
Navn STRENGTH AND DIFFICULTIES QUESTIONNAIRE (SDQ) 

Formål: Å kartlegge psykisk helse, vennerelasjoner og prososial atferd 

Kort beskrivelse: Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) er et sett 
spørreskjema for utfylling av foreldre, lærere og barn ≥ 11 år.  Det 
finnes forskjellige skjemaer: et skjema som skal fylles ut av foreldre 
og lærere for å kartlegge psykiske helse, vennerelasjoner og 
prososial atferd hos barn i alderen 4-17 år; et selvutfyllingsskjema 
som skal kartlegge psykisk helse, vennerelasjoner og prososial 
atferd hos ungdom i alderen 11-17 år; et selvutfyllingsskjema som 
skal kartlegge psykisk helse, vennerelasjoner og prososial atferd for 
de som er 18+; informant rapport 18+. Det finnes også skjemaer 
med tilleggsinformasjon og oppfølgingsskjemaer 

Faglig område/ferdigheter:   Psykiske helse, vennerelasjoner og prososial atferd 

Målgruppe: 4 år-18+ 

Kartleggingsmåte: Individuell 

Normering/standardisering: SDQ-P har regionale normdata, men nasjonale data mangler. 
Forventede gruppeforskjeller og konfirmatoriske faktoranalyser 
støtter opp under instrumentets begrepsvaliditet. Tre av skalaene 
hadde utilfredsstillende indre konsistens. Evnen til å fange opp barn 
med en psykiatrisk diagnose synes å være ganske god. Likevel er 
ikke den diagnostiske nøyaktighet så god at SDQ-P kan anbefales 
som universelt screening-instrument. Den norske versjonen av SDQ-
P kan være egnet til å screene for psykiatriske diagnoser i selekterte 
utvalg med risiko for psykiske helseproblemer (PsykTestBarn, 2017)                                                                                                               
SDQ-T har regionale normdata, men bare for barn under 9 år, og 
nasjonale data mangler. Forventede gruppeforskjeller og 
konfirmatoriske faktoranalyser støtter opp under instrumentets 
begrepsvaliditet. Skalaene har gjennomgående tilfredsstillende til 
god indre konsistens. Evnen til å fange opp barn med en psykiatrisk 
diagnose synes å være ganske god. Likevel er ikke den diagnostiske 
nøyaktighet så god at SDQ-T kan anbefales som universelt 
screening-instrument. Den norske versjonen av SDQ-T kan være 
egnet til å screene for psykiatriske diagnoser i selekterte utvalg med 
risiko for psykiske helseproblemer (PsykTestBarn, 2014)                                                                                                                                           
SDQ-S er et kortfattet instrument, men det er ikke dokumentert 
gode nok egenskaper i forhold til å fange opp ungdom med psykiske 
helseproblemer til at det kan anbefales som screening-instrument. 
SDQ-S har regionale normsett som varierer noe mellom regionene, 
men mangler nasjonale normer. Forventede gruppeforskjeller og 
konfirmatoriske faktoranalyser støtter opp under instrumentets 
begrepsvaliditet. Underskalaen Emosjonelle symptomer har 
tilfredsstillende indre konsistens, mens de øvrige underskalaene 
ligger under tilfredsstillende nivå (PsykTestBarn, 2013) 

Tilpasset/ikke tilpasset 
norske forhold: Oversatt til norsk 

Utgitt: 1997 (engelsk versjon); 1999 (oversatt norsk versjon) 



Forfatter: Robert Goodman (engelsk versjon); Einar Heiervang og kolleger 
(oversettelse) 

Brukergrupper/ 
kompetansekrav: 

Forskere, klinikere og pedagoger  
Relevant utdanning og opplæring for å kunne anvende testen 

* Det finnes SDQ-P (foreldrerapport), SDQ-S (selvrapport), SDQ-T (lærerrapport), SDQ-I (Informantrapport) 

Kan lastes ned på: http://www.sdqinfo.com/py/sdqinfo/b3.py?language=Norwegianqz(Bokmal) 
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