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De az autizmussal foglalkozó szakemberek csak az elmúlt, nagyjából egy évtizedben kezdték el
felismerni ezeknek a kora gyermekkorban kialakuló intenzív érdeklődéseknek az értékét. A
klinikusok korábban ezeket „szűk körű érdeklődésnek” nevezték, és az autizmus diagnosztikai
kritériumainak "korlátozott, ismétlődő viselkedésminták, érdeklődési körök vagy tevékenységek"
kategóriájába sorolták. Ugyanoda, ahová olyan tünetek is beletartoznak, mint a kezek „repkedése”
és a merev rutinokhoz való ragaszkodás.

Autumn Van Kirk (az Autumn női keresztnév - a ford.) először az óvodai csoportjában találkozott
számítógéppel, - egy Apple 2-vel -, és nem tudta levenni róla a kezét. Van Kirk így emlékszik vissza:
"Amint játszom vele, kicsúszott a számon: 'Hé, idenézzetek! Vannak itt kis gombok, nagy gombok
meg ilyesmi. Mire jók ezek?’" Az óvónő odarohant hozzá és rászólt: "Mit csinálsz? Ehhez nem szabad
hozzányúlni!". Van Kirk szüleinek is szóvá tették a dolgot. De ennél sokkal több kellett volna ahhoz,
hogy Van Kirk technika iránti érdeklődését más irányba tereljék. Autumn 13-14 éves korában
innen-onnan összeszedett alkatrészekből épített egy számítógépet, majd a főiskolán egy weboldalt
programozott, amit a szekrényében lévő szerverről üzemeltetett. Ma egy globális technológiai
vállalat egyik csapatának vezetője a texasi Houstonban.

A 38 éves Van Kirk az autizmus egyik jellegzetességét, az intenzív és gyakran szűk területre
korlátozott érdeklődést tudta karrierre váltani. Ezzel koránt sincs egyedül. Temple Grandin
állattenyésztési tanácsadó és John Elder Robison autórestaurátor híresek arról, hogy különleges
érdeklődési körüket karrierre váltották. Pete Wharmby autista blogger 2020-as Twitter-bejegyzésére
- "Ki az az #autista, akinek sikerült megélnie a speciális érdeklődéséből?"- több tucat ember
válaszolta, hogy szenvedélyük sokféle munkához segítette őket, mint például könyvtáros,
tévéproducer, tetoválóművész, vonatvezető és paleontológus.
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Ezek a kutatások megváltoztatják a különleges érdeklődések tudományos értelmezését. A szakértők
korábban úgy vélték, hogy ezek elkerülő tevékenységek, amelyeket az autisták a negatív érzelmek,
például a szorongás kezelésére használnak. A kutatások azonban egyre inkább azt mutatják, hogy
ezek az érdeklődési körök önmagukban jutalom értékűek. "A speciális érdeklődések körül sok
negatív kifejezést használtak, például "rugalmatlan" és "rögeszmés" - mondja Rachel Grove
pszichológus, az ausztráliai University of Technology Sydney kutatója. "Az igazi paradigmaváltás az
lenne, ha a különleges érdeklődésről pozitívabban gondolkodnánk."

A speciális érdeklődés megkülönböztető jellemzője az intenzitás: olyannyira magával ragadó lehet,
hogy az illető csak ezekről akar beszélni, vagy csak ezeket akarja csinálni. A speciális érdeklődési
körök rendkívül gyakoriak az autizmussal élők között: 75-95 százalékuknál fordul elő. Az
érdeklődés magában foglalhatja tárgyak, például képeslapok vagy babák gyűjtését, folyamatosan
ismétlődő zenehallgatást vagy zenélést, vagy intenzív összpontosítást egy szűk témára, például a
harcoló rovarokra. A különleges érdeklődés témái lehetnek hétköznapiak - olyan dolgok, mint a
vonatok, a kertészkedés vagy az állatok -, de a spektrum-lakók néha vonzódnak a furcsábbnál
furcsább érdeklődési körökhöz, például a WC-kefékhez, a cunamikhoz vagy az irodaszerekhez.

Bármilyen témáról legyen is szó, az intenzív érdeklődések megnehezíthetik a család életét, és a
gyerekek dührohamot kaphatnak, amikor a szülők megpróbálják eltéríteni őket ezektől. Egy autista
fér� nővére egy 2000-es tanulmányban arról panaszkodott, hogy testvére a térképek iránti
érdeklődésével "…mindent és mindenkit eláraszt. Nem lehet másról beszélni!". A tanárok és a
terapeuták gyakran igyekszenek elriasztani az autistákat a szenvedélyüktől, mert úgy vélik, hogy az
elvonja a �gyelmet az iskolai munkától, és megnehezíti a beilleszkedésüket.

Az elmúlt 15 évben végzett kutatások azonban rávilágítanak arra, amit sok autista ember már
régóta tud: a különleges érdeklődés értékes a spektrumon élő emberek számára. Amellett, hogy
alkalmanként karriert indítanak el, megbízhatóan erősítik az önbizalmat és segítenek az
érzelmekkel való megbirkózásban, sőt, egyes kutatások szerint segíthetnek a szociális készségek
elsajátításában és a tanulásban is.
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Az Autistic Self Advocacy Network a speciális érdekeklődést "szűk, de mély" érdeklődésként említi,
erőteljes a késztetés az ezekkel való foglalkozásra. Például egy 1996-os vizsgálatban, amelyben
különböző jutalmakat használtak a zavaró viselkedés visszaszorítására, az autista kisgyermekek a
kedvenc ételeikkel szemben a különleges érdeklődési körükhöz való hozzáférést részesítették
előnyben. Egy 2014-es vizsgálatban pedig, amelyben 76 Asperger-szindrómás felnőtt vett részt, a
kísérleti alanyok arról számoltak be, hogy hetente átlagosan 26 órát töltöttek az érdeklődési
körükkel. "Ez nem szokásos érdeklődés" - mondja Mary Ann Winter-Messiers pszichológus az
oregoni Eugene-ben található Bushnell Egyetemről. "Sokan, akik még sosem láttak ilyet, azt
mondják: Minden gyereknek van hobbija. De ez nem hobbi, ez teljesen más".

Ahelyett, hogy megpróbálnák eltörölni vagy elnyomni a különleges érdeklődéseket, a tanárok és a
klinikusok kezdik kihasználni ezeket. A pedagógusok beépítik őket a tantervbe, a pszichológusok
megtalálják a módját annak, hogy enyhítsék az érdeklődéssel kapcsolatos problémás
viselkedésformákat anélkül, hogy az érintetteket elriasztanák az érdeklődéstől. Az idegrendszer
kutatói pedig elkezdték vizsgálni, hogyan dolgozza fel az agy a különleges érdeklődésekkel
kapcsolatos információkat, mert ezzel érthetőbbé válhat az érintett agyi áramkörök működése.

A különleges érdeklődési körök drámaian javíthatják a gyermekek életvezetési készségeit, ahogy
ezt Ron Suskind újságíró 2016-os dokumentum�lmjében, az "Élet, animálva" című �lmben feltárta.
Fiának, Owennek a Disney-�lmek iránti szenvedélye segített abban, hogy megtanuljon beszélni. A
szakértők remélik, hogy az érdeklődési körökkel kapcsolatos kutatások sokkal több olyan
gyermeknek segítenek majd, akikkel egyébként nehéz kapcsolatot teremteni. "Azt szoktuk mondani,
hogy a gyereket ott lehet elérni, ahol a gyerek van" – állítja John Gabrieli neurológus a
Massachusetts Institute of Technology-ról. " Ha van természetes motivációs lehetőség , akkor
ahelyett, hogy megpróbálnánk elnyomni, talán hasznosabb lenne a gyermek számára, ha erre
építenénk."

A különleges érdeklődés - önjutalmazás
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Mindazonáltal a kutatások egyre inkább arra utalnak, hogy az autisták többsége úgy érzi, hogy az
érdeklődési körük gazdagítja, nem pedig irányítja őket. Winter-Messiers volt az egyik első kutató,
aki a speciális érdeklődés lehetséges előnyeit vizsgálta. Ahelyett, hogy kizárólag a szülők, tanárok
vagy klinikusok meg�gyeléseire hagyatkozott volna, mint a legtöbb kutató korábban, maguktól az
autistáktól akart megtudni többet különleges érdeklődéseikről. Egy 2007-es kutatásban a csoportja
23 Asperger-szindrómás gyermekkel és serdülővel készített mélyinterjúkat, amelyek során a
kutatók gondos feljegyzéseket készítettek a testbeszédről, az öngerjesztő viselkedésről, az
arckifejezésekről és a hangszínről.

Az értelmi fogyatékossággal élő autista gyermekeknél a különleges érdeklődés olyan ismétlődő
viselkedésekben jelentkezhet, mint például a tárgyak felsorakoztatása, míg az értelmi
fogyatékossággal nem rendelkezőknél ezek az érdeklődések a koraérett kompetencia területeivé
válhatnak. Egyes speciális érdeklődések átmenetiek, mások élethosszig tartóak. Bill Davies, az
angliai Salfordi Egyetem akusztika professzora, aki maga is autista, azt mondja, hogy őt mindig is a
hangok érdekelték. "Gyerekként nagyon érdekeltek a szavak mintái, a rímek, a dallamfoszlányok.
Szerettem ismételgetni őket" - mondja. "Amikor megtudtam, hogy akusztikából is lehet diplomát
szerezni, nem akartam semmi mást tanulni. Még most sem akarok."

Egy 2020-as, közel 2000 spektrum-lakó gyermekeket vizsgáló tanulmány kimutatta, hogy
átlagosan nyolc különleges érdeklődési körük volt egyszerre. Van Kirk becslése szerint neki eddig
körülbelül 100 volt. "Ezek gyakran összefonódnak egymással" - mondja.

Ő és mások is állítják, hogy érdeklődésük gyakran az alvás, a zuhanyozás vagy más fontos
feladatok elvégzésének rovására megy. "Ez potenciálisan nyomasztó lehet, mert olyan, mintha szó
szerint nem tudnék nem gondolni a francia indián háború első három évére, vagy bármi hasonlóra"
- mondja Van Kirk. "Ez a dolog sokat ad nekünk, de sok szabad időnket elveszi, ha úgy tetszik, az
operációs rendszerünk feldolgozási ciklusait emészti fel.”
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Grove kutatócsoportjának 2015-ös tanulmánya rámutat ennek a pozitív hatásnak egy lehetséges
okára. Ő és kollégái egy felmérést dolgoztak ki, hogy megértsék, mi motiválja az autista embereket
arra, hogy foglalkozzanak az érdeklődési körükkel. A kérdések mind a belső késztetést vagy
kíváncsiságot, mind a külső motivációt, az elismerés vagy kézzelfogható jutalom iránti vágyat
mérték. A csapat 610 embert kért meg, akik közül 158 autista volt, hogy értékeljék az olyan
állításokat, mint "Szeretem az érzést, hogy teljesen elmerülök a különleges érdeklődési körömben"
és "Amikor jól teljesítek a különleges érdeklődési körömben, fontosnak érzem magam". Az autisták
a belső késztetést tekintve motiváltabbak voltak, mint a nem autisták, és gyakrabban számoltak be
a "�ow" (kb.: tökéletes élmény- a ford.) érzéséről is - állapították meg a kutatók. Ha azzal
foglalkozhattak, ami igazán érdekli őket, az számukra önmagában jutalom volt.

Winter-Messiers és kollégái azt találták, hogy a különleges érdeklődési körökről való beszélgetés
csökkentette az egyéb autizmusra jellemző vonásokat. Például azok a gyerekek, akik eleinte
érzelem- mentes hangon beszéltek, fellelkesültek, amikor a különleges érdeklődési körükről
mesélhettek. Kevésbé izegtek-mozogtak, több szemkontaktust létesítettek, és beszédük az olyan
homályos kifejezésekről, mint "Hát,… nem hiszem,… mindegy…", összetett, szókincs-gazdag
kijelentésekre váltott. A �atalok közül sokan jobban tudtak beszélgetést kezdeményezni és
gondolataikat rendszerezni. "Minden egyes fontos hiányosság területén ezt találtuk" - mondja
Winter-Messiers. "Hihetetlen volt."

A későbbi kutatások a speciális érdeklődések más előnyeire is utalnak. Például egy 2017-es, 80
autista felnőtt körében végzett vizsgálatban 65-en pozitívnak írták le a speciális érdeklődési
körüket,74-en megnyugtatónak tartották, és 77-en határozottan úgy érezték, hogy a kisgyerekek
speciális érdeklődését ösztönözni kellene. Hogy leírják az érdeklődési körük életükben betöltött
szerepét, olyan szavakat használtak, mint például "mentőöv". Egy 2018-as tanulmányban pedig
Grove és munkatársai azt találták, hogy a különleges érdeklődések az autizmussal élő felnőtteknél
a szubjektív jóllét javulásával, valamint a társas kapcsolatokkal és a szabadidő eltöltésével való
elégedettség növekedésével függnek össze. "A különleges érdeklődési körünk a levegő, amit
belélegzünk" - mondja Van Kirk. "Ha a különleges érdeklődési köreinkkel foglalkozhatunk, az
életünk legjobb része.”
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A neurotipikusok társas életre törekvése és az autisták speciális területek iránti rajongása közötti
párhuzamnak biológiai alapja lehet - mondja Pelphrey. Az emberi agy több területe ugyanis a
szociális jelzések és kapcsolatok kezelésére fejlődött ki. "Ez hatalmas területet ölel fel az agyban" -
mondja. Egy új hipotézis szerint, ha egy autista gyermek az emberek iránti érdeklődés nélkül
születik, ezek az agyterületek úgy alkalmazkodnak, hogy helyette tárgyakra vagy fogalmakra
összpontosítanak. Tudományos tény, hogy az agy képes a nem használt struktúrákat más célokra
átirányítani. Vakok agyában például a látással foglalkozó terület át tud kapcsolódni tapintási
tevékenységre, a Braille-írás megfejtését segítve.

Ezt tapasztalta a 33 éves Mariana De Niz, a portugáliai Lisszaboni Egyetem autista mikroszkópia
kutatója is. De Niz Mexikóvárosban nőtt fel, itt kezdték el őt lenyűgözni a kórokozók. Amikor
kislány volt, a hatóságok tájékoztató kampányt indítottak a kolera felszámolására. "Szuper
érdekesnek találtam" - emlékszik vissza - "Egyfajta megszállottja lettem". Jelenlegi kutatásai során
De Niz a Trypanosoma brucei, az álomkór parazitáját tanulmányozza. Közismert arról, hogy
lenyűgöző képeket készít, amelyekhez olyan türelemre van szükség, amire kollégái szerint ők soha
nem lennének képesek. Gyakran órákat tölt azzal, hogy egyetlen T. brucei-t követ, és megörökíti
annak legkisebb mozgását. Annyira belefeledkezik az élménybe, hogy gyakran elfelejt enni, és
szemészorvosa szerint a szemeinek sem tesz jót. "Ez az a világ, amibe el tudok merülni" - mondja.
"Úgy érzem, hogy megáll az idő."

A különleges érdeklődés - területfoglalás az agyban
Az autizmussal élők  különleges érdeklődési köreikre fókuszálása hasonlít a nem autista emberek
összpontosításához a személyes kapcsolatok terén - mondja Kevin Pelphrey, a Virginiai Egyetem
Agykutató Intézetének tudományos kutatója. "Más embereket �gyelni, az arcukat nézni, érzelmeket
leolvasni - ez olyan képesség , ami a tipikusan fejlődő emberek túlnyomó többségénél már
születésükkor is megvan, aztán ezt magas szintre emelik, és a fejlődés során folyamatosan bővítik"
- mondja Pelphrey. Szerinte az emberi kapcsolatokra történő összpontosítás de�niálható lenne a
neurotipikusok különleges érdeklődéseként, csakhogy ez "nem túl különleges, mert mindenki ezt
csinálja".
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Más bizonyítékok is utalnak arra, hogy az autista agyban a szociális agyi régiók a speciális
érdeklődési körökhöz kapcsolódnak. Egy 2016-os vizsgálatban a kutatók 21 autista és 23 nem
autista �út vizsgáltak szkennerben, miközben saját vagy mások különleges érdeklődési köréről
vagy hobbijáról készült képeket néztek. Azt találták, hogy az agy fusiform arcterületnek nevezett
része, amely jellemzően az arcokra reagál, az autista gyerekeknél inkább a különleges érdeklődési
körök felé látszik orientálódni. A vizsgálatban ez a fusiform arcterület valamivel aktívabb volt az
autisták agyában, mint a nem autistákéban - mondja a vizsgálat vezetője, Jennifer Foss-Feig, a New
York-i Icahn School of Medicine at Mount Sinai pszichológusa. Csakhogy nem az arcokra, hanem a
Lego Bionicles-re, a terepmotorokra és más különleges érdeklődési területekre reagált. Az
eredmény összhangban van azzal az elképzeléssel, hogy a fusiform arcterület szerepe szélesebb
körű az arcfelismerésnél, vagyis bármely olyan tárgy felismerését irányítja, amelynek a néző
szakértője.

Előzetes kutatások arra utalnak, hogy az autizmussal élők agyának jutalmazási rendszere úgy
működik, hogy inkább a speciális érdeklődési területre reagál, és nem a személyközi élményekre,
ami a legtöbb nem-autista ember számára jelent jutalmat. Egy 2018-as kísérletben 39 autista és 22
nem autista gyermek játszott egy játékot egy mágneses rezonanciás képalkotó berendezésben.
Amikor egy gyermek pontot szerzett, vagy szociális jutalmat kapott - egy mosolygó színészt
ábrázoló videót, aki felfelé mutató hüvelykujjat mutatott -, vagy egy olyan videót, amely a
személyes érdeklődéséről szólt. A két gyermekcsoport egyformán jól teljesített a játékban, de a
nem autista gyermekek agya erősebb reakciókat mutatott a hüvelykujj felmutatására, mint az
autista gyermekeké, és kevésbé aktiválódott az agyuk, ha a saját érdeklődési területükről szóló
videót látták. "Ezt nevezzük kettős disszociációnak," - mondja a vizsgálat vezetője, Benjamin Yerys, a
pennsylvaniai Philadelphiai Gyermekkórház gyermekpszichológusa - "ahol az egyik csoport nagyon
magasan reagál az egyik fajta ingerre, a másik csoport pedig nagyon magasan a másikra".
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A különleges érdeklődés - tanítási eszköz
Míg az idegtudósok csak most kezdik felfedezni a különleges érdeklődés biológiáját, a
pedagógusok már több mint 30 éve kísérleteznek ezzel. Egy 2016-os tanulmányban a kutatók 20,
egészen 1990-ig visszamenőleg készült kutatást vizsgáltak, amelyekben a tanárok a diákok
különleges érdeklődési körét használták fel az osztályteremben. A tanulmányok némelyikében a
tanárok a jó viselkedésért járó jutalomként használták a különleges érdeklődési köröket, másokban
pedig közvetlenül a tantervbe építették be ezeket. A kutatók azt találták, hogy mindkét taktika
sikeres volt, de a diákok akkor teljesítettek a legjobban, ha az érdeklődésüket integrálták a
tantervekbe.

Ugyanebben a kísérletben Foss-Feig csapata talált egy nyomot arra, hogy miért lehetnek a
különleges érdeklődések ennyire elsöprő erejűek. Mindkét gyermekcsoport esetében az érzelmeket
irányító agyi régiókban a saját érdeklődésükre adott reakció fokozottabb volt a másokéra adott
reakcióhoz képest, aminek hátterében valószínűleg az érdeklődés jutalmazó tulajdonságai
állhatnak. Az autista gyerekeknél azonban a �gyelmet irányító "szalienciahálózat" (kiugró ingerekre
reagálás- a ford.) sokkal aktívabbá vált az érdeklődési körükről készült képek hatására. "A
különleges érdeklődési körök nagyobb mértékben kötik le a �gyelmet, ami az egyik oka lehet
annak, hogy ezek az érdeklődési körök zavaróak lehetnek" - mondja Foss-Feig. A kutatók ugyanis
azt találták, hogy azok a gyerekek, akiknek a szalienciahálózatát a látottak leginkább lekötötték,
éppen azok voltak, akiknek a szülei arról számoltak be, hogy a különleges érdeklődésük a
legintenzívebben zavarja őket a mindennapi életükben.

Egy mélyebb idegtudományi kérdés továbbra is fennáll: Vajon a különleges érdeklődések hiányt
pótolnak, és olyan szociális agyi területeket foglalnak le, amelyek egyébként tétlenek lennének,
ahogyan azt az egyik hipotézis feltételezi? Vagy az autisták egyszerűen csak bizonyos tárgyak vagy
eszmék iránt jobban orientáltnak születnek, és ezen orientációjuk miatt kevésbé hajlanak a szociális
világ felé? "Ez egyfajta tyúk-tojás kérdés" - mondja Foss-Feig. Szerinte a kutatás következő lépése
az, hogy olyan vizsgálatokat tervezzenek, amelyek az autista gyermekeket csecsemőkortól kezdve
követik, és időközönként letapogatják az agyat, hogy megtudják, hogyan reagál az idő múlásával a
szociális és nem szociális ingerekre.
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A különleges érdeklődési körök használata az osztályteremben még nem megszokott. A New York-i
Brooklynban található 32-es iskolában azonban, ahol autista és nem autista gyerekek együtt
tanulnak, a tanárok rendszeresen beépítik a speciális érdeklődési köröket, és mind tanulmányi,
mind viselkedési előnyöket tapasztaltak. Például egy 6 éves kislány, akit a világűr érdekelt, nehezen
tudta abbahagyni az ezzel kapcsolatos tevékenységét, hogy a következő feladatra térjen át. A
tanárai a kislány mappáját űrhajóvá alakították, levágták a sarkokat, kabint és lángokat rajzoltak rá.
"Azt mondtam neki: ’Figyelj, most kinyitom a kabinajtót, a feladatnak be kell szállnia, 10 másodperc
múlva indulás’ " - mondja Jenny Licata tanárnő. "Az átmenetek már nem jelentettek problémát, mert
ez szórakoztató volt a számára."

Az egyik esetben a tanárnő egy másodikos diáknak könyveket adott a Thomas, a gőzmozdony
sorozatból, ami a gyerek különleges érdeklődési körébe esett. Néhány hónap alatt a gyerek
olvasásértése az első osztályos szintről a második osztály közepére javult. Egy másik esetben a
tanárok egy gyermek Titanic iránti érdeklődését használták fel a szociális készségek tanítására. A
"Vigyázz, jéghegy van előtted!" felkiáltással meg tudták erősíteni a távolságtartás fontosságát, ami
segített a �únak emlékezni arra, hogy ne álljon túl közel az osztálytársaihoz.

A Gabrieli csoportja által végzett, folyamatban lévő agyi képalkotó vizsgálat előzetes eredményei
alátámasztják a különleges érdeklődés oktatási eszközként való potenciális hasznosságát. A csoport
autista és nem autista gyerekek agyát vizsgálta, miközben a kutatócsoport által írt történeteket
hallgattak, amelyek vagy a speciális érdeklődési körükről - foci, sárkányok és hasonlók - vagy a
természetről szóltak. A kutatók eddig 20 gyermeket vizsgáltak. Az autista gyerekeknél a speciális
érdeklődési körükről szóló történet hallgatása sokkal erősebben aktiválta az agy kulcsfontosságú
nyelvi régióit, mint a természetről szóló mese hallgatása. Gabrieli szerint, mivel az iskolai tanulás
nagy része auditív, az eredmények azt sugallják, hogy a különleges érdeklődési körök beépítése az
órákba egy lehetőséget jelenthet az autista gyerekek bevonására.



A különleges érdeklődés előnyei autizmusban

11
www.asdkviz.com

2019-ben Alan Smerbeck, a New York-i Rochester Institute of Technology pszichológusa egy olyan
felmérést dolgozott ki, amelynek célja a speciális érdeklődések pozitív és negatív aspektusainak
kibogozása volt. A 68 tételből álló kérdőív képes jelezni az érdeklődést övező problémás
magatartásformákat, például azt, hogy más fontos feladatok rovására űzik azt, vagy, hogy nem
foglalkoznak azzal, hogy másokat mi érdekel. A kérdőív segítségével úgy lehet felmérni a speciális
érdeklődéseket, hogy magát az érdeklődést nem kell negatívnak beállítani. A kérdőív segíthet
abban, hogy gyermek megértse, meg kell tanulnia, hogy kevesebbet beszéljen a társaival a saját
érdeklődéséről, mert így elkerülheti a csúfolódást vagy a zaklatást, és erősebb kapcsolatokat
építhet ki. "Ahelyett, hogy az érdeklődés csökkentését tűznénk ki célul, inkább a probléma
csökkentését célozzuk meg" - mondja Smerbeck.

A tanárok szerint a különleges érdeklődési körök segítenek a gyerekeknek jobban kapcsolódni a
társaikhoz, és vannak bizonyítékok, amelyek alátámasztják ezt a meg�gyelést. Egy 2012-es
tanulmányban a kutatók három autista gyermek érdeklődési köre (�lmek, képregények és
kártyajátékok) köré terveztek iskolai ebédklubokat, amiket szórólapokon keresztül hirdettek meg az
osztálytársaknak. Az autista gyerekek szociálisan elszigeteltek voltak, de amikor ezekben a
klubokban találkoztak, az esetek 85-100 százalékában interakcióba léptek társaikkal.

Néhány tanár ódzkodik a különleges érdeklődések bátorításától, mert attól tart, hogy a gyerekek
�gyelme elvonódik, mondja Shari Boylan, a 32-es iskola vezető gyógypedagógusa. Szerinte ennek
az érvelésnek nincs alapja, mert ezek az érdeklődési körök amúgy is a gyerekek fejében vannak.
"Nem lehet elnyomni egy gyermek különleges érdeklődését, ha folyton ezen jár az esze." - mondja.
A különleges érdeklődés erőszakos elnyomása pedig szorongást okozhat. Egy 2000-es
tanulmányban egy �ú, akit lenyűgözött a naptár, leírta, hogyan érezte magát, amikor leszólták az
érdeklődését. "Nagyon letörtem, mert úgy éreztem, hogy az idővel kapcsolatos szenvedélyem csak
időpocsékolás volt" - mondta.
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A speciális érdeklődés hosszú távú gyakorlati előnyökkel járhat, mondja Kristie Patten, a New York-
i Egyetem foglalkozásterápia docense. Egy 2017-es felmérésben, amelyet az ő csoportja végzett, a
válaszadók 62 százaléka mondta, hogy az érdeklődési körük segített nekik abban, hogy sikeresek
legyenek az életben, és 86 százalékuk arról számolt be, hogy olyan munkakörben dolgozik vagy
olyan programban tanul, amely magában foglalja az érdeklődését. "Az autizmusban patologizáltunk
néhány olyan dolgot, amelyeket ha megfordítunk, és erősségként tekintünk rájuk, sokkal jobbak
lesznek az eredmények" - mondja.

Szakmai vonatkozásban a speciális tudás felhalmozása felbecsülhetetlen értékű lehet. Van Kirk
egyszer úgy oldott meg egy katasztrofális biztonsági problémát az egyik vállalati ügyfele számára,
hogy észrevett egy apró anomáliát a kódtömbökben. "Emlékszem azokra a furcsa, homályos kis
dolgokra, amelyeket az ember csak három-négyszer lát meg egy karrier során" - mondja. "És az
emberek ezért a képességért jönnek hozzám."

A kutatások azt mutatják, hogy a gyakorlati előnyökön túl a speciális érdeklődés gyakran mélyebb
értékkel bír. "Csökkenti a stresszt. Segít megnyugodni, ha az ember ideges" - mondja Smerbeck.
Hogy melyik volt az általa a szülők körében végzett felmérésben a legtöbb pontot kapott elem?
"Úgy tűnik, hogy ezek az érdeklődési körök valóban boldoggá teszik a gyermekemet."


