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OE ZDRAVSTVENA ENOTA 

 

VPRAŠALNIK O OTROKOVEM VEDENJU IN OSEBNOSTI  
(AQ – Child by B. Auyeung, S. Baron-Cohen, S. Wheelwright, C. Allison) 

 

OPOMBA: Vprašalnik je namenjen staršem oziroma skrbnikom otroka, starega 4 leta in več. 

Prosim izpolnite vse tri strani. 

 

Ime in priimek otroka……………………………………………………………………………… 

Datum rojstva …………………………………  Današnji datum……………….……………… 

 

Prosimo, odgovorite na vsako od naslednjih vprašanj, tako, da označite polje, ki najbolj odraža 

vedenje ali osebnost ocenjevanega otroka. Če boste imeli pri katerem vprašanju težave, se 

posvetujete z drugimi bližnjimi, ki otroka poznajo ali prosite strokovnjaka za razlago postavke. 

 

 Popolnoma 

drži 

Delno 

drži 

Delno 

ne drži 

Sploh ne 

drži 

1. Stvari raje počne skupaj z drugimi kot sam(a).     

2. Stvari raje počne vedno znova in znova (ter 

vedno) na enak način. 

    

3. Kadar si poskuša nekaj predstavljati, si zlahka 

ustvari sliko v svojih mislih. 

    

4. Pogosto se v neko stvar tako zatopi, da pozabi na 

druge stvari. 

    

5. Pogosto zazna šibke zvoke, ki jih drugi ne slišijo.     

6. Pogosto opazi podobne nize informacij, npr. hišne 

številke. 

    

7. Težko razume pravila lepega / vljudnega vedenja.     

8. Med branjem zgodbe si zlahka predstavlja, kakšne 

so podobe osebe, o katerih bere. 

    

9. Očarajo ga/jo datumi.     

10. V skupini ljudi zlahka sledi več različnim 

pogovorom. 

    

11. V socialnih situacijah se brez težav znajde.     

12. Opaža podrobnosti, ki jih drugi ne opazijo.     
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13. Raje gre v knjižnico kot na rojstnodnevno zabavo.     

14. Nima težav pri izmišljevanju zgodb.     

15. Ljudje ga/jo bolj pritegnejo kot stvari.     

16. Ima zelo močne interese in postane razburjen(a), 

če jih ne more udejanjiti. 

    

17. Uživa v pomenkovanju z drugimi.     

18. Kadar govori, drugim ni vedno preprosto priti do 

besede. 

    

19. Očarajo ga/jo številke.     

20. Med branjem zgodbe težko ugotovi namene in 

občutja oseb, o katerih bere. 

    

21. Branje domišljijskih zgodb mu/ji ne predstavljajo 

posebnega užitka. 

    

22. Težko sklepa nova prijateljstva.     

23. V stvareh neprenehoma opaža vzorce.     

24. Raje obišče kino kot muzej.     

25. Motenje njegove/njene vsakdanje rutine ga/je ne 

razburi. 

    

26. V pogovoru s svojimi vrstniki se ne znajde in se 

vanj ne zna vključiti. 

    

27. Kadar se kdo pogovarja z njim/njo, zlahka "bere 

med vrsticami". 

    

28. Po navadi se osredotoča na celotno sliko namesto 

na majhne podrobnosti. 

    

29. Težave ima pri pomnjenju telefonskih številk.     

30. Majhnih sprememb situacije ali človekovega 

videza po navadi/običajno ne opazi. 

    

31. Zna razločiti, če se oseba, s katero se pogovarja, 

dolgočasi. 

    

32. Zlahka prehaja med različnimi dejavnostmi.     
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33. Med telefoniranjem ni prepričan(a), kdaj je na 

vrsti za govorjenje. 

    

34. Uživa v spontanih dejanjih.     

35. Pogosto je zadnji(a), ki razume sporočilo šale.     

36. Z obraza zlahka razbere misli ali čustva 

posameznika. 

    

37. Po prekinitvi dela je sposoben/sposobna zelo hitro 

spet preklopiti nanj. 

    

38. Dober/dobra je v pomenkovanju.     

39. Ljudje mu/ji pogosto rečejo, da nenehno govori o 

isti stvari. 

    

40. V vrtcu uživa / je užival(a) v igrah, ki vključujejo 

pretvarjanje z drugimi otroki. 

    

41. Rad(a) zbira informacije o kategorijah stvari (npr. 

o tipih avtomobilov, vrstah ptic, tipih vlakov, 

vrstah rastlin). 

    

42. Težko si predstavlja, kako bi bilo biti nekdo drug.     

43. Skrbno načrtuje vse dejavnosti, v katerih sodeluje.     

44. Uživa v družabnih dogodkih.     

45. Težko ugotovi namene drugih.     

46. Nove situacije ga/jo navdajajo z nelagodjem.     

47. Uživa v spoznavanju novih ljudi.     

48. Zna poskrbeti, da ne prizadene čustev drugih 

ljudi. 

    

49. Težko si zapomni datume rojstva.     

50. Zlahka se vživi v otroške igre, ki vključujejo 

pretvarjanje. 

    

 

ZAHVALJUJEMO SE VAM ZA IZPOLNITEV VPRAŠALNIKA. 
 

BA-SBC-SW-CA– slovenski prevod Ajda Gazvoda, 2012. 


