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Kas ir autisms

The National Autistic Society, 
2017

Autiskā spektra traucējumus (AST) var 

raksturot kā „traucējumus visa mūža 

garumā, kas ietekmē, to kādā veidā 

persona komunicē ar citiem un redz 

(uztver) pasauli sev apkārt” 



https://www.youtube.com/watch?v=6fy7gUIp8Ms



Statistika
2018. gada statistika datē, ka katrs 59. 

bērns dzimst ar AST, no kuriem tikai katra 

5. ir meitene. 

Joprojām lielākajai daļai AST diagnoze 

tiek uzstādīta tikai pēc 4 gadu vecuma

Apmēram 30% AST bērnu ir nerunājoši

31% bērnu ar AST intelekta attīstības ir 

zem vidējā (IQ<70), 25% AST bērnu tā ir 

vidēja (IQ71-85), bet 44% intelekta 

attīstības ir augsta (IQ>85).

2/3 bērnu ar AST vecumā no 6-15 gadiem 

ir cietuši no emocionālas vardarbības.



Kā atpazīt (plusi)

Labprātāk darbojas patstāvīgi, 

ja uzdevums ir skaidrs

Labi darbojas ar atmiņas uzdevumiem 

(skaitāmpanti, dziesmas)

Ievēro noteikto lietu kārtību/secību

Perfekcionisti = kritiski pret sevi

Ir padziļināta interese par kādu jomu

Var īpaši labi padoties tādas jomas kā 

matemātika, zīmēšana, informātika 

(programmēšana), mūzika u.c.



https://www.youtube.com/watch?v=2Cl3Ge4yqRY&feature=youtu.be

Kā atpazīt (plusi)



Kā atpazīt (mīnusi)
Valodas traucējumi

Īpašs jūtīgums kādai vai vairākām 
maņām

Vēlme runāt tikai par sev 
interesējošām lietām

Šķietama vienaldzība pret notiekošo

Nelabprāt veido acu kontaktu ar 
svešiem/mazpazīstamiem cilvēkiem

Var atkārtot vienveidīgas kustības 
un/vai tekstu, skaņu

Var lietot nepiemērotas frāzes vai 
emociju reakcijas, dusmu lēkmes

Neizprot pārnestu nozīmi, piemīt 
tiešā valodas uztvere



Papildus īpatnības

Uzmanības deficīta (UDS) vai/un hiper
aktivitātes sindroms (UDHS).

Disleksija un disgrāfija (30-50%)

Depresija (procentuāli pieaug ar 
vecumu)

Gremošanas sistēmas 
problēmas

Miega problēmas (50%)

Epilepsija (30%)



Kādas mācību metodes 
labāk izvēlēties?

AST labāk uztver vizuālus materiālus:

 Video materiālus
 Diagrammas, shēmas
 Bildes ar parakstu



Kādas mācību metodes 
labāk izvēlēties?

Veicot praktiskus darbus 
nepieciešams uzmanīt (smalkas 
detaļas, asi priekšmeti)

Darba lapas ar īsām norādēm un 
pa vienai

Ļaut zināšanas atspoguļot 
zīmējumos, shēmās, sastrukturēti

Nespiest uzstāties auditorijas (klases) 
priekšā vienam

Agrīnā skolas vecumā izmantojot bērna 
galvenās intereses vielas apguvei

Piedāvāt uzdevumus atbilstoši bērna 
spējām (gan sarežģītākus, gan vieglākus)

Uzdevumu veikt ar kādu klases biedru 



Kā palīdzēt koriģēt (modelēt) 
uzvedību

TOP 3 noteikumi:

1. Nedari pāri sev

2. Nedari pāri citam

3. Nebojā mantas



Kā palīdzēt koriģēt (modelēt) 
uzvedību

Norādīt kā labāk nerunāt, piedāvājot 

atbilstošākus variantus situācijai

Kopā ar bērnu izlemt atbilstošāko 

emociju izpaušanu (arī dusmu)

Bieži uzdot darbus grupā (pārī), lai 

efektīvi attīstītu sociālās iemaņas

Mācīt klases biedriem atpazīt 

bērna ar AST reakciju un rīcību 

krīzes situācijās



Kā palīdzēt pārvarēt «krīzi»?

Radīt drošības sajūtu (paredzama 

kārtība, noteikumi, robežas)

Pārliecināties, vai bērnam nav 

fizioloģiskas vajadzības

Vienoties par noteiktām rīcības sekām

Palūgt, lai bērns ar AST apraksta sajūtas

Noskaidrot un novērst vai 

izskaidrot situāciju

Rīkoties mierīgi, bet konsekventi

Piedāvāt vai noteikt TIME OUT



Ieteikumi
Izstrādājiet bērna ar AST individuālo 

plānu – tas palīdzēs izsekot 

dinamikai

Ja ir iespēja, nemainiet bērna 

atrašanās vietu (arī valsts vai skolas 

pārbaudes darbos)

Ļaujiet veikt/risināt uzdevumu «ārpus 

kastes»

Nepievērsiet uzmanību sīkumiem 

darba izpildē (piem. zīmējumi kladē)

Pieņemiet, ka loģika citam var 

atšķirties no jūsējās

Nepaklausība nav tas pats, kas citāds 

redzējums

Esiet par sevi droši – jums izdosies 

izprast šo interesanto bērnu!



(Z.Kronberga, «Divkārt īpašie bērni»)

Būt pašam sev 
                  nav pataloģija 



Paldies 
par uzmanību!
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