze sugeruje,
że istnieją trzy warunki udanego związku. Po pierwsze, obaj partnerzy uznają diagnozę. Partnerzy bez
zespołu Aspergera mogą być pierwszymi z nich, którzy to osiągną i nie czują się już obwiniani lub
szaleni. Ich okoliczności zostają ostatecznie potwierdzone i ostatecznie zrozumiane przez rodzinę i
przyjaciół. Mają też tendencję do lepszego radzenia sobie na co dzień. Jednak uznanie diagnozy może
oznaczać koniec nadziei, że ich partner w naturalny sposób poprawi swoje umiejętności w zakresie
relacji. Akceptacja diagnozy dla osób z zespołem Aspergera jest ważna dla umożliwienia im rozpoznania
mocnych i słabych stron ich związku. Może nadejść świt uświadomienia sobie, jak ich zachowania i
postawy wpływają na ich partnerów oraz większe poczucie współpracy między partnerami w
identyfikowaniu zmian w celu poprawy relacji i wzajemnego zrozumienia. Drugim warunkiem jest
motywacja obu partnerów do zmiany i uczenia się. Zwykle jest więcej motywacji do zmiany ze strony
partnera bez zespołu Aspergera, który może już mieć bardziej elastyczne podejście do zmian i
podstawy znacznych umiejętności w relacjach. Trzecim warunkiem jest dostęp do poradnictwa
relacyjnego, zmodyfikowanego w celu dostosowania do profilu możliwości partnera z zespołem
Aspergera oraz chęć wdrożenia sugestii specjalistów z zespołu Aspergera, odpowiedniej literatury i
grup wsparcia. Wiele par, które korzystają z konwencjonalnego poradnictwa w związku, odkryło, że
standardowa terapia relacji ma mniejsze szanse powodzenia, gdy jeden z partnerów ma zespół
Aspergera. Doradca ds. relacji musi posiadać wiedzę na temat zespołu Aspergera i modyfikować
techniki poradnictwa, aby uwzględnić specyficzne problemy osób z zespołem Aspergera związane z
empatią, samopoznaniem i ujawnianiem siebie, komunikowaniem emocji i wcześniejszych
doświadczeń w związku. Mamy teraz literaturę samopomocy na temat związków pisanych przez pary
z jednym partnerem, który ma zespół Aspergera, oraz przez specjalistów od zespołu Aspergera. Ważne
jest, aby pamiętać, że moje opisy trudności w związku i strategii wsparcia opierają się na moim
doświadczeniu w doradztwie w zakresie relacji z dorosłymi, którzy nie odnieśli korzyści z diagnozy we
wczesnym dzieciństwie i późniejszego wsparcia przez całe dzieciństwo w rozwoju zdolności przyjaźni i
relacji. Takie osoby spędziły całe życie wiedząc, że są inne i rozwijając mechanizmy kamuflażu i
kompensacji, które mogą przyczynić się do pewnego sukcesu społecznego na poziomie
powierzchownym, ale mogą być szkodliwe dla intymnej relacji z partnerem. Podejrzewam, że nowe
pokolenie dzieci i nastolatków, które mają przewagę w postaci samodzielnej diagnozy i lepszego
zrozumienia zespołu Aspergera, krewnych i przyjaciół, mają większe szanse na udany długotrwały
związek, który jest obustronnie satysfakcjonujący. Podczas gdy partner z zespołem Aspergera odniesie
korzyści ze wskazówek i zachęt do poprawy umiejętności relacji, istnieją strategie pomagające
partnerowi bez zespołu Aspergera. Gdy diagnoza zostanie zaakceptowana przez rodzinę, bliscy
członkowie rodziny i przyjaciele mogą uzyskać większe wsparcie emocjonalne. Ważne jest, aby dana
osoba rozwinęła sieć przyjaciół, aby zmniejszyć poczucie izolacji i nauczyła się ponownie doświadczać
radości ze spotkań towarzyskich, być może bez obecności partnera z zespołem Aspergera. Ważne jest,
aby nie czuł się winny, że nie ma partnera. Posiadanie specjalnego przyjaciela, który ma intuicyjną
zdolność naprawiania emocji i może stać się bratnią duszą, aby zapewnić empatię, ma znaczne zalety
w związku. Okazjonalna ucieczka lub wakacje z przyjaciółmi również mogą być okazją do odzyskania

wiary w umiejętności społeczne i dobre relacje. Pozytywne nastawienie również ma ogromne
znaczenie. Jak powiedział jeden z partnerów: „Kiedy życie daje ci cytrynę, zrób lemoniadę”.
POBYT RODZICA Z ZESPOŁEM ASPERGERA
Kiedy związek przeradza się w bycie rodzicami, partner, a teraz rodzic z zespołem Aspergera,
prawdopodobnie nie rozumie potrzeb i zachowań typowych dzieci i nastolatków. Partner bez zespołu
Aspergera może czuć się tak, jakby faktycznie był samotnym rodzicem. Rodzina często musi pogodzić
się z narzucaniem nieelastycznych nawyków i oczekiwań w zachowaniu, nietolerancją hałasu, bałaganu
i wszelkich ingerencji w samotne czynności rodziców, postrzeganiem „inwazji” domu przez przyjaciół
dzieci oraz czarno-białą analizą ludzie. Osoba z zespołem Aspergera zwykle potrzebuje uspokojenia, ale
rzadko może uspokoić członków rodziny, mało interesuje się wydarzeniami o znaczeniu emocjonalnym
dla innych i często może krytykować, ale rzadko komplementuje. Na atmosferę emocjonalną może
wpływać negatywizm, powodując napięcie i tłumiąc entuzjazm innych. Rodzina jest zbyt świadoma
szybkich zmian nastroju, zwłaszcza nagłej wściekłości, i stara się nie antagonizować tej osoby z obawy
przed intensywną reakcją emocjonalną. Łagodny wyraz takich zachowań i postaw może być
usprawiedliwiony przez członków rodziny i społeczeństwo jako typowy dla niektórych mężczyzn, ale
społeczeństwo ma inne oczekiwania wobec matek. Od matki oczekuje się instynktownej zdolności do
pielęgnowania i zaspokajania emocjonalnych potrzeb dzieci. Ten instynkt może nie być tak niezawodny
w przypadku matki, która ma zespół Aspergera. Czasami samotna i ciężarna kobieta z zespołem
Aspergera może uznać swój ograniczony instynkt macierzyński i dla dobra noworodka dziecko staje się
dostępne do adopcji. Należy pamiętać, że chociaż instynkt rodzicielski może być mniej niezawodny,
matka lub ojciec z zespołem Aspergera mogą nauczyć się, jak zostać dobrym rodzicem. Znam wiele
matek i ojców z zespołem Aspergera, którzy dzięki czytaniu i wskazówkom nabyli umiejętność
rozumienia rozwoju i potrzeb swoich dzieci i stali się wzorowymi rodzicami. Istnieją pewne warunki
wstępne: pierwszym jest rozpoznanie przez rodzica z zespołem Aspergera potrzeby przewodnictwa,
drugim jest dostęp do porady. Partner bez zespołu Aspergera jest zwykle naturalnie obdarzony
intuicyjną zdolnością do wychowywania dzieci i musi być postrzegany jako rezydent-ekspert. Jakie są
reakcje typowych dzieci w rodzinie na rodzica z zespołem Aspergera? Każde dziecko będzie miało swój
własny sposób radzenia sobie. Typowe dziecko może czasami czuć, że jest „niewidzialne” lub uciążliwe
dla rodzica z zespołem Aspergera i może czuć się pozbawione akceptacji, otuchy, zachęty i miłości,
których oczekuje i potrzebuje. Córka powiedziała, że nigdy nie czuła się kochana przez swojego ojca z
zespołem Aspergera. Kiedy okazuje się uczucie, wydaje się, że jest ono „zimne” i może w rzeczywistości
nie być pocieszające. Dziecko czuje się docenione tylko za swoje osiągnięcia, a nie za siebie. Rozmowy
z rodzicem z zespołem Aspergera mogą być długotrwałym monologiem własnych problemów
dorosłego, z jedynie krótkim i powierzchownym zainteresowaniem problemami dziecka. Dziecko uczy
się nie wyrażać emocji, takich jak niepokój, czy oczekiwać współczucia. Może też pojawić się
zakłopotanie w związku z tym, jak rodzic wpływa na rozwój przyjaźni. Córka kobiety z zespołem
Aspergera przysłała mi następujący przykład ilustrujący wiele aspektów posiadania rodzica z zespołem
Aspergera:
Kiedy miałam 6 lat, prawie miałam australijskiego przyjaciela z piórem. Byłem bardzo podekscytowany
otrzymaniem listu z drugiego końca świata, na długo przed pojawieniem się Internetu. Ledwo mogłem
powstrzymać podekscytowanie i nie mogłem się doczekać, aby napisać do tego nowego przyjaciela i
wymienić się wiadomościami. Przeczytałem list i chciałem odpowiedzieć na jej pytania, ale moja mama
miała inne pomysły. „W tym liście są błędy ortograficzne, najpierw musisz poprawić jej błędy
ortograficzne i odesłać jej poprawiony list. W ten sposób nauczy się ortografii”. Nie wiem, czy ta mała
dziewczynka nauczyła się ortografii, bo nigdy więcej od niej nie słyszałem.

Istnieje kilka mechanizmów radzenia sobie. Brak uczucia i zachęty oraz wysokie oczekiwania mogą
skutkować tym, że dziecko stanie się dorosłym, który ma duże osiągnięcia, jako próba ostatecznego
doznania rodzicielskiego uwielbienia, którego brakowało w dzieciństwie. Innym mechanizmem jest
ucieczka z sytuacji, spędzanie czasu z rodzinami znajomych i jak najszybsze opuszczenie domu, najlepiej
z pewnej odległości, aby uniknąć spotkań rodzinnych. Jedną z reakcji może być silna nienawiść do
rodzica z zespołem Aspergera za to, że nie jest rodzicem, którego potrzebuje dziecko. Dziecko może
zachęcać rodzica z zespołem Aspergera do szukania rozwodu, ale separacja nie jest łatwa, ponieważ
jasne jest, że partner z zespołem Aspergera prawdopodobnie nie poradziłby sobie, praktycznie lub
emocjonalnie, samotnie. Kiedy dzieci stają się dorosłe i w późniejszym życiu rozpoznają, że jedno z ich
rodziców ma zespół Aspergera, mogą wreszcie zrozumieć osobowość, zdolności i motywy swojej matki
lub ojca. Córka wyjaśniła: „Nigdy nie czułam się kochana przez mojego ojca. Diagnoza pozwoliła mi
pokochać i zaakceptować moją rodzinę oraz wyeliminować ich zdolność do emocjonalnego zranienia
mnie”. Może istnieć naturalna więź lub antagonizm między rodzicem a dzieckiem, które oboje mają
zespół Aspergera. Liane Holliday Willey ma bardzo bliską i wspierającą relację ze swoim ojcem. Uznał,
że jego córka będzie musiała zdobyć wiedzę, której nauczył się o ludziach, kontaktach towarzyskich i
rozmowach. Został jej mentorem społecznym, z codziennymi radami, co robić i mówić w sytuacjach
towarzyskich. Ojciec i córka rozumieli i szanowali nawzajem swoją perspektywę i doświadczenia. Nie
zawsze tak jest. Wymuszona bliskość dwóch nieelastycznych i dominujących postaci z zespołem
Aspergera może prowadzić do wrogości i kłótni. Partner i rodzic osoby niebędącej zespołem Aspergera
staje się doświadczonym dyplomatą, starającym się „zachować pokój” i borykającym się z problemami
konfliktu lojalności. Posiadanie dwóch osób z zespołem Aspergera w tej samej rodzinie może być jak
posiadanie dwóch magnesów – przyciągają się lub odpychają. W rodzinie Liane HollidayWilley zespół
Aspergera występował u niektórych członków rodziny w każdym pokoleniu. Ma córkę z zespołem
Aspergera, a jej ojciec ma niektóre z powiązanych cech. Rodzina Liane ma bardzo pozytywny stosunek
do zespołu Aspergera i wyjaśniła, że:
W naszej rodzinie zawsze zachęcamy naszą aspie, aby zdała sobie sprawę, że jest wypełniona po brzegi
godnymi podziwu cechami i potężnymi zdolnościami, ale równie wiernie staramy się, aby była
świadoma jej społecznej, emocjonalnej i poznawczej niewydolności. Zachowując równowagę sił, tak
abyśmy pomagali jej pracować z jej mocnymi stronami, przedstawiamy jej akademickie i afektywne
strategie, mające na celu pomóc jej przekształcić jej nieefektywność w stanowczą sprawność. Naszym
celem jest pomóc naszej córce robić to, co mój ojciec i ja byliśmy w stanie zrobić, dołączyć do świata
na jego warunkach, nie tracąc z oczu tego, kim jesteśmy i czego potrzebujemy.
KLUCZOWE ZAGADNIENIA I STRATEGIE
• Mężczyzna z zespołem Aspergera:
° Wiele kobiet opisuje swoje pierwsze wrażenie partnera, który na tym etapie mógł nie mieć diagnozy,
jako kogoś miłego, uważnego i nieco niedojrzałego: bardzo pożądanego „przystojnego i cichego
nieznajomego”.
° Może istnieć silne matczyne współczucie dla ograniczonych zdolności społecznych danej osoby.
° Atrakcyjność mężczyzny z zespołem Aspergera jako partnera może być wzmocniona jego
zdolnościami intelektualnymi, perspektywami kariery i stopniem uwagi dla partnera podczas zalotów.
° Partner z zespołem Aspergera jest zwykle późnym deweloperem w warunkach dojrzałości
emocjonalnej i relacyjnej.
° Wiele kobiet opisało, jak ich partner z zespołem Aspergera przypominał ich ojca.

° Mężczyźni z zespołem Aspergera często mniej przejmują się sylwetką partnera niż inni mężczyźni, a
także mniej przejmują się wiekiem lub różnicami kulturowymi.
• Podczas gdy mężczyźni z zespołem Aspergera mają tendencję do szukania partnera, który może
zrekompensować im trudności w codziennym życiu – czyli kogoś z drugiego końca kontinuum zdolności
społecznych i emocjonalnych – kobiety z zespołem Aspergera często szukają partnera o podobnej
osobowości do nich samych.
• Problemy w związku:
° Zaloty mogą nie wskazywać na problemy, które mogą pojawić się później w związku.
° Początkowy optymizm, że partner z zespołem Aspergera będzie się stopniowo zmieniał i stanie się
bardziej dojrzały emocjonalnie i kompetentny społecznie, może przemienić się w rozpacz, że
umiejętności społeczne są statyczne z powodu ograniczonej motywacji do bycia bardziej towarzyskim.
° Najczęstszym problemem partnera bez zespołu Aspergera jest poczucie samotności.
° Partner bez zespołu Aspergera często cierpi na uczucia deprywacji, która może być czynnikiem
przyczyniającym się do niskiej samooceny i depresji.
° Osoba z zespołem Aspergera może wyrażać swoją miłość w bardziej praktyczny sposób niż poprzez
gesty sympatii.
° Metaforą potrzeby i zdolności do uczucia jest to, że typowi ludzie mają wiadro, które trzeba napełnić,
podczas gdy osoby z zespołem Aspergera mają kubek, który szybko napełnia się do pełna.
• Skuteczne strategie przezwyciężania trudności:
° Doświadczenie kliniczne i doradcze sugeruje, że są trzy niezbędne do udanego związku. Po pierwsze,
obaj partnerzy uznają diagnozę. Drugim warunkiem jest motywacja obu partnerów do zmiany i uczenia
się. Trzecim jest dostęp do poradnictwa w zakresie relacji zmodyfikowanego w celu dostosowania do
profilu umiejętności i doświadczeń partnera z zespołem Aspergera.
° Istnieją strategie pomagające partnerowi bez zespołu Aspergera, a mianowicie rozwijanie sieci
przyjaciół w celu zmniejszenia poczucia izolacji i ponownego doświadczania radości ze spotkań
towarzyskich.
• Rodzic z zespołem Aspergera:
° Kiedy związek przeradza się w bycie rodzicami, partner, a teraz rodzic z zespołem Aspergera,
prawdopodobnie nie rozumie potrzeb i zachowań typowych dzieci i nastolatków.
° Matka lub ojciec z zespołem Aspergera mogą nauczyć się, jak zostać dobrym rodzicem.
° Kiedy dzieci stają się dorosłe i w późniejszym życiu rozpoznają, że jedno z ich rodziców ma zespół
Aspergera, mogą wreszcie zrozumieć osobowość, zdolności i motywy swojej matki lub ojca.
° Może istnieć naturalna więź lub antagonizm między rodzicem a dzieckiem, kiedy oboje ma zespół
Aspergera.
Psychoterapia
Są dziwnie nieprzeniknione i trudne do zgłębienia. Ich życie emocjonalne pozostaje zamkniętą księgą.
– Hansa Aspergera

Istnieje wiele różnych rodzajów psychoterapii stosowanych u dzieci i dorosłych z zespołem Aspergera,
ale bardzo niewiele opublikowanych studiów przypadku. Moim zdaniem tradycyjna psychoterapia
psychoanalityczna ma niewiele do zaoferowania dziecku lub dorosłemu z zespołem Aspergera, co
podzielają niektórzy psychoterapeuci. Istnieją jednak opublikowane studia przypadków, w których
wykorzystano tradycyjną i zmodyfikowaną psychoterapię psychoanalityczną. Szczegółowa
psychoanaliza relacji matki i dziecka może nie mieć znaczenia dla zrozumienia umysłu dziecka z
zespołem Aspergera i prowadzić do powstania u matki znacznego poczucia winy, a dziecko jest bardzo
zdezorientowane. Zespół Aspergera nie jest spowodowany niezdolnością matki dziecka do kochania i
odnoszenia się do syna lub córki. Może się to wydawać oczywiste, ale niestety w niektórych krajach,
takich jak Francja, tradycyjna psychoanalityczna koncepcja autyzmu i zespołu Aspergera jest
dominującym modelem teoretycznym i podstawą leczenia. Metody analizy stosowane w tradycyjnej
terapii psychoanalitycznej opierają się na konceptualizacji rozwoju typowych dzieci, jednak dzieci z
zespołem Aspergera postrzegają i odnoszą się do zupełnie innego świata. W terapiach
psychoanalitycznych udawana zabawa dziecka jest analizowana w celu zbadania jego wewnętrznych
myśli. Naturalna udawana zabawa małych dzieci z zespołem Aspergera jest często trafnym
odtworzeniem lub „echem” sceny z ulubionej historii dziecka i niekoniecznie jest metaforą jego życia
lub przypisania jej projektowanych znaczeń. Stosując testy projekcyjne, dziecko z zespołem Aspergera
częściej dostarcza informacji rzeczowych niż projekcje siebie. Dziecko po prostu opisuje to, co widzi.
Profil Rorschacha dzieci z zespołem Aspergera jest zgodny z kryteriami diagnostycznymi. Za mało jest
zgłaszanych treści ludzkich, ruchu ludzkiego i ruchu spółdzielczego oraz oznak „ubogich lub
niewdzięcznych relacji społecznych” i „społecznej nieudolności”. Odpowiedzi różnią się również
znacząco od danych normatywnych dotyczących okazywania lub doświadczania emocji oraz zdolności
do nawiązywania i utrzymywania intymności i bliskości. Test jest czuły na niektóre cechy zespołu
Aspergera. Minnesota Multiphasic Personality Inventory (wydanie drugie) został przeprowadzony u
osób dorosłych z zespołem Aspergera, a ich profil w MMPI odzwierciedla cechy osobowości takie jak
izolacja społeczna, trudności interpersonalne, obniżony nastrój i deficyty radzenia sobie. Profil
osobowości jest zgodny z opisami klinicznymi i zawierał również dyskomfort w sytuacjach społecznych,
rezerwę i introwersję społeczną, nieśmiałość i niepokój społeczny. W badaniu zidentyfikowano również
ograniczenia wglądu i samoświadomości (i nie tylko), które byłyby zgodne z naszymi psychologicznymi
modelami zespołu Aspergera, zwłaszcza z opóźnionymi zdolnościami Teorii Umysłu. Psychoterapia
może mieć znaczną wartość dla rodziców, pomagając zrozumieć psychologiczne reakcje na urodzenie
syna, córki lub partnera z zespołem Aspergera oraz frustrację związaną z powiedzeniem „Nie
powinienem ci tego mówić”. Ten komentarz, często wypowiadany z irytacją, prawdopodobnie zostałby
wypowiedziany wiele razy do osoby z zespołem Aspergera i zwykle wynika to z niezrozumienia natury
zespołu Aspergera. Rodzic lub partner może potrzebować wglądu w umysł osoby z zespołem Aspergera
od psychoterapeuty, aby ułatwić pogodzenie się z kimś, kto nie odnosi się do członków rodziny w
konwencjonalny sposób, oraz zapewnić wgląd w związane z tym emocje i niezbędne dostosowania.
Wiemy, że poproszenie kogoś o wyjaśnienie natury zespołu Aspergera i perspektywy dziecka może
wzbogacić relacje między dzieckiem a rodzicem i poprawić jakość relacji, gdy partner ma zespół
Aspergera. Dzieci i dorośli z zespołem Aspergera mogą odnieść korzyści z psychoterapii, ale terapia
musi opierać się na dogłębnym zrozumieniu natury zespołu Aspergera, zwłaszcza zdolności osoby do
rozumienia i komunikowania myśli i uczuć oraz koncepcji siebie w kategoriach obrazu siebie, poczucia
własnej wartości i samoakceptacji na podstawie życiowych doświadczeń osoby z zespołem Aspergera.
Będzie to wymagało od psychoterapeuty znajomości najnowszych badań z zakresu psychologii
poznawczej dotyczących zespołu Aspergera, zwłaszcza badań dotyczących teorii umysłu, funkcji
wykonawczych i słabej koherencji centralnej; przeczytać doświadczenia opisane w autobiografiach;
oraz być przygotowanym na wprowadzenie odpowiednich modyfikacji w konwencjonalnych
psychoterapiach. W końcu możemy zaobserwować rozwój zupełnie nowej perspektywy teoretycznej i

psychoterapii opartej nie na zdolnościach, doświadczeniach i myślach typowych dzieci, ale na innym
profilu zdolności, doświadczeń i myśli dziecka z zespołem Aspergera. Niezbędne jest nawiązanie relacji
między klientem a psychoterapeutą, ale klienci z zespołem Aspergera mogą natychmiast lub na stałe
polubić lub nie lubić innych ludzi, zwłaszcza profesjonalistów. Konieczne będzie dokładne rozważenie
identyfikacji psychoterapeuty, który prawdopodobnie zostanie zaakceptowany przez osobę z
zespołem Aspergera. Psychoterapeuta będzie potrzebować zrozumienia profilu językowego
związanego z zespołem Aspergera, w tym trudności z pragmatycznymi aspektami języka, zwłaszcza
zmiany konwersacji i wiedzy, kiedy i jak przerwać, a także skłonności do dosłownych interpretacji i
pedantyzmu. Klient z zespołem Aspergera będzie potrzebował więcej czasu na poznawcze
przetwarzanie wyjaśnień i odniesie korzyści z jasnego, ustrukturyzowanego i systematycznego
podejścia z krótszymi, ale częstszymi sesjami terapeutycznymi. Pomoże również wpisanie głównych
punktów z każdej sesji i udostępnienie ich klientowi oraz przejrzenie tych punktów na początku
następnej sesji. Psychoterapeuta będzie musiał wyjaśnić naturę i granice relacji terapeutycznej, np.
kiedy jest odpowiedni czas na kontakt telefoniczny z psychoterapeutą, wiedząc, co terapeuta powinien
wiedzieć i uznając, że pomaga w pracy zawodowej, nie jako osobisty przyjaciel. Chociaż psychoterapia
może być niezwykle cenna w pomaganiu osobie z Zespołem Aspergera to trudności w znalezieniu
psychoterapeuty z dużym doświadczeniem z klientami z zespołem Aspergera i poniesienia kosztów
długotrwałej terapii. Niektóre rodziny będą dysponować środkami finansowymi na cotygodniowe sesje
terapeutyczne, które mogą trwać od kilku miesięcy do kilku lat, ale będzie to przekraczało możliwości
finansowe większości rodzin i prawdopodobnie nie będzie dostępne w ramach rządowych usług
wsparcia lub prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego.
Uczenie się o swoich umysłach
Jednym z elementów psychoterapii jest poznanie przez psychoterapeutę wewnętrznych myśli klienta.
Zrozumienie i wyrażanie wewnętrznych myśli, o sobie i innych, może być poważnym problemem dla
osób z zespołem Aspergera. Liane HollidayWilley wyjaśnia, że „Samoanaliza nie przychodzi łatwo
assopio, zwłaszcza samcowi. Niektórzy z nas nigdy nie dochodzą do punktu, w którym możemy spojrzeć
do wewnątrz i wyjaśnić na zewnątrz”.
Do wyjaśnienia tej cechy używamy terminu Theory of Mind, po raz pierwszy użytego przez
psychologów kognitywnych, ale pojęcie to może być również rozumiane w ramach
psychoanalitycznych. Psychoterapeuta będzie musiał zastosować strategie opisane wcześniej, aby
umożliwić osobie z zespołem Aspergera rozwinięcie większej dojrzałości i wglądu w myśli, uczucia i
intencje innych oraz pomóc rozwinąć słownictwo osoby do precyzyjnego opisywania
emocji.Psychoterapia konwencjonalna polega na rozmowie między klientem a psychoterapeutą w
interakcji twarzą w twarz. Wiemy, że klient z zespołem Aspergera będzie miał ograniczoną zdolność do
wyrażania wewnętrznych myśli i emocji w sposób elokwentny za pomocą mowy oraz większe trudności
w porównaniu z typowymi klientami w przetwarzaniu mowy i intencji psychoterapeuty oraz
rozszyfrowywaniu subtelnych sygnałów społecznych i emocjonalnych. To sprawi, że interakcja
psychoterapeutyczna będzie bardziej zagmatwana i stresująca w porównaniu z innymi klientami.
Odkryłam, że klient może być bardziej zrelaksowany i być w stanie zapewnić lepszy wgląd w
wewnętrzne myśli i doświadczenia, prosząc go o zaangażowanie się w terapeutyczną „rozmowę” przy
użyciu dwóch połączonych komputerów lub wymiany e-maili. Osoby z zespołem Aspergera mają
znaczne trudności ze społecznymi i konwersacyjnymi aspektami życia, a gdy są one zminimalizowane,
osoba jest w stanie lepiej wyjaśniać i uczyć się. Innym podejściem jest użycie sztuki jako środka wyrazu,
takiego jak rysowanie wydarzenia i używanie dymków z mową i myślami, jak to ma miejsce podczas
„rozmowy komiksowej”. Klient może woleć wybrać muzykę, która dokładnie oddaje myśl lub emocję
lub, w przypadku dzieci, odtworzyć scenę z ulubionego filmu lub opowieści, która przypomina

wydarzenie lub emocje. Te pośrednie strategie mogą dać niezwykły wgląd w wewnętrzny świat osoby
z zespołem Aspergera. Osobom z zespołem Aspergera trudno jest zrozumieć i rozwiązać wcześniejsze
przypadki niesprawiedliwości wobec siebie lub innych. Wspomnienia bycia zastraszanym,
niezrozumianym, obwinianym lub zdradzonym mogą ingerować w ich myśli jako codzienne
doświadczenie, wiele lat po wydarzeniu. Scena może być odtwarzana w myślach jako próba
zrozumienia motywów uczestników i ustalenia, kto jest winny, aby osiągnąć zrozumienie i rozwiązanie.
Psychoterapeuta może wykorzystać Rozmowy komiksowe, aby najpierw ustalić, jak klient postrzega i
interpretuje myśli i uczucia każdego uczestnika, a następnie może zapewnić lepszy wgląd w umysły i
motywacje uczestników, aby osiągnąć zamknięcie. Gdy brakuje intuicyjnego wglądu psychoterapeuta
może udzielić wyjaśnień i informacji. Duchy przeszłości można pogrzebać dzięki znajomości i
zrozumieniu myśli i intencji, które wcześniej były nieuchwytne. Psychoterapeuta może nie być w stanie
konstruktywnie wykorzystać przeniesienia, jak w przypadku innych klientów, ale może zostać
mentorem, kimś, kto rozumie i zapewnia edukację, umożliwiając osobie z zespołem Aspergera lepsze
wyartykułowanie swojej perspektywy i intencji. Klient z zespołem Aspergera może również stać się
bardziej świadomy tego, jak jego słowa i czyny wpływają na myśli innych. Tak więc psychoterapia
długoterminowa może pomóc osobie z zespołem Aspergera zrozumieć kluczowe wydarzenia w jej życiu
i poradzić sobie w świecie, który nie zawsze rozumie perspektywę i intencje osoby z zespołem
Aspergera. Proces ustalania „skąd pochodzę”, połączenie zrozumienia natury zespołu Aspergera,
wcześniejszych doświadczeń i tego, jak cechy wpłynęły na jednostkę, pomoże w kolejnym
komponencie psychoterapii, zrozumieniu „kim jestem teraz” – pojęcie siebie.
Pojęcie „ja”
Na pewnym etapie dzieciństwa osoba z zespołem Aspergera rozpoznaje, że różni się od innych dzieci.
W pierwszej c zęści opisano cztery psychologiczne reakcje na to uświadomienie, a mianowicie depresję,
ucieczkę w wyobraźnię, arogancję i przetrwanie przez naśladownictwo. Psychoterapia może pomóc
dzieciom lub dorosłym z zespołem Aspergera w realistycznym zrozumieniu tego, kim są i rozpoznaniu
ich mocnych stron bardziej niż słabości. Osoba z zespołem Aspergera może być bardzo samokrytyczna,
co jest jednym z czynników przyczyniających się do klinicznej depresji. Caroline, nastolatka z zespołem
Aspergera, powiedziała mi, że „Najgorsze w rozczarowaniu się jest to, że nigdy w pełni sobie nie
wybaczasz”. Psychoterapia może pomóc zmniejszyć zwątpienie i samokrytykę. Negatywny obraz siebie
można zredukować za pomocą Aktywności Atrybutów, aby pomóc osobie zidentyfikować jej cechy i
postrzegać siebie jako kogoś innego, niekoniecznie wadliwego. Współpraca między rodziną a
kluczowymi osobami w życiu danej osoby może zachęcić do zwiększenia liczby udanych i przyjemnych
działań, ułatwiając osiągnięcie większego sukcesu społecznego i podbudowując poczucie własnej
wartości. Psychologiczna reakcja ucieczki w wyobraźnię może stać się problemem, gdy świat fantazji
zaczyna wdzierać się w rzeczywistość. Ucieczka w wyimaginowany świat może być zrozumiałą reakcją
na poczucie wyobcowania z realnego świata, ale w skrajnym stresie może prowadzić do rozwoju urojeń
i utraty kontaktu z rzeczywistością: psychozy. Dziecko z zespołem Aspergera może próbować radzić
sobie w życiu, wyobrażając sobie, że jest superbohaterem, aby osiągnąć władzę i wartość.
Psychoterapia może pomóc dziecku rozwinąć ugruntowaną i realistyczną koncepcję siebie, ponownie
opartą na docenieniu cech osobowości, a nie na rozpamiętywaniu trudności w integracji społecznej i
porównaniu z rówieśnikami zdolnymi społecznie. Ze względu na wcześniejszą historię bycia ofiarą
dokuczania, nastolatka z zespołem Aspergera może rozwinąć paranoidalne złudzenie, że intencje
innych ludzi są niezmiennie złośliwe. Psychoterapia i wskazówki w ramach teorii zdolności umysłu
mogą pomóc osobie zrozumieć intencje innych i być bardziej obiektywnym. Psychoterapia może
również zachęcać do rozmowy własnej, aby zapewnić bardziej obiektywną percepcję i interpretację
intencji innych. Osoba z zespołem Aspergera może wyrobić sobie kompensacyjną samoświadomość,
że jest kimś lepszym, co powoduje, że inni postrzegają tę osobę jako arogancką. Ponownie,

psychoterapia może pomóc osobie w realistycznym docenieniu jej zdolności i atrybutów innych.
Terapia będzie musiała obejmować wgląd w to, jak taka postawa wpływa na relacje i zdolność
nawiązywania i utrzymywania przyjaciół, a także wartość przyznania się do błędu i unikania uczucia
gniewu wobec osób, które nie spełniają wysokich oczekiwań. Kiedy reakcją na zespół Aspergera jest
uzyskanie akceptacji społecznej poprzez działanie, przy użyciu z góry określonego scenariusza i
wyznaczonej roli, osoby z zespołem Aspergera mogą maskować swoje trudności społeczne, ale nie są
wierne sobie i nie rozumieją, kim naprawdę są. O ich osobowości decyduje rola, jaką pełnią w danej
sytuacji i naśladowanie tych, którzy w danej sytuacji odnoszą sukces. Dorosły z zespołem Aspergera,
który jest emerytowanym zawodowym aktorem, powiedział mi, że „Dopiero w wieku dorosłym
rozwinąłem swoją tożsamość.” Od dzieciństwa aż do młodości nie wiedział, kim jest, poza repertuar
ról. Psychoterapia może pomóc osobie w poszukiwaniu tożsamości, świadomości i akceptacji.
Zajęcia terapeutyczne dla samoidentyfikacji
Pierwszym etapem samoidentyfikacji jest zrozumienie przez osobę natury zespołu Aspergera oraz
tego, jakie cechy związane z tym zespołem wyrażają się w jego lub jej profilu zdolności i osobowości.
Drugim etapem jest wykorzystanie czynności polegających na dopełnianiu zdań półprojektywnych,
takich jak: „Jestem…; Ja czasami…; Czuję …kiedy…” itp., aby umożliwić psychoterapeucie lepsze
zrozumienie autoprezentacji danej osoby. Zauważyłem, że opisy tożsamości własnej często zawierają
niską samoocenę w odniesieniu do zdolności fizycznych i społecznych, ale wysoką ocenę zdolności
intelektualnych. Kiedy dzieci i dorośli z zespołem Aspergera są proszeni o opisanie siebie, mają
tendencję do definiowania swojej osobowości w kategoriach tego, co lubią robić lub kolekcjonować,
ale nie sieci społecznej rodziny i przyjaciół. Kiedy zapytałem Danny'ego , nastolatka z zespołem
Aspergera, aby opisać swoją osobowość i osobowości ludzi, których znał, odpowiedział: „Nie wiem,
jakie są imiona osobowości.” Rozmawiając z dziećmi z zespołem Aspergera o ich szczególnym
zainteresowaniu, słuchacz może być zdumiony głębią wiedzy, ale także zdolnością dzieci do
zrozumienia lub opracowania własnego systemu klasyfikacji lub katalogowania dla zainteresowania.
Stoi to jednak w wyraźnym kontraście z ich niedojrzałością w naturalnym systemie katalogowania ludzi
opartym na opisach charakteru lub osobowości. Dziecko lub osoba dorosła z zespołem Aspergera może
być w stanie kategoryzować przedmioty i fakty zgodnie z ramami logicznymi, ale mają znaczne
trudności z opracowaniem ram dla ludzi. Wydaje się, że problemem jest niedojrzałość pojęcia
charakterystyki. Bardzo małe, typowe dzieci najpierw dzielą ludzi na jedną z zaledwie dwóch grup lub
wymiarów charakteru, miłych i niemiłych. Następnym etapem jest zaakceptowanie, że ktoś może mieć
kilka cech. Typowe dziecko może opisać swojego nauczyciela jako „Może być miła, ale czasami może
być złośliwa”. Osoba może być postrzegana jako posiadająca więcej niż jedną cechę osobowości.
Typowe dzieci zaczynają rozumieć, kto z ich rówieśników jest dobrymi i złymi facetami, do kogo się
zwrócić, a kogo unikać. Uczą się również dostosowywać swoje zachowanie do osobowości lub
charakteru osoby, z którą są. W miarę rozwoju dzieci poszerzają swoje słownictwo, aby opisać różne
cechy osobowości i poszerzyć pojęcie osobowości. Ostatecznie przyjaźń nie opiera się na bliskości,
posiadaniu lub zdolnościach fizycznych, ale na aspektach osobowości, takich jak bycie zabawnym,
opiekuńczym i godnym zaufania. Dziecko wyrosło poza używanie widocznych cech do opisywania ludzi
do doceniania czyjegoś umysłu oraz zdolność do opisywania i doceniania tego umysłu. Trzeci etap to
rozwinięcie słownictwa i zrozumienia charakterystyki i osobowości. Może to pomóc osobie z zespołem
Aspergera w zrozumieniu osobowości innych, a ostatecznie własnej osobowości lub charakteru. Proszę
małe dzieci, aby pomyślały o kimś, kogo dobrze znają i jakie zwierzę mogłoby reprezentować tę osobę.
Na przykład ich matkę może reprezentować zapracowany bóbr; kogoś, kto drażni się z nimi jak z
drapieżnym tygrysem lub rekinem. Kiedy pytam dzieci, jakie zwierzę by mnie reprezentowało, ogólnie
uważa się, że byłbym reprezentowany przez psa, szczęśliwy widząc je i ktoś, kto je akceptuje! Na
pytanie, które zwierzę będzie reprezentować ich własny charakter, sugestie mogą się wahać od

nieśmiałej myszy do mądrej sowy. Ta aktywność może być wykorzystana do określenia, których postaci
należy unikać, uznając je za „niebezpieczne zwierzęta”; pojęcie zaufania i obłudy – „wilk w owczej
skórze”; i które zwierzęta lub postacie są kompatybilne z ich własną reprezentacją postaci.
Charakteryzacja może również wykorzystywać samochody, budynki, pokoje lub meble do
reprezentowania konkretnych osób; na przykład nauczyciel może być reprezentowany przez
bibliotekę, a nieprzyjemną osobę przez śmierdzącą toaletę. Przekonałam się, że humor jest cennym
elementem psychoterapii (i edukacji) osób z zespołem Aspergera. Szczególne zainteresowanie dziecka
można również wykorzystać do rozwijania umiejętności charakteryzowania. Dziecko z zespołem
Aspergera szczególnie interesowało się rosyjskimi samolotami wojskowymi. Zapytałem go: „Gdyby
twoja matka była rosyjskim samolotem wojskowym, jakim by była samolotem?” Odpowiedział, że
będzie starym i ciężkim samolotem transportowym Iljszyn ponieważ chodzi powoli i tyle rzeczy nosi w
torebce. jakim byłby samolotem, odpowiedział, że będzie najnowszym myśliwcem MiG-a i będzie
bardzo szybki. Jego charakterystyka była bardzo spostrzegawcza, ponieważ miał również objawy
ADHD. Popularne książki dla dzieci, Pan Mężczyźni i Mała Panna Rogera Hargreavesa, zawierają
postacie takie jak Pan Grumpy, Pan Silly, Pan Nosey, Little Miss Helpful i Little Miss Dotty, które mogą
rozwijać słownictwo i konceptualizację osobowości małego dziecka. Psychoterapeuta może zapytać,
czy dziecko zna kogoś, kto może być trochę podobny do jednego z bohaterów opowieści; na przykład
dyrektor szkoły może czasami być taki jak Pan Nosy (chociaż rozsądnie jest nie mówić mu, do kogo jest
podobny). Psychoterapeuta może stworzyć nową postać, Syndrom Pana lub Małej Panny Aspergera,
aby zilustrować cechy zespołu Aspergera i to, jak inne postacie w opowiadaniach zareagują na tę
osobę. Rozszerzeniem pisania opowiadań jest praca z dzieckiem nad wyimaginowaną historią, w której
jest ono bohaterem ze względu na jego cechy Aspergera. Mamy również fikcję dla dzieci, która
obejmuje postacie i bohaterów z zespołem Aspergera (patrz rozdział Zasoby na końcu z książki).
Młodzież może używać gier komputerowych, takich jak „The Sims”, do odkrywania różnych typów
postaci i tworzenia postaci z ich osobowością i umiejętnościami. Ćwiczenia teatralne, zwłaszcza gdy są
nagrane i oglądane na wideo, mogą być wykorzystane do zwiększenia zrozumienia charakterystyki i
zbadania doświadczenia bycia kimś innym i obserwowania kogoś, kto przedstawia swoją postać. Klienci
są wtedy bardziej zdolni do postrzegania siebie tak, jak postrzegają ich inni. Liane HollidayWilley
opisała mi, jak jako nastolatka i młoda osoba dorosła miała trudności z rozpoznaniem złych
charakterów, co mogło postawić ją w trudnej sytuacji. Wiedziała, że jej typowi przyjaciele są bardzo
dobrzy w ocenie charakteru i kiedy spotkała kogoś, kto potencjalnie mógłby przejść od znajomości do
przyjaciela, poprosiła przyjaciół, aby poznali tę osobę i udzielili jej rady, czy powinna przejść do
kolejnego etapu przyjaźni z nim, czy też ją. Psychoterapia może być wykorzystywana do rozwijania
wglądu, który może być nieoceniony przy tworzeniu możliwości społecznych i podejmowaniu decyzji
dotyczących przyjaźni lub bliskich relacji. Jedną z wartości programu w zakresie charakteryzacji jest
jego potencjał do zdefiniowania charakteru osoby i określenia typu osoby, która pasuje lub uzupełnia
ten typ znaków. Można użyć metafory układanki składającej się z dwóch elementów: „kształt
układanki” danej osoby (charakter i profil umiejętności) jest niezwykły, a rozwój wglądu w charakter
lub osobowość danej osoby może pomóc jej w znalezieniu i nawiązaniu połączenia „kształt” (osoba o
uzupełniających się cechach), która może stać się prawdziwym przyjacielem lub potencjalnym
partnerem. Dorośli z zespołem Aspergera mogą czerpać korzyści z czytania autobiografii kobiet i
mężczyzn z zespołem Aspergera, aby identyfikować się z podobnymi przeżyciami i emocjami. Jedną z
opcji w psychoterapii długoterminowej jest wpisanie przez klienta autobiografii i przegląd przeszłych
wydarzeń z psychoterapeutą w nowym świetle stworzonym przez lepsze zrozumienie zespołu
Aspergera oraz myśli i intencji innych. Niedawne badanie temperamentu i charakteru osób dorosłych
z zespołem Aspergera wykazało tendencję do posiadania osobowości lękowej i obsesyjnej oraz bycia
biernym, zależnym i wybuchowym . W badaniu zidentyfikowano również tendencję do niedojrzałego
charakteru i problemy z samokierowaniem, takie jak posiadanie uzewnętrznionego umiejscowienia

kontroli – to znaczy założenie, że ich osobiste odczuwanie przyjemności lub dyskomfortu nie wynikają
z konsekwencji ich własnych wysiłków, ale z powodu działania i intencje innych. Teoria konstruktów
osobistych, pierwotnie opracowana przez George'a Kelly'ego w latach pięćdziesiątych, ma naukowe i
logiczne ramy teoretyczne oraz praktyczną terapię, która jest dobrze dopasowana do sposobu
myślenia osób z zespołem Aspergera. Psychologia Konstrukcji Osobistych (PCP) opiera się na zasadzie,
że ludzie tworzą własne, unikalne modele rzeczywistości. To podejście ma szczególne zastosowanie w
przypadku osób z zespołem Aspergera. Technika siatki repertuarowej w PCP wykorzystuje system
pomiarowy i formułę matematyczną, które zapewniają wizualną i zwięzłą reprezentację
autocharakterystyki, sposobu, w jaki dana osoba konstruuje swój świat i odnosi się do innych oraz
kierunków zmian w samorozumieniu i cechach osobistych. Procedura polega na zbudowaniu prostej
siatki repertuaru elementów i konstrukcji. Elementami są ludzie, a klient proszony jest o zapisanie na
kompletu pustych kartek imion ważnych osób w jego życiu, z jednym imieniem na każdej karcie oraz
dwóch dodatkowych kart z napisem „jak chciałbym być”. ' i 'jaki jestem teraz'. Elementy (ludzie) są
następnie wykorzystywane do identyfikacji konstruktów lub wymiarów, których dana osoba używa do
identyfikowania podobieństw i różnic między ludźmi. Osoba losuje dwie lub trzy karty i jest pytana, w
jaki sposób elementy lub ludzie są podobne, a w jaki sposób się różnią. Odpowiedź staje się wówczas
konstruktem umożliwiającym omówienie słów opisujących dwie skrajności konstruktu, na przykład
pomocna lub nieprzydatna. Dwie skrajności konstruktu są zapisane na końcach dużej kartki papieru.
Następnie osobie pokazuje się wszystkie karty i pyta „Kto jest najbardziej…?”, a następnie układa karty
w kolejności między tymi dwoma skrajnościami. Lekarz rejestruje porządek rang elementów. Karty są
ponownie sortowane, a osoba bierze kolejne dwa lub trzy elementy, identyfikuje inny konstrukt, a
procedura jest powtarzana aż do zidentyfikowania kilku (lub wystarczających) konstruktów. Układ
elementów i konstrukcji oraz ich wzajemne korelacje można analizować wizualnie oraz za pomocą
programu komputerowego. Moim zdaniem psychoterapie pierwszego wyboru dla dzieci i dorosłych z
zespołem Aspergera to Terapia Poznawczo-Behawioralna (patrz rozdział 6) oraz Psychologia
Konstrukcji Osobistych. Zauważyłem, że dorośli z zespołem Aspergera mają zwykle niedojrzałe
konstrukcje, a niektóre konstrukcje są bardziej prawdopodobne w tej populacji. Na przykład jednym z
prawdopodobnych konstruktów dla dorosłych z zespołem Aspergera są zdolności intelektualne, które
mają dużą wartość osobistą. Dlatego nazwanie głupcem jest uważane za szczególnie bolesną zniewagę,
ponieważ osoba z zespołem Aspergera wyraźnie podziwia osoby o wysokim intelekcie. Częścią profilu
osobowości może być również rozwój intelektualnej arogancji. To odkrycie było dla mnie cenną
informacją i zmieniłam sposób pochwalania dzieci z zespołem Aspergera. Dla typowego dziecka
powiedzenie, że coś, co zrobił, uczyniło kogoś szczęśliwym lub dumnym, jest potężną nagrodą lub
motywacją. Altruistyczne pragnienie zadowolenia ludzi może być mniejszą motywacją dla dzieci z
zespołem Aspergera. Zwykle wolę odwoływać się do intelektualnej próżności takich dzieci i chwalić je
za inteligencję, to, jakie jest mądre, niż komentować, jak bardzo jestem zadowolony. Dwa z
ostatecznych celów w życiu i psychoterapii to zrozumienie i zaakceptowanie tego, kim jesteś. Wydaje
się, że niektóre dzieci i dorośli z zespołem Aspergera osiągnęli to bez formalnej terapii. Warwick, 12letni chłopiec z zespołem Aspergera, napisał do mnie e-mail, w którym napisał: „Chciałbym, aby dzieci
z ASD były akceptowane naszymi zabawnymi sposobami. Uważam, że spędzanie tak dużej ilości czasu
na obserwowaniu tego, co robisz, jest męczące, stresujące i denerwujące. Czasami po prostu chcę być
sobą i cieszę się, że jestem sobą”. Dorosły z zespołem Aspergera powiedział do mnie: „Nie chcę już
normalności. Ogarniam moją podłość, chcę dzielić się radością z bycia sobą”. Rebecca wysłała mi email i napisała:
Jestem, jak można by nazwać, jednym z idiosynkratycznych członków społeczeństwa. Jestem jednym z
niewybaczonych. Zostałem nazwany kosmicznym kadetem i dziwakiem. Lub, w zależności od
pokolenia, nerdem, geekiem, spazem lub durniem. Ale co jest w nazwie? Jestem Aspie. Ze wszystkich

imion, na które w ciągu mojego życia zwracano się, najbardziej lubię Aspie, bo to oznacza, że jestem w
dobrym towarzystwie.
Ojciec Liane HollidayWilley powiedział, że „Gdyby ludzie z zespołem Aspergera mieli lepszego agenta
prasowego, to my bylibyśmy odpowiedzialni, a nie osoby neurotypowe” (komunikacja osobista). W
swojej autobiografii Donna Williams wyjaśniła, że „Wydawało się, że „normalność” innych ludzi była
drogą do mojego szaleństwa” . Najlepszą psychoterapię mogą prowadzić osoby, które mają osobiste
doświadczenia z zespołem Aspergera i osiągnęły samoakceptację. Nita Jackson, młoda kobieta z
zespołem Aspergera, radzi ludziom z zespołem Aspergera, że: Musisz zaakceptować siebie takim, jakim
jesteś – jakkolwiek to może być trudne. Zaprzeczenie tylko ci przeszkodzi. Potwierdź swój syndrom,
zbadaj go i pamiętaj, że każdy, kto jest dla ciebie niemiły z powodu twojej odmienności, nie jest tego
wart w pierwszej kolejności. Łatwiej to powiedzieć niż zrobić, wiem – jeszcze nie do końca!
Zaakceptowanie siebie jest zatem kluczem do osobistego sukcesu… I, co najważniejsze, bądź wierny
sobie, ponieważ ostatecznie możesz polegać tylko na sobie.
KLUCZOWE ZAGADNIENIA I STRATEGIE
• Tradycyjna psychoterapia psychoanalityczna ma niewiele do zaoferowania dziecku lub dorosłemu z
zespołem Aspergera.
• Zespół Aspergera nie jest spowodowany niezdolnością matki dziecka do kochania i odnoszenia się do
syna lub córki.
• Podczas korzystania z testów projekcyjnych dziecko z zespołem Aspergera ma większe szanse na
dostarczenie informacji faktycznych niż projekcje siebie. • Dzieci i dorośli z zespołem Aspergera mogą
odnieść korzyści z psychoterapii, ale terapia musi opierać się na dogłębnym zrozumieniu natury zespołu
Aspergera, zwłaszcza zdolności osoby do rozumienia i komunikowania myśli i uczucia i pojęcie siebie w
kategoriach obrazu siebie, poczucia własnej wartości i samoakceptacji, oparte na doświadczeniach
życiowych osoby z em Aspergera.
• Psychoterapeuta będzie musiał znać najnowsze badania z zakresu psychologii poznawczej dotyczące
zespołu Aspergera, zwłaszcza teorię umysłu, funkcje wykonawcze i słabą spójność centralną;
przeczytać doświadczenia opisane w autobiografiach; oraz być przygotowanym na wprowadzenie
odpowiednich modyfikacji w konwencjonalnych psychoterapiach.
• Klient z zespołem Aspergera może być bardziej zrelaksowany i być w stanie zapewnić lepszy wgląd w
wewnętrzne myśli i doświadczenia, prosząc go o zaangażowanie się w terapeutyczną „rozmowę” przy
użyciu dwóch połączonych komputerów, wymieniając e-maile lub rysując wydarzenia jako konwersację
komiksową.
• Psychoterapeuta może nie być w stanie wykorzystać przeniesienia w sposób konstruktywny, jak w
przypadku innych klientów, ale może zostać mentorem, kimś, kto rozumie i zapewnia edukację,
umożliwiając osobie z zespołem Aspergera lepsze wyartykułowanie swojej perspektywy i intencji.
• Psychoterapia długoterminowa może pomóc osobie z zespołem Aspergera zrozumieć kluczowe
wydarzenia w jej życiu i poradzić sobie w świecie, który nie zawsze rozumie perspektywę i intencje
osoby z zespołem Aspergera.
• Psychoterapia może pomóc dzieciom lub dorosłym z zespołem Aspergera w realistycznym
zrozumieniu tego, kim są i rozpoznaniu ich mocnych stron bardziej niż słabości.
° Pierwszym etapem samoidentyfikacji jest zrozumienie przez osobę natury zespołu Aspergera i tego,
jakie cechy związane z tym zespołem wyrażają się w jego/jej profilu zdolności i osobowości.

° Drugim etapem jest wykorzystanie półprojekcyjnych ćwiczeń polegających na uzupełnianiu zdań, aby
umożliwić psychoterapeucie lepsze zrozumienie autoprezentacji danej osoby.
° Trzecim etapem jest rozwinięcie słownictwa i zrozumienia charakterystyki i osobowości.
• Teoria konstruktów osobistych, pierwotnie opracowana przez George'a Kelly'ego w latach
pięćdziesiątych, ma naukowe i logiczne ramy teoretyczne oraz praktyczną terapię, która jest dobrze
dopasowana do sposobu myślenia osób z zespołem Aspergera.
• Dwa z ostatecznych celów w życiu i psychoterapii to zrozumienie, kim jesteś i zaakceptowanie tego,
kim jesteś. Wydaje się, że niektóre dzieci i dorośli z zespołem Aspergera osiągnęli to bez formalnej
terapii.

