SDQ – Strengths and Difficulties Questionnaire
Beskrivning av instrumentet och dess
användningsområde
Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) är ett
bedömningsinstrument som kan användas för att skatta barns
och ungdomars psykiska hälsa. Formuläret innehåller frågor
vars syfte är att bidra till en bedömning av barnets eller
ungdomens beteende och utifrån detta ge en uppfattning om
den psykiska hälsan.
SDQ mäter följande problem/färdigheter:






emotionella problem
beteendeproblem
hyperaktivitet
kamratproblem
prosocialt beteende.

Formuläret finns i flera olika versioner för olika behov.
Tidsspannet som frågorna refererar till är de senaste sex
månaderna. För uppföljningsenkäten gäller den senaste
månaden.
SDQ lämpar sig för screening eller som en del av en första
bedömning av barnets eller ungdomens eventuella
beteendeproblem. Formuläret är även användbart för
uppföljning av individer och grupper, till exempel vid en
intervention, samt för att mäta effekter av behandlingar.
Forskning är ytterligare ett brett användningsområde för SDQ
[1].

Översikt
Funktion
 Screening
 Stöd vid bedömning/diagnosticering
 Uppföljning av insats till en individ
 Uppföljning av insats till en grupp

Sakområde
 Tidiga tecken på psykisk ohälsa
(allmänt)
 Beteendeproblem

Målgrupper
Åldrar 2-17
 Självskattning
 Föräldraskattning
 Lärarskattning
Antal frågor
Originalversion: 25 påståenden
Förlängd version: 25 påståenden + 5
frågor (belastning)
Uppföljningsversion: 25 påståenden + 5
frågor (belastning) + 2 frågor
(intervention)

Tidskrav
5-10 minuter.

Tolkningsstöd
Instruktioner finns på engelska

Legitimationskrav
Nej

Licenskrav
Nej

Vilka grupper är instrumentet gjort för?
SDQ är ett instrument för barn och ungdomar. Svenska
versioner av formuläret finns för åldrarna 2-17 år. Engelska
versioner finns även för ungdomar över 18 år. Skattningen
görs av barnet/ungdomen själv (SDQ-S), föräldrar (SDQ-P)
eller lärare (SDQ-T).

Kostnad
Formulär kan laddas ner gratis

Administration
Fylls i manuellt på papper. Särskilt
tillstånd behövs för att använda
instrumentet i web-baserade
undersökningar
Fortsättning
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Hur många frågor består instrumentet av?

Evidens och beprövad erfarenhet

SDQ består av 25 frågor fördelade på fem delskalor. Det
finns även en version som kompletterar originalskalan med
frågor om de eventuella problemen; hur länge dessa funnits
och hur de upplevs (belastnings-skala). Det finns också en
uppföljningsversion med ytterligare två frågor för
användning vid klinisk uppföljning.

Lärarskattning/självskattning

Föräldraskattning

Hur lång tid tar det att fylla i?
Tidsåtgången för att svara på SDQ är ca 5-10 minuter.

Tolkning av resultat
Varje fråga besvaras på en tregradig skala med svarsalternativen “stämmer inte”, “stämmer
delvis” och “stämmer helt”. “Stämmer delvis” ger alltid 1 poäng men för de båda övriga
alternativen är poängen 0 eller 2 beroende på hur påståendet är formulerat. Om alla påståenden
besvarats ger varje delskala 0-10 poäng. För delskalor där minst tre påståenden besvarats är det
möjligt att ersätta obesvarade påståenden med medelvärdet för de besvarade påståendena för
att på så sätt få en totalsumma.
För att tolka svaren i enkäten räknas först summan ut för varje delskala. Sedan adderas alla
delskalor UTOM prosocialt beteende för att få totalpoängen. Detta ger en totalsumma på 0-40
poäng. Belastnings-skalan ger en totalsumma på 0-10 poäng på självskattnings- och
föräldraversionen samt 0-6 poäng på lärarversionen. Det är viktigt att komma ihåg att medan en
högre poäng på problemskalorna indikerar mer problem så gäller det motsatta för prosocialt
beteende.
Vid användning av SDQ med individer med låg risk för beteendeproblem rekommenderas ibland
att använda en alternativ indelning med tre delskalor: internaliserande problem (emotionella +
kamratproblem), utåtagerande problem (uppförandeproblem + hyperaktivitet) och prosocialt
beteende. Den ursprungliga indelningen med fem delskalor rekommenderas dock vid screening
för problem samt vid användning med barn med hög risk för beteendeproblem [2].
För övrig information kring tolkning av resultat, besök: http://www.sdqinfo.org.

Gränsvärden
Gränsvärden, så kallade cut-offs, kan användas för att få en bild av hur ett eller en grupp av barns
skattningar förhåller sig till skattningar av barn som inte har någon problematik. De kan ge en
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indikation om hur problematiken ser ut, om det bör göras ytterligare utredningar samt vad som
kan vara relevant att titta närmare på. Det är alltid upp till klinikern att utifrån erfarenhet och
kunskap göra en samlad bedömning. Gränsvärden ska därför endast ses som vägledande och
ytterligare information bör alltid inhämtas för en mer komplett bedömning.
Gränsvärdena får man genom att jämföra en grupp utan problem med en grupp som har
konstaterade problem (t.ex. någon form av diagnos). Om inte sådana gränsvärden finns
tillgängliga kan man istället använda sig av den så kallade 90:e percentilen. Då brukar man tala
om att de 10 procent som har högst poäng hamnar över gränsvärdet för när ett barn kan anses
ha problem. Gränsvärden utifrån 90:e percentilen är mer osäkra eftersom de bygger på
antaganden.
Nedan följer gränsvärden framtagna för svenska barn och ungdomar i åldrarna 1-5
(lärarskattning) [3], 6-10 år (föräldraskattning) [4] samt 14-15 år (självskattning) [5]. Då en lägre
poäng på delskalan ”prosocialt beteende” kan tolkas som mer problem anges för denna delskala
den 10:e percentilen och poäng lika med eller mindre än gränsvärdet indikerar problem. Inga
skillnader i gränsvärden mellan flickor och pojkar rekommenderas.

Gränsvärden för SDQ utifrån den 90:e percentilen (10:e percentilen)
Under gränsvärdet för
Över gränsvärdet för
beteendeproblematik beteendeproblematik
SDQ prosocialt beteende
1-5 år
6-10 år
14-15 år

(4-10)
(6-10)
(5-10)

(0-3)
(0-5)
(0-4)

0-4
0-6
0-6

5-10
7-10
7-10

0-2
0-4
0-5

3-10
5-10
6-10

0-3
0-3
0-4

4-10
4-10
5-10

0-3
0-3
0-3

4-10
4-10
4-10

0-11
0-13
0-16

12-40
14-40
17-40

SDQ hyperaktivitet
1-5 år
6-10 år
14-15 år

SDQ emotionella problem
1-5 år
6-10 år
14-15 år

SDQ uppförandeproblem
1-5 år
6-10 år
14-15 år

SDQ kamratproblem
1-5 år
6-10 år
14-15 år

SDQ total
1-5 år
6-10 år
14-15 år
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Förutsättningar för användning
SDQ kan laddas ner gratis från: http://www.sdqinfo.org. Formuläret får användas av enskilda
personer och för icke-kommersiella ändamål förutsatt att ingen avgift tas ut från familjerna. Både
den engelska versionen av SDQ och dess översättningar är upphovsrättsskyddade. Detta innebär
att de inte får ändras på något sätt, frågor får inte läggas till och formuläret får endast användas
i sin helhet. Ej auktoriserade översättningar är inte tillåtna. Det är inte heller tillåtet att
distribuera elektroniska versioner av formuläret utan tillstånd. För att söka tillstånd kontaktas:
youthinmind@gmail.com.
Poängsättning sker för hand. Mallar för poängsättning kan laddas ner och skrivas ut från:
http://www.sdqinfo.org. Det finns en mall för varje delskala. Det finns även en avgiftsbelagd
tjänst för elektronisk poängsättning här: https://admin.sdqscore.org. Tjänsten finns för
närvarande på engelska.
I dagsläget finns det även möjlighet att fylla i en web-baserad version av formuläret här:
http://sdqwebb.se/rapport/. Denna tjänst skapar automatiskt en rapport över resultaten.

Evidens och beprövad erfarenhet
SDQ-P bedöms vara en väletablerad bedömningsmetod medan SDQ-S och SDQ-T bedöms vara
delvis väletablerade. Mer information om vilka kriterier som krävs för att ett instrument ska få
kallas ’delvis väletablerad’ hittar du här. Den svenska versionen av SDQ-P har utvärderats i tre
referentgranskade artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Två av dessa utvärderingar
visar på både bra validitet och reliabilitet. Den svenska versionen av SDQ-T har utvärderats i en
referentgranskad artikel som visar både bra validitet och reliabilitet. SDQ-S har utvärderats i
fyra referentgranskade artiklar varav en visar på bra reliabilitet och minimal validitet. Alla
versionerna har endast testats på vissa åldersgrupper.
Alla originalversionerna av SDQ har utvärderats i minst två referentgranskade artiklar
publicerade i vetenskapliga tidskrifter av olika team av utredare [8-16]. De indikerar bra
validitet och reliabilitet för alla tre versionerna.
SDQ har använts i svenska och norska studier [6,7] för att mäta effekter av interventioner. Vad
som kan betraktas som en signifikant förändring beror på flera olika faktorer och kan skilja
mellan olika behandlingar och grupper. Därför bör en statistiker alltid konsulteras för att
klargöra vad som gäller i varje enskilt fall.

AAnvändarstöd SDQ – Strengths and Difficulties Questionnaire

4

SDQ – Strengths and Difficulties Questionnaire
Referenser
1.

Youthinmind: http://www.sdqinfo.org/a0.html

2.

Goodman, A., Lamping, D. L., & Ploubidis, G. B. (2010). When to use broader internalizing
and externalizing subscales instead of the hypothesised five subscales on the Strengths and
Difficulties Questionnaire (SDQ): Data from British Parents, Teachers and Children. Journal
of Abnormal Child Psychology, 38(8), 1179-191.

3.

Gustafsson, B. M., Gustafsson, P. A., & Proczkowska-Björklund, M. (2016). The Strengths
and Difficulties Questionnaire (SDQ) for preschool children- a Swedish validation. Nordic
Journal of Psychiatry, 70(8), 567-574.

4.

Smedje, H., Broman, J-E., Hetta, J., & von Knorring, A. L. (1999). Psychometric properties of
a Swedish version of the “Strengths and Difficulties Questionnaire”. European Child and
Adolescent Psychiatry 8, 63-70

5.

Lundh, L-G., Wångby-Lundh, M., & Bjärehed, J. (2008). Self-reported emotional and
behavioural problems in Swedish 14- to 15-year-old adolescents: A study with the selfreport version of the Strengths and Difficulties Questionnaire. Scandinavian Journal of
Psychology, 49, 523-532

6.

Ahlen, J., Hursti, T., Tanner, L., Tokay, Z., & Ghaderi, A. Prevention of anxiety and
depression in Swedish school children: a cluster-randomized effectiveness study. (2017).
Prevention Science. https://doi-org.ezproxy.its.uu.se/10.1007/s11121-017-0821-1

7.

Nordhov, S. M., Rønning, J. A., Ulvund, S. E., Dahl, L. B., & Kaaresen, P. I. (2012). Early
intervention improves outcomes for preterm infants: randomized controlled trial.
Pediatrics, 129(1), 9-16.

8.

Bekker, J., D. Bruck and E. Sciberras (2016). Congruent validity of the Strength and
Difficulties Questionnaire to screen for comorbidities in children with ADHD. Journal of
Attention Disorders 20(10): 879-888.

9.

Croft, S., C. Stride, B. Maughan and R. Rowe (2015). Validity of the Strengths and Difficulties
Questionnaire in preschool-aged children. Pediatrics 135(5): e1210-e1219.

10.

Goodman, R., H. Meltzer and V. Bailey (1998). The Strengths and Difficulties Questionnaire:
a pilot study on the validity of the self-report version. European Child & Adolescent
Psychiatry 7(3): 125-130.

11.

Hill, C. R. and J. N. Hughes (2007). An examination of the convergent and discriminant
validity of the Strengths and Difficulties Questionnaire. School Psychology Quarterly 22(3):
380-406.

AAnvändarstöd SDQ – Strengths and Difficulties Questionnaire

5

SDQ – Strengths and Difficulties Questionnaire
12.

Johnson, S., C. Hollis, N. Marlow, V. Simms and D. Wolke (2014). Screening for childhood
mental health disorders using the Strengths and Difficulties Questionnaire: the validity of
multi-informant reports. Developmental Medicine & Child Neurology 56(5): 453-459.

13.

Kovacs, S. and C. Sharp (2014). Criterion validity of the Strengths and Difficulties
Questionnaire (SDQ) with inpatient adolescents. Psychiatry Research 219(3): 651-657.

14.

Mellor, D. (2004). Furthering the use of the strengths and difficulties questionnaire:
reliability with younger child respondents. Psychological Assessment 16(4): 396-401.

15.

Sharp, C., T. J. Croudace, I. M. Goodyer and D. Amtmann (2005). The Strength and
Difficulties Questionnaire: Predictive validity of parent and teacher ratings for help-seeking
behaviour over one year. Educational and Child Psychology 22(3): 28-44.

16.

Williamson, A., P. McElduff, M. Dadds, C. D’Este, S. Redman, B. Raphael, J. Daniels and S.
Eades (2014). The construct validity of the Strengths and Difficulties Questionnaire for
aboriginal children living in urban New South Wales, Australia. Australian Psychologist
49(3): 163-170.

AAnvändarstöd SDQ – Strengths and Difficulties Questionnaire

6

SDQ – Strengths and Difficulties Questionnaire
Bilaga. Sammanställning av evidens.
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Väletablerad bedömningsmetod

Lärarversion
(SDQ-T för 4-5 åringar)



Delvis väletablerad bedömningsmetod



Delvis väletablerad bedömningsmetod

Självskattningsversion
(SDQ-S för 11-17 åringar)
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Reliabilitet
Artikel

N

Ålder

1
457

10-13

2

Urval

Intern konsistens

SDQ-P



Generellt*
SDQ-P

263

5-14

Generellt

0,89-0,91 för delskalor

Validitet

Reliabilitet

Strukturell
validitet

Prediktiv
validitet

Samtidig
validitet

Sensitivitet/
specificitet


-

RMSEA =
0,035

Totalt


-

-


0,84

Yta under
kurvan

-

-





-

-

-

-

0,90

-

-

-

-

-

-

-

-

Inte korrekt
testat.

-

-

-

-

Inte korrekt
testat.

-

-

-

-

(0,52-0,87 för delskalor)
SDQ-P
230

5-15

Klinisk diagnos


0,80
(0,68-0,85 för delskalor)

3

SDQ-P
900

6-8, 10

6-8, 10 år


0,76
(0,51-0,75 för delskalor)

4

SDQ-T
375

1-3

Generellt





0,86

0,84
(0,26-0,87 för delskalor)

SDQ-T
315

4-5

Generellt





0,83

0,56
(0,38-0,87 för delskalor)

5


Inte korrekt
testat.

-

0,65

15-17

73

14-18

Generellt
urval/patienter med
depression/ångest

-

-



SDQ-S
66



-

-

-

-

-

0,75-0,89

-

9

6

SDQ-S
484

12-17

Generellt





0,61

-

(0,02-0,71 för delskalor)
7

SDQ-S
202

14-15

14-15 år, utländsk
bakgrund överrepresenterad
SDQ-S

986

14-15

Generellt
SDQ-S

1015

17-19

Generellt





0,80

0,72

(0,57-0,74 för delskalor)

(0,51-0,75 för delskalor)

530

17-19

Generellt, kvinnor

0,19

-

-

(mot ångest)

-

-

Inte testat för
alla delskalor

-

-

Inte korrekt
testat

-

-

-

-


0,76

-





0,74

0,75

Inte korrekt
testat

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(0,50-0,70 för delskalor)
SDQ-S

-

CFI = 0,60

(0,56-0,68 för delskalor)
8

RMSEA = 0,10




0,71
(0,41-0,70 för delskalor)

SDQ-S
485

17-19

Generellt, män


0,77
(0,56-0,71 för delskalor)

 = Minimal (M);  = Tillfredsställande (T); = Bra (B).
Alla de engelska versionerna av SDQ har utvärderats i minst två referentgranskade artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter av olika team av utredare och indikerar bra validitet
och reliabilitet i minst en referentgranskad artikel.
Kriterier för bedömningen av evidensen hittar du här.

*Generellt urval innebär att befolkningen inte har några specifika problem eller risker.
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