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Likvärdigheten i den svenska skolan har på senare år försämrats. Social 

och emotionell kompetens har visat sig ha stor betydelse för 

skolframgång, psykisk hälsa och förekomst av problembeteenden och 

interventioner som stärker dessa kan vara ett sätt att åtgärda skolans 

problem. För utvärdering av sådana interventioner behövs validerade 

mätinstrument. Denna studies syfte var att undersöka validiteten hos 

Social Competence Scale för observatörer (SCO). Skalan används vid en 

standardiserad leksituation för att skatta barns sociala och emotionella 

kompetens. En explorativ faktoranalys genomfördes på SCO, samt 

korrelationer med två kriteriemått, utifrån hypotesen att finna positiva 

korrelationer. Dessa två var Social Competence Scale för lärare, en 

lärarenkät som ligger till grund för SCO, och Assessment of Childrens 

Emotions, en uppgift där barn ska identifiera känslor utifrån ansiktsbilder. 

I likhet med tidigare analyser av instrumentet fann studien en 

faktorstruktur med en faktor. Inga signifikanta korrelationer mellan SCO 

och de två kriteriemåtten erhölls. Skalan behöver studeras vidare för 

validering. Bortfall och förändringar i skalans administration under 

datainsamlingen gör att resultaten bör tolkas försiktigt.  
 

Bakgrund 

I Sverige har vi ett skolsystem där alla barn enligt lag har rätt till en likvärdig förskola och 

skola (Skollagen 1 kap. 8 & 9 §). Likvärdigheten i den svenska skolan har försämrats på 

senare år (Skolverket, 2012). Den svenska skolans resultat i internationella jämförelser har 

försämrats generellt och kunskapsklyftorna mellan elever i den svenska skolan ökar. Det 

finns skillnader i skolresultat kopplat till vilken skola eleverna går i och vilka geografiska 

områden de kommer ifrån (Skolverket, 2012). Elever med lägre socioekonomisk status har 

idag sämre skolresultat och högre frånvaro än elever från mer priviligierade områden. Detta 

får konsekvenser även utanför skolan. Akademiska svårigheter är relaterade till 

problembeteenden både i och utanför skolan. Tidiga problem i skolan korrelerar med senare 

ungdomskriminalitet, våldsamhet och även psykisk ohälsa (Denham, 2006; Obradovic, 

Burt & Masten, 2009). I forskningsprojektet Barns tidiga lärande fann man oroväckande 

nog att det finns stora kvalitetsskillnader även inom den svenska förskolan (Sheridan, 

Pramling Samuelsson & Johansson, 2011). En av de största utmaningarna för den svenska 

skolan är att hindra vidare försämring av likvärdigheten. Ett sätt att göra detta är genom 

tidiga preventiva interventioner som stärker förmågor som visat sig ha betydelse för 

akademisk framgång. Idag kretsar ofta de politiska diskussionerna om skolan kring åtgärder 

i grundskolan som riktar in sig direkt på akademisk förmåga. Aktuell forskning pekar dock 

på att tidiga interventioner med fokus på andra psykologiska förmågor är mer effektiva. 

Heckman (2000) har i en sammanställning av flera amerikanska studier visat att 

interventioner före skolåldern är mest effektiva ur ett ekonomiskt 
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perspektiv. Interventioner redan i förskolan kan försvaras både utifrån ett 

samhällsekonomiskt och individuellt perspektiv. I Sverige går 84 % av alla barn under 3 år

i förskolan (Sheridan et al., 2011). Det finns alltså stora möjligheter att utforma breda tidiga 

insatser för att ge alla barn lika förutsättningar inför skolstarten. 
 

Att främja barns skolmognad, engelskans school readiness, är ett effektivt sätt att förebygga

beteendeproblem och skolsvårigheter. Enligt Läroplanen är det en del av den svenska 

förskolans uppdrag att bistå barn i deras sociala utveckling och förbereda dem för 

grundskolan (Skolverket, 2010). Senare års forskning har pekat på att barns sociala och 

emotionella kompetens har stor betydelse för deras skolmognad (Bierman et al., 2008; 

Denham, 2006; Denham, 2003; Durlak, Weissberg, Dymnicki, Taylor & Schellinger, 

2011). Brister i social och emotionell kompetens vid skolstarten är relaterade till 

skolsvårigheter, beteendeproblem, psykisk ohälsa och senare kriminalitet (Denham, 2006; 

Denham, Blair, Michelle & DeMulder, 2002; Obradovic et al., 2009). En vetenskapligt 

beprövad intervention som förbättrar dessa förmågor är därför en relevant åtgärd för att 

återställa likvärdigheten i den svenska skolan.  Exempel på andra specifika förmågor som 

visat sig ha betydelse för skolmognad är bland annat exekutiva funktioner och theory of 

mind (Bierman, Nix, Greenberg, Blair & Domitrovich, 2008; Kloo & Perner, 2008). I den 

empiriskt prövade interventionen PsPATHS (Preschool Promoting Alternative Thinking 

Strategies) ses dessa förmågor som viktiga för övergripande social och emotionell 

kompetens och är därför i fokus för en del av de övningar som ingår i programmet.  
 

Den här uppsatsen skrivs inom ramen för ett större forskningsprojekt på Stockholms 

Universitet. Forskningsprojektet syftar till att undersöka hur en internationellt beprövad 

intervention, PsPATHS, kan anpassas till svenska förhållanden. PsPATHS är ett 

standardiserat utbildningsprogram med fokus på att förbättra barns sociala och emotionella 

kompetens (Conduct Problems Prevention Research Group, 2010; Domitrovich, Cortes & 

Greenberg, 2007). Denna intervention har bland annat använts i USA för barn i 

socioekonomiskt utsatta områden för att ge dem goda förutsättningar att klara av skolan 

(Bierman et al., 2008). Interventionen används preventivt och kan administreras till barn 

redan i förskolan (Domitrovich et al., 2007). Interventionsprogrammet består av 36 

manualiserade övningar som fokuserar på fem nyckelområden – självkontroll, 

känslomässig förståelse, självkänsla, relationer och kommunikation och social 

problemlösning. Förskollärare utbildas i att administrera övningarna. I detta projekt 

kommer barnen först att testas med ett testbatteri framtaget utifrån vad som använts vid 

tidigare forskning på PsPATHS. Förskolorna i projektet fördelas slumpmässigt till en 

kontroll- och en interventionsgrupp.  Interventionen pågår sedan under en termin. Därefter 

görs en uppföljande mätning och resultaten för barnen i interventionsgruppen kommer att 

jämföras med resultat från kontrollgruppen. Även barnen i kontrollgruppen kommer senare 

att få ta del av interventionsprogammet. Denna uppsats är en del av projektets förberedande 

pilotstudier där testbatteriet prövas ut och justeras. 
 

Kompetens och psykologisk utveckling 

Kompetens har länge varit ett centralt begrepp inom utvecklingspsykologisk teoribildning 

och forskning (Masten, Burth & Coatsworth, 2006). Begreppet definieras ofta brett som 
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förmåga att interagera effektivt med omgivningen och anpassa sitt beteende efter 

situationen (Masten et al., 2006; Masten et al., 1995; Rose-Krasnor, 1997; Waters & 

Sroufe, 1983). Gresham (1986) uttrycker det som att ett kompetent beteende har social 

validitet, vilket innebär att det är anpassat för situationen och i linje med en fortsatt god 

utveckling. Även Waters och Sroufe (1983) betonar att ett beteende för att betraktas som 

kompetent behöver vara långsiktigt hållbart och främja individens utveckling. Utifrån 

denna definition kan sedan kompetens inom olika områden definieras och studeras närmare. 

Att avgöra med vilka kriterier kompetens ska utvärderas och vad som är ett kompetent 

beteende i en given situation är dock en svår uppgift (Masten et al., 2006; Gresham, 1986).  

Waters och Sroufe (1983) har presenterat en modell för hur kompetens kan definieras och 

studeras ur ett utvecklingsperspektiv. Modellen utgår från att kompetens definieras som 

effektiv anpassning av beteende och bygger på att människan ställs inför olika 

utvecklingsuppgifter under olika perioder i livet. Små barn har till främsta uppgift att knyta 

an till sina omvårdnadspersoner, förskolebarn står inför uppgiften att klara av att interagera 

med andra och under skoltiden är den viktigaste uppgiften att upprätta samt bevara 

kompisrelationer och att klara av akademiskt arbete (Masten et al., 2006; Sroufe, 1979; 

Waters & Sroufe, 1983). Kompetens kan utifrån denna definition studeras genom att 

undersöka hur väl en individ klarar av den centrala aktuella utvecklingsuppgiften (Masten 

et al., 1995; Rose-Krasnor, 1997; Waters & Sroufe, 1983). 
  
Waters och Sroufe (1983) menar att kompetens är kontinuerlig över tid. Detta innebär att 

ett sätt att ta reda på om åldersadekvat kompetens fångas är att undersöka hur väl måttet 

predicerar framtida kompetens. Mätning och teoriutveckling hänger således tätt ihop inom 

detta område. Studier på anknytning relaterat till senare social kompetens i förskolan har 

visat att det finns ett samband mellan trygg anknytning och god förmåga att reglera känslor 

och interagera med jämnåriga (Sroufe, 1982 i Waters & Sroufe, 1983). Det finns också 

starka samband mellan sociala problem i förskolan och senare akademiska svårigheter och 

utagerande beteenden (Denham, 2006; Denham et al., 2002; Obradovic et al., 2009).  Detta 

kan delvis förstås utifrån tanken att kompetens är något kontinuerligt och att bristande 

kompetens kommer att manifesteras inom olika områden beroende på utvecklingsperiod.  

Misslyckanden att klara av tidigare utvecklingsuppgifter gör det också svårare att klara av 

senare utmaningar.  
 

Interaktion mellan tidigare och senare utveckling är central för forskning och teoribildning 

om kompetens. Olika utvecklingsvägar öppnar sig beroende på befintlig kompetens, och 

tidigt bristande kompetens orsakar utvecklingssvårigheter. I empiriska studier som 

fokuserar på samband mellan kompetens och utveckling av psykopatologi och 

beteendeproblem används allt oftare komplexa statistiska modeller för att försöka kartlägga 

hur transaktionella processer fortskrider (Masten et al, 2006; Obradovic et al., 2009). 

Psykopatologi har visat sig påverka utvecklingen av kompetens, samtidigt som kompetens 

har visat sig påverka utvecklingen av psykopatologi (Masten et al, 2006; Cole, 1990). Detta 

sätt att förstå psykologisk utveckling har fostrat en forskningstradition som fokuserar på 

skydds- och riskfaktorer och hur man kan stärka skyddande faktorer och eliminera 

riskfaktorer (Masten et al, 2006, Masten et al., 1995).  
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Social och emotionell kompetens i förskoleåldern 

Social kompetens kan förstås som ett organiserande begrepp som inte går att mäta på ett 

enhetligt sätt (Rose-Krasnor, 1997; Waters & Sroufe, 1983). Utifrån den presenterade 

definitionen av kompetens kan social kompetens definieras som förmågan att interagera 

effektivt med omgivningen för att nå sociala mål. Denna abstrakta konceptualisering kan 

användas för att beskriva social kompetens i alla åldrar. I enlighet med Waters och Sroufe 

(1983) bör definitionen av social kompetens vid en specifik tidpunkt vara kopplat till vilken 

utvecklingsuppgift barnet står inför. De menar att en mer konkret konceptualisering av 

begreppet måste utgå från beteenden och egenskaper som är centrala för den aktuella 

utvecklingsperioden. För barn i förskolan ses interaktionen med jämnåriga som den 

viktigaste sociala uppgiften (Denham et al, 2003; Masten et al., 2006; Sroufe, 1979; Waters 

& Sroufe, 1983, ). Rose-Krasnor (1997) har presenterat en modell där social kompetens 

konceptualiseras i tre nivåer. På den övergripande teoretiska nivån definieras social 

kompetens som förmågan att interagera effektivt med omgivningen för att nå sina mål. 

Nästföljande nivå utgörs av förmågan att i social interaktion uppnå både självcentrerade 

och relationsinriktade mål. Den mest konkreta nivån utgörs av individuella färdigheter och 

beteenden som kan observeras och mätas på individnivå. I en vidareutveckling av denna 

modell har Denham konceptualiserat dessa färdigheter som relationella/pro-sociala 

färdigheter och emotionella färdigheter (Denham et al., 2012). Denna uppdelning 

återkommer i flera studier (Bierman et al., 2008, Denham et al., 2003, Denham et al., 

2006). Färdigheter som generellt anses ha betydelse för barns sociala kompetens är 

emotionell reglering, känslokunskap, emotionell uttrycksfullhet och pro-sociala beteenden 

som att dela med sig, turas om, ha kommunikationsförmåga och att kunna initiera kontakt 

(Bierman et al., 2008; Denham et al., 2003; Denham et al., 2012; Durlak et al., 2011; Rose-

Krasnor, 1997; Waters & Sroufe, 1983).  
 

I sin översikt över mätinstrument för social kompetens fokuserar Denham (2006) på 

konstrukt hon finner teoretiskt centrala. Dessa är emotionell uttrycksfullhet, emotionell 

reglering, känslokunskap, social problemlösning och positivt och negativt socialt beteende. 

För att kunna interagera effektivt med jämnåriga ställs det krav på förskolebarnets förmåga 

att reglera, uttrycka och förstå känslor, vilket definieras som emotionell kompetens 

(Denham et al., 2003, Denham, 1986). Det är under de tidiga åren i förskolan som barn 

utvecklar förmågan att förstå sina egna och andras känslor (Denham, 1986). Förmågan att 

läsa av andras känslor är en viktig del av den emotionella kompetensen. Att se och förstå 

vilken känsla någon annan uttrycker kallas för känslokunskap (eng. emotion knowledge). 

Kunskap om känslor och pro-sociala beteenden i förskolan har visat sig korrelera negativt 

med uttryckt ilska (Denham, 1986). Det har också visat sig korrelera negativt med senare 

uppmärksamhetsproblem (Trentacosta & Izard, 2007). I en studie från 2003 undersöktes 

hur väl emotionell kompetens i förskoleåldern predicerade social kompetens i förskoleklass 

(Denham et al.). Känslokunskap, emotionell uttrycksfullhet och emotionell reglering 

användess om mått på emotionell kompetens. Både aktuell social kompetens och 

emotionell kompetens testades som prediktorer av senare social kompetens. Det visade sig 

att emotionell kompetens predicerade senare social kompetens bättre än vad tidigare mått 

på social kompetens gjorde. Denna typ av empiriskt testade modeller bygger vidare på 

teorin om olika uppgifter i olika åldrar och kompetens som ett utvecklingspsykologiskt 
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begrepp. Emotionell kompetens verkar ha stor betydelse för generell social kompetens och 

är en central aspekt under just förskoleåren då nya krav ställs på förmågan att reglera, 

uttrycka och förstå känslor. Emotionell kompetens betraktas alltså ofta som en aspekt av 

social kompetens. Denham (2003) menar dock att det är viktigt att betrakta social och 

emotionell kompetens som olika konstrukt även om de hänger ihop med varandra. 

Bristande social och emotionell kompetens är relaterad till senare problem med psykisk 

ohälsa och ungdomskriminalitet. Motsatt antas god social och emotionell kompetens skapa 

en kaskad av positiva effekter, där positiv social interaktion skapar motivation och 

möjligheter för vidare utveckling (Obradovic et al., 2009). Tidiga interventioner kan 

förebygga negativa snöbollseffekter av detta slag och istället skapa förutsättningar för 

vidare positiv utveckling (Masten et al., 2006).  
 

Preventiva interventioner 

Det finns ett brett forskningsstöd för att interventioner som syftar till att stärka social och 

emotionell kompetens är effektiva och förbättrar barns skolmognad (Masten et al, 2006). 

Durlak et al. (2011) har i en stor metaanalys undersökt effekten av interventioner i skolan 

som fokuserar på social och emotionell träning. Jämfört med en kontrollgrupp hade barn 

som deltagit i interventioner signifikant bättre social och emotionell kompetens, samt bättre 

akademiska resultat. Bierman et al. (2008) har jämfört barn involverade i 

interventionsprogrammet Head Start med barn som fått en berikad och forskningsbaserad 

version av samma program - Head Start REDI. I den berikade interventionen användes 

utbildningsprogrammet PATHS. PATHS fokuserar på att reducera beteendeproblem och 

emotionella problem och stärka sociala och emotionella färdigheter (Bierman et al., 2008, 

Domitrovich et al., 2007). De barn som fått den berikade interventionen skilde sig från 

kontrollgruppen i positiv bemärkelse i fråga om vokabulär, litteracitet, emotionell 

förståelse, social problemlösning, socialt beteende och engagemang i undervisningen 

(Bierman et al., 2008). Domitrovich et al. (2007) har genomfört en randomiserad prövning 

av PATHS anpassat för förskolebarn. Förskolebarn som fick interventionen skattades som 

mer socialt och emotionellt kompetenta av föräldrar och lärare än barn i kontrollgruppen. I 

en studie av effekten av PATHS på skolor med olika socioekonomisk belastning visade det 

sig att programmet gav effekt både hos den socioekonomiskt belastade gruppen och hos 

normalgruppen, men att effekten var större hos normalgruppen (CPPRG, 2010). 
 

Att mäta social och emotionell kompetens 

Grunden för vetenskaplig teoribildning är till en del empiriska observationer. Empiriskt 

prövade mätinstrument är användbara både för fortsatt teoribildning, men också för att 

kunna pröva effekten av interventioner. Social och psykologisk forskning står ofta inför 

problemet att mäta abstrakta, undflyende och föränderliga konstrukt som inte kan 

observeras direkt (Cronbach & Meehl, 1955; DeVellis, 2003). Då social kompetens 

definieras som effektiv anpassning av beteende i relation till omgivningen i en aktuell 

situation är det svårt att operationalisera och mäta. Waters och Sroufe (1983) betonar vikten 

av att ta fram åldersadekvata mått på social kompetens, men vidhåller att det inte går att få 

fram något direkt mått. Vid studiet av social kompetens är vi hänvisade till att observera 

indikatorer (Waters & Sroufe, 1983, Rose-Krasnor, 1997). Det finns ingen klar uppfattning 

om vad social kompetens essentiellt är och på vilket sätt det kan tänkas finnas i olika 
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mängd hos olika individer. Det finns dock en teoretisk föreställning om att detta är ett 

enhetligt konstrukt och att det därför kan observeras indirekt. Att hitta relevanta kriterier att 

observera är därför centralt för forskning om social kompetens. Rose-Krasnor (1997) menar 

att social kompetens bör mätas på det hon kallar för indexnivå, alltså i effektivitet i 

interaktion eller i relation till individuella mål. På så vis tas hänsyn till att kompetens 

definieras utifrån effektivitet och anpassning. Exempel på sådana mätningar är 

sociometriska modeller där kompisnätverk kartläggs, samt skattningsformulär som fylls i 

av kompisar (Cole, 1990; Rose-Krasnor, 1997; Semrud-Clikeman, 2007). Rose-Krasnor 

menar dock att mätningar på den lägsta abstraktionsnivån i hennes modell, det vill säga 

individuella färdigheter, kan vara till nytta vid interventioner som syftar till att stärka just 

dessa färdigheter. Denham (2006) utgår från Rose-Krasnors modell i sin beskrivning av 

social kompetens och hur den kan mätas. Baserat på tidigare forskning lyfter hon fram 

element på den lägsta abstraktionsnivån som är viktiga att mäta i studiet av social 

kompetens. Dessa är emotionell uttrycksfullhet, känslokunskap, känslo- och 

beteendemässig reglering, social problemlösning och sociala och relationella färdigheter.  

 

Ett sätt att mäta individuella färdigheter är genom direkt observation och skattning av 

beteenden (Denham, 2006, Semrud-Clikeman, 2007). För att få en bred bild av ett barns 

sociala kompetens kan det vara klokt att använda sig av flera olika typer av mått, både 

observationer, skattningar och test som barnet själv får utföra (Rose-Krasnor, 1997). I en 

artikel om mätning av sociala och emotionella färdigheter betonar Wigelsworth et al. att 

ingen enskild mätning kan ge tillräcklig information och att flera olika mätningar med data 

från olika respondenter därför är viktigt (Wigelsworth, Humphrey, Kalambouka & 

Lendrum, 2010). I samma artikel problematiseras också bristen på en enhetlig definition av 

begreppen sociala och emotionella färdigheter. Då social kompetens är ett komplext 

begrepp och det saknas en enhetlig uppfattning om hur det bör mätas är vidare forskning på 

mätinstrument viktig både ur teoretisk och ur empirisk synvinkel. Liksom 

utvecklingspsykologiska fenomen generellt studeras social kompetens ofta utifrån hur den 

samspelar med andra faktorer på både individ och gruppnivå (Masten & Coatsworth, 2006). 

Detta är viktigt även utifrån ett mätteoretiskt perspektiv och är en central fråga i 

diskussionen om hur man kan etablera ett mätinstruments validitet. 
 

Konstruktvaliditet och faktoranalys 

Att designa mätinstrument inom psykologisk forskning är en komplex process som kräver 

noggrann utvärdering, och mätningarna i sig kan bidra till nya upptäckter och föranleda 

förändringar i teoretiska uppfattningar. En av de mest grundläggande aspekterna vid 

utvecklingen av psykologiska mätinstrument är att undersöka om man verkligen mäter det 

man avser att mäta. Då yttre kriterier som bevisligen korresponderar direkt med konstruktet 

man vill mäta ofta saknas är det en komplex process att fastställa ett instruments validitet - 

förmåga att mäta det som avses.  Begreppet konstruktvaliditet utvecklades till följd av att 

psykologin ofta intresserar sig för abstrakta, svårfångade konstrukt (Cronbach & Meehl, 

1955).   Det innebär just hur väl de kriterier som observeras motsvarar det bakomliggande 

konstruktet som studeras. Det går inte att beräkna någon siffra på konstruktvaliditet och det 

är heller inget som man objektivt kan fastställa att ett test har.  Istället handlar 

utvärderingen av konstruktvaliditet om att hela tiden relatera mätresultat till tidigare teorier 
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och samband som påvisats eller antas finna mellan det aktuella konstruktet och andra 

kriterier (Cronbach & Meehl, 1955). Att skapa ett teoretiskt nät kring ett konstrukt är 

viktigt för att mätinstrument ska kunna tas fram och prövas (Cronbach & Meehle, 1955). 

Med hjälp av en väl utarbetad teori kan ett mätinstruments validitet studeras utifrån hur väl 

måttet korrelerar med sådant som det bör korrelera med ur ett teoretiskt perspektiv.  

En statistisk metod som används både i syftet att pröva och vidareutveckla teorier samt för 

att undersöka enskilda mätinstruments konstruktvaliditet är faktoranalys (Comrey, 1988; 

Cronbach & Meehl, 1955; DeVellis, 2003). DeVellis (2003) skriver att faktoranalys alltid 

bör vara en del av processen att ta fram och pröva en skala. Även Comrey (1988) och 

Cronbach (1955) betonar att faktoranalys, eller andra statistiska metoder som undersöker 

interrelationer mellan de item som ingår i skalan, är ett viktigt steg när psykologiska 

mätmetoder tas fram. Detta gäller framförallt när svårfångade och abstrakta konstrukt mäts. 

I en faktoranalys undersöks hur item i en skala relaterar till varandra och om 

interrelationerna indikerar att det finns en eller flera bakomliggande variabler som vissa 

item mäter. Detta kan möjliggöra teoretiska slutsatser angående hur det bakomliggande 

konstruktet ser ut och om skalan verkar mäta det som den är avsedd att mäta. När en skala 

innehåller delskalor som avser mäta olika dimensioner av samma konstrukt kan en 

faktoranalys vara till hjälp för att avgöra om delskalorna utgör egna faktorer och har en 

egen diskriminerande validitet (Clark & Watson, 1995).  

 

Social Competence Scale 

Social Competence Scale är en skattningsskala som bland annat använts i utvärderingen av 

PATHS (Bierman et al., 2008). Skalan har visat sig korrelera med såväl andra mått på 

social kompetens, som mått på andra faktorer som anses hänga ihop med social kompetens 

något som enligt det mätteoretiska resonemanget ovan talar för att den verkar äga en viss 

validitet. Skalan finns i fyra versioner för olika skattare, en för föräldrar (SCP), en för 

syskon, en för lärare (SCT) och en för oberoende observatörer (SCO). Den är framtagen för 

barn i lågstadiet, men har även använts på förskolebarn (CPPRG, 1995; Gouley, Brotman 

& Huang, 2008).  
 

Social Competence Scale avser mäta pro-sociala och kommunikativa färdigheter, samt 

emotionell reglering och akademiska färdigheter (CPPRG, 1995; Corrigan, 2003). Det är 

färdigheter som i empiriska studier visat sig ha betydelse för skolmognad och framtida 

social kompetens och som ur ett teoretiskt perspektiv på kompetens antas underlätta social 

interaktion (Denham et al., 2003; Durlak et al., 2011). Skalan innehåller både item från 

Health Resources Inventory (Gesten, 1976, refererad i Corrigan, 2003) och Teacher Rating 

of Social Skills (Kendall & Wilcox, 1979, refererad i Corrigan, 2003) och nyutvecklade 

item (CPPRG, 1995; Corrigan, 2003). Skalan har använts för att jämföra barn i grupper 

med förhöjd risk för skol- och beteendeproblem med normativa stickprov, samt för att 

studera effekten av interventioner inriktade på social och emotionell inlärning (Bierman et 

al., 2008; CPPRG, 2003; Gouley et al., 2008). Instrumentet har då visat sig skilja mellan 

barn från risk- och normalgrupper. Bierman et al. (2008) fann positiva korrelationer i SCS 

mellan observatörs-, föräldra- och lärarskattningar och uppgiftsorientering och engagemang 

i lärande, samt signifikanta negativa korrelationer mellan SCS och 

uppmärksamhetsproblem och aggression. När skattningsskalor och enkäter utvecklas är det 
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en del av processen att undersöka skalans psykometriska egenskaper (DeVellis, 2003). Ett 

viktigt mått på kvaliteten på ett mätinstrument är hög intern konsistens, vilket indikerar att 

instrumentets olika delar mäter samma sak. Bierman et al. (2008) rapporterar att SCS 

interna konstistens är hög för såväl lärare (α = .94), föräldrar (α = .87) som observatörer (α 

= .88). Interbedömarreliabiliteten1 för SCO var tillräckligt hög för att bedömas som 

godkänd (intraclass correlation coefficient = .70) (Bierman et al., 2008).  
 

SCP har i en faktoranalys visat sig bestå av två faktorer, en för vardera delskala, men dessa 

två korrelerar starkt (CPPRG, 1995). Gouley et al. (2008) har studerat faktorstrukturen hos 

SCP när den använts på förskolebarn. De påpekar att det kan ha teoretisk betydelse att 

undersöka hur faktorstrukturen hos ett instrument förändras och ser olika ut beroende på i 

vilken ålder mätning görs. De fann att en enfaktoriell modell passade bättre än en 

tvåfaktoriell då skalan användes på förskolebarn, men att en två-faktorslösning passade 

bättre för barn som var över 6 år. SCT har beräknats bestå av två faktorer, en som består av 

akademiska färdigheter och en som utgörs av både pro-sociala/kommunikativa färdigheter 

och emotionell reglering (CPPRG, 1995). Korrelationen mellan delskalorna i SCT var i 

denna analys lika hög som korrelationerna inom delskalorna, vilket författarna menar talar 

för att skalan mäter en global dimension av social kompetens i skolan. 

 

Författaren känner inte till någon tidigare faktoranalys av SCO. De olika delskalorna mäter 

kommunikativa/prosociala färdigheter och emotionell reglering som teoretiskt antas utgöra 

två olika faktorer. Tidigare faktoranalyser av SCP (Gouley et al., 2008) och SCT (CPPRG, 

1995) har dock visat att skalan har en enfaktoriell struktur. En faktoranalys av SCP har 

dock genererat en tvåfaktorsstruktur (CPPRG, 1995). Den här uppsatsens syfte är att 

undersöka de psykometriska egenskaperna och validiteten hos SCO administrerat i den 

svenska förskolan, dels med hjälp av en faktoranalys och dels genom att jämföra SCO med 

andra mått. 
 

Syfte och hypoteser 

Denna uppsats skrivs inom ramen för en pilotstudie som avser att ta fram och pröva det 

testbatteri som ska användas för att empiriskt pröva PsPATHS i Sverige. En del av detta 

arbete är att undersöka de olika instrumentens psykometriska egenskaper, med vilket menas 

att med hjälp av statistiska mått försöka fastställa testets reliabilitet och validitet. SCO är ett 

av instrumenten i det testbatteri som ska användas vid den svenska utprövningen av 

PsPATHS. Eftersom tidigare forskning är tvetydig och det är första gången skalan 

administreras i den aktuella populationen, barn i svenska förskolan, kommer en 

exploratorisk faktoranalys att genomföras. Resultatet på observatörsskattningarna i sin 

helhet kommer även att jämföras med de lärarskattningar som görs med hjälp av 

lärarvarianten på samma skala, SCT. Detta med förväntan att dessa resultat korrelerar 

positivt med varandra då de avser mäta samma sak. Resultaten på SCO kommer även att 

jämföras med resultaten på ACES. ACES, Assessment of Children's Emotion Skills, är ett 

test som avser mäta barns känslokunskap (Trentacosta & Izard, 2007). Då emotionell 

kompetens i förskolan har visat sig korrelera med och predicera social kompetens förväntas 

                                                
1Överensstämmelse mellan olika bedömare, här hur lika olika bedömare skattar samma barn. 
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ACES och SCO korrelera med varandra. På detta sätt kommer SCO att jämföras med två 

andra typer av mätningar, en lärarskattning och ett test som barnen själv utfört.  

 

Metod 

 

Den här uppsatsen skrivs inom ramen för ett större projekt där deltagande förskolor 

kommer att fördelas slumpmässigt till en interventions- och en kontrollgrupp för att studera 

effekten av PsPATHS. Underlaget för denna uppsats var två pilotstudier som utfördes inför 

prövningen av interventionen. Dessa två kallas fortsättningsvis för Studie A och Studie B. 

Datainsamlingen för Studie A skedde under våren 2013 och insamlingen för Studie B ägde 

rum under hösten 2013 samt januari 2014. Datainsamlingen genomfördes av 

psykologstudenter vid Stockholms Universitet, en forskningsassistent med 

psykologexamen och även en doktorand i psykologi. Det var olika psykologstudenter som 

deltog i datainsamlingen under Studie A och B. Under våren deltog en psykologstudent och 

under hösten tre psykologstudenter. Observationerna utfördes därmed av tre olika skattare 

under Studie A varav två även deltog under Studie B då tre nya psykologstudenter tillkom. 

Jämförelsen mellan ACES, SCT och SCO kommer att genomföras på data från Studie B, på 

grund av förändringar i administrationen av och sammanställning av resultat för testen efter 

Studie A. 
 

Undersökningsdeltagare 

Stickprovet bestod av barn från förskolor i kommunerna Danderyd, Järfälla och Botkyrka. 

Både kommunala och privata förskolor deltog i studien. Förskolorna rekryterades av 

ansvariga forskare inom projektet med tidigare erfarenhet av skol- och förskoleforskning.  I 

projektets rekryteringsprocess kontaktades förskolor av delaktiga i projektet. Förskolorna 

fick muntlig och skriftlig information om PsPATHS och tillfrågades om att delta i 

projektet. Nästa steg i rekryteringen var att samla in samtycke till forskning från barnens 

föräldrar. Barn i åldrarna 4-5 år efterfrågades för undersökningen. Föräldrarna fick muntlig 

information om projektet från personalen på förskolan och på en del förskolor även från 

projektansvariga från universitetet som besökte föräldramöten. Därefter fick föräldrarna 

samtyckesblanketter med skriftlig information om projektet och vad medverkan i studien 

innebär. På blanketterna framgick att deltagandet är anonymt och frivilligt. Blanketterna 

sattes upp på förskolan tillsammans med en informationsaffisch där projektets syfte 

beskrevs. Inför Studie B sattes även blanketter på andra språk upp, för att göra projektet 

tillgängligt för barn med föräldrar som pratar ett annat språk än svenska. Dessa språk var 

arabiska, persiska, turkiska, spanska, polska och somaliska. Föräldrar som skrev på 

samtyckesblanketter lämnade dessa till förskolepersonalen och de skickades därefter via 

post till ansvariga för projektet på universitetet. 

 

Totalt 143 föräldrapar samtyckte till deltagande i studien. Åtta av dessa barn uteblev från 

studien på grund av frånvaro vid testtillfället, ett barns föräldrar valde att dra sig ur studien 

och ett barn testades aldrig på grund av för få deltagare från förskolan i fråga. I Studie A 

deltog 76 barn och i Studie B 57 barn, från sammanlagt 20 olika förskolor. Totalt deltog 

133 barn i studien. Av dessa 133 barn var 77 flickor och 56 pojkar. I studien deltog 1 barn  

född 2006, 22 barn födda 2007, 83 barn födda 2008 och 27 barn födda 2009.  Alla barn var 
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mellan 4 och 5 år vid testtillfället, förutom ett barn som var 6 år. 
 

Mätinstrument 

Social Competence Scale Teacher Rating Scale består av 25 item fördelade på tre delskalor.  

8 item mäter pro-sociala och kommunikativa färdigheter, 10 mäter emotionell reglering och 

7 akademiska färdigheter. Varje item skattas på en Likert-skala med 5 steg, från 0 (stämmer 

inte alls) - 4 (stämmer väldigt väl). Resultatet på skalan beräknas som ett medelvärde för 

respektive delskala samt ett totalt medelvärde för hela skalan. Skalan har i flera studier 

visat sig ha god intern konsistens mätt med Cronbachs alpha (Bierman et al., 2008; 

Corrigan, 2003; Gouley et al., 2008). Bierman et al. (2008) rapporterar ett alphavärde på α 

= .94. Skalan översattes från engelska till svenska av anställda inom projektet.  

 

Social Competence Scale Observer Rating Scale var det mätinstrument som undersöktes i 

studien (återges i Bilaga 2). SCO har utvecklats utifrån SCT och består av delskalorna som 

avser mäta prosociala/kommunikativa färdigheter och emotionell reglering. I den aktuella 

studien användes dock inte item 15 (Can Wait in Line Patiently), då inget barn klarade av 

detta i de första pilottesterna. Bierman et al. (2008) har använt skalan på detta sätt, men 

använde inte alla 18 item från de två delskalorna, utan endast 13. I deras studie beräknades 

den interna konsistensen till α = .88. Interbedömarreliabiliteten beräknades på en del av 

observationerna med intraclass correlation coefficient och var .70 (Bierman et al., 2008). 

Efter Studie A i det aktuella projektet beräknades hur väl de olika observatörernas 

skattningar överensstämde procentuellt, beräknat på itemnivå överensstämde då 

poängsättningen till 52, 56 och 48 procent mellan de tre observatörerna. Observatörerna 

som utförde skattningarna tränades i användning av skalan i förväg. Till sin hjälp hade 

observatörerna en kodbok för SCO som togs fram av anställda inom projektet (se Bilaga 1). 

För att lära sig att använda skalan fick observatörerna titta på videoinspelningar av 

leksituationer. Inför detta övningstillfälle hade observatörerna studerat kodboken och 

skalan. Observatörerna antecknade medan de tittade på filmen. Därefter genomfördes en 

gemensam diskussion utifrån varje item och gemensam skattning. En redan utbildad 

observatör höll i diskussionen. Skalans resultat beräknas på samma sätt som beskrivits ovan 

för SCT. Inför Studie B lades dock skattningsalternativet ”did not observe” till för 

observatörerna för att i efterhand kunna skilja slumpmässigt bortfall från bortfall på grund 

av att ett beteende inte kunnat observeras. Skalan översattes inte utan användes i sin 

ursprungliga form på engelska.  
 

Assessment of Children's Emotion Skills (ACES) är ett test som avser mäta barns förmåga 

att läsa av andras känslor och namnge dessa (Trentacosta et al., 2007). I denna studie 

användes endast en av ACES tre delskalor. Den delskala som användes består av färgfoton 

på barn med olika kön och etnicitet som uttrycker olika känslor. Bilderna visar sorgsna, 

glada, arga, rädda och neutrala ansiktsuttryck. Till varje bild ställs frågan “Vilken känsla 

tror du han/hon har - är han/hon glad, arg, rädd, ledsen eller ingen känsla?”. Ordningen på 

svarsalternativen varieras slumpmässigt. Barnens svar poängsätts sedan utifrån om känslan 

tolkats korrekt. Det finns även tvetydiga bilder, svaren på dessa poängsätts utifrån om 

barnen tenderar att undvika eller föredra aggressiva svar. I denna studie användes dock 

enbart ansikten som var enkla att tyda och de rättades som korrekt/inkorrekt baserat på data 
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insamlade i Studie A.  
 

Delskalan består ursprungligen av 26 item, Bierman et al. (2008) använde 12 av dessa i sin 

prövning av PATHS, α = .57. I detta projekt användes hela testet med 26 bilder plus fem 

nya bilder i Studie A för att undersöka vilka bilder som fungerade bra i ett svenskt 

stickprov. De nya bilderna lades till för att de tänktes vara mer bekanta för barn i Sverige. 

För att anpassa testet till den svenska kontexten, och på grund av att testbatteriet i sin helhet 

var för stort och tog för lång tid för barnen, togs sedan några bilder bort inför Study B. Item 

för de fyra olika känslorna valdes ut baserat på att de varit tydliga för barnen och hade hög 

andel korrekta svar i Study A. Tre tvetydiga item, där svaren framförallt varit antingen arg 

eller ledsen, togs med för att eventuellt kunna studera anger bias. Totalt användes 13 item i 

Studie B, varav 2 var sådana bilder som lagts till för denna studie. Item 19 har fallit bort ur 

studien redan inför Studie A av okänd anledning. På grund av dessa förändringar används 

endast data från Studie B i denna uppsats. I Studie B ingår orginalitem: 2, 5, 6, 7, 12, 16, 

17, 18, 21, 22, 25, och tillagda item: 28 och 31. I denna studie beräknas antalet korrekta 

svar på tydliga ansikten vilka utgörs av följande tio item: 2, 7, 16, 17, 18, 20, 22, 25, 28 och 

31. 
 

Datainsamling 

Observationerna och skattningarna på SCO utfördes på plats i barnens förskolor. Barnen 

observerades i grupper om tre eller två barn, beroende på hur många barn på förskolan som 

deltog i studien. Varje grupp observerades vid två tillfällen med olika leksaker. En djurfarm 

vid tillfälle ett och en kulbana vid tillfälle två och leken pågick i 15 minuter. Detta i 

enlighet med den procedur som tagits fram för SCO (Bierman et al., 2008). Barnen 

hämtades på sina avdelningar av observatörerna och togs med till ett separat rum där 

leksaken ställts fram. Där presenterade sig observatörerna för barnen och förklarade att de 

kom från en skola och att de vill veta mer om hur barn leker på förskolan. Därefter 

förklarade observatörerna att de hade med sig en leksak som barnen skulle få leka med en 

stund. Inget specificerat manus användes för att presentera uppgiften, men en guide med 

riktlinjer för presentationen fanns. Efter att barnen getts klartecken att leka med leksaken 

tog försöksledaren tid på leken och bad barnen att avsluta då 15 minuter hade gått. 

Observationerna gjordes av två observatörer. Observatörerna antecknade under lekens gång 

och observerade samt skattade alla barn vid varje observation. Skattningen utfördes 

individuellt av respektive observatör efter att leken avslutats. 
 

Efter lekobservationen utfördes en individuell testning av barnen med hela studiens 

testbatteri. ACES administrerades till barnen under denna testsession. Vissa barn 

genomförde testbatteriet vid två olika tillfällen och vissa gjorde alla test vid samma tillfälle. 

Testen administrerades av en försöksledare och en protokollförare registrerade resultaten 

under tiden. Dessa två var samma personer som genomförde lekobservationen. Vid 

administrationen av ACES användes tecknade bilder på barn med ansiktsuttrycken rädd, 

ledsen, glad och arg som stöd för barnen att välja svarsalternativ. Försöksledaren 

presenterade dessa inför testet och säkerställde att barnet förstod vilken bild som visade 

vilken känsla. I vissa fall lärde sig barnen instruktionen och svarade på bilderna innan 

frågan hann läsas upp, dessa svar registrerades på samma sätt som svar efter att frågan 
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ställts. 
 

SCT delades ut till lärarna på förskolorna tillsammans med tre andra enkäter. Lärarna 

ombads fylla i ett enkäthäfte för varje barn som deltagit i studien. De fick inga särskilda 

instruktioner utöver muntlig information om att deltagandet var viktigt för projektet för att 

även pedagogernas perspektiv och kunskaper om barnen skulle representeras i studien. De 

fick välja själva om skattningarna gjordes av en lärare eller flera i kollegiet. Enkäterna 

skickades därefter med post till ansvariga för projektet vid universitetet 
 

Databearbetning 

Alla analyser utfördes i statistikprogrammet SPSS 21.0. En explorativ faktoranalys 

genomfördes på SCO. Rekommenderad diagnostik utfördes inför faktoranalysen 

(Tabachnick & Fidell, 2013). För att jämföra SCO med SCT och ACES beräknades 

Pearsons r-korrelationer.  

Resultat 
 

Reliabilitetsmått för SCO 

Som ett mått på SCO: s interbedömarreliabilitet beräknades en intraklass korrelation. 

Intraklass korrelationskoeffcienten (ICC) beräknades enskilt för de två delskalorna. För 

delskalan Pro-social/kommunikativ förmåga var ICC 0,75 och för delskalan Emotionell 

reglering 0,76. 
 

Faktoranalys 

133 barn deltog i studien och den totala stickprovsstorleken för SCO var 132, vilket innebar 

att data från ett barn saknades. Bortfall på itemnivå gjorde att stickprovet för faktoranalysen 

uppgick till n=113, vilket innebär ett bortfall på 14 %. Faktoranalysen genomfördes på 

medelvärden för varje item beräknat från två olika skattningstillfällen och av två olika 

observatörer. Redovisat bortfall i Figur 1 är beräknat efter sammanställningen av dessa 

olika skattningar, bortfall på ett item innebär att samtliga fyra skattningar saknades. 

Bortfallet var olika stort för olika item och tre item med högt bortfall togs bort inför 

faktoranalysen. Dessa tre var item 7, 14 och 18, (item 15 hade liksom framgår under Metod 

plockats bort redan inför Studie B). För item 7 uppgick bortfallet till 14 %, för item 14 till 

30 % och för item 18 till 27 %.  En fullständig presentation av bortfallet för de item som 

sedan inkluderades i analysen ges i Figur 1. I Tabell 1 redovisas bortfallet för enskilda 

skattningar i Studie B, det totala bortfallet på enskilda skattningar var 10 %. Bortfall på 

enskilda skattningar kunde inte beräknas för Studie A på grund av problem orsakade av hur 

data matats in. Då det inte var någon skillnad i bortfall på itemmedelvärden mellan Studie 

A och B antas bortfallet för enskilda skattningar se likadant ut i bägge studierna.  
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Figur 1. Bortfall per item, i procent, efter sammanställning av skattningar. 

 

 
 

Tabell 1. Bortfall, i procent, på enskilda skattningar per item i Studie B. 

Item Tillfälle 1 Tillfälle 2 

 Skattare 1 Skattare 2 Skattare 1 Skattare 2 

1 50,9 52,6 33,3 28,1 

2 29,8 38,6 26,3 26,3 

3 12,3 8,8 3,5 3,5 

4 8,8 14,0 3,5 3,5 

5 29,8 33,3 22,8 8,8 

6 38,6 43,9 15,8 15,8 

8 31,6 33,3 14,0 10,5 

9 31,6 43,9 19,3 29,8 

10 54,4 59,6 36,8 26,3 

11 5,3 12,3 3,5 3,5 

12 28,1 28,1 12,3 7,0 

13 5,3 21,1 3,5 5,3 

16 8,8 35,1 3,5 8,8 

17 5,3 5,3 3,5 3,5 

 

För att bedöma hur stort stickprov som var nödvändigt för faktoranalysen användes regeln 

om minst fem deltagare per item (DeVellis, 2003). Då skalan inför analysen bestod av 14 

item uppfylldes detta krav då minsta tillåtna N hade varit 70.  
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Inför faktoranalysen kontrollerades datas lämplighet för faktoranalys. För att undersöka 

normalfördelningen av varje item beräknades värden för skevhet (skewness) och toppighet 

(kutosis). Detta är ett sätt att matematiskt kontrollera formen på normalfördelningskurvan. 

Inget absolut värde för skevhet eller toppighet överskred 2 vilket innebär att data uppfyllde 

kravet på normalfördelning.  Därefter kontrollerades om det fanns signifikanta bivariata 

korrelationer mellan variablerna. Alla variabler korrelerade signifikant med varandra 

(p<0,000). Utöver detta kontrollerades data med hjälp av Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 

Sampling Adequacy (KMO) och Bartlett’s Test of Sphericity. KMO beräknas för att avgöra 

om variationen i data är tillräcklig för en tillförlitlig statistik analys. KMO värdet för SCO, 

som bör vara över tröskelvärdet 0,6, låg på 0,912 och Bartlett’s Test of Sphericity var 

signifikant (p<0,000). Lämpligheten för faktoranalys undersöktes i en anti-image matris där 

negativa partiella korrelationer mellan variabler beräknas. Majoriteten av dessa 

korrelationer var under ett absolut värde på 0,3 vilket tyder på att data är lämplig för 

faktoranalys. I detta test ingår även tidigare nämnda KMO för varje item. KMO-testen i 

denna anti-image matris uppfyllde kravet på värden över 0,5 för alla item. Vidare 

kontrollerades även att majoriteten av residualerna mellan den observerade och den 

reproducerade korrelationsmatrisen var lägre än ett absolut värde på 0,05. Slutligen 

kontrollerades att varje items Communalities-värden var högre än 0,3 - detta är ett mått på 

andel förklarad varians. 
 

Före den avgörande faktoranalysen genomfördes preliminära analyser med olika 

extraherings- och rotationsmetoder för att undersöka stabiliteten i faktorstrukturen. 

Huvudanalysens extraherings- och rotationsmetod valdes utifrån att de gav en lättolkad 

faktorstruktur och för att de är frekvent använda vid explorativa ortogonala analyser 

(Tabachnick & Fidell, 2013). Inledningsvis genomfördes både oblika och ortogonala 

analyser av data. De inledande analyserna extraherade två faktorer med egenvärden över 1, 

varav en faktor hade betydligt mer förklarad varians. Dessa faktorer korrelerade högt med 

varandra, r = 0,699. Faktoranalysen genomfördes med extraktionsmetoden Maximum 

Likelihood och rotationsmetoden Varimax.  
 

Antalet faktorer som extraherades bestämdes inledningsvis utifrån ett krav på egenvärden 

över 1,0. Egenvärden beräknas utifrån andel förklarad varians hos de faktorer som 

extraheras. Faktoranalysen genomfördes med det i SPSS-förinställda tröskelvärdet på 0,10 

för faktorladdningar. Med faktorladdning avses korrelationen mellan ett enskilt item och 

den tänkta bakomliggande faktorn som tagits fram i faktoranalysen. I faktoranalysen 

extraherades en faktorstruktur med två faktorer med egenvärden över 1,0. Faktor ett hade 

ett egenvärde på 8,97 och faktor två på 1,38. Vid kontroll av egenvärden i Scree-Plot av 

egenvärden avvek framförallt faktor ett tydligt med högre egenvärde, medan faktor två låg 

väldigt nära faktorer under egenvärde ett. Detta tillsammans med att alla item laddade i 

faktor ett talade för att en faktorstruktur med en faktor var den bästa tolkningen av 

analysen. Resultatet tolkades därför som en enfaktorslösning baserat på att faktor ett avvek 

tydligt i Scree-Plot och att alla item laddade i denna faktor. Denna faktor benämndes Pro-

socialt beteende utifrån innehållet i SCO: s item och den kodbok som legat till grund för 

observationen (Bilaga 1). Den totala andelen av i faktor ett förklarad varians var 64 %. 

Bidraget i faktor två var 9,9 %. Alla item laddade över 0,20 i faktor ett. För en överblick 
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och fullständig redovisning av faktorladdningar se Tabell 3. 

 

Tabell 3. Faktorstruktur och faktorladdningar. 

Item Pro-socialt beteende 

1. Resolves peer problems on own. 0,717 

2. Very good at understanding feelings. 0,642 

3. Shares materials. 0,705 

4. Cooperates with peers without prompting. 0,801 

5. Is helpful to others. 0,851 

6. Listens to other points of view. 0,654 

8. Acts friendly toward others. 0,833 

9. Accepts things not going way. 0,513 

10. Copes well with failure. 0,469 

11. Accepts legitimate limits. 0,222 

12. Expresses needs and feelings. 0,647 

13. Thinks before acting. 0,506 

16. Aware of effects of own behavior. 0,631 

17. Plays by rules of game. 0,277 

Extraheringssmetod: Maximum Likelihood. 

Rotationsmetod: Varimax med Kaiser normalisering. Rotationen konvergerad i 3 

iterationer.  

 

Samband mellan SCO och SCT 

För att undersöka sambandet mellan SCO och SCT i Studie B beräknades Pearsons r. För 

korrelationen blev n=54 efter att tre deltagare föll bort på grund av att de inte hade data på 

bägge instrumenten. I analysen jämfördes varje deltagares medelvärde på hela SCO 

respektive SCT. Dessa medelvärden var normalfördelade för både SCO och SCT, vilket 

kontrollerades med beräkning av datas skevhet och toppighet samt med okulär besiktning 

av fördelningskurvorna. Medelvärdet för SCO var 4,04 och standardavvikelsen 0,58. 

Medelvärdet för SCT var 3,04 och standardavvikelsen 0,83. Korrelationen mellan SCT och 

SCO befanns vara icke-signifikant med en positiv tendens, r = 0,237 (p = 0,084, tvåsidig). 
 

Samband mellan SCO och ACES 

För att undersöka sambandet mellan SCO och ACES i Studie B beräknades Pearson’s r. Tre 

deltagare hade inte data på både SCO och ACES vilket gav n = 54 korrelationen. I analysen 

jämfördes varje deltagares medelvärde på hela SCO med antal korrekta svar på ACES. 

Poängen på ACES var normalfördelade, vilket kontrollerades på samma sätt som för SCT. 

Medelvärdet för ACES var 7,29 och standardavvikelsen 1,49. Korrelationen mellan ACES 

och SCO var inte signifikant, och befanns vara svagt negativ, r = -0,138. 
 

Diskussion 

 

Syften med denna studie var att undersöka validiteten hos skattningsskalan SCO. Detta 

gjordes med hjälp av en faktoranalys och beräknandet av korrelationer med två andra 

instrument. Faktoranalysen förväntades utifrån tidigare forskning resultera i en, eller 
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eventuellt två faktorer. Skalan är ämnad att i en delskala mäta pro-social och kommunikativ 

förmåga och i en delskala emotionell reglering, men ska som helskalemått utgöra ett 

generellt mått på social kompetens. Faktoranalysen resulterade i en faktorstruktur med en 

faktor som alla item från bägge delskalorna laddade i. Denna faktor benämndes Pro-socialt 

beteende. Korrelationerna som beräknades mellan SCO och ACES respektive SCT 

förväntades vara positiva baserat på att även dessa instrument mäter aspekter av social och 

emotionell kompetens. Dock erhölls inga signifikanta korrelationer i studien.  

 

Tolkning av faktoranalys och tidigare forskning 

Resultatet på faktoranalysen stämmer ganska väl överens med tidigare forskning. SCO 

bestod i denna studie av alla item från delskalorna pro-social och kommunikativ förmåga 

samt emotionell reglering som ingår i den mer omfattande SCT. I tidigare faktoranalys av 

SCT har dessa två delskalor visat sig utgöra en gemensam faktor (CPPRG, 1995). SCP, 

som består av 12 item från de två skalor som ingår i SCO, har även den i en faktoranalys på 

förskolebarn visat sig bestå av en faktor (Gouley et al, 2008). Den faktoranalys som här 

gjorts på SCO gav en struktur som i huvudsak kan förklaras med en faktor. Andelen 

förklarad varians av faktor ett, samt att faktorn bedömdes som rimlig utifrån en teoretisk 

tolkning talade för att den bäst passande faktorstrukturen är en bakomliggande generell 

faktor. Faktorn döptes till Pro-socialt beteende baserat på vad varje item karaktäriserar och 

vilka beteenden som behöver observeras för en hög skattning. De item som laddade högst 

guidade också benämningen av faktorn och dessa var item 4: ”Cooperates with peers 

without prompting”, 5: ”Is helpful to others” och 8: ”Acts friendly toward others” som alla 

hade laddningar över 0,8. All dessa item har ett fokus på pro-socialt beteende och även 

många av övriga item på skalan förutsätter vid lekobservation pro-sociala beteenden för en 

hög skattning. I inledningen till denna studie beskrevs exempel på pro-socialt beteende, 

som att dela med sig, turas om, ha kommunikationsförmåga och att kunna initiera kontakt 

(Bierman et al., 2008; Denham et al., 2003; Denham et al., 2012; Durlak et al., 2011; Rose-

Krasnor, 1997; Waters & Sroufe, 1983).  

 

SCO innehåller två delskalor som avser mäta två olika aspekter av social kompetens, pro-

social och kommunikativ förmåga och emotionell reglering. Faktoranalysen pekar på att 

skalan snarare mäter en generell faktor. Något som också kan förstås utifrån hur enskilda 

item är formulerade och kan tolkas vid lekobservation. För att dessa item ska kunna skattas 

utifrån en lekobservation krävs tydliga externa yttringar som kan antas vara nära 

sammanlänkade med framförallt pro-sociala beteenden. Ett konkret exempel på ett item 

som är svårt att observera är nummer 16; ”Aware of effects of own behavior.”. 

Formuleringen kanske kan definieras som uttryck för en del av emotionell kompetens, men 

att kunna agera efter och visa upp denna förmåga blir vid en observation ett uttryck för pro-

social förmåga. Detsamma gäller för beteendet att ”uttrycka sina känslor och behov” (item 

12) när skalan används vid lekobservation i grupp. Då kanske det snarare är frågan om 

förmågan att kommunicera detta i ett socialt sammanhang än en del av emotionell 

reglering. Det annorlunda skattningsunderlaget och den annorlunda kontexten som 

användandet av skalan vid observation ger kan mycket väl tänkas påverka vilka konstrukt 

som varje enskilt item mäter. Något som ytterligare talar för att skalan vid denna 

användning främst mäter pro-socialt beteende är att självständigt samarbete (item 4) med 
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kamrater krävs för att skattningar ska bli möjliga utifrån den avgränsade situationen. 

 

En annan förklaring till att skalan reflekteras i en generell faktor snarare än två har att göra 

med barnens ålder och psykologiska utveckling. Sroufe och Waters har beskrivit att positiv 

social interaktion är den främsta utvecklingsuppgiften för barn i förskolan (Sroufe, 1979; 

Waters & Sroufe, 1983), något som förklara varför pro-sociala beteenden framstår som en 

tongivande aspekt av social kompetens då det mäts i förskolan. Gouley et al. (2008) fann i 

sin faktoranalys av SCP i ett sample från förskolan att en enfaktoriell modell passade bättre 

fram till att barnen fyllt sex år. Tidigare analyser av SCP har genererat en faktorstruktur 

med två faktorer, en för vardera delskalan (CPPRG, 1995). Detta är ett fynd som talar för 

att social och emotionell kompetens kan vara något som utkristalliseras över tid och att det 

hos små barn utgörs av en mer global förmåga till interaktion. Det är också möjligt att 

föreställa sig att små barns förmåga till social interaktion till så stor del är beroende av 

deras förmåga till känslomässig reglering att det inte går att betrakta som olika kapaciteter. 

Det finns också olika uppfattningar om emotionell kompetens bäst definieras som ett 

separat teoretiskt konstrukt, eller enbart som en aspekt av social kompetens (Denham, 

2003; Rose-Krasnor, 1997). I Sroufes och Waters beskrivning av åldersadekvata uppgifter 

följer förmåga till känslomässig reglering och att interagera/skaffa kompisar efter varandra 

(Sroufe, 1979; Waters & Sroufe, 1983). Om emotionell reglering delvis ses som en 

grundläggande uppgift för att klara av social interaktion blir det rimligt att föreställa sig att 

dessa två fortsätter att vara nära sammanflätade. Dock kvarstår det faktum att SCO: s item 

är formulerade på ett sätt som för tankarna till främst pro-socialt beteende och positiv social 

interaktion. Det är möjligt att det annorlunda resultatet på faktoranalyser av SCP speglar 

skillnader i observatörers och föräldrars perspektiv. Detta bland annat då föräldrarna skattar 

utifrån hela sin erfarenhet av barnet och observatörerna utifrån en specifik situation då 

observerbara beteenden utgör underlaget för skattningarna. Föräldrarna har också en 

närmare känslomässig relation till barnet och har därmed tillgång till mer information om 

barnets förmåga till emotionell reglering. Dessa skillnader kan utgöra grunden till att 

föräldrar och observatörer uppfattar och skattar item som frågar efter detta annorlunda.  

 

Det är värt att notera att tre av de fyra item som togs bort inför faktoranalysen kom från 

delskala två. Dessa var item 7: ”Can give suggestions without being bossy”, 14: ”Can calm 

down”, 15: ”Can Wait in Line Patiently” och 18: “Controls Temper”). Då både item 14 och 

18 tydligt relaterar till förmågan att reglera känslor kan detta ha påverkat möjligheten att 

hitta en meningsfull tvåfaktorlösning. I den aktuella faktoranalysen extraherades som sagt 

ytterligare en faktor med ett egenvärde över ett och ytterligare item som laddade i denna 

faktor hade kanske kunnat påverka tolkningen av analysen. Anledningen till att item 14 och 

18 togs bort var att bortfallet på dem var mycket högt. Item 15 togs tidigt bort ur studien på 

grund av att inget barn klarade av att stå i kö. Även item 7 togs bort på grund av högt 

bortfall. Bortfallet anses bero på att dessa item är svåra att skatta i en observation, då det 

delvis rör sig om inre beteenden som inte går att observera, samt att det inte alltid uppstår 

situationer under lekobservationen då dessa item blir aktuella. Ett sätt att åtgärda detta 

problem skulle kunna vara att utföra längre observationer och eventuellt observationer på 

fri lek istället för en konstruerad leksituation. En sådan situation skulle förvisso vara mindre 

standardiserad, men mer lämpad för att möjliggöra observation av relevanta beteenden. 
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Den mest trovärdiga tolkningen verkar vara att SCO ska ses som ett mått på pro-socialt 

beteende, vilket är en viktig del av generell social kompetens (Denham, 1986; Waters & 

Sroufe, 1983). Tidigare faktoranalyser pekar på att skalan utgörs av en generell faktor. 

Resultatet på denna studie stödjer också tanken på en generell faktor. Dock tolkas faktorn 

här som pro-socialt beteende snarare än som generell social kompetens. Något som delvis 

ska förstås utifrån att skalan använd vid lekobservation kan tänkas fungera något 

annorlunda.  

 

Korrelationer med SCT och ACES 

Inga signifikanta korrelationer mellan SCO och SCT eller ACES erhölls i studien, vilket är 

negativt i bedömningen av validiteten hos SCO. SCT avser att mäta i stort sett samma sak 

som SCO, med tillägget akademiska färdigheter (vilket i förskoleåldern exempelvis innebär 

förmåga att följa instruktioner och uppgiftsfokusering). I PATHS studien av Bierman et al 

(2008) korrelerade SCT och SCO positivt, om än svagt (r = 0,29, p < 0,05). I den aktuella 

studien uppmättes en marginellt signifikant korrelation mellan SCO och SCT. Det är 

möjligt att det finns ett relativt svagt positivt samband och ett större stickprov hade 

resulterat i ett signifikant resultat. Det är dock troligt att skalorna fångar delvis olika saker. 

Liksom diskuterats ovan skiljer sig underlaget för skattningarna åt. Något som gör att 

skalorna fångar delvis olika saker på samma item. Ytterligare en viktig förklaring till den 

svaga korrelationen är att SCT även har en delskala som mäter akademiska färdigheter, 

vilket inte är någon central utvecklingsuppgift under förskoleåren. Sambandet mellan social 

och emotionell kompetens och akademiska färdigheter utvecklas över tid som så att tidiga 

social och emotionell kompetens predicerar senare akademiska färdigheter.  

 

ACES avser mäta känslokunskap, vilket är en del av emotionell kompetens som SCO avser 

att mäta en annan aspekt av. Känslokunskap är en viktig del av barns sociala kompetens i 

förskoleåldern (Denham, 1986, 2003, 2006). Ett valitt mått på social kompetens bör därför 

korrelera med ett valitt mått på känslokunskap. ACES är ett välbeprövat och etablerat mått 

på känslokunskap (Trentacosta et al., 2007), men användes delvis på ett nytt sätt i denna 

studie. Nya bilder användes och alla originalbilder var inte med i Studie B. Detta gav ett 

något smalare mått än vanligt då det saknades en del bilder som ingår i beräkningen av 

antal korrekta svar. Det är dock svårt att förklara varför ACES och SCO korrelerade 

negativt med varandra, om än icke-signifikant. Vid ett icke-signifikant resultat var 

åtminstone en svagt positiv korrelation att vänta. Möjliga förklaringar är bristande 

reliabilitet på SCO till följd av bortfall och detsamma gällande ACES till följd av att endast 

en liten del av testet användes.  

 

Begränsningar och reliabilitet 

Då studien är en del av en pilotstudie där instrument och förfarande för datainsamling 

provas ut finns det en del metodologiska brister. Skattningsalternativen för SCO ändrades 

mellan Studie A och B då alternativet ”Did not observe” lades till för Studie B. Då ”Did not 

observe” har betraktats som bortfall och det inte är någon skillnad i bortfall mellan Studie 

A och B är det troligt att denna förändring inte hade någon större betydelse för 

skattningarna. I beräkningen av interbedömarreliabiliteten räknades dock ”Did not observe” 
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som en skattning. Detta kan ha påverkat den sammanvägda procentuella 

överensstämmelsen. Det var också delvis olika observatörer vid de två 

datainsamlingstillfällena. Detta innebar bland annat att de två observatörer som deltog i 

både Studie A och B hade längre erfarenhet av att använda instrumentet under Studie B än 

vad andra observatörer i studien har haft. Om förmågan eller sättet att skatta förändras över 

tid kan detta ha betydelse för interbedömarreliabiliteten och för resultatet i stort. För att 

uttala sig om effekterna av olika observatörers skattningsbeteenden behövs enskilda 

analyser av data utifrån den typen av frågeställningar. Hur SCO har använts i denna studie 

bygger till stor del på rapporteringen i Bierman et al: s studie från 2008. Där är 

beskrivningen av tillvägagångssättet för observationerna inte särskilt omfattande och därför 

är förfarandet i denna studie delvis nytt. Den kodbok som användes av observatörerna för 

att beskriva vilka beteenden de skulle titta på för respektive item togs fram specifikt för 

denna studie av två anställda inom projektet. Det går inte att uttala sig om hur mycket 

denna kodbok skiljer sig från hur Bierman et al. utförde sina skattningar. Dessutom 

användes alla 18 item från delskala ett och två, istället för som i Bierman et al. (2008) 

enbart 13. Att genomförandet av observationerna och användningen av skalan skiljer sig 

från tidigare studie på detta sätt begränsar möjligheten att göra jämförelser dem emellan. En 

annan faktor som gör resultatet svårt att jämföra med tidigare forskning och kan ha 

påverkat resultatet är att skalan nu användes i en svenskspråkig kontext. Även om SCO 

användes på orginalspråk och av skattare som förstår engelska är det inte säkert att item 

uppfattas ha samma innebörd i olika kontext, språkliga formuleringar är i dessa 

sammanhang mer komplexa än den ordagranna betydelsen. Även proceduren för ACES och 

vilka delar av instrumentet som användes var delvis nytt för denna studie.   

 

Det går även att kritisera stickprovsstorleken för faktoranalysen. Åsikterna kring hur stort 

stickprov som behövs går isär. Det finns riktlinjer som säger att fem deltagare per item är 

tillräckligt, medan andra menar att det behövs minst 10 per item för en god faktoranalys 

och ytterligare andra hävdar att det aldrig får vara färre än 100 deltagare (DeVellis, 2003; 

Tabachnick & 2013). Då det tidigt stod klart att det var svårt att rekrytera barn till studien 

valde författaren i samråd med handledaren att utgå från regeln om fem deltagare per item. 

Då data fick bra resultat på diagnostiken inför faktoranalysen är det inte troligt att den 

något ringa stickprovsstorleken spelade någon roll för resultatet.  

 

Sammantaget kan sägas att resultaten från studien bör tolkas med försiktighet utifrån ovan 

beskrivna begränsningar, vilket också kan sägas ligger i en pilotstudies natur. 

Förekomsterna av dessa brister kan också försvaras utifrån att ett syfte med denna studie är 

att vara en del i pågående utprövning och anpassning av ett testbatteri. 

 

Interbedömarreliabiliteten beräknades i denna studie som intraklass korrelationskoefficient, 

vilket innebär att beräkningen av överensstämmelse tog hänsyn till individuell 

skattningsstil. Intraklass korrelationskoefficienterna på 0,75 och 0,76 är att betrakta som 

godkänd interbedömarreliabilitet och också i linje med de värden som Bierman et al. (2008) 

funnit vid samma beräkning på SCO. Ett hot mot reliabiliteten i denna studie är dock 

bortfallet på enskilda skattningar som orsakar instabilitet i data. Det är dock viktigt att 

poängtera att en av anledningarna till att observationen genomförs vid två olika tillfällen är 



20 
 

just för att möjliggöra observation av beteenden som är relevanta för alla item. Ett visst 

bortfall är att räkna med baserat på att allt inte kan observeras varje gång. I faktoranalysen 

exkluderades undersökningsdeltagare som saknade medelvärde på något item och därför 

kan denna instabilitet sägas vara mindre i faktoranalysen än i korrelationerna. 

Korrelationerna beräknades utifrån medelvärden på hela SCO, ett medelvärde som 

teoretiskt sätt kunde beräknas utifrån endast en skattning. Totalt uppgick detta bortfall till 

10 % i hela Studie B, som är den data som ingår i korrelationsberäkningarna. Det är en 

relativt hög bortfallssiffra i ett litet stickprov och skillnaden i bortfall mellan olika item är 

stort vilket pekar på att bortfallet inte är helt slumpmässigt. Ett sätt att åtgärda detta hade 

kunnat vara att beräkna korrelationerna utifrån ett medelvärde baserat på item med lågt 

bortfall, men för en prövning av SCO i sin helhet skulle det ha blivit missvisande.  Det 

finns anledning att se över användningen av de item i SCO som har ett högt bortfall. Utöver 

de item som togs bort inför analyserna har även item 1, 6, och 10 högt bortfall för 

itemmedelvärden. På enskilda skattningar är bortfallet genomgående högt (över 15 % på 

samtliga skattningar) för item 1, 2, 6, 8, 9 och 10. Item 5 har bortfall långt över 15 % på 

alla skattningar utom en.   

 

Ytterligare ett problem för reliabiliteten i skattningarna är att observatörerna gör 

skattningarna utifrån sina egna anteckningar och att de bedömer flera barn samtidigt. Detta 

förfarande gör det svårt att kontrollera för subjektiva bedömningar och om bortfall beror på 

att ett beteende inte visat sig eller om observatörerna missat det. Att observatörerna är på 

plats i rummet gör att både barnen och observatörerna kan tänkas påverkas av varandra. 

Detta är problematiskt för mätningen och skulle kunna åtgärdas genom att leken istället 

videoinspelas och skattas i efterhand. 

 

Ett genomgående problem som diskuterats ovan är att skalan inte är framtagen för 

observationsskattning, vilket gör att bortfallet blir stort då underlag saknas eller det är 

otydligt hur skattningen ska göras i en observationssituation. Ytterligare ett problem är att 

om ett barn inte deltar aktivt i leken vid observationen går nästan inga item att skatta, något 

som framförallt pekar på sårbarheten i att använda sig av en så pass avgränsad leksituation 

och egentligen inte säger så mycket om skalan i sig. Denna standardiserade situation väcker 

också frågetecken kring vad det är som mäts, en mer naturlig leksituation torde fånga 

barnets faktiska sociala kompetens bättre. 

 

Bedömning av SCO: s validitet 

En faktoranalys säger i sig själv ingenting om en skalas validitet utan resultatet behöver 

tolkas i ljuset av existerande teorier och skalan behöver även testas för att se hur den 

förhåller sig till andra välkända variabler. Det som faktoranalysen ändå ger är ett mått på att 

SCO är en sammanhängande skala där varje item korrelerar högt med varandra. Detta kan 

sägas då test av stickprovets lämplighet visat att det finns tillräcklig variation i data för att 

en faktoranalys ska kunna genomföras. Utifrån en kvalitativ bedömning av innehållet i 

SCO: s item och den kodbok som använts tolkades skalan som ett mått på Pro-socialt 

beteende, vilket är en viktig beståndsdel av förskolebarns sociala kompetens (Denham 

1986, 2003, 2006; Waters & Sroufe, 1983). Den generella bakomliggande faktorn hos SCO 

har tidigare tolkats som att skalan utgör ett globalt mått på social kompetens (CPPRG, 
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1995). Utifrån denna studie finns det dock anledning att liksom ovan definiera skalan något 

smalare. Detta gäller kanske framförallt SCO där lekobservationer ligger till grund för 

skattningarna och synliga sociala beteenden är vad som mäts.  

 

Att SCO och SCT inte korrelerade signifikant är problematiskt för SCO: s validitet. Om 

SCO är ett mått på en viktig aspekt av social kompetens så bör resultatet korrelera med 

SCT. Detsamma gäller för avsaknaden av en positiv korrelation med ACES, där till och 

med en låt vara icke-signifikant negativ korrelation erhölls.  

 

För att skalans validitet ska kunna bedömas behöver även brister i skalans reliabilitet 

undersökas vidare. För att kunna göra en strikt bedömning av skalan skulle videoinspelade 

observationer som skattas direkt utifrån beteende och inte utifrån anteckningar i efterhand 

vara att föredra. Detta skulle öka tillförlitligheten i skattningarna och troligtvis också 

minska bortfallet.   

 

Utifrån studiens begränsningar bör resultatet som sagt tolkas med försiktighet, men utifrån 

presenterade resultat kan SCO varken betraktas som icke-valid eller valid. Validering är en 

pågående process som aldrig kan bli helt färdig, dock kan ett instrument avfärdas som icke-

valitt men det låter sig inte göras enbart baserat på dessa data.  

 

Etiska överväganden 

Inför projektet har en ansökan lämnats in till och godkänts av Vetenskapsrådets 

etikprövningsnämnd. Under rekrytering och arbete med data har etiska principer gällande 

samtycke, frivillighet och sekretess respekterats. Det är dock problematiskt att följa 

principer om samtycke och frivillighet i studier på barn där det är föräldrar som står för 

både samtycke och delvis frivillighet. Det är inte helt lätt för ett barn att avbryta sitt 

deltagande då sociala förväntningar innefattar att man som liten ska göra som vuxna säger. 

Vissa barn blev trötta och tyckte att testen var tråkiga, men uppmanades att fortsätta av 

försöksledarna. Denna typ av överträdelse av frivillighetsprincipen är kanske nödvändig för 

att kunna bedriva forskning på små barn. Det är dock viktigt att i dessa fall göra en 

noggrann bedömning av nyttan i forskningen vägt mot eventuellt lidande för barnen. 

Testledarna i detta projekt var också instruerade att avbryta om barnet inte var bekväm i 

situationen, men det får ändå ses som ett problem att barnen inte själva bestämmer över sitt 

deltagande. 

 

Förslag på framtida forskning 

Då SCO är ett relativt oanvänt och inte särskilt studerat instrument finns anledning att 

undersöka instrumentet vidare. Exempel på sådant som behöver undersökas för att validera 

SCO är hur skalan relaterar till andra mått på social kompetens och andra variabler som har 

ett samband med social kompetens. Kompetens antas vara kontinuerlig över tid och därför 

är prövning av SCO: s prediktiva validitet en viktig del av vidare validering (Waters & 

Sroufe, 1983). Ett sätt att pröva om skalan mäter social kompetens är alltså att undersöka 

om resultatet predicerar framtida kompetens. Eftersom social kompetens anses vara centralt 

för att klara aktuella utvecklingsuppgifter i förskoleåldern bör det korrelera med annan 

kompetens i framtiden, som exempelvis akademisk kompetens. Att jämföra resultat på 
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skalan mellan olika demografiska och socio-ekonomiska grupper är ett annat sätt att både 

undersöka stabiliteten i instrumentet. När validiteten är mer säkerställd kan sådana analyser 

även bidra i vidareutveckling av teoretiska resonemang om förhållandet mellan social 

kompetens och andra variabler.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att det behövs vidare studier på SCO för att undersöka 

validiteten och att denna studie funnit en del problem med skalan, men också ett visst stöd 

för att relevanta aspekter av social kompetens mäts. Bortfallet kan sägas vara studiens och 

skalans största problem. En noggrann analys av detta bortfall saknades i denna studie och 

skulle vara intressant för att närmare undersöka skalans brister som observationsinstrument, 

men även för att belysa om det finns möjlighet att tolka bortfallet utifrån 

utvecklingspsykologiska hypoteser. Vidare skulle försök med längre, videoinspelade och 

kanske friare lekobservationer kanske ge ett resultat med mindre bortfall då större möjlighet 

att observera efterfrågade beteenden ges. Skalan kommer dock att fortsatt användas liksom 

beskrivits ovan i det aktuella forskningsprojektet – vilket möjliggör en sammanvägd 

bedömning med säkrare slutsatser av detta sätt att använda skalan. 
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Bilaga 1. Kodbok för SCO, framtagen för den aktuella studien 

 

PsPATHS Observation Code Book 

Prosocial Communication Skills 

1. Resolves peer problems on own 

(i.e. does not turn to a teacher or observer for help in a peer conflict; approaches peer 

with a calm demeanor and uses words/language to come to a resolution) 

2. Very good at understanding feelings 

(e.g. pays attention to other children and in the case of another child’s conflict/frustration 

or other emotional display, responds accordingly) 

3. Shares materials 

(i.e. no ‘snatching’; ‘hoarding’ toys, materials with body or language) 

4. Cooperates with peers without prompting 

(e.g. works together with peers; collaborates on a task or problem with a peer or assists in 

a task with peers) 

5. Is helpful to others 

(e.g. assists, offers or is ready to assist peers – i.e. if a marble falls of the table, the child 

helps their peer to fetch it 

6. Listens to other points of view 

(e.g. hears and listens to peers – not necessarily compliant, but displays positive 

communication and/or exchange) 

7. Can give suggestions without being bossy  

(e.g. offers help or comments on a task without ‘taking over’ – exhibits patience following 

giving instruction to a peer 

8. Acts friendly towards others 

(e.g. the child exhibits kindness towards peers and is pleasant –  i.e. a child is not just 

helpful or cooperative during task execution, but displays an explicit, outward and 

deliberate ‘friendly demeanor’/a kind exchange/affection – i.e. a smile or ‘little 

chat’/communication with a peer 

 

Emotional Regulation Skills 

9. Accepts things not going his/her way 

(i.e. following a conflict with a peer, the child does not keep a toy - e.g. does not have an 

emotional outburst, rather attempts to problem solve, uses words, plays positively 

following event , etc.) 

10. Copes well with failure 

(i.e. attempting to fix or put together an aspect of the toy – ‘just doesn’t fit or work’ - e.g. 

does not have an emotional outburst, rather attempts to problem solve, uses words, etc.) 

11. Accepts legitimate limits 



 
 

(e.g. playing within the ‘play-limits’ – i.e. physical space and time limitations, limits of the 

toy, play situation, being with peers and sharing, etc – without negative expression of 

emotion/being positive throughout the play) 

12. Expresses needs and feelings 

(e.g. without a heightened arousal, being able to express him/herself, especially in a 

conflict/upsetting situation) 

13. Thinks before acting 

(e.g. explicit control of impulsive behavior – i.e. child plays in an intentional and thoughtful 

manner) ***does the intent matter?  i.e. child thinks and intentional and hurts another 

child? 

14. Can calm down 

(e.g. following change in arousal – even slight, and both positive or negative – a child 

resumes play and is calm ‘as they were’) 

15. Can wait in line patiently 

(observer 1 will ask the children to wait for 3 minutes, standing-up in a row while observer 

2 fetches the toy – children are expected to wait and control impulsive/anxious behaviors)  

16. Aware of effects of own behavior 

(e.g. child displays awareness of their actions and how they affect peers)  ***does the 

intent matter?  i.e. child thinks and intentional and hurts another child? – does this include 

empathy 

17. Plays by rules of the game* 

(e.g. refers to explicit and implicit rules of play – social norms, interaction with peers and 

with toy and space – i.e. does not take the toy out of the room, or the main toy ) 

18. Controls temper 

(e.g. may display slight annoyance or increased arousal, however, does not throw 

anything, yell, scream, hit, etc – resolves conflict in a calm fashion) 

 

*Explicit rules of the game refer to “Play here, with this toy, together, for 20 minutes” 

(observer says this at the beginning of the play) 

 
 
 
 
 
 
  



 
 

Bilaga 2. Social Competence Scale för observatörer 

 

 
 

Prosocial/Communication Skills   

 Not  

at all  

A   

little 

Moderately 

well 

Well  

 

Very well Did not 

Observe 

1. Resolves Peer Problems on Own 1 2 3 4 5  

2. Very Good at Understanding Feelings 1 2 3 4 5  

3. Shares Materials 1 2 3 4 5  

4. Cooperates with Peers without Prompting 1 2 3 4 5  

5. Is Helpful to Others 1 2 3 4 5  

6. Listens to Other Points of View 1 2 3 4 5  

7. Can give suggestions without being bossy  1 2 3 4 5  

8. Acts Friendly Toward Others 1 2 3 4 5  

Emotional Regulation Skills  

 

 

 

Not  

at all  

A   

little 

Moderately 

well 

Well  

 

Very well Did not 

Observe 

9. Accepts Things Not Going Way  1 2 3 4 5  

10. Copes Well Failure 1 2 3 4 5  

11. Accepts Legitimate Limits 1 2 3 4 5  

12. Expresses Needs and Feelings 1 2 3 4 5  

13. Thinks Before Acting 1 2 3 4 5  

14. Can Calm Down 1 2 3 4 5  

15. Can Wait in Line Patiently 1 2 3 4 5  

16. Aware of Effects of Own Behavior 1 2 3 4 5  

17. Plays by Rules of Game 1 2 3 4 5  

18. Controls Temper 1 2 3 4 5  


