
STREFA LOGOPEDY JESZCZE WIĘCEJ PORAD NA: STREFALOGOPEDY.PL3

CZĘŚĆ I. Teoria

ZESPÓŁ ASPERGERA
Dlaczego uczeń z zespołem Aspergera potrzebuje terapii logopedycznej? Jaka jest istota jego trudności komu-
nikacyjnych? Na czym polega jego specyficzna mowa? Czym różni się kompetencja językowa od kompetencji 
komunikacyjnej? Jakie konsekwencje może mieć nieprzestrzeganie norm i zasad komunikacyjnych w kon-
tekście ról społecznych: ucznia, kolegi. Poznaj sposoby na rozwijanie umiejętności komunikacyjnych uczniów 
z zespołem Aspergera. Zyskaj pewność, że pracujesz nad tym, co leży u podstaw deficytów.

Komunikacja
Komunikacja jest uważana za jedną z najistotniej-
szych kategorii ludzkiego funkcjonowania. Jest to 
interakcja między nadawcą komunikatu a odbiorcą.  
Wymaga zachowania naprzemienności, wza-
jemnego dostosowywania się, monitorowania, 
współpracy, elastyczności.

 QWARTO ZASTOSOWAĆ
Zajęcia zaczynają się z chwilą, gdy prowadzisz na nie 
ucznia. Wykorzystaj ten czas. Ćwicz np. współdziałanie 
w chodzeniu – często widzimy dzieci, które idą/biegną 
przed lub za nauczycielem. Wprowadź zabawę na syg-
nał – ,,idziemy razem, kiedy powiem stop, Ty się zatrzy-
maj, a potem zmiana, Ty mówisz stop, a ja się zatrzymu-
ję.” Gdy dziecko wyćwiczy tę umiejętność, proponujemy 
to samo, ale bez mówienia stop. Dziecko musi spoj-
rzeć, żeby dobrze wykonać zadanie. Musi monitorować  
zachowanie drugiej osoby i modyfikować swoje.

Warto mieć świadomość celów, jakim służy komu-
nikacja. Poprzez komunikację dzielimy się z innymi 
ludźmi doświadczeniem, wymieniamy się sądami, 
poglądami, spostrzeżeniami, odczuciami, formułuje-
my prośby, żądania. Mogę przedstawić siebie, poznać 
innych, wywrzeć wpływ na ich zachowania, postawy. 
Jednym z jej celów jest wymiana. Wymiana ta ma 
służyć osiągnięciu pewnych korzyści, np. jeśli o coś 
poproszę, liczę na to, że to otrzymam; jeśli podzielę 
się swoim zdaniem na jakiś temat, mogę podkreślić 
tym samym swoją przynależność lub odrębność od 
danej grupy społecznej; jeśli zapytam, zdobędę infor
mację czy wiedzę.

 QWARTO ZASTOSOWAĆ
Logopedo stawiaj wyzwania komunikacyjne przed 
dzieckiem. Możesz dać do pokolorowania kolorowan-
kę według kodu – każdej liczbie na polach kolorowanki 
przyporządkowany jest konkretny kolor. Daj również 
dziecku kilka kredek, ale nie we wszystkich potrzebnych 
kolorach. Aby wykonać zadanie, musi zwerbalizować 
swoją prośbę. Odczuwa wówczas korzyść, dostaje to,

czego potrzebowało. Podobnie np. z puzzlami, mozai
kami czy grami, brakuje jakiegoś elementu/elementów. 
Aranżuj również sytuacje komunikacyjne z udziałem 
innych dzieci, dorosłych, w różnych miejscach. Aby wy-
konać zadanie do końca, dzieci z zespołem Aspergera  
są w stanie pokonać lęk przed komunikacją.

Mowa, jak czytamy u Ireny Styczek1, jest najdosko-
nalszym i właściwym tylko ludziom sposobem po-
rozumiewania się. Stąd wynika ranga jej znaczenia 
w procesie komunikacji. Dzieci neurotypowe pod 
wpływem stymulacji otoczenia2 przyswajają mowę 
w sposób naturalny.

 QWARTO ZAPAMIĘTAĆ
Neurotypowy – to taki, który rozwija się zgodnie z pra-
widłowościami rozwojowymi, nie ma żadnych zabu-
rzeń rozwojowych; nie jest autystyczny.

Aby się komunikować, konieczna jest gotowość komu-
nikacyjna do wchodzenia w kontakty z innymi ludźmi 
oraz znajomość reguł, zasad obowiązujących w poro-
zumiewaniu się. Te reguły i zasady często są nieuświa-
domione i oczywiste, wpojone poprzez naśladowni-
ctwo i doświadczenie dzieciom neurotypowym.

Co w sytuacji gdy coś zaburza typowy rozwój 
dziecka? U uczniów z zespołem Aspergera znajo-
mość reguł i zasad obowiązujących w komunikacji 
1 Styczek I., Logopedia, str. 208
2 Rodzic, który podejmuje próby nawiązania interakcji ko-

munikacyjnej z dzieckiem z zespołem Aspergera, często do-
świadcza niepowodzeń, tak zwanych rozłamów w komuni-
kacji. Paradoksalnie zamiast zachęcać go do podejmowania 
zwielokrotnionej liczby prób, często pojawia się rezygnacja. 
W rodzicu rodzi się poczucie braku kompetencji. To dlatego, 
tak ważne jest, by dzieci trafiały do logopedów jak najwcześ-
niej. Jednym z zadań logopedy jest wzmacnianie kompetencji 
rodziców, uświadamianie im charakteru trudności komunika-
cyjnych ich dzieci i zachęcanie do ćwiczeń w rzeczywistych 
sytuacjach komunikacyjnych, mimo napotykanych trudności;

 por. tzw. ,dzikie dzieci – wychowywane latami w odosobnieniu, 
pozbawione kontaktów społecznych i stymulacji, po przekro-
czeniu okresu krytycznego dla rozwoju mowy nie są w stanie  
przyswoić języka
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wymaga omówienia, uświadomienia i wyuczenia 
w warunkach gabinetowych. Dzieci te potrzebują 
wsparcia logopedycznego.

 QWARTO ZASTOSOWAĆ
Logopedo ucz swoich pacjentów nawet tych rzeczy 
związanych z komunikacją, które wydają się być oczy-
wiste. Możesz wykorzystać tendencję osób z ZA do 
myślenia obrazowego. Na przykład zaaranżuj sytuację, 
w której zagrasz z uczniem w ping ponga lub porzucacie 
do siebie piłkę. ,,Komunikacja jest jak ping pong, jak gra. 
Raz ja mam piłkę, raz Ty. Raz mówię ja, raz Ty. Wiesz, tak 
na zmianę.” Przetrzymaj piłkę. Zapytaj, jak czuje się wte-
dy dziecko. Jeśli nie potrafi zwerbalizować swoich od-
czuć, nazwij to, co widzisz. ,,Widzę, że jesteś zniecierp-
liwiony. Nie możesz się doczekać. Jesteś nawet trochę 
zły. Czy to miłe uczucia?” Stwórz analogię do sytuacji 
komunikacyjnych. ,,Wiesz, ja czuję się tak samo, gdy Ty 
ciągle mówisz. Chcę rozmawiać z Tobą na zmianę.”

Aby uczyć dziecko zachowywania naprzemienności 
w interakcji w początkowych etapach pracy, wpro-
wadź aktywności bez mówienia. Nieocenioną pomocą  
są gry planszowe. W przypadku ucznia z tendencją 
do wielomówności jednym z celów terapeutycznych 
będzie hamowanie tendencji do wielomówności:
• ,,Mów tyle, ile potrzeba”.
• ,,Trzymaj się tematu rozmowy”.
• ,,Mów to, co istotne z punktu widzenia omawia-

nego tematu”.
• ,,Mów tak, żeby inni mogli zrozumieć”.

Zespół Aspergera, klasyfikacje, 
podłoże deficytów
Przyjrzyjmy się bliżej zespołowi Aspergera – za-
burzeniu o etiologii wieloczynnikowej. Nie ma jed-
nej uchwytnej przyczyny. Wiele czynników, których 
działanie nakłada się na siebie, może sprawić, że 
dzieci nie będą rozwijały się w sposób typowy.

 QWARTO ZAPAMIĘTAĆ
Nieprawdą jest, że zaburzenia ze spektrum autyzmu są 
spowodowane błędami wychowawczymi! Mózgi osób 
z zespołem Aspergera funkcjonują inaczej. Dysfunkcje 
mózgowe są patomechanizmem (mechanizmem, który 
nie działa prawidłowo) leżącym u podłoża zaburzenia 
mowy charakterystycznego dla autyzmu – niedokształ-
cenia mowy w autyzmie3.3

3 wg. Zestawienia form zaburzeń mowy autorstwa D. EmilutyRozya 
oraz H. Mierzejewskiej; z własnych obserwacji i spostrzeżeń 
wynika, że rozwadze należy podać rozszerzenie zakresu obja
wów przy diagnozie logopedycznej: niekokształcenie mowy 
w autyźmie, o elementy prozodyczne mowy oraz o objawy 
dotyczące kompetencji komunikacyjnej

 QWARTO ZAPAMIĘTAĆ
Diagnoza logopedyczna – niedokształcenie mowy 
w autyzmie.
Patomechanizm – dysfunkcje mózgowe.

Współcześnie mamy dwa systemy klasyfikacji za-
burzeń psychicznych:
• DSM5 (klasyfikacja wydana przez Amerykańskie 

Towarzystwo Psychiatryczne) oraz
• ICD10 (klasyfikacja wydane przez S�wiatową Orga

nizację Zdro wia WHO).

W najnowszej klasyfikacji DSM5 Zespół Asperge-
ra nie jest osobno wyodrębniony, tylko należy do 
spektrum zaburzeń autystycznych, razem z zaburze-
niami autystycznymi i całościowymi zaburzeniami 
rozwoju. Mamy grupę zaburzeń autystycznych na-
zwanych zbiorczym terminem spektrum zaburzeń  
autystycznych (kod 299.00), które stanowią kontinuum  
znajdujące się na tej samej osi odzwierciedlającej 
nasilenie objawów oraz poziom funkcjonowania.  
,,(...) Zaburzenia autystyczne to wiele różnych form 
nieprawidłowości rozwoju, zróżnicowanych pod 
względem etiologii i poziomu funkcjonowania jed-
nostki. Wszystkie one mają jednak pewne cechy, po-
zwalające na to, by rozpatrywać je łącznie. Do cech 
tych należą przede wszystkim zaburzenia w zakre-
sie rozwoju społecznego”4. Według kryteriów DSM5  
spektrum zaburzeń autystycznych dotyczy dwóch 
obszarów: deficytów społecznokomunikacyjnych 
oraz uporczywych zainteresowań i powtarzalnych 
zachowań. W szczegółowych kryteriach mowa jest 
również o hiper lub hiporeaktywności na senso-
ryczny bodziec lub niezwykłych zainteresowaniach 
sensorycznymi aspektami otoczenia. Praktyka logo-
pedyczna potwierdza – wiele z tych dzieci wymaga 
wsparcia terapeutów integracji sensorycznej.

Według ICD 10 (obowiązującej oficjalnie w Polsce) 
zespół Aspergera wymieniony jest jako jeden z ośmiu 
całościowych zaburzeń rozwoju z kodem F84.5.

W najnowszym projekcie ICD11, który będzie obo-
wiązywać od stycznia 2022 r., w rozdziale doty-
czącym zaburzeń neurorozwojowych wyróżnia się  
9 grup diagnostycznych, wśród nich są zaburzenia 
ze spektrum autyzmu. ,,W ICD 11 pojawia się też 
szersza diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu, 
która łączy kategorie autyzmu dziecięcego (F84.0), 
autyzmu atypowego (F84.1) oraz zespół Aspergera 
(F84.5) zawarte w ICD10. Wprowadzono specyfika-
tory dla zaburzeń ze spektrum autyzmu, aby wskazać 

4 Zabłocki K.J., Autyzm, str. 65
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współwystępowanie zaburzeń w ogólnym funkcjono-
waniu intelektualnym i funkcjonalnych umiejętnoś-
ciach językowych (mowie lub piśmie), które są ważne 
przy wyborze odpowiedniego leczenia”5.

 QWARTO ZAPAMIĘTAĆ
Autyzm i zespół Aspergera to zaburzenia rozwojo-
we, co oznacza, że towarzyszą rozwojowi i nie można 
z nich ,,wyrosnąć”6. Przy czym zespół Aspergera według 
aktualnie obowiązujących medycznych kryteriów diag-
nozuje się u dzieci, które ,,w dzieciństwie nie wykazują 
opóźnienia ani w przyswajaniu języka, ani w żadnym 
innym aspekcie rozwoju intelektualnego”7.

67

Praktyka pokazuje jednak, że mamy pod swoją logo-
pedyczną opieką dzieci, u których mowa jest opóź-
niona (rozwija się z przesunięciem w czasie) i od 
samego początku obecne są w ich sposobie komu-
nikacji cechy charakterystyczne dla zespołu Asper-
gera. W większości przypadków jednak u dzieci  
z zespołem Aspergera mowa rozwija się bez opóźnień.

Kluczowe dla zrozumienia tej rozbieżności wydaje się 
być słowo „opóźniona” i inne jej rozumienie przez lo-
gopedów i lekarzy. Według obowiązujących aktualnie 
kryteriów diagnostycznych ICD10 stwierdzenie bra-
ku ,,istotnego klinicznie opóźnienia w zakresie języka 
mówionego i rozumienia języka lub rozwoju czynno-
ści poznawczych”8 jest niezbędne, gdy diagnozujemy 
zespół Aspergera. ,,Rozpoznanie wymaga stwierdze-
nia, że wypowiadanie pierwszych słów było rozwi-
nięte do 2 r.ż. lub wcześniej oraz komunikatywne  
wyrażenia były w użyciu do 3 r.ż. lub wcześniej”9.

Nazwa pochodzi od nazwiska pediatry i psychiatry 
austriackiego pochodzenia Hansa Aspergera, który 
opisał łagodniejszą formę autyzmu. Jednym z obja-
wów, na podstawie którego diagnozuje się zespół 
Aspergera i autyzm, jest zaburzenie interakcji 
społecznych. Dziecko takie ma trudności z nawią-
zywaniem kontaktów z innymi ludźmi, a przecież, 
jak podkreślają psychologowie rozwojowi, gotowość 
do komunikowania się z otoczeniem jest czymś, co 
w przypadku dzieci prawidłowo rozwijających się 
jest naturalne, podlega w toku rozwoju doskonaleniu 
przy wykorzystaniu podstawowego mechanizmu dla 
uczenia się – naśladownictwa.

5 Gaebel W., Jurgen Z., M. Reaad G., Zaburzenia psychiczne i beha-
wioralne w ICD-11: koncepcje, metodologie oraz obecny status 
[w:] Psychiatr. Pol. 2017; 51(2): 169195, str. 177

6 Frith U., Autyzm – wyjaśnienie tajemnicy, str. 25
7 Frith U., Autyzm – wyjaśnienie tajemnicy, str. 31
8 Gałecki P. Szulc A., Psychiatria, str. 386
9 tamże

 QWARTO ZASTOSOWAĆ
Logopedo, wprowadź ćwiczenia w naśladowaniu.

Dzieci z zespołem Aspergera mają trudności z na-
śladowaniem, trudności z nawiązywaniem inter-
akcji społecznych. W moim odczuciu nie jest tak, 
że dzieci z autyzmem nie mają potrzeby porozu-
miewania się. Potrzebę tę zagłuszają nieprawidło-
wo działające układy w systemie nerwowym. Goto-
wość do komunikowania się jest zaburzona. Mowa 
w tym miejscu zarówno o komunikacji werbalnej 
(słowa mówione i słowa zapisane – wyrazy), jak 
i niewerbalnej (melo dia, akcent, rytm wypowiedzi, 
gesty, mimika, postawa ciała, kontakt wzrokowy). 
Aby komunikacja była skuteczna, nadawca i od-
biorca muszą znać ten sam kod związany z komu-
nikacją werbalną oraz kod związany z komunikacją 
niewerbalną.

Komunikacja niewerbalna
Komunikacja niewerbalna jest odzwierciedleniem 
naszych reakcji emocjonalnych i obrazuje nasz sto-
sunek do otoczenia. Jeśli nie jest ona spójna z tym, co 
mówimy, np. dziecko mówi, że jest bardzo szczęśliwe, 
a jego mimika i postawa ciała tego nie obrazują, może 
dojść do rozłamu w komunikacji. Przekaz, jaki od 
niego płynie, nie jest spójny dla odbiorcy. Pomocna  
w tym wypadku wydaje się być świadomość odbior-
cy na temat charakteru trudności komunikacyjnych 
osób z zespołem Aspergera.

 QWARTO ZASTOSOWAĆ
Logopedo uświadamiaj osoby z otoczenia dziecka. 
Kształtuj świadomość potencjalnych odbiorców ko-
munikatów dziecka z ZA na temat charakteru jego 
trudności.

 QWARTO ZASTOSOWAĆ
Logopedo, ucz dzieci z ZA rozpoznawania stanów 
emocjonalnych innych osób wyrażanych za pomo-
cą komunikacji niewerbalnej oraz podejmuj próby 
teatralnego ich odgrywania, np. wcielania się w rolę 
osoby wesołej w czasie zaaranżowanych scenek sy-
tuacyjnych, gry w kalambury. Każdorazowo podkreśl 
potrzebę generalizowania w sytuacjach codziennych 
zdobytych podczas tego rodzaju ćwiczeń umiejętno-
ści. Monitoruj przyrost umiejętności komunikacyjnych 
podczas rozmów z samym dzieckiem, bezpośrednich 
obserwacji, rozmów z innymi nauczycielami i rodzica-
mi. Podejmowanie tego typu działań pomoże dziec
ku i sprawi, że zyskasz poczucie dobrze wykonanej 
pracy.
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Lingwistyczna opozycja
Ukonstytuowanie się w psycholingwistyce opozycji 
kompetencja językowa – kompetencja komunika-
cyjna stało się możliwe dzięki osiągnięciom dwóch 
badaczy: Noama Chomsky’ego oraz Deala Chymesa. 
Dwóch badaczy, dwie różne perspektywy, dwa prze-
ciwstawne punkty widzenia.

Noam Chomsky uważał, że kompetencja językowa to 
wrodzona zdolność do posługiwania się gramatyką.

Dell Hymes ,,zauważył, że reguły użycia języka domi-
nują w komunikacji nad regułami gramatycznymi”10. 
Kompetencję komunikacyjną definiował jako umiejęt-
ność porozumiewania się za pomocą języka, podkre-
ślając rolę uwarunkowań społecznych i kulturowych.

Efekt – ukształtowanie się w psycholingwistyce istot-
nej opozycji – kompetencja językowa: kompetencja 
komunikacyjna11.

Obie teorie są uznawane współcześnie za KOMPLE-
MENTARNE, wzajemnie i nieustannie się przenikają, 
mimo iż pełnią inne role12.

Kompetencja komunikacyjna ma funkcję reprezen-
tatywną, a kompetencja językowa – funkcję komuni-
kacyjną i jest związana z interakcjami.

Czym jest kompetencja językowa?
Kompetencja językowa, czyli nieuświadomiona wie-
dza na temat budowania zdań gramatycznie popraw-
nych i sensownych. Warunkuje ją opanowanie syste-
mu (kodu) językowego na jego trzech poziomach: 
fonologicznym, morfologicznym i składniowym. 
System językowy jest zbiorem znaków i reguł gra-
matycznych, które pozwalają ze znaków prostych 
budować znaki złożone, tj. zdania gramatycznie po-
prawne. Zatem znajomość systemu językowego to, 
inaczej mówiąc – kompetencja językowa.

Czy sama kompetencja językowa wystarczy  
do skutecznego porozumiewania się?

Odpowiedź brzmi: nie. Aby móc w pełni uczestni-
czyć w procesie językowego porozumiewania się, 

10 Szwajda U., O mówieniu bez komunikowania, czyli dyskurs  
i interakcja w autyzmie. Charakterystyka trudności, str. 95

11 Szwajda U., O mówieniu bez komunikowania, czyli dyskurs  
i interakcja w autyzmie. Charakterystyka trudności, str. 95

12 Szwajda U., O mówieniu bez komunikowania, czyli dyskurs  
i interakcja w autyzmie. Charakterystyka trudności, str. 96

należy mieć zarówno kompetencję językową, jak 
i komunikacyjną. Kształtowanie kompetencji ko-
munikacyjnej jest szczególnie istotne w przypadku 
osób z zespołem Aspergera, ponieważ stopień opa-
nowania sytemu językowego, tzw. kompetencji ję-
zykowej, szczególnie w przypadku starszych dzieci  
z tym zaburzeniem, często nie wymaga uspraw-
niania logopedycznego. Znamy dzieci z zespołem 
Aspergera, które w mistrzowski sposób posługują 
się kompetencją językową. Teza, ,,że kompetencja ję-
zykowa osób z autyzmem przewyższa kompetencję 
komunikacyjną”13 znajduje potwierdzenie w pracach 
Kurcz, Młynarskiej i Szwajdy. Ważnym problemem 
językoznawczym jest badanie kontaktu językowe-
go tych osób ze społeczeństwem, z uwzględnieniem 
kontekstu zdaniowego i sytuacyjnego.

Czym jest kompetencja 
komunikacyjna?
Kompetencja komunikacyjna, a więc wiedza na te-
mat użycia języka w grupie społecznej, to znajomość 
systemu komunikacyjnego, czyli reguł porządkują-
cych użycie języków i odmian języka na płaszczy-
znach społecznej, sytuacyjnej i pragmatycznej.

A zatem kompetencją komunikacyjną jest określo-
na forma zachowań językowych, uzależniająca ich 
kształt od tego: kto mówi, do kogo, w jakiej sytuacji 
i w jakim celu. Zgodnie z tą formułą nadawca (czyli 
ten, kto mówi) posługuje się jednym kodem języko-
wym bądź wieloma kodami, co jest uwarunkowane 
albo społecznie, albo terytorialnie. Tworząc tekst, 
nadawca musi przez pryzmat tego, do kogo mówi 
(co wynika z pozycji społecznej odbiorców), reali-
zować rozmaite role społeczne, dostosowując się 
jednocześnie do sytuacji, w której dokonuje się akt 
językowy. I wreszcie, mając na uwadze cel wypowie-
dzi, nadawca dobiera językowy sposób realizowania 
swoich intencji.

Małym dzieciom, które mają już opanowane zręby 
systemu językowego, u których kompetencja języko-
wa jest wystarczająca do budowania wypowiedzeń 
gramatycznie poprawnych, często zdarza się mówić 
coś, czego nie wypada powiedzieć. Nie mają jeszcze 
równie dobrze opanowanej kompetencji komuni-
kacyjnej. Mówią rzeczy niestosowne. Na przykład  
zwracają się do osób dorosłych po imieniu. Chcę kupę 
(w teatrze). Dużą trudność z opanowaniem kom-
petencji komunikacyjnej mają dzieci autystyczne. 

13 Szwajda U., O mówieniu bez komunikowania, czyli dyskurs  
i interakcja w autyzmie. Charakterystyka trudności, str. 95
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Mają problem z wykorzystaniem swoich językowych 
umiejętności adekwatnie do sytuacji społecznej. Nie 
podejmują prób mówienia dla samego porozumie-
wania się z drugą osobą, mają trudność z pragma-
tycznym aspektem mówienia.

Nie można opisywać języka autystów w oderwaniu 
od sytuacji komunikacyjnej. Trzeba zrezygnować ze 
statycznej perspektywy. Kontekst sytuacyjny jest 
bardzo ważny, należy przyjąć perspektywę ujmo-
wania języka w interakcji.

,,Najbardziej specyficzną cechą mowy osoby auty-
stycznej jest brak jej wykorzystania do komunikowa-
nia się, a więc jej wymiar pragmatyczny”14, 15. Przy-
czyną komunikacyjnych trudności osób z autyzmem 
nie jest jedynie deficyt języka. Znamy przecież dzieci, 
które poprawnie posługują się wszystkimi struktu-
rami językowymi, fonemami, morfemami, wyrazami, 
zdaniami i są w stanie opowiadać na tematy bliskie 
ich zainteresowaniu, co stwarza wizję ,,pozornej elo-
kwencji”. ,,Takiego użycia języka nie można jednak 
nazwać komunikacją, gdyż ta zakłada współistnienie 
drugiej osoby, a także respektowanie zasad potocz-
nego dyskursu”16.

Czego potrzeba, by wykształciła się 
kompetencja komunikacyjna?
Opanowanie sprawności komunikacyjnej zdaniem 
Grabiasa17 uwarunkowane jest przyswojeniem:
• sprawności pragmatycznej, czyli umiejętności 

osiągania celu założonego przez nadawcę wypo-
wiedzi – W JAKIM CELU MO� WI;

• sprawności systemowej, czyli umiejętności budo-
wania zdań gramatycznie poprawnych – CO 
MO� WI I JAK MO� WI;

• społecznej sprawności językowej, czyli umiejęt-
ności doboru społecznych środków językowych 
do poziomu językowego funkcjonowania odbiorcy  
oraz do funkcji pełnionej przez niego w społe-
czeństwie – DO KOGO MO� WI;

• sprawności sytuacyjnej, umiejętności posługiwa-
nia się językiem w danej sytuacji interakcyjnej – 
GDZIE MO� WI, W JAKIEJ SYTUACJI MO� WI.

Powstanie kompetencji komunikacyjnej uzależ-
nione jest od wcześniejszego wykształcenia się 

14 Por. prace BobkowiczLenartowskiej
15 Szwajda U., O mówieniu bez komunikowania, czyli dyskurs  

i interakcja w autyzmie. Charakterystyka trudności, str. 97
16 Szwajda U., O mówieniu bez komunikowania, czyli dyskurs  

i interakcja w autyzmie. Charakterystyka trudności, str. 97
17 Grabias S., Język w zachowaniach społecznych, str. 278–284

(w odpowiednim stopniu) kompetencji językowej. 
Jej brak lub niedostateczne wykształcenie się prowa-
dzi do bardzo ograniczonych wypowiedzi. O nabywa-
niu i rozwoju wymienionych rodzajów kompetencji 
i sposobach ich wykorzystania decydują określone 
sprawności biologiczne (procesy percepcyjne i re-
alizacyjne) i komunikacyjne czynności umysłowe 
(umysłowe sprawności realizacyjne: sprawność 
sys temowa i komunikacyjna). Dziecko neurotypo-
we najpierw opanowuje sprawność pragmatyczną, 
następnie systemową, co stanowi bazę do opanowa-
nia dwóch pozostałych, dlatego też:

Wniosek 1.: ,,Terapia logopedyczna na wyższych 
etapach pracy w przeważającej części skupiać po-
winna się na kształceniu sprawności społecznej 
i sytuacyjnej”18.

Wniosek 2.: Jednym z celów terapii jest wykorzy-
stanie kompetencji językowych w kontaktach spo-
łecznych.

Specyfika komunikacji ucznia z ZA:
• Trudności z poprawnym stosowaniem form flek-

syjnych.
• Trudności z budowaniem dłuższych wypowiedzi 

słownych i pisanych.
• Trudności z rozumieniem zdań i dłuższych wypo-

wiedzi o złożonej konstrukcji logicznograma-
tycznej.

• Trudności w rozumieniu relacji przestrzennych.
• Trudności w rozumieniu relacji czasowych.
• Trudności w rozumieniu relacji przyczynowo-

skutkowych.
• Trudności w mówieniu i pisaniu na temat relacji 

przestrzennych.
• Trudności w mówieniu i pisaniu z uwzględnie-

niem relacji czasowych.
• Trudności w mówieniu i pisaniu z zachowaniem 

następstwa przyczynowoskutkowego.
• Konsekwencje: mowa chaotyczna, wielowątkowa, 

niespójna, nielogiczna, trudna do zrozumienia dla 
odbiorcy.

• Trudności z mową opowieściową na zadany  
temat.

• Trudności z rozumieniem przenośni, metafor, żar-
tów, ironii, utartych zwrotów językowych.

• Konsekwencje: ucieka od tematu rozmowy, nie 
rozumie morałów, nie interpretuje dłuższych 
tekstów, wierszy.

18 Szwajda U., O mówieniu bez komunikowania, czyli dyskurs  
i interakcja w autyzmie. Charakterystyka trudności, str. 99
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 QWARTO ZASTOSOWAĆ
Nauczyciele obserwują zachowania komunikacyjne 
dziecka z zespołem Aspergera. Ich zadaniem jest wy-
chwycenie tego, co mogło sprawić trudność we właści-
wym zrozumieniu i przez to wykluczyło dziecko z peł-
nego udziału w sytuacji komunikacyjnej. Ważne jest, by 
nauczyciel był świadomy trudności językowych, z jaki-
mi boryka się dziecko z zespołem Aspergera oraz by 
umiał je zauważyć, zapisać z uwzględnieniem konteks-
tu zdaniowego i sytuacyjnego, a potem z dzieckiem 
przepracować – czy to samodzielnie, czy w wyniku 
współpracy z logopedą.

• Trudności leksykalne.
 Konsekwencje: nadmiernie rozbudowane słow-

nictwo związane z wąskim obszarem zaintereso-
wań dziecka, uporczywe dla rozmówcy powraca-
nie do pasjonujących dziecko tematów przy 
jednoczesnych brakach w słownictwie charakte-
rystycznym dla dzieci w jego wieku rozwijających 
się w sposób typowy. Używa szablonów języko-
wych nieadekwatnie do sytuacji. Konsekwencje: 
konflikty z rówieśnikami, postrzegany jako ,,nie-
grzeczne dziecko”, mały dorosły, przemądrzały, 
dziwny, złośliwy.

• Trudności z rozumieniem wieloznaczności słów, 
tzw. homonimów.

 Konsekwencje: jest dosłowny i schematyczny.

 QWARTO ZASTOSOWAĆ
Jeśli dziecko używa gotowych szablonów językowych 
czy echolalii ukrytych (adekwatnie do sytuacji, np. za-
czerpniętych z mediów), sprawdź, czy rozumie zna-
czenie tych słów. Ćwicz rozumienie wieloznaczności 
słów.

• Trudności w zakresie mowy dialogowej.
 Konsekwencje: Nie przestrzega naprzemienności 

w komunikacji.

 QWARTO ZASTOSOWAĆ
Ucz umiejętności zadawania pytań, ze szczególnym na-
ciskiem na te, które służą nawiązaniu do wypowiedzi 
drugiej osoby. Zapoznaj dziecko z konwencjonalnymi 
zwrotami służącymi do rozpoczynania rozmowy, jej 
kontynuowania, podtrzymania, zakończenia.

• Trudności w zakresie mowy niewerbalnej.
 Konsekwencje: mowa monotonna, niezrozumiała, 

rozmówcom trudno słuchać.

 QWARTO ZASTOSOWAĆ
Wprowadź ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia synchro-
nizacji oddechu z fonacją, ćwiczenia w rytmizowaniu 
wypowiedzi. Ucz, żeby dziecko obserwowało swoje-
go partnera komunikacyjnego, czy nie jest zmęczony 
rozmową, zniecierpliwiony, zdenerwowany. Po czym 
może to poznać. Zwracaj uwagę na kontakt wzroko-
wy – uświadamiaj, że ludzie patrzą na siebie, by zacząć 
rozmowę, wykazać swoje zainteresowanie poruszanym 
tematem i samym partnerem komunikacyjnym. Po-
każ dziecku, że patrzenie się opłaca. Co może zyskać? 
,,Ludzie lubią, jak się na nich od czasu do czasu spojrzy. 
Wiedzą wtedy, że ich słuchasz, że chcesz dalej rozma-
wiać. I chociaż wiem, że to dla Ciebie trudne, spójrz pro-
szę czasami na drugą osobę, gdy rozmawiasz”. Pamiętaj, 
że aby dziecko nauczyło się patrzeć na nas, my musimy 
patrzeć na dziecko. Gdy Wasze spojrzenia się spotkają, 
wyraź wręcz przesadną, entuzjastyczną reakcję emocjo-
nalną, daj nagrodę społeczną płynącą z patrzenia.

Role społeczne – uczeń, kolega
Człowiek żyje w otoczeniu i towarzystwie innych lu-
dzi, jest zwierzęciem stadnym. Należymy do pewnych 
grup, pełnimy określone role społeczne. W rzeczy-
wistości szkolnej na szczególną uwagę w kontekście 
omawianej problematyki zasługuje rola ucznia i ko-
legi. Mamy już obraz trudności komunikacyjnych 
dziecka z zespołem Aspergera. ,,Pewne biologicz-
ne czy psychiczne cechy człowieka mogą utrudniać 
lub uniemożliwiać odgrywanie ról społecznych. Tak 
dzieje się w przypadku osób z różnego rodzaju nie-
pełnosprawnościami, zaburzeniami rozwojowymi, 
w tym z zespołem Aspergera”19. Pełnienie określo-
nej roli społecznej wiąże się z zachowywaniem się 
i postępowaniem w określony sposób, robieniem 
tego, co wolno i stosowaniem się do powszechnie 
przyjętych zakazów, przestrzeganiem obowiązują-
cych norm, w tym również norm dotyczących ko-
munikacji. Gdy naruszymy normy – spotyka nas 
kara, doświadczamy konsekwencji. Należy jednak 
rozgraniczyć świadome naruszanie norm od tego  
nieuświadomionego.

 QWARTO ZAPAMIĘTAĆ
Dzieci z autyzmem często (choć nie zawsze!) naru-
szają normy w sposób nieuświadomiony. Szczególnie 
w początkowych okresach pracy terapeutycznej. Gdy 
doświadczają sankcji z tego powodu, rośnie w nich  
poczucie frustracji i niezrozumienia.

19 Gacka E., Specyfika komunikacji werbalnej i niewerbalnej dziec-
ka z zespołem Aspergera w kontekście odgrywanej przez nie 
roli ucznia i kolegi [w:] Interdyscyplinarne Konteksty Peda-
gogiki Specjalnej nr 19/2017, str. 154
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ROLA SPOŁECZNA UCZEŃ KOLEGA

NORMY Przestrzega regulaminów, jest 
punktualny, odrabia prace domowe, 
jest aktywny, słucha w skupieniu, nie 
przerywa innym, gdy mówią, mówi na 
temat i w sposób zrozumiały, okazuje 
szacunek, współpracuje

Współpracuje, współdziała, bierze 
pod uwagę punkt widzenia i zdanie 
drugiej osoby, uzgadnia, pomaga, dąży 
do kompromisu, wykazuje się empatią, 
posługuje się tym samym kodem 
językowym

PRZEKROCZENIE 
NORMY 

Na przykład uczeń przerywa innym 
ich wypowiedzi, dezorganizuje w ten 
sposób lekcję i pozbawia szansy na 
wypowiedzenie się innych dzieci

Na przykład używa wyszukanych 
zwrotów i słów niezrozumiałych dla 
rówieśników

KONSEKWENCJE Upomnienie, uwaga, nagana, zła ocena, 
brak promocji, wyrzucenie ze szkoły

Zaprzestanie kontaktów, obrażanie, 
wyśmiewanie, wyzywanie, niezapra
szanie na urodziny, wykluczenie z grupy, 
unikanie, izolowanie, dyskredytowanie, 
niedopuszczenie do zabawy

ROZWIĄZANIA Na przykład mówi ten, kto ma piłkę. Celem  
jest ograniczenie częstych wypowiedzi 
dziecka z zespołem Aspergera. 
Wzmacniamy każdą wypowiedź dziecka 
związaną z tematem rozmowy. Ucz 
czekania na swoją kolej w zabawie, przy 
wykorzystaniu gier planszowych. Twórz 
analogię do sytuacji komunikacyjnych. 
Uświadamiaj zasadę naprzemienności

Na przykład rozbudowywanie 
słownictwa, którym posługują się 
rówieśnicy. Usuwanie z tekstów, nagrań 
zwrotów, które mogą być niezrozumiałe 
dla rówieśników

Rola logopedy – nad czym pracować
Zadania logopedy:
• Logopedo, Twój pierwszy cel to odnalezienie 

uśmiechu dziecka i nawiązanie pozytywnego kon-
taktu emocjonalnego z dzieckiem.

• Nauka adresowania komunikatów (kto, do kogo, 
co i w jakiej sytuacji mówi).

• Odszyfrowywanie znaczeń komunikatów odbiera-
nych od otoczenia (żarty, ironia, wieloznaczność, 
homonimia, rozumienie metafor, przenośni, utar-
tych zwrotów językowych, związków frazeologicz-
nych, słownictwa, jakim posługują się rówieśnicy).

• C�wiczenia operacji myślowych – klasyfikowanie, 
uogólnianie i definiowanie.

• Bogacenie treści komunikatów.
• Nauka zwrotów służących podtrzymaniu rozmowy.
• Praca nad mową dialogową, naprzemiennie i dwu-

stronnym uczestnictwem w interakcjach społecz-
nych.

• Praca nad przekazywaniem intencji komunikacyj-
nej (co chcę osiągnąć, jaki jest cel wypowiadanego  
komunikatu).

• Praca nad mową opowieściową, tworzenie dłuż-
szych, spójnych logicznie wypowiedzi zarówno 
w mowie, jak i w piśmie.

• Streszczanie opowiadań.
• Stymulowanie myślenia przyczynowoskutkowego.
• Tworzenie komiksów (jako sposób na rozwijanie 

mowy dialogowej, uczenie następstwa przyczy-
nowoskutkowego, przyjmowanie punktów wi-
dzenia innych ludzi, wczuwanie się w to, co mogą 
w danej sytuacji myśleć).

• Zubożanie treści komunikatów (w przypadku tzw. 
barokowej mowy).

• Różnicowanie form komunikowania się.
• Praca nad kontaktem wzrokowym (dziecko ma 

chcieć patrzeć, nie można do kontaktu wzroko-
wego przymusić, stąd ważne jest wprowadzenie 
już na samym początku typowych zabaw wczes-
nodziecięcych typu akuku, łapki, raz dwa trzy 
Baba Jaga patrzy, zabawy na sygnał itp., każde 
spojrzenie nagradzamy przesadną wręcz reakcją 
emocjonalną – dziecko musi odczuć społeczną ko-
rzyść płynącą z patrzenia).

• Nauka proszenia o pomoc.
• Rozumienie sytuacji społecznych – np. przy wy-

korzystaniu historyjek społecznych.
• Nauka form zabaw tematycznych.
• Nauka form zabaw grupowych.
• Praca nad emocjami.
• Praca nad prozodią.
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• Doskonalenie techniki głośnego czytania.
• Praca nad synchronizacją oddechu z fonacją.
• C�wiczenia oddechowe.
• Praca nad naśladowaniem.
• Nauka radzenia sobie w sytuacjach stresowych, 

np. spowodowanych nadmiarem bodźców.
• Praca nad mimiką i gestami (język nie stanowi 

warunku zaistnienia komunikacji, istnieje komu-
nikacja bez języka, np. z wykorzystaniem gestów 
i mimiki).

• C�wiczenia komunikacji niewerbalnej – kalambury.
• Rozumienie pojęć abstrakcyjnych.
• Kształtowanie umiejętności nawiązywania, ini-

cjowania i podtrzymywania rozmowy.
• C�wiczenia neurorozwojowe zgodne z podejściem 

HANDLE20. Jeśli przyjmujemy, że u podłoża zabu-
rzenia leżą dysfunkcje mózgowe, to nie sposób 
prowadzić terapii bez uwzględnienia w niej ele-
mentów wpływających na usprawnienie pracy 
układu nerwowego oraz integrację zmysłów.  
Pamiętaj, aby organizować otoczenie tak, by usza-
nować nadwrażliwości i podwrażliwości dziecka.

• Praca nad elastycznością. Początkowo tłumaczy-
my dziecku, nawet z naszego punktu widzenia 
błahą zmianę, zanim się pojawi. Do pracy możesz 
wykorzystać plany aktywności. Gdy uczeń będzie 
gotowy, wprowadzamy stopniowo zmiany – ćwi-
czymy w ten sposób elastyczność. Inne ćwiczenie 
to przedstawienie kilku możliwych sposobów 
dojścia do tego samego celu.

O tym pamiętaj:
• Sami mówimy konkretnie, tak by nie nastręczać 

dziecku dodatkowych trudności z interpretacją 
znaczeń, unikamy wielomówności. Sprawdzamy, 
czy dziecko zrozumiało nasz komunikat, prosimy 
o powtórzenie, sparafrazowanie (powiedzenie 
tego samego innymi słowy).

• Tłumaczymy celowość wykonywanych zadań, 
dzieci z zespołem Aspergera są na wskroś prak-
tyczne, nie chcą wykonywać zadań pozbawionych 
sensu. Nasza rola w tym, żeby im zasadność  
i celowość danych aktywności przedstawić.

• Nie zmuszamy do niczego, szanujemy dziecko.

Obserwacje logopedy – praktyka
Na przykładzie z mojej pracy terapeutycznej: Choć 
brak podjęcia aktywności często poczytywać będzie-
my jako coś, z czym za wszelką cenę musimy wygrać 
,,musisz to zrobić, tak zaplanowałam”, to praktyka 

20 Zainteresowanym polecam książkę Bluestona Judith, Materia 
autyzmu

pokazuje, że lepiej przegrać jedną bitwę i wygrać całą 
wojnę. Dla przykładu: dziecko z zespołem Aspergera 
wchodzi na zajęcia logopedyczne. Na zewnątrz hałas, 
głośny dźwięk dzwonka. Dziecko ma skuloną posta-
wę, ramiona ściągnięte do środka. Wargi zaciśnięte, 
oczy przymknięte. Na jego twarzy maluje się napię-
cie. Komunikuje werbalnie, ze złością: ,,Ma Pani do 
mnie pisać!”. Możliwa reakcja logopedy: ,,Ja decyduję 
o tym, co robimy na zajęciach”.

Spróbujmy inaczej

Zastanowiłam się nad tym, dlaczego dziecko nie chce 
mówić. Spróbowałam wczuć się w jego sytua cję.  
I jeszcze do końca jej nie rozumiejąc, wyjęłam kart-
kę i zgodnie z prośbą dziecka (której nie umiał  
lepiej wyrazić, co stanowi dla mnie sygnał do tego, 
nad czym powinnam popracować na następnych za-
jęciach – wyrażanie próśb) zaczęliśmy pisać. ,,Rozu-
miem, że nie chcesz mówić. Zaczniemy mówić, jak 
będziesz na to gotowy, daj mi znać”. Duże było moje 
zdziwienie, gdy z chwilą gdy gwar przerwy ucichł, 
dziecko napisało ,,Możemy mówić”, a na jego twarzy 
zobaczyłam uśmiech. Zrozumiałam, jak dużą miał 
nadwrażliwość na dźwięki i jaki dyskomfort mógł
by czuć w sytuacji, w której przymuszałabym go do  
aktywności, która wprost kłóciłaby się ze stanem 
jego układu nerwowego w danej chwili. Dziecko 
dzięki temu, że szanuję jego indywidualność – czuje 
się bezpiecznie. A tylko poczucie bezpieczeństwa za-
pewnia nam efektywne nauczanie. Trzeba uważnie 
obserwować dziecko i umiejętnie odczytywać to,  
co komunikuje swoim zachowaniem.

Współpraca
Ponieważ proces rozwoju umiejętności komunika-
cyjnych zależny jest w dużej mierze od prawidło-
wo ukierunkowanych odziaływań terapeutycznych 
i rewalidacyjnych oraz prawidłowego podejścia, 
oczywista jest konieczność współpracy między 
logopedą, nauczycielami i innymi terapeutami 
pracującymi z dzieckiem oraz jego rodzicami. 
Działania muszą być spójne i służyć osiąganiu wspól-
nych celów.

To co logopeda wypracuje z dzieckiem w warunkach 
gabinetowych, powinno zostać przeniesione, zgene-
ralizowane i używane w codziennych sytuacjach ko-
munikacyjnych. Nie chodzi o to, by doskonalić kom-
petencję komunikacyjną dziecka w interakcji jedynie 
z logopedą. Ważne jest, by wypracowane umiejętno-
ści wdrażać w kontaktach z rówieśnikami. ,,Analiza 
języka mówiących osób z autyzmem, której dokonują 
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logopedzi, ujmuje zaburzone fakty językowe zwykle 
w perspektywie statycznej. (...) Statyczność opisu 
obja wia się tym, że język osób z autyzmem rozpatry-
wany jest w oderwaniu od faktycznej sytuacji komu-
nikacyjnej. W trakcie tego typu analizy wypowiedzi 
nie uwzględnia się kontekstu zdaniowego i sytuacyj-
nego. Efektem tego sposobu postępowania jest odsu-
wanie na dalszy plan problemu zaburzonych relacji 
społecznych”21.

Osoby ze świadomością trudności logopedyczno 
ling wistycznych, z jakimi styka się dziecko z zespo
łem Aspergera, są w stanie świadczyć lepszą po-
moc w tłumaczeniu dziecku trudnej rzeczywistości. 
A logopeda współpracując z innymi, zyskuje szer-
szą perspektywę do badań mowy i komunikowania 
się osób z autyzmem, taką, która uzupełniona jest 
w wyniku współpracy o opis kontekstu zdaniowego 
i sytuacyjnego.

Współpraca ma pomóc w wychodzeniu poza model 
statyczny opisu trudności komunikacyjnych osób 
z Zespołem Aspergera. Być może wówczas przełoży  
się to na lepsze funkcjonowanie społeczne dzieci.

 QWARTO ZASTOSOWAĆ
Należy również wzmacniać kompetencje wychowaw-
cze rodziców, gdyż często otoczenie nieświadome 
charakteru trudności dziecka zarzuca im błędy wy-
chowawcze. Działania z zakresu profilaktyki przeciw 
wykluczeniu takiego dziecka, edukowanie osób z jego 
otoczenia, promowanie postawy zrozumienia, toleran-
cji i akceptacji dla dzieci z tym zaburzeniem również 
jest obszarem, w którym może pomóc logopeda.

21 Szwajda U., O mówieniu bez komunikowania, czyli dyskurs  
i interakcja w autyzmie. Charakterystyka trudności, str. 94

Podsumowanie
Terapia logopedyczna dziecka z ZA pomaga kształ-
tować właściwe z punktu widzenia roli społecznej 
ucznia i kolegi zachowania społeczne i emocjonalne. 
Wykorzystuje w tym celu język jako narzędzie, któ-
re pomaga porządkować i poznawać świat. Wspiera 
rozwój kompetencji językowej i komunikacyjnej.

W mojej logopedycznej praktyce nie spotkałam się 
z dwoma takimi pacjentami, u których omawiane za-
burzenie przebiegałoby i objawiało się identycznie. 
Ta różnorodność wymaga od logopedów uważności 
i czyni naszą pracę twórczą. Da się jednak uchwy-
cić pewne podobieństwa i prawidłowości w sferze 
komunikacji. Wnioski, propozycje, wskazówki i spo-
strzeżenia opisane w powyższym artykule nie są uni-
wersalne, mogą mieć wybiórczy charakter w stosun-
ku do danego dziecka. Twoją rolą Drogi Logopedo 
jest odnalezienie ,,wspólnego mianownika”.

 QWARTO ZAPAMIĘTAĆ
Postrzeganie logopedy jako specjalisty zajmującego się 
jedynie prawidłową artykulacją to stereotyp, z którym 
my, logopedzi musimy walczyć.

Każdy, kto pracuje z dzieckiem z zespołem Aspergera, 
niezależnie od tego, czy jest logopedą, czy innym te-
rapeutą, powinien pamiętać to, co napisał sam Hans 
Asperger w 1944 roku: ,Te dzieci często wykazują zadzi-
wiającą wrażliwość na osobowość nauczyciela. Mogą być 
nauczane, ale jedynie przez tych, którzy okażą im praw-
dziwe zrozumienie i uczucie; przez ludzi, którzy okażą 
im życzliwość i co ważne ― poczucie humoru. Istotna, 
emocjonalna postawa nauczyciela wpływa, w sposób 
niezamierzony i bezwiedny, na usposobienie i zachowa-
nie dziecka. Waga postawy nauczyciela w opiece nad 
dziećmi z zespołem Aspergera jest nie do przecenienia.
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