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Nerd Syndrome
czyli

Zespół Aspergera
a

nauki ścisłe

Piotr Migdał
K MISMaP UW (fizyka/matematyka)

pmigdal@gmail.com

nie jestem 
neurobiologiem... (wzrok 
na widownie) ani 
psychologiem;
będzie kulturowo-
społecznie
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- Czym się różni matematyk introwertyk
od matematyka ekstrawertyka?

- W trakcie rozmowy matematyk introwertyk
patrzy na czubki swoich butów,
ekstrawertyk - twoich.

Czy taki stereotyp jest uzasadniony?

A jeśli, to czy “matematycy” rodzą się 
niepełnospołeczni, czy takimi zostają?

humor jest niedoceniany 
z punktu widzenia 
naukowego (i jako info o 
spoleczenstwie, i w 
kognitywistyce)



Konspekt

Kto jest nerdem, a kto geekiem?

Autyzm i Zespół Aspergera

Cechy konieczne do uprawiania nauki

Kultura internetowa

Leczenie?

XX/XY, Dolina Krzemowa i inne dygresje

- wprowadzenie 
bohaterów
o naukach ścisłych nie 
powiem



Nerd
to osoba

bardzo inteligentna,

mająca osobliwe 
zainteresowania,

niezręczna społecznie i 
fizycznie.

wręcz definicja;

kulturowa, nie medyczna

http://www.buzzfeed.com/scott/nerd-venn-diagram
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http://xkcd.com/309/

http://xkcd.com/309/
http://xkcd.com/309/


Stereotyp nerda

nie przejmuje się swoim 
wyglądem,

analityczny introwertyk,

INTJ,

zaabsorbowany 
pochłanieniem wiedzy,

skupiony na szczegółach,

niezainteresowany 
dziewczynami,

“nieodpowiednie” hobby.

http://demotywatory.pl/10911/Jest-kompot

MIMUW, MISMaP;
woli wieczór z książką 
niż kieliszkiem;
naukowe podejscie do 
zycia
Star*, 
kiedyś nie mogli 
funkcjonować

http://demotywatory.pl/10911/Jest-kompot
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Autyzm
to spektrum zaburzeń neurologiczno-rozwojowych

trudność w odczytywaniu 
emocji i niewerbalnych 
sygnałów,

nieprawidłowa mimika i 
artykulacja,

niezwykle wąskie, 
intensywne zainteresowania,

rytuały i powtarzalne 
zachowania, 

złe znoszenie zmian.

http://popcritics.com/movies/rain-man/

nie będę mówił o 
sawantach!
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Zespół Aspergera
to zaburzenie ze spektrum autyzmu

brak opóźnienia w 
rozwoju mowy i 
zdolności poznawczych

wrodzone i nieuleczalne

nadwrażliwość na 
bodźce

sekwencyjne myślenie

problemy z teorią umysłu

“zbyt męski mózg” 

myślenie obrazami

brak abstrakcyjności i 
poczucia części humoru

ślepota na hierarchię, 
konwenanse itp

ofiara w szkole

depresja lub agresja

możliwa prozopagnozja

neurony lustrzane

teoria umysłu a nauka 
języka



Zespół Aspergera

Epidemiologia:

0.3-0.7%

2.3-4 mężczyzn/kobiet

Prognoza:

różna (zależy od IQ, 
wsparcia, zainteresowania)

od braku  samodzielności

do dużego sukcesu 

http://krasnow.gmu.edu/decade/decade_speakers.htm

Veron L. Smith

(Nobel z ekonomii 2002)

sugeruje się, że też: 
Einstein, Dirac, Curie, Bill 
Gates...
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Flow

Mihály Csíkszentmihályi

całkowite skupienie 
uwagi na danej 
aktywności

przeciwieństwo 
podzielności uwagi

może być łatwiejsze u 
osób z ZA

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Challenge_vs_skill.jpg
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nie potrzebuje kontaktu z ludźmi,

ma uzdolnienia matematyczne,

chce być “wyleczony”,

nie ma poczucia humoru,

nie może się nauczyć interakcji społecznych.

Nie prawda, że
każdy z Zespołem Aspergera



ZA => Nauka

obsesja

szczegóły

koncentracja

zasady

sekwencyjne myślenie

łamanie konwenansów

odporność na “common 
sense” (idee, pytania, 
myślenie)

dosłowność

redukcjonizm

prawda

brak abstrakcyjności?

świat nie jest osobą, 
żądzą nim zimne 
zasady!



AQ
Iloraz spektrum autystycznego

0-50

Kwestionariusz (powtarzalne zachowania, detale, 
obsesje, kontakty społeczne)

Ścisłowcy mają wyższy niż nie-ścisłowcy

Wśród lauretów Olimpiady Matematycznej w Wielkiej 
Brytanii  7 z 11 było na granicy ZA

znam 2 nerdow 
humanistycznych



Impreza nerdów



Kultura internetowa

Informacja

Logika, nie emocje

Dobieranie się ludzi po 
zainteresowaniach

“Chłodność” i 
przewidywalność 
komputera

Brak sygnałów 
niewerbalnych

Wysoko cenione 
specjalne uzdolnienia

Mówie wprost

Nie ma znęcania się

Struktura

nerdy są 
nadreprezentowane w 
Sieci



W sieci o ZA 

Organizacje:
“choroba”, “ułomność” “leczyć”

Blogi osób z ZA

“różnica”, Aspie vs Neurotypical (NT)

integralna część ich osoby

Komiksy, publicystyka, ...

Nerd ~ Zespół Aspergera



Ok. 4 razy mniej kobiet (niż mężczyzn) z ZA

Rzadziej interesują się “liczbami”

Znacznie gorsze rokowania

Ważniejsze “social clues” i wygląd

Dla dziewczyn-nerdów sprawa wygląda podobnie

IMHO dlatego jest mało informatyczek

Kobiety z ZA
(dygresja 1)



Dolina Krzemowa
(dygresja 2)

Raj dla informatyków

Syndrom miasteczka 
górniczego

Epidemia autyzmu

alchemia (Pb->Au)
piasek w dusze maszyn

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Monokristalines_Silizium_f%C3%BCr_die_Waferherstellung.jpg
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Podsumowanie

ZA + IQ => Nerd

Nerd + odpowiednie zainteresowania => naukowiec

Inny nie znaczy gorszy

W rozmowie z informatykiem nie przesadzaj z ilością 
niewerbalnych informacji
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Dziękuję za uwagę!
Pytania?


