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 “AVTISTIČNO MIŠLJENJE ” 

 Za razliko od bihevioralne razlage 
avtizma (DSM), ki je usmerjen na  
vedenje,  kognitivni pristop k razlagi 
avtizma skuša razumeti način, na 
katerega oseba z avtizmom..  

 
 

) 



Spomin  

Doživljanje sveta  
okrog sebe  

Emocije 

Percepcija  

Avtistično mišljenje  



 Percepcija 

•ni pravilnosti v percepciji petih čutil, to je 
lahko posledica abnormalnosti v 
interpretiranju senzornih informacij ali 
posledica ali vzrok/ neuspešne socializacije, 
ki onemogoča specifičen socialen in kulturen 
pomen tega, kar je percipirano 

•proces učenja je moten.  



Percepcija 

•ali perceptivne nepravilnosti ustvarjajo 
konceptualne probleme ali so 
konceptualni problemi odgovorni za 
ustvarjanje teh perceptivnih 
nepravilnosti, 

•objekti nimaju socialnega ali 
emocionalnega pomena, ampak se 
ocenjujejo po tem, koliko njegove 
fizične karakteristike privlačijo 
pozornost (sijaj, premičnost i dr.)   



 

      Spoznavanje sveta okrog sebe 
 

•Lahko delajo stvari, ne da bi se na višjem 
nivoju zavedali, da jih delajo;  

•Lahko so sposobni reagirati, ampak ne na 
način, da bi določeno akcijo pretvorili v 
pomembno lastno izkušnjo.  

     tako imenovano ”avtistično učenje” 
ostaja na nivoju informacij ..... 



Spoznavanje sveta okrog sebe 

•Spomin na dogodke ne vsebuje 
osebnega karakterja in učenje je 
mehanično spodbujano iz strani okolja 
ali akcije, ki je bila predhodna  

•ne obstaja (sposobnost, čut) 
izkušenost okolja in istočasno 
spoznanje, da je ta izkušnja (znanje), 
lastna izkušnja – ta nivo zavedanja je 
neizbežen prepogoj transferiranja in 
generaliziranja naučenega.  

 



Spomin 

•Potrebna je pomoč v spominjanju     
efikasnih kompenzacijskih strategij in 
načinpv  izogibanja frustrirajočih 
napak               spodbuja učenje 

 

•  skrajševanje smernic za spominjanje 
je nesmiselno in kruto 



Emocije kot kontekst učenja 

Nesposobnost 
 kontrole 

emocionalnih izpadov 

negativne  
reakcije okolja 

ne razumejo lastne 
 niti tuje občutke 

izpadi vedenja 



Emocije kot kontekst učenja 
 

•Jasno je, da osebe z avtizmom 
doživljajo emocije, manj je znano, kako 
se le te odražajo na njih, če jih uporabijo 
za oceno situacije ter če so prežete (in 
katerim) osebnim pomenom. 



Otrok z avtizmom ni emocionalno 
hladen. On išče kontakt, ga ima rad, a 
pogosto se obnaša drugače, ker ne zna 
pristopiti k drugemu, čeprav je zelo 
zadovoljen, ko to naredi. 



Oseba z MAS še bolj kot drugi, občuti 
strah, ki prihaja od znotraj in od zunaj 
in grozi njegovi integriteti.  

 
Pogosto so preobčutljivi ali slabo 

občutljivi ne dražljaje, na primer se 
bojijo šibkih zvokov, a na močne zvoke 
ne reagirajo; pogosto paradoksalno 
reagirajo na dražljaje, npr. pri izvoru 
zvoka si pokrivajo oči, pri izvoru 
svetlobe pa ušesa.  
Strah je stalni spremljevalec otroka z 

avtizmom. 
 
 
 



SOCIJALNI  RAZVOJ IN NJEGOV VPLIV NA  

MIŠLJENJE IN UČENJE OTROKA Z AVTIZMOM  

 

 

 



Osnovne lastnosti atipičnega socialnega razvoja 

pomanjkanje socialnega interesa in 
zavedanja 

Nezmožnost prepoznavanja človeških 
odnosov – kar vodi v atipičnost v verbalni in 
neverbalni komunikaciji (vključujoč pogled) 
ter v iniciranje komunikacije in reakcije na 
človeški kontakt 

 Izostanek recipročnosti v socialnih 
interakcijah 

 

 



Socialna kognicija 

Otroci z avtizmom ne prepoznajo, da 
druga oseba morda ne ve tega, kar oni 
vedo ter zato tudi nima potrebe, da bi 
z drugimi delil svoje znanje 

Ne prepoznajo, da sami nečesa ne 
znajo ter zato niso motivirani, da bi 
izvedeli 

Mnoge osnovne interakcije inicirane s 
strani otroka, izhajajo iz potrebe, da si 
pojasni svet – za to potrebo se 
predpostavlja, da ni prisotna pri 
otrocih z avtizmom  

 



Socialna kognicija 

V človekovem razvoju se socialno in 

kognitivno “hranita” in premikata eden 

drugega 

Pomanjakanje socialne percepcije bo privedlo 

do težav v mišljenju in učenju, zaradi načina 

na katerga so ti aspekti povezani s socialno 

domeno 

Razvoj specifičnega “avtističnega” načina 

razmišljanja 



Imitacija 

 Pri otrocih s tipičnim razvojem, odvisnost 
iniciiranja socialne interakcije s strani odraslih 
postopno izginja 

 

 Otroci z avtizmom težko prehajajo preko 
odvisnosti o iniciiranju s strani odraslih 

 

 Imitacija pri osebah z avtizmom je “točna 
preslikava” imitacije; imitacija, ki je bistvena za 
razvoj, pa mora biti aktivna in kreativna *8 

 



Strategije za pridobivanje pozornosti 

 Bistven del tipičnega razvoja socialnih 
interakcij, je sposobnost pridobivanja in 
usmerjanja pozornosti 

 Otroci z avtizmom redko poskušajo deliti 
igrače ali usmeriti pozornost odrasle osebe s 
kazanjem ali gledanjem predmeta 

 Odrasle osebe se fizično zavedajo, vendar za 
njih to nima socialnega pomena, razen, ko je 
odrasla oseba izvor nečesa kar želijo ali znak, 
da se bo nekaj zgodilo 



Združena pozornost 

 Otroci z avtizmom niso sposobni spontano deliti 

fokus vizualne pozornosti z odraslo osebo 

 Ne poskušajo pritegniti pozornosti odrasle osebe na 

to kar delajo in na svet okoli njih, niti ne preverjajo, 

če odrasla oseba spremlja njihovo delo 

 Imajo zelo malo ali sploh nimajo strategij za 

združevanje pozornosti – pomemben vpliv tudi na 

učenje, kjer se ta sposobnost predpostavlja 

 



Kaj je združena pozornost? 

 Tristranska socialna interakcija (otrok-odrasla osoba-
predmet/dogodek) 

 Vključuje delitev, sledenje in usmerjanje pozornosti 
skozi pogled ali gesto 

 Socialno kognitivna veščina, ki je predpogoj razumevanja 
misli in prepričanja druge osebe  

     teorija uma  

 Najprej se razvija med otrokom in staršem, kasneje med 
otrokom in njegovimi vrstniki 

Sanda Vrljičak (2008): Primjena razvojnog interakcijskog pristupa u programu za dijete s autizmom,  Dipl. rad ERF 



  



Oblike združene pozornosti 

 Otrok najprej želi deliti pozornost z drugo osebo, 
tako da izmenjaje gleda osebo in zanimiv 
predmet.  

 Po tem otrok sledi pozornost druge osebe, tako da 
gleda v isti smeri kamor gleda odrasla oseba, 
oziroma kamor ona kaže s prstom.  

 Otrok spremlja vedenje druge osebe s tem, da 
imitira njene aktivnosti.  

 Na koncu otrok usmerja pozornost druge osebe 
kot tudi njeno vedenje, tako da uporablja 
imperativne in deklarativne geste, kot so 
kazanje in zahvaćanje  



Funkcije združene pozornosti 

 Iniciranje združene pozornosti ima 

deklarativno funkcijo - pokazati predmet 

drugi osebi                   socialna nagrada 

 

 

 Zahtevanje ima imperativno funkcijo - dobiti 

predmet ali pomoč               nesocialna nagrada  



Združena pozornost in avtizem 

 Očesni kontakt 

 eden prvih znakov motnje iz AS  – v prvem letu življenja 

 Diagnostični instrumenti, ki ocenjujejo tudi združeno 
pozornost 

- ADOS /Autism Diagnostic Observation Schedule 
(DiLavore, Lord i Rutter, 1995 ) 

- Check- list for Autism in Toddlers, CHAT (Baron- Cohen i 
sur., 1992) 



Združena pozornost in jezik 

 Otroci tipičnega razvoja začenjajo inicirati združeno pozornost  

     še preden izgovorijo prvo besedo  

 

 Pri otrocih z MAS je to zaporedje spremenjeno 

 

 Otroci z MAS ne koristijo združeno pozornost, da bi se naučili 
nove besede, tako kot otroci tipičnega razvoja  

 

 Imitacija pri otrocih z MAS, brez združene pozornosti (ali z 
minimalno uporabo), rezultira s pojavo atipičnih oblik jezika,  

    kot so eholalija, zamenjava osebnih določil in uporaba vprašalne 
intonacije za izjave  



 Pogostost uporabe združene pozornosti je pokazatelj kasnejšega 

razvoja jezika.  

 Stopnja “zahtevanja” (poseganje za predmetom z ali brez 

kontakta z očmi; dajanje predmetov drugi osebi; kazanje proti 

predmetu, ki je izven dosega rok) kot tudi stopnja socialne 

interakcije ter odzivanje na združeno pozornost so pozitivno 

povezani z nivojem ekspresivnega in receptivnega jezika  

 Uporaba gest je prav tako lahko pokazatelj razvoja jezika 

 Otroci z avtizmom ne razvijejo spontano gest 

Združena pozornost in jezik 



Združena pozornost in jezik 

 Ena izmed razlag povezave med jezikom in 

združeno pozornostjo je, da je sam jezik naučen 

tekom poteka združene pozornosti  

 Na začetku drugega leta, ko otrok sliši od odrasle 

osebe določeno besedo, preverja kam je usmerjen 

pogled te osebe, da bi lahko našel iskani predmet 



Združena pozornost in socialni razvoj 

Združena pozornost in simbolična igra 

predstavljajo začetek razumevanja 

mentalnih predodžbi drugih  

Nerazvitost simbolične igre in združene 

pozornosti kažejo na MAS 

Teorija uma je druga socijalno-kognitivna 

veščina, ki se razvija po simbolni igri.  



Teorija uma  

 Sposobnost otrok, da pripisujejo misli, občutke, 

ideje in namere drugim  - njihova uporaba djece 

da pripisuju misli, osjećaje, ideje i namjere 

drugih – njihova uporaba s ciljem predvidevanja 

vedenja drugih (Premac i Woodruff, 1978) 

 Važen predpogoj za razumevanje socialnega 

okolja in razvijanje socialno kompetentnega 

vedenja (Astington i Jenkins, 1995) 

 



Kdaj se razvija teorija uma? 

 Po Tager-Flusberg – že tekom  prvega leta se 

začenja razvoj sposobnosti  – razumevanja drugih 

kot intencijskih bitij 

 Lahko ga preverimo okoli 4 leta življenja pri 

otrocih tipičnega razvoja 

 

Za teoriju uma so pomembne izvršilne funkcije  



Izvršilna funkcija 

 Izvršilna funkcija omogoča: 

Prilagodljivo preusmerjanje pozornosti 

 Inhibiranje premočnih odgovorov na 

dražljaje 

Ustvarjanje vedenja usmerjenega k cilju 

Reševanje problemov s planiranjem 



Centralna koherencija 

Poriv za integracijo in sažimanjem 
informacija 

Proces zbiranja informacij da bi se dosegel 
višji pomen 

 
Dokazani so primanjkljaji v centralni koherenci in v izvršilnih 

funkcijah pri osebah z avtizmom  

 



Nerazvitost teorije uma: posledice v socialnem in  

kognitivnem in funkcioniranju in v vedenju 

Težave pri predvidevanju vedenja, 
najverjetneje vodijo do tega, da se ljudje 
smatrajo averzivnimi 

Pomanjkanje empatije in slaba 
emocionalna ekspresija 

Nerazumevanje tega, za kar se lahko 
pričakuje da drugi vedo; kar pripelje do 
narazumljivega in “krutega govora”  

 



Posledice v socialnem kognitivnem 

funkcioniranju in v vedenju 

 Izostanek  ideje o vplivu na mišljenje ali 
občutke drugih,  pripelje do primanjkovanja 
vesti, nemotiviranosti zadovoljevanja drugih,  

 izostanek  komunikacijske namere in 
spontanosti v interakcijah 



Neobičajna  vedenja 

 Bizarno vedenje je lahko poskus 
pojasnjevanja sveta okrog sebe 

 aktivnost, čeprav obsesivna, ima lahko svojo 
funkcijo 

 Vloga učitelja: usposobiti otroka z MAS, da 
kontrolira svoje vedenje brez uporabe 
strategij, ki so lahko škodljive ali antisocialne 



Neobičajna vedenja 
 To kar se logično lahko zdi bizarno, je lahko psihološko 

razumno 

 

 Osebe z avtizmom so neobičajne zaradi povoda, ki 
pripelje do tesnobe – to njihovo vedenje dela 
nepredvidljivega in atipičnega, a pravzaprav na tipičen 
način reagirajo na ekstremno tesnobo 

 

 Prepoznavanje vzrokov vedenja je zaradi tega 
najkoristnejši korak v pomoči otroku, da bi kontroliral 
svoje vedenje *13 



Odsotnost socialne in simbolične igre 

 Osiromašena igra in nezmožnost učenja z 

imitacijo – izvaja samo enostavne manipulacije, 

igra je repetitivna in stereotipna in ne 

funkcionalna in simbolična  

 Simbolična da ampak brez socialne  komponente  

 Pri sposobnejših otrocih se  pojavlja 

funkcionalna igra ali celo igra pretvarjanja, a je 

prav tako repetitivna in enolična 



Negativizem v socialnih interakcijah 

 Otroci tipičneg razvoja imajo predispozicije za 

zadovoljevanje zahtev staršev, ter se tako pogosto 

vedenje otroka z avtizom, interpretira kot 

negativizem, ko otrok ni sposoben zadovoljiti 

zaradi nezadostne pozornosti (drugačna 

percepcija) in /ali primanjkovanja sposobnosti 

ocene situacije 

 Mogoče je bolje reči, da nimajo potrebe 

zadovoljiti, kot da so negativistični 



Načini spodbujanja socijalnog 
razvoja 



Pozornost usmerjena na druge in združena 

pozornost 

 Splošen pristop k učenju mora biti usmerjen na 

poučevanje usmerjevanja pogleda na objekte 

združene pozornosti 

 

 To ni pomembno samo za socializacijo, ampak je 

prvenstveno predpogoj učenja 



Priporočilo: 

 Začeti, kot v tipičnem razvoju, upoštevajoč kje 
otrok gleda ali kaj dela, komentiranje ali 
vključevanje v to situacijo, tako da se zagotovi 
združena pozornost 

 Ni potrebno vsiljevati svoje postopke, ampak 
slediti vodstvu otroka 

 Čas, ki smo ga preživela v omogačanju otroku, da 
bi vpostavi svojo začetno točko ni izgubljen, če bo 
pripeljal otroka bližje k razumevanju da ima 
začetno točko in da to drugim nekaj pomeni 
(uporabimo obsesije ali stereotipna vedenja kot 
začetne točke) 



Poučevanje “gledanja v oči” kontakta s 

pogledom  

 Najuspešnejši poskusi so tisti, kjer je cilj 

vzpostavljanja kontakta z očmi, takoj jasen in 

pomemben za otroka 

 “znanje kako” ne primanjkuje pri osebah z 

avtizmom, temveč so to “znanje kdaj” in “znanje 

zakaj” – področja, ki so temeljna in ki se jih je 

težje naučiti 



Poučevanje uporabe pogleda 

 Pri starejših in sposobnejših je možno uporabljati 

posnetke socialnih situacij (z namenom prepoznavanja 

svojih primanjkljajev in atipičnosti svojega vedenja) 

 Učitelj mora biti pripravljen pomagati osebi z 

negativnimi občutki do sebe, ki se lahko pojavijo ob 

povečanju razumevanja 

 



Poučevanje uporabe pogleda 

  Kontakt s pogledom se naravno poveča v 

določenih aktivnostih pri otrocih z avtizmom 

(žgečkanje, masiranje, prevrtanje)  

 Odrasla oseba lahko poudari pomembnost 

pogleda tako, da igro v najzanimivejšem trenutku 

zaustavi in čaka vzpostavitev očesnega kontakta 

preden nadaljuje 

 Ko odrasla oseba imitira otroka se prav tako 

povečuje očesni kontakt 

 



Učenje socialne in simbolične igre 

 Otroci z avtizmom sčasoma lahko razvijejo neke aspekte 
simbolične igre, to se lahko pospeši tudi ob pomoči navodil 

 Ni dovolj samo naučiti otroka novega načina igranja, ampak da 
se zaveda, da se lahko igra tudi na tak način 

 V uspešno integriranih skupinah drugi otroci spodbujajo in 
usmerjajo simbolično igro, tako da se otrok z avtizom lahko 
samoiniciativno  priključi 

  Obvladavanje simbolične igre lahko otroka naredi 
privlačnejšega drugim partnerjem za igro in tako se lahko  

    dalje spodbuja proces razvoja  integrativne igre iz katere se 
lahko veliko nauči. 

 



Učenje zmanjševanja negativizma v socialnih 

situacijah 
 Ena od osrednjih lastnosti avtizma je tudi 

odpor do sprememb v rutini in pojavljanje 

repetitivnih obrazcev vedenja 

 Negativizem je lahko reakcija na: 

 - neko novo zahtevo, ki je sprememba v rutini 

 - na neko ponavljajočo, že dolgočasno zahtevo, 

kjer zaradi pomanjkanja motivacije in ne 

zaradi pomanjkanja veščin, prihaja do 

neuspeha  



Učenje zmanjševanja negativizma v socialnih 

situacijah 

 Otroci se lahko vračajo na primitivnejše strategije reševanja 

naloge, ker so ali pozabili ali se nikoli niso naučili, da obstaja 

tudi drugačen način reagiranja 

 Čakajo, da jih učitelj usmeri na pravo strategijo, ker v svojem 

repertoarju nimajo sposobnosti spontanega iskanja strategij za 

reševanje problema  

 Učiteljeva podpora bo tako odvisna od ugotavljanja vzroka 

negativizma*28 



Učenje socialnih veščin 

 Ko želimo naučiti socialno veščino, so 

potrebne direktne metode v katerih bo otroku 

pomagala vizualna struktura okolja 

 Uporaba vizualno predočenih programov, ki 

se lahko preverjajo v katerikoli fazi naloge 

(npr.TEACCH), bo v pomoč otroku, da 

samostojno obvlada naloge brez dodatnih 

težav s simultanimi socialnimi zahtevami 

 



Učenje socialnih veščin 

 Nova veščina – prezentirati otroku 

individualno skozi učenje eden na eden ali s 

pomočjo računalnika 

 Učenje sodelovanja – naloga, ki je podana 

skupini mora biti znana otrokom (že ima to 

veščino), tako da se lahko skoncentrirajo na 

socialni aspekt sodelovanja 

 



Učenje socialnih veščin 

 Obstajajo razlike med skupinskim vedenjem 

(kako se vedemo v skupini), skupinsko interakcijo 

(potrebno sodelovanje, da se dokonča naloga) in 

učenjem v skupini (edini doprinos skupine je, da 

se otrok nauči koncentrirati na nalogo in 

dokončati jo kljub temu, da ga moti prisotnost 

skupine) 



Manjša odvisnost od učitelja 

 TEACCH - programi za neodvisno učenje 
(neodvisno od učitelja in ne od strukture) 

 Otrok je odgovoren za svoj razpored, ki je 
kodiran tako, da pokaže kje se naloga mora 
izvesti in s katero stopnjo supervizije in 
pomoči 

 Otrok se uči delovne veščine skozi rutino kje 
začeti nalogo, kako jo sistematično narediti 
in vedno dokončati začeto nalogo  


