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AUTIZMUS



 Autizmus – olyan fogalom ez, amelyrôl ma már majd’ 
mindenki hallott. A laikus egyfajta különlegességként, 
vagy különcségként gondol rá. Az autizmussal élô em-
ber mint „üvegbúra alatti”, magányos, de értelmes, elva-
rázsolt „csodabogár” vonzza mind az átlagember, mind 
a mûvész, mind a média figyelmét. A médiumokban 
szokatlan felvilágosítási hullámot indított el az 1989-
ben négy Oscar-díjjal kitüntetett mozifilm, a Rain Man. Dustin Hoffmann 
nagyszerûen és hitelesen alakítja az autizmussal élô Raymond Babbitet, Tom 
Cruise pedig öccseként csodálatosan mutatja be, milyen megerôltetô, de egy-
ben mennyire izgalmas is lehet a közvetlen érintkezés az autizmussal. E filmet 
követôen alkotások sora készült az autizmus tárgykörében – a hitelességet te-
kintve több-kevesebb sikerrel –, amelyek közül jó néhányat a magyar mozik és 
televíziós csatornák is bemutattak, illetve ilyen filmet önmaguk is készítettek. 
Pontosan ezen hullámnak köszönhetôen az autizmus olyan állapotként került 
a köztudatba, amely valamiféle lenyûgözô, átlagon felüli készséggel ruházza 
fel az érintett személyeket.. A valóság azonban nem ennyire misztikus: az 
autizmussal élô emberek többségének nincsenek átlagon felüli képességei. Sôt, 
több területen az átlagon alul teljesítenek, s jelentôs hányaduk értelmileg is 
sérült. 

 A fejezet célja olyan alapinformációkat nyújtani az autizmus spektrumzavar-
ról, amelyek használható alapot nyújthatnak a mûszaki követelmények ma-
gyarázatához. Megfelelô támogatás segítségével minôségi javulás érhetô el 
az autizmussal élô személyek életminôségében, s ehhez a fizikai környezet 
adaptálása is nagyban hozzájárulhat. Így jelen írás, az alapfogalmak rövid 
magyarázata után, az autizmussal élô személyek azon készségeit, képessége-
it, sérüléseit, viselkedéseit igyekszik bemutatni, melyek indokolják és szüksé-
gessé teszik a fizikai környezet speciális kialakítását. Röviden olvashatnak az 
autizmussal élô serdülôk és felnôttek sajátos helyzetérôl, jellemzôirôl is. 
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„Azt szoktam mondani, autista vagyok. Ez nem múlik

el, végigkísér az egész életemen, de az ember egyre 

inkább, más vonalon el tudja kerülni ezt a fogya  té kos-

ságát. Ez olyan, mint a született vak. Ha szerencséje 

van és ehhez segít sé get kapott és elég ügyes, akkor 

szemét más érzékszerveivel pótolni tudja. Mikroszkó-

pon azonban soha nem fog dolgozni. Az autista, ha 

tudatos lény, sok mindent megtanul, és szép lassan 

megtanulja, hogy mire kell vigyáznia, és ha van meg -

felelô segítsége, egészen jól elboldogul az életben.” 

(Haselfux Péter)
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 Az autizmus a szociális, kommunikációs és kognitív készségek minôségi 
fejlôdési zavara, mely az egész személyiséget áthatja (pervazív- az egész sze-
mélyiséget érintô, átható), s amely az egész életen át tartó fogyatékos állapotot 
eredményezhet. A legújabb orvosi kutatások egyértelmûen bizonyítják, hogy 
az autizmus okai biológiai eredetûek: (Baron-Cohen és Bolton, 2000) genetikai tényezôk, 
vírusfertôzések, terhességi és szülési komplikációk egyaránt felmerülnek, ezek 
bármelyike okozhat olyan károsodást, mely autizmushoz vezethet; ám mivel 
ezek az okok nem lelhetôek fel minden autizmussal élô személy történetében, 
valószínûleg még további biológiai okok várnak feltárásra.

  Az autizmussal élô személyek csoportjába tartoznak mindazok, akiknek 
többnyire pervazív fejlôdési zavarok közé sorolt diagnózisuk van. Leggya-
koribbak az autizmus spektrumzavar, autisztikus spekt-
rumzavar, (kis)gyermekkori autizmus, atípusos autizmus, 
Asperger-szindróma, esetleg „autisztikus tünetek”. Közös 
speciális szükségleteik alapján azonban egységesen kell 
gondolkoznunk róluk. Mindannyiuknak hasonló jellegû 
megközelítésre van szükségük, mely konkrét tartalmában 
lényegesen eltérhet, mégis egységes abban, hogy alapvetô, 
minôségi károsodást feltételez a fent említett területeken, 
s így ezek pótlását célozza.

  A gyermekek a legsúlyosabb tüneteket 2-5 éves koruk 
között mutatják. Közvetlen környezetükhöz való kapcso-
latuk, alkalmazkodásuk ezután lényegesen javulhat, de 
az alapprobléma nem változik az élet során. Az autizmus 
elôfordulásának gyakoriságát jelenleg 0,1-0,2 %-ra becsülik a teljes populá ció-
ban. (Baron-Cohen és Bolton, 2000) Az autizmus gyakran jár együtt értelmi vagy egyéb 
fogyatékossággal. Elôfordulása fiúknál 4-5-ször gyakoribb, mint lányoknál.

 Az autizmussal kapcsolatos orvosi, pszichológiai és gyógypedagógiai kutatá-
sok világszerte igen nagy tempóban folynak, de a szolgáltatások még sehol 
sem kielégítôek. Hazánkban az állam ellátási kötelezettségei törvényileg is 
egyre jobban megfogalmazottak, ám a törvényben foglaltak megvalósítására 
a feltételek még a több helyen nem adottak. 

 A fent már tárgyalt diagnózisok bármelyike tehát minôségi károsodást és ál-
talános elmaradást jelent az alábbi három területen mutatott viselkedésben: 
kölcsönösséget igénylô társas kapcsolatok, kommunikáció és rugalmas viselke-
dés-szervezés (ezt az autizmus triászának is nevezik). A diagnózis során, a vi-
selkedéses tüneteken kívül még egy döntô szempontot figyelembe kell venni, 
ez pedig az életkor: az autizmus diagnózisához szükséges, hogy a tüneteknek 

– de legalábbis egy részüknek – jelen kell lennie harminchat hónapos kor elôtt. 
Az autizmushoz gyakran értelmi fogyatékosság is társul, továbbfá gyakoriak 
az evési- és alvási zavarok. Az autizmussal élô, serdülôkorú fiataloknál az ese-
tek körülbelül egyharmadában jelenik meg epilepszia. Elsôsorban a magasan 
funkcionáló (magasan funkcionáló: átlagos övezetbe esô, vagy annál jobb ér-
telmi képességekkel rendelkezô) személyeknél fordulhatnak elô pszichés meg-
betegedések, pl. depresszió, félelmek, fóbiák, szorongás.

  Azt feltételezzük tehát, hogy az autizmus már a születéstôl jelen van, ez 
azonban nem azonos a tünetek azonnali észlelhetôségével. Ez az egyik oka, 
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1. Alapfogalmak, 
  tények, adatok

Az autizmus különbözô formáit egységes kórképként, 

„autisztikus spektrumzavarként”, illetve „pervazív 

fejlôdési zavarok” (pervasive developmental disorder, 

PDD) csoportjaként definiálja a modern szakirodalom.  

A gyakorlatban különbözô diagnózisok szerepelhetnek, 

ennek oka többek közt, hogy az autizmus az elmúlt 

évtizedekben több paradigmaváltáson ment keresztül, 

valamint a betegségek nemzetközi osztályozását sza-

bályozó BNO-10, illetve DSM IV a pervazív fejlôdési 

zavarokon belül különbözô alkategóriák meghatározá-

sát is lehetôvé teszi.



hogy az autizmust valójában nagyon nehéz diagnosztizálni, másrészrôl pe-
dig a szociális és a kommunikációs fejlôdés során még a különben tipikusan 
fejlôdô gyermekeknél is felléphetnek átmeneti (az autizmushoz hasonlító) 
problémák, vagy tapasztalhatók olyanok, amelyekrôl késôbb kiderülhet, hogy 
egy másik állapot tünetei voltak. 
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 Ebben a fejezetrészben az autizmussal élô személyek leggyakoribb tüneteit, 
jellemzôit, képességeit tekintjük át. Elôször azokról a tünetekrôl lesz szó, ame-
lyek szorosan a három érintett területhez tartoznak, majd röviden, a teljesség 
igénye nélkül olyan tulajdonságokról, amelyek sok, autizmussal élô személyre 
jellemzôek.

A TRIÁSZHOZ KAPCSOLÓDÓ TÜNETEK

Korai tünetek
 Csecsemô- és kisdedkorban a hangadás és a beszédfejlôdés, a szelektív kap-
csolatok kialakulásának hiánya, apátia vagy passzivitás, esetleg nyugtalanság, 
szopási és evési, illetve alvászavarok jelentkezhetnek. Gyakran felmerül a si-
ketség gyanúja, mert a csecsemô nem figyel a hangra és különösen feltûnô, 
hogy a beszédre sem. Gyakori a vigaszkeresés hiánya, „megfejthetetlen, vigasz-
talhatatlan” sírás, vagy éppen az ellenkezôje: a csecsemô túlzottan nyugodt, 
kevéssé érdeklôdô.

A társas készségek sérülése
 Késôbb már feltûnô az emberektôl való elkülönülés, vagy a hozzájuk való 

szokatlan közeledés: a többi gyermeket figyelmen kívül hagyhatja, „átgázol” 
rajtuk, esetleg fél tôlük, agresszív, vagy éppen válogatás nélkül túlzottan el-
fogadó bárkivel. Gyakori, hogy szinte egyáltalán nem teremt, vagy kezdemé-
nyez kapcsolatot, a környezetével való kommunikációja is csak szükségletei 
kielégítésére szorítkozik.

 Ehhez a területhez tartozik az a probléma, amelyet a modern szakirodalom 
az autizmussal élô személyek kulcsproblémájának tekint: fogyatékos a meg-
értésük önmagukra és másokra, mint személyekre vonatkozóan, nehézségük 
van az érzelmeknek, mások gondolkodásának, véleményének megértésében. 
A modern autizmus irodalomban errôl, mint „naív tudatelmélet”, vagy, mint 
„elmevakság” olvashatunk (pl.Baron-Cohen és Bolton, 2000). Az autizmussal 
élô személyek számára tehát nehézséget jelent annak felismerése, hogy mit 
érezhet, gondolhat egy másik ember. Ez vonatkozik a legegyszerûbb érzelmek 
(vidám, szomorú, mérges, ijedt) felismerésére is, s még inkább arra, hogy mi-
ért éppen úgy érez az illetô. Ennek a sérülésnek a következménye az is, hogy 
gyakran nem értik, hogy miért tesznek valamit mások, vagy mit szándékoz-
nak tenni. 

 
 Sokszor tapasztaljuk, hogy a személyek nem osztják meg élményeiket, érzése-
iket, gondolataikat, s amikor mi beszélünk nekik sajátjainkról, az iránt nem-
igen érdeklôdnek: nehézséget jelent „együtt örülni” más örömének, s vigaszt 
nyújtani másoknak. Nagy bizonytalanságot okozhat, hogy nem tudják kiszá-
mítani, hogy mások mit fognak tenni és ez félelmet, visszahúzódást, dühöt 
válthat ki belôlük. 

  
 A szemkontaktus használatának nem is annyira a hiánya, sokkal inkább fur-
csasága jellemzô tünet: „nem jókor”, vagy nem úgy néznek ránk, ahogyan 
azt „elvárjuk” (pl. egyszerûen csak hosszan nézi szemünket-arcunkat az illetô, 
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anélkül, hogy éreznénk, „belenéz” a szemünkbe). Sokszor nem világos szá-
mukra, hogyan tudunk a szemünkkel „jelzéseket adni”, és ezért nem is értik 
azokat a finom üzeneteket, amelyeket így próbálunk hozzájuk intézni. 

  Ugyanez vonatkozhat a többi finom jelzésünkre, mint pl. a gesztusok 
(fôképp azok, amelyeket az érzelmek kifejezésére használunk), a köztünk lévô 
távolság csökkentése-növelése, az érintések, az arckifejezések, a hangsúly, be-
szédsebesség, hangerô változtatása is. 

  Egy sor más dolog is (pl. a köszönés, a várakozás, a sorrakerülés, a másik sze-
mély figyelmének felkeltése, a segítségkérés és elfogadás) a társas kapcsolatok 
megértésén alapul, ezeket másokat utánozva, megfigyelve, a társas élet szabá-
lyait megértve tanuljuk meg. Az autizmussal élô személyek általában nagyon 
ügyetlenek ezeken a területeken, magyarázataink, példamutatásunk ellenére 
sem tudják, hogyan kell ezeket a társas szabályokat betartani. 

A kommunikációs készségek sérülése
 Az egészségesen fejlôdô csecsemôk és kisgyermekek már a beszédet megelôzô 
idôszakban egy sor kommunikatív viselkedést használnak. Itt gondolhatunk a 
jelzôsírástól és gagyogástól kezdve az úgynevezett közös figyelmi viselkedések 
körére. Ez utóbbiba tartozik a rámutatás, ami azt jelenti, hogy szeretnénk meg-
kapni egy tárgyat, illetve arra szolgál, hogy felhívják, ráirányítsák másvalaki 
figyelmét egy tárgyra vagy eseményre. Ilyen viselkedés egy tárgy felmutatása 
és átadása is, amivel érdeklôdésünket vagy igényünket jelezzük vele kapcsolat-
ban. Az autizmussal élô gyermekek többsége ezekkel a kommunikációs alap-
szabályokkal sincs tisztában, spontán ritkán használják azokat. 

  A beszéd kialakulásának idôszakában és késôbb is, az átlagosan kommuni-
káló személyek tovább használják a nem-nyelvi eszközöket, vagy azért, hogy 
kapcsolatot teremtsenek a környezetükkel, vagy, hogy mondanivalójukat szí-
nesebbé tegyék, kiegészítsék, esetleg módosítsák. Természetesen jól is értel-
mezik ezeket a nem szóbeli jelzéseket.. Az autizmussal élô személyek közös 
jellemzôje, hogy ezeknek mind használata, mind pedig megértése sérült: pl. 
az arckifejezés gyakran nincsen összhangban a hangsúllyal, vagy a gesztusok 
nem árnyalják a beszédet. 

  Ugyanakkor a mindennapi életben még a szóbeli magyarázatoknál is gyak-
rabban (illetve azok mellett is állandóan) használjuk ezeket az ún. nonverbális 
jelzéseket, pl. ha szeretnénk, hogy gyermekünk befejezzen egy számunkra 
nemkívánatos viselkedést, akkor mellélépünk, és a karjára tesszük a kezünket 
(esetleg egy rosszalló pillantást is vetünk rá). Ha gyermekünk autizmussal él, 
könnyen lehet, hogy ezeket a finom jeleket nem érti meg, és így gyakran ju-
tunk arra a téves következtetésre, hogy nem akar szótfogadni, környezetünk 
pedig gyakran ad olyan visszajelzést, hogy a gyermek nem „jólnevelt”. 

  A kommunikációs nehézségeket nagymértékben nehezíti a beszédfejlôdés 
gyakori késése, zavara vagy a beszéd teljes hiánya. A nembeszélô személyeknél 
feltûnô a kompenzációra való törekvés hiánya is: nem próbálja sem gesztusok-
kal, sem más egyéb módon kifejezni magát (ellentétben más kommunikációs, 
nyelvi vagy beszédproblémával küzdô személyekkel).

  A beszédet használó, autizmussal élô személyekre jellemzô az értelmi szint-
jükhez képest gyenge beszédhasználat, s még az ehhez mérten is gyenge be-
szédértés. Több szó esett már az elvont fogalmak megértésének nehézségérôl. 
Ennek következménye a nyelv szó szerinti értelmezése, mely számukra gyak-
ran a félreértések forrása lehet. A beszéd furcsa, vagy mindig ugyanarról szóló 
tartalma, korábban hallottak állandó ismételgetése (ún. nyelvi sztereotípiák), 
szokatlan hanghordozás, ritmus vagy sebesség is a nyelvi-kommunikációs 
nehézségek feltûnô tünete. A társalgás elkezdésében, fenntartásában, befeje-
zésében, tehát általában a kommunikációs folyamatok irányátásában szintén 
tapasztalhatók ügyetlenségek.

A rugalmas viselkedésszervezés sérülése
 A harmadik sérült területet a szakirodalom több gyûjtônévvel is illeti: a „fan-
tázia sérülése”, „kényszeres, ritualisztikus viselkedések” vagy a „szerepjáték sé-
rülése” a leggyakoribb elnevezések. Valójában átfogó területrôl van szó, mely 
mindegyik elnevezés „tartalmát” magában foglalja.

AUTIZMUS



 Gyakori a beszûkült érdeklôdés, az alacsony aktivitásszint, nem ritkán ta-
pasztalunk unalomig ismételt, gyakran szokatlan tevékenységeket, hobbikat. 
Az érdeklôdés fôleg az eszközök, tárgyak, játékok fizikai jellegzetességeire 
irányul: pl. a kisautó kerekének pörgetése, labdapattogtatás, egy zsinór vagy 
kendô lóbálása vagy a mûködô mosógép figyelése. Jobb értelmû személyeknél 
a szûk körû érdeklôdés már gyakran nem a fent említett fizikai jellegzetessé-
gekre irányul, hanem általában a társas világtól független adatokra, témákra, 
érdeklôdési körökre: pl. térképek, közlekedés, jármûvek, országok és fôvárosok, 
lakcímek, háztartási eszközök márkái, anyagai, tv-mûsorok.

 Az ilyen gyermek játékából hiányzik a változatos szerepjáték: nem tesz úgy, 
„mintha” (pl. mintha ô lenne a királyfi/királylány, vagy mintha a tányérja 
kormány lenne), ha pedig játszik ilyesmit, az gyakran minden alkalommal 
azonos, ugyanolyan, mint amikor azt legelôször hallotta/látta/játszotta. Álta-
lában nehezen engedik meg, hogy valaki bekapcsolódjék, megváltoztassa ezt 
a játékot.

 Szintén problémát jelenthet az idô múlásának és a sorrendiségnek a megértése. 
Bár az autizmussal élô személyeknek gyakran nagyon jó a memóriájuk, mégis 
gyakran ütköznek nehézségekbe, amikor egy tevékenységet részfeladatokból 
álló lépéssorként vagy az idôbeli sorrendet kell megérteniük. A világot gyak-
ran csak „töredezetten” képesek értelmezni (ld késôbb) így ez a probléma még 
akkor is fennállhat, ha megértik, hogy mi az a tevékenység, amelyet elvárunk 
tôlük, de az nem látható (vizualizált formában). Ez a jelenség tehát kevésbé 
áll kapcsolatban a memóriával vagy a nyelvi megértéssel, inkább tükrözi a 
viselkedésszervezés nehézségeit. Segítséget jelenthet vizuális támpontok hasz-
nálata (ld. 5.-a protetikus környezet elemei).

A VISELKEDÉST, GONDOLKODÁST MEGHATÁROZÓ 
TUL AJDONSÁGOK

 Amikor az autizmussal élô személyekrôl gondolkodunk, érdemes tekintettel 
lennünk néhány további, a gondolkodásukat nagyban meghatározó, jellemzô 
tulajdonságukra. Ezek nem mindegyike sorolható egyértelmûen a triász va-
lamelyik területe alá, bár alapvetôen összefüggnek az ott bemutatott jellegze-
tességekkel. A felsorolás nem teljes, hiszen a mit/hogyan kérdést számos más 
tényezô is befolyásolja, pl. az életkor, az értelmi szint, az autizmus súlyossága, a 
szociális és kulturális háttér, az elérhetô fejlesztések, elhelyezések minôsége és 
mennyisége, a család anyagi és egyéb erôforrásai. Az itt felsorolt jellegzetessé-
gek elsôsorban az autizmussal élô személyek lehetséges képességeire, sérülései-
re fókuszálnak, így próbálva segítséget nyújtani gondolkodásuk megértéséhez.

Az azonossághoz való ragaszkodás
 Az újdonságtól való félelem, a bizonytalanság érzése okozhatja a jellegzetes 
ragaszkodást az azonossághoz (útvonalakhoz, helyekhez, személyekhez), illet-
ve a frusztráció és a félelem kapcsán jelentkezô düh- és szorongási rohamokat 
akár nyilvános helyen, vásárlás közben, közlekedés során, várakozáskor.

Az észlelés-érzékelés jellegzetességei
 Gyakoriak az észlelés-érzékelés furcsaságai: szagolgatás, tárgyak nyalogatása, 
fájdalom-érzés gyengesége, ingerek keresése vagy elkerülése, a hallásfigyelem 
zavara. Az autizmussal élô személyek többségére jellemzô az egyes környezeti 
hatásokra adott szélsôséges reakció. Ha a fájdalomra adott reakciókon keresz-
tül világítjuk meg a problémát, azt mondhatnánk, hogy vannak olyan sze-
mélyek, akik szinte egyáltalán nem reagálnak a fájdalomra (gondoljuk meg, 
micsoda veszélyben vannak az egészségüket érintôen!), míg mások a hajuk fi-
nom megsimogatását is fájdalmasnak élik meg. Tovább bonyolítja a helyzetet, 
hogy ezek a szélsôségek különbözô idôszakokban ugyanazon személyeknél is 
elôfordulhatnak. Mindez igaz lehet a vizuális és hangingerekre, a tapintásra és 
a fizikai közelségre, szaglásra, ízlelésre is. 
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A figyelem jellemzôi
 A figyelemmel kapcsolatos problémák közül leggyakrabban azt vehetjük ész-
re, hogy a gyermek nem vesz észre szembeötlô jelenségeket (pl. valaki belép 
a szobába), ugyanakkor egy számunkra jelentéktelennek tûnô látvány (pl. a 
szél mozgatta függöny) hosszú idôre leköti és elveszi a figyelmét. A tipikusan 
fejlôdô személyek általában képesek megosztani a figyelmüket (pl. miközben 
egy könyvet olvasunk érzékeljük, hogy az utcáról autók zaja hallatszik, és 
ha egy különös zaj szûrôdik be, valószínûleg megnézzük, hogy mi az), ezzel 
szemben úgy tûnik, hogy az autizmussal élô személyek csak „mindent, vagy 
semmit” módon tudnak figyelni. Ráadásul, ha túl sok az inger, nem mindig 
tudják kiválasztani a relevánsat, ha pedig kiválasztanak egyet, arról nehezen 
válthatnak egy másikra.

Emlékezet
 Gyakran számolnak be autizmussal élô személyek kivételes emlékezô tehet-

ségérôl: képesek lehetnek mechanikusan megjegyezni és felidézni nagyszámú, 
nem szociális tartalmú elemet, pl. neveket, születési dátumokat, utcaneveket, 
útvonalakat. Amikor azonban az volna a feladatuk, hogy meséljenek el saját 
szavaikkal egy történetet, vagy akár egy velük megtörtént eseményt, nehezen 
ragadják meg a lényeget, emlékezetük inkább a kisebb, kevésbé fontos, nem 
szociális tartalmú részletekre terjed ki. Az emlékezettel kapcsolatos problémák 
összefüggésben lehetnek az autizmussal élô személynek a világról és az abban 
lévô összefüggésekrôl való fogyatékos tudásával is. 

Problémamegoldás
 Gondoljuk el, hogy naponta hányszor kerülünk olyan helyzetbe, amikor dön-
tenünk kell, hogyan tovább, tudva azt, hogy egy-egy dolognak több megol-
dása is lehet, ugyanakkor a már meglévô stratégiáink közül választhatunk 
megoldást, mérlegelve a kimenet elônyeit és hátrányait. A problémamegoldás, 
a döntési helyzetek gyakran olyan rugalmas gondolkodást és stratégiák meg-
létét feltételezik, amelyekkel az autizmussal élô személyek nem rendelkeznek. 
A problémás helyzet megoldását tovább nehezítheti az adott feladat céljának 
nem-értése, a reális jövôre irányultság hiánya, a szimbolikus gondolkodás ne-
hézsége. 

Az általánosítás hiánya
 A problémák megoldásakor, csakúgy, mint egy új, megtanult készségnél vagy 
elsajátított ismeretnél, az autizmussal élô személyek általában egy adott szi-
tuációhoz kötnek egy bizonyos megoldást, tartalmat, és új helyeken/ szemé-
lyekkel/ helyzetekben maguktól igen ritkán képesek azonnal használni, álta-
lánosítani e megtanult készségeket. Váratlan nehézséggel találhatják szemben 
magukat akkor is, ha egy jól ismert helyzetben egy új szociális elem kerül 
bevezetésre (pl. ha egy ismerôs tevékenységet egy új partnerrel kell végezni).

Az utánzás
 A társas tanulás egyik lehetséges útja az utánzás. Az autizmussal élô személyek 
egy része egyáltalán nem utánoz, másoknál azonban azt látjuk, hogy komoly 
szövegeket (sokszor az intonációval, hangszínnel együtt) vagy viselkedéseket 
(az azt övezô kontextussal együtt) utánoznak. Úgy tûnik azonban, hogy (bár 
ennek a „visszhangszerû” viselkedésnek, beszédnek lehet szerepe saját viselke-
désük irányításában, olykor a tanulásban is) gyakran képtelenek kiválasztani 
az utánzásra érdemes, értelmes viselkedést. Így nem várhatjuk, hogy az ilyen 
típusú utánzás révén, segítség nélkül megtanulják a társas érintkezés, vagy a 
kommunikáció alapszabályait. 

Kezdeményezôkészség
 Az autizmussal élô személyeknél gyakran tapasztalható, hogy szinte teljesen 
hiányzik belôlük az új dolgok felfedezésére, sikerek elérésére irányuló belsô in-
díttatás. Ez nem jelenti azt, hogy nem elégedettek, ha egy feladat sikerül, vagy 
nem dühösek, amikor kudarcélményük van. Gyakran azonban úgy tûnik, 
hogy csak addig képesek teljesíteni, amíg a dolgok elérik az állandóságot. 



 A motiváció hiánya és annak meg nem értése, hogy „miért jó mások kedvében 
járni” együttesen azt eredményezheti, hogy a dicséret, illetve egyéb szociális 
jutalmak nincsenek túlzottan pozitív hatással viselkedésükre. Általában sok 
bátorításra van szükségük, hogy részt vegyenek számukra félelmetes, meg-
jósolhatatlan, új helyzetekben, tevékenységekben. Kezdetben szükség lehet 
valamilyen külsô jutalomra (ez például lehet a kedvenc, akár sztereotip tevé-
kenység, vagy az sztereotip érdeklôdési körbe tartozó információ, tárgy).

A szigetszerû képességstruktúra
 Közös az autizmussal élô személyekben, hogy egyes képességeik nagyon kü-
lön bözô szinten lehetnek, így egyikbôl nem feltétlen következtethetünk egy 
másikra.

  Például lehetséges, hogy egy autizmussal élô személy mindent elolvas és 
tud a vonatokról (típusok, útvonalak, menetrend, gyártási év stb.), azonban 
képtelen minden ezzel kapcsolatos, szociális-kommunikációs készségeket 
igénylô feladatot végrehajtani. Nehézsége lehet − a példánál maradva − el-
jutni egy pályaudvarra, megvenni egy vonatjegyet, információt szerezni az 
utastájékoztató tábláról, önállóan helyet keresni egy fülkében, megtalálni a 
vonaton a vécét, elhelyezni a hátizsákját, köszönni a fülkében ülôknek, kiszol-
gálni magát az utazás során stb.

  Ezek a „kiemelkedô” képességek általában azokon a területeken jelentkeznek, 
amelyek nem igényelnek szociális kapcsolatokat, társas megértést (pl. tények, 
adatok, matematika, memoriter, informatika). Éppen ezek a szigetszerûen, a 
többi közül kiemelkedô képességek vezetnek gyakran arra a tévhitként élô kö-
vetkeztetésre, hogy itt valójában egy „ép személyiség várja kiszabadítását az 
autizmus börtönébôl”, illetve, hogy „minden, autizmussal élô személy rendel-
kezik kiemelkedô képességekkel”. 

A mozgási kontroll
 A mozgás kontrollját illetôen két fontosabb problémát hoztak összefüggésbe 
az autizmussal: (Clements – Zarkowska, 2000) egyrészt léteznek olyan kényszeres mozgá-
sok, melyekrôl a személy úgy érzi, hogy azokat nem képes kontrollálni. Más-
részt viszont elôfordulhat, hogy az illetô kialakít egy pozíciót, amelybôl ne-
hezen tud egy új mozgássort elindítani, mintegy „bennragad”. A mozgásra 
jellemzôek lehetnek ezen felül más furcsaságok is: a kezek röpködô mozgása, 
lábujjhegyen járás, pörgés, ugrálás, a test hintáztatása, bizarr testtartások, gri-
maszok stb. Bizonytalan mozgást eredményezhet, ha a személy „töredezett” 
látásmódja miatt nem tudja egységesen észlelni a felületek különbözô mintá-
zatait (ez bizonytalanságot eredményezhet, pl. lépcsôn, avaron, vagy színes, 
mintás járólapon).

A világkép jellemzôi  
 Általában jellemzô a „töredezett világkép”: (Frith, U.,1991) az autizmussal élô sze-
mélyek gyakran minden új információt valóban újként, egy korábbi tapasz-
talathoz nem kapcsolva élnek meg. Ez egyrészt számos tünet magyarázatául 
szolgálhat (pl. problémamegoldás nehézsége, észlelés furcsaságai, rugalmatlan 
gondolkodás), másrészt mint a gondolkodásra jellemzô sajátosság is igen meg-
határozó.

Az egyéb tulajdonságok közé sorolható, jellemzô erôsségek
 A problémák mellett megfogalmazható néhány olyan erôsség, amely az autiz-
mussal élô személyek többségénél megfigyelhetô. Ez nem jelenti azt, hogy 
ezeken a területeken ne lehetne sérülés, azonban azok a képességek, amelyek 
az említett módon, „szigetszerûen” kiemelkednek általános képességeik közül, 
általában az alábbi területekkel vannak kapcsolatban:

− vizuális információ megértése,
− tanult rutinok, szabályok pontos megtartása, 
− jó mechanikus memória,
− érdeklôdésének megfelelô témánál, feladatokban kiemelkedô koncentráció, 

kitartás,
− egyes nem szociális tartalmú területeken relatíve jó képesség.
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Megjósolható fizikai és szociális környezet – a tipi -

kus fejlôdésmenetû emberek számára a várható 

események, mások viselkedése, illetve a velük szemben 

mások által  támasztott követelmények szociális, 

nyelvi, ok-okozati megértésüknél fogva elôre látható-

ak, az ebben történô változásokhoz finom jelzések 

alapján rugalmasan alkalmazkodni tudnak 

Az autizmussal élô személyeknél ezek a készségek, 

képességek sérültek, ezért az egyes helyzetek megértése, 

és az abban való részvétel  nehézségekbe ütközik.



 Ezek tehát azok a területek, amelyekre erôteljesebben építhetünk, amikor tá-
mogatást szeretnénk nyújtani autizmussal élô személyek számára. A következô 
részben lesz szó arról, hogy mi az, amit a tipikus gyengeségeket és erôsségeket 
figyelembe véve ma alkalmazunk a fizikai környezet adaptálásakor. Természe-
tesen az adott személy, vagy csoport „gyengeségei-erôsségei” nagyban függ-
nek attól, hogy az illetô(k) az autizmus spektrumán hol helyezkedik(nek) el. 

VISELKEDÉSI PROBLÉMÁK 
 
 A szociális és kommunikációs készségek minôségi károsodása miatt az 
autizmussal élô személyek csak korlátozott módon képesek megérteni, hogy 
mi, miért és hogyan történik. Ez szinte lehetetlenné teszi a környezeti történé-
sek (személyek, események, fizikai környezet) hatékony megjóslását és kont-
rollálását. A rutinokhoz való ragaszkodás, a változások nehéz elviselése miatt 
a természetszerûen állandóan változó környezet fenyegetôvé válhat, s ebben 
a félelmetes helyzetben az autizmussal élô személyek viselkedése igen töré-
keny lehet. Ha viselkedésüket a zavarnak megfelelôen, annak jellegzetességeit 
figyelembe véve értelmezzük, azok sokkal érthetôbbé és elfogadhatóbbá vál-
nak. Még ezután is maradhat azonban számos olyan viselkedésmód, amelyet 
ezután is „problémásnak” minôsítünk. 

 Nehéz meghatározni, hogy mit tekintünk problémás viselkedésnek, mert az 
emberek egyéni toleranciaszintje nagyon különbözô lehet. Így, ha pozitív vi-
szonyba kerülünk a fogyatékos személlyel, ez a szint jelentôsen megnôhet: 
gyakran nem is érzékeljük a devianciát, „elnézünk” bizonyos, korábban zava-
rónak tartott viselkedéseket. 

 A problémás viselkedéseket az alábbi kategóriákba sorolhatjuk: (Clements – Zarkowska, 

2000 alapján) viselkedés, a mely
− nem felel meg a személy élet- és/vagy fejlettségi korának,
− veszélyes önmagára, vagy a környezet számára,
− hátrányba juttatja, kizárja a személyt a tanulásból, társas világból,
− stresszt okoz a környezet számára,
− nem felel meg az általánosan elfogadott viselkedési, szociális, etikai normáknak.

 A viselkedési problémák a többi lehetséges problémával megegyezôen egyé-
nenként eltérô, változatos képet mutathatnak: különbözhetnek fajtájukban, 
mennyiségükben, intenzitásukban. Kezelésükben a megelôzés mindenképpen 
elsôdleges jelentôséggel bír: a személy sajátos nehézségeinek megértése, a szo-
ciális és fizikai környezet módosítása számos súlyos probléma megjelenését 
teszi elkerülhetôvé. Mindezek ellenére a belátás nehézségei, a veszélyérzet hiá-
nya, a szenzoros nehézségek stb. okán néhány esetben nem tudjuk megelôzni 
a súlyos probléma kialakulását és további intézkedésre lehet szükség. Súlyos 
viselkedésprobléma esetén, pl. autoagresszió (önmagára irányuló agresszió: a 
személy a saját fejét üti; harapja, vagy marja magát stb.), agresszió, ehetetlen 
dolgok lenyelése, bútorok felborítása, tárgyak dobálása, „elkóborlás”, veszély-
helyzetek fel nem ismerésének következményei: áramütés, magasból leesés 
stb. óriási jelentôsége lehet a megfelelô környezetnek. Ha olyan célcsoporttal 
van dolgunk, amelynél ezek a viselkedések szóba jöhetnek, a megfelelô kör-
nyezet kialakítása elengedhetetlen: pl. fóliázott ablaküvegek, rögzített kerti 
padok vagy az elvonulást lehetôvé tevô biztonságos, ingerszegény helyiségek. 
Strukturálatlan idôben gyakrabban figyelhetô meg passzivitás és/vagy visel-
kedésproblémák felbukkanása, így a viszonylag szoros program kialakítása és 
megtartása szintén döntô jelentôségû lehet.

AUTIZMUS
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 Ma a világon mindenütt a gyermekek ellátása a legkielégítôbb, a környezetre 
vonatkozó írás is fôleg gyermekek ellátása során kialakult elveken nyugszik. 
Viszonylag kevés, autizmussal élô felnôtt vagy idôskorú emberrôl van tudo-
másunk. Ennek oka egyrészt az, hogy maga az autizmuskutatás még fiatal 
tudomány, másrészt az utánkövetéses vizsgálatok drágák és viszonylag torzak 
is, hiszen sok felnôtt, autizmussal élô személy ma nem is ezzel a diagnózissal 
rendelkezik. Tudásunk különbözô orvosi-pszichológiai-pedagógiai leírásokból, 
autizmussal élô felnôttek önéletleírásaiból, illetve a kisszámú utánkövetéses 
vizsgálatból merítkezik. 

  
 A kimenetellel és az azt meghatározó tényezôkkel is viszonylag kevés kutatás 
foglalkozott. Ami viszont itt is nyilvánvaló, az az, hogy a lehetséges kimene-
telek köre igen tág. Az értelmi fogyatékossággal is küzdô személyek számá-
ra alapvetô jelentôséggel bír az egész életen át tartó támogatás és felügyelet, 
és ez önmagában felveti a családon kívüli elhelyezés szükségességét. A jobb 
képességû, autizmussal élô személyek is valószínûleg valamennyi támogatásra 
szorulnak, közülük azonban néhányan képesek lehetnek önálló életvezetésre 
és akár a szabad munkaerôpiacon történô munkavállalásra is. 

  
 Általánosságban elmondható, hogy az autizmussal élô emberek a serdülô- és 
felnôttkorban is képesek fejlôdésre mind intellektuálisan, mind egyéb terüle-
teken.

SERDÜLÔKORI VÁLTOZÁSOK

 A serdülôkorban minden gyermek változik fizikai és pszichés értelemben is. 
Ezek a változások autizmussal élô gyermekek esetében a sérülés jellege miatt ál-
talában különböznek a tipikusan fejlôdô gyermekeknél megismert változások-
tól.  Némelyeknél javulás tapasztalható a társas megértés során, amely lehetôvé 
teszi, hogy több mindent megértessünk velük. A jobb megértés miatt általá-
ban csökken a viselkedésproblémák száma és intenzitása, javul az önkontroll, 
Ugyanakkor a fiatalok gyakran ekkor szembesülnek másságukkal, nem tudnak 
baráti kapcsolatokat teremteni, tevékenységeik beszûkülhetnek, megnô a de-
presszió kialakulásának veszélye. A jobb képességû fiatalok gyakran szenved-
nek attól, hogy, noha szeretnének kortárs-, illetve párkapcsolatokat kialakíta-
ni, szociális ügyetlenségük miatt ez nehézségekbe ütközik. A problémát tetézi, 
hogy mivel képtelenek kiszámítani (elôrevetíteni, megjósolni) mások gondol-
kodását, viselkedését, gyakran válnak áldozattá, bûnbakká, nevetség tárgyává 
anélkül, hogy felismernék, mások kihasználják ôket. Másoknál romlás tapasz-
talható, mely lehet tényleges: növekedhetnek az agresszív megnyilvánulások, 
felléphet epilepszia, ritkán elôfordul átfogó, készségvesztéssel járó romlás is. A 
valódi romlás mellett azonban a negatív változás látszólagos is lehet: ebben 
az életkorban a tipikusan fejlôdô kamaszok óriási, hihetetlenül gyors válto-
záson mennek át, melynek táptalaja részben éppen a társas kapcsolatok átala-
kulása. Az autizmussal élô serdülôk szociális nehézségeik miatt ezt a tempót 
képtelenek követni, fejlôdésük lényegesen lassúbb, így egyre nyilvánvalóbb és 
szélesedô szakadék keletkezik normál fejlôdésmenetû társaikhoz képest. Így ez, 
noha nem valódi romlás, mégis ezt a benyomást kelti. 

3. Autizmus serdülő-
  és felnőttkorban



ELHELYEZÉSI NEHÉZSÉGEK

 Általában nehéz megoldani a támogatásra szoruló fiatalok elhelyezését is. Az 
elhelyezés terén két modell a leggyakoribb: léteznek kis csoportokat befoga-
dó otthonok, illetve a nagyobb, védett közösségek. Ez elôbbi otthonosabb, 
személyesebb, egyénre szabottabb, s általában belesimul a helyi közösség-
be. Az utóbbiban sokkal kevesebb lehetôség van az adott személy igényeinek 
és lehetôségeinek figyelembevételére, s ezek a nagy intézmények általában 
elszigetelôdnek a környezetüktôl is. 

MUNKALEHETÔSÉGEK

 A munkavállalásra sok, autizmussal élô felnôttnek igen csekély esélye van, 
függetlenül attól, hogy valójában képes lenne-e dolgozni. A gyakorlat azt 
mutatja, hogy azok, akik el tudnak helyezkedni (csak nagyon ritkán a nyílt 
munkaerôpiacon, többnyire inkább védett munkahelyeken), általában a ké-
pességszintjükön jóval aluli feladatokat kapnak.

ÖNÁLLÓ ÉLET

 Kikerülve a család védelme alól, fontossá válnak olyan kérdések, mint a sze-
mélyes higiénia, a mindennapi önállóság, a szabadidô hasznos eltöltése, mely 
területeken szintén sok segítséget igényelhetnek.

  Felnôttként az autizmussal élô személyeknek is szüksége lehet különbözô 
szolgáltatásokra (gondolhatunk itt a fodrásztól a bevásárláson át, a tömegközle-
kedés használatára), melyhez szintén nagyon különbözô segítségre lehet szük-
ségük. Vannak, akikkel csak a lehetséges forgatókönyveket kell gyakoroltatni és 
vannak olyanok is, akiket kísérni, bátorítani, vagy fizikailag is segíteni kell. 

  A szolgáltatások közül kiemelt jelentôsége van az egészségügyi szolgáltatá-
soknak, köztük a prevenciónak (pl. a gyakori étkezési problémákból kialaku-
ló betegségek, az allergia, elhízás kapcsán), a vizsgálati helyzeteknek vagy a 
már kialakult betegségek ellátásának. Mindezek kapcsán felmerülnek szoci-
ális-kommunikációs nehézségek is. Ma Magyarországon még nagyon kevéssé 
felkészült az egészségügy – legyen szó akár kórházi, akár ambuláns ellátásról 

– autizmussal élô emberek fogadására, ellátására.

SZE XUALITÁS

 A serdülôkorral járó biológiai változások megegyezhetnek a tipikusan fejlôdô 
kamaszokéval, azonban a saját szexualitásukkal kapcsolatos tudásuk általában 
szintén sokkal korlátozottabb. Ezen a területen is különbözô problémákkal 
küzdhetnek, azonban mindannyiuknak segítségre lehet szüksége: egyeseket 
egy-egy kapcsolat kialakításában vagy az áldozattá válás elkerülésében, míg 
másokat a helyes szexuális alapviselkedések megtanításában támogathatunk. 

 A fiatal- és felnôttkor tehát mindenképpen új kihívások elé állítja mind az 
autizmussal élô személyt és családját, mind azokat a segítôket, akik ôket támo-
gatják.

AUTIZMUS



NEHÉZSÉGEK A VISELKEDÉS ÉRTELMEZÉSÉNÉL 
ÉS A TERÁPIÁS TÖREKVÉSEK MEGHATÁROZÁSÁNÁL

 Természetesen a második fejezetben részletezett problémák nem mindegyike 
található meg egy adott személyben, illetve más viselkedések is jellemezhetik 
az autizmussal élô gyermekeket és felnôtteket. Az egyes problémák súlyossága 
is igen változó lehet. Változatos lehet az autizmushoz tartozó járulékos problé-
mák mennyisége és minôsége is. 

  Az autizmussal élô emberek számára is óriási probléma, hogy több nehézség 
együttes hatásával kell megküzdeniük, a segítségnyújtásban pedig – a renge-
teg variációs lehetôség miatt –, ritkán tudunk kész recepteket ajánlani. 

  Az autizmussal élô személyek viselkedése az egységes alapproblémák mel-
lett tehát nagyon különbözô lehet és éppen ez a nagy variációs lehetôség az 
oka, hogy az autizmussal élô gyermekek és felnôttek egy óriási skálán, ún. 
spektrumon helyezkednek el. Emiatt, noha a róluk valógondolkodás és velük 
való foglalkozás követelményei azonos alapon nyugszanak, konkrét sémákat 
és követelményeket nagyon nehéz megfogalmazni. Egyes környezeti követel-
mények megfogalmazásakor pontosan kell ismernünk az adott autizmussal 
élô személyt vagy személyek csoportját ahhoz, hogy valóban konkrétumokat 
határozhassunk meg.

EGYSÉGES AL APOK A FIZIKAI KÖRNYEZET 
ELRENDEZÉSÉBEN

 Ahhoz, hogy képesek legyünk bárminek a befogadására, biztonságos, megjó-
solható és érthetô szociális és fizikai környezetre van szükségünk. Természe-
tes, hogy – mint bármelyikünk – az autizmussal élô személyek is válaszokat 
szeretnének a „Mit-hol-mikor-meddig-miért kell tennem?” és az „ezt vajon 
hogy egyeztessem össze saját vágyaimmal?” típusú kérdésekre (melyeket szo-
ciális-kommunikációs hiányosságaik miatt leggyakrabban meg sem tudnak 
fogalmazni). Ha a személy viselkedését helyesen értelmezzük és elfogadjuk, az 
feltétlen segítségünkre van a vele való kapcsolatteremtésben. Ez azonban még 
mindig kevés ahhoz, hogy a társas kapcsolatokat, a kommunikációt és nyel-
vet kevéssé értô, saját tevékenységeit, viselkedését nehezen megszervezni tudó, 
az elvont fogalmakat csak bizonyos határok között értô ember biztonságban 
érezhesse magát. Számos pedagógiai feladat, a társas, személyi környezettel 
kapcsolatos elvárás fogalmazható meg az érzelmi biztonság megteremtése ér-
dekében, amelyre azonban ez az írás nem térhet ki. Ehelyett azokra a straté-
giákra koncentrálunk, amelyek a fizikai környezet elrendezésével kívánják a 
biztonságérzetet növelni. 

 Az autizmussal élô személyek számára tervezett fizikai környezet kialakítá-
sakor elsôdlegesen arra kell törekednünk, hogy eltávolítsuk a nem kívánt 
stresszorokat, és ezzel megelôzzünk egy sor lehetséges problémát. A velük való 
munka és együttélés során érdemes megfigyelni és tiszteletben tartani az adott 
személy sajátos reakcióit és a lehetô legminimálisabbra csökkenteni a zava-
ró környezeti hatásokat (használhatunk pl. szélesebb folyosókat, csökkentett 
fényt, fülvédôt, napszemüveget). Általános alapelvnek tekinthetô, hogy kis 
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4. A biztonságot nyújtó 
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AUTIZMUS

létszámú csoportokat hozzunk létre, csökkentsük az ingerek szintjét és/vagy 
alakítsunk ki néhány olyan kicsi, biztonságos területet, melyet nyugtalanság, 
túlterheltség esetén (nem büntetésként!) felkínálhatunk az autizmussal élô 
személy számára. 

 A gyakorlatban pl. ez azt is jelenti, hogy óriási nyitott ebédlôk helyett kis 
boxokat, vagy több kis étkezôt használunk, s a foglalkoztató helységek, 
mûhelyek, tankonyhák stb. sem lehetnek „hangárszerûek”.

 Az autizmussal élô személyek számára nehezen érthetô élôbeszéd és a szociális 
közvetítés helyettesíthetô és kiegészíthetô vizuális környezeti támpontokkal, 
amelyeket összefoglalóan protetikus (egyes hiányzó, vagy sérült képességet 
pótló, kiegészítô, segítô) környezetnek nevezünk. Ennek fô elemei a tér-struk-
túra, a napirend és a tevékenységszervezés (ezeket alább részletesebben is át-
tekintjük). Ezek mellett további, egyénre szabott, vizuális segítô eszközök is 
használhatók. 

Tér-struktúra
 Az autizmussal élô személyek számára a tereket mindig strukturáltan alakítjuk 
ki. Az egyes terek vizuálisan is jól elkülönülnek egymástól. 

 A terek elválasztása egyaránt függ az adott teret használó személyek, illetve 
maga a tér jellemzôitôl. Az egyes, különbözô funkciójú terek elválasztására 
alkalmazhatunk színeket (pl. más színû a fal, a járólap, vagy külsô helyszínen 
a pad), bútorokat, szônyegeket. Idônként szükség lehet erôteljesebb jelzésekre 
is, ilyenkor kihúzott szalagokkal, paravánokkal vagy kapukkal választhatjuk 
el az egyes tereket.

  A különbözô terek megfelelô használatához mindig ragaszkodunk, és ez azt 
is jelenti, hogy az egyes terekhez tartozó tevékenységek, feladatok, a szükséges 
eszközök mindig világosan láthatóak, az adott térben helyezkednek el. 

4.1. ÁBR A
A nem kívánt stresszo-
rok eltávolításával 
kialakí tott foglalkoztató 
helyiség. 
Békéscsaba, AUT-PONT

Autista Gyermekekért és 

Fiatalokért Alapítvány

4.3. ÁBR A
Kisebb étkezô kialakí-
tásának példája.
Békéscsaba, AUT-PONT

Autista Gyermekekért és 

Fiatalokért Alapítvány

4.5. ÁBR A
Strukturált területek 
kialakítása
Budapest, 

Autizmus Alapítvány

4.2. ÁBR A
Kicsi, biztonságos terület 
mely nyugtalanság, túl -
terheltség esetén felkínál -
ható az autizmussal élô 
személy számára
Budapest, 

Autizmus Alapítvány

4.4. ÁBR A
Kisebb mûhelyek, fog-
lalkoztató területek. 
Budapest, 

Autizmus Alapítvány

4.1.

4.3.

4.5.

4.2.

4.4.



  Szó volt már az autizmussal élô személyek merev gondolkodásáról, azonos-
sághoz való ragaszkodásukról. E probléma miatt fontos lehet a tereket úgy ala-
kítani, hogy késôbb a lehetô legkevesebb változtatást kelljen végrehajtanunk 
a környezetben. Amennyiben egy teret több funkcióra is használnunk kell (pl. 
ugyanannál az asztalnál eszünk, ahol festünk) az adott feladatnál vizuálisan 
jelezzük, hogy éppen most melyik funkció adott (az elôbbi példánál maradva, 
pl. étkezés elôtt mindig terítôt teszünk fel). 

Napirend
 Az így megtervezett térben napirendeket használunk, melyek további (nem 

szóbeli) válaszokat adnak a hellyel, az idôvel és a tevékenységekkel kapcsola-
tos kérdésekre, úgy, hogy közben az autizmussal élô személy önállóan, állan-
dó segítség nélkül szervezheti tevékenységeit. A napirend mindig egyedi, az 
adott személy számára készül: állhat tárgyakból, fotókból, színes vagy fekete-
fehér rajzokból, írott szavakból. Lényegük, hogy a személy számára pusztán 
a látványból érthetôek legyenek azok az elvárások, amelyek a „mit-hol-mikor 
tegyek?” kérdésekre válaszolnak. Fotókkal, rajzokkal, feliratokkal jelezhetjük 
továbbá a tárgyak helyét, az elvégzett tevékenységért járó jutalmat, az esetleg 
szükséges segítségkérés módját stb.

 Ezeknek a segédeszközöknek központi helyen, az egyes funkcionális terektôl 
nem messze, lehetôleg egy viszonylag nagy, díszítetlen falon vagy fal elôtt kell 
elhelyezkedniük.

Tevékenységszervezés
 Az egyes feladatokat, tevékenységeket szintén úgy szervezzük számukra, hogy 
azokban a lehetô legönállóbbak lehessenek. Ezt úgy érjük el, hogy az egyes 
tevékenységek esetében láthatóvá tesszük, hogy mi a feladat és meddig tart.

 Az idôn túl problémát jelenthet a viselkedésszervezés és az ok-okozati megér-
tés gyengesége miatt az is, hogy az illetô nem látja át a feladat egyes lépéseit és 
azok sorrendjét. Ennek áthidalására az adott tevékenység lépésekre bontásával 
folyamatábrát is használhatunk. Ezt mindig úgy alakítjuk ki, hogy, megfigyel-
jük, az illetô személy miben és hol akad meg. Ennek megfelelôen készítjük el 
a számára a „forgatókönyveket”, melyek a napirendhez hasonlóan lehetnek 
tárgyi, képi vagy írott szintûek is.
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4.6. ÁBR A
Terek elválasztása 
paravánokkal
Budapest, 

Autizmus Alapítvány

4.7. ÁBR A
Napirendek
Budapest, 

Autizmus Alapítvány

4.8. ÁBR A
Tevékenységek, feladatok 
tárgyi szervezése
Budapest, 

Autizmus Alapítvány

4.9. ÁBR A
Tevékenységek, feladatok 
képi vagy írott szintû 
szervezése.
Budapest, 

Autizmus Alapítvány

4.6.

4.7.

4.8. 4.9.



 Ezeknek az eszközöknek szintén helyet kell biztosítanunk az adott térben. 
Gyakran a tereket is úgy alakítjuk, hogy azok egyes funkciói megfeleljenek 
a tevékenységek lépéseinek, vagyis az elrendezés megpróbálja megadni a te-
vékenység forgatókönyvét (pl. ahol belépünk az iskola épületébe, rögtön ott 

alakítjuk ki az öltözôt, így a kabát levételét „jól látható” 
formában követi a belépés a tanterembe; vagy szerencsé-
sebb, ha a mosdó nem a folyosó végén, az ebédlô pedig 
két emelettel lejjebb helyezkedik el, hiszen ez megnehezíti, 
hogy beláthatóvá váljon, hogy az étkezést a kézmosás elôzi 
meg).

A környezet szerepe a társas érintkezésben
Mint azt korábban említettük, a társas együttlét gondot je-
lent az autizmussal élô személyek számára, melyet tovább 
nehezítenek a nyelvi nehézségek és maga a társas fizikai 
közelség. Természetesen meg kell tanítanunk mások kö-
zelségének elfogadását, az együttmûködés alapszabálya-
it, közben azonban tekintettel kell lennünk arra is, hogy 
ez az illetô számára zavaró tényezô elveszi majd a figyel-
mét, frusztrációt okoz. Ha új információkat nyújtunk, és 
ezt társas közvetítéssel tesszük, számíthatunk rá, hogy az 

autizmussal élô személy számára ez olyan elviselhetetlenné válik, hogy nem 
csupán eredménytelen lesz a közlés, de viselkedési problémákat is okozhat. A 
társas közvetítést célravezetô vizuális megközelítésekkel helyettesíteni. Ezek 
a látható információk segítenek az autizmussal élô embereknek megérteni a 
különféle helyzeteket, elvárásokat, valamint ezek segítségével sokkal önállób-
bá válnak, kialakíthatanak jó rutinokat, biztonságérzetet nyernek, és sikerél-
ményhez jutnak. 

A környezeti ingerek aránya
 A tárgyi környezet kialakításánál gondolnunk kell arra is, hogy – a korábban 
említetteknek megfelelôen – sok gyermek különösen érzékeny lehet vizuális 
ingerekre, zajokra, a sok tárgy színes, zsúfolt látványára, szagokra, váratlan 
mozgásra, érintésre. Mindez zavaró lehet, és elvonhatja a személy figyelmét, 
megakadályozva, hogy a valójában fontos információk eljussanak hozzá, vagy 
hogy azokat megfelelôen tudja feldolgozni. Éppen az ennek kiküszöbölésére 
tett kísérlet az oka, hogy az autizmussal élô személyek számára kialakított 
fejlesztô szobák, iskolák, lakóotthonok vagy orvosi rendelôk gyakran ridegnek, 
szegényesnek tûnhetnek. 

AUTIZMUS

A napirend a hellyel és idôvel kapcsolatos informá-

ciók érthetô közlésére szolgáló vizuális segítô eszköz, 

melyet az autizmussal élô személyek mobil módon 

(maguknál tartva) is használhatnak.

Tevékenységszervezés – az eszközök, feladatok olyan 

szervezését jelenti, amelyben társas közvetítés 

(pl. magyarázat) helyett az autizmussal élô személyek 

számára vizuális formában jelenítjük meg elvárásain-

kat, az egymást követô lépéseket, folyamatokat. 

A folyamatábra a belsô forgatókönyvek hiányosságai-

nak pótlását szolgáló vizuális segítô eszköz, melyet az 

autizmussal élô személyek mobil módon (maguknál 

tartva) is használnak.

4.10. ÁBR A
Környezeti ingerek mini -
malizálása miatt az 
autizmussal élô szemé-
lyek számára kialakí-
tott terek ridegnek, 
szegényes nek tûnhetnek
Békéscsaba, AUT-PONT

Autista Gyermekekért és 

Fiatalokért Alapítvány

4.10.



 A dekoráció általában visszafogott, egyszerû formákat, lágy színeket haszná-
lunk. Ugyanez vonatkozik a bútorokra, burkolatokra, drapériákra: a padló sík, 
a függönyök, szekrények, szônyegek egyszínûek, egyszerû formájúak és min-
tázatúak. Általában a megvilágítás lágy és egyenletes, a terek szellôsek, az esz-
közöket, tárgyakat dobozokban, szekrényekben tároljuk. A zajokat minimali-
zálhatjuk, ha pl. csak bizonyos területeken van hifi-berendezés vagy televízió, 
vagy ha a burkolatot úgy választjuk meg, hogy azon a székek ne csikorogjanak. 
A fizikai környezet nyugodtságának biztosítása tehát segít az autizmussal élô 
személynek, hogy a releváns információkra fókuszáljon a tolakodó és gyakran  
beláthatatlan, értelmezhetetlen vizuális, auditív, motoros, taktilis (tapintási) 
és olfaktorikus (olfaktorikus – szaglási)  ingerek helyett.

ÖSSZEGZÉS

 Az autizmus egy máig ismeretlen okokra visszavezethetô, az egész személyi-
séget, minden humán funkciót érintô állapot. Az autizmussal élô gyermekek 
és felnôttek közös jellemzôi a szociális megértés gyengesége, a kommunikáci-
ós nehézségek és a viselkedésszervezés problémái, melyeknek a viselkedésben 
megjelenô tünetei igen változatos képet mutatnak.

  A fejezet célja olyan alapinformációkat nyújtani az autizmus spektrumza-
varról, amelyek használható alapot nyújthatnak a mûszaki követelmények 
magyarázatához az adaptációt megkönnyítô terápiás és tárgyi környezet álta-
lános jellemzôinek leírásával.

  Emellett segíthet az autizmus helyes megítélésében és tágabb értelemben 
a tolerancia, mint egyetemes érték képviselésében. E törekvések tükrében a 
fejezet záruljon egy autizmussal élô nô önéletrajzának utolsó gondolatával:
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„Legfontosabbként pedig mindenkit bátorítanék, 

aki hozzám hasonló embereken igyekszik segíteni, 

hogy próbálkozásaik nem hiábavalók. A közvetett 

vagy távolságtartó reakció nem jelent érdektelenséget” 

(Donna Williams)
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