
Aspie-quiz

Din Aspie poäng : 121 av 200

Din neurotypiska (icke-autistiska) poäng: 75 av 200

Stor sannolikhet att du är Aspie
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Aspie-quiz

Aspie talang

Den här gruppen innehåller intellektuella Aspiedrag. Typiska drag är relaterade till intressen (t.ex. att ha starka intressen; hyperfokusering; att ha perioder av eftertanke; att samla in

information; bra långtidsminne relaterat till intressen; att lista ut hur saker fungerar; att koppla ihop saker; envishet). Andra drag är relaterade till informationsbehandling (t.ex. att se detaljer;

att hitta mönster; ovanlig fantasi; att lösa problem på ovanliga sätt; unika idéer). Vissa personer har speciella talanger (t.ex. siffror; språk; datorer; musik).

Diagnosrelation

Ingen, men höga poäng är relaterat till begåvning.

Din grupppoäng: 6.3 av 10 (Normal).

Detaljerad information om Aspie och neurotypisk poängsättning

Nr Fråga Val Aspie NT

Brukar du bli så absorberad av dina specialintressen att du glömmer/struntar i allting annat? ?1

Tycker du själv eller din omgivning att du löser problem på okonventionella sätt? ?2

Brukade dina lekar mer bestå i att t ex sortera, bygga, undersöka eller ta isär saker än i sociala lekar med andra barn? ?3

Har du uthållighet i att samla in och katalogisera information kring ett ämne du är intressad av? 1 0.56 0.004

Behöver du perioder av begrundande? 1 1.11 0.005

Ser du mönster i saker hela tiden? 1 1.11 0.006

Har du en speciell talang som du har jobbat på? 2 1.78 0.007

Brukar du lägga märke till detaljer som andra inte lägger märke till? ?8

5 / 7 0 / 1
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Aspie-quiz

Neurotypisk talang

Den här gruppen innehåller neurotypiska intellektuella drag. Dessa defineras ofta som problem. Typiska drag är anpassningar till att leva i grupp (t.ex. att ge och komma ihåg verbala

instruktioner; att lära av andra; att beskriva händelser; att summera händelser; att göra anteckningar; att hålla koll på flera olika samtidiga konversationer; att lära sig saker som andra

definierar; att lära genom imitation). Andra drag inkluderar att göra flera saker på en gång och uppmärksamhet (t.ex. att göra flera saker på en gång; att snabbt kunna skifta fokus; att snabbt

kunna återvända till saker), att få en snabb överblick (t.ex. att generalisera; att få en överblick), att komma ihåg var saker finns, att förstå abstrakta koncept och att organisera sitt dagliga liv.

Diagnosrelation

Ingen direkt, men många diagnoser som ADD/ADHD verkar relaterade till låga poäng

Din grupppoäng: 4.4 av 10 (Normal).

Detaljerad information om Aspie och neurotypisk poängsättning

Nr Fråga Val Aspie NT

Blir du förvirrad av verbala instruktioner - särskilt flera på en gång? 1 1.00 1.259

Har du svårt att sammanfatta och redogöra för t ex konversationer, händelser eller något du läst? 1 0.78 1.2510

Har du behov av att göra saker själv för att riktigt minnas dem? 1 1.11 0.0011

Om du blir avbruten, kan du snabbt återgå till vad du gjorde innan? 1 0.00 2.8012

Är det svårt för dig att lära dig sånt som du inte är intresserad av? 2 2.68 0.0013

Har du svårt att göra anteckningar under föreläsningar? 1 0.78 0.6214

Blir du lätt distraherad? 1 1.11 0.0015

Tycker du att det är lätt att göra mer än en sak åt gången? ?16

7 / 12 6 / 12
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Aspie-quiz

Aspie tvång

Den här gruppen innehåller tvångsmässiga Aspiedrag. Typiska drag är att ogilla förändringar (t.ex. rutiner; listor; scheman; att sitta på samma plats; att gå till samma affär; att ha samma

kläder; att äta samma mat; att alltid göra saker på samma sätt). Relaterade drag är att bli frustrerad när man blir avbruten och att behöva förbereda sig på förändringar. Vissa personer har

starka band till saker och gillar att samla och organisera saker och behöver precision och symmetri.

Diagnosrelation

Hög poäng är relaterat till tvångssyndrom (OCD).

Din grupppoäng: 5.5 av 10 (Normal).

Detaljerad information om Aspie och neurotypisk poängsättning

Nr Fråga Val Aspie NT

Känns det livsviktigt att få vara ifred när du ägnar dig åt dina specialintressen? 1 1.11 0.9317

Innan du gör något eller går någonstans, behöver du ha en inre bild av vad som kommer att hända så du kan förbereda dig? 1 1.00 0.6218

Föredrar du att använda samma kläder och/eller äta samma mat varje dag? 1 0.78 1.2519

Blir du frustrerad om en för dig viktig aktivitet blir avbruten? 1 1.45 0.0020

Blir du frustrerad om du inte får sitta på din favoritplats? 1 0.67 1.2521

Är du exceptionellt fäst vid vissa favoritsaker? 2 2.01 0.0022

Har du vissa rutiner som du behöver följa? ?23

Blir du störd eller upprörd när andra kommer antingen för för sent eller för tidigt? 0 0.00 0.0024

Behöver du listor och scheman för att få saker gjorda? ?25

7 / 14 4 / 9
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Aspie-quiz

Neurotypisk tvång

Den här gruppen innehåller tvångsmässiga sociala drag. Typiska drag är att gilla social interaktion (t.ex. att träffa folk; att involvera andra; spel; folksamlingar; att ha stora sociala nätverk; att

arrangera möten; att vara en ledare; skvaller; hejande). Andra drag är relaterade till social konformism (t.ex. att ha typiska åsikter i sin grupp; att föredra att umgås med folk i samma ålder

och av samma kön; att ha intresse för mode; att bära smycken; att sminka sig; att vara stolt över sitt utseende, stil och identitet; statusjakt; att klättra i hierarkier).

Diagnosrelation

Ingen.

Din grupppoäng: 3.0 av 10 (Under normal).

Detaljerad information om Aspie och neurotypisk poängsättning

Nr Fråga Val Aspie NT

Trivs du med att möta nya människor? 0 0.00 0.0026

Är dina åsikter typiska för dina jämnåriga? ?27

Passar du naturligt in i de förväntade könsrollerna? 0 0.00 0.0028

Är du intressad av nuvarande mode? 0 0.00 0.0029

Tycker du om skvaller? 0 0.00 0.0030

Umgås du helst med personer ur din egen generation? 1 0.00 0.9331

Är vänner av samma kön viktigt för dig? 0 0.00 0.0032

0 / 1 1 / 18
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Aspie-quiz

Aspie social

Den här gruppen innehåller sociala Aspiedrag. Viktiga drag är en väldigt varierande aktivitetsnivå och högre än normal motivationströskel. Andra drag är ovanliga relations &

raggningspreferenser (t.ex. starka, tvångsmässiga bindningar till sin partner; att inte ge upp en relation; att föredra vänner av motsatt kön) och ovanliga sexuella preferenser. Ovanliga ät- och

sovvanor liksom att ha svårt för auktoriteter och social hierarki är andra drag.

Diagnosrelation

Hög poäng är relaterat till ADD/ADHD, Bipolär and ODD.

Din grupppoäng: 7.1 av 10 (Över normal).

Detaljerad information om Aspie och neurotypisk poängsättning

Nr Fråga Val Aspie NT

Tycker du det är lättare att förstå och kommunicera med udda & ovanliga människor än med vanliga människor? 2 2.01 0.0033

Är ditt sinne för humor annorlunda än andras eller ansett som udda? 1 1.11 0.6234

Tycker du själv eller din omgivning att du har ovanliga matvanor? 2 1.56 0.0035

Har du avvikande uppfattning om vad som är attraktivt hos det motsatta könet? ?36

Är du lite av en dagdrömmare, ofta borta i dina egna tankar? 2 2.90 0.0037

Brukar du bli så besatt av en potentiell partner att du inte kan släppa honom/henne? 0 0.00 0.0038

Tycker du att dina egna aktiviteter är viktigare än andra människors aktiviteter? 1 0.89 0.0039

Varierar dina känslor regelbundet mellan hopplöshet och extremt högt självförtroende 0 0.00 0.6240

Har du problem att starta och / eller slutföra projekt? 2 2.23 0.0041

Har du problem med auktoriteter? 2 1.78 0.0042

Har du otypisk eller oregelbunden sömnrytm (d v s som avviker från 24-timmarscykeln)? 1 0.78 0.0043

Tycker du att normerna för hygien är för strikta? 1 0.56 0.6244

Ligger du ibland vaken på nätterna på grund av alltför många tankar? 1 1.11 0.0045

Har du haft en långvarig önskan att hämnas? 2 1.34 0.0046

Har du ovanliga sexuella preferenser? 2 1.11 0.0047

Läser du instruktioner först när allt annat har misslyckats?? 1 0.67 0.0048

18 / 27 2 / 6
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Aspie-quiz

Neurotypisk social

Den här gruppen innehåller neurotypiska sociala drag. Avsaknad av dessa drag anses ofta som dysfunktioner. Typiska drag är anpassning för att leva i föränderliga sociala grupperingar (t.ex.

småprat; att skaka hand; att säga ‘hej’, ‘tack’ och ‘förlåt’). Andra drag är anpassningar för att umgås med främlingar (t.ex. att var bekväm med främlingar; att gilla att prata öga-mot-öga med

främlingar; att underhålla sitt sociala nätverk; att vara lätt att lära känna; att tala offentligt; att gilla oinbjudna gäster). Andra drag är relaterade till vänskap och relationer och att uttrycka

känslor på typiskt sätt (e.g. att skapa och underhålla vänskap och relationer; att titta på folk man pratar med; att gilla kramar och beröring; att vara känslomässigt nära andra; att tala om och

beskriva känslor) och sammarbete (t.ex. lagsporter; grupparbeten; att använda andras expertis; att arbeta under övervakning).

Diagnosrelation

Låg poäng är relaterat till social fobi.

Din grupppoäng: 3.0 av 10 (Under normal).

Detaljerad information om Aspie och neurotypisk poängsättning

Nr Fråga Val Aspie NT

Låser det sig för dig när du får frågor i sociala situationer? ?49

Känner du dig ofta ur fas med andra? 2 2.45 0.0050

Har du haft svårare än andra att behålla vänner? 2 1.78 0.0051

Undviker du att prata ansikte-mot-ansikte med folk du inte känner mycket väl? 2 1.78 0.0052

Brukar du bli utmattad av att umgås med folk och behöva vila ut ifred efteråt? 2 2.45 0.0053

Tycker folk att du är reserverad och distanserad? 0 0.00 1.2554

Tycker du det är svårt att vara känslomässigt nära andra människor? 2 2.01 0.0055

Ogillar du att bli tagen i eller kramad om du inte är beredd eller har bett om det? 2 1.78 0.0056

Ogillar du att behöva ta i hand med främlingar? 2 1.34 0.0057

Föredrar du djur framför människor? 2 1.56 0.0058

Känner du dig obekväm bland främmande människor? 2 2.45 0.0059

Föredrar du att göra saker på egen hand även om du skulle ha användning för andras hjälp och expertis? 2 2.45 0.0060

Tycker du om lagsporter? 0 0.00 0.0061

Ogillar du när folk kommer på besök oanmälda? 0 0.00 0.0062

Tycker du det är naturligt att vinka eller säga 'hej' när du möter folk? 0 0.00 0.0063

Ogillar du högläsning? 1 0.78 0.0064

21 / 26 1 / 29
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Aspie-quiz

Aspie kommunikation

Den här gruppen innehåller kommunikationsrelaterade Aspiedrag. Typiska drag är relaterade till ovanlig ickeverbal kommunikation (t.ex. ovanliga ansiktsuttryck; ovanlig hållning; ovanlig

satsmelodi; att le vid fel tillfälle; att bli anklagad för att stirra; att använda ovanliga ljud under samtal; att blinka eller rulla med ögonen; att knyta näven; att gnissla tänder; att räcka ut

tungan; att rodna). Relaterade drag är stim (e.g. att vrida händerna; att gnida händerna; att vrida fingrarna; att gunga; att trycka på ögonen; att finga på saker; att vifta med händerna; att bita

sig själv eller andra; att tugga på saker; att plocka med skinnflagor; att undersöka andras hår; att sjunga). Ticks är också här och förväxlas ofta med stims (t.ex. att stamma; att sniffa; att

hosta; echolalia; echopraxia). Andra drag är generella skillnader i kommunikation (t.ex. att inte verbalisera tankar; att tala för tyst eller för högt; att blanda om ordföljd; att prata med sig

själv; ovanligt uttal; att inte separera ‘jag’, ‘vi’ och ‘du’). Vissa föredrar att titta mycket på de som man gillar och inte alls på de som man ogillar.

Diagnosrelation

Hög poäng kan ibland vara relaterat till Tourette, men oftast finns ingen relation.

Din grupppoäng: 4.9 av 10 (Normal).

Detaljerad information om Aspie och neurotypisk poängsättning

Nr Fråga Val Aspie NT

Brukar folk kommentera ditt ovanliga uppförande och dina ovanliga vanor? 1 0.78 1.2565

Tycker andra ibland att du ler vid fel tillfällen? 1 0.78 1.5666

Har du ofta massor av tankar som du har svårt för att formulera i ord? 1 1.11 0.6267

Vet du ofta inte var du ska göra av dina armar? 0 0.00 1.8768

Har andra kommenterat eller har du själv observerat att du har ovanliga ansiktsuttryck? 0 0.00 2.4969

Har du en tendens att tala antingen för tyst eller för högt? 2 1.78 0.0070

Har du blivit anklagad för att stirra? 2 1.56 0.0071

Har andra kommenterat att du har udda kroppshållning eller gångstil? ?72

Brukar du gnugga händer, eller vrida händerna eller fingrarna om varandra? 1 0.78 0.9373

Misstar du ljud för röster? 1 0.56 1.2574

Brukar du gunga fram-&-tillbaka eller i sidled (t ex för att lunga ner dig, när du är upprymd eller övertimulerad)? ?75

I samtal, använder du små ljud som andra inte verkar använda? 1 0.56 1.2576

Brukar fraser, melodier eller rytmer du nyligen hört fastna i huvudet och fortsätta spelas upp om och om igen? 2 2.45 0.0077

Brukar du trumma på öronen eller trycka på ögonen (t ex när du tänker, när du är stressad eller upprörd)? 0 0.00 1.8778

Upprepar du vad andra sagt? 2 1.11 0.0079

Brukar du fingra på saker? 1 1.11 0.0080

Förväntar du dig att andra ska känna till dina tankar, upplevelser och åsikter utan att du behöver berätta? 1 0.67 0.6281

Brukar du vanka av och an (t ex när du tänker eller är orolig)? ?82

Stammar du när du blir stressad? 0 0.00 1.8783

Har du en tendens att titta mycket på människor du gillar och lite eller inte alls på människor du ogillar? 1 1.00 0.0084

Brukar du bita dig i läppen, kinden eller tungan (t ex när du tänker, när du är orolig eller nervös)? 1 0.89 0.0085

Känner du behov av att rycka loss hudflisor från dig själv (eller andra)? 2 1.56 0.0086

Brukar du prata med dig själv? 1 1.11 0.0087

Blandar du ibland ihop pronomen och t ex säger "vi" eller "du" när du menar "jag" eller tvärtom? ?88

Har du svårigheter med uttal? 1 0.56 0.6289

18 / 34 16 / 31
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Aspie-quiz

Neurotypisk kommunikation

Den här gruppen innehåller neurotypiska kommunikationsdrag. Huvuddraget är förmåga att tolka och visa typisk ickeverbal kommunikation (t.ex. ansiktsuttryck; kroppsspråk; raggning;

turtagning; ömsesidighet; satsmelodi). Avsaknad av dessa drag leder till sekundära problem (t.ex. att inte veta hur man ska uppföra sig; att inte känna till gränser; att bli missförstådd; att

missa dolda budskap; att inte känna till andras avsikter; att missförstå metaforer och talesätt; att bokstavstolka; att inte kunna återgälda sociala gester; att inte veta när man behöver be om

ursäkt; att säga olämpliga saker; skenbar avsaknad av empati).

Diagnosrelation

Låg poäng är relaterat till autismspektrum.

Din grupppoäng: 4.3 av 10 (Normal).

Detaljerad information om Aspie och neurotypisk poängsättning

Nr Fråga Val Aspie NT

Är det svårt att veta hur du ska bete dig i olika situationer? 1 1.00 1.8790

I samtal, brukar du ha problem med saker som timing och turtagning? 1 0.89 1.8791

Brukar du uttrycka känslor på sätt som förbryllar andra? 1 0.89 1.2592

Blir du ofta missförstådd av andra? 1 1.23 1.2593

Glömmer du bort att du är i en social situation när något annat fångar ditt intresse? 1 0.78 1.8794

Brukar du säga saker som anses socialt opassande när du är trött, frustrerad eller när du agerar naturligt? 1 1.00 0.0095

Som tonåring var du oftast omedveten om sociala regler och gränser om de inte var klart uttalade? 2 1.56 0.0096

Har du en tendens att tolka saker bokstavligt och/eller svara på retoriska frågor? ?97

I samtal, brukar du behöva extra tid att noggant tänka ut vad du ska säga, så att det kan uppstå en paus innan du svarar? 0 0.00 2.4998

Säger andra ofta att du håller på och tjatar om samma sak gång på gång? 1 0.56 0.6299

I samtal, tenderar du att fokusera på dina egna tankar snarare än på dina lyssnares tankar? 1 1.11 0.00100

Har du svårt att förstå varför vissa saker gör människor så upprörda? 2 0.89 0.00101

Känner du instinktivt på dig när det är din tur att tala när du pratar i telefon? 1 0.00 3.43102

Är du naturligt bra på att återgälda social hövlighet? 1 0.45 0.00103

Känner du på dig när det förväntas att du ska be folk om ursäkt? 1 0.00 2.80104

Är du bra på att tolka ansiktsuttryck? 1 0.00 2.49105

Har du tagit initiativ som inte visat sig önskade? 1 0.89 0.31106

Trivs du i romantiska situationer? 0 0.00 0.00107

Har du lätt att beskriva dina känslor? 1 0.00 2.80108

Har du en monoton röst? ?109

Är du naturligt så ärlig och uppriktig att du tycker att alla borde vara sådana? 1 0.78 0.00110

12 / 23 23 / 50
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Aspie-quiz

Aspie jakt

Den här gruppen innehåller passiva jaktdrag. En del av dragen är relaterade till miljöer man föredrar (t.ex. långsamt flytande vatten; grottor; skog; att gilla dis och dimma). En annan del är

jaktdrag på nära håll (t.ex. att gilla att hoppa över saker; att gilla att klättra; att gilla att jaga djur; att bitas; att gilla snurra runt; starka nypor; starka händer; fysisk uthållighet; att gilla rodeo).

Andra drag är relaterade till att smyga (t.ex. att smyga i skogen; att smyga på djur; att gå på tå) och allmän jakttaktik (t.ex. att härma djur; att gräva; att kasta små föremål; att bygga fällor;

fascination vid eld; att sniffa)

Diagnosrelation

Ingen.

Din grupppoäng: 3.5 av 10 (Normal).

Detaljerad information om Aspie och neurotypisk poängsättning

Nr Fråga Val Aspie NT

Gillar du att titta på något som snurrar eller blinkar? 0 0.00 1.87111

Är du fascinerad av långsamt flytande vatten? 1 0.67 0.62112

Brukar du ibland ha ett behov av att hoppa över saker? 0 0.00 0.62113

Gillar du att härma djurläten? 0 0.00 0.62114

Är du eller har du varit hyperaktiv? 2 1.11 0.00115

Gillar du att gå på tå? 0 0.00 1.25116

Har du varit fascinerad av att tillverka fällor? 0 0.00 0.62117

2 / 8 6 / 6
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Aspie-quiz

Neurotypisk jakt

Den här gruppen innehåller gruppjaktdrag. Avsaknad av dessa drag beskrivs ofta som dysfunktioner. Typiska drag är att minnas miljörelaterad information (t.ex. sakers positioner; poäng i

spel; ordning på ord, bokstäver och siffror; att läsa kartor) och att delge andra information (t.ex. att skicka vidare meddelanden; att kunna skilja på höger och vänster; tidpunkter för

händelser; att minnas var man ska träffas och händelser; att läsa klockor och kalendrar; att flytta över information mellan kontexter). Andra drag är relaterade till handel och byten av varor

(t.ex. att kunna beräkna växel på ett köp; att veta vad man ska ta med sig; att minnas sekvenser av händelser; att minnas formler; att fylla i formulär).

Diagnosrelation

Låg poöng är relaterat till Dyslexi och Dyskalkuli.

Din grupppoäng: 4.2 av 10 (Normal).

Detaljerad information om Aspie och neurotypisk poängsättning

Nr Fråga Val Aspie NT

Tycker du det är svårt att ta meddelenden på telefon och skicka dem vidare rätt?' 1 0.67 1.25118

Tappar du saker när din uppmärksamhet är på annat håll? 0 0.00 1.87119

Har du svårt att fylla i formulär? 1 0.56 0.93120

Har du svårt att känna igen telefonnummer om de sägs på ett annat sätt? 2 1.56 0.00121

Blandar du ihop siffor i tal som t.ex. 95 och 59? 1 0.56 0.31122

Har du svårigheter att läsa av klockor? 1 0.45 0.93123

4 / 8 5 / 10
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Aspie-quiz

Aspie perception

Den här gruppen innehåller Aspie perceptionsdrag. Dessa drag kan ofta bli till handikapp i en värld av mycket intryck, men kärnan är en känsligare perception än normalt (t.ex. beröring;

ljud; taktilt; lukt; smak; ljus; fuktighet; ändringar i lufttryck; vind; överkänslighet för värme; elektromagnetiska fält) eller mindre känsliga sinnen (t.ex. smärta). Relaterat till detta är

instinktiva rädslor för sinnesinteyck (t.ex.. att bli distraherad av ljud; att vara rädd för motorcyklar; att vara rädd för översvämningar eller snabba strömmar; att ogilla stampande). Andra drag

är svårigheter att filtrera ut tal ifrån bakgrundsljud och att använda perferisyn.

Diagnosrelation

Ingen direkt, men autismspektrum är ofta relaterat till skillnader i perception.

Din grupppoäng: 6.5 av 10 (Normal).

Detaljerad information om Aspie och neurotypisk poängsättning

Nr Fråga Val Aspie NT

Blir du plötsligt distraherad av avlägsna ljud? 1 0.89 1.25124

Har du svårt att filtrera bort störande bakgrundsljud när du talar med någon? 1 0.89 0.93125

Ogillar du när folk går bakom dig? 2 2.01 0.00126

Pinas du av skavande sömmar och etiketter i kläderna, av kläder som sitter åt eller som är gjorda i 'fel' material? 1 0.89 0.62127

Är du över- eller underkänslig för smärta eller t.o.m tycker om vissa sorters smärta? 0 0.00 1.87128

Har du extra känslig hörsel? ?129

Är dina ögon extra känsliga för starkt ljus och bländning? 2 1.78 0.00130

Är du känslig för omslag i luftryck och luftfuktighet? ?131

Ogillar du när folk stampar med foten i golvet? 1 0.67 0.31132

Blir du instinktivt rädd för ljudet från en motorcykel? 0 0.00 1.87133

Är det mer naturligt för dig att tänka i bilder än i ord? 1 0.78 0.00134
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Aspie-quiz

Neurotypisk perception

Den här gruppen innehåller neurotypiska motorik- och perceptionsdrag. Avsaknad av dessa drag beskrivs ofta som klumpighet. Ett viktigt drag är förmåga att bedöma spatial information

(t.ex. att bedöma avstånd, hastighet och acceleration; att hålla reda på sakers positioner; att förutse rörelse; att ha bra tidsuppfattning; att veta hur mycket man ska trycka). Avsaknad av dessa

drag leder till sekundära problem (t.ex. dålig fin- och grovmotorik; dålig kroppsuppfattning; dålig kroppskontroll; problem med bollsporter; dålig öga-hand koordination; dålig balans; dålig

handstil; att tappa saker).

Diagnosrelation

Låg poäng är relaterat till Dyspraxi.

Din grupppoäng: 1.6 av 10 (Under normal).

Detaljerad information om Aspie och neurotypisk poängsättning

Nr Fråga Val Aspie NT

Har du dålig koll på eller kontroll över kroppen och tendens att ramla, snubbla eller springa in i saker? 1 0.78 0.93135

Har du svårt att imitera och tajma andras rörelser, t ex när du ska lära dig nya danssteg eller göra gymnastikpass i grupp? 2 1.78 0.00136

Har du dålig tidsuppfattning? 2 1.34 0.00137

Har du svårt för att bedöma andra människors ålder? 2 1.56 0.00138

Har du svårigheter att bedöma avstånd, höjd, djup eller fart? 2 1.34 0.00139

Har du svårigheter med aktiviteter som kräver finmotorisk precision, t ex att sy, knyta skosnören, knäppa knappar och hantera små föremål? 1 0.45 0.93140

Har du svårt att hitta till nya platser? 2 1.56 0.00141

Har du svårt att känna igen ansikten? 2 1.11 0.00142

Har du ett bra sinne för hur hårt man bör ta i när man gör saker med händerna? ?143

10 / 11 2 / 12

Slutversion 2, 15-Jan-2010,  Page 13/14



Aspie-quiz

Miljö

Den här gruppen innehåller miljörelaterade problem. Typiska drag är relaterade till stress och överbelastning (t.ex. att stänga av; att ha en meltdown) och konsekvenser av att inte passa in

(t.ex. depression; att bli mobbad; att bli utnyttjad; dåligt självförtroende; självmordstankar; självskadande beteende; ostabilt humör).

Diagnosrelation

Hög poäng är relaterat till många psykiatriska diagnoser och krävs ibland för att få en diagnos.

Din grupppoäng: 6.6 av 10 (Normal).

Detaljerad information om Aspie och neurotypisk poängsättning

Nr Fråga Val Aspie NT

Brukar du stänga av eller bryta ihop när du blir stressad eller överväldigad? 1 1.00 0.62144

Har du haft svårare att klara dig själv än andra i samma ålder? 2 1.56 0.00145

Är du ibland rädd i ofarliga situationer? 0 0.00 1.87146

Har du svårt för att acceptera kritik, korrektion och direktiv? 1 1.11 0.00147

Brukar du få depressioner? 2 2.23 0.00148

Har du blivit mobbad, lurad, utnyttjad eller illa behandlad? 2 2.23 0.00149

Är du otålig och lättfrustrerad? 1 1.11 0.00150
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