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Instruktioner för M-CHAT uppföljningsintervjun

Välj frågor baserat på M-CHAT score. Gå endast igenom de frågor för vilka föräldern
indikerat beteende som visar risk för autismspektrumstörning (ASD) och/eller de som du
som BVC sköterska misstänker att föräldern kanske inte har besvarat rättvisande.
Skatta intervjufrågorna på samma sätt som M-CHAT. Om en fråga skattas som ”Utfall”
visar det på risk för ASD. ”Utfall” på två centrala frågor (fråga 2, 7, 9, 13, 14, 15)
eller på tre totalt (vilka som helst) utgör grund för remiss till specialist. Observera att
”Utfall” på uppföljningsintervjun inte är detsamma som diagnos ASD; det indikerar
ökad risk för ASD.
Observera att om BVC teamet misstänker att det kan röra sig om ASD skall barnet remitteras
till specialist oavsett resultatet på M-CHAT eller M-CHAT uppföljningsintervjun.
Använd följande M-CHAT sida för att registrera resultatet efter det att intervjun är
genomförd.
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Bedömnings mall M-CHAT
Centrala frågor är markerade i fet stil. Skuggade frågor anger utfallssvar. Märk att för fråga 11, 18, 20 och 22 innebär
svar ja ett utfall. För övriga frågor gäller nej som utfall.
Ja
Nej
1.

Tycker ditt barn om att bli kastad i luften, eller studsa på ditt knä etc. ?

2.

Är ditt barn intresserad av andra barn?

3.

Tycker ditt barn om att klättra på saker, exempelvis uppför trappor?

4.

Tycker ditt barn om att leka tittut/kurragömma?

5.

Låtsas ditt barn någonsin, t.ex. att prata i telefon eller tar hand om
en docka eller låtsas något annat?

6.

Använder ditt barn någonsin sitt pekfinger för att peka, för att be om något?

7.

Använder ditt barn någonsin sitt pekfinger för att peka, för att
visa sitt intresse för något?

8.

Leker ditt barn på ett vanligt sätt med små leksaker (t.ex. bilar eller klossar)
utan att bara stoppa dem i munnen, pilla på dem eller tappa dem?

9.

Tar ditt barn med saker till dig (förälder) för att visa dig något?

10. Tittar ditt barn dig i ögonen i mer än en sekund eller två?
11. Verkar ditt barn någonsin vara överkänsligt för ljud?
(t.ex. håller för öronen)
12. Ler ditt barn tillbaka som svar på ditt ansiktsuttryck eller ditt leende?
13. Härmar ditt barn dig? (t.ex. om du gör en grimas - härmar ditt barn dig då?)
14. Reagerar ditt barn på sitt namn när du kallar på henne/honom?
15. Om du pekar på en leksak tvärs över rummet, tittar ditt barn på
leksaken då?
16. Kan ditt barn gå?
17. Tittar ditt barn på de saker som du tittar på?
18. Gör ditt barn ovanliga fingerrörelser nära sitt ansikte?
19. Försöker ditt barn få din uppmärksamhet på sin egen aktivitet?
20. Har du någonsin undrat om ditt barn är dövt?
21. Förstår ditt barn vad folk säger?
22. Stirrar ditt barn ibland ut i luften eller irrar omkring planlöst?
23. Tittar ditt barn på ditt ansikte för att undersöka din reaktion när barnet
möter något främmande?
Centrala svar: .........................
Totala svar: ..............................
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1. Du rapporterade att ____________ inte tycker om att bli kastad i luften, studsa på ditt knä, etc.
Är detta fortfarande sant?
Nej

Ja

Då tycker hon/han om alltså om att studsa på
ditt knä eller bli kastad i luften?

Ja

Nej

När du kastar henne/honom
i luften eller studsar
henne/honom på ditt knä,
hur reagerar hon/han då?

Icke utfall

Skratt eller leende

Ja 

Nej 

Prat eller mummel

Ja 

Nej 

Önskan om mer genom att hålla ut hans/hennes armar

Ja 

Nej 

Annat (Beskriv)……………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………

Om Nej till allt

Utfall

Om Ja till något
specifikt exempel

Om Annat är en klar
positiv respons

Icke utfall
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2. Du rapporterade att __________________ inte är intresserad av andra barn. (Central)
Är detta sant?
Nej

Ja

Då är ditt barn alltså intresserad av andra
barn?
Ja

Nej

Är hon/han intresserad av barn som
inte är hennes/hans syskon?

Ja

När ni är på lekplatsen eller i affären,
reagerar ditt barn vanligtvis på
närvaron av andra barn?

Nej

Ja

Nej

Hur reagerar ditt barn?
Icke utfall

Leker med andra barn
Pratar med andra barn
Aggressivt uppträdande
Skränar
Tittar på andra barn
Ler mot andra barn

Fråga allt
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 

Om Ja till något:
Gör hon/han (fyll i svaren som
ges här t.ex. leker, pratar, ler,
tittar eller skränar) mer än
hälften av tiden?

Nej 
Nej 
Nej 
Nej 
Nej 
Nej 
Nej

Ja

Nej till allt
Utfall

Utfall
Icke utfall
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3. Du rapporterade att _________ inte tycker om att klättra på saker, exempelvis uppför trappor.
Är detta fortfarande sant?
Ja

Nej

Då tycker hon/han
inte om att klättra på
saker?

Då gillar hon/han klättra på saker?

Ja

Icke utfall

Nej

Tycker hon/han om att klättra på………..
…trappor?

Ja 

Nej 

…stolar?

Ja 

Nej 

Ja 

Nej 

…möbler?
…lekplats material

Ja till något

Icke utfall

Ja 

Nej 

Nej till allt

Utfall
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4. Du rapporterade att ____________ inte tycker om att leka tittut/kurragömma.
Är detta fortfarande sant?
Nej

Ja

Då tycker ditt barn om att
leka tittut/kurragömma?

Ja

Nej

Icke utfall
Ja

Tycker ditt barn om någon lek som
involverar ett fram och tillbaka
utbyte med en annan person?

Nej

Vad gör hon/han om du försöker leka tittut/kurragömma
(eller något exempel som är nämnt) med henne/honom?

Ge exempel
__________________
__________________

B.
Vägrar att leka
Gråter
Inte intresserad av de lekarna
Lämnar situationen om föräldern
tar initiativ

A.
Ler/skrattar
Skränar med nöje
Önskar mer och frågar
Önskar mer utan att säga något

Ja
Ja
Ja
Ja

Om Ja
endast till
exempel
från A.

Icke utfall

Nej
Nej
Nej
Nej

Om Ja till exempel
från både A och B.

Respons enligt A.

Vad är mest
typiskt?

Ja
Ja
Ja

Nej
Nej
Nej

Ja

Nej

Om Ja
endast till
exempel
från B.

Respons enligt B.

Utfall
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5. Du rapporterade att _____________ inte någonsin låtsas, t.ex. att prata i telefon eller tar hand
om dockor eller låtsas något annat?
Är detta fortfarande sant?
Nej

Ja

Då leker ditt
barn låtsaslekar?

Ja

Kan du ge
mig något
exempel?

Nej

Kan du ge mig
något exempel?

Ja

Leker ditt barn någonsin
låtsaslekar?

Nej

Om föräldern ger något exempel som
angetts, är det godkänt.

Skjuta en bil på en låtsasväg_____________
Sätter hon/han en leksakskanna på spisen
eller rör om med låtsas mat?_____________

Om Nej, fråga efter
individuella exempel

Låtsas vara en robot, ett flygplan, en ballerina
eller någon annan favoritkaraktär__________
Sätter en actionfigur eller docka i en leksaksbil
eller lastbil?___________________________

Låtsas att dammsuga eller klippa gräset?___
Låtsas att prata i telefon?_________________
Matar sig själv med en leksaksked eller tom
kopp?______________________________
Matar en docka med riktig eller låtsas
mat?_______________________________
Om föräldern gav något exempel som
angetts på listan:
Icke utfall

Om föräldern inte gav något
exempel från listan:
Utfall
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6. Du rapporterade att ________ inte använder sitt pekfinger för att peka, för att be om något.
Är detta fortfarande sant?
Nej

Ja

Då använder ditt barn
sitt pekfinger för att be
om någonting?

Ja

Nej

Icke utfall

Om det är något som ditt barn önskar som
inte finns inom räckhåll, såsom kakor på en
hylla, hur gör hon/han för att få det?

Sträcker sig efter objektet med hela handen__________
Leder föräldern till objektet______________________
Pekar

Försöker att få tag på objektet själv________________
Frågar efter det________________________________
Om någon respons av de nämnda ovan:

Om du säger “Visa mig”, skulle hon/han
peka på det?
Icke utfall

Ja

Nej

Utfall
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7. Du rapporterade att _________ inte använder sitt pekfinger för att peka, för att visa sitt intresse
för något. (Central)
Är detta fortfarande sant?
Nej

Ja

Då använder ditt barn sitt finger för
att peka på sådant som är
intressant?

Ja

Nej
Vill ditt barn få dig att titta på någonting intressant
tex såsom.. (Ge olika exempel)

Icke utfall
Om Ja:

.. ett flygplan i skyn
.. en lastbil på vägen
.. en skalbagge på marken
.. ett djur på gården

Hur gör ditt barn för att få din
uppmärksamhet på det? Pekar
hon/han med sitt pekfinger?

Ja

Nej 
Nej 
Nej 
Nej 

Nej

Nej

Är det för att visa på
intresse, inte för att få
hjälp?
Ja

Ja 
Ja 
Ja 
Ja 

Utfall
Nej

Utfall

Icke utfall
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8. Du rapporterade att _______ inte leker på ett vanligt sätt med små leksaker (ex. bilar eller
klossar) utan att bara stoppa dem i munnen, fumla eller tappa dem.
Är detta fortfarande sant?
Nej

Ja

Då vet ditt barn
hur man leker på
ett vanligt sätt med
små leksaker?

Ja

Nej

Kan du ge mig
ett exempel?

Hur leker hon/han
med leksaker?

A.
Bygger med klossar _______________
Lägger enkla pussel _______________
Leker med bilar/lastbilar ___________
Bygger ringar på en pinne __________
Packar ihop koppar i varandra _______

Om Ja bara till
exemplen ovan

B.
Tar leksaker i munnen ___________________
Slänger leksaker ________________________
Leker inte med leksaker __________________
Sväljer delar ___________________________
Radar upp leksaker ______________________
Bär omkring med en leksak i huset __________
Stirrar på leksaker _______________________

Om Ja, ge exempel från båda

Icke utfall

Respons enligt A.

Om Ja till något
av exemplen ovan

Utfall

Vad är mest typiskt?

Respons enligt B.
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9. Du rapporterade att ________ inte tar med saker till dig (förälder) för att visa dig något. (Central)
Är detta fortfarande sant?
Nej

Ja

Då tar ditt barn med
sig saker för att visa
dig?

Ja

Nej

Kommer ditt barn någon gång till dig med:

En bild eller leksak bara för att visa dig?_______________
En teckning som hon/han har gjort?___________________
En blomma hon/han har plockat?_____________________
En skalbagge som hon/han har hittat i gräset?___________

Icke utfall

Om Ja till något
Nej

Ja

Är detta bara för att
visa dig, inte för att få
hjälp?
Nej

Ja

Utfall

Icke utfall
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10. Du rapporterade att _________ inte tittar dig i ögonen i mer än en sekund eller två?
Är detta fortfarande sant?
Nej

Ja

Då tittar ditt barn dig
i ögonen i mer än en
sekund eller två?

Ja

Nej

Icke utfall

Tittar hon/han dig i ögonen när hon/han behöver något?_____
När hon/han leker med dig?___________________________
Under matningen?__________________________________
Under blöjbyten?___________________________________
När du läser en saga för henne/honom?__________________

Ja till endast ett

Ja till två eller mera

Tittar ditt barn dig i
ögonen varje dag?
Under en dag när ni är
tillsammans hela dagen, tittar
hon/han dig i ögonen
åtminstone 5 ggr?
Ja
Icke utfall

Nej

Ja

Icke utfall

Nej till allt

Utfall

Nej

Utfall

Utfall
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11. Du rapporterade att ________ ibland verkar överkänslig för ljud.
Är detta fortfarande sant?
Ja

Nej

Då är inte ditt barn
överkänsligt för
ljud?

Nej det är
hon/han inte

Ja det är
hon/han

Om Ja till två
eller mer,
fortsätt;

Icke utfall

Hur reagerar ditt barn på (lista ljud som
barnet inte gillar)?
Icke
utfall

Har ditt barn en negativ reaktion från ljudet av: (fråga
om det behövs)
En tvättmaskin?________________________________
Småbarnskrik?_________________________________
Småbarn som gnäller eller tjuter?__________________
Dammsugaren?________________________________
Sirener?______________________________________
Trafik?_______________________________________
Dörrar som slår igen?___________________________
Hög musik?___________________________________
Telefon/dörrsignal?_____________________________
Ljudliga platser såsom snabbköp eller restauranger____
Annat (beskriv)________________________________

Utfall

A.
Håller lugnt för öronen _____
Uttrycker sitt missnöje
verbalt__________________

B.
Skriker______________________
Gråter_______________________
Håller för öronen och är ledsen___

För Ja från båda ovan
Om Ja endast till
ex. ovan

Icke utfall

Om endast
ett Ja

Icke utfall

Om Ja endast
till ex. ovan

Vad är mest typiskt?

Respons enligt A.

Respons enligt B.

Utfall
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12. Du rapporterade att _______ inte ler tillbaka mot dig när du ler.
Är detta fortfarande sant?
Nej

Ja

Då ler ditt barn tillbaka mot dig
när du ler

Ja

Nej

Icke utfall

Fråga specifikt om exemplen
nedan, ifall föräldern inte ger
något exempel

Vad får ________ att le?

Icke utfall

Utfall

Ler när föräldern ler_______________________
Ler när föräldern kommer in i rummet ________

Ler alltid _______________________________
Ler åt en favoritleksak eller aktivitet _________
Ler planlöst eller åt ingenting särskilt _________

Ler när föräldern kommer tillbaka ___________
Om Ja endast
från exemplen
ovan
Om Ja endast till
exemplen ovan

Om Ja från
exempel från båda
Utfall

Icke utfall
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13. Du rapporterade att ________ inte vanligtvis härmar dig. (Central)
Är det fortfarande sant?
Nej

Ja

Då härmar ditt
barn dig?

Ja

Icke utfall

Nej

Om ja till två
eller flera frågor

Härmar ditt barn dig om du:…………..………..
Sticker ut tungan?
Ja 
Nej 
Gör ett roligt ljud?
Ja 
Nej 
Vinkar adjö?
Ja 
Nej 
Klappar händerna?
Ja 
Nej 
Lägger fingret på läpparna
för att signalera ”shhh”
Ja 
Nej 
Blåser en kyss?
Ja 
Nej 

Om Ja till endast en eller
ingen av frågorna

Utfall
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14. Du rapporterade att ____________ inte reagerar på sitt namn när någon kallar på
henne/honom. (Central)
Är detta fortfarande sant?
Nej

Ja

Då reagerar ditt barn på
sitt namn?

Ja

Om hon/han inte gör något speciellt roligt eller
uppslukande, reagerar hon/han på sitt namn när
man kallar på henne/honom?

Nej
Nej

Icke utfall

Vad gör hon/han när man
kallar på henne/honom vid
namn?
Om föräldern inte
svarar spontant, fråga
exemplen nedan

A.
Titta upp _____________________________
Pratar eller mumlar _____________________
Stoppar upp med vad hon/han gör__________
Om Ja
endast
till
exemplen
ovan

Icke utfall

Ja

Icke utfall

B.
Ingen respons __________________________
Verkar höra men ignorerar förälder ________
Föräldern behöver vara inom
barnets blickfång _______________________
Reagerar endast vid beröring _____________
Om Ja
endast från
exemplen
ovan

Om Ja från exempel från båda

Respons enligt A.

Vad är mest typiskt

Respons enligt B.

Utfall
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15. Du rapporterade att om du pekar på en leksak tvär över rummet tittar inte _______ på det.
(Central)
Är detta fortfarande sant?
Nej

Ja

Då tittar ditt barn på
objekt som du pekar på?

Ja

Nej

Icke utfall

Om du pekar på något, vad gör ditt
barn vanligtvis?

Om föräldern inte svarar spontant,
fråga exemplen nedan

Icke utfall
A.
Tittar på objektet ___________________
Pekar på det _______________________
Tittar och kommenterar ett objekt _____
Tittar om föräldern pekar och säger
”Titta!”__________________________

Om Ja
endast till
exemplen
ovan

Utfall
B.
Ignorerar föräldern ________________
Tittar planlöst omkring i rummet ____
Tittar på förälderns finger __________

Om Ja till exemplen från båda

Icke utfall

Respons enligt A.

Om Ja
endast till
exemplen
ovan

Utfall

Vad är mest typiskt?

Respons enligt B.
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16. Du rapporterade att ditt barn inte kan gå?
Är detta fortfarande sant?
Nej

Ja

Då kan ditt barn gå utan
att hålla i sig?
Ja

Icke utfall

Nej

Utfall

Utfall
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17. Du rapporterade att ____________ inte tittar på saker som du tittar på.
Är detta fortfarande sant?
Nej

Ja

Då tittar ditt barn på
saker som du tittar på?

Ja

Nej
Vad gör hon/han när du tittar på något?
Om föräldern inte svarar, fråga
exemplen nedan

Icke utfall
Icke utfall

Utfall

A.
Tittar på objekt som du tittar på _______________
Pekar på objekt ____________________________
Tittar sig omkring för att se vad du tittar på _____
Om Ja till
endast ex.
ovan

Om Ja till ex. från båda

Om Ja
endast från
ex. ovan

Utfall

Icke utfall

Respons enligt A.

B.
Ignorerar _________________
Tittar på förälderns ansikte ___

Vad är mest typiskt

Respons enligt B.
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18. Du rapporterade att _________ gör ovanliga fingerrörelser nära sitt ansikte.
Är detta fortfarande sant?
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Nej

Ja

Då gör inte hon/han inte några ovanliga
fingerrörelser?

Nej

Ja

Icke utfall

Beskriv dessa rörelser

Om föräldern inte svarar spontant, fråga
exemplen nedan.

Icke utfall
Tittar på handen _______
Rör på fingrarna när
hon/han leker tittut _____

Utfall
Vickar på sina fingrar nära sina ögon ______
Håller händerna nära ögonen ____________
Håller händerna vid sidan av sina ögon ____
Flaxar med händerna nära ansiktet ________
Annat (Beskriv) _______________________
Om ja till något ovan

Händer detta mer än
två ggr/vecka?
Icke utfall

Nej

Ja

Utfall

19. Du rapporterade att ________ inte försöker få din uppmärksamhet på sin egen aktivitet.
Är detta fortfarande sant?
Nej

Ja
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Då försöker hon/han att få
uppmärksamhet på sin aktivitet?

Ja

Nej

Fråga på varje enskild fråga
Gör hon/han……...
Säg “Titta!” eller “Titta på mig!”_____________________________
Hämtar en leksak eller visar en aktivitet för dig (förälder) ________
Ser förväntansfull ut för att få beröm eller kommentar ____________

Icke utfall

Om Ja på något eller
flera av ovanstående

Om inget av
ovanstående besvaras Ja

Icke utfall

Utfall

20. Har du undrat om ditt barn är dövt?
Nej

Ja

Vad var det som gjorde att du undrade det?
Ignorerade hon/han ljud? _________________
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Då har du inte undrat
om ditt barn är dövt?

Jo, det
har jag

Nej

Om Ja på antingen
andra eller tredje
frågan

Om Nej på
andra och
tredje frågan
Icke utfall

Icke utfall

Utfall

Fråga alla föräldrar:
Har ditt barns hörsel blivit testat? Om JA, vad blev det för resultat?
Anmärk resultat ____ Hörsel nedsatt __________ Normal hörsel _____________
Om hörsel är nedsatt >icke utfall
Anm: Om föräldrarna rapporterar att de undrar om sitt barns hörsel bara som en del av en
rutin koll > Icke utfall
Anm: Oavsett resultatet av hörseltestet, om barnet ignorerar ljud eller människor >Utfall

21. Du rapporterade att _____________ inte förstår vad folk säger.
Är detta fortfarande sant?
Nej

Ja

Ja
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Då förstår hon/han vad
folk säger

När situationen ger honom/henne en ledtråd, kan
hon/han följa en order? Till exempel, när du är
påklädd för att gå ut och säger till henne/honom att
hämta sina skor….
Om Nej
eller ibland

Ja

Om Ja

Nej

Icke utfall
Om det är middagstid och maten
står på bordet och du säger till
barnet att sitta ner, sätter hon/han
sig vid bordet?

Nej

Ja

När situationen inte
ger några ledtrådar
kan hon/han följa en
order (ex. ”visa mig
din sko” utan några
gester)? Använd andra
exempel som behövs:
” Hämta boken till
mig”. ”Hämta mina
nycklar”.

Utfall
Nej

Utfall

Ja

Icke utfall

22. Du rapporterade att __________ ibland stirrar ut i luften eller irrar omkring utan mening.
Är detta fortfarande sant?
Nej

Då stirrar inte ditt barn på
något eller irrar omkring
utan mening?

Ja

Kan du ge mig exempel på hennes/hans
uppträdande?_______________________________
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23. Du rapporterade att ______________ inte vanligtvis tittar på ditt ansikte för att undersöka
din reaktion när barnet möter något främmande och lite skrämmande.
Är detta fortfarande sant?
Nej

Ja
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Då tittar hon/han på ditt ansikte för att undersöka
din reaktion när ni möter något skrämmande?

Om ditt barn hör något ovanligt eller
skrämmande ljud, tittar hon/han först
på dig innan det bestämmer sig för
att reagera?

Ja

Nej
Icke utfall

Nej

Tittar ditt barn på dig när det kommer
någon ny person?

Icke utfall
Ja

Ibland eller troligen tittar
på förälderns reaktion
_____________________

Icke utfall

Nej

Vad gör ditt barn när det möter något ovanligt och
lite skrämmande?

Troligen tittar det inte på förälderns
reaktion __________________________

Utfall
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