
 

 Trditev Popolnoma 
DA 

Deloma 
DA 

Deloma 
NE 

Popolnoma 
NE 

1 Raje počnem stvari skupaj z drugimi, kot 
pa sam. 

    

2 Stvari rad delam vedno na en in isti način.     
3 Če si poskušam, nekaj predstavljati, si 

zlahka v svoji glavi ustvarim sliko o tem. 
    

4 Pogosto me ena stvar tako posrka, da 
pozabim na vse ostalo. 

    

5 Ponavadi zaznam komaj slišne zvoke, 
četudi jih drugi ljudje ne slišijo. 

    

6 Ponavadi opazim registrske tablice ali 
kakšne druge podobne vzorce informacij. 

    

7 Ljudje me pogosto opozarjajo, da sem bil 
nevljuden, čeprav se je meni zdelo, da 
sem se vedel primerno. 

    

8 Kadar berem neko zgodbo, si zlahka 
predstavljam, kako izgledajo junaki. 

    

9 Datumi me navdušujejo.     
10 V skupini ljudi zlahka sledim temu, kaj 

govorijo različni posamezniki. 
    

11 Druženje se mi zdi enostavno in lahkotno.     
12 Nagnjen sem k opažanju podrobnosti, ki 

jih drugi spregledajo. 
    

13 Raje grem v knjižnico kot na zabavo.     
14 Zlahka si zmišljujem zgodbe.     
15 Bolj me pritegnejo ljudje kot predmeti.     
16 Nagnjen sem k temu, da me neka stvar 

močno pritegne in postanem vznemirjen, 
če se ji ne morem posvetiti. 

    

17 Uživam v klepetanju z drugimi.     
18 Kadar govorim, drugi ljudje težko pridejo 

do besede. 
    

19 Številke me navdušujejo.     
20 Kadar berem zgodbo, težko prepoznam 

namere in motive junakov. 
    

21 V branju novel ali romanov ne uživam 
pretirano. 

    

22 Težko sklepam nova prijateljstva.     
23 V stvareh ves čas prepoznavam vzorce.     
24 Raje bi šel v gledališče kot v muzej.     
25 Če se moja dnevna rutina spremeni, me 

to ne vznemiri. 
    

      



 

 Trditev Popolnoma 
DA 

Deloma 
DA 

Deloma 
NE 

Popolnoma 
NE 

26 Pogosto se mi zgodi, da ne vem, kako naj 
nadaljujem pogovor. 

    

27 Kadar se z nekom pogovarjam, z lahkoto 
»berem med vrsticami«. 

    

28 Ponavadi se bolj osredotočim na celotno 
sliko, kot pa na posamezne podrobnosti. 

    

29 Nisem ravno dober v pomnenju 
telefonskih številk. 

    

30 Ponavadi ne opazim drobnih sprememb v 
okoliščinah ali v videzu posameznika. 

    

31 Vem, kdaj se oseba, s katero se 
pogovarjam, dolgočasi. 

    

32 Zlahka delam več stvari naenkrat.     
33 Kadar se pogovarjam po telefonu, nisem 

prepričan, kdaj sem na vrsti za pogovor. 
    

34 Uživam, če lahko delam stvari spontano.     
35 Pogosto zadnji razumem pomen 

vica/šale. 
    

36 Zlahka prepoznam, kaj si druga oseba 
misli ali kaj čuti, že samo, če jo pogledam. 

    

37 Če me med aktivnostjo prekinejo, se 
potem hitro lahko vrnem k delu. 

    

38 Zelo dober sem v klepetanju z drugimi 
ljudmi. 

    

39 Ljudje mi pogosto govorijo, da se ves čas 
vrtim okoli ene in iste stvari. 

    

40 Kot otrok sem se z vrstniki zelo rad igral 
igre, ki so vključevale pretvarjanje in 
domišljijo. 

    

41 Rad zbiram informacije, ki vključujejo 
določene kategorije (npr. tipi 
avtomobilov, vlakov, motorjev, vrste ptic, 
rož, ...). 

    

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

    

43 Rad skrbno načrtujem vsako stvar, ki se je 
lotim. 

    

44 Uživam v družabnih dogodkih.     
45 Težko prepoznam namere drugih ljudih.     
46 Nove situacije v meni vzbujajo 

anksioznost. 
    

47 Rad spoznavam nove ljudi.     
48 Sem zelo diplomatski.     
49 Slabo si zapomnim rojstne dneve drugih.     
50 Zlahka se z otroki igram domišljijske igre 

in igre, ki vključujejo pretvarjanje. 
    

 

  



 

Ključ za vrednotenje 

 

DA = Popolnoma DA / Deloma DA 

NE = Popolnoma NE / Deloma NE 

Trditev ovrednotite z 1 točko, v kolikor se ujema s spodnjimi odgovori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaj pomeni rezultat? 
0 – 11  Nizek rezultat; ne nakazuje avtističnih potez 
11 – 21 Povprečen rezultat za nevrotipično populacijo (ženske – 15, moški – 17) 
22 – 25 Nakazujejo se avtistične poteze (rahlo nad povprečjem), lahko gre za bolj introvertirane 

posameznike 
26 – 31  Mejni rezultati; lahko nakazujejo motnje avtističnega spektra ali aspergerjev sindrom 
32 – 50  Močan indikator za motnje avtističnega spektra ali aspergerjev sindrom; osebe z 

diagnozo MAS ali AS so imele rezultat 32 ali več 
 

 

       
Trditev  Odg. Točka  Trditev  Odg.  Točka   
1 NE  26 DA   
2 DA  27 NE   
3 NE  28 NE   
4 DA  29 NE   
5 DA  30 NE   
6 DA  31 NE   
7 DA  32 NE   
8 NE  33 DA   
9 DA  34 NE   
10 NE  35 DA   
11 NE  36 NE   
12 DA  37 NE   
13 DA  38 NE   
14 NE  39 DA   
15 NE  40 NE   
16 DA  41 DA   
17 NE  42 DA   
18 DA  43 DA   
19 DA  44 NE   
20 DA  45 DA   
21 DA  46 DA   
22 DA  47 NE   
23 DA  48 NE   
24 NE  49 NE   
25 NE  50 NE  Vsota: 
Skupaj:  Skupaj:   


