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Inimesed, kellel on autism, on ennekõike inimesed. Nende vaja-

dused ei erine meist ülejäänutest, eriti vajadus „ühenduse“ järele. 

Ometi on just “ühendus” see, mida on raske saavutada. Pal-

jude autistlike isikute jaoks on autismi ilmingud üheks aspektiks, 

mis kõrvaldavad võimalusi ühenduseks – nendeks sidemeteks, 

mis on olulised nii eneseteadlikkuse kui iseloomu arengu jaoks. 

Autismi eri väljendusteks võib olla vähene eneseteadvus, madal 

enesehinnang ja nõrk isiksus. Ükskõik, mis meie arvates autismi 

ka ei põhjustaks, selle mõjud on väga selged ja nende mõjudega 

on võimalik töötada kasutades selleks spetsialseid lähenemisviise.

Autism ei ole haigus, millel on algus ja lõpp ja mida saab ravida 

medikamentide või dieediga. Peamiselt on „raviks“ eripedagoo-

giline sekkumine. Autismile omased iseärasused jäävad inimest 

saatma kogu eluks, autism on elupuhune puue.

Autismi arenguhäirete gruppi kuuluvad erinevad haigused. Sage-

damini esinevad nendest lapseea autism ehk Kanneri sündroom, 

atüüpiline autism ja Aspergeri sündroom. Eraldi võib välja tuua 

nn „geeniused“ ehk Savant-sündroomiga inimesed, kes on mingil 

kitsal alal äärmiselt andekad, kuid selliseid inimesi on maailmas 

vaid umbes 100. Kõiki nimetatud arenguhäireid ühendab sarnane 

probleemistik, kuid sageli on vajalikud erinevad lähenemisviisid.

Hariduslike erivajadustega 
õpilased (autismi spektri 
häired ja hüperaktiivsus)

Peamised põhimõtted
Esmalt tuleb autism ja selle mõjud teadvustada. Autismi iseloo-

mustavad probleemid suhtlemises, sotsiaalses mõistmises, mõtte 

paindlikkuses ja sensoorses integratsioonis. Need omadused võivad 

luua maailma suhtes arusaama ja taju, mis on väga erinev teiste 

inimeste arusaamadest. Kui lisame profiili veel õpiraskused, siis 

muutub see taju ja need arusaamad veelgi. Need autismi tuum-

vajakajäämised toovad paratamatult kaasa kõrge sotsiaalse ja emot-

sionaalse stressi. Antud perspektiivide mõistmine on eduka teraapia 

ja suhtlemise seisukohalt ülioluline.

Teine juhtnöör edukaks tööks on arusaamine, et kuigi autism võib 

olla inimese elu põhijooneks, toimub selle inimese elus ka muid 

asju, nagu ka teistel inimestel. Me kõik tegutseme keskkonnas, meil 

kõigil on individuaalsed isikuomadused, meil kõigil on geneetiline 

pärand ja elukogemus. Kõik need aspektid mõjutavad seda, kes 

me oleme ja kuidas me asjadele reageerime. Autismis võib nende 

aspektide mõju olla moonutatud, aga see ei tähenda, et peaksime 

need tähelepanuta jätma.

Kolmandaks peaksime mõistma, et autism mõjutab selle isiku ümber 

olevaid inimesi pea sama palju kui seda isikut ennast. Teadlikkus 

projektsioonist, väärtushinnangute ülevõtmisest, ülekandest ja vas-

tuülekandest on hädavajalikud lahti harutamaks keerulisi suhteid, 

mis võivad autistliku isiku ümber tekkida. 

Autism on arenguhäire, vastastikuse 

sotsiaalse mõjutamise ja suhtlemise 

kvalitatiivne kahjustatus, millega 

kaasneb huvide ja tegevusaktiivsuse 

piiratus, stereotüüpsus ja monotoonne 

korduvus tegevustes ja käitumises. 

Need kvalitatiivsed kõrvalekalded 

normist on püsivad ja ilmnevad 

kõigis olukordades. Autism avaldub 

iseärasustena suhtlemises, käitumises ja 

kõnes.

“Kui on midagi, mida me soovime muuta lapses, peaksime 
seda kõigepealt uurima ja vaatama, kas see ei ole miski, 

mida võiks pigem muuta iseendas.”
Carl Jung, 1932
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peegeldamist, näidates isikule tema aktsepteerimist. Sõltumata 

lähenemisviisist, mida me kasutame, aitab rapoori loomine meil 

siseneda autistliku isiku maailma. 

Muud kasulikud lähenemisviisid hõlmavad peaaegu alati lõdves-

tumismeetodeid ja alternatiivide pakkumist negatiivsele käitumi-

sele. Lõdvestumine aitab langetada üldist erutuse taset.

Sageli on öeldud, et Kognitiiv-käitumuslik teraapia (KKT) on autismi 

tingimustes kasulik, eriti nende jaoks, kellel on Aspergeri sünd-

room. KKT taotleb käitumise muutmist muutes seda, mida me 

asjadest mõtleme. Kognitiiv-käitumuslike teooriate loojad (nt. 

Albert Bandura) rõhutavad sotsiaalse õppimise ning sotsiaalsete 

kasvutingimuste olulisust isiksuse kujunemisel, kus isiksus kujuneb 

suhtlemisel ja koostegevuses. Õppimise kaudu kujunevad inimesel 

ootused ümbritseva suhtes, mis hakkavad suunama tema käitumist.

Kognitiivse ravi käigus õpitakse midagi, mida saab kogu oma elu 

jooksul kasutada:

 u Probleemide lahendamise põhimõtteid

 u Eristama sümptomeid ja tõelisi intsidente

 u Eluraskustega toime tulema

 u Halva tuju ja alanenud meeleolu episoode kontrollima

 u Tundeid kontrollima

 u Oma oskusi parandama.

Kognitiivne teooria keskendub sellele, kuidas taju ja meie ümbruse 

analüüsimine meie käitumist juhib. Kognitiivne lähenemine rõhutab 

inimese mõtlemise, teadlikkuse ja sellega seotult tegevuse aren-

damist. Inimkäitumise seletamisel toetutakse kõrgematele psüü-

hilistele protsessidele – taju, mälu, fantaasia, mõtlemine, loovus 

jne. Teraapia eesmärgiks on enesejuhtimine oma tegevuse pideva 

analüüsi kaudu. 

Muud tegurid
Arst või õpetaja võib vanemale öelda: “Mul on kahju, aga teie 

lapsel on autism ...”, tavakool võib vaadata autistlikku last kui “tüü-

tust”. Eakaaslased võivad vaadata last kui “imelikku” või “kumma-

list”. Kehv sotsiaalne funktsioneerimine võib tekitada isolatsiooni ja 

üksindust. Seeläbi võib laps välja arendada halva enesehinnangu, 

madala eneseusalduse ja motivatsiooni. Need asjad võivad lapse 

kasvades viia viha, frustratsiooni, depressiooni ja ärevuseni. Hea 

uudis on, et need emotsionaalsed elemendid on kõik ravitavad 

kasutades psühhoteraapia lähenemisviise.

Autistlikku käitumist on sageli kirjeldatud nii:

 u Vajadust “samasuse” ning rutiini järele

 u Rituaalid ja kinnisideed

 u Endassetõmbumine

 u Füüsiline kontroll – kõik olgu omal kohal

 u Füüsiline kontroll – agressioon

 u Hüperaktiivsus (või on see hüper-reageerimisvõime?!)

 u Viha

Kui meie käitumise eesmärk on vähendada sotsiaalseid ja 

emotsionaalseid pingeid, saame vähendada autistliku lapse 

ülaltoodud käitumisi, millel on eelkõige kaitsefunktsioon.

Kasulikud lähenemisviisid
Oluline on luua isikuga rapoor ehk tihe vaimne side. Seda saab 

teha, pöörates tähelepanu tema huvidele ja peamistele käitumis-

viisidele. Seda võib olla lihtsam saavutada õpilastega, kellel on suu-

remad intellektuaalsed võimed, kuid seda saab teha ka inimestega, 

kellel on raske autism ja kaasnev õppimisvõimetus. Lähenemine 

nimega “intensiivne interaktsioon” on välja töötatud, et võimaldada 

sideme loomist raske puudega inimestega. See nõuab meilt oma 

loomulike suhtlemiskanalite “välja lülitamist” ning võtme-käitumiste 
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ATH-d esineb 1,5–2,5%, 

hüperaktiivsuseta tähelepanu-

puudulikkust 1% lastest. Samas 

arvatakse, et hüperaktiivsed ehk 

hüperaktiivsuse sümptomitega on 

ligikaudu 10% lastest.

Loominguliste lähenemisviiside (muusika, draama, kunst, män-

gimine, jutustamine jne) kasutamine on kasulik kõigi autistliku 

spektri väljenduste puhul. Sellised lähenemisviisid võimaldavad 

emotsionaalset eneseväljendust seal, kus see varem oli võimatu. 

Näiteks “Eluloo” töö võimaldab kliendil uuesti raamida oma elu 

perspektiivi. Paljud autismi ja depressiooniga inimesed keskenduvad 

oma elu negatiivsetele sündmustele. Efektiivne töö elulooga aitab 

seda mustrit rekonstrueerida positiivsemasse formaati. Samuti võib 

kasutada tööd lugudega, et juhtida kujutlusvõimet positiivsemate 

lõppude poole.

Peamine viis positiivsete tulemuste saavutamiseks on parandada 

sotsiaalseid oskusi kuna enamus autismi stressi ja ärevuse juuri on 

sotsiaalse häire juures. 

Viha pärineb autismis tavaliselt konfliktist ja konflikt tekib tavali-

selt suhtlemisolukorras. Vihale positiivsete alternatiivide pakkumine 

võib olla kasulik nii kaua, kui me ei unusta, et viha on inimese 

loomulik emotsioon ja meil kõigil on õigus seda väljendada. Tunde 

allasurumine toob sageli kaasa vaid täiendavaid probleeme.

Võtmepunktid autistliku õpilasega:

 u Autismiga õpilasega ei tohi rääkida kujundlikus kõnes,  

ta ei saa sellest enamasti aru.

 u Korraldused peavad olema selged ja konkreetsed ning 

neid ei tohi esitada küsimuse vormis. 

 u Vältige liigset informatsiooni. Ülesanded peavad olema 

ratsionaalselt ja selgelt järjestatud, lihtsad ja selged.

 u Vältima peaks üleliigset koormust. Kindlasti tuleb arves-

tada kõne mõistmise omapäraga (sõnasõnaline mõist-

mine, alltekstide ja alatoonide mittemõistmine)  

ja vajadusel tuleb korraldused ümber sõnastada. 

 u Kuna autismiga lastel on tihti väga hea nägemismälu (nn 

fotograafiline mälu), siis võib seda lapse arendamisel ära 

kasutada.

Aktiivsus- ja tähelepanuhäire (ATH)
ATH iseloomustavad puudulik tähelepanuvõime, üliaktiivsus ja 

impulsiivne käitumine. ATH kuulub hüperkineetiliste häirete gruppi, 

mida iseloomustab halvasti juhitav käitumine koos tähelepanuhäi-

rete ja püsimatusega. Hüperaktiivsus on selle iseloomustamiseks 

kõige enam kasutatum ja tuntum mõiste. Samas on tegemist kit-

sama terminiga, mis kirjeldab vaid ühte keskset tunnust – motoorset 

üliaktiivsust.

Lastepsühhiaatrid eristavad veel ühte häiret, milleks on hüperaktiiv-

suseta tähelepanu puudulikkuse sündroom. Selle keskseks tunnu-

seks on just tähelepanuvõime puudulikkus ehk keskendumisraskus, 

liigset aktiivsust ja pidurdamatust nagu ATH korral, ei esine. Ainult 

tähelepanu puudulikkusega häire vormi esineb sagedamini tüd-

rukutel kui poistel ja nn kombineeritud tüüpi ehk ATH-d esineb 

enam poistel.

ATH on üks olulisemaid psüühikahäireid lapse- ja noorukieas, põh-

justades märkimisväärseid toimetulekuraskusi mitmel pool – laste-

aias, koolis, huvialaringis, suhetes täiskasvanute või eakaaslastega. 

Laps ei suuda koolis õppimisele keskenduda, on tundides sibelev, 

sehkendav ega suuda õpetaja antud korraldustele alluda.

ATH tekkepõhjusi on palju ja põhjalikult uuritud, kuid ühest põhjust 

pole leitud. Ollakse seisukohal, et tegemist on neurobioloogilise 

häirega, mis kujuneb geneetiliste, bioloogiliste ja psühhosotsiaal-

sete tegurite koostoime tulemusel. Bioloogilised tegurid on seotud 

rasedus- ja sünnitusaegsete komplikatsioonidega. Nendeks võivad 

olla nt lapse hapnikuvaegus sünnitusel, madal sünnikaal, traumaa-
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Mõned viited , mis panevad mõtlema 

häire esinemise võimalusele:

 u Õpilane niheleb, on pidevas liikumi-

ses, tal on raske käsi ja jalgu paigal 

hoida. Talle peab sageli ütlema, et ta 

vaikselt ja rahulikult istuks või lõpe-

taks nihelemise.

 u Õpilane jookseb või ronib liigselt, 

satub ohtlikesse olukordadesse. Teda 

peab tihti tagasi hoidma, et ta jooks-

mise asemel hoopis kõnniks.

 u Õpilane ei kuula, mida talle räägi-

takse, õpetaja peab korduvalt last 

nimepidi hõikama, et tema tähele-

panu võita.

 u Õpilane räägib ülemääraselt. Ta rää-

gib liiga palju ning ka olukordades, 

kus seda teha ei

 u tohi, näiteks tunnis.

 u Õpilasel on raskused korra hoidmisel 

ja tegevuse organiseerimisel, ta nihe-

leb toolil, tõuseb püsti, hüppab ja 

kõnnib edasi-tagasi ajal, kui ta peab 

lahendama ülesandeid.

 u Õpilane ei armasta/väldib tähelepanu 

nõudvaid ülesandeid, ei suuda pikalt 

keskenduda.

 u Õpilane on tegevustes lohakas ja 

hooletu, ta on hajameelne ja kaotab 

asju nt pliiatseid, kindaid.

 u Õpilane unustab tihti vajalikke 

argitoimetusi, näiteks unustab oma 

kodused ülesanded tegemata ja 

vajalikud kooliasjad koju.

tiline ajukahjustus, ema suitsetamine, alkoholi ja/või narkootiku-

mide tarvitamine raseduse ajal. Häire kujunemisele kaasa aitavateks 

psühhosotsiaalseteks teguriteks võivad olla turvatunde puudumine, 

lapse raskekujuline hooletusse jätmine, sagedased konfliktid ja vägi-

vald peres või vanemate psüühikahäired (nt ema meeleoluhäire).

Hüperaktiivsele õpilasele võivad raskusi tekitada kõik igapäevased 

tegevused: söömine, riietumine, suhtlemine, koolis või poes 

käimine. Neid õpilasi iseloomustab väga kõrge füüsiline aktiivsus ja 

rahutus. Koolieas on ATH-ga õpilased võrreldes teiste eakaaslastega 

samuti motoorselt aktiivsemad, tekivad raskused vaimset pingutust 

nõudvates ülesannetes, õppimisel ja tunnis kaasa töötamisel. Hili-

semas koolieas võivad lisanduda käitumis- ja sõltuvusprobleemid.

Tähelepanuvõime on keerukas psüühiline funktsioon, mis põhineb 

komplekssel toiminguseerial: stiimuli märkamine, tähelepanu fik-

seerimine, tajuärritaja vastuvõtmine, tähelepanu säilitamine, info 

käsitlemine, töötlemine, mällu salvestamine ja tähelepanu kont-

rollitud ümberlülitamine uuele stiimulile. Kõike seda on vaja lapsel 

nt koolis õppimisele keskendudes, aga pole vaja arvutimängus. 

Arvutimängu mängimine on oluliselt vähem psüühilisi ressursse 

nõudev tegevus kui õppimine.

Kuna ATH-ga laps vajab võrreldes eakaaslastega rohkem juhen-

damist, suunamist ja sageli ka järelvalvet, on õpetajad pidevas 

pingeseisundis. Nad kogevad negatiivset suhtumist temaga toi-

metulemise suhtes.

Võtmepunktid ath-õpilasega:

 u tarvis läheb lõputut kannatlikkust. Tuleb püüda säilitada 

õpilase eneseväärikus ja luua tema ümber positiivne õhk-

kond;

 u võimalusel tuleks eelistada väikest kooli ja väikest klassi. 

Tihti on parim lahendus individuaalõpe;

 u ei tohi nõuda rohkem, kui nad suudavad. Niisuguse 

häirega laps ei ole laisk ega halb, vaid (ajutiselt) piiratud 

võimetega;

 u õpilasele on oluline kindel päevakava – harjumuspärased 

tegevused peaksid toimuma iga päev kindlatel kellaaega-

del;

 u õpilast tuleb teavitada ettetulevatest muudatustest (nt. 

arsti külastamine, külaliste kutsumine, klassis mööbli 

ümberpaigutamine jne.). Kui õpilasele eelnevalt öelda, et 

hakatakse tegema midagi erinevat, siis ta jõuab kohaneda 

ja idee omaks võtta;

 u kontakt võõõrastega olgu minimaalne ja ette planeeritud;

 u eakaaslastega suhtlemine ei tohi muutuda väsitavaks ja 

pikaajaliseks. Samas tuleb ka vältida võistlusmänge teiste 

õpilastega – see on frustratsiooniallikas ja tekitab agres-

siivsust. Soodustada tuleb aga selliseid tegevusi, kus ta 

võistleb iseendaga;

 u õpilasele tuleb kasuks, kui ta suhtleb koos rahuliku loomu-

sega õpilasega;

 u vältida stressirohkeid sündmusi ja olukordi (nt. reisimine 

välismaale);

 u harrastada rohkelt käelist (nt. mosaiik, puzzle) ja kehalist 

tegevust (nt. tantsida);

 u kuulata koos rahulikku muusikat, lugeda luuletusi koos 

käelise tegevusega;

 u tuleb valida õpilase arengutasemele vastavad töö teos-

tused tunnis – liiga keeruline tekitab frustratsiooni, liiga 

lihtne ei säilita huvi. Omaette loov tegevus soodustab 

süvenemisvõime arengut;

 u õpilasele tuleb luua kindlustunne – tuleb tunnustada teda 

hästi tehtud asjade eest. Samas ei tohiks kõhelda teda 

distsiplineerimast, kui see on vajalik. 
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 u Õpilasel on raskusi oma järje-

korra ootamiseg ning juhtub 

sageli, et ta räägib enne, kui talle 

on sõna antud ja sekkub sageli 

täiskasvanute vestlusesse.

 u Õpilane hüppab ühelt tegevuselt 

teisele ja juhtub tihti, et ta jätab 

tegevuse enne selle lõpetamist 

pooleli, et asuda uue tegevuse 

juurde.

Toimetulekustrateegiaid aktiivsus- ja tähelepanuhäiretega isikutega:

 u Vajadus õpetajal korrata tööalaseid instruktsioone, selle 

asemel et lasta isikul neid ise ära arvata;

 u jaga raskemad ülesanded väiksemateks osadeks ning sea 

nendele lõpptähtajad, premeeri tehtud töö eest;

 u tee iga tund isikule nimekiri asjadest, mida on vaja teha. 

Pane need tähtsuse järjekorda ja määra aeg nende tege-

miseks, kasutades kalender-märkmikku või kella;

 u tööta vaikses keskkonnas ja tee üks asi korraga, luba 

ühikesi vaheaegu;

 u kirjuta vajalik informatsioon isikule märkmikusse nii, et 

erinevat sorti teated oleksid paigutatud eraldi (nt. tele-

foninumbrid, aadressid, kokkusaamised jne.), palu isikul 

kanda märkmikku endaga kaasas kogu aeg;

 u kirjuta lipikutele vajalikud teated ning riputa need isiku 

lauale,töövahendite juurde,klassiruumi,uksele,et anda 

lugemiseks pidevalt kordust vajavat informatsiooni.

Mõnikord on konflikt siiski vältimatu ja siis on juhtimise võtted 

määrava tähtsusega, samuti oskus kasutada lõdvestumismeetodeid 

ja alternatiivide pakkumist negatiivsele käitumisele. Lõdvestumine 

aitab langetada üldist erutuse taset, konkreetsed lõdvestumismee-

todid aitaksid õpilastel pingeid maha laadida ja tunnile keskenduda. 

Alljärgnevad faktid ja soovitused oleks väärt teadmine õpetaja “töö-

riistakasti“, mis aitaks konflikte ennetada:

 u Istumise alla kummipall.

 u Suhu näts, et vähendada motoorset rahutust ning teiste 

segamist.

 u Põlvedele liivapadjad.

 u Peenmotoorika pall või paberpallikesed,mida saab sõrme-

dega peopesas mudida (motoorse rahustuse vähendami-

seks).

 u Uue ülesande seletamisel kasutada näitlemisoskust ning 

rohket kehakeelt.

 u Juhised väljenda alati ühtselt, samat laadi kõnet kasutades.

 u Töölehti või kirjalikke juhiseid kasutades jooni tähtis info alla.

 u Tähelepanu saavutamiseks kellake.

 u Anna isikule paberist teleskoop, läbi mille saaks õpetajat 

vaadata (blokeerib ümbritseva vaatluse ja tähelepanu 

hajuvuse ning konsentreerub õpetajale).

 u Tugiõpilase võimaldamine erivajadusega isikule.

 u Instrumentaalmuusika kasutamine iseseisva töö kestel 

(sisemise rütmi puudujäägi kompenseerimiseks ja tasakaa-

lustamiseks).

 u Võimaldada, lubada ja luua liikumist tunni käigus erine-

vate töölõikude ajal, õppetöö püsti asendis või oma kohal 

mõne sammu piires liikumisega.

 u Erivajadusega isiku istumisasend ukses ja akendest eemal, 

keerata isiku laud näoga seina poole (tähelepanu säilita-

miseks).

 u Kehtestada esimestel kokkusaamistel suulised ja kirjalikud 

kokkulepped.

 u Võimalusel anna valida kolme erineva ülesande vahel, 

mida erivajadusega isik saaks ise valida (tunnetab otsus-

tusõigust, mistõttu teeb tööd innukamalt, motiveeritu-

malt).

 u Uue osa seletamisel tee käeliselt või õhus näpuga joonis-

tades osa läbi.

 u Enne tööle asumist personaalselt küsida, kas kõik on kor-

ras ja arusaadav.

 u Keskkonna või rütmi muutuste korral tunnis anda turvaese 

(pall, raamat, karuke).

 u Alusta tundi klassis õpilaste rütmi saavutamisega (rüt-

mis plaksutamine, salmi/luuletuse lugemine, näpuga 

joonistamine,vaikse muusikaga).
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