
Instruktion och förklaring till formuläret 

Fyll i de vita fälten i formuläret. Ovan fyller du i Barnets namn/Patient-ID, Ålder, Kön, dagens Datum samt  
ditt Namn och markerar om du är barnets Förälder eller Lärare.  

Nedan finns en lista med beteenden som beskriver barn. För varje påstående som beskriver ditt barn nu eller inom de  

senaste 12 månaderna ber vi dig vänligen kryssa en av rutorna. 
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Roll 

Förälder Lärare 

 
Helt 

osant 

Delvis/
ibland 
sant 

Alldeles 
sant 

Rutan för 2 kryssas om påståendet är Alldeles sant vad gäller ditt barn 

0 1 2 

 Rutan för 1 kryssas om påståendet är Delvis eller ibland sant. 

0 1 2 

Rutan för 0 kryssas om påståendet är Helt osant. 

0 1 2 
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Namn, ifylld av 

Å Å M M D D 

Datum Behandlar-ID Namn/Patient-ID Ålder Kön 

Flicka Pojke 

 
Helt 

osant 

Delvis/
ibland 
sant 

Alldeles 
sant 

1 
Barnet kommer inte ihåg eller förnekar traumatiska eller  

smärtsamma upplevelser som man vet har inträffat. 

0 1 2 

2 

Barnet går in i ett förvirrat eller transliknande tillstånd eller  

verkar ofta ”helt bortkopplad/utspacead”.  

Lärare kan rapportera att hon eller han ofta dagdrömmer i skolan. 

0 1 2 

3 

Barnet visar snabba förändringar i sin personlighet.  

Han eller hon kan gå från att vara blyg till att vara utåtriktad,  

från feminin till maskulin, från försagd till aggressiv. 

0 1 2 

4 

Barnet är ovanligt glömskt eller förvirrat om saker som han eller hon borde 

veta, glömmer till exempel namnet på kamrater, lärare eller andra viktiga  

personer, tappar bort sina ägodelar eller går lätt vilse. 

0 1 2 

5 

Barnet har en mycket dålig tidsuppfattning. Han eller hon tappar bort tiden,  

kan tro att det är morgon när det faktiskt är eftermiddag, blir förvirrad omkring  

vilken dag det är, eller blir förvirrad angående tidpunkten när något hände. 

0 1 2 

6 

Barnet visar tydliga variationer i sina färdigheter, sin kunskap, vilken mat han 

eller hon föredrar och sina fysiska färdigheter från dag till dag, eller till och 

med timme för timme. Det kan gälla till exempel förändringar i handstil,  

minne av tidigare inlärd information som multiplikationstabellen, stavning,  

användning av redskap eller konstnärliga färdigheter. 

0 1 2 

7 

Barnet visar snabb tillbakagång vad gäller åldersrelaterade beteenden,  

till exempel en tolvåring som börjar använda småbarnsspråk,  

suga på tummen eller rita som en fyra åring. 

0 1 2 
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Helt 

osant 

Delvis/
ibland 
sant 

Alldeles 
sant 

8 
Barnet har svårt att lära av erfarenheter, det vill säga förklaringar,  

normal uppfostran eller bestraffning påverkar inte hans eller hennes beteende. 

0 1 2 

9 
Barnet fortsätter att ljuga eller förneka dåligt uppförande  

även när bevisen är uppenbara. 

0 1 2 

10 

Barnet hänvisar till sig själv i tredje person (till exempel som hon eller henne) 

när han eller hon talar om sig själv, eller insisterar ibland på att bli kallad för  

ett annat namn. Barnet kan också påstå att saker som han eller hon  

gjort egentligen hände en annan person. 

0 1 2 

11 

Barnet har snabbt skiftande kroppsliga klagomål såsom huvudvärk eller  

magbesvär. Till exempel kan han eller hon klaga över huvudvärk ena  

minuten för att sedan i nästa minut verka ha glömt det helt och hållet. 

0 1 2 

12 
Barnet är ovanligt sexuellt försigkommet och kan försöka dra in andra barn, 

eller vuxna, i sexuella aktiviteter som inte är åldersadekvata. 

0 1 2 

13 
Barnet drabbas av oförklarliga skador eller kan till och med  

avsiktligt skada sig själv ibland. 

0 1 2 

14 

Barnet säger att det hör röster som talar till honom/henne.  

Rösterna kan vara vänliga eller arga och kan komma från låtsaskamrater  

eller låta som rösterna hos föräldrar, kamrater eller lärare. 

0 1 2 

15 
Barnet har en mycket levande låtsaskamrat eller flera låtsaskamrater. Barnet kan 

insistera på att låtsaskamraten är ansvarig för saker han eller hon själv gjort. 

0 1 2 

16 
Barnet har intensiva utbrott av ilska ofta utan synbar orsak och  

kan visa ovanlig fysisk styrka under dessa episoder. 

0 1 2 

17 Barnet går ofta i sömnen. 

0 1 2 

18 

Barnet har ovanliga nattliga upplevelser, till exempel kan barnet berätta att  

han eller hon sett spöken eller att saker hänt under natten som barnet inte kan  

redogöra för. (till exempel trasiga leksaker, oförklarliga kroppsskador). 

0 1 2 

19 
Barnet talar ofta med sig själv och kan använda en annan röst eller  

gräla med sig själv. 

0 1 2 

20 
Barnet har två eller flera tydliga och åtskilda personligheter  

som tar kontrollen över barnets beteende. 

0 1 2 
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Skattning 
 

Å Å M M D D 

Datum Namn/Patient-ID 
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