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Muzyka i dźwięk w autystycznym świecie 

 Autyzm to całościowe zaburzenie rozwoju. Jest rozległe i wypływa na przebieg 

procesów życiowych i ogranicza znacznie możliwości samodzielnej, niezależnej  

od innych ludzi egzystencji. Na rozwój człowieka wpływa duża ilość różnych czynników. 

Stopień, istota zaburzeń i przebieg rozwoju dziecka z autyzmem ma ścisły związek z 

współdziałaniem warunków środowiskowych, w jakich żyje. U każdego warunki te są inne i 

dlatego też te same metody terapeutyczne nie przynoszą jednakowych wyników u wszystkich. 

Tak też jest w przypadku zajęć muzycznych, rytmicznych czy muzykoterapeutycznych. 

Niektóre dzieci czynią postępy, a u innych terapia wymaga czasu, a osiągane przez nie 

sukcesy są mniejsze. Dlatego też terapia musi być ściśle dostosowana do dziecka i jego 

potrzeb, wtedy przyniesie mi korzyści i zmieni jego położenie. Coraz częściej zauważa się, że 

wczesne rozpoczęcie terapii bardzo sprzyja rozwojowi i osiągane rezultaty są większe. Dzięki 

plastyczności mózgu w początkowych okresie życia dziecka, można bardziej efektywnie 

wpływać na jego rozwój. Istotne miejsce stanowi nie tylko czas rozpoczęcia terapii, ale także 

jej intensywność, konsekwencja i systematyczność w działaniu. Skutkuje to potem 

gotowością dziecka do podejmowania kontaktów społecznych, pojawia się chęć  

do podejmowania interakcji, co w dalszej mierze umożliwia przełamywanie barier 

blokujących rozwój.  

 Autyzm, definiowany jako "Autystyczne spektrum zaburzeń" - Autistic Spectrum 

Disorders, ASD.  Terminu tego, jako pierwsza użyła Doris A. Allen, jednak za autorkę tej idei 

uważa się Lornę Wing. Przeprowadziła ona badania wśród dzieci 7 - 15 lat i wyodrębniła 

wśród nich osoby należące do "autystycznego kontinuum" - dzieci, które przejawiały 

zaburzania w trzech sferach: 

 uczestniczenia w interakcjach społecznych, 

 komunikowania się, 

 ograniczoną wyobraźnią. 

Były to cechy wspólne badanych dzieci, jednakże dzieci z "autystycznego kontinuum" 

cechowały dodatkowo różnorodne inne złożone problemy.  Wing zwróciła tym uwagę, iż 

poza trzema wspólnymi obszarami u osób dotkniętych autyzmem mogą występować inne 

trudności. Wprowadzony przez nią termin miał charakteryzować osoby  

z mniejszym lub większym natężeniem zaburzeń. Za bardziej trafny uznano jednak termin 

"autystyczne spektrum zaburzeń", co nie zmienia faktu, że kryje się za nim myśl 
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sformułowana przez Wing, a opisane przez nią elementy autystycznej triady  

są podstawą współczesnych założeń diagnostycznych.
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 W standardowej klasyfikacji chorób, kryteria diagnostyczne autyzmu podzielone są na 

kilka podgrup. Dotyczą autystycznych one zaburzeń, które obejmują także podstawowe 

jednostki chorób powiązanych z autyzmem. 

1. Upośledzenie w zakresie interakcji społecznych: 

a) zaburzenie komunikacji pozawerbalnej - kontakt wzrokowy, pozycja ciała i 

gestykulacja, 

b) nieumiejętność nawiązywania adekwatnych do wieku przyjaźni, 

c) brak zainteresowania dzieleniem się osiągnięciami i przyjemnościami  

z innymi, 

2. Upośledzenie zakresie komunikacji: 

a) opóźniony rozwój mowy lub brak rozwoju zdolności językowych, 

b) upośledzenie w zakresie podtrzymywania rozmów, 

c) powtarzanie tych samych słów lub zwrotów, 

d) brak zabaw opartych na spontanicznym fantazjowaniu, 

3. Wzorce powtarzających się zachowań, zainteresowań i czynności: 

a) zaangażowanie się w jedno zainteresowanie, 

b) powielanie określonych rytuałów i przyzwyczajeń, 

c) powtarzanie ruchów ciała, 

d) intensywne zajmowanie się różnymi przedmiotami.
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U dzieci ze zdiagnozowanym autyzmem, mogą również występować obok 

symptomów charakterystycznych inne objawy towarzyszące np: fobie, zaburzenia snu, 

napady złości, stereotypie ruchowe, napady agresji lub autoagresji. 
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Autystyczne spektrum zaburzeń poważnie zakłóca funkcjonowanie w świecie. 

Destabilizuje prawidłowe funkcjonowanie w każdym aspekcie życia. Wydawać by się mogło, 

że autystyczne dziecko żyje w zamkniętym szczelnie świecie, do którego nie docierają żadne 

dźwięki i muzykoterapia może nie mieć odpowiedniego zastosowania. Jednak należy 

pamiętać, że muzyka to nie tylko utwory, piosenki czy śpiew. Muzyka to szereg szumów, 
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które wydaje nasz organizm, odgłosów, do których nie potrzeba nam rozwiniętej werbalizacji 

by je wydobyć, szumów, szmerów, hałasu dookoła nas, rytmu słuchanych słów czy zdań, 

rytmu naszego serca i wewnętrznego pulsu. Zaburzona komunikacja werbalna dziecka, może 

być punktem wyjścia do pokazania alternatywnej komunikacji z wykorzystaniem 

instrumentarium Orffa, które bogate jest w różne instrumenty o określonej i nieokreślonej 

wysokości dźwięku.  Do zainteresowania zachęcają kolorem, kształtem i wydobywanym 

przez nie dźwiękiem. Nawet z pojedynczego słowa czy pozawerbalnego dźwięku można 

zrobić w terapii bazę do nawiązania kontaktu z dzieckiem podczas muzykoterapii. 

Powtarzane przez dziecko słowo czy powielany ruch ma swój rytm, który z czasem możemy 

rozwijać i nakłaniać dziecko do podejmowania kolejnych wyzwań muzycznych i 

rytmicznych.  

 

Muzykoterapia w pracy z dziećmi z autyzmem 

 Badania nad wpływem muzykoterapii na dzieci, młodzież czy dorosłych  

z autyzmem znaleźć można głównie w piśmiennictwie anglojęzycznym. Wiodący 

reprezentanci udowodnili badaniami, iż muzykoterapia jest formą terapii mającą bardzo 

pozytywny wpływ na autystycznych pacjentów. Należą do nich: Paul Nordoff i Clive Robbins 

- twórcy Muzykoterapii Kreatywnej, Kenneth Bruscia - twórca teoretycznych koncepcji 

muzykoterapeutycznych, Juliete Alvin - twórczyni metody opartej  

na swobodnej improwizacji, Edith Hillman Boxil - twórczyni Kontinuum Świadomości, Tony 

Wigram.  

 Amerykański muzykoterapeuta Kenneth Bruscia, przedstawia muzykoterapię jako 

muzyczne doświadczenia takie jak:  

 improwizacja, 

 odtwarzanie, 

 tworzenie, 

 słuchanie.  

 

Wyzwalają one jego zdaniem ekspresję, komunikację muzyczną oraz pozamuzyczną 

(werbalną i pozawerbalną) i stają się nośnikiem przekazu pomiędzy terapeutą, 

 a dzieckiem. Wspólne muzykowanie pozwala nawiązywać interakcje pomiędzy 
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prowadzącym a dzieckiem, i sprawia, że terapia muzyką uważana jest za jedną  

z najskuteczniejszych narzędzi terapii dzieci z autyzmem.  

 Natomiast Muzykoterapia Kreatywna, czy tzw. "Podejście Nordoff - Robbins", określa 

muzykę, jako formę komunikacji, a uczestnik terapii jest człowiekiem skrywającym pod 

maską zaburzeń i trudności niespotykane zdolności i umiejętności. Głównymi założeniami 

tego podejścia jest odkrywanie potencjału człowieka przez twórczość, która jest elementem 

życia każdego człowieka. Tworzenie muzyki, swobodna i naturalna improwizacja pozwala 

dziecku na przeżywanie wielu doświadczeń muzycznych oraz pozamuzycznych. Pomaga w 

rozwoju, a co najistotniejsze pozwala nawiązać kontakt pozawerbalny
4
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 W przypadku zaburzeń ze spektrum autyzmu, muzykoterapia jest niejako alternatywną 

formą porozumiewania się. Dzięki niej próbuje się znaleźć kanał komunikacyjny pomiędzy 

terapeutą a dzieckiem. Ogromne znaczenie ma indywidualizacja terapii i dokładna analiza i 

poznanie pacjenta. Pierwszym etapem pracy muzykoterapeutycznej może być wyjście od 

dźwięków, odgłosów, z jakimi dziecko spotykało sie w okresie bardzo wczesnego rozwoju.  

Są to wszelkiego rodzaju szumy, szepty, oddech, cmokanie oraz bicie serca, do czego można 

wykorzystać bogato wyposażone instrumentarium Orffa. Dziecko identyfikuje je z własnym 

głosem, rozpoznaje, jako coś znanego i reaguje na nie. Zdaniem Elżbiety Galińskiej można 

mówić tu o zastosowaniu metody ISO, czyli zgodności materiału muzycznego  

z aktualnym stanem psychosomatycznym pacjenta. 

 W innych przypadkach nacisk kładzie się na dostosowanie się terapeuty  

do pacjenta, do jego aktualnych reakcji. Jeśli dziecko kołysze się w określonym rytmie, 

należy się do niego dołączyć wykonując ten sam ruch, później dodać muzyczną 

improwizację, zmieniając stopniowo rytm i dynamikę. Również płacz dziecka 

 i wydawane przez niego nieartykułowane dźwięki mogą być okazją do umiejętnego ujęcia 

ich w formę zabawy. Jeśli chce ono grać na instrumencie, należy na to pozwolić, dążąc do 

terapeutycznego wykorzystania tego momentu, tak jak w przypadku ustawienia przez nim 

szeregu interesujących przedmiotów wydających dźwięki. Jeśli dziecko zapragnie wymienić z 

terapeutą swój instrument, oznacza to zarówno zainteresowanie przedmiotem, jaki i 

nawiązanie interakcji interpersonalnej.  

                                                           
4
  Por. S.Knapik-Szweda, Muzykoterapia i jej właściwości w usprawnianiu dziecka z autyzmem, 

Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, numer 6/2014 



Opracowanie: mgr Marietta Łęgowska 

 Do zainicjowania kontaktu z dzieckiem autystycznym można wykorzystać także 

wodę. Terapia taka może być przeprowadzona w grupie rodzinnej. Woda jest ośrodkiem, 

przez który łatwo przenoszone są fale dźwiękowe. Rodzic, dziecko trzymają ręce na 

metalowym talerzu (do tykają metalu), terapeuta zaczyna grać na flecie lub innym 

instrumencie, a drugi terapeuta polewa dziecku ręce wodą. Dziecko reaguje na plusk wody, 

potem na dźwięki muzyki, reakcje bywają żywe i radosne. Jest to dobry sposób na nawiązanie 

kontaktu pozawerbalnego. 
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  Z terapii autystycznych dzieci wiąże się duża trudność w uzyskaniu z nimi kontaktu 

zarówno werbalnego jak i pozawerbalnego. Problemem także jest utrzymanie owego 

kontaktu, gdyż mają one skłonność do wycofywania się i wyłączania z udziału  

w kontakcie z rzeczywistością oraz z relacji personalnych. Terapii mogą towarzyszyć 

wahania nastroju i zachowań, które dobrze traktować, jako naturalne i starać się wykorzystać 

je do rozwinięcia terapii. 

 Zdaniem P. Nordoff i C. Robbins terapia powinna przebiegać według schematu.  

W pierwszej kolejności stabilizuje się reaktywne zachowanie dziecka, gdyż początkowo może 

być zdezorientowane i zalęknione, aby zapewnić poczucie bezpieczeństwa  

w sytuacji terapeutycznej. Dobrze jest wyjść od charakterystycznych zachowań, 

fragmentarycznej czy epizodycznej reakcji danego dziecka i stworzyć do nich oprawę 

muzyczną. Jest to niezwykle trudny etap i wymaga wiele dociekliwości i wnikliwości 

 ze strony terapeuty. Po osiągnięciu bezpieczeństwa, można zacząć pracować nad rozwojem 

indywidualnych elementów aktywności muzycznej, które wzmocnią dziecięce 

zainteresowanie wniosą ekspresję do ich wypowiedzi muzycznych. Reaktywność dziecka 

musi być stale wspierana i wzmacniana, ale w granicach jego naturalnych możliwości. W 

następstwie prowadzi do wzmocnienia zadowolenia  

z uczestnictwa w terapii i pozwoli dziecku na znalezienie sposobu komunikacji przez muzykę. 

Jednakże autorzy zaznaczają, iż terapia może być bardzo rozsunięta w czasie, może 

przebiegać zarówno w okresie sześciu miesięcy jak i kilku lat. Wszystko  

to uzależnione jest od stanu psychofizycznego dziecka. 
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Terapia muzyką, a rozwój dziecka.  

 Terapia muzyką, ma na dziecko bardzo duży wpływ, tym bardziej, iż wiek odgrywa tu 

bardzo istotną rolę. Ma on wpływ na odbiór bodźców akustycznych, wraz  

z nim, bowiem zmienia się zakres słyszalności, zmienia się zakres możliwości odbioru 

natężenia dźwięku.  Zaobserwowano, że występuje wzmożona wrażliwości na siłę dźwięku, 

natomiast wrażliwość na jego barwę ulega obniżeniu. Wraz z wiekiem zmienia się także 

podejście emocjonalne do muzyki, co najprawdopodobniej jest powiązane z wykształceniem 

się gustu muzycznego. W życiu dziecka muzyka odgrywa bardzo istotną i ważną rolę. Umysł 

jest szczególnie wrażliwy na bodźce, zwłaszcza dźwiękowe. Często zdarza się, że dzieci 

zapamiętują proste konstrukcje rytmiczno - melodyczne z dużą łatwością. Aktywności 

muzycznej dziecka w dużej mierze towarzyszy zaangażowanie oraz swoboda w interpretacji, 

co w terapii jest sporym atutem. Dziecko w szybkim tempie chłonie nowe informacje i potrafi 

je wykorzystać i przekształcać na wiele sposobów. Chęć poznawania świata powoduje, że 

dziecko chętniej podejmuje wszelkie działania i jest nastawione do aktywnej pracy. W okresie 

dzieciństwa można kształtować nawyki muzyczne. Z biegiem czasu dziecko odkrywa, jaką 

przyjemność niesie za sobą muzyka i jak można ją samemu tworzyć. Daje ona dziecku, 

radość tworzenia, ujście emocjom i pozwala na doświadczanie przeżyć emocjonalnych oraz 

realizację własnej aktywności. 
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 W przypadku dzieci niepełnosprawnych wiele funkcji jest poważnie zaburzonych i 

postrzeganie świata i jego poznanie bywa znacznie utrudnione. Dziecko niepełnosprawne 

napotyka na wiele trudności, które dla sprawnego dziecka są nawet niezauważalne. Zajęcia 

terapeutyczne należy dostosować ściśle do specjalnych potrzeb psychofizycznych dziecka, tak 

aby osiągnięcie satysfakcji i sukcesu było możliwe jak najmniejszym wysiłkiem. 

Muzykoterapia staje się alternatywną formą komunikacji i jest szczególnie przydatna w 

przypadkach, gdy u dziecka jest poważnie zaburzona komunikacja werbalna. Muzyka daje 

nam szerokie możliwości, nie potrzeba znajomości nut, szerokiej wiedzy o muzyce czy grze 

na instrumentach, aby aktywnie ją tworzyći dawać radość innym.   

 Autystyczny świat wymaga schematów i uporządkowania, zapewnienia 

bezpieczeństwa i ścisłego dostosowania się do małego chorego pacjenta. Muzyka  

ze wszystkimi swoimi właściwościami zapewnia to w każdej swej formie.  Dźwięk, rytm, 
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melodia, harmonia, dynamika, agogika wszystko jest uporządkowane w czasie  

i przestrzeni. Ten świat, wymaga od nas takiej ingerencji do wnętrza autystycznego dziecka, 

aby niezauważalnie i delikatnie otworzyć je na piękno świata i dźwięków, by umożliwić mu 

rozwój. Właściwości muzyki sprzyjają nawiązywaniu relacji interpersonalnych, skłaniają do 

uczenia się kontaktu z innymi, skłaniają do ekspresji i mobilizacji do dalszych postępów.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


