
Några vanliga Aspergertecken 
 

Sociala och känslomässiga svårigheter 

 Miffo, nörd, freak, outsider. 

 Oflexibel och rigid, måste ha det på sitt sätt. 

 Svårt att förstå vad andra tänker och känner. 

 Svårigheter att tolka sociala spelregler. 

 Konfunderad och förvirrad av sociala situationer. 

 Svårt att knyta kontakter, har ofta aldrig haft en nära relation. 

 Förstår inte spelreglerna på skolgården. 

 Sitter för sig själv på rasterna. 

 Ofta mobbade, ratade och ensamma. 

 Gillar inte att hålla hand och kramas. 

 Nedsatt ögonkontakt (munnen som pratar). 

 Ögonkontakt och att inte avbryta andra är inte så viktigt. 

 Svårt med ”small talk”. 

 Pratar till andra, inte med dem. 

 Kan inte sluta prata. 

 Avbryter andras samtal med andra. 

 Uppfattas som taktlös och ohyfsad. 

 Måste lära sig turtagning i samtal. 

 Behöver få lära sig hur hens beteende stör andra. 

 Får träna på att gå på hundpromenader och tala om andras hundar. 

 

 

Svårigheter att se helhet, sammanhang och syfte 

 Ser genom ett barns ögon, svart eller vitt. 

 Tänker i bilder. 

 Bra på att plocka upp detaljer och fakta.  

 Mindre bra på att förstå övergripande sammanhang. 

 ”Whistleblowers”, måste säga sanningen, men ser inte helheten. 

 Kan fokusera mycket länge på saker som intresserar. 

 Kontrollerande och befallande, behöver ha det på sitt sätt. 

 Följer regelboken. 

 Skulle aldrig gå mot röd gubbe, även om det inte syns några bilar. 

 Den som svarar ”han gjorde det” när läraren frågar vem som gjort något dumt i klassrummet. 

 

 

 



Särskilda intressen och udda beteenden 

 Ofta udda intressen, vill inte leka som andra. 

 Fokus på det som intresserar och egna intressen. 

 Plötsligt väldigt fokuserad när något verkligen intresserar, annars svårt att koncentrera sig på 

saker. 

 Outtröttlig ihärdighet när något intresserar. 

 Vänder samtal mot sig själv och sina egna intressen. 

 Driver egna intressen, försöker få andra att intressera sig för dem. 

 AS överrepresenterat överallt där specialintressen frodas, som t ex fågelskådare och 

planespotters. 

 Arbetsnarkoman. 

 Ofta tvångsmässigt beteende, ”more route than meaning”. 

 Ökad systematiseringsförmåga. 

 Kan svara med citat från filmer. 

 


