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1

Baggrund for rapporten

Rockwool Fondens Forskningsenhed ønskede for fire år siden en oversigt over, hvilke validerede
spørgeskemaer der er til rådighed på dansk til internt brug i Rockwool Fonden. Oversigten skulle
indeholde spørgeskemaer, der er egnede til at måle effekten af et specifikt
undervisningsprogram, ’Perspekt’, der arbejder med skolebørns personlige kompetencer og
socio-emotionelle færdigheder. I den forbindelse blev jeg kontaktet som psykologfaglig
konsulent med viden om spørgeskemabrug. Jeg blev stillet opgaven at udarbejde en intern
rapport til Rockwool Fondens Forskningsenhed, der redegjorde for fordele og ulemper ved
udvalgte danske spørgeskemaer, når de skulle bruges i stor skala til at indfange effekten af
’Perspekt’.

Denne interne rapport ønsker Rockwool Fondens Forskningsenhed nu at udgive, da flere
forskere har efterspurgt adgang til den. Rapporten er blevet redigeret, så den også indeholder de
spørgeskemaer, der er udgivet i den mellemliggende periode. Desuden er de meget specifikke
overvejelser fjernet, som kun er relevante for ’Perspekt’.
Rapporten er tænkt til at kunne bruges mere generelt af fagpersoner, der overvejer at måle
effekten af en klassebaseret indsats for børn mellem 8-12 år, og hvor formålet er at styrke det
socio-emotionelle område hos skolebørn. Denne rapport kan fx anvendes af fagpersoner, der er i
tvivl om, hvilke spørgeskemaer, der er relevante at anvende, hvis de vil undersøge, om der er en
effekt af gennemførelse af programmet ’Trin for Trin’ (Gregersen & CESEL, 2005; Gregersen,
Lindhard, & CESEL, 2001; Gregersen, Lindhard, CESEL, & Committee for Children, 2000,
2003), der er en fordansket udgave af det amerikanske program ’Second Step’ (Committee for
Children, 1997).

Forhistorien er, at Rockwool Fondens Forskningsenhed i perioden 2005-2016 har støttet
udvikling af ’Perspekt’ til skolebørn. Ifølge manualen træner ’Perspekt’ skoleelevers
emotionelle, personlige og sociale færdigheder. Materialet er klassebaseret, og hensigten er at
påvirke læringsmiljøet på positiv vis via strukturerede klasseøvelser og samtaler en gang om
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ugen i 17 uger. Rockwool Fondens Forskningsenhed har i udviklingsfasen afprøvet ‘Perspekt’ på
flere forskellige danske skoler og indsamlet kvalitative og kvantitative data med henblik på
forbedring af ‘Perspekt’ (Landersø & Nielsen, 2013; Thomsen, Følner, Sterndorff, & Ryan,
2013). Undervejs er der afprøvet en række forskellige spørgeskemaer (se yderligere her (Eriksen
& Hvidtfeldt 2016). Den første dataindsamling viste, at nogle af de anvendte spørgeskemaer ikke
var helt velegnede til at blive brugt i normalpopulationer. Eksempelvis viste analyser af
lærerbesvarelser af Achenbach System of Empirically Based Assessment (ASEBA)(også kaldet
CBCL og TRF) en betydelig gulveffekt, da en stor andel af børnene ved førmålingen havde
opnået en score svarende til ”ingen problemer”, og eventuelle forbedringer af færdigheder derfor
ikke ville kunne indfanges. Opdraget til denne rapport var således at pege på alternative danske
spørgeskemaer.

1.1

Læsevejledning

Nærværende rapport indledes med generelle teoretiske og praktiske overvejelser, når
spørgeskemaer skal anvendes til at måle effekt af interventioner, der er rullet ud i stor skala
(kapitel 2). Desuden redegøres der i kapitel 2 for de in- og eksklusionskriterier, der tages i
betragtning. I kapitel 3 til 6 gennemgås de enkelte spørgeskemaer i prioriteret rækkefølge, hvor
fordele og ulemper belyses. Konklusionen er at finde i kapitel 7. Oplysninger om databaser, der
har særligt fokus på spørgeskemaer og tests samt restriktioner i forhold til deres brug, redegøres
der for i kapitel 8. Litteraturhenvisninger findes i kapitel 9.
Bilaget er tænkt som et opslagsværk, hvor væsentlige karakteristika for spørgeskemaerne er
opsat i tabelformat, så de er nemme at sammenligne. I tabellen fremgår de spørgeskemaer, der er
inkluderet herunder spørgeskemaernes subskalaer, normer og pris. Nedenfor ses et uddrag af
tabellen i bilaget:
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UDDRAG AF TABEL I BILAG
A

B

C

D

Akronym

Fulde navn

Pris

Måler ifølge forfattere/Forlaget

SDQ

Strengths and

0.-

PSYKISK TRIVSEL: emotionelle problemer, adfærdsvanskeligheder,

Difficulties

hyperaktivitet/uopmærksomhed, problemer i forhold til jævnaldrende, sociale styrker. Total

Questionnaire

score

Vedr. kolonne D: Med store bogstaver er spørgeskemaets primære tema ifølge manual/forlag angivet. Dernæst er subskalaerne
nævnt. Overordnede skalaer, fx total score, er angivet med fed.

Konkret indgår følgende dimensioner for hvert af spørgeskemaerne i tabellen i bilaget:
•

Akronym (kolonne A)

•

Spørgeskemaernes fulde navn (kolonne B)

•

Pris (kolonne C)

•

Tema, som spørgeskemaerne måler ifølge forfattere/forlaget (kolonne D)

•

Antal spørgsmål (kolonne E)

•

Udførelsestid (kolonne F)

•

Mulige respondenter (kolonne G)

•

Hvilken alder eller klasse spørgeskemaerne er målrettet til (kolonne H)

•

Antal hits i tre søgedatabaser (Scopus/ PsycINFO/ PubMed) (kolonne I)

•

Udvalgte psykometriske egenskaber (kolonne J + K)

•

Tilgængelige normer (kolonne L)

2

Teoretiske og praktiske overvejelser forud for valget af spørgeskema

Umiddelbart kan det fremstå som en enkel opgave at vælge et egnet spørgeskema. Der er dog en
del forhold og prioriteringer, der indvirker på valget. I det følgende gennemgås teoretiske og
praktiske overvejelser, der går forud for valget af det mest egnede spørgeskema. Her kan fx
nævnes interventionens intensitet, hvilke forandringer, der kan forventes af en indsats samt
forskellige metoder at indsamle data på.

7

2.1

Interventionens intensitet, outcome og overføringseffekt

‘Perspekt’ er et danskudviklet materiale. I den internationale litteratur betegnes lignende
undervisningsmaterialer, der sætter fokus på det socio-emotionelle område på klasse- eller
skoleniveau, som ”Social Emotional Learning programs” (forkortet SEL). I en oversigtsartikel
med gennemgang af 213 SEL-studier med kontrolgrupper konkluderes det, at hvis der er en
effekt af et SEL-program, vil ændringer typisk kunne registreres på følgende tre områder
(Durlak, Weissberg, Dymnicki, Taylor, & Schellinger, 2011):
•

Fremgang inden for de sociale færdigheder

•

Reduktion af adfærdsproblemer

•

Øget skolefaglig kunnen

Antallet af træningsgange er gennemsnitligt 41 i de gennemgåede studier af Durlak et al. (ibid).
Oplægget fra Rockwool Fondens Forskningsenhed er måling umiddelbart før og efter træning
med et program som ‘Perspekt’, som varer 17 uger og har én ugentlig intervention på 45-90
minutter. Da ’Perspekts’ varighed er relativt kort og sker på gruppeplan fremfor individplan, er
det forventeligt, at hvis der optræder en signifikant effekt på gruppeniveau, vil den forekomme
på det område, der trænes. Eventuel overføringseffekt på andre færdigheder så som skolefaglige
færdigheder eller livskvalitet forventes først at forekomme efter måneder/år, såfremt en
overføringseffekt vil indtræffe. ‘Perspekt’ fokuserer primært på at træne de sociale færdigheder
og problemløsningsevner inden for det sociale felt. Derfor nedprioriteres de mere psykiatriske
spørgeskemaer, der fokuserer på tilstedeværelsen af negativ adfærd.
2.2

Metodevalg: test versus spørgeskema

Fordelen ved spørgeskemaer som målemetode er, at et barns funktion i hverdagen vurderes,
mens en test i højere grad vurderer et barns evne – uanset om barnet formår at anvende evnen i
sin hverdag. Når der foretages interventioner i stor skala, og måleområdet er de socioemotionelle færdigheder, er det ofte en fordel at anvende spørgeskemaer af flere grunde: 1) de
socio-emotionelle færdigheder er vanskelige at måle i en 1:1 testsituation 2) det er billigere at
indsamle spørgeskemaer end at udføre 1:1 test eller observationer og 3) en
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spørgeskemabesvarelse afspejler kondenseret viden om adfærd over tid i modsætning til et
øjebliksbillede indsamlet i en testsituation eller i en observation.
Ved valg af en målemetode er der naturligvis fravalg af en anden metode, hvorfor der er
kompetencer hos barnet, der muligvis ikke rapporteres om i en spørgeskemabesvarelse, men som
kunne være blevet opfanget ved brug af andre målemetoder. Studier viser, at der er forskel på,
hvad der måles i en 1:1 testsituation, og hvad der rapporteres om i spørgeskemaer, selvom der
måles på samme grundlæggende funktion (Vriezen and Pigott 2002).
En forælder- eller lærerbesvarelse af et spørgeskema indeholder både et element af en subjektiv
vurdering og en afspejling af barnets funktion i det givne miljø, fx skole versus hjem, hvor
kravene og miljøet kan være forskelligt. Dette viser sig ved, at der på gruppeniveau er forskel på,
om respondenten er en forælder eller en lærer, selv når samme spørgeskema anvendes (se fx
cross-informant opgørelser for SDQ (Kersten et al., 2016) og for SSIS (Gresham, Elliott, Cook,
Vance, & Kettler, 2010). En indbygget risiko ved at bruge spørgeskemaer er, at det subjektive
skøn kan medføre, at der efter interventionen rapporteres om øgede vanskeligheder grundet øget
opmærksomhed mod måleområdet fra lærer- eller forældreside i forhold til før interventionen.
2.3

Måling af fremgang

Mange spørgeskemaer på det danske marked har et diagnostisk sigte. Formålet med disse
spørgeskemaer er brug i kliniske sammenhænge ved diagnostiske overvejelser for det enkelte
barn eller ved planlægning af intervention, der kompenserer for vanskeligheder. Disse
spørgeskemaer er typisk anvendt i psykiatrien, somatiske afdelinger og Pædagogisk Psykologisk
Rådgivning. Spørgeskemaer med diagnostisk sigte er ofte konstrueret, så de korrelerer med de
internationale diagnosesystemer som DSM-V eller ICD-10. Det er sjældent, at disse
spørgeskemaer også er følsomme over for at kunne måle, hvordan et funktionsområde (fx det
sociale) ændrer sig hos normalpopulationen eller på grænsen til normalområdet i løbet af den tid,
der går fra før- til eftermålingen.
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Langt færre spørgeskemaer er specifikt udviklet til at kunne måle ændringer over korte
tidsintervaller 1, hvilket er en relativ ny tilgang til måling og et voksende felt (se evt. yderligere
her: http://www.intensiveintervention.org/chart/behavioral-progress-monitoring-tools).
2.4

In- og eksklusionskriterier for relevante spørgeskemaer

På baggrund af ovenstående betragtninger er følgende in- og eksklusionskriterier opstillet for de
spørgeskemaer, der skal vurderes yderligere:
2.4.1

Inklusionskriterier

1. Spørgeskemaet skal måle et eller flere af følgende hovedområder: a) det sociale område, b)
det emotionelle område og c) øvrige aspekter af psykosocial trivsel 2, herunder
selvværd/selvopfattelse.
2. Spørgeskemaet skal være egnet til at vurdere skoleelever inden for normalområdet eller på
grænsen til normalområdet i alderen 8-12 år. De spørgeskemaer, som er vidt udbredt i dansk
forsknings- og/eller interventionssammenhænge skal også medtages som fx SDQ og ASEBA,
selvom målgruppen er en anden.
3. I forhold til respondenttype er minimumskravet, at der skal være et lærerskema eller et
elevskema.
4. Udfyldelsen må maksimalt tage 30 minutter for en elev at udfylde og maksimalt 20 minutter
at udfylde for læreren per elev.
5. Spørgeskemaet skal findes i en officiel dansk oversættelse. Et oversat spørgeskema, der ikke
er umiddelbart tilgængeligt via forlag eller forhandler, men kun er anvendt i en snæver
forskerkreds, må gerne inddrages, hvis det skønnes særligt relevant, og hvis den danske
oversættelse er godkendt af udgiveren.
6. Spørgeskemaet skal være valideret, gerne i dansk sammenhæng og med et eller flere
valideringsstudier publiceret i videnskabelige tidsskrifter. Endvidere prioriteres et
spørgeskema højt, hvis der også foreligger danske normer.

1

Den engelske fagterm er ’monitor progress’.
Vedr. definition af trivsel henvises til (Eriksen & Hvidtfeldt 2016), der anvender betegnelsen trivsel som en
samlebetegnelse for børns følelsesmæssige, sociale og adfærdsmæssige funktion, der operationaliseres som, hvordan
børnene har det med sig selv og andre, og hvordan de opfører sig og omgås andre.
2
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2.4.2

Eksklusionskriterier

1. Et spørgeskema, hvis formål er at måle Quality of Life, ekskluderes af to grunde. Ofte
indeholder Quality of Life spørgeskemaer relativt få spørgsmål, der specifikt beskriver de
sociale færdigheder eller det emotionelle domæne, og desuden er Quality of Life spørgsmål
som regel udviklet til at måle mere stationære tilstande, som ikke er følsomme over for et
undervisningsprogram som ’Perspekt’, der foretages en gang om ugen i 17 uger inden for det
socio-emotionelle felt.
2. Et spørgeskema ekskluderes, hvis dets primære sigte er at screene for en afgrænset
problemstilling inden for et diagnostisk område som fx autismespektrumsforstyrrelser – også
selvom spørgeskemaet har det socio-emotionelle som primært måleområde.
3. Et spørgeskema ekskluderes, hvis det er udviklet til at måle relativt dårligt fungerende børns
udvikling. Det skyldes, at et sådan spørgeskema ikke er særlig egnet til at måle forandringer i
normalområdet eller i grænsen til normalområdet.
På den baggrund blev følgende otte spørgeskemaer ekskluderet:
Kidsscreen (jf. eksklusionskriterium 1)
PedsQL (Pediatric Quality of Life Inventory) (jf. eksklusionskriterium 1)
SCQ (Social communication questionnaire) (jf. eksklusionskriterium 2)
SEF (Social-Emotionel function) (jf. eksklusionskriterium 2)
SEE (Social Emotionel Evaluering ) (jf. eksklusionskriterium 2)
SRS (Social Responsiveness Scale) (jf. eksklusionskriterium 2)
Vineland-II (jf. eksklusionskriterium 3)
ABAS (Adaptive Behavior Assessment System) (jf. eksklusionskriterium 3)
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2.5

Prioritering af inkluderede spørgeskemaer

Ved tilvalg indtræffer automatisk et fravalg. I forhold til nærværende redegørelse er det vigtigt at
tydeliggøre, hvilke kvaliteter der vægtes højest hos de spørgeskemaer, der har bestået
inklusionskriterierne. Eksempelvis er det væsentligt at præcisere, om det er prisen,
tilgængeligheden af danske normer eller længden på spørgeskemaet som har størst betydning.
Følgende otte punkter har været inddraget: Aldersmålgruppen, skalaernes indhold,
psykometriske egenskaber, udbredelse, respondenttyper, gruppebesvarelse, besvarelsestid og
normer. I nedenstående boks er punkterne uddybet og fremstår i prioriteret rækkefølge.
Boks 2.1: Væsentlige forhold ved valg af spørgeskemaer

12

I prioriteret rækkefølge: væsentlige forhold ved valg af spørgeskemaer
1.
Spørgeskemaet dækker aldersmålgruppen – dvs. 8-12 år.
2.
Spørgeskemaet måler de elementer, der indgår i Perspekt – som er vurderet til at være sociale
færdigheder og problemløsningsevner i det sociale felt.
3.
Spørgeskemaets psykometriske egenskaber bør opfylde internationale retningslinjer på to mål.
a. Test-retest værdien, der er angivet for spørgeskemaernes total score. Se kolonne J i bilag.
b. Cronbachs Alpha, der er et mål for intern konsistens. Se kolonne K i bilag.
Organisationen European Federation of Psychologists’ Association (EFPA) har udarbejdet
retningslinier for acceptable værdier for de forskellige psykometriske egenskaber ved test og andre
målemetoder, og det er EFPAs standard, der er referencerammen i tabellen (Arne Evers m.fl.,
2013). Koefficienter, der lever op til EFPAs krav er markeret med grønt, mens de ikke-accepterede
værdier er markeret med rødt i tabellen i bilag.
4.
Spørgeskemaet er anvendt i studier, der er beskrevet i adskillige udenlandske peer-reviewed
artikler, hvilket betragtes som en kvalitet i forhold til udbredelse i forskningssammenhænge. Se kolonne I i
bilag vedrørende antal artikler i de tre søgedatabaser Scopus (tværfaglig), psycINFO’ (psykologfaglig) og
PubMed (medicinsk).
5.
Spørgeskemaet findes i versioner, der har mindst to af tre af følgende respondenter:
lærer/forælder/elev. Hvis et spørgeskema har alle tre versioner, er det mere positivt, da det vil styrke den
efterfølgende analyse af data, da det er nemmere at sammenligne resultater, når forældre, lærere og elever
har beskrevet det samme fænomen med samme subskala og ud fra den samme teoretiske forståelsesramme.
Dog skal det nævnes, at studier viser, at relationen mellem fx lærer- og forælder-besvarelse er svag til
moderat, når måleobjektet er de sociale færdigheder og adfærdsproblemer (Gresham, Elliott et al. 2010). Se
kolonne G i bilag vedrørende respondenttyper.
6.
Det er en fordel, hvis elev-spørgeskemaet kan besvares i gruppe frem for individuelt. Af tidsmæssige
grunde ønskes det, at elev-besvarelsen kan indhentes simultant i klassesammenhænge, hvilket vil være meget
ressourcebesparende.
7.
Forældrespørgeskemaet skal tage kort tid at besvare ud fra det enkle argument, at kort
besvarelsestid øger responsraten. Se kolonne F i bilag.
8.
En af udfordringerne ved at udarbejde normer er, at det er væsentligt, at normer er beregnet på et
repræsentativt datamateriale, hvilket er omkostningsfuldt og derfor ikke altid foretages. Grundlæggende
krav til et normmateriale, fx antal personer, der skal indgå samt vejledende værdier for
reliabilitetskoefficienter og validitetsmål, er beskrevet af den europæiske psykologforenings
sammenslutning EFPA (Evers et al., 2013). Der eksisterer en årelang og stadig aktuel diskussion blandt
fagfolk om betydningen af at anvende danske versus udenlandske normer. Det er forfatterens faglige
overbevisning, at det er bedre at have et stort og gennemarbejdet udenlandsk normmateriale end et dansk,
men mangelfuldt normmateriale, der fx er for lille eller er forældet. Hermed ikke være sagt, at nationale
normer ikke er væsentlige eller, at der ikke eksisterer betydelige kulturelle forskelle på
spørgeskemabesvarelser og på forekomst af psykologiske fænomener på tværs af lande (se fx
sammenligninger af nationale forskelle i CBCL besvarelser (Achenbach et al.,(2008)), men i
interventionssammenhænge i stor skala er nationale normer ikke afgørende for, om et spørgeskema kan
bruges eller ej. I undersøgelser af grupper er det fortsat væsentligt at forholde sig til normer, da normer
blandt andet indeholder oplysninger om gennemsnitsværdier og standardafvigelser og dermed kan være
vejledende i forhold til, om en signifikant forskel på gruppeplan reelt kan betragtes som menings- og
betydningsfuld. Se kolonne L i tabellen vedrørende normspecifikationer for det enkelte spørgeskema.

13

3

Gennemgang af de inkluderede spørgeskemaers fordele og ulemper

Størstedelen af de identificerede spørgeskemaer er fundet ved gennemgang af produktsortimentet
hos de tre danske forlag, der forhandler spørgeskemaer med et psykologfagligt indhold (Hogrefe,
Dansk Psykologisk Forlag og Pearson Assessment). De forlags spørgeskemaer, der relaterer sig
til det sociale, emotionelle og trivselsmæssige område, er blevet vurderet.
Der er to spørgeskemaer, der ikke er blandt forlagenes aktuelle danske produkter, men som er
medtaget i oversigten qua forskerbrug (SSRS, BASC-2). Disse findes i dansk oversættelse og
måler det socio-emotionelle område. Desuden er spørgeskemaet 5-15 inkluderet, som er udviklet
af en skandinavisk forskergruppe.
Der er ikke ét spørgeskema, der åbenlyst opfylder alle specifikationerne i ovenstående afsnit 2.5,
hvorfor den endelige prioritering er en faglig afvejning. Nedenfor redegøres der for, hvorfor
SSRS bliver foretrukket som det mest oplagte valg til evaluering af ‘Perspekt’ eller et lignende
SEL-program, og hvorfor BASC-2 kommer på andenpladsen, SDQ på tredjepladsen etc. Fordele
og ulemper ved valg af et givet spørgeskema beskrives. En beskrivelse af en ulempe skal ses som
påpegning af en problemstilling, hvilket ikke er ensbetydende med et fravalg. Der beskrives i alt
13 spørgeskemaer i prioriteret rækkefølge med det mest egnede først.

3.1

SSRS (Social Skills Rating System)

Fordele ved at vælge SSRS
SSRS er udviklet til primært at måle social adfærd. SSRS har både styrke- og problemfokuserede
subskalaer samt totalskalaer for disse. SSRS består af 30-57 spørgsmål afhængigt af aldersversion
og respondenttype. Det skønnes, at SSRS er det bedst egnede spørgeskema til at måle en indsats
med en intervention målrettet det socio-emotionelle felt som ‘Perspekt’ beskæftiger sig med.
Ved vurdering af SSRS spørgeskemaet er det indtrykket, at det er det spørgeskema, hvor der er
størst overensstemmelse mellem indholdet i spørgeskemaet og træningselementerne i ‘Perspekt’.
Desuden er det væsentligt, at spørgeskemaet er normeret på en stor gruppe børn (N=4.494
amerikanske børn) og har vist sig brugbart i effektundersøgelser af interventioner i normalskolen
med det socio-emotionelle som primært indsatsområde, se fx (Cheney et al., 2009; Saeki et al.,
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2014). SSRS har i sin lærerversion en skala for skolefaglig formåen. Skalaen for skolefaglig
formåen kan være hensigtsmæssig i studier, hvor der ikke er adgang til registerdata, eller hvis
forskeren er interesseret i mål for skolefaglighed på andre tidspunkter end, når de nationale tests
tages.
En af forfatterne til SSRS, Frank M. Gresham, har sammen med kollegaer udarbejdet en kortere
version af SSRS, der består af 12 spørgsmål og er udviklet til at være særligt følsom over for
progression som følge af intervention inden for sociale færdigheder. De 12 spørgsmål er udvalgt
blandt de 57 spørgsmål i SSRS på baggrund af et studie, der viste, at en interventionsgruppe
netop gik frem på disse 12 spørgsmål i modsætning til kontrolgruppen (Gresham, Cook, et al.,
2010). Forfatterne understreger, at disse 12 spørgsmål er afprøvet på et interventionsprogram
(First Step), der har til formål at mindske blandt andet eksternaliserende adfærd, hvorfor de
spørgsmål fra SSRS, der tapper ind i internaliserende adfærd ikke er inkluderet i den korte
version, hvorfor det er vigtigt at vurdere interventionsindhold, førend den korte version anvendes
(ibid).
SSRS
Respondenter Alder

Subskalaer

Forælder

3-18

Sociale kompetencer: Samarbejde, selvsikkerhed, selvkontrol, ansvarlighed

Lærer

3-18

Problemadfærd: Eksternaliserende problemer, internaliserende problemer, hyperaktivitet
Sociale kompetencer: Kooperation, selvsikkerhed, selvkontrol Problemadfærd:
eksternaliserende problemer, internaliserende problemer, hyperaktivitet. Akademiske
kompetencer
Elev

8-12

Sociale kompetencer: Samarbejde, selvsikkerhed, selvkontrol, empati

13-18

Ulemper ved valg af SSRS:
SSRS er ikke valideret eller normeret på danske børn, men er afprøvet i to danske projekter. Det
ene projekt (deltagerantal: 174 børn) er en effektvurdering af det intensive
forældretræningsprogram ’De Utrolige År’ for Servicestyrelsen (Rambøll Management
Consulting, 2011). Det andet er en spørgeskemaundersøgelse i 2009 af danske elever fra 4.-10.
klasse, hvor elevernes motivation, skolefaglige læringsudbytte og sociale kompetencer blev
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vurderet. Undersøgelsen blev gennemført på 122 danske skoler med en svarprocent på 92 %
(deltagerantal: 24.663 elever) (Nordahl 2010).
SSRS sælges ikke fra et dansk forlag, og processen med at få godkendt en særaftale, så man har
lov til at anvende et spørgeskema, der ikke forhandles på dansk, er tidskrævende og ofte
besværlig.
Der er i 2008 udkommet en revideret version af SSRS kaldet ’Social Skills Improvement System
(SSIS-RS) (Gresham & Elliott, 2008), se evt. review af SSIS-RS (Crosby, 2011) samt
sammenligning mellem SSRS og SSIS-RS (Gresham, Elliott, Vance, & Cook, 2011). Ved googlesøgning blev der ikke fundet nogen danske studier, der har anvendt den nyere version af SSRS;
SSIS-RS.
Med hensyn til de psykometriske egenskaber kritiseres elevversionen af SSRS for dens
begrænsede test-retest reliabilitet (0,65): “Overall, the psychometric properties of the SSRS are
excellent. A few exceptions include somewhat limited test-retest reliability for the student form,
relatively limited reliabilities on the parent form problem behavior scale, and lower criterionrelated validity on the student form” (Demaray 1995).
I den reviderede version (SSIS-RS) har elevversionen test-retest værdier (0,77-0,81), der klassificeres af European Federation of Psychologists’ Association (EFPA) som ‘good to excellent’.

3.2

BASC-2 (Behavior Assessment System for Children-2)

Fordele ved at vælge BASC-2
BASC-2 er et spørgeskema, der er udviklet til at måle adfærd og selvopfattelse i bred forstand.
BASC-2 består af 100-185 spørgsmål afhængigt af version. Ifølge udvikleren af spørgeskemaet er
BASC-2 nu så udbredt i USA, at det er det mest anvendte spørgeskema blandt PPR i USA
(Randy Kamphaus, personlig kommunikation). Det skyldes muligvis, at redskabet har mål for
kliniske problemstillinger som hyperaktivitet samt mål for skolerelevante temaer såsom barnets
holdning til skolen og holdning til lærere. Desuden er der subskalaer, der måler selvtillid og
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selvværd samt relationer til andre. Disse giver tilsammen et nuanceret billede af barnets trivsel.
Spørgsmålene afdækker både vanskeligheder og styrker, og sprogtonen er mindre psykiatrisk end
fx CBCL. BASC-2 er udviklet til at indfange børn med vanskeligheder eller i gråzonen og har
mindre gulveffekt end de mere psykiatriske skalaer som CBCL. BASC-2 fås også i en kort
version på cirka 30 spørgsmål, der hedder BESS (King, Reschly, & Appleton, 2012). Generelt
har BASC-2 gode psykometriske egenskaber. BASC-2 måler barnets adfærd langt mere bredt end
SSRS. I Rockwool Fondens Forskningsenheds trivselsmåling i Høje-Taastrup blev BESS anvendt
i kombination med udvalgte BASC-2 subskalaer til de 8-11 årige børn. Reduktionen af ’BASC-2’
i Høje-Taastrup studiet skyldes, at det blev vurderet, at det ville være for krævende for de yngste
børn at skulle udfylde den fulde elevversion af BASC-2, (se yderligere i (Eriksen & Hvidtfeldt
2016). Metodisk blev BESS og BASC-2 subskalaerne indsamlet klassevis. Børnene fik udleveret
tablets og headphones, der muliggjorde, at børnene fik læst spørgsmålene op i deres eget tempo,
hvilket skabte ro og en mere privat atmosfære, end hvis spørgsmålene var blevet læst højt af en
voksen.
BASC-2
Respondenter Alder

Subskalaer

Forælder/

2-5

Både lærer og forældre:

pædagog/

6-11

Eksternalisering: Hyperaktivitet, aggression, opførsel. Internalisering: angst, depression,

Lærer

12-21

somatisering. Adfærdssymptom-indeks: Hyperaktivitet, aggression, depression, atypisk
adfærd, tilbagetrækning, uopmærksomhed. Adaptive skalaer: Tilpasningsevne, sociale
færdigheder, kommunikation, lederskab.
Kun lærer: Skolefærdigheder, indlæringsproblemer.
Kun forældre: Hverdagsaktiviteter.

Elev

8-11,

Problemer i skolen: Holdning til skole, holdning til lærere, spændingssøgende adfærd (>11

12-21,

år). Internalisering: Atypisk adfærd, attribueringsstil (locus of control), social stress, angst,

18-25

depression, utilstrækkelighedsfølelse, somatisering (>11 år). Emotionelt symptom-indeks:
Social stress, angst, depression, utilstrækkelighedsfølelse, selvværd, selvtillid. Personlig
tilpasningsevne: Relation til forældre, interpersonelle relationer, selvværd, selvtillid.
Uopmærksomhed/ hyperaktivitet: Hyperaktivitet, uopmærksomhed.

Ulemper ved at vælge BASC-2
BASC-2 er udkommet i 2015 i en revideret version ’BASC-3’. Det betyder, at det kan være
sværere at publicere internationalt på baggrund af data indsamlet på en ældre version af et
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spørgeskema. På den anden side vil resultatet være muligt at sammenligne med tidligere studier,
som har brugt samme version.

3.3

SDQ (Strengths and Difficulties Questionnaire)

Fordele ved at vælge SDQ:
SDQ giver et mål for trivsel. SDQ har 25 spørgsmål og fem tillægsspørgsmål, hvor respondenten
skal vurdere varighed af vanskeligheder og disses påvirkning på hverdagen, sidstnævnte kan
opgøres i en belastningsscore. De 25 spørgsmål har fem spørgsmål om styrker og 20 spørgsmål
om vanskeligheder. Disse kan opgøres i fem separate skalaer eller alternativt tre. På SDQ’s egen
hjemmeside (http://sdqinfo.com) oplyses det, at:
“In low-risk or general population samples, it may be better to use an alternative three-subscale
division of the SDQ into ”internalising problems (emotional + peer symptoms, 10 items),
externalising problems” (conduct + hyperactivity symptoms, 10 items), and the prosocial scale
(5 items) (Goodman et al., 2010)”
SDQ har yderligere spørgsmål, der anvendes efter intervention og giver respondenten mulighed
for at vurdere den specifikke betydning af interventionen.
SDQ er officielt oversat til dansk (Obel, Dalsgaard, Stax, & Bilenberg, 2003) i modsætning til
SSRS og BASC-2. SDQ er hyppigt brugt af danske forskere og er i lighed med SSRS og BASC-2
anvendt som baseline eller outcomemål i dansk og international forskning. SDQ er oversat til
mere end 84 sprog, hvilket letter sammenligning af studier på tværs af lande i modsætning til
SSRS eller BASC-2. Det er ligeledes fordelagtigt, at et spørgeskema findes på mange sprog, hvis
et studie har respondenter med sparsomme danskkundskaber.
SDQ er blevet brugt i adskillige store danske epidemiologiske studier, blandt andet SFI’s
børneforløbsundersøgelse, Bedre Sundhed for Mor og Barn, CCC2000 og Århus Børns Biobank
(Århus Birth Cohort ABC). Data fra disse studier er blevet samlet til danske SDQ-normer for 512-årige (lærer- og forældrebesvarelser) og består af data fra mere end 70.000 børn (Niclasen et
al., 2012; Niclasen, Skovgaard, Andersen, Sømhovd, & Obel, 2013). For ældre og yngre børn
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henvises der til udenlandske normer, ligeså for elevversionen. TrygFonden har sponseret et
dansk sekretariat til at samle viden om dansk brug af SDQ og for at udvikle yderligere danske
normer (se mere herom: www.sdq-dawba.dk).
Et nyere internationalt review omhandlende socio-økonomisk skævhed og psykiatriske
problemstillinger har vist, at SDQ og ASEBA’s spørgeskemaer er de to mest hyppigt anvendte i
studier af psykiske helbredsproblemer hos børn (Reiss, 2013). Det Nationale Forskningscenter
for Velfærd (SFI) har argumenteret for at foretrække SDQ i et epidemiologisk studie frem for det
længere spørgeskema CBCL (fra ASEBA) ud fra følgende præmisser (p. 33):
”Fordelen ved SDQ-skalaen er, at villigheden til at besvare spørgeskemaet stiger, fordi
respondenten både skal forholde sig til barnets svagheder og styrker. Dette miks af positive og
negative udsagn forhindrer, at respondenten blot svarer på forhold om barnets adfærd uden reelt
at tage stilling til, hvad der bliver spurgt om. Endvidere medvirker længden af skemaet, der kan
udfyldes på 5-10 minutter, til, at respondenten er mere villig til at udfylde og besvare skemaet
(Scott, 2001)” (Nielsen 2011).
Det er en stor fordel, at der er megen viden om danske børn belyst med SDQ både fra
epidemiologiske studier og fra studier af udvalgte børnegrupper som fx anbragte børn eller børn
af skilte forældre (se fx Heide Ottosen, Stage, & SFI - Det Nationale Forskningscenter for
Velfærd, 2012). Det er desuden en fordel, at SDQ er gratis at anvende i papirversionen.

SDQ
Respondenter Alder

Subskalaer

Forælder/lærer

PSYKISK TRIVSEL: emotionelle problemer, adfærdsvanskeligheder,

2-4
5-6

hyperaktivitet/uopmærksomhed, problemer i forhold til jævnaldrende, sociale styrker. Total

4-10

score

11-17
Elev

11-17

PSYKISK TRIVSEL: emotionelle problemer, adfærdsvanskeligheder,
hyperaktivitet/uopmærksomhed, problemer i forhold til jævnaldrende, sociale styrker. Total
score
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Ulemper ved at vælge SDQ
SDQ er et screeningsredskab for psykopatologi. Derfor er det sværere at måle de mere subtile
ændringer i de sociale færdigheder, da der kun er fem spørgsmål om dette. SDQ’s overvægt af
negative spørgsmål (80 %) kan risikere at støde nogle fagpersoner eller forældre, hvilket kan
nedbringe svarprocenten. Anekdotiske tilbagemeldinger fra danske pædagoger har peget på, at
nogle pædagoger er stødt over kontrasten mellem, hvad pædagogerne arbejder på at fremme hos
barnet (mere positiv adfærd), og hvad SDQ primært måler: negativ adfærd.
SDQ’s elevversion starter ved 11 år. I studier, hvor elevbesvarelser indsamles for børn under 11
år, skal SDQ’s lærer- og forældreversionen suppleres med et andet elevspørgeskema. Goodman,
udvikleren af SDQ, har argumenteret for, at SDQ ikke kan benyttes af yngre børn, da
spørgsmålene ikke kan forstås i tilstrækkeligt omfang (foredrag 17. marts 2016 ved Goodman i
regi af SDQ sekretariatet, Århus Universitet).

4

Alternativer men ikke førstevalg

I det ovenstående er der peget på tre spørgeskemaer: SSRS, BASC-2 og SDQ. I fald disse ikke er
mulige eller egnede, er der et fjerde alternativ: ECBI. Desuden er der behov for at gennemgå
spørgeskemaer, der har elevversioner til børn under 11 år.
4.1

Eyberg Child Behavior Inventory (ECBI)

Fordele ved brug af ECBI:
ECBI er et forældrespørgeskema, hvis hensigt blandt andet er at kunne måle adfærdsændringer
hos såvel normale børn med adfærdsproblemer som diagnosticerede børn. Dette er anderledes
end de fleste af de gennemgåede spørgeskemaer, som primært er udviklet til at identificere børn
med vanskeligheder gennem screening eller diagnosticering. Følgende citat fra ECBI’s manual
illustrerer dette (side 34):
“Both the ECBI and the SESBI-R contain items that are common behaviors of all children. This
feature of the instruments has several important implications for measurement. It is well known
that all children exhibit conduct problems as a normal part of growth and development: It is the
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variety and frequency of these problems that distinguishes normal problem behavior from
conduct-disordered behavior in children and adolescents… A second advantage of the
nonpathological nature of the items is that it allows for meaningful measurement of behaviour
change. Such behaviors, although they are perhaps annoying and therefore useful targets of
intervention, are not necessarily present in a constellation of clinically significant conductdisordered behaviour. Both the ECBI and the SESBI-R can measure a meaningful change in
behaviour that is within normal limits, generally without restrictions imposed by floor effects.
Thus, these instruments may be useful for evaluating the effects of general parenting education
programs or programs targeting temperamentally-difficult children or other youngsters who do
not necessarily fall into the significant range of conduct-disordered behaviour.” (Eyberg 1999).
Et af ECBI’s fortrin er, at der både findes en skala for, hvor hyppigt en problemadfærd
forekommer, og en skala for hvorvidt adfærden opleves som et problem. Svarkategorierne i
ECBI er findelte, hvilket teoretisk set er fordelagtigt, når man forsøger at opfange forandring,
men i praksis kan være svære for respondenterne at forholde sig til og svare ensartet.
ECBI er forældreskemaet. SESBI-R er lærerversionen. Forældreversionen forhandles af forlaget
Hogrefe, mens lærerversionen ikke er oversat til dansk, men forhandles på svensk og norsk på
Hogrefes søster-forlag (www.hogrefe.se/ www.hogrefe.no).
Forældreskemaet ECBI er anvendt i et dansk projekt, hvor interventionsprogrammet ’De Utrolige
År’ blev evalueret. Børnene blev målt både før og efter med såvel SDQ, SSRS og ECBI, hvor
ECBI fungerede som programmets officielle visitationsredskab (Rambøll Management
Consulting, 2011). Der blev ikke anvendt en kontrolgruppe, og der var signifikant forbedringer
på alle tre måleredskaber fra før til efter.
Ulemper ved brug af ECBI:
Umiddelbart synes ECBI som en oplagt kandidat til brug ved socio-emotionel træning. Dog er
ECBIs primære målområde i meget høj grad uhensigtsmæssig udadreagerende adfærd (jf. fx
spørgsmål 17: ”hyler eller skriger”, 18: ”slår forældre”, 19: ”ødelægger legetøj og andre
ting”).
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Udover den ulempe, at ECBI ikke fokuserer på positiv social adfærd, så er det en udfordring, at
ECBI ikke har et dansk lærerskema. Der findes et pædagog/lærerskema (SESBI-R), men det er
ikke oversat til dansk.
Mht. normer henviser forlaget Hogrefe til de amerikanske normer. I Rambøll Managements
evaluering af ’De Utrolige År’ blev norske normer anvendt ved brug af den danske ECBI
(Rambøll Management Consulting, 2011).
4.2

Spørgeskemaer, hvor der kun er elevbesvarelser

Da flere spørgeskemaer ikke har elevversioner (fx ECBI, 5-15) eller ikke har elevversioner for
børn under 11 år (fx CBCL, SDQ), kan en kombinationsløsning overvejes, da Rockwool Fonden
efterspørger elevskemaer til elever ned til 8 år. Dette vil sige, at der først skal vælges et
spørgeskema, der har en lærer- samt forældreversion. Derefter vælges en elevversion fra et andet
spørgeskema. Tre egnede elevskemaer med dansk normering er værd at overveje:
•

BYI (Beck Youth Inventories – Second Edition) består af 100 spørgsmål med et
diagnostisk sigte. I forhold til socio-emotionel træning er det oplagt at udvælge et eller to
af de fem BYI subskalaer for eksempel ’selvbillede’ eller ’normbrydende adfærd’.

•

Sådan er jeg. Fokus for spørgeskemaet er den enkelte elevs selvopfattelse og er tænkt
som et værktøj til læreren til at sætte fokus på elevens personlige alsidige udvikling.
Sådan er jeg er udviklet i 1981 med afsæt i den teoretiske ramme, der var gældende da.

•

Mig og Skolen (MOS-II). Det dansk udviklede spørgeskema måler elevers opfattelse af
deres faglige, sociale og følelsesmæssige kompetencer samt det sociale miljø i klassen.
Spørgeskemaets målgruppe er 1.-4. klasse, hvilket kan være et for snævert aldersspænd,
især hvis der skal laves en opfølgning.

BYI er internationalt anerkendt, mens MOS-II kun er kendt i dansk kontekst. Sådan er jeg er
anvendt i Danmark, Sverige og Finland (vurderet på baggrund af simpel litteratursøgning).
Indholdsmæssigt sigter Sådan er jeg og MOS-II på skolehverdag, mens BYI er et spørgeskema
med diagnostisk sigte. Spørgsmålene i BYI er af ganske privat karakter – for eksempel spørges
der ind til selvmordstanker, hvorfor BYI ikke er egnet sig til at blive indsamlet i
klassesammenhæng, men bør udfyldes 1:1 i samarbejde med fx en psykolog eller læge. Dette
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understreges blandt andet af, at BYI kun må sælges og administreres af udvalgte faggrupper
(læge/psykolog eller cand.pæd. i pædagogisk psykologi).
Et alternativ kunne være at vælge elevversionen fra SSRS/ SSIS-RS (den reviderede SSRS, som
ikke er oversat til dansk), da den primært måler det sociale område, har gode psykometriske
egenskaber og er internationalt kendt.
Af de oven for gennemgåede elevspørgeskemaer er det forfatterens mening, at SSIS-RS eller
Sådan er jeg er de mest oplagte kandidater grundet deres indholdsmæssige beskaffenhed og
deres aldersspænd.

5

Fravalgte spørgeskemaer

Nogle brede spørgeskemaer virker umiddelbart som relevante, da nogle af deres subskalaer
omhandler det sociale eller det emotionelle felt, men er dog ikke de foretrukne. Her følger en
kort begrundelse for, hvilke fem spørgeskemaer, der har været taget i betragtning, og hvorfor de
er fravalgt.
5.1

ASEBAs spørgeskemaer (CBCL/TRF/YSR)

Achenbach System of Empirically Based Assessment (ASEBA) er en gruppe af diagnostiske
spørgeskema, som afdækker adfærd, emotioner og social funktion, og som er oversat til mere
end 90 sprog. Spørgeskemaerne har betegnelser, der varierer afhængigt af hvem, der er
respondent: (Lærer = Teacher Report Form (TRF), Pædagog = Caregiver-Teacher Report Form
(C-TRF), Forældre = Child Behavior Checklist (CBCL), Eleven = Youth Self-Report (YSR)). De
forskellige versioner har forskellige antal spørgsmål (100-118). Versionen, der anvendes til at
beskrive skolebørn, har en skala, der omhandler sociale problemer. Den findes ikke til de yngste
børn. Begge versioner har danske normer, (Henriksen, Nielsen, & Bilenberg, 2012; Kristensen,
Henriksen, & Bilenberg, 2010) og oversættelserne er sammenlignet på tværs af lande for at
vurdere, om items grupperes i samme subskalaer og samme overordnede indeks (Achenbach
m.fl., 2008). Vurderet ud fra en litteratursøgning i søgedatabaserne Scopus, PsycINFO og
PubMed anvendes CBCL/TRF i langt højere grad end SDQ og ECBI inden for forskning.
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CBCL/TRF er billig at anvende sammenlignet med mange af de spørgeskemaer, der kommer fra
forlagene.
CBCL/ TRF er et velvalideret og egnet redskab i psykiatrien, men er ikke et oplagt valg, når
ændringer i normalpopulation skal måles, da der vil være for lidt variation og risiko for negativ
indvirkning af responsraten grundet stødende/irrelevant indhold.
I et litteraturstudie omhandlende programmet ’De Utrolige År’ af Syddansk Universitet viser
gennemgangen af 63 studier, at forældrespørgeskemaer anvendes hyppigere end lærerskemaer,
og at ECBI og CBCL anvendes lige hyppigt (24 gange), mens forældreudgaven af SDQ anvendes
6 gange (Birk-Olsen 2007). I forlængelse af litteraturstudiet afprøvede Servicestyrelsen to
familiebehandlingsprogrammer i samarbejde med 13 kommuner (Rambøll Management
Consulting, 2011). CBCL blev ikke inkluderet i det endelige studie i modsætning til SSRS, SDQ
og ECBI.
5.2

Fem til Femten (5-15)

5-15 er et spørgeskema med 181 spørgsmål, som kan udfyldes af forældre eller lærere til børn
mellem 5 og 17 år. Der er desuden en småbørns version (2-5 år) under udarbejdelse. 5-15 er
udviklet af en skandinavisk forfattergruppe med henblik på at vurdere tilstedeværelse af ADHD,
komorbide lidelser og relaterede problemer hos børn og unge. Der er 10 impact spørgsmål. 5-15
er målrettet en psykiatrisk målgruppe, men fremtræder bredere end CBCL, da 5-15 inkluderer
blandt andet indlæring, motorik og hukommelse. Min kliniske erfaring er, at forældre synes
bedre om ordlyden i 5-15 end i CBCL, men skemaet er langt og tidskrævende at udfylde.
Udvalgte skalaer kan udvælges i forbindelse med et interventionsprojekt, men da skal den
skandinaviske forfattergruppe godkende en sådan selektion. Spørgeskemaet er ikke en oplagt
kandidat til at måle effekt af socio-emotionel træning i normalskolen, da skalaen Social Funktion
med de 27 spørgsmål ikke er underopdelt, og indholdet i denne skala har et diagnostisk sigte. 515 nævnes ikke som outcome mål i den socio-emotionelle interventionslitteratur, som forfatteren
er bekendt med eller har fundet via PsycINFO’s litteratursøgning (test and measure funktionen,
se afsnit 8.3.2 herom) med specifik søgning på 5-15, hvilket sandsynligvis afspejler, at redskabet
er udviklet til at vurdere tilstedeværelsen af ADHD.
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5.3

CBRS (Conners Comprehensive Behavior Rating Scale)

CBRS er et nyligt udviklet spørgeskema, der kan besvares af forældre eller lærere for
aldersgruppen 6-18 år. Der er også en elevversion (8-18 år). CBRS består af 179-203 spørgsmål
samt en kort version på 24 spørgsmål. CBRS er udviklet til at kunne vurdere børn og unge inden
for et meget bredt spektrum af adfærdsmæssige, emotionelle, faglige og sociale problemer samt
psykiatriske forstyrrelser. Der er to relevante skalaer; emotionelle vanskeligheder og sociale
problemer. Normerne er amerikanske. I lighed med CBCL er sigtet psykiatrisk udredning,
hvorfor det ikke er et oplagt valg i forbindelse med en relativt kort socio-emotionel intervention i
normalskolen. I modsætning til BASC-2 har CBRS ikke positive subskalaer.
5.4

Conners-3

Conners-3 og CBRS ligner hinanden og er udviklet af den samme forfatter. I lighed med CBRS er
Conners-3 udviklet med et psykiatrisk sigte, men med et mere snævert fokus primært på ADHD.
Der er to subskalaer, der omhandler relationer til kammerater og familierelationer.
5.5

Developmental profile-3 (DP-3)

DP-3 er et interviewskema samt et spørgeskema, der kan besvares af forældre eller
pædagoger/lærere. Spørgeskemaet dækker adfærd, som det udtrykker sig hos børn mellem 0-12
år. En af fem subskalaer måler socio-emotionel funktion. De 36 spørgsmål, der indgår i den
socio-emotionelle skala, er ikke tilstrækkeligt relevante for et interventionsprogram beregnet til
8-12 årige børn, der går i normalskolen. En væsentlig ulempe i interventionssammenhæng er, at
spørgsmålene i DP-3 kun har to svarkategorier (ja/nej), hvilket ikke skaber tilstrækkelig
variation.

6

Udgivelser i nær fremtid med udgangspunkt i det socio-emotionelle domæne

Forlagene Hogrefe, Dansk Psykologisk Forlag og Pearson Assessment er blevet kontaktet med
henblik på at afdække, om de skulle have nye spørgeskemaer på trapperne målrettet det socioemotionelle område. I den forbindelse er SPA (Social og Pragmatisk afkodning) blevet nævnt.
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SPA (Social og Pragmatisk Afkodning) er en selvvurderingstest til børn i alderen 7-21 år, som er
blevet udviklet af Elisabeth Wiig (USA) og Smith Pedersen (Danmark). SPA udkommer ultimo
2016 hos Dansk Psykologisk Forlag. Selvvurderingstesten udføres online, og barnets evne til at
afkode følelser og udtryk i ansigtet, kropssprog og stemmeføring testes i simple såvel som
komplekse sociale situationer. Desuden indgår en lærervurdering i form af et spørgeskema.
Ifølge forlaget er SPA udviklet til at blive anvendt i forbindelse med udredning af børn og unge,
som på en eller anden måde er udfordret i sociale sammenhænge, og som ikke har alderssvarende
interaktions- og kommunikationsfærdigheder; eksempelvis ved mistanke om
autismespektrumforstyrrelse eller ADHD. Det er interessant, at der måles direkte på barnets
konkrete færdigheder i modsætning til de spørgeskemaer, der er gennemgået i denne rapport.
Hvorvidt SPA er konstrueret, så den også kan differentiere blandt ikke-diagnostiske børn er p.t.
uafklaret.

7

Konklusion

Nærværende redegørelse har forsøgt at give et grundlag at vurdere udvalgte spørgeskemaers
kvaliteter og begrænsninger på, hvis de skulle bruges som et outcome-mål i et
interventionsprojekt i normalskolen. Opdragets største udfordring har været, at et
interventionsprojekt i normalskolen forudsætter brug af et spørgeskema, der kan måle små
ændringer på grænsen til eller i normalområdet, hvilket størstedelen af de tilgængelige
spørgeskemaer ikke er særligt egnede til, da de er udviklet til at screene eller diagnosticere.
Gennemgangen af 13 spørgeskemaer har vist, at spørgeskemaet SSRS anbefales frem for de
øvrige spørgeskemaer til dette givne formål.
Det er vigtigt, at læseren har for øje, at ovenstående anbefaling skal ses i lyset af formålet med
anbefalingen: at måle effekten af en klassebaseret indsats i normalskole for børn mellem 8-12 år
inden for det socio-emotionelle område. Derfor bør læseren have in mente, at hvis det primære
formål havde været et andet, fx reduktion af adfærdsproblemer eller eksekutive dysfunktioner,
var anbefalingen af det mest egnede spørgeskema blevet en anden, se fx Kiil, Arendt, Rosholm
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& Kora, der nyligt har lavet en gennemgang af mange af de samme spørgeskemaer, men hvor
fokus er et andet (Kiil, Arendt, Rosholm, & KORA, 2016).
De fire højest prioriterede skemaer (SSRS, BASC-2, SDQ, ECBI) har alle været brugt i outcome
studier af socio-emotionelle interventionsprogrammer målrettet til børn med
adfærdsvanskeligheder eller børn, der betragtes som værende i risikogruppen.
CASEL (en amerikansk non-profit organisation med fokus på socio-emotionel indsats til børn)
har lavet en oversigtsartikel omhandlende effekt af socio-emotionel træning i skoleregi for børn i
den tidlige skolealder (CASEL, 2012). I rapporten sammenligner CASEL de programmer, der
har vist en positiv fremgang for børnene, samt er evalueret i et design, der inkluderer en
kontrolgruppe og ligeledes anvender før- og eftermålinger. Såvel studier med quasieksperimentelt og randomiseret kontrolleret design er vurderet i deres oversigtsartikel, og
analysen strækker sig 30 år tilbage. I forbindelse med oversigtsartiklen identificerede CASEL 23
SEL-studier. Jeg har gennemgået de 23 studier for at se, om der er en respondenttype eller et
spørgeskema, som bruges oftere end andre i SEL-studierne. Lærerne er de hyppigst anvendte
respondenter, eleverne de næstmest, mens forældre er den mindst foretrukne respondentkategori.
Desuden viste min gennemgang, at der er anvendt 57 forskellige spørgeskemaer eller versioner
af spørgeskemaer. Spørgeskemaet Parent-Teacher Involvement Questionnaire - Teacher version
er benyttet flest gange, hvilket begrænser sig til fire gange i alt. De fleste spørgeskemaer er kun
brugt en eller to gange, og størstedelen af de anvendte spørgeskemaer findes ikke på dansk.
BASC-2 er anvendt i en tidligere version (BASC). CBCL er anvendt i få studier. SSRS og SDQ er
ikke anvendt, hvilket naturligvis skal ses i lyset af, at adskillige af studierne er fra 1980’erne og
starten af 1990’erne, hvor dataindsamling er foregået på et tidspunkt, hvor SDQ og BASC-2 ikke
var udgivet. Gennemgangen af de 23 SEL-studier viste, at der samlet set ikke er enighed om
anvendelse af ét specifikt spørgeskema eller nogle få udvalgte i de studier af socio-emotionelle
interventionsprogrammer, der er gennemført i de seneste 30 år målrettet børn i den tidlige
skolealder.
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8

Praktiske overvejelser i forbindelse med brug af spørgeskemaer

Afslutningsvis følger informationer til den læser, der overvejer at arbejde videre med brug af
spørgeskemaer til interventionsbrug, og som har brug for at afsøge markedet. Nedenfor er der
henvisninger til, hvor de enkelte spørgeskemaer kan fremskaffes samt oplysninger om krav til
faglige kvalifikationer ved brug af spørgeskemaer. Desuden nævnes hjemmesider, der er
anvendelige, hvis læseren ønsker at sammenligne forskellige spørgeskemaers kvaliteter.
8.1

Bestilling af spørgeskemaer

Til orientering er det min erfaring ved indkøb af spørgeskemaer, at forlagene gerne vil reducere i
pris, såfremt der indkøbes mange spørgeskemaer og/eller materialet anvendes i
forskningssammenhænge. I tabellen fremgår, hvor de forskellige spørgeskemaer kan
købes/fremskaffes.
Navn

Udgiver

Hjemmeside

BYI-II

Pearson Assessment – Danmark

pearsonassessment.dk

BASC-II, SSRS

Pearson Assessment – USA

pearsonclinical.com

MOS-II, Sådan er jeg,

Hogrefe

hogrefe.dk

SPA

Dansk Psykologisk Forlag

dpf.dk

SDQ

Youth in mind

SDQinfo.com

CBCL

Børne- og Ungdomspsykiatrien

ECBI/ SESBI, CBRS,
Conners-3, DP-3

SDQ-dawba.dk
psykiatrienisyddanmark.dk/wm287192

på Odense Universitetshospital
5-15

Nordisk forskergruppe ledet af

5-15.org

Christopher Gillberg

8.2

Licenseret kun til psykologer/læger eller lignende faggrupper

Adskillige af de nævnte spørgeskemaer må kun indkøbes og/eller anvendes af psykologer eller
andre akademiske faggrupper med klinisk træning fx læger. Det er vigtigt, at læseren er
opmærksom på dette, dog har forlagene tradition for at afvige fra dette kriterium i
forskningssammenhænge, hvorfor den enkelte bør drøfte dette direkte med det enkelte forlag.
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Yderligere info om restriktioner i brugen af spørgeskemaer:
•

Hogrefe:
o https://www.hogrefe.dk/kundeservice/restriktioner-paa-koeb-af-test

•

Pearson Assessment:
o http://www.pearsonassessment.dk/kompetencekrav-dk

•

Dansk Psykologisk Forlag:
o

Hjemmesiden indeholder ikke generel information herom, men har angivet krav
under de enkelte tests.

8.3

Databaser og hjemmesider med fokus på test og spørgeskemaer
8.3.1 PsycTESTS

PsycTESTS er en database over tests, observationsredskaber og spørgeskemaer, som den
Amerikanske Psykolog Forening (APA) står bag. Den indeholder både gratis og licensbeskyttede
måleredskaber og oversigtsartikler om disse. PsycTESTS indeholder også oplysninger om
psykometriske forhold så som normer, reliabilitets- og validitetsundersøgelser. Aktuelt er det kun
Ålborg Universitet og Videnscentret på Odense Universitetshospital, der kan tilgås via Syddansk
Universitet, der har købt adgang til databasen.
http://www.apa.org/pubs/databases/psyctests
8.3.2

PsycINFO

PsycINFO er den amerikanske psykologforenings tværfaglige database med mere end 4
millioner hits (records) inden for psykologi og socialvidenskaben. Det er muligt at målrette
søgning til kun at finde artikler, der benytter bestemte spørgeskemaer ved, at søgningen
afgrænses til et bestemt afsnit i artiklens metodebeskrivelse. Helt konkret rummer PsycINFO en
søgefunktion, der hedder tests and measures, der kan bruges til at lede efter artikler, der har
anvendt et bestemt spørgeskema eller til at finde spørgeskemaer, der fokuserer på et bestemt
emnefelt, fx venskaber. En alternativ søgestrategi er at foretage en søgning efter artikler, hvor en
bestemt test eller et spørgeskema er nævnt i litteraturlisten. De fleste danske
universitetsbiblioteker har købt adgang til databasen.
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http://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo/
Se evt. mere om brug af PsycTESTS og PsycINFO i dette youtubeklip:
https://www.youtube.com/watch?v=7U6D8vKTTdI
8.3.3 Webinars
Adskillige amerikanske forlag tilbyder webinars, hvor deres spørgeskemaer beskrives. Der vises
eksempler på et givet spørgeskema, og dets psykometriske og teoretiske ophav gennemgås. Ofte
formidles webinarerne af udviklerne af spørgeskemaet eller kompetente universitetsfolk inden
for det respektive område.
8.3.4

Norsk database

Regionscenter for barn og unges psykiske helse i Norge har udviklet en praksis med at udgive
oversigtsartikler omhandlende spørgeskemaer og tests, der anvendes i Norge. Oversigtsartiklerne
omhandler psykometriske egenskaber og en oversigt over spørgeskemaernes brug i Danmark,
Sverige og Norge. Der er gratis adgang til databasen.
http://www.psyktestbarn.no
8.3.5

Amerikansk database med fokus på traumer

National Child Traumatic Stress Network (USA) har udarbejdet en hjemmeside med fokus på at
formidle information om spørgeskemaer, der er relevante, hvis man skal undersøge et barn, der
har været udsat for et fysisk eller psykisk overgreb eller traume. For hvert spørgeskema er der
oplysninger om spørgeskemaets indhold, normer, oversættelser til andre sprog, eksisterende
studier med oplysninger om effektmålinger, sensitivitet, specificitet samt test-retest erfaringer
m.m. Hjemmesiden er gratis, men har langt færre spørgeskemaer end PsycTESTS og mindre
information om hvert enkelt spørgeskema.
www.nctsnet.org/resources/online-research/measures-review
(Achenbach et al., 2008)
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PSYKISK TRIVSEL: Emotionelle problemer,
adfærdsvanskeligheder, hyperaktivitet/uopmærksomhed,
problemer i forhold til jævnaldrende, sociale styrker. Total
score
PSYKISK TRIVSEL: Emotionelle problemer,
adfærdsvanskeligheder, hyperaktivitet/uopmærksomhed,
problemer i forhold til jævnaldrende, sociale styrker. Total
score

ADFÆRD OG SELVOPFATTELSE :
Både lærer og forældre:
Eksternalisering: Hyperaktivitet, aggression, opførsel.
Internalisering: angst, depression, somatisering.
Adfærdssymptom-indeks: Hyperaktivitet, aggression,
depression, atypisk adfærd, tilbagetrækning,
uopmærksomhed. Adaptive skalaer: Tilpasningsevne,
sociale færdigheder, kommunikation, lederskab.
Kun lærer: Skolefærdigheder, indlæringsproblemer.
Kun forældre: Hverdagsaktiviteter.
ADFÆRD OG SELVOPFATTELSE: Problemer i skolen:
Holdning til skole, holdning til lærere, spændingssøgende
adfærd (>11 år). Internalisering: Atypisk adfærd,
attribueringsstil (locus of control), social stress, angst,
depression, utilstrækkelighedsfølelse, somatisering ((>11
år). Emotionelt symptom-indeks: Social stress, angst,
depression, utilstrækkelighedsfølelse, selvværd, selvtillid.
Personlig tilpasningsevne: Relation til forældre,
interpersonelle relationer, selvværd, selvtillid.
Uopmærksomhed/hyperaktivitet: Hyperaktivitet,
uopmærksomhed.
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Uopmærksomhed/hyperaktivitet: Hyperaktivitet,
uopmærksomhed.
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Pris pr. spørgeskema ekskl. manual og ekskl. evt. scoringsprogram til opgørelse.
Med store bogstaver er spørgeskemaets primære tema ifølge manual/forlag angivet. Dernæst er subskalaerne nævnt. Overordnede skalaer, fx total score, er angivet med fed.
I databaserne psycINFO, SCOPUS og PubMed er der søgt på spørgeskemaets fulde navn i anførselsstegn SAMT akronymet. Konkret har søgningerne været følgende: (SSRS AND “Social Skills
Rating System”), (BASC-2 AND ”Behavior Assessment system for children” AND "second edition" NOT BESS), (SDQ AND “Strengths and difficulties questionnaire”), (ECBI AND “Eyberg Child
Behavior Inventory”), (ECBI AND “Eyberg Child Behavior Inventory”), (SESBI AND “Sutter-Eyberg Student Behavior Inventory”), (SESBI AND “Sutter-Eyberg Student Behavior Inventory”),
(SESBI-R AND “Sutter-Eyberg Student Behavior Inventory” AND revised), (SESBI-R AND “Sutter-Eyberg Student Behavior Inventory” AND revised), (DK: “Sådan er jeg“ Eng: “I Think I am”),
(”mig og skolen”), (“Beck Youth Inventories” AND BYI-II), (CBCL AND “Child Behavior Checklist”), (C-TRF AND “Caregiver-Teacher Report Form”), (TRF AND “Teacher Report Form” AND NOT
“Caregiver-Teacher Report Form”), (YSR AND “Youth Self Report”), (YSR AND “Youth Self Report”), (SRS AND “social responsiveness scale” AND NOT “SRS-2”), ("Five to Fifteen" AND "FTF"),
(Vineland-II AND “Vineland Adaptive Behavior Scales” AND second edition), indsamlet den 11. juni 2016.
iv
EFPA guideline for test-retest reliabilitet: Adequate (e.g. r = 0,6 to 0,69). Som udgangspunkt er de angivne værdier i tabellen hentet fra spørgeskemaernes manual/ originalmaterialet på
total score, men i enkelte tilfælde har det ikke være tilgængelig information, hvorfor nyere studiers værdier er anvendt.
v
Intern konsistens: Adequate (e.g. r =0,7 to 0,79). Som udgangspunkt er værdierne hentet fra manualen/originalmaterialet på total score, men i enkelte tilfælde har det ikke være
tilgængelig information, hvorfor nyere studiers værdier er anvendt.
vi
I litteraturen er der forskellige oplysninger om, hvor mange spørgsmål SSRS spørgeskemaerne indeholder. Til illustration er der først angivet, hvor mange spørgsmål en af de danske
rapporter opgiver (Rambøl Management Consulting) og derefter er angivet antallet af spørgsmål i en artikel, hvor spørgeskemaets forfatter er medforfatter (Gresham, 2011). Disse
uoverensstemmelser ses i flere artikler. Uoverensstemmelsen skyldes sandsynligvis enten tillempede danske versioner, eller at de forskellige aldersversioner til børnene har forskellige antal
af spørgsmål.
vii
Se Pearson Assessments hjemmeside vedr. hvilke skalaer er inkluderet på hvilke alderstrin: http://www.pearsonclinical.com/education/products/100000658/behavior-assessment-systemfor-children-second-edition-basc-2.html
viii
Papirsversionen er gratis. Mindre gebyr for internetversion.
ix
Niclasen, J., Teasdale, T. W., Andersen, A.-M. N., Skovgaard, A. M., Elberling, H., & Obel, C. (2012). Psychometric Properties of the Danish Strength and Difficulties Questionnaire: The SDQ
Assessed for More than 70,000 Raters in Four Different Cohorts. PLoS ONE.
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