
Критерии за откриване на хора със синдром Аспергер 
От Атууд и Грей 

Количествено превъзходство в социалните взаимоотношения, проявяващо се по 
следния начин при повечето хора със синдром на  Аспергер: 
1.Взаимоотношенията им с връстниците се характеризират с лоялност и безусловна 
надеждност. 

2.Освободени са от сексистки или други създадени предубеждения, свързани с 
възраст, раса, социална принадлежност и т.н; способни са да не съдят за хората по 
начина, по който изглеждат. 

3.Изразяват мнението си, без оглед на социално обкръжение или привързаност към 
личните си вярвания. 

4.Способни да преследват собствена теория или гледна точка, независимо от  
противоречивите доказателства. 

5.Търсещи публика или приятели, които са способни на ентусиазъм спрямо уникалните 
им интереси или теми. 

6.Съобразяват се с детайлите, изразходват време за дискутиране на теми, които не са 
обект от първостепенен интерес. 

7.Способни са да слушат, без да изразяват непрестанни преценки или предположения. 

8.Предимно заинтересувани са от значимия принос към разговора; с предпочитание да 
избягват „обичайните безсмислени дребни разговори” или социално- тривиални 
изявления и повърхностни разговори 

9.Търсят честни, положително настроени, истински приятели със скромно чувство за 
хумор. 

Употребата на думи: 
Говорят перфектно по „аспергерски” – социален език, характеризиращ се с поне три от 
следните особености: 

• решимост да търсят истината; 

• разговори, освободени от скрити замисли или планове; 

• богат и модерен език и интерес към думите; 

• очарованост и интерес към базирания върху думите хумор; 

• напредничаво използване на картинни метафори. 
Когнитивни умения, характеризиращи се с поне четири от следните особености: 

1. Засилени предпочитания към детайлите за сметка на общото. 

2. Оригинален, уникален начин на мислене при решаване на проблемите. 

3. Изключителна памет и/или припомняне на детайли, често пъти забравяни или 
пренебрегвани от останалите, например по отношение на имена, дати, 
разписания, установени практики. 

4. Жадни за постоянно събиране и каталогиризиране на информация по теми, 
свързани с интересите им. 

5. Постоянство в начина на мислене. 

6. Енциклопедичност или знания, подобни на информация от CD-ROM, върху една 
или няколко теми. 



7. Познаване на обичайните установени практики и фокусирано желание за 
запазване на реда и точността. 

8. Прозрачност (яснота) на ценностите и процеси на взимане на решения, котио не 
подлежат на промени от политически и финансови фактори. 

Допълнително възможни фактори : 

• Остра чувствителност към специфични сетивни усещания или дразнения, 
например слушане, допир, поглед, и/ или миризма 

• Силни в индивидуалните спортове и игри, особено онези, които включват 
издържливост или зрителна прецизност, като гребане, плуване, боулинг, шах. 

• Имат добри предпоставки за завършване на университет или колеж. 

• Много често са грижовни към хората с нетипично развитие. 


