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Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) i Ungdomsundersøkelsene 
Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) (http://www.sdqinfo.com/) kartlegger psykisk helse og er benyttet i alle Ungdomsundersøkelsene. To litt 
forskjellige språklige versjoner er benyttet i de ulike undersøkelsene.  
 
Hensikt 
Hensikten med dette notatet er å redegjøre for forskjellene, og gi en enkel vurdering av hvilken betydning disse kan ha.  
 
Bakgrunn 
Da helseundersøkelsen blant ungdom i Oslo, UNGHUBRO, startet, var ikke den offisielle norske oversettelsen av SDQ-spørsmålene ferdig. Det ble derfor 
benyttet en foreløpig oversettelses-versjon. En gruppe arbeidet med oversettelsen over lengre tid, kfr http://www.sdqinfo.com/. Da den endelige versjonen var 
ferdig, var oversettelsen for flere av spørsmålene endret i forhold til den versjonen som ble brukt i UNGHUBRO. Dette medførte at man måtte ta stilling til 
hvilken versjon som skulle brukes i de etterfølgende ungdomsundersøkelsene. Det var et vanskelig valg: Skulle man skifte til den offisielle versjonen og miste 
noe mht sammenlignbarhet mellom de ulike ungdomsundersøkelsene, eller skulle man bruke den ”gamle” versjonen og miste noe mht sammenlignbarhet med 
andre norske og utenlandske studier.  
 
Undersøkelsene av 15-16-åringer i Nord-Norge (med unntak av Tromsø by 2002) skiftet til den nye offisielle versjonen, det samme gjorde Ungdom 2004 
(18/19 år) i Oslo og Hedmark.  
 
Bruken av skjemaene 

Gammelt skjema 
Ungdomsundersøkelsen i Oslo: UNGHUBRO 1999/2000 og 2000/2001 
Ungdomsundersøkelsen i Hedmark/Oppland: OPPHED 2000/2001 (Hedmark) og 2001/2002 (Oppland)  
Tromsø by 2002  
Nytt skjema 
Troms og Finnmark 2002/2003 
Nordland 2004  
Tromsø by 2005  
Ungdom 2004  (Oppfølgingsundersøkelse i Oslo og Hedmark 3 år etter). 
 
Linker 
Link til den offisielle versjonen (norsk og engelsk), som tilsvarer den nye versjonen i ungdomsundersøkelsene:  
http://www.sdqinfo.com - Gå inn på Questionnaires View and Download for norsk versjon.  
Link til de 2 spørreskjema-versjonene som er brukt i ungdomsundersøkelsene: 
Oslo (se U/T1): http://www.fhi.no/dav/6ADB55CDFAA54C5A8F0BDC642C2B469B.pdf , 

Troms og Finnmark (se U/T1 - kommer på s. 2): http://www.fhi.no/dav/69685841173049ACBCDE47200A7EB0FF.pdf  
 



Hva er forskjellen? 
Endringene er markert med rødt.  

Skala Ledd Gammel versjon, brukt bl.a i UNGHUBRO  Ny versjon, brukt bl.a. i Ungdom 2004 Britisk versjon 

PS A Jeg prøver å være hyggelig mot andre. Jeg bryr meg om hva de føler Jeg prøver å være hyggelig mot andre. Jeg bryr meg om hva de føler I try to be nice to other people. I care about their feelings 

H B Jeg er rastløs. Jeg kan ikke være lenge i ro Jeg er rastløs. Jeg kan ikke være lenge i ro I am restless, I cannot stay still for long 

E C Jeg får ofte hodepine, vondt i magen eller kvalme Jeg har ofte hodepine, vondt i magen eller kvalme    I get a lot of headaches, stomach-aches or sickness 

PS D Jeg deler gjerne med andre (mat, spill, blyanter osv) Jeg deler gjerne med andre (mat, spill, andre ting)  I usually share with others (food, games, pens etc.) 

CP E Jeg blir veldig sint og har et hissig temperament Jeg blir ofte sint og har kort lunte I get very angry and often lose my temper 

PP F Jeg er vanligvis for meg selv. Jeg gjør som regel ting alene Jeg er ofte for meg selv. Jeg gjør som regel ting alene I am usually on my own. I generally play alone or keep to 

myself 

CP G Jeg gjør vanligvis det jeg får beskjed om Jeg gjør som regel det jeg får beskjed om I usually do as I am told 

E H  Jeg bekymrer meg mye     I worry a lot 

PS I Jeg er hjelpsom hvis noen er såret, oppskaket eller føler seg dårlig Jeg stiller opp hvis noen er såret, lei seg eller føler seg dårlig I am helpful if someone is hurt, upset or feeling ill 

H J Jeg er stadig urolig, det kribler i kroppen Jeg er stadig urolig eller i bevegelse I am constantly fidgeting or squirming 

PP K  Jeg har en eller flere gode venner I have one good friend or more 

CP L Jeg slåss mye. Jeg kan presse andre til å gjøre det jeg vil Jeg slåss mye. Jeg kan få andre til å gjøre det jeg vil I fight a lot. I can make other people do what I want 

E M Jeg er ofte lei meg, nedfor eller på gråten Jeg er ofte lei meg, nedfor eller på gråten I am often unhappy, down-hearted or tearful 

PP N Jeg blir som regel likt av andre på min alder  Jeg blir som regel likt av andre på min alder  Other people my age generally like me 

H O Jeg blir lett forstyrret, jeg synes det er vanskelig å konsentrere meg Jeg blir lett distrahert, jeg synes det er vanskelig å konsentrere meg I am easily distracted, I find it difficult to concentrate 

E P Jeg blir nervøs i nye situasjoner. Jeg blir lett usikker      Jeg blir nervøs i nye situasjoner. Jeg blir lett usikker      I am nervous in new situations, I easily lose confidence 

PS Q Jeg er snill mot de som er yngre enn meg Jeg er snill mot de som er yngre enn meg I am kind to younger children 

CP R Jeg blir ofte beskyldt for å lyve eller jukse Jeg blir ofte beskyldt for å lyve eller jukse I am often accused o flying or cheating 

PP S Andre barn eller unge erter eller plager meg  Andre unge plager eller mobber meg * Other children or young people pick on me or bully me 

PS T Jeg tilbyr meg ofte å hjelpe andre (foreldre, lærere, andre barn/unge) Jeg tilbyr meg ofte å hjelpe andre (foreldre, lærere, barn, andre unge)* I often volunteer to help others (parents, teachers, children)

H U Jeg tenker meg om før jeg handler (gjør noe) Jeg tenker meg om før jeg handler (gjør noe) I think before I do things 

CP V Jeg tar ting som ikke er mine hjemme, på skolen eller andre steder Jeg tar ting som ikke er mine hjemme, på skolen eller andre steder I take things that are not mine from home, school or 

elsewhere 

PP W Jeg kommer bedre overens med voksne enn de på min egen alder Jeg kommer bedre overens med voksne enn de på min egen alder I get on better with adults than with people my own age 

E X Jeg er redd for mye, jeg blir lett skremt Jeg er redd for mye, jeg blir lett skremt I have many fears, I am easily scared 

HA Y Jeg fullfører oppgaver. Jeg er god til å holde på oppmerksomheten Jeg fullfører oppgaver. Jeg er god til å konsentrere meg I finish the work I'm doing. My attention is good 

* I Ungdom 2004, men ikke i de andre undersøkelsene med ny versjon, er det 2 avvik fra den offisielle versjonen: item s: ”barn eller unge”, til ”unge”; item t ”andre barn/unge” til ”barn, andre 

unge’ 



 

Forklaringer 

Språklige endringer fra gammel til ny versjon er angitt med rød skrift. Det er gjort endringer i 12 av 25 ledd [(E=Emosjonelle symptomer (1), CP= 
Conduct Problems (Atferdsproblemer) (3), HA=Hyperaktivitet (3), PP= Peer Problems (Venneproblemer) (2), PS=Prososial atferd (3)]. For de fleste 
leddene er endringene bagatellmessige. Men for enkelte ledd, kan meningsinnholdet være noe endret og av betydning for informantens skåring.   
 
Hva betyr endringene? 

Vi har ikke mulighet for å undersøke dette direkte.  
 
Hvis de ulike versjoner ikke er ekvivalente, vil dette primært være av betydning for sammenligning av problemomfang mellom studier. Det vil 
være av mindre betydning når man studerer sammenhenger mellom fenomener innen en studie (i tverrsnittssammenheng eller longitudinelt), og 
også når man sammenligner sammenhenger mellom studier, hvor nivået av problemer ikke er det sentrale. Det vil likevel kunne være av en viss 
betydning at man ikke studerer helt sammenlignbare fenomener.  
 
Vi har prøvet å vurdere om de ulike versjonene har gitt forskjellige resultater i studier som man kunne forvente ga like resultater. Dette er ikke helt 
lett, for det er ikke mulig å få klarlagt om forskjeller skyldes språkversjonene eller reelle forskjeller mellom studiene (forskjeller i utvalg eller 
tidstrender). I Tromsø 2005 (ungdom i 10. klasse) brukte man ny versjon av SDQ, mens man i Tromsø 2002 (ungdom i 10. klasse) brukte gammel 
versjon. Resultater fra disse studiene er sammenlignet. Det var statistisk signifikante forskjeller (p<0.05) for 5 ledd; 3/12 ledd med språklige 
endringer og 2/13 ledd uten språklige endringer. For alle leddene var det høyere problemskåre i Tromsø 2005. Dette indikerer at funnene i de to 
tverrsnittsundersøkelsene ikke var like, men andelen forskjeller for leddene med språklige forandringer var ikke vesentlig større enn for leddene 
uten språklige forandringer.  
 

Skala ledd Gammel versjon, brukt i Tromsø 2002 Ny versjon, brukt i Tromsø 2005  

 

Tromsø 2002 * 

Gammel versjon N=579 

Tromsø 2005 * 

Ny versjon N=646 

Forskjell 

P<0.05 

PP F Jeg er vanligvis for meg selv. Jeg gjør som regel ting alene Jeg er ofte for meg selv. Jeg gjør som regel ting alene Stemmer ikke 
Stemmer delvis 
Stemmer helt 

66.1 
27.9 
6.1 

54.7 
35.2 
10.1 

P=0.000 
 
2005>2002 

H J Jeg er stadig urolig, det kribler i kroppen Jeg er stadig urolig eller i bevegelse Stemmer ikke 
Stemmer delvis 
Stemmer helt 

57.6 
34.8 
7.7 

40.7 
44.3 
14.9 

P=0.000 
 
2005>2002 

CP L Jeg slåss mye. Jeg kan presse andre til å gjøre det jeg vil Jeg slåss mye. Jeg kan få andre til å gjøre det jeg vil Stemmer ikke 
Stemmer delvis 
Stemmer helt 

89.8 
8.0 
2.2 

84.4 
13.4 
2.2 

P=0.007 
 
2005>2002 

 
* N  for enkeltledd varierer - for Tromsø 2002 (573-579), Tromsø 2005 (641-646) 

 



De tre leddene hvor det i Tromsø 2005 ble funnet høyere problemskåre inngår i sub-skalaene Venneproblemer (PP), Hyperaktivitet (HA) og 
Atferdsproblemer (CP) - ett ledd i hver skala, jf tabellen over. Når man ser på de to språklige versjonene, virker ikke utsagnene språklig helt 
ekvivalente, og det er derfor ikke usannsynlig at dette kan være av noe betydning for hvordan informantene skårer. Når leddene summeres til 
skalanivå og Totale vansker, vil likevel den mulige effekten av språkendringene være svært liten. Det at man også finner forskjeller på ledd uten 
språklige endringer, indikerer at det var forskjeller mellom Tromsø 2002 og Tromsø 2005 som skyldes andre faktorer enn de ulike språklige 
versjonene. 
 

Konklusjon:   
Det er språklige endringer i 12 ledd i SDQ-versjonene brukt i Ungdomsundersøkelsene, vesentlig av bagatellmessig art. For noen få ledd kan 
endringene være av betydning. To tverrsnittsstudier i samme geografiske område, hvor de to versjonene er brukt, er sammenlignet. Noen 
forskjeller i resultat kan muligens tilskrives språkforskjeller, men på skalanivå og for Totale vansker vurderes dette å være av liten betydning. Man 
bør særlig være oppmerksom på problemet når man sammenligner problem/symptomnivå der ulike versjoner har vært brukt, mens det vil være av 
liten betydning for assosiasjoner mellom fenomener og for bruk som screening-instrument. 


