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Zaburzenia ze spektrum autyzmu diagnozowane są 

częściej u chłopców niż u dziewcząt w proporcji od 

4:1 do 2,0-2,6:1.  
 

U dziewczynek często początkowo stawia się inną, błędną 

diagnozę, czego następstwem jest opóźnienie wdrożenia 

odpowiednich działań o charakterze terapeutycznym. 
 

 

 

Dziewczynki ze spektrum autyzmu  
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Według badań autyzm u dziewczynek 

diagnozowany jest później niż u chłopców.  

Z czego to wynika? 

Autor: Anna Kłobukowska,  Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 24 w Warszawie, ul. Aleja Rzeczypospolitej 14                

Typowe zainteresowania dziewczynek  

ze spektrum autyzmu: 

 zwierzęta – koty, konie, 

 przyroda, 

 pluszowe zabawki, 

 postacie z książek, 

 kolekcjonowanie, 

 programy telewizyjne, 

 aktorzy telewizyjni i filmowi, 

 postacie historyczne. 

 Coraz więcej naukowców podkreśla, że istnieje 
żeński profil objawów autyzmu, co oznacza, że nie 

wszystkie kryteria diagnostyczne występują  
w takim stopniu (natężeniu) jak u chłopców np. te 
dotyczące stereotypowych wzorców zachowania. 

Powszechnie stosowane testy i narzędzia 
diagnostyczne do stwierdzenia autyzmu nie 

uwzględniają  różnic międzypłciowych 
diagnozowanych dzieci. 

Wysokofunkcjonujące dziewczęta  
z autyzmem często opanowują umiejętność 
kamuflowania, maskowania i korzystania ze 

strategii radzenia sobie z trudnościami 
wynikającymi z autyzmu.  

 

Wybrane objawy, które mogą świadczyć  

o zaburzeniach ze spektrum autyzmu  

u dziewczynek:  

 

Nietypowy rodzaj kontaktu wzrokowego – kontakt 
wyjątkowo ograniczony albo uporczywe wpatrywanie 

się w inne osoby. 

Unikanie interakcji z innymi ludźmi lub wzmożona 
towarzyskość (trudności ze zrozumieniem zasad 

społecznych, skracanie dystansu). 

Przedkładanie kontaktów z dorosłymi nad  interakcje  
z rówieśnikami. 

Dziewczynki ,,ciche”, ,,spokojne”, ,,nieśmiałe”  
lub ,,bezpośrednie”, ,,dominujące” np.  

w zabawie, niezważające na potrzeby innych dzieci. 

Trudności z wyrażaniem i odczytywaniem sygnałów 
niewerbalnych takich jak: wyraz twarzy, ton głosu czy 

mowa ciała. 

Często dysponowanie rozbudowanym słownictwem, 
skłonność do ,,nieprzerwanego słowotoku”, trudności  

z nawiązywaniem dialogu z drugą osobą.  

O odmienności zainteresowań dziewczynek 

z autyzmem od pasji ich neurotypowych 

rówieśniczek decydują: WĄSKI ZAKRES  

i INTENSYWNOŚĆ zaangażowania się w dane 

zainteresowanie. 

 

Zainteresowania dziewczynek najczęściej 

ograniczają się do teorii i rzadko towarzyszy im 

urzeczywistnienie swoich pasji.  

 

 
Jedną z podstawowych różnic w przejawianiu się autyzmu  

u dziewcząt i chłopców (zwłaszcza  

u wysokofunkcjonujących dziewczynek  

z autyzmem i zespołem Aspergera) jest  

IDEA ZABAWY WYOBRAŻENIOWEJ. 

 
Oznacza to, że dziewczynki mają lepiej rozwinięte zdolności 

wyobraźni i zabawy w udawanie. Bywają kreatywne  

w zabawie, a w swoich aktywnościach mogą wykorzystywać 

element fikcji. 

 

 

Zarówno dla dziecka, jak i jego rodziców diagnoza autyzmu 

oznacza początek drogi ku zrozumieniu, akceptacji   

i odpowiednim oczekiwaniom.  Daje również wiele możliwości  

w zakresie wielospecjalistycznej terapii, która może znacznie 

poprawić funkcjonowanie dziecka w różnych sferach jego życia. 

Wiele dziewczynek ze spektrum autyzmu posiada umiejętności 

i potrzebę obserwowania oraz naśladowania rówieśników,  

a także naśladowania ich zachowań. 


