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______________________________________________   ____________   __________ 

 barnets namn   ev personnummer              datum                       ifyllt 
av 

 
Instruktioner 
 
Frågorna avser ditt/ert barns känslor och beteende under den senaste månaden. Markera ett alternativ för varje 
fråga. Ange 
att det är ett problem om det orsakar svårigheter och är utanför det som är normalt får ditt/ert barns ålder. 
Exempelvis, 
fyll i cirkeln under ”aldrig/sällan” om beteendet inte orsakar svårigheter. 
 
Händer det att ditt/ert barn…   ALDRIG/  
 MYCKET 
     SÄLLAN IBLAND OFTA
 OFTA 
 
1.Har perioder av att må kanonbra under timmar eller dagar,  
  Extremt  uppskruvad eller upphetsad, som att känna sig riktigt  
  på topp     0 1 2 3 
   
2.Irriterad, sur eller argsint under timmar eller dagar  0 1 2 3 
 
3.Tror att han/hon kan bli vad som helst eller göra vad som helst  
   (ex. ledare, fotbollsproffs, rappare, rik) utöver vad som är normalt  
   för åldern     0 1 2 3 
 
4.Tror att han/hon har orimliga förmågor eller speciella krafter och  
    försöker att agera därefter, vilket leder till svårigheter 0 1 2 3 
 
5.Behöver mindre sömn än vanligt men känner sig ändå inte trött  
   nästa dag     0 1 2 3 
 
6.Har perioder av överenergi   0 1 2 3 
 
7. Har perioder när han/hon pratar för mycket eller för högt eller  
    pratar så att andra inte får en syl i vädret  0 1 2 3 
 
8. Har perioder av att tankarna rusar utan att kunna bromsas upp  
     och det verkar som om ditt/ert barns mun inte hinner med 0 1 2 3 
 
9. Pratar så fort så att han/hon hoppar från ämne till ämne 0 1 2 3 
 
10. Far runt och gör saker oupphörligen   0 1 2 3 
 
11. Har svårt att hålla sig på spåret och blir lätt distraherad av det  
      som händer runtomkring   0 1 2 3 
 
12. Gör många fler saker än vanligt eller är ovanligt produktiv  



      eller påfallande kreativ    0 1 2 3 
 



13. Beter sig sexuellt opassande  (ex opassande språk, exponerar sig,  
tar sig på könet bland folk, onanerar, ringer och gör sexuella  
anspelningar, leker sexuella lekar, rör vid andra på sexuellt vis) 0 1 2 3 

 
14. Närmar sig och talar till främmande på ett distanslöst sätt eller  

är mer utåtriktad än vanligt?   0 1 2 3 
 
15. Gör ovanliga saker  eller saker som är dumma och riskabla  

(ex. hoppar från höjder, beställer musik med ditt bankkort,  
ger bort saker)     0 1 2 3 
 

16. Har raseriutbrott,  intensiva och långvariga humörsutbrott 0 1 2 3 
 
17. Skämtar och tramsar mer än vanligt, skrattar högt eller fjantar  

sig på ett onormalt vis    0 1 2 3 
 
18. Upplever snabba känslosvängningar   0 1 2 3 
 
19. Har någon typ av misstänksam eller underlig tanke  0 1 2 3 
 
20. Hör röster som inte andra kan höra   0 1 2 3 
 
21.Ser saker som inte andra kan se   0 1 2 3 
 
 
     SUMMA POÄNG 
_____________ 
  
 
 
 
 
 
 
 


