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Utvärderandet av instrument och metoder är väsentligt för att avgöra 

validiteten och reliabiliteten av studiers resultat. I den här studien 

utvärderades delskalan Emotional Regulation.  Delskalan ingår i 

Social Competence Scale (Corrigan, 2003) och användes som 

underlag för observationer av barn i åldern 4-5 år inom 

implementeringsförsöket av preventionsprogrammet PsPATHS i 

Sverige. Totalt deltog 132 barn vid två separata observationstillfällen. 

Två explorativa faktoranalyser  med olika estimationsmetoder (ML 

och GLS) resulterade i en enfaktorslösning. Resultatet ligger i linje 

med tidigare analyser av skalan.  Interbedömarreliabiliteten mättes 

med Intra class correlation och uppgick till en absolut 

överrensstämmelse med värdet utmärkt .754. Sambandet mellan de två 

observationstillfällena uppgick i en stark positiv korrelation (p < 

0.01). Trots godkända mått av validitet och reliabilitet bör fler 

statistiska analyser utföras. Förståelsen av skalans items kan stärkas 

genom ökad kunskap och tolkning av emotionell reglering, samt mer 

praktiskt erfarenhet av observationer. Fler mätmetoder än enbart 

skattningsinstrument rekommenderas för framtida studier.  

Emotionell reglering definieras främst som de strategier av inre och yttre processer som 

hanterar övervakning, utvärdering och reglering av känslomässiga reaktioner. Dessa 

strategier möjliggör i sin tur slutförandet av mål (Eisenberg, & Spinrad, 2004). 

Kochanska, Murray och Coy (1997) kom fram till att kontrollen av emotioner fördröjde 

impulser vilket i sin tur gjorde planering och utförande av mål enklare. Emotionell 

reglering har visat sig vara en signifikant bidragande faktor för barns förmåga att socialt 

interagera med andra (Fabes m fl, 1999). Oförmågan att reglera emotioner förknippas 

istället med emotionella problem och ständiga konfrontationer som grundas på bristen 

att kunna anpassa sig efter sociala normer. Bristande förmåga till emotionell reglering 

har även kunnat kopplas till depression, droganvändning, prestationssvårigheter och 

aggressivt beteende hos ungdomar (Silk, Steinberg, & Sheffield Morris, 2003).  Som en 

följd utvecklades det pedagogiska preventionsprogrammet Preschool Promoting 

Alternative Thinking Strategies (PsPATHS) med målet att främja social och emotionell 

kompetens hos barn i förskoleåldern. PsPATHS ingår som ett av PATHS flera olika 

preventionsprogram och utvecklades i USA. Ett av deras övergripande syften var att 

barn, oavsett socioekonomiska förutsättningar, skulle ha rätten till lika utveckling av 

emotionella och sociala färdigheter inför skolstart (Bierman, Nix, Greenberg, Blair & 

Domitrovich, 2008; Conduct Problems Prevention Research Group, 2010; Domitrovich, 

Cortes & Greenberg, 2007). Programmet testades genom två slumpmässigt 

kontrollerade studier där barn i åldern tre till fem besökte "Head Start Centers" i USA. I  
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den första studien deltog 245 barn och PsPATHS visade sig ha en positiv inverkan på 

barnens sociala och emotionella kompetens (Domitrovich m fl., 2007)  Denna slutsats 

kunde även dras i den andra studien där 356 barn deltog samt att PsPATHS kunde 

kopplas till förbättrad läskunnighet och minskad aggression (Bierman m fl, 2008). Med 

tanke på de positiva effekter som PsPATHS har påvisat finns intresset att implementera 

programmet i Sverige. Inför implementeringen måste befintlig social och emotionell 

kompetens hos barn i förskolan undersökas. Lika så bör de metoder och instrument som 

använts testas och utvärderas.  

Emotionell reglering 

Inför försöket att definiera emotionell reglering bör innebörden av emotioner redas ut. 

Vi ser, känner, påverkar och pratar ständigt om emotioner och ändå finns det svårigheter 

med att ge emotioner en specifik definition. Bland de forskare som har studerat 

emotioner har en mängd olika definitioner uppstått. Cole, Martin och Dennis (2004) 

ansåg dock att det fanns likheter mellan de definitioner som mest frekvent citerades 

inom forskning. Cole med flera (2004) poängterar att de flesta definitioner beskrivit 

emotioner som biologiska förmågor som utvecklades för att bibehålla människans 

överlevnad. Emotioner  beskrevs alltså som ett snabbsökande responssystem som 

utvecklades för att ge en djupare mening åt alla de erfarenheter en människa möter. 

Emotioner beskrevs även som ett verktyg som användes för bedömning av upplevelser 

och som ett hjälpmedel för hur människan agerar i olika situationer (Cole m fl 2004) 

För att gå över till emotionell reglering antyder själva orden att det sker en reglering, det 

vill säga en justering eller inställning av en emotion. Liksom svårigheten med att 

definiera emotion finns ingen enhällig definition av emotionell reglering. Thompson 

(1994) tolkade emotionell reglering som en samverkan av hur flera olika processer 

reglerade emotioner beroende på dess sammanhang. Dessa regleringsprocesser ansågs 

vara knutna till individens emotionella mål i specifika situationer. Även Eisenberg och 

Spinrad, (2004) definierar emotionell reglering som de strategier som används för att nå 

utsatta mål. Thompson (1994) nämnde även  en mer specifik definition som löd; 

"emotionell reglering involverar olika inre och yttre processer som hanterar 

övervakning, utvärdering och reglering av känslomässiga reaktioner" (sid. 27).  

Kopp och Neufeld (2003) definierade emotionell reglering utifrån ett 

utvecklingspsykologisk perspektiv och lade till att de inre och yttre processer som 

Thompson (1994) refererade till utvecklades i takt med barnets ålder och mognad. 

Beroende på ålder hanterades överväldigande tillstånd olika. Dessa visades i sin tur i 

form av känslomässig och social anpassning samt hanteringsprocessen av individuella 

mål. Denna utvecklingspsykologiska definition stämmer överens med PATHS syn på 

emotionell reglering eftersom de undersöker hur och på vilka sätt barn reglerar 

emotioner, samt hur strategierna skiljer sig beroende på faktorer  exempelvis uppväxt, 

inlärning och ålder (Conduct Problems Prevention Research Group, 2010).  De 

övervakande, utvärderande och reglerande processer som Thompson (1994) tog upp 

syftade till barnets förmåga att hantera och skifta uppmärksamhet mellan olika stimuli. 

Det inkluderade även barnets förmåga att själv, eller med hjälp av andra, dämpa eller 

höja fysiologisk arousal. Emotionell reglering har även förknippats med construals. det 

vill säga hur individer uppfattar, förstår och tolkar deras omvärld. Detta kunde ses 
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utifrån olika försvarsmekanismer som dämpade ångest och andra negativa emotioner, 

till exempel genom förnekelse; att förneka att något hemskt verkligen inträffar, eller 

rationalisering; ett barn som intalar sig själv att de ändå hellre ville "leka ensamt" om de 

inte fick vara med att leka. Samtliga av dessa processer regleras både av barnet själv och 

av dess omgivning (Thompson 1994). Förmodligen kan de flesta dra sig till minnes när 

ens föräldrar hållit för ögonen på sig vid skrämmande filmscener och sagt "det är bara 

på låtsas" eller påmint om glassen som väntade efter besöket hos doktorn.  

Tidigare mätningar av emotionell reglering  

Den metod som främst har använts för att mäta emotionell reglering består av olika 

former av frågeformulär och skattningar. Detta då metoden visat sig snabb, enkel att 

använda och billig i förhållande till andra mätmetoder. Resultaten ifrån dessa mätningar 

baserades dock oftast på svar av barnets omgivning och inte barnet själv vilket kan 

resultera i skattningsbias (Starch & Elliott, 1912). Objektivitet har visar sig vara svårt 

både för lärare och föräldrar vilka är de som främst skattar barn gällande emotionell 

reglering. Att med ord beskriva den komplexitet av interaktioner och beteenden antyder 

på emotionell reglering resulterade ofta i en förenkling och därav förenklad data 

(Spinrad, Eisenberg & Gaertner 2007). 

Cole, m fl (2004) undersökte och belyste just studier som enligt dem var metodiskt 

valida för att kunna dra slutsatser kring emotionell reglering. De, liksom merparten av 

forskare inom forskningsmetodik, ansåg att användandet av flera olika mätmetoder 

resulterade i säkrare resultat än studier som enbart använde sig av en enskild mätmetod; 

enskilda mätningar gav inte säkra stöd för att en emotion varit aktiverad och inga 

slutsatser ansågs då heller kunna dras kring regleringen av dessa. Resultatet av deras 

granskning resulterade i fyra metoder som på olika sätt kunde kombineras. Den första 

metoden var utförandet av oberoende mätningar för aktivering av emotioner och 

påstådd emotionell reglering. Det vill säga att under kontrollerade eller 

kvasikontrollerade förhållanden ha för avsikt att väcka en specifik emotion för att sedan 

se hur denna reglerades. Fördelen med den kontrollerade miljö var att kunna visa på att 

emotionell reglering verkligen uppstått, något som i under mindre kontrollerade former 

visat sig vara svårt och eventuellt kan vara ett hot för validiteten av denna studie. Den 

andra metoden enligt Cole, m fl (2004) var mätningar av aktivitetsnivån i frontalloberna 

mellan emotionell aktivitet och emotionell  reglering. Dessa utfördes med EEG för att 

avgöra hur aktiviteten i frontalloberna förändrades mellan upplevd emotion och utförd 

strategi för regleringen av emotionen. Vilket återigen kunde säkerställa att en förhöjd 

sinnesstämning verkligen aktiverats för att sedan bli reglerad. Den tredje metod som 

ansågs lämplig för mätningar av emotionell reglering var mätningar i motsatta 

förhållanden, det vill säga utförda mätningar i olika miljöer eller under olika 

förhållanden som sedan jämfördes. Exempelvis mätningar som  skedde i eller utan 

vårdnadshavares närvaro samt i eller utan en främlings närvaro. Den fjärde och sista 

metoden var att  slå samman  resultat från olika mätningar. Det vill säga att i en studie 

både använda sig av frågeformulär, koda beteenden samt mäta någon fysiologisk 

förändring och genom hopslagning av dessa kunnat uttala sig om emotionell reglering 

men att mätningarna var och en för sig oftast inte var tillräckliga för att kunna dra 

slutsatser kring emotionell reglering (Cole m fl, 2004). 
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Sett till mätningar av emotionell reglering hos barn i förskoleåldern har fokus även där 

legat på hur barnet självt reglerar sina emotioner (Cole m fl, 2004). Diener och  

Mangelsdorf, (1999) upptäckte att de strategier som tillämpas för emotionell reglering 

utvecklas i takt med stigande ålder. Detta eftersom utvecklingen av de processer som 

involverar kognitiva och språkliga färdigheter i successiv utsträckning har mognat. 

Emotionell reglering har enligt Cole m fl (2004) ofta visats genom reglering av negativa 

emotioner. Detta har kunnat ses i  studier där en för barnet främmande person bytt plats 

med barnets närstående för att väcka negativa emotioner som oro och rädsla (Grolnick, 

Bridges & Connell 1996). Under kontrollerade former kodades barnens expressiva 

beteenden kontinuerligt eller uppdelades i korta episoder som bevis på att emotioner 

aktiverades. Utifrån dessa känslosamma situationer kunde Grolnick m fl (1996) urskilja 

en mängd strategier som antydde på hur barn reglerade sina emotioner. I situationer där 

mamman varit frånvarande har barnet setts trösta sig själv genom att prata lugnande till 

sig själv, eller åter igen avskärma sig ifrån det som känns främmande och läskigt genom 

att hålla för ögon eller öron. Att försöka lämna situationen sågs även det som ett försök 

att hantera och reglera den negativa emotionen (Grolnick, m fl 1996). Andra har 

studerat barns förmåga att dölja sin besvikelse då de fått ta emot en icke-önskvärd eller 

trasig leksak (Cole 1986; Saarni, 1984). 

Implementering av PsPATHS och bakgrund till instrumentet SCT 

Sedan 2012 har forskare på Stockholms Universitet tillhörande Psykologiska 

Institutionen,  Specialpedagogiska Institutionen och Institutionen för Socialt Arbete 

tillsammans med programutvecklarna av PsPATHS i USA försökt att kulturellt anpassa 

programmet till en svensk kontext. Med tanke på den positiva inverkan som 

programmet har haft på barns sociala och emotionella kompetens i USA fanns intresset 

att undersöka behovet av PsPATHS i Sverige. Mätningar av barnens befintliga sociala 

och emotionella kompetens måste utföras för att undersöka behovet av PsPATHS i 

Sverige.  Dessa mätningar kräver i sin tur validitetsmätningar av de metoder och 

instrument som använts inom PsPATHS. Framför allt då de eventuellt måste anpassas 

till en svensk kontext. Preventionsprogrammet Fast Track, vars syfte likt PATHS var att 

främja emotionell och social kompetens hos barn utvecklade skalan Social Competence 

Scale (SCT) (Corrigan, 2003). Skalan  skapades av items ifrån redan befintliga skalor  

(Gersten 1976; Kendall och Wilcox 1979) samt items framtagna av Fast Track. Totalt 

består skalan av 25 items. Instrumentet testades inom Fast Track som ett 

skattningsformulär där lärare skattade sina elevers sociala och emotionella förmågor. 

Det användes även som underlag för intervjuer med föräldrar. Efter den första 

datainsamlingen utfördes en explorativ faktoranalys med Varimax rotation vilket 

resulterade i två faktorlösningar; den första med egenvärdet 17.9 för de items som 

involverade social kompetens och emotionell reglering: den andra med egenvärdet 1.27 

för de items som kopplades till akademiska färdigheter. Trots att delskalorna Emotionell 

reglering och Social kompetens gick under en faktor behölls indelningen av skalans 

items till tre delskalor. Det rekommenderades dock att delskalorna för Social 

Kompetens och Emotionell Reglering används tillsammans. Alfanivån för samtliga 

items uppgick i .981 (Corrigan, 2003). Instrumentet har på senare tid använts som 

observationsmall för att skatta barns förmåga av emotionell och social kompetens 

genom mer strukturerade observationer. Dock fortfarande skattade av lärare och i viss 

mån föräldrar (Bierman m fl. 2008).  
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Begreppsvaliditet och faktoranalys 

Psykologiska begrepp som emotionell reglering anses komplexa att definiera. Detta 

bidrar till att de även är svåra att mäta. Speciellt då det kan finnas kulturella skillnader 

som bidrar till olika definitioner av innebörden av emotionell reglering. Definitionen 

beskrivs dessutom olika beroende av hur det studerats. För att kunna dra några slutsatser 

kring huruvida  emotionell reglering verkligen blir mätt genom SCT behöver 

begreppsvaliditeten undersökas. Begreppsvaliditet (konstruktvaliditet) myntades i och 

med det ökade intresset för psykologiskt komplexa begrepp som individuella attityder, 

personlighetsdrag och förmågor (Cronbach & Meehle, 1955). För att kunna dra 

slutsatser kring ett mätinstruments begreppsvaliditet utvärderas resultaten ifrån 

mätningar utförda med instrumentet mot tidigare teorier och studier där samband 

funnits. Tillsammans utgör dessa studier en grund för vilka variabler som konstant ingår 

i begreppet och på så sätt uppnås begreppsvaliditet. Faktoranalys (FA) är den vanligaste 

analysen för undersökning av begreppsvaliditet. FA togs fram som ett matematiskt 

verktyg för att kunna identifiera faktorer och specifika variabler förknippande med olika 

begrepp. FA används även för att kunna dra slutsatser kring nya begrepp då den belyser 

vilka variabler som är korrelerade med varandra, hur de bildar faktorer och huruvida 

dessa de går i linje med tidigare etablerade tester. Faktoranalysen kan göras 

konfirmatoriskt (CFA) om tidigare faktoranalyser gjorts av konstruktet. Är konstruktet 

nytt eller undersökts i en miljö där resultaten inte kan härledas till tidigare forskning 

utförs istället en explorativ faktoranalys (EFA) (Cohen & Swerdlik, 2010). En 

faktoranalys kan även diskriminera variabler som enligt teori inte anses bör vara 

signifikant korrelerande (Roach, Fraizer & Bowden, 1981).  

 

Interbedömarreliabilitet 

Skattningstest anses vara problematiska eftersom de avspeglar observatörers subjektiva 

åsikter vilket belystes i Starch och Elliotts artikel ifrån 1912. De upptäckte att olika 

lärare som rättat ett och samma prov i Engelska resulterade i en stor spridning av 

resultat. De ställde sig frågan till vilken grad man kunde lita på resultat som visar på en 

så stor spridning och hur resultatet motsvarade verkligheten. Forskare har sedan dess 

försökt besvara dessa frågor samt utveckla metoder för att göra instrumenten mindre 

känsliga för observatörers subjektiva bedömning. Smith (1986) kom fram till att 

observatörer som innan observationstillfälle diskuterat instrumentets dimensioner och 

innebörden av dess items oftare erhöll en hög överensstämmelse. Likaså gav 

möjligheten att i förväg få erfarenhet av att poängsätta en högre överrensstämmelse 

samt att få jämföra sin skattning mot skattningen utförd av en expert inom området. 

Graden av överrensstämmelse mellan observatörers skattningar benämns inom 

forskning som interbedömarreliabilitet. Stabiliteten av dessa kan undersökas med hjälp 

av intraklasskorrelationer (ICC). I Biermans studie ifrån 2008 uppgick ICC till .70 

vilket enligt gränsvärde anses vara bra. Gränsvärdena motsvaras av dåligt; <0.40, 

godtagbar; 0.40-0.59, bra; 0.60-0.74, utmärkt; 0.75-1.00 (Cicchetti, 1994). 

Syfte 

Syftet med den här uppsatsen var att undersöka validiteten och reliabiliteten av den 

delskala av SCT som kopplas till emotionell reglering. För att jämföra delskalan mot 

Bierman m fl. (2008) mättes interbedömarreliabiliteten med ICC. Avsikten var att 

utifrån ICC avgöra hur pass lika observatörerna tolkade barnens beteenden och huruvida 

skalan  kunde användas i Sverige. Ett vidare syfte var att utföra två explorativa 
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faktoranalyser för att jämföra delskalans faktorladdningar mot resultaten i de tekniska 

rapporter som utförts inom Fast Track. För att undersöka stabiliteten av själva 

observationsmomenten beräknades en korrelation mellan de två observationstillfällena.  

Skalan och observationsmomentet har som nämnts tidigare utvärderats men inte i en 

svensk kontext vilket gör studien unik. Avsikterna var att utifrån dessa analyser kunna 

avgöra om skalan och observationsmomentet lämpas för fortsatt datainsamling inom 

PsPATHS i Sverige. Det var även att avgöra om och i så fall hur skalan och 

observationsmomentet skulle kunna förbättras.  

 

Metod 

Undersökningsdeltagare 

Rekryteringen av undersökningsdeltagare utfördes slumpvist från en lista med 

registrerade förskolor belägna i Stockholms län. Var tredje förskola ifrån denna lista 

förfrågades att delta i studien. Kontakten utfördes med hjälp av e-post, brev och 

telefonsamtal. De förskolor som visat intresse besöktes av anställda ifrån projektet och 

fick då mer information. Botkyrka, Danderyd och Järfälla var de kommuner som data 

användes ifrån i denna studie. Implementeringen av studien utgjordes av två 

insamlingsstudier vilka fick namnen Studie A och studie B. Studie A utfördes under 

våren 2013 och Studie B under hösten 2013. I Studie A deltog 77 barn födda 2007 och 

2008 i observationsmomentet medan det i Studie B var 55 barn födda 2008 och 2009 

som deltog. Av dessa kunde data ifrån 120 barn avvändas i analysen, resterande 12 föll 

bort på grund av bristande data. Eftersom varje barn deltog i två observationer uppgick 

den totala summan till 240 observationer. 

Material  

Materialet som användes för observationerna inom Studie A och Studie B var två olika 

leksaksuppsättningar. Den ena var en så kallad Playmobil country, Ponnygård (5222.) 

Den bestod av en plastlada med 230 olika tillbehör så som hästar, hästtillbehör, 

människofigurer, trädgårdsdelar och en hopsättbar hage. Den andra leksaken, en  Deluxe 

Marble race/ Marble Run Play Set, (model: WK-883-02). var en kulbana av plast som 

kunde sättas ihop på olika vis med 100 lösa bandelar (broar, pelare, hjul, rör). Väl 

hopsatt var poängen att låta kulor rulla igenom banan (Se Bilaga 2). 

 

Inom Studie A och B användes delskalorna Socialt beteende och Emotionell reglering 

ur skalan Social Competence Scale (SCT) (Corrigan, 2003) som observationsmall. På 

grund av tidsmässiga skäl  analyseras endast delskalan emotionell reglering i den här 

studien. Delskalan ansågs inom forskningsgruppen vara mer komplex än de övriga och i 

större behov av granskning. Den innehöll items som; "Hanterar motgångar bra", "leker 

efter utsatta regler", "medveten om effekter av sitt egna beteende" och "tänker före 

handling". (Hela instrumentet är bifogat som Bilaga 1 och det är skalans nedre del; item 

9-18 som behandlas i uppsatsen). Skalan kodades på en femskalig Likertskala (1= inte 

alls, 2= lite, 3=ganska väl, 4=väl, 5= mycket väl).  

Procedur  

Författaren till denna uppsats var delaktig som observatör i Studie B. Data ifrån Studie 

A är dock sekundärdata då författaren deltog i projektet först under hösten 2013. Likaså 
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var författaren inte delaktig i planeringen eller urvalsprocessen av varken Studie A eller 

studie B. Det gavs tillfälle att öva på skattningsmomentet. En förinspelad observation 

skattades enligt kodboken och diskuterades sedan efteråt med projektansvariga. Det 

gavs även tillfälle att övningsskatta två observationer på plats i en förskola.  

Övningsskattningen diskuterades sedan med projektets ansvariga som varit delaktiga 

under samma observation. Detta för att visa på förståelse av skalan och varje items 

innebörd i form av beteenden och uttryck.  

Barnens föräldrar gav skriftligt samtycke till att deras barn deltog i studien. Likaså gav 

förskolecheferna och därefter pedagogerna muntligt samtycke till medverkan. Barnen 

fick avbryta leksessionen om de inte längre ville delta. De blev innan 

observationstillfället tillfrågade om de ville  prova att leka med den nya leksaken inom 

de tilldelade grupperna. Observatörerna gick inte in och styrde vid de fall som barnen 

valde att börja leka med något annat än försöksleksaken. Data för dessa observationer 

noterades som bortfall. Vid ett fåtal observationer blev barnen ombedda att leka mer 

försiktigt med leksakerna för deras egen säkerhet. Detta var vid fall då de började slänga 

plastdelar på varann eller kasta sig själva bland leksakerna. Barnens föräldrar deltog 

aldrig i observationsmomentet. I ett fåtal fall var förskolelärare närvarande i rummet 

under observationen. Dock passivt tysta utan att interagera. Detta var i de få fall då 

förskolelärarna förfrågade att få vara med. 

 

Observationerna för Studie A utfördes av en grupp på tre observatörer. För studie B 

ändrades detta till parvisa observationer utförda av en grupp på sammanlagt fem, 

varifrån två även varit verksamma under studie A. Med undantag för två 

observationsgrupper ingick tre barn vid varje observationstillfälle. Indelningen av 

grupper utfördes främst av observatörerna vid ankomsten till förskola, dock med 

avstämning med förskolelärare. I de flesta fall skedde indelningen på plats genom att 

närvarolista visades och barnen blev indelade i grupper om tre efter bokstavsordning på 

efternamn. I vissa fall inträffade indelning efter vilka barn som var närvarande på 

förskolan och där det var smidigt att bryta in för en ny aktivitet. Med tanke på barnens 

trygghet fanns kravet att barnen  ingick i samma barngrupp och alltså kände varandra 

sedan tidigare. 

Barnen blev visade till ett enskilt rum där Playmobil country, Ponnygård alternativt 

Deluxe Marble race/ Marble Run Play Set var framplockat. Observatörerna turades om 

att informera deltagarna hur leksaken fungerade och att observatörerna var där för att de 

var nyfikna på hur barn leker och vad de gör på förskolan och därför skulle vara med i 

rummet medan de lekte. Barnen fick även följande instruktioner: "Lek här, med den här 

leksaken, tillsammans, i 15 minuter. Vi kommer säga till när tiden är slut.". I flertalet av 

fallen hade barnen redan börjat utforska leksaken på egen hand innan samtliga 

instruktioner givits. Observatörerna förde enskilda anteckningar för samtliga barns 

beteenden och incidenter utan några bestämmelser kring hur mycket fokus eller tid varje 

barn fick. Fokus låg istället på att försöka få med så mycket som möjligt av vad varje 

barn gjorde under försökstiden.  

Observationen bröts när 15 minuter hade gått. I enstaka fall tidigare om annan aktivitet 

påbörjat av barnen. Barnen visades tillbaka till övriga förskolebarn och personal. 

Därefter skattades samtliga tre barn av samtliga observatörer med Social Competence 
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Scale (Corrigan 2003). Som stöd användes de anteckningar som gjorts under 

observationen. Ingen kommunikation mellan observatörerna fick göras under eller efter 

skattningen. Detta då syftet med flera observatörer skulle gå förlorad om de påverkades 

av varandras svar. Skattningarna gjordes även med hjälp av en kodbok (se Bilaga 3). 

Varje barngrupp blev  observerade under två femtonminuterssessioner. Detta för att 

kunna jämföra mätningar och utesluta huruvida barnens dagsform och veckodag kunde 

tänkas påverka deras beteende.. Tidsspannet mellan observationerna för varje barn 

uppgick till ungefär en vecka. 

 

Statistisk analys 

En explorativ faktoranalys (EFA) valdes för att undersöka skalans faktorladdningar i en 

svensk kontext. Eftersom skalan inte använts i Sverige tidigare ansågs det mer lämpligt 

att utföra en EFA än en konfirmatorisk faktoranalys (CFA).  Delskalans items har i 

tidigare tekniska rapporter visat sig kunna härledas till en faktor; emotionell reglering. 

Instrumentet användes dock då som lärarskattning och inte som ett observationsmått så 

därav fanns ytterligare skäl till att göra en EFA. Två olika estimationsmetoder 

användes. Den ena med Maximum Likelihood (ML) och den andra med  Generalized 

leased Square (GLS). Dessa valdes då metoderna används vid faktoranalyser där antalet 

faktorer anses vara korrelerade vilket var fallet för SCT (Corrigan, 2003). 

 

För att bedöma interbedömarreliabilteten utfördes en Intraclass correlation coefficient 

(ICC) som är en typ av ANOVA. För att bedöma ICC användes "Two-way random 

effects model" eftersom både undersökningsdeltagarna och observatörerna inte ansågs 

unika utan skulle kunna bytas ut mot andra deltagarna och observatörer. Det var av 

intresse att både undersöka den exakta överrensstämmelsen liknande mönster mellan 

observatörernas skattningar och ICC för både "consistency"  och "absolute agreement" 

beräknades således.  

 

Bortfall av items 

 Det bör nämnas att 10 items ingick i delskalan  men att faktoranalysen  beräknades på 6 

items. De item som skulle mäta huruvida barnen utryckte sina behov och känslor, 

huruvida de kunde lugna ner sig samt om de kontrollerade sitt humör observerade så 

pass sällan att de inte lämpande sig att vara med i analysen. I Studie A utfördes även en 

skattning där barnen skulle vänta tålmodigt i kö för de första observationerna. Detta 

utfördes inte i Studie B och item 10  ströks därför helt ifrån skalan. Den data som tagits 

in under studie A användes inte.  

 

Resultat 

Faktoranalys  

I faktoranalysen beräknades data ifrån 120 undersökningsdeltagare vilket innebär ett 

bortfall på 12 undersökningsdeltagare. Dessa ströks automatiskt vid beräknad analys. 

För att först försöka förklara så mycket möjligt av den totala variansen samt undersöka 

eventuell reducering av data utfördes en principalkomponentanalys (PCA). Symmetrin 

och formen för datas normalfördelning var samlat kring medelvärdet både gällande 

skevhet och toppighet. Detta kunde ses då inget värde överskred det kritiska värdet 2.0. 

Vid ett Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO) fick data ett värde 

av ,817 vilket översteg tumregeln på .6. Bartlett's Test of Sphericity visade på ett 

signifikant resultat; p< ,000. KMO-värdet för varje enskild variabel hade ett värde över 
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.5. Samtliga  kommunalitetsvärderna (andelen förklarad varians av varje variabel som 

kan relateras till varians hos de andra variablerna eller hos bakomliggande variabler) 

överskred tröskelvärdet på ,5 med estimationsmetoden GLS. Samtliga värden med  

estimationsmetoden ML visar på lägre kommunalitetsvärden än de erhållna med GLS 

samt att Item 10; cope well with failure inte överskrider ,5. (Uppgick till ,432) 

Variansen för item nummer 11; accepts Legitimate Limits kan till 94,1 % (GLS) 

respektive 90,6 % (ML) förklaras av samtliga items tillsammans. Tabell 1 visar 

korrelationsmatrisen mellan skalans items medan tabell 2 visar faktormatrisen över 

skalans items ej roterade faktorladdningar med använda estimationsmetoder. 

Tabell 1. Korrelationsmatris mellan item: 9; Accept things not going his/her way, 10; 

Copes well with failure, 11; Accept legitmate limits, 13; Thinks before acting, 16; 

Aware of effects of  own behavior och 17; Plays by  rules of  game.                                                                                                                                                          

 Item 9 10  11 13 16 17 

9   

10 ,781*   

11 ,730* ,568*  

13 ,695* ,582* ,674*  

16 ,710* ,575* ,706* ,838*   

17 ,683* ,557* ,917* ,591* ,644*  

*p > 0,001 

 

Tabell 2. Faktormatris över ej roterade faktorladdningar* med estimationsmetoderna; 

Maximum Likelihood (ML) och Generalized Least Square (GLS)  

     ML GLS 

Item 11; Accept legitmate limits                                  ,952 ,951 

Item 17; Plays by rules of game                          ,917 ,912 
 
Item 9; Accept things not going his/her way                        ,801 ,828 
 
Item 16; Aware of effects of  own behavior           ,775 ,810 
 
Item 13; Thinks before acting                                    ,742 ,780 
 
Item 10; Copes well with failure                                     ,657 ,685 

*Eftersom endast en faktor identifierades roterades inte laddningarna.  
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Anti-image matrisen för bägge faktoranalyser visar att 12 av 15 möjliga av anti-image 

korrelationer ej överskrider det absoluta värdet 0.3. Residualerna mellan observerade 

och reproducerade korrelationer visar att 10 värden (66,0%) hade ett värde som  

överskred 0.05 med ML och att  11  värden (73 %) med GLS. Den totala variansen kan 

utläsas i tabell 3 och härleds till en faktor med ett egenvärde över 1. i riktlinje med 

Kaisers kriterium.  

Tabell 3: Total förklarad varians med estimationsmetoderna GLS och ML 

        Initiala egenvärden                      Extraktionssummor av kvadrerade laddningar 

                         % av        %  av           GLS         GLS %       GLS %          ML           ML %           ML % 
 Faktor  Total  varians   Kumulat        Total      varians      Kumulativ     Total        varians         Kumulativ 

1          4,425    73,755      73,755        3,973        66,219        66,219         4,155          69,246    69,219 

2            ,610    10,170      83,926 

3            ,547     9,111       93,037 

4            ,185     3,085       96,121 

5            ,159     2,655       98,776 

6            ,073     1,224       100,000 

 

Interbedömarreliabiliteten och korrelationen mellan testtillfällen 

Interbedömarreliabiliteten för observationerna som mättes med ICC "consistency" 

uppgick till .763 och med "absolute agreement" till .754. (N= 113, data för 19 barn 

exkluderades som bortfall). Bägge värden nådde precis kriterierna för utmärkt ( .75- 1.) 

Korrelationen mellan observationer (N tillfälle 1 = 127, N tillfälle 2 = 126) som 

använde leksak 1 och observationer som använde leksak 2 visades vara positivt 

signifikant r =,528 (p< 0.01, two tailed) 

 

Diskussion 

I den här studien utvärderades validiteten och reliabiliteten av delskalan Emotionell 

reglering ingående i Social Competence Scale (Corrigan 2003) samt det 

observationsmoment som användes inom PsPATHS-projektet i Sverige. 

Vikten av metodstudier som denna är väsentlig då det först efter validitetsbedömning av 

metoder och instrument går att bedöma resultat på ett adekvat sätt. För att bedöma 

begreppsvaliditeten av delskalan Emotionell reglering utfördes två explorativa 

faktoranalys med olika estimationsmetoder; ML och GLS. Interbedömarreliabilitet 

mellan observatörer beräknades med ICC för att bedöma observatörernas 

överrensstämmelse av skattningar. En korrelation mellan observationstillfällen 

användes för att urskilja testtillfällenas likvärdighet.  
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Faktoranalysen 

Resultatet ifrån faktoranalysen går i linje med resultatet ifrån den tekniska rapporten 

som gjordes inom Fast Track på skalan SCT (Corrigan, 2003) Principalanalysen (PCA) 

med oblik rotationsmetod  och estimationsmetoderna GLS och ML resulterade båda i att 

skalans items kan härledas till en faktor med ett egenvärde som överskrider 1.0. Att 

samtliga items trots olika extraktionsmetod resulterade i en faktor tyder på att resultatet 

är stabilt och att innebörden av items tolkas likvärdigt både i USA och i Sverige. Med 

undantag för residualerna uppgick samtliga diagnostiska tester av PCA till lämpliga 

gränsvärden.  

 

Som tidigare nämndes har inte data ifrån item 12 "uttrycker känslor och behov", item 14 

"Kan lugna ner sig" och item 18 "Kontrollerar sitt humör" eftersom dessa enligt 

observatörerna sällan uppstod eller kunde observeras. För att ett barn ska kunna 

kontrollera sitt humör fodras ett utlösande stimuli som höjer barnets humör eller 

arousal. Observationsmomentet utlöste sällan detta. Alternativt var barnen så pass 

kontrollerade att observatörerna inte upptäckte någon förhöja stimuli. Detta belyser en 

allvarig brist med mätningar av emotionell reglering som sker genom observationer. 

Utan kontroll av barnets arousalkurva eller huruvida en emotion verkligen upplevs blir 

tolkningen av barnets förmåga till emotionell reglering svårtydd. Det bör göras 

ytterligare utvärderingar för att fastställa användningsområdet av dessa items samt 

utformandet av observationsmomentet.  

Interbedömarreliabiliteten 

Variansanalysen ICC uppgick till .763  för observatörernas skattningar vilket är snäppet 

högre än den ICC  på .700 som Bierman (2008) fick för samma skala och 

observationsmoment. Enligt Cicchettis (1994) riktlinjer för reliabilitet kan resultatet 

tolkas precis gå in under intervallet  klassat som utmärkt. (<.75-1)  Det kan antas att 

observatörerna bedömde barnens beteenden på ett adekvat sätt utifrån innebörden av 

skalans items. Trots detta är det eftersträvansvärt att höja interbedömarreliabiliteten 

ytterligare. Enligt Smiths (1986) riktlinjer kan detta uppnås genom ytterligare 

genomgång av varje items betydelse och utökad träning. I detta fall skulle träningen 

involvera både observationsmomentet och en fördjupad kunskap av emotionell 

reglering. Eftersom skalan var på engelska kan det vara en idé att översätta den till 

svenska för att säkerställa att den är helt införstådd rent språkligt.  

Korrelationen av testtillfällen 

Den positiva korrelationen r= .528 mellan mättillfällen med olika leksaker gav 

indikationer på att testtillfällena var likvärdiga (p < 0.01). Korrelationen kan dock inte 

ses som tillräckligt hög för att anta att de olika situationerna påverkade barnen precis 

lika. Hade  korrelation uppmätts till .70 eller högre hade situationerna kunnat bedömas 

som så pass lika att det i framtida mätningar kunnat vara aktuellt att endast ha ett 

testtillfälle för att effektivera metoden. Detta uppnås inte och indikerar att det är 

nödvändigt att även i framtiden fortsätta ha flera teststillfällen. Leken med ponnygården 

resulterade främst till associationer av att barnen var ägare till gården och lekte med 

djuren som om de vore på en riktig gård. Förutom de fall då samma barn ville ha samma 

djur eller redskap, förblev leken oftast lugn och kretsade till barnens påhittade vardag på 

gården. Leken med kulbanan resulterade snarare som en fysiskt aktiv lek. Barnen 

experimentera  kulans rörelsemönster och hur kulbanan kunde byggas på olika sätt. I 
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vissa fall tröttnade de på aktiviteten och började istället att räkna kulorna, dela dem 

mellan sig och helt plocka isär banan. Att korrelationen inte blev starkare kan bero på 

att leksakerna främjade olika beteenden. Det kan även bero på den bestämda ordningen 

av leksakerna. Ponnygården var den leksak som användes vid det första 

observationstillfället. Det finns därför en risk att barnen då var mer dämpade och blyga 

inför varann samt mot oss testledare än vid tillfället då kulbanan användes. Detta hade 

kunnat kontrollerats genom att låta hälften av grupperna få börja med ponnygården och 

andra hälften med kulbanan. Även miljömässiga aspekter som dagsformen hos barnen 

och observatörerna, eller vilken veckodag och tidpunk som observationen utfördes, kan 

ha påverkat korrelationen. För att kontrollera dessa faktorer anses det lämpligt att 

behålla flera testtillfällen.   

En metodaspekt som kan ifrågasättas är saknaden av en stramare struktur för hur 

undersökningsdeltagarna blev observerade. Under hela observationen studerades 

samtliga barn fritt. Det kan lätt antas att observatörerna inte studerade samma barn vid 

samma tillfälle och då inte heller såg samma beteende hos barnen. Det är inte rimligt att 

anta att observatörerna lyckades få med barnens alla beteenden. Ett sätt vore istället att 

ha en tidsbegränsad period för varje undersökningsdeltagare där båda observatörer 

endast ska mäta beteenden hos denne. Risken att utföra observationen på detta sätt är 

dock att missa grupprocesser och samspelet som ändå sker mellan 

observationsdeltagarna.  Dessutom skulle varje barn endast bli observerad under fem 

minuter om observationen i sig ska hålla sig inom 15 minuter. Längre sessioner vore 

varken lämpligt eller möjligt då barnens intresse för aktiviteten oftast avtog mot slutet 

av den befintliga sessionen. Ett alternativ vore att videofilma momentet och vid senare 

tillfälle kunna koda observationerna ytterligare. Problematiken med detta är att få 

tillstånd av vårdnadshavare då materialet skulle klassas som betydligt känsligare och 

risken finns att deltagningsantalet skulle minska. En annan metodbrist är huruvida 

miljön kan återspegla barnens faktiska färdigheter i emotionell reglering. Flertalet barn 

var under observationen mycket försiktiga och blyga för att närma sig leksakerna. De 

interagerade sällan med de andra barnen och frågan är om detta berodde på vår närvaro 

som främlingar. Eventuellt skulle barnen inte bli lika påverkade om vi lämnat rummet 

och istället observerat bakom spegelglas. Förskolorna var dock inte utrustade med 

sådana faciliteter så rent praktiskt var det inte möjligt.  

Inför framtida mätningar bör observationsmetoden ses över ytterligare. Med tanke på att 

endast 6 av skalans 11 items ansågs lämpliga att ha med i analysen kan annat material 

tänkas användas. Förslagsvis leksaker som kräver mer interaktion och samarbete mellan 

barnen. Ett exempel vore om testledaren presenterade ett problem som barnen 

tillsammans skulle få lösa och som var på en pedagogisk och utvecklingsmässigt 

lämplig nivå. En annan lösning är att helt ta bort dessa items ur skalan. Risken då är 

huruvida skalan  täcker upp hela innebörden av emotionell reglering. De items som 

plockades bort relaterade till huruvida barnet kunde uppvisa förändrade arousalnivåer, 

exempelvis "lugna ner sig", "visa känslor" och "kontrollerar sitt humör". Eftersom 

emotionell reglering just innebär hur pass väl emotioner kan kontrolleras anses det 

lämpligare att ändra metoden än att ta bort dessa items. 

Även om resultaten ifrån observationerna kommer att jämföras mot lärarskattningar av 

undersökningsdeltagarna är båda metoderna svaga för skattningsfel. Skalan utformades 
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för att vara lämplig för lärare och föräldrar. De anses känna barnen på ett djupare plan 

och gör bedömningar utifrån fler faktorer än vad vi inom forskningsgruppen rimligen 

kan uppskatta utifrån två observationstillfälle per barn. Cole med flera (2004) 

förespråkade mätningar av emotionell reglering där miljön är mer kontrollerad. Säkrast 

resultat anses fås i studier vars design varit uppbyggd på flera olika metoder och 

mätsätt. Exempelvis skulle det vara att föredra mätningar där slutsatsen att emotionell 

reglering verkligen uppstått kan dras, detta exempelvis genom EEG-mätningar eller 

användandet av motsatta testsituationer likt försöket med barn som testats i närvaron av 

andra och i situationer då de trott att de var ensamma.  

Det unika för studien i förhållande till tidigare rapporter av delskalan Emotionell 

Reglering  inom PsPATHS är att den är utförd i en svensk kontext. Resultaten visar att 

skalan lämpar sig för fortsatta mätningar för implementeringen av PsPATHS i Sverige. 

Studien lyfter dock även fram vikten av fortsatta och kompletterande mätningar för 

framtida studier. 
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Bilaga 1: Social Competence Scale 

 

Child 3 Participant Number:___________________  

Date of Observation:_________________________ 

Observer Name:_____________________________ 

Toy: ______________________________________ 

Preschool:__________________________________ 
 

Prosocial/Communication Skills  

 Not  

at all  

A   
little 

Moderately 
well 

Well  

 

Very well 

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 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 

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 
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Bilaga 2 

 

Playmobil Country, ponnygård, modell 5222 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deluxe Marble race/ Marble Run Play Set, modell WK-883-02 
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Bilaga 3: PsPATHS Observation Code Book: Emotional Regulation Skills 

 
1. 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.) 

 

2. 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.) 

 

3. 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) 

 

4. Expresses needs and feelings 

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

conflict/upsetting situation) 

 

5. 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? 

 

6. 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’) 

 

7. 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)  

 

8. 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 

 

9. 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 ) 

 

10. 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) 
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*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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


