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 „Kim jestem?” 

Tożsamość nastolatków z niepełnosprawnością intelektualną 

Tożsamość to temat często w ostatnich latach podejmowany w badaniach naukowych, 

a także w życiu społecznym, potocznie kojarzy się głównie z rozterkami dorastających 

nastolatków i młodych dorosłych, zadających sobie stale pytanie „Kim jestem?” i 

poszukujących odpowiedzi na nie. O ile koncepcja tożsamości w psychologii stale ewoluuje i 

prowadzone są kolejne badania tożsamości wśród osób w różnym wieku w okresie młodości i 

wieku dojrzałego, to dotyczą one głównie osób sprawnych, ewentualnie osób z 

niepełnosprawnością fizyczną (Piotrowski, 2010). Brakuje zarówno badań, jak i narzędzi do 

badania tożsamości u osób z ograniczeniami intelektualnymi. Jednocześnie nie ma żadnych 

dowodów naukowych na to, że u osób takich rozwój tożsamości zachodzi w inny sposób niż u 

ich pełnosprawnych rówieśników, a jeśli tak jest, to nie ma podstaw do tego, aby uważać, że 

przyczyna leży w poziomie funkcjonowania intelektualnego. Być może przyczyn należałoby 

doszukiwać się w otoczeniu, które może hamować rozwój poprzez „generalizowanie” 

upośledzenia umysłowego na inne aspekty rozwoju (jest niepełnosprawny intelektualnie, to 

znaczy, że jest też „niepełnosprawny” społecznie, biologicznie, seksualnie, nie ma 

tożsamości, nie może się u niego rozwinąć autonomia, nie może być samodzielny, będzie 

„wiecznym dzieckiem”, itp.). Tymczasem zwykłe obserwacje codziennego funkcjonowania 

osób z ograniczeniami sprawności intelektualnej przynoszą zaprzeczające tym błędnym 

opiniom wnioski. 

Co to jest „tożsamość”? 

Tożsamość jest pojęciem opisującym prywatną, osobistą odpowiedź człowieka na 

pytanie „kim jestem”. Proces kształtowania się tożsamości trwa przez całe życie, ale swoją 

kulminację osiąga w okresie wczesnej i późnej adolescencji, czyli między 10/12 do 18/20 

roku życia, a także w okresie tzw. wyłaniającej się dorosłości – stosunkowo niedawno 

wyłonionej fazie rozwojowej (Arnett, 2000). Faza ta trwa około pięciu lat – od 18/20 do 25 

roku życia. Wczesna adolescencja to głównie czas dojrzewania biologicznego – pod koniec 

tego okresu nastolatek osiąga biologiczną zdolność do dawania nowego życia. Jest to też czas 

labilności emocjonalnej, ambiwalencji uczuć i niestałości motywacji. Nastolatek angażuje się 

przede wszystkim w kontakty rówieśnicze. W okresie późnej adolescencji młody człowiek 

coraz bardziej kontroluje swoje emocje, jest coraz bardziej niezależny emocjonalnie od 

rodziców, wchodzi w pierwsze związki preintymne. W tym czasie w myśleniu rozwija się 

także zdolność do decentracji. Młoda osoba ma wtedy często pierwszy kontakt z pracą. 
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Zarabia na dodatkowe „przyjemności” i nie angażuje się w pracę na dłużej. W okresie 

wyłaniającej się dorosłości praca pełni już inną rolę – młody dorosły poszukuje pracy, w 

której czułby się najlepiej w dalszym życiu zawodowym. Nadal kontynuuje kształcenie. 

Uzyskał już autonomię i angażuje się w pierwsze poważne związki intymne. 

Istnieją różne koncepcje tożsamości, ale główne jej składowe to zawsze poznawanie i 

poszukiwanie lub inaczej eksplorowanie, a także dokonywanie wyborów. Rys. 1. przedstawia 

różne tzw. statusy, czyli typy tożsamości, które mogą się rozwinąć u dorastającego człowieka. 

Najbardziej pożądanym statusem tożsamości jest tzw. tożsamość osiągnięta. Mówimy o niej 

wtedy, gdy młoda osoba zarówno eksploruje, czyli poszukuje różnych alternatyw, poznaje 

miejsca, ludzi, poglądy, jak i dokonuje samodzielnych wyborów, podejmuje decyzje 

dotyczące dalszego kształtu jej życia i gotowa jest do ponoszenia konsekwencji tych decyzji.  

Gdy z kolei dorastający człowiek angażuje się w eksplorowanie swojego otoczenia, 

ale nie odczuwa potrzeby angażowania się w jakieś obszary aktywności, buduje się 

tożsamość moratoryjna. Może się tak dziać, na przykład, w sytuacji, gdy otoczenie 

zaspokaja potrzeby jednostki i nie wymaga w tym jej aktywnego udziału. W samodzielnym 

życiu osoby takie mają problem z podejmowaniem wysiłku i realizowaniem swoich celów.  

Tożsamość nadana, z kolei, powstaje z powodu braku, niewielkiej lub dotyczącej 

obszarów mało dla jednostki istotnych eksploracji w pierwszej fazie okresu dorastania. Może 

się tak dziać wtedy, gdy nad młodym człowiekiem czuwają nadopiekuńczy i nadmiernie 

kontrolujący go rodzice. Takie chowanie dziecka „pod kloszem” uniemożliwia mu uzyskanie 

autonomii, poczucia psychicznej odrębności i samodzielne wkraczanie  

w różne obszary świata społecznego. Przykładem może być podejmowanie zobowiązań 

takich, jak np. wybór szkoły czy zawodu przez osobę w wieku dorastania pod silną presja 

rodziny. Kiedy otoczenie podejmuje decyzję za dorastającą osobę, to przejmuje ona 

tożsamość, która została jej nadana. Ten brak samodzielnego tworzenia własnej tożsamości, 

może skutkować brakiem refleksji nad sobą czy brakiem pomysłu na własne życie.  

Ostatni status tożsamości - tożsamość rozproszona powstaje, gdy jednostka nie ma 

możliwości (bo żyje w ubogim społecznie i intelektualnie środowisku albo jest 

niekonsekwentnie kontrolowana przez nadopiekuńczych rodziców) do tego, aby dogłębnie 

poznawać swoje otoczenie i jednocześnie nie otrzymuje ze strony innych ludzi przyzwolenia 

ani zachęty do samodzielnego podejmowania decyzji czy wzięcia odpowiedzialności za swoje 

postępowanie. Osoby z taką tożsamością nie są w stanie także w dalszej perspektywie 

angażować się w wybrane przez siebie obszary, ani podejmować samodzielnych decyzji co do 

kształtu własnego życia – zawodowego czy prywatnego. 
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Kim jest „osoba z niepełnosprawnością intelektualną”? 

Niepełnosprawność intelektualna to obniżenie poziomu rozwoju procesów i funkcji 

poznawczych, które znajduje odzwierciedlenie w poziomie inteligencji oraz w zdolnościach 

adaptacyjnych osoby do warunków społecznych i wymagań kulturowych (za: 

Cierpiałkowska, 2007). Niepełnosprawność intelektualna dotyczy od ok. 2% do 4% populacji.  

Tab. 1.: Największe deficyty i zasoby w poszczególnych stopniach niepełnosprawności intelektualnych 

Stopień 

niepełnosprawności 

intelektualnej 

Największe deficyty Najważniejsze zasoby 

lekki 

 ograniczona uwaga na materiale 

abstrakcyjnym  

 słaba pamięć dowolna  

 dość niskie tempo uczenia się 

 trudności w definiowaniu pojęć 

abstrakcyjnych 

 dobra pamięć mechaniczna 

 dobra uwaga na materiale konkretnym  

 możliwość wykonywania prostych prac 

zarobkowych  

 największa samodzielność 

umiarkowany 

 wszystkie procesy poznawcze 

spowolnione 

 trudności z koncentracją uwagi 

dowolnej 

 ograniczony zakres pamięci 

 niskie tempo uczenia się 

 możliwość skupiania uwagi mimowolnej 

 możliwość nauczenia się dość dużej 

samodzielności  

 nie wymaga wiele kontroli i uwagi  

ze strony innych osób 

znaczny 

 duże trudności z koncentracją 

uwagi 

 zapamiętywanie bardzo trudne  

 mały zakres i trwałość pamięci 

 możliwość wykonywania prostych prac 

zarobkowych pod stałym nadzorem innej 

osoby 

głęboki  niewykształcona mowa 
 rozumienie kilku prostych poleceń  

i słów 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Stelter (2007) 

eksploracja 

wybory, 

decyzje 

MORATORYJNA OSIAGNIĘTA NADANA ROZPROSZONA TOŻSAMOŚĆ: 

eksploracja 

Rys. 1.: Statusy tożsamości 

Źródło: opracowanie własne 

wybory, 

decyzje 
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Wyodrębnia się cztery stopnie niepełnosprawności intelektualnej - ze względu na 

poziom obniżenia sprawności intelektualnej, rozwoju mowy, funkcjonowania społecznego, 

sprawności motorycznej oraz zdolności do uczenia się i radzenia sobie w różnych obszarach 

życia. Są to kolejno: stopień lekki, umiarkowany, znaczny i głęboki (ibidem). Im lżejszy 

stopień, tym bardziej samodzielna osoba i tym mniej wymaga kontroli i opieki ze strony 

najbliższego otoczenia. W Tab. 1. podano najważniejsze zasoby i największe deficyty 

charakteryzujące każdy ze stopni intelektualnej niepełnosprawności. 

Jaka jest tożsamość osób z niepełnosprawnością intelektualną? 

Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną, tak jak każdy inny, dysponuje 

naturalnymi zasobami warunkującymi optymalny rozwój tożsamości. Nie ma podstaw 

empirycznych do tego, aby uważać, że jest inaczej. Tak, jak u każdego człowieka, pozytywnie 

na rozwój tożsamości wpływają pewne cechy temperamentu, jak np. niski poziom 

reaktywności emocjonalnej, wysoka samoocena, samoakceptacja i poczucie bezpieczeństwa.  

W psychologii zwraca się uwagę na możliwość myślenia abstrakcyjnego (czyli 

umiejętności myślenia w sposób oderwany od konkretnych przedmiotów czy osób), 

pojawiającego się około 11-12 roku życia, jako koniecznego czynnika umożliwiającego 

rozwój poczucia tożsamości. Fakt ten bywa argumentem na rzecz tego, że osoba  

z ograniczeniami sprawności intelektualnej nie może rozwinąć tożsamości. Ograniczenia  

w myśleniu abstrakcyjnym są jednak ciągle tylko ograniczeniami – mogą utrudniać 

analizowanie różnych ideologii, systemów wartości, zastanawiania się nad sensem swojego 

życia i odnalezienie odpowiedzi na pytanie „Kim jestem?”. Nie ma jednak dowodów na to, 

aby uznać, że całkowicie uniemożliwiają te procesy. 

Niepełnosprawność intelektualna może być czynnikiem utrudniającym optymalny 

rozwój tożsamości, jeśli są z nią związane lęk, poczucie inności czy poczucie nadmiernej 

kontroli rodzicielskiej i związane z tym poczucie bycia ograniczanym. Poczucie inności może 

obniżać samoocenę, a niski poziom samooceny i samoakceptacji powodują uczucie 

zagrożenia, obawę przed kontaktami interpersonalnymi i nadwrażliwość na zachowanie 

otoczenia społecznego. Negatywna postawa wobec siebie wywołuje więc negatywną postawę 

wobec innych i świata, co zniechęca do eksplorowania, a w konsekwencji nie prowadzi do 

prawidłowego rozwoju tożsamości (Stelter, 2007).  

Wysoki poziom lęku stanowi istotny czynnik ryzyka dla formowania się tożsamości. 

Młody niepełnosprawny człowiek z wysokim poziomem lęku będzie miał duże obawy przy 

lub przed zaangażowaniem się w nowe działania. Może to się wiązać z ukształtowaniem się 

tożsamości moratoryjnej - osoby takie angażują się w rozpoznawanie wciąż na nowo tych 
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samych obszarów, przy jednocześnie obniżonej zdolności do dokonania wyborów  

i podejmowania decyzji. 

Kolejnym czynnikiem mogącym utrudniać optymalny rozwój tożsamości jest 

nadmierna kontrola rodzicielska wynikająca z trudności w odnajdywaniu przez rodziców 

równowagi pomiędzy wspieraniem i pomocą kierowaną do dziecka a pozwalaniem mu,  

czy wręcz zachęcaniem do samodzielności. Nadmierna kontrola powoduje, że młody 

człowiek jest hamowany w swojej ciekawości świata, a decyzje podejmuje się za niego.  

Wydaje się, że to, w jaki sposób tożsamość będzie się kształtować u młodego 

niepełnosprawnego człowieka, zależy w dużej mierze od otoczenia społecznego, szczególnie 

tego najbliższego – czy rodzice będą pozwalać na eksplorację czy też będą wychowywać 

dziecko „pod kloszem”, czy nauczyciele będą zachęcali do samodzielnych wyborów, czy też 

będą uczniowi przedstawiali jedyny i słuszny wybór, nakazując działanie zgodne z ich 

własnymi preferencjami, czy najbliższe otoczenie społeczne będzie postrzegać i traktować 

dorastającego jako „niepełnosprawnego intelektualnie” czy też jako konkretną osobę ze 

swoimi zainteresowaniami, preferencjami, cechami – w tym z niepełnosprawnością 

intelektualną. Należy raz jeszcze podkreślić, że nie ma dowodów na to, że sama 

niepełnosprawność intelektualna może zahamować rozwój tożsamości. Z całą pewnością 

natomiast negatywnie na proces ten wpływa zachowanie otoczenia błędnie traktującego 

ograniczenia sprawności intelektualnej jako ograniczenia sprawności w ogóle. 
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