
12 предизвикателства при децата с аутизъм

1. Емоционалните блокади
Детето с аутизъм може да среща трудности в това да създава приятелства. 
То може да се затруднява да разбира чувствата на другите, да изразява 
своите собствени чувства, да формира отношения на привързаност и да 
показва интерес към другите.

2. Социалните сигнали
Детето с аутизъм може да не употребява общоприети социални жестове 
като помахване, поклащане на главата или посочване. То може да бута, да 
дърпа или да води другите за ръката, за да получи това, което иска.

3. Споделеното внимание
Споделено внимание е, когато един човек използва сигнали (като 
посочване или поглеждане) за да накара друг човек да се фокусира върху 
същата тема или обект. При детето с аутизъм този опит е неуспешен, когато 
друг човек се опитва да привлече вниманието на детето.

4. Ограничената вербална комуникация
Някои деца с аутизъм бърборят или произнасят прости думи вместо да 
говорят, или повтарят думите на другите хора (ехолалия), но без да 
разбират техния смисъл.

5. Неразбиране на социалните значения
Детето с аутизъм може да има трудности в схващането на тънкия хумор и 
шегите, абстрактните идеи или части на речта. То разбира по-лесно 
конкретната информация и недвусмислените отговори.

6. IQ показателите
Децата с аутизъм варират от гранична и дъблока умствена изостаналост до 
интелектуално изявени. Те често имат неравномерно развитие на уменията. 
Например, може да няма очен контакт с другите, но да може да рисува 
прекрасно или да има отлична памет.

7. Възприемането на нещата преувеличено
Често децата с аутизъм ще се фокусират върху някой детайл от обект или 
човек и ще игнорират общата картина. Това им пречи при изпълнението на 
различни задачи.

8. Разтърстването на сетивата
Необичайните реакции на сензорната стимулация не са непознати за 
децата с аутизъм. Дете, което е свръхчувствително на стимули може да 
реагира преувеличено на докосване, силен шум или специфични миризми 
и вкусове. Дете, което е ниско чувствително може да не изпитва болка или 
да си набавя стимулация като тича, върти се, докосва неща до кожата си.



9. Търсенето на рутина
За детето с аутизъм рутината и режима са важни. Отклоненията от графика 
в училище или преместването на обект от мястото му може да доведат до 
избухване. Понякога децата показват нужда от еднообразие като говорят 
по една и съща тема отново и отново.

10. Повтарящите се действия
Детето с аутизъм може да прекарва часове повтаряйки едни и същи 
действия. То може да се върти наоколо, да реди предмети в редичка или да 
разлиства страниците на книга отново и отново.

11. Агресивното поведение
Понякога детето с аутизъм се държи агресивно. То може да хапе себе си, да 
си удря главата в стената или да рита и драска другите.

12. Позитивното отношение и сила
Децата с аутизъм може да бъдат изключително любящи, грижовни и 
изобретателни. Те са в дълбока връзка със своите сетива и са много 
детайлно ориентирани.
ие
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