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11-års lærer indsamling af Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) 
 

Dette dokument beskriver og dokumenterer de SDQ-skemaer, der indsamlet som del af BSMBs 11-års 

opfølgning.  

Som del af 11-års opfølgningen besvarer mødrene spørgsmålene fra SDQ-skemaet. Efter de selv har udfyldt 

skemaet bliver de spurgt, om vi må kontakte barnets primære skolelærer. Spørgsmålet blev formuleret 

således: 

”Styrker og vanskeligheder kan komme meget forskelligt til udtryk i skole og hjem. Vi vil derfor 

gerne i 11-års undersøgelsen kontakte så mange som muligt at børnenes lærere, således at lærerne 

kan besvare de samme spørgsmål vedr. barnets styrker og vanskeligheder, som du lige har 

besvaret. Vi håber at så mange som muligt af forældrene i BSMB vil give os tilladelse til at kontakte 

børnenes lærere”. 

Må vi kontakte dit barns lærer?  Svar: 

Ja, i må gerne kontakte mit barns primære lærer;  

Nej, jeg ønsker ikke at i tager kontakt til mit barns lærer 

 

Svarer du ”ja” til dette, vil du senere i skemaet blive bedt om at oplyse lærerens og skolens navn, 

adresse og email.  

Du kan selvfølgelig til enhver tid kontakte os og trække dit samtykke tilbage. 

Derudover var der et link med adgang til de spørgsmål deres lærer skulle besvare hvis de gav deres 

samtykke hertil. 

I slutningen af 11-års opfølgningens forældreskema blev mødrene bedt om at udfylde flg. oplysninger: 

lærers fornavn, lærers efternavn, skolens navn, kommune, lærerens email, skolens adresse, skolens 

telefonnummer, skolens emailadresse, barnets klasse. 

Vi kontaktede lærerne enten via email eller per postbrev.  

1. I de tilfælde, hvor vi havde fået oplyst emailadresse på læreren sendte vi en invitation med et password 

til undersøgelsen til deres private emailadresse 

2. I de tilfælde, hvor vi ikke havde en privat emailadresse til lærerne, sendte vi en email til skolens 

emailadresse med flg. angivelse i emnefeltet: ”Til lærer XXX XXX” 

3. I de tilfælde hvor moderen ikke havde oplyst en emailadresse på hverken læreren eller skolen, søgte vi 

på internettet efter en emailadresse til læreren eller skolen. Disse emailadresser blev søgt på baggrund af 

skolens navn og adresse. 

4. i de tilfælde hvor det ikke var muligt at finde en emailadresse til hverken skole eller lærer sendte vi et 

postbrev med invitation til undersøgelsen 
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I tilfælde af at læreren ikke udfyldte skemaet udsendte vi to rykkere hhv. to og fire uger efter første 

henvendelse.  

I alt blev 89.416 mødre til singletons inviteret til at deltage 11-års opfølgningen. Af disse besvarede 47060 

mødre spørgsmålet: ”må vi kontakte dit barns lærer?”, med følgende svarprocent: Ja: 31.038 (65.95%); Nej: 

15.372 (32.66%); ikke besvaret: 650 (1.38%).  

For mødre til tvillinger er 1647 blevet inviteret til at deltage i 11-års opfølgningen for tvilling B. Ud af disse 

var der følgende fordeling: Ja: 430 (62.96%); nej: 253 (37.04%); ikke besvaret: 0 (0%). 

 

Kodebog: 

De 25 SDQ items hedder EL01_01-EL01_25. De er kodet 0= passer ikke; 1= passer delvist; 2= passer godt. 

Vær opmærksom på, at skalaen er modsat ved item 7, 11, 14, 21 og 25. 

 Passer ikke Passer delvis Passer godt 

EL01_01  Er hensynsfuld og betænksom over for andre 0. 1. 2. 

EL01_02  Er rastløs, ”overaktiv”, har svært ved at holde 
sig i ro i længere tid 

0. 1. 2. 

EL01_03  Klager ofte over hovedpine, ondt i maven 
eller kvalme  

0. 1. 2. 

EL01_04  Er god til at dele med andre børn (slik, 
legetøj, blyanter) 

0. 1. 2. 

EL01_05  Har ofte raserianfald eller bliver let hidsig  0. 1. 2. 

EL01_06  Er lidt af en enspænder, leger mest alene  0. 1. 2. 

EL01_07  Gør for det meste, hvad der bliver sagt 2. 1. 0. 

EL01_08  Bekymrer sig om mange ting, virker ofte 
bekymret 

0. 1. 2. 

EL01_09  Prøver at hjælpe, hvis nogen slår sig, er kede 
af det eller skidt tilpas 

0. 1. 2. 

EL01_10  Sidder konstant uroligt på stolen, har svært 
ved at holde arme og ben i ro 

0. 1. 2. 

EL01_11  Har mindst én god ven  2. 1. 0. 

EL01_12  Kommer ofte i slagsmål eller mobber andre 
børn  

0. 1. 2. 

EL01_13  Er ofte ked af det, trist eller har let til gråd 0. 1. 2. 
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EL01_14  Er generelt vellidt af andre børn  2. 1. 0. 

EL01_15  Er nem at distrahere, mister let 
koncentrationen  

0. 1. 2. 

EL01_16  Er utryg og klæbende i nye situationer, bliver 
nemt usikker på sig selv  

0. 1. 2. 

EL01_17  Er god mod mindre børn  0. 1. 2. 

EL01_18  Lyver eller snyder ofte  0. 1. 2. 

EL01_19  Bliver mobbet eller drillet af andre børn  0. 1. 2. 

EL01_20  Tilbyder ofte af sig selv at hjælpe andre  
(forældre, børn, pædagoger, lærere)  

0. 1. 2. 

EL01_21  Tænker sig om før han handler  2. 1. 0. 

EL01_22  Stjæler fra hjemmet, i daginstitutionen, 
skolen eller andre steder  

0. 1. 2. 

EL01_23  Kommer bedre ud af det med voksne end 
med andre børn  

0. 1. 2. 

EL01_24  Er bange for mange ting, er nem at skræmme  0. 1. 2. 

EL01_25  Gør tingene færdig, er god til at koncentrere 
sig  

2. 1. 0. 

 

 

EL02 Samlet, mener du barnet har vanskeligheder på et eller flere af følgende områder det 
følelsesmæssige område, koncentration, adfærd, samspil med andre mennesker? 
(Sæt kun ét kryds) 

 1. Nej (spring resten af SDQ spørgsmålene over)  

 2. Ja, mindre vanskeligheder  (gå til næste spørgsmål) 

 3. Ja, tydelige vanskeligheder  (gå til næste spørgsmål) 

 4. Ja, alvorlige vanskeligheder  (gå til næste spørgsmål) 

 9.  Udefineret  
 

EL03 Hvor længe har disse vanskeligheder stået på? 
(Sæt kun ét kryds)  

Afhængig af: EL02  

 1. Mindre end 1 måned 

 2. 1-5 måneder 

 3. 6-12 måneder 

 4. Mere end 1 år 



 4 

 9.  Udefineret  
     10.    Irrelevant 

EL04 Er barnet ulykkelig eller ked af disse vanskeligheder? 
(Sæt kun ét kryds)  
Afhængig af: EL02  

 1. Slet ikke  

 2. Kun lidt  

 3. Ret meget  

 4. Virkelig meget  

 9.  Udefineret  

 10.  Irrelevant  

 
Påvirker disse vanskeligheder barnets dagligdag? 
(Sæt ét kryds på hver linje) 

Afhængig af: EL02  

 Slet ikke Kun lidt Ret meget 

Virkelig 

meg

et 

Udefineret Irrelevant 

EL05_1  I barnets 

forhold til 

jævnaldre

ne? 

1. 2. 3. 4. 9. 10. 

EL05_2  Med 

hensyn til 

indlæring i 

skolen? 

1. 2. 3. 4. 9. 10. 

 

EL06 Er disse vanskeligheder en belastning for dig eller klassen som helhed? 
(Sæt kun ét kryds) 

Afhængig af: EL02  

 1. Slet ikke  

 2. Kun lidt  

 3. Ret meget  

 4. Virkelig meget  

 9.  Udefineret  

 10.  Irrelevant  
 

EL07 Q26 Har du andre bemærkninger eller bekymringer, kan du skrive dem her: 
 ______________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________ 
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EL08 Q45 Hvor længe har du været [barnsnavns] lærer? 

 1. Under 1 mdr  

 2. 1-3 mdr  

 3. 3-6 mdr  

 4. Over 6 mdr  

 9.  Udefineret  

 
EL09 Q46 Er du...  

 1. Mand  

 2. Kvinde  

 9.  Udefineret  

 

EL10 Q47 Hvor gammel er du? 

 1. 20 eller yngre  

 2. 21  

 3. 22  

 4. 23  

  … 

 48. 67  

 49. 68 eller ældre  

 99.  Udefineret  

 

EL11 Q44 [Lærers navn] er [barnsnavn]s:  

 1. Klasselærer 

 2. Faglærer  

 3. Pædagog  

 4. Andet  

 9.  Udefineret  

 

EL11A QO44 [Lærers navn] er [barnsnavn]s: Other 
  

______________________________________________________________________________ 
 

Janni Niclasen 


