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Abstrakt 
 

För att undersöka interbedömarreliabiliteten i Emotional Interaction Style – assessment (EIS – 

assessment), vid bedömningar av Marschak Interaction Method (MIM), har tre inspelade MIM 

filmer skattats av sju bedömare. Reliabiliteten beräknades med intraklasskorrelationskoefficient 

(ICC). I bakgrunden har en teoretisk genomgång gjorts av aktuell forskning gällande barns 

utveckling och samspel mellan barn och föräldrar. Vidare har bakgrunden till MIM och EIS-

assessment redovisats. För att ytterligare belysa användbarheten av skalan har bedömarna, i 

samband med skattningen av filmerna, reflekterat och förutsättningslöst skrivit ned tankegångar, 

frågor och erfarenheter vilka varit en del av diskussionerna i samband med att uppsatsgruppen 

träffats. Medelvärdet på intraklasskorrelationskoefficienten, på hela materialet, visar på en god 

samstämmighet mellan skattarna. Styrkan i överensstämmelsen i film A värderas som god, i film 

B mycket god och i film C hyfsad. I film A och B värderas den inre konsistensen (Cronbachs 

alfa) som mycket god. I film C värderas den inre konsistensen som god. Vår bedömning är att 

EIS – assessment är en användbar skala för att beskriva samspel mellan föräldrar och barn i 

kliniska sammanhang och att det vore värdefullt med fortsatt forskning. 

 

 

Nyckelord: Emotional Interaction Style – assessment, Marschak Interaction Method, MIM, 

samspel, samspelsbedömningar, interbedömarreliabilitet, intraclasskorrelation  
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Förord 
 

Den här uppsatsen skrivs inom ramen för Psykoterapeutprogrammet ”Barn och föräldrar” vid 

Umeå universitet. Vi är sju författare som har olika grundutbildningar och erfarenheter från flera 

olika pedagogiska, psykologiska och människovårdande yrkesområden. Gemensamt för oss är en 

mångårig klinisk erfarenhet av arbete inom barn- och ungdomspsykiatrin och hos oss finns även 

erfarenheter från vuxenpsykiatrin, barnhabiliteringen samt mödra- och barnhälsovården.  

 

När vi för ca fem månader sedan blev erbjudna att delta i ett projekt vid vår egen institution i 

Umeå angående bl.a. interbedömarreliabiliteten av ett nytt finskt bedömningsinstrument av MIM 

”Emotional Interaction Style - assessment” – i samarbete med dr Karin Nilsson och vår 

kursledare psykolog Britta Sundberg och professor Bruno Hägglöf, blev vi alla intresserade.  

Bakom vårt beslut att gå in i arbetet finns ett genuint och praktiskt kliniskt intresse av 

interaktionstestet MIM och för behandlingsmetoden Theraplay. Dessutom menar vi att vi genom 

uppsatsarbetet deltar i diskussionen och processen kring samhällets krav på evidensbaserade 

behandlingsmetoder i kombination med vårt eget intresse av att utvärdera vårt psykoterapeutiska 

arbete med metoder som är reliabla och valida. 

 

Under två och ett halvt års studier har vi fördjupat våra kunskaper i modern utvecklingspsykologi 

och systemteori.  Vi har inhämtat kunskap om sambanden mellan bl.a. neurobiologi, subjektiva 

erfarenheter och mänskliga relationer – det som placerar anknytningsforskningen i ett tydligt 

biologiskt sammanhang och förklarar de tidiga erfarenheternas betydelse för individens 

utveckling. Parallellt har vi i det kliniska arbetet utmanat och utvecklat vår terapeutiska 

kompetens med fokus på samspelet mellan föräldrar och barn.   

 

I utbildningsprocessen har vi lärt känna olika test och bedömningsinstrument som belyser och 

utvärderar barns psykiska och sociala svårigheter inför eventuell behandling. Vi har också 

fördjupat arbetet med föräldraintervjuer inför behandling.  
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Genom utbildningens inriktning på samspelet mellan barn och föräldrar och deras inbördes 

interaktionsmönster har vi också introducerats till Marschack Interaction Method, ett 

interaktionsinstrument - i raden av sådana – som utarbetats av Marianne Marschak i USA. 

Under vårterminen 2007 gick vi introduktionskurser i de två psykoterapeutiska 

behandlingsmetoderna Theraplay, som är kopplat till MIM och Barnorienterad familjeterapi - 

BOF. Vi skulle därefter välja mellan att arbeta psykoterapeutiskt med någon av dessa två 

metoder, eller att fortsätta ytterligare ett år med barn i individualterapi.  

Var och en av oss stod således inför ett viktigt val då Högskoleverket, som hade haft i uppdrag 

att se över psykoterapeututbildningarna i Sverige, kom med en ny rapport. I rapporten riktades 

kritik mot majoriteten av utbildningsinstitutionerna. Mot vår utbildning i Umeå riktades kritiken 

främst mot bristen på forskning kring de erbjudna utbildningsalternativen BOF och Theraplay.  

 

Högskoleverkets rapport våren 2007 (rapport 2007:30) berörde oss. Vi följde och följer med 

intresse den vetenskapsteoretiska debatten kring evidens av behandlingsmetoder och frågorna om 

dess relevans för psykoterapeutiska behandlingsinsatser. Vår utbildning och vår kliniska 

erfarenhet står nämligen inte helt i överensstämmelse med högskoleverkets bedömning. Vi inser 

att universitet och andra utbildningsinstitutioner nu riskerar att tvingas lägga ner 

terapeututbildningar, som vi uppfattar ligger i framkanten ur ett barnspsykiatriskt perspektiv. Den 

moderna attachmentteorin och vår kliniska erfarenhet säger oss att vi i inom professionen 

behöver terapeututbildningar med tydlig samspelsinriktning.  

 

Samtidigt bedömer vi att det är angeläget att få tillgång till användbara instrument för såväl 

forskning som kliniskt arbete. Vi behöver interaktionstest som kan ge oss nödvändig kunskap 

inför eventuella behandlingsinsatser och som kan utvärdera resultatet av psykoterapeutiska 

behandlingar.  

 

Vi frågar oss bl.a. om man har instrument som fångar in de komplicerade variablerna bakom 

samspelsprocesserna och fångar man in förändringar i relationer och samspel - således är 

instrumenten förutom reliabla också valida?   
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Med detta som bakgrund går vi in i arbetet kring det nyskapade utvärderingsinstrument av MIM - 

Assessment of Emotional Interaction Style enligt Salo & Mäkelä (2006).  

En av konstruktörerna av det nya utvärderingsinstrumentet av MIM – dr Jukka Mäkelä – har 

också tillsammans med psykolog Britta Sundberg och dr Lotta Lassenius-Panula introducerat oss 

för MIM och Theraplay.  Det finskspråkiga inslaget i vårt uppsatsarbete har dock inneburit stora 

vita fläckar på vår karta p.g.a. att endast en begränsad del av manualen – bedömningsskalorna och 

definitionerna av skalstegen – ännu är översatta till engelska. Den övriga texten finns ännu endast 

på finska, ett språk, som vi tyvärr inte behärskar.  

I vårt gemensamma arbete har vi samtliga skattat de tre filmerna. Därutöver har Christina haft 

huvudansvar för abstract och sammanställt resultat och metod. Bitte och Hanne har skrivit 

bakgrund, det tidiga samspelets betydelse. Ingela, Stina och Annika har skrivit delen om MIM. 

Annika har skrivit förordet. Gulli har skrivit delen om influenser till manualen och satt 

ihop/redigerat materialet. Diskussionen har vi gemensamt författat samt att vi alla haft 

synpunkter, gett ändringar till hela materialet.  
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Bakgrund 
 

Det tidiga samspelets betydelse utifrån modern anknytningsteori 

Det tidiga samspelet vet vi nu är något av de mest betydelsefulla för barns utveckling och 

välmående. Modern forskning har visat att tidiga insatser för barn och föräldrar som har 

samspelssvårigheter, kan förebygga problem senare i livet.  Den tidiga samspelsinlärningen är 

betydelsefull eftersom den lagras implicit i minnet, vidare som kroppsminnen och har en 

automatisk karaktär och därför kommer att styra den senare utvecklingen. Man kan således 

definiera minnet som en process som påverkar framtiden (Siegel, 1999).  

 

 Mänskligt psykologiskt liv börjar före födelsen. 

Vi människor har från början genomtänkta system för känslomässig kommunikation, motiv och 

upplevelser via synen, hörseln och beröring. Under fostertiden utvecklas och formas de 

grundläggande motivationssystemen i fostrets hjärna (Trevarthen, 2007). Enligt Fonagy (2007) 

har människan två komplementära och primära motivationssystem d.v.s. anknytningssystemet 

och intersubjektivitet vilka reglerar såväl fysisk som psykisk närhet/avstånd. 

 

 Hjärnans utveckling och affektreglering. 

Vi människor föds ofullgångna d.v.s. hjärnan är outvecklad och därmed vår förmåga att reglera 

affekter. Alla nervceller finns redan från början i spädbarnets hjärna. För att vi ska kunna fungera 

i vår omgivning och för att de inte ska gå förlorade behöver de stimuleras och användas 

(Gerhardt, 2004). Detta gör oss sårbara men gör också att anpassningen till vår sociala och 

kulturella miljö, ur ett evolutionärt perspektiv, underlättas. När vi föds behöver vi ovillkorligen 

andra för att överleva, andra som tar hand om oss och som vi kan gå in i relation med.  

Det späda barnet har inget utvecklat system som tar hand om affekter utan det är föräldrarna 

som under det första året behöver fungera som ställföreträdare för den outvecklade hjärnan 

(Shore, 2007).  

 

Den mänskliga hjärnan är komplex till sin struktur och kan beskrivas utifrån olika nivåer. Basalt 

finns de funktioner som garanterar vår grundläggande överlevnad. Därefter utvecklas de 

känslomässiga reaktionssystemen som gör att vi kan leva tillsammans med andra. Ytterst ligger 

den prefrontala hjärnbarken som förbinder den övriga hjärnbarken med den känslomässiga och 

överlevnadsinriktade subcortex, de mer känslomässiga och överlevnadsinriktade djupare lagren. I 
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den orbitiofrontala delen av den prefrontala hjärnbarken sker bearbetningen av känslomässig 

information och organisering av känslomässig inlärning. Affekter och impulser skapas spontant i 

amygdala och hypothalamus och dessa noteras sedan, kontrolleras och hålls eventuellt tillbaka, i 

den orbitofrontala hjärnbarken. Här sker utvecklingen av upplevelse- och tolkningsförmågan och 

via kopplingar till överlappande associationsområden kan vi med tiden samordna, tolka och 

integrera sinnesupplevelser. Den högra delen av den orbitofrontala hjärnbarken, den del som Sue 

Gerhardt benämner som den ”sociala hjärnan”, reagerar också på andra människors känslor och 

är basen för vår självkontroll och förmåga till empati (Gerhardt, 2004). Utvecklingen i det 

orbitofrontala området är med andra ord beroende av erfarenheter. Det är den högra 

orbitofrontala delen av hjärnan som dominerar under spädbarnstiden. Shore (2007) menar att 

spädbarnets relation till sina primära anknytningspersoner är en relation mellan två 

högerhjärnhalvor.  

 

Affekterna kan beskrivas som vårt första språk. Ett spädbarn riskerar hela tiden att överväldigas 

av starka känsloreaktioner och föds med en ”förväntan” om att någon ska ta hand om deras 

stress. Spädbarnets hjärna behöver hela tiden en jämn nivå av hormonet kortisol för att utvecklas 

optimalt. Detta hormon utlöses också vid ”nödsituationer” för att frigöra energi till att hantera  

stressen som då uppstår. Långvariga stresstillstånd är skadliga för hjärnans utveckling.   

 

Spädbarnet kan inte själv hantera sitt kortisol. För att skydda barnets hjärna från förhöjda värden, 

behöver de vuxna via beröring och känslomässig intoning, reglera och härbärgera dess affekter 

för att hjälpa barnet från ett kaotiskt och upphetsat tillstånd till en mer harmonisk nivå. Genom 

erfarenheter av hur detta görs bildas ” mönster” i hjärnan som så småningom ” lär” sig att reglera 

kortisolnivåerna. (Gerhardt, 2004) 

 

Spegelneuroner, som är en särskild form av hjärnceller är medfödda och är grunden för 

människans förmåga till imitation. Dessa är utgångspunkten för inlärning, för utvecklingen av en 

reflekterande och empatisk förmåga, förmågan att tolka en annan människas motiv och ta andras 

perspektiv, inlärning och utvecklingen av språket. Dessa neuron fungerar som en spegel; de 

reagerar likadant på en egen handling som på någon annans. Spegelneuronen är den minsta 

gemensamma nämnaren för vad som händer i hjärnan när en människa ser sig själv i andra. Med 

andra ord kan vi betrakta den tidiga imitationen som medfödd.  
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Vi vet nu att barn kan kommunicera med andra redan från födelsen. Från allra första början 

försöker vi förstå oss själva och andra. Spädbarn imiterar för att få en dialog och för att dela 

känslor-intersubjektivt. Det finns ett inbyggt skyddssystem som reglerar vilka vi låter oss speglas 

med som innebär att rädsla och stress stänger av spegelneuroner. Kommunikation mellan 

människor kan beskrivas som att känna av den andres motiv och känslor utifrån hur kroppar rör 

sig och inte bara genom utbyte av information. Det viktiga är inte vad som sägs utan hur det sägs, 

barnet känner i sin kropp hur föräldern känner. Du kan inte kommunicera utan att vara i 

interaktion, det är i interaktion med andra som du blir medveten om att du blir uppfattad och det 

är då det kan bli ett ömsesidigt relaterande. (Trevarthen, 2007). 

 

Reglering av inre tillstånd 

Självreglering kan ses som ett systemiskt samspel mellan olika faktorer som biologi, genetik och 

det tidiga samspelet mellan föräldrar och barn. Barnet är med andra ord beroende av att 

föräldrarna är tillgängliga, lyhörda och kärleksfulla och förstår barnets olika tillstånd på ett 

insiktsfullt och förutsägbart sätt och hjälper barnet att reglera dess känslor.  

 

Föräldrarna behöver dela barnets kroppsliga och känslomässiga erfarenheter för att barnet med 

tiden ska kunna integrera en egen regleringsförmåga och bygga trygga inre bilder. När detta sker 

blir det möjligt för barnet att nyfiket och med intresse vända sig utåt. I takt med barnets 

utveckling behöver föräldrarna, förutom att ge omsorg och känslomässig närvaro hjälpa barnet 

att reglera, organisera och utmana sig och sina förmågor för att så småningom kunna fungera i 

världen. Föräldrars förmåga att reflektera över barnet är viktig för utvecklingen av barnets 

förmåga till självkontroll och självreglering. Barnets affekter och reaktioner bromsas eller 

förstärks via föräldrarnas bemötande. Barn föds också med olika temperament och reagerar 

därför olika på sin omgivning vad det gäller stressreaktioner och förmåga att reglera affekter. 

Dessa olikheter gör att föräldrarnas förmåga utmanas olika mycket. Sue Gerhardt (2004) menar 

dock oavsett barnets temperament, att det som verkar vara det mest avgörande för barnets 

utveckling ändå är i vilken utsträckning de vuxna är känslomässigt tillgängliga och närvarande för 

att kunna tolka barnets signaler och kunna reglera dess olika känslor.  

 

Om föräldrarnas omhändertagande av det lilla barnet varit gynnsamt börjar den implicita, högra 

hjärnhalvan, från och med andra levnadsåret knytas ihop med den explicita, vänstra, det är då den 

språkliga förmågan ökar och det sker en utveckling av det verbala självet och det symboliska 

tänkandet. D.v.s. den högra hjärnhalvans ”upplevda känsla” knyts ihop med den vänstra 
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hjärnhalvans verbala skildring. Det innebär att intellektet inte längre behöver vara fångat i en 

intensivt oreglerad känsla utan får då också tillgång till sina resurser i den vänstra hjärnhalvan för 

att reglera sina affekter, en förutsättning för utvecklingen av mentaliseringsförmågan. Både för 

svaga och för starka affekter har en påtagligt negativ inverkan på vår mentaliseringsförmåga 

(Havnesköld, 2007). 

 

 

 Anknytning och utvecklingen av mentaliseringsförmågan 

Anknytningsteorin har sina rötter i John Bowlbys arbete på 1950-talet. Bowlby var bland de 

första som beskrev att människan har en beredskap att delta i social interaktion. Vi kan inte låta 

bli att knyta an till viktiga andra- det är biologiskt nedärvt- för vår säkerhet och trygghet och för 

att kunna utvecklas och gradvis utforska oss själva (Rydén 2007). Med andra ord behöver vi 

social interaktion för att vi ska kunna utveckla inre representationer/arbetsmodeller.  

 

När vi talar om anknytning menar vi barnets anknytningsbeteende och förälderns 

omsorgsbeteende. Den trygga anknytningen uppstår när föräldrar kontinuerligt reglerar barnets 

affekter och reparerar de avbrott och missförstånd som inträffar i relationen. Det resulterar i att 

det implicita/omedvetna självet blir helt och integrerat och barnet lär sig så småningom på så vis 

att reglera sina egna känslor, medvetet och omedvetet. I en förutsägbar och tillitsfull relation är 

föräldrarna lyhörda för barnets behov av närhet och behov av att röra sig bort, genom att vara 

flexibla kan de matcha barnets utveckling. Föräldrarna kommer att fungera som barnets trygga 

bas som innebär att barnet vet att det får hjälp vid behov. Erfarenheterna som barnet gör lagras i 

minnet och blir till inre representationer/arbetsmodeller av ”mig med min förälder”. Föräldrarnas 

lyhördhet för barnets känsloliv och medvetande samt deras förmåga att härbärgera och spegla 

barnets olika tillstånd påverkar barnets förmåga att symbolisera inre tillstånd som i sin tur hjälper 

barnet att reglera sina affekter. Här spelar förälderns reflektiva förmåga en avgörande roll. Om 

barnet däremot inte får hjälp med sin affektreglering utvecklas inte tilliten och tryggheten med 

andra och det implicita självet kan skadas på djupet. Barnet tvingas stänga av sitt känslomässiga 

upplevande och utveckla strategier för att klara av olika situationer.  

 

Föräldrar som har svårigheter med att reglera sina egna – i synnerhet negativa – känslotillstånd 

kommer troligtvis att ha svårigheter att hjälpa barnet reglera sina känslor eller reflektera över dem 

med barnet. Barnet lär sig att dra ner på sina anknytningssignaler och försöker bli känslomässigt 

självförsörjande; barnet utvecklar ett undvikande och otryggt anknytningsmönster.  
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Andra föräldrar kan vara mer oförutsägbara i sitt sätt att svara på barnets känslor, ibland är de 

tillgängliga och intresserade för barnet men oftast utgår det känslomässiga samspelet från 

förälderns behov. Barnet lär sig att hyperaktivera sina anknytningssignaler för att ha största 

möjliga chans att få ett gensvar från föräldrarna. Detta kallas för otryggt, ambivalent eller 

motspänstigt anknytningsmönster och inte heller här kan barnet utnyttja föräldrarna som ”en 

trygg bas”. 

 

Ibland kan föräldrar ha så stora svårigheter att se, bekräfta och skydda sitt barn att barnets 

erfarenheter av samspel med föräldrarna blir osammanhängande och ofta skrämmande. Dessa 

erfarenheter gör att det blir omöjligt för barnet att skapa en sammanhållen mental representation 

av ”mig med min förälder”. Ofta har dessa föräldrar egna traumatiska och obearbetade känslor 

som överväldigar dem. Barnets själv blir då fragmenterat, ett s.k. desorganiserat 

anknytningsmönster utvecklas till skillnad från de organiserade anknytningsmönstren där barnets 

erfarenheter av samspel med föräldrarna varit tillräckligt konsistenta så att de har kunnat skapa en 

sammanhållen mental representation av ”mig med min förälder”.  

 

Enligt Fonagy (2007) är ett av de främsta evolutionära syftena med anknytningsrelationen mellan 

föräldrar och barn att möjliggöra utvecklingen av mentaliseringsförmågan under de första 

levnadsåren. Anknytningsrelationen är den som i hög grad avgör hur väl denna förmåga 

utvecklas. Mentaliseringsförmåga innebär att kunna föreställa sig mentala tillstånd hos sig själv 

och andra. Havnesköld (2007) beskriver det som en form av implicit-relationellt vetande och att 

det handlar både om medkänsla och om tolkning, ”someones mind in your mind”.  

 

Detta skapas via erfarenheter av hur det är att vara med någon annan. Men det handlar också om 

att sätta sig in i den andres värld och samtidigt vara medveten om sig själv, att utveckla sin egen 

berättelse.  

 

Föräldrar som har en representation av sitt barn, som någon som har affekter, önskningar och 

intentioner, kan läsa av och spegla tillbaka dessa till sina barn. Via föräldrarnas representationer 

av sig får då barnet möjlighet att upptäcka och börja kunna organisera sina egna inre erfarenheter. 

Först därefter kan babyn börja känna igen dem i sig själv. Detta är en förutsättning för 

utvecklandet av mentaliseringsförmågan. Affekter som däremot inte tas upp i föräldrarnas 

medvetande och inte speglas tillbaka, förblir diffusa och orepresenterade (Slade 2005). 
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 Att bedöma samspel 

När vi beskriver samspel som ett ömsesidigt utbyte i det direkta mötet mellan individer, kan 

relationen ses som resultatet av ett regelbundet samspel mellan individer (Lindberg, 2000; 3). Att 

bedöma samspel innebär med andra ord att fånga det som finns emellan, det intersubjektiva 

mötet. Det är viktigt att vi behandlare har verktyg som hjälper oss att göra mer exakta och 

pålitliga observationer. Iakttagelserna vid samspelsobservationer ger oss information om olika 

sidor av barn och föräldra- relationen vilket gör att vi kan bilda oss en uppfattning om barnens 

och föräldrarnas resurser och svårigheter. Samspelsobservationen ger oss vidare information som 

hjälper oss att bedöma på vilken nivå insatsen ska sättas in för att hjälpa föräldrar och barn att få 

ett mer utvecklingsbefrämjande samspel. För att kunna göra tillförlitliga bedömningar krävs vana 

att se och analysera samspel och ha utvecklingspsykologiska kunskaper - med betoning på 

emotionell utveckling - samt kunna tolka hur barn i olika åldrar uttrycker grader av psykiskt 

fungerande och mående.  

 

Historisk tillbakablick 

Marschak Interaction Method – MIM - har utvecklats sedan slutet av 50-talet då Marschak (1960) 

genomförde sin pilotstudie med en nykonstruerad observationsmetod med vilken man ville 

studera föräldra-barn interaktionen. 

 

 Målsättningen var att förstå barns assimilationsprocess utifrån deras beredskap att imitera och 

identifiera sina föräldrar. Det fanns vid den tiden få metoder som hade konstruerats för att mäta 

vilken slags relation, som finns mellan två personer. Snarare konstruerades metoder för att man 

skulle locka fram, och sedan studera, barns respons på ett specifikt stimuli (DiPasquale i Munns, 

2000). Marschaks metod var strukturerad och man observerade interaktionen där en förälder fick 

genomföra en serie uppgifter tillsammans med sitt barn i hemmet med en förälder i taget. 

Marschak kom sedan att kalla metoden för Controlled Interaction Schedule (CIS).  

 

CIS utvecklades till att börja med för att möta detta specifika forskningsbehov och under de ca 

50 år som observationsmetoden – CIS senare MIM - funnits, har en rad tillägg och 

modifikationer gjorts, när det gäller formatet och aktiviteterna.  Man har också utvecklat olika 

fokus vid analysen av observationerna. Det har skett en växelverkan mellan forskning och kliniskt 

arbete, men designen på dagens MIM (Marschak Interaction Method) följer i grund och botten 

de ursprungliga riktlinjerna för CIS (DiPasquale i Munns, 2000). Alltmer anpassades metoden för 
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kliniska syften och CIS blev MIM. MIM är sedan dess bedömningsinstrumentet till 

behandlingsmetoden Theraplay.  Interaktionen i MIM-sessionen analyseras utifrån 

Theraplaymetodens fyra tolkningsdimensioner samt grad av lekfullhet i samspelet (Sundberg, 

2005). 

 

Ett steg i utvecklingen av MIM gjordes genom en uppdelning av uppgifterna, utifrån om de skall 

avslutas av två interagerande individer tillsammans (Ömsesidigt/Engagerat) eller av var och en 

för sig (Autonomt). På det sättet fick man fram olika information om hur varje barn-föräldrapar 

samspelar med hänsyn till intimitet och att ”vara tillsammans” å ena sidan, och hur de samspelar 

med hänsyn till autonomi och att vara särskiljd å andra sidan (Jernberg, 2001). 

 

 Jernberg (1991) talar om att man med hjälp av MIM och genom att hålla ovanstående 

beteendestilar i minnet kan fastställa graden av: hur den vuxne tolererar, underlättar eller 

undertrycker barnets barnsliga/infantila kontra strävsamma beteenden, i hur hög grad den vuxne 

styr, åtskiljd/oberoende av barnet, i samförstånd med barnet eller i konflikt med barnet, balansen 

mellan att ge tillgivenhet och att ge ledning/styrning osv. 

 

Utöver ovanstående är uppgifterna utformade/designade att locka fram särskilda kluster av 

beteenden hos föräldrar och barn i var och en av följande kategorier: 

 

Vuxen:  Hur främjar den vuxna anknytning 

             Hur visar den vuxna vägen för målmedvetet beteende 

            Hur gör den vuxna barnet uppmärksam på miljön 

 Hur hjälper den vuxna till att reducera stress 

 

Barn: Hur visar barnet anknytning 

 Hur visar barnet målmedvetet beteende 

 Hur visar barnet vakenhet för miljön 

 Hur visar barnet förmåga att handskas med stress 

 

DiPascuale (1980 s. 29) hänvisar till Marschak (1980) som ur sin forskning sammanfattar att 

barnets beredskap att imitera och identifiera sig med sin förälder uppmuntras eller hindras genom 

tre aspekter av föräldrastilar: kvaliteten på tillgivenheten som föräldern visar, förälderns sätt att 
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leda och/eller kontrollera/styra barnet samt förälderns uppfattning/upplevelse (perception) av 

barnet.  

  

I det följande har vi, genom en reflektion utifrån Marianne Marschaks artikel från 1960 – “A 

Method for evaluating Child-Parent interaction under controlled conditions”, valt att belysa hur 

man såg på föräldra-barn-interaktionen 1960 och hur vi ser på den idag.  

 

I artikeln skriver Marschak att man framför allt genom tillkomsten av freudiansk psykologi ser 

barn-föräldrarelationen som en avgörande variabel i formandet av barnets personlighet. Man 

hade dock tills dess varit tveksam till direkt observation av barn-föräldrainteraktionen, eftersom 

det bl.a. skulle krävas så omfattande observationer och dessutom tänkte man att observerbart 

beteende skulle reflektera irrelevanta faktorer som skymmer mer relevanta underliggande 

processer. Man tänkte att dessa underliggande processer bättre skulle visa sig genom projektiva 

metoder. Projektiva metoder var dessutom standardiserade och inter-individuella jämförelser 

skulle kunna genomföras.   

 

Marschak hänvisar dock till några olika observationsmetoder som hade använts i 

barnpsykologiska studier och som hade uppdagat betydelsefulla aspekter på barn-föräldra 

interaktionen. Hon presenterar sedan i detalj den metod som hon hade arbetat fram för 

kontrollerade observationer i hemmet och som hon hade testat i ett pilotprojekt. Projektet 

genomfördes 1960 då den amerikanska modern i allmänhet var den primära vårdgivaren, genom 

att hon var den förälder som var hemma, medan mannen förvärvsarbetade.  

 

Observationsmetoden ville, enligt Marschak, belysa forskningsproblemet assimilationsprocessen, 

genom att studera imitation och identifikation hos barnet. I sammanhanget definierades imitation 

som tendensen och förmågan att imitera det som varseblivs. Identifikation definierades enligt 

psykoanalytisk teori, som egots absorberande av speciella karaktäristika hos en annan person som 

man är känslomässigt bunden till. Marschak beskrev imitation och identifikation som 

överlappande fenomen, men att de ändå kan identifieras genom olika operationella kriterier. 

Uppgifter konstruerades för att synliggöra a) barnets benägenhet till imitativa handlingar i närvaro 

av modellen b) mer beständig och beteendemässig likhet, med sannolik grund i identifikation, c) 

barnets fantasier kring att vara som föräldern d) föräldraattityder som kan påverka 

assimilationsprocessen.  
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Förutom den stora mängden av möjliga spontana attityder hos föräldrarna, som man hade 

förhoppningar om skulle komma fram, planerades sessionen på ett sådant sätt att mönster i a) 

föräldrarnas sätt att kontrollera situationen b) föräldrarnas reaktioner på barnens misslyckanden 

och c) föräldrarnas reaktioner på barnets mognadsnivå som den visar sig i barnets prestation 

skulle bli synliga. Man gjorde ljudbandsupptagningar av intervjuer och barn-föräldra sessionerna. 

Testaren observerade och några sessioner filmades. Samtidigt kommenterar Marschak att det är 

viktigt att uppleva helheten ”The Gestalt” av en situation medan den pågår och inte överlämna 

sig åt kameran. Resultatet utvärderades kvalitativt utifrån fyra variabler, föräldrakontroll, 

föräldrars reaktioner på barnets misslyckande, föräldratillfredsställelse genom barnets prestation, 

assimilationsprocessen – imitation och identifikation.  

 

I Marschaks artikel finns både sådant som vi känner igen från vårt sätt att utvärdera föräldra-barn 

–interaktion i dag, men också perspektiv och betoningar som vi delvis lämnat. Det som står i 

centrum här är vad barnet assimilerar av föräldern. Beter sig barnet som föräldern? Är förälderns 

värld en del av barnets? Talar de på ett liknande sätt? Rör de sig på liknande sätt? Har de liknande 

psykologiska försvar? Man frågar sig också vad det är som gör att barnet tar till sig förälderns sätt 

att vara. Marschak skriver bl.a. att i barn-föräldrar assimilationen bör identifikationen med en 

förälder bli starkare om den känslomässiga anknytningen är starkare än till den andra föräldern 

och om de beteendemässiga likheterna också finns vid den förälderns frånvaro.  

 

Idag talar vi inte så mycket om att likna sin förälder, utan snarare vad föräldern och inte minst 

båda föräldrarna - från barnets tillblivelse - kan göra för att vara en trygg/a bas/er i barnets liv. 

Men det handlar också om barnets svar - att vilja vara med sina föräldrar, att känna igen sig och 

genom föräldern lära sig känna sig själv och andra. En utvecklingsbefrämjande assimilation skulle 

kunna beskrivas som ett uttryck för barnets trygga anknytning till sina föräldrar – dess lust och 

glädje i att följa och samspela. 

 

 I dag talar vi vidare om föräldrarnas förmåga att tona in sitt barn, deras förmåga att se barnens 

behov och härbärgera negativ affekt, med målet att ge barnet trygga inre representationer. Vi talar 

också om barnets tidiga samspel med sina föräldrar i termer av en multifaktoriell påverkan på 

barn och föräldrar. 

 

Vi förenas med Marschak (1960) i för utvecklingen betydelsefulla variabler som föräldrars ledning 

– struktur och utmaning. Här lyfter Marschak föräldrarnas olika sätt att leda beroende på den 
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känslomässiga relationen mellan barn och förälder, föräldrarnas inre trygghet i situationen, graden 

av oberoende av barnets prestation för den egna självkänslan och förmågan att härbärgera egna 

känslor. Föräldrarnas svårigheter i relationen speglas i barnens reaktioner med avvisande eller 

vägran att följa föräldern - vägran att imitera. Marschak ser också barnets egna känslomässiga 

behov av att styra och hur föräldrarna möter barnet i detta. Men här redovisas inte någon 

reflektion kring någon yttre orsak (exempel; det observerade barnet hade blivit storebror) utan 

endast hans uttryck för intrapsykiska libidinösa behov. I sin sammanfattning och tankar inför 

vidare forskning skriver Marschak: ”observationsmetoden ser ut att vara användbar i en mängd 

studier av interpersonella processer i familjer – förståelsen av det individuella barnet ökar 

väsentligt genom kunskapen av vilket interaktionellt mönster som finns i hemmet”. 

 

Vad är MIM? 

Marschak Interaction Method (MIM) är en strukturerad bedömningsmetod/teknik som används 

för att observera och bedöma samspelet mellan två eller flera individer, t.ex. en biologisk förälder 

och deras barn, familjehemsförälder och barn, adoptivförälder och deras barn. 

Metoden innebär att föräldern och barnet får utföra ett antal specifika uppgifter som är 

utformade för att uppväcka beteenden inom fyra dimensioner; struktur, engagemang, omsorg och 

utmaning. Periodvis har lekfullhet tillkommit som en dimension.   

 

MIM mäter förälderns förmåga att sätta gränser och att skapa en lämpligt ordnad situation 

(struktur), att engagera barnet i samspel, fördjupa kontakten tona in sig utifrån barnets nivå och 

reaktioner (engagemang), att möta barnets behov av uppmärksamhet, tröst och omvårdnad 

(omsorg) och att stödja och uppmuntra barnets ansträngningar att prestera på en 

utvecklingsmässigt lämplig nivå (utmaning). Samtidigt mäter MIM barnets förmåga att svara på 

förälderns ansträngningar i de fyra dimensionerna.  

 

MIM möjliggör, dels att observera mönster i interaktionen mellan föräldern och barnet och dels 

att upptäcka problemområden såväl som styrkor hos föräldern, barnet och i relationen.  

Den direkta observationen är ofta till stor hjälp i bedömningssituationen för att komplettera t.ex. 

en subjektiv berättelse från föräldrar, som ofta är omedvetna om vad i relationen som inte 

fungerar eller har svårigheter att verbalisera detta (Jernberg, 1999). 

 

MIM fokuserar på den samlade bilden och kvalitén av samspelet mellan föräldern och barnet, 

mer än på den mer begränsade bedömningen av kategori av anknytningsmönster (vilken 
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fokuserar helt på barnets beteende som ett svar på förälderns frånvaro och återvändo). 

Bedömning av anknytningskategori är en väldefinierad kunskap baserad på analys av små barns 

reaktioner utifrån bedömningsmetoden ”Strange Situation” (Ainsworths, 1978). Eftersom MIM 

använder en hel uppsättning av uppgifter och tillämpas på barn i alla åldrar, används denna 

metod inte för att kategorisera anknytningsmönster, vilket ibland felaktigt beskrivs. 

 

MIM kan användas kliniskt för att diagnostisera och/eller för att göra behandlingsplanering. 

Metoden kan tillsammans med andra informationskällor som intervjuer, anamnes och 

psykologiska utredningar skapa underlag för väl differentierade val av behandlingsmetod för den 

enskilda familjen. Val av insatser kan vara t.ex. samspelsbehandling som Theraplay, Marte Meo, 

BOF, eller familjeterapi, parsamtal, barnterapi, kognitiv- eller neuropsykiatrisk utredning osv. 

(Sundberg, 2005). 

 

MIM används framförallt som den första bedömningen av samspelet mellan föräldrar och barn 

inför att initiera den strukturerade anknytningsbaserade lekterapin Theraplay. Utbildning i 

metoden utförs av personal på Theraplay Institutet, USA och av deras tränare runt om i världen. 

Metoden är idag spridd till flera länder i Europa såsom Finland, Tyskland, England och nu även 

Sverige.   

MIM används i USA både i allmänna och privata sammanhang, såsom behandlingsprogram för 

drogberoende mödrar, barn med uppfödningssvårigheter, allmänna psykiatriska center, 

sjukhusmiljöer och har också använts för att bidra till domstolsbeslut i placeringsärenden. 

 

Hur går MIM till? 

 

 Intakeintervju 

I kliniska sammanhang rekommenderas att MIM alltid föregås av en föräldraintervju var för sig 

eller tillsammans där information om barnet och familjen ges. Fokus i detta samtal är föräldrarnas 

problembeskrivning och anamnes angående graviditet, förlossning, späd- och småbarnstid. 

Föräldrarna får vidare möjlighet att beskriva den aktuella situationen, problem- respektive 

resursbeskrivning. Syftet med detta intakesamtal är att skapa en arbetsallians med föräldrarna och 

att få kunskap om föräldrarnas egen uppfattning om svårigheterna i samspelet med barnet under 

hela uppväxten. 

Efter denna inledande kontakt presenteras MIM för föräldrarna, syftet med att använda metoden 

och möjligheterna till det gemensamma fokus på interaktionen som MIM ger. 
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 Lokal och utrustning 

I själva MIM-situationen befinner sig barnet och den ena föräldern själva i ett inspelningsrum, 

eftersom MIM-samspelet videoinspelas. I rummet finns ett bord och två stolar utan armstöd, 

båda placerade bredvid varandra längs långsidan så att barn och förälder sitter bredvid varandra. 

På bordet ligger nio numrerade kort med en skriven instruktion för varje uppgift som barn och 

förälder skall utföra tillsammans. Om det är ett litet barn kan barn och förälder sitta på en matta, 

filt eller madrass på golvet, helst med någon form av ryggstöd till den vuxne. 

 

På golvet bredvid bordet finns lådor där det material finns, som behövs för att utföra de 

uppgifter som föräldra/barn interaktionen innebär. För 3-12 års skala innehåller lådorna: 

Två pipdjur 

Ritpapper samt pennor  

Byggklossar av trä 

Två tuber med handkräm 

Två kammar 

Hattar och en spegel 

Russin och/eller godis 

Det bör inte finnas något annat lekmaterial eller annat som kan distrahera barn och förälder, från 

de uppgifter som de skall utföra tillsammans.  

 

Rummet bör vara avskalat inrett och erbjuda en lugn atmosfär.  

Testrummet är utrustat med videokamera, mikrofoner och/eller envägsspegel. I ett närliggande 

observationsrum finns testledaren/behandlarna och följer samspelet via videoobservation. Det är 

viktigt att rummen ligger bredvid varandra, i direkt anslutning för att möjliggöra nödvändig 

kontakt.  

 

 Uppgifterna 

De nio uppgifter som förälder och barn ska genomföra gemensamt är av lekfull karaktär och 

numrerade i en viss ordning. Det finns flera uppsättningar av uppgifter vilka väljs utifrån vilken 

ålder barn har. Åldersskalorna för detta är; för gravida föräldrar, för småbarn (0- ca 3år), 

mellanbarn (ca 3år -12 år) och en för tonåringar.  
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De rekommenderade uppgifterna för åldergruppen 3-12 år är; 

 

1. Ta var sitt pip-djur och låt djuren leka med varandra. 

2. Ta papper och penna. Rita snabbt en teckning och uppmuntra ditt barn att göra en 

likadan. Eller; bygg med klossarna. Säg till ditt barn ”Bygg en precis likadan”. 

3. Ta var sin tub med handkräm och smörj in varandras händer. Eller; kamma ditt barns hår 

och be ditt barn att kamma ditt hår. 

4. Du ska lämna rummet utan ditt barn i en minut. 

5. Berätta för ditt barn om när barnet var en liten baby. Börja med: ”När du var en liten 

baby.” Eller för adopterade eller familjehemsplacerade barn ”När du kom till oss”. 

6. Lär ditt barn något som ditt barn inte kan. 

7. Lek en lek som ni båda kan. 

8. Sätt hattar på varandras huvuden. 

9. Mata varandra med något gott. 

 

De olika uppgifterna är utformade för att framkalla en speciell dimension av beteende. Den 

uppgift t.ex. där den vuxne bygger en enkel konstruktion med klossarna och ber barnet att bygga 

en likadan kräver av den vuxne att strukturera situationen. Övningen möjliggör därmed att 

synliggöra förälderns sätt att strukturera och barnets svar på detta.  

Det är viktigt att betona att de flesta övningarna ger möjlighet att få syn på beteenden inom fler 

än en dimension.  

 

Om båda föräldrarna genomför MIM tillsammans med barnet bör man undvika att ge exakt 

samma uppgifter till både modern och fadern. Omsorgsövningen (smörj varandras händer resp. 

kamma varandras hår) kan därför ges en till vardera föräldern, liksom strukturövningen (rita en 

teckning respektive bygg med klossarna). Detta för att i den utsträckning det är möjligt låta 

situationen förbli ny och intressant för barnet även vid det andra tillfället.  

Andra uppgifter som ”Lär ditt barn något som det inte kan” eller ”lek en lek som ni båda kan” 

ges naturligtvis till båda, eftersom de ger möjlighet för vardera föräldern att komma på en helt 

egen aktivitet.  

Den första aktiviteten ”Ta var sitt pipdjur och låt djuren leka med varandra” har valts ut för att 

starta med, för att den är engagerande, lekfull och ger barnet och föräldern något konkret att 

göra. Det kan hjälpa dem att komma över känslan av oro och olust inför den ovanliga 

situationen. Uppgifterna kommer sedan i en ordning där kraven på prestation, behovet av 
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struktur inom uppgiften och mängd av omsorg och regressiva aktiviteter varierar så att svåra och 

krävande uppgifter inte kommer efter varandra.  

 

 

 Olika sätt att bedöma MIM 

Det sätt som är vanligast idag när det gäller att göra bedömningar av inspelade MIM, är att utgå 

från de fyra dimensionerna; struktur, omsorg, engagemang, utmaning, genom att göra en 

kvalitativ beskrivning. Denna bedömning används sedan för t ex återgivning till föräldrar, 

behandlingsplanering etc. 

 

Bedömningar av MIM har även gjorts med MIM-RS (MIM-Rating Scale) som utarbetades av 

O’Connors (1998) och McKay och Pickens metod från 1996, för att skatta aspekter som mäter 

föräldra-barninteraktionen (Snow & Sullivan, 2006). Vid MIM-RS gör man, utöver en skattning 

enligt ovanstående, även en sammantagen skattning då man tittar på ett antal kritiska punkter och 

gör en bedömning av sammantagen attachmentstil, baserat på observationerna av samspelet 

mellan barn och förälder. 

 

McKay och Pickens metod utvecklades i en studie som avsåg att mäta föräldra-barninteraktionen 

och göra jämförelser med föräldrastress. Ett system togs fram för att  

kvantifiera aspekter av föräldra-barn interaktionen i MIM, detta för att möjliggöra statistiska 

jämförelser med andra kvantitativa metoder, i denna studie Parent Stress Index. (Pickens, 1996). 

Innan 1996 fanns inget publicerat objektivt kodningssystem för MIM som skulle möjliggöra 

kvantitativa analyser av de specifika föräldra-, barn- och dyadbeteenden som var i fokus för 

denna studie. Kodningssystemet består av sex beteendeitems för föräldern, sju för barnet och tre 

för föräldra-barn dyaden, där alla beteenden skattas i en femgradig skala (1=minst optimalt 

beteende, 5=mest optimalt beteende). 

 

Salo och Mäkelä (2006) anser att det har funnits ett behov av att utveckla ett 

bedömningsinstrument som ett komplement till de övriga metoder som finns när det gäller att 

göra MIM-bedömningar. EIS-assessment är ett försök att utveckla ett kombinerat kvalitativt och 

kvantitativt bedömningsinstrument för MIM (bilaga 4). 
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Influenser till utveckling av den finska manualen EIS-assessment 

Emotional Interaction Style -assessment är en manual utarbetad av Salo, & Mäkelä (2006) för att 

underlätta tolkningen av MIM. Manualen är baserad på författarnas erfarenhet av MIM och andra 

interaktionstest som de kommit i kontakt med i sitt kliniska arbete (PAA, Care Index, ERA, 

EAS). Vi kommer kort att redovisa innehållet i de olika interaktionstesten som legat till grund vid 

framtagandet av den finska manualen. Även O´Connors (MIM-RS), som beskrivits i tidigare 

avsnitt, har också inspirerat. O`Connors är direkt kopplat till MIM som observationsmetod men 

inget interaktionstest. (Muntlig kommunikation, Lassenius-Panula 2008). 

 

Crittenden (2005) har utvecklat Care Index som är ett screeninginstrument. Det kan även fungera 

som underlag för planering av en intervention och som intervention men även för att utforska 

nya aspekter av interaktionen mellan vuxen och barn och bedömning av fortsatta insatser. 

 

Bedömningen utgörs av en 3 minuter lång videoinspelning med en lekinteraktion under lugna 

former. Den undersöker den vuxnes sensitivitet i det dyadiska sammanhanget. Skattningen 

fokuserar på observationer av 7 aspekter av barnets och den vuxnes beteende. Varje aspekt av 

beteende skattas separat för vuxna och barn. Crittenden skriver att Care Index är unikt för att den 

undersöker risker i relationen snarare än demografiska, medicinska, näringsmässiga risker kopplat 

till individer (Crittenden, 2005). 

 

Biringen har utvecklat Emotional Avability Scale (EAS) som mäter förälderns sensitivitet, 

förälderns förmåga att strukturera och förälderns emotionella tillgänglighet och icke fientlighet. 

Vidare mäter skalan barnets responsivitet och engagemang i relation till föräldern. De olika 

skalstegen ger tydliga beskrivningar av kriterier vid mätning (Biringen, 2000). I utvecklandet av 

EIS har Salo och Mäkelä haft, och har, stöd av Biringen (Lassenius-Panula 2008). 

  

Charles Zeanah har utvecklat Working Model of the Child Interview (WMCI) som även den 

inspirerat Salo och Mäkelä i utformandet av EIS. WMCI har i Sverige översatts av Risholm 

Mothander och använts i en pilotstudie vid psykologiska institutionen i Stockholm. 

WMCI är en halvstrukturerad, timslång intervju i vilken föräldern beskriver sina subjektiva 

upplevelser och relation till ett specifikt barn. Analysen utgår från både kvalitativa och 

innehållsmässiga aspekter. Metoden har prövats i flera studier och har visat stabilitet över tid att 

påvisa riskfaktorer för utveckling av psykisk ohälsa (Benoit & Zeanah, 1997; Lyberg 2007). 
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Slade (2005) utgår mycket från Fonagys mentaliseringsbegrepp, och har använt det i ett system 

för att koda föräldrars reflekterande fungerande utifrån en intervju (PDI, Parent Development 

Interview). Reflekterande fungerande, syftar på förmågan inte bara att känna igen mentala 

tillstånd hos sig själv och andra utan att länka mentala tillstånd till beteende på ett meningsfullt 

och bra sätt. Dunn och Brown har via observationer och videoinspelning i hemmet tittat på 

affektuttryck i familjer, negativa och positiva, och kopplat detta till hur barnen kan förstå känslor 

och känslouttryck hos sig själv och andra.(Dunn, 1994). 

 

Crowell och Feldman gjorde en mor-barn studie med barn som hade beteendeproblem där en 

grupp var normalbegåvade och en grupp utvecklingsförsenade samt en kontrollgrupp med icke 

kliniska barn. Studiens fokus var mammornas inre modeller av relationer baserad på uppväxt med 

sina egna föräldrar och barnets egen historia och utveckling. Varje dyad sågs i en 

semistrukturerad problemlösningssession anpassad för 24-42 månaders gamla barn. Sessionerna 

filmades i ett rum med envägsspegel. Sessionen bestod av 10 minuter fri lek och 4 uppgifter som 

skulle lösas tillsammans. Det ingick även en separation om 2 minuter med återförening. Både 

mamman och barnets beteende skattades. En vecka efter sessionen intervjuades mamman med 

AAI för att göra klassificering av anknytningskategori. I studien visade det sig att mammans 

anknytningsmönster samvarierade med barnets fungerande (Crowell & Feldman, 1988). 

 

Baumrind (1991) har skrivit om olika interaktionsstilar hos föräldrar och har funnit fyra urtyper 

av stilar; auktoritativ, autoritär, frigjord eller ickedirektiv samt avvisande eller försummande. I den 

auktoritativa stilen är föräldern både krävande och lyhörd. De både övervakar och ger normer för 

barnens uppförande. De är bestämda men inte invaderande eller inskränkande. Föräldrastilen är 

stödjande och inte straffande. De vill att barnen skall vara bestämda men även socialt 

ansvarstagande, självständiga och likväl ha samarbetsförmåga. Den frigjorda föräldern är mer 

lyhörd än han/hon är krävande. De är eftergivna, kräver inte ett moget beteende, tillåter 

självbestämmande och undviker konfrontationer. Den auktoritära föräldern är krävande och ger 

direktiv och är inte lyhörd. De förväntar sig att bli åtlydda utan förklaring. De ordnar en lugn och 

klar föreskrift för sina barns aktiviteter och övervakar dessa. Den avvisande eller försummande 

föräldern är vare sig krävande eller lyhörd.  

De varken strukturerar eller övervakar men kan däremot vara aktivt avvisande och försumma alla 

sina plikter som förälder. Baumrind (1991) har använt indelningen i ett projekt där hon tittat på 

hur det gått för barnen när de uppnått adolescensen. 
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Av referenslistan till den finländska manualen framgår att Salo och Mäkelä tagit intryck av Fonagy 

(2002) och Siegel (1999). Skalan har blivit testad i en ännu inte publicerad finländsk studie. Det 

preliminära resultatet visar att skalan differentierar en klinisk population från en 

normalpopulation. 
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Syfte 

 

 
Syftet med denna studie är att undersöka interbedömarreliabiliteten och belysa användbarheten 

av den finländska skalan EIS – assessment (Salo & Mäkelä, 2006), vid bedömning av MIM, 

utifrån sju bedömares skattningar och erfarenheter gjorda i samband med skattningstillfällena. 

 

 

Frågeställningar 

Vilken interbedömarreliabilitet erhålls mellan de sju skattarna? 

Är skalans dimensioner 1) Struktur och utmaning 2) Emotionell ömsesidighet och initiativ  

3) Omsorg 4) Lekfullhet och 5) Inre representation beskrivna på ett tydligt sätt? 

Är de hela skalstegen 1-5 inom dimensionerna beskrivna på ett tydligt sätt? 

Är EIS – assessment en användbar skala för att beskriva samspel mellan förälder och barn i ett 

kliniskt sammanhang?  

Är EIS - assessment användbar i forskning?  

 

 

Avgränsningar 

Denna uppsats är avgränsad till att innefatta MIM och EIS – assessment. Detta innebär att  

enbart interaktionstest som har kopplingar till MIM och EIS tagits med och beskrivits. 
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Metod 

 

Design 

För att undersöka interbedömarreliabiliteten av EIS – assessment, vid bedömningar av MIM, har 

tre inspelade MIM filmer skattats av sju bedömare. Skattningarna har sedan databearbetats. 

Resultatet av detta redovisas under resultat. Modellen som valts är random och enheten för 

analysen bedömarnas medelvärde. För att ytterligare belysa användbarheten av skalan har 

bedömarna, i samband med skattningen av filmerna, reflekterat och förutsättningslöst skrivit ned 

tankegångar, frågor och erfarenheter mm. Dessa reflektioner och noteringar har varit en del av 

underlaget till de gemensamma samtalen/diskussionerna i uppsatsgruppen gällande manualen och 

dess användbarhet. En sammanfattning från dessa samtal redovisas under rubriken diskussion.  

 

 Deltagare/försökspersoner 

Tre barn med föräldrar, som har kontakt med barn och ungdomspsykiatrin (BUP) på en ort i 

Sverige, utgjorde dyaderna i ett MIM sammanhang. Barnen var i sjuårsåldern. Föräldrarna sökte 

för att barnet och föräldrarna hade samspelssvårigheter. MIM hade genomförts tillsammans med 

familjernas respektive behandlare, som även frågade föräldrarna om deltagande i studien. 

Familjerna är okända för skattarna och föräldrarna har givit sitt tillstånd under gällande yrkes- 

forskningsetisk sekretess (bilaga 3). Informationen gavs att valet att delta, att inte delta eller att 

avbryta ett deltagande inte skulle komma att påverka den fortsatta kontakten med BUP i de fall 

det fanns en pågående behandlingskontakt. Vidare informerades föräldrarna om att deltagandet i 

studien är frivilligt och deltagandet kan när som helst avbrytas. De tre först tillfrågade familjerna 

svarade ja och deras videoinspelade material kom därför att användas i denna studie.  

 

 Bedömare 

Bedömare var sju personer vilka går sista terminen 2008 Steg 2 utbildning, 90hp, i Psykoterapi 

med inriktning mot Barn och Föräldrar vid Umeå Universitet. Bedömarna har varierade 

grundutbildningar (tabell 1). Sex arbetar för närvarande med barn och deras föräldrar inom Barn 

och ungdomspsykiatri och en inom Mödra- och Barnhälsovård. 
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Tabell 1. Bedömarna och deras grundutbildning 

Bedömare Kön Grundutbildning 

Bedömare 1 Kvinna Psykolog 

Bedömare 2 Kvinna Psykolog 

Bedömare 3 Kvinna Psykolog 

Bedömare 4 Kvinna Socionom 

Bedömare 5 Kvinna Socionom 

Bedömare 6 Kvinna Specialpedagog 

Bedömare 7 Kvinna Sjukgymnast 

 

 

I psykoterapeututbildningen har bland annat ingått teoretiska och praktiska moment gällande 

samspel och samspelsbedömningar. Kursmomenten inom kursen för ”Teori och metod” är 

barndiagnostik och barnterapi, samspelsbehandling och samtalsmetodik med barn. Kursen 

”Utvecklingsteori” har innehållit modern utvecklingspsykologi, anknytningsteori, neurobiologi, 

systemteori, inlärningsteorier, risk och resilience och salutogent perspektiv. Sista läsåret väljer de 

studerande att fördjupa sig teoretiskt och praktiskt inom något av områdena; barnterapi, 

barnorienterad familjeterapi (BOF) eller Theraplay. En av skattarna har valt fördjupning i 

Barnterapi, tre har valt BOF och tre har valt Theraplay.  

 

Inom ramen för utbildningen har bedömarna erhållit en grundläggande utbildning i Theraplay 

och MIM-analys. Samtliga skattare har, inom utbildningens ram, administrerat och genomfört en 

MIM-analys. Examinationen, för detta moment, var såväl muntlig som skriftlig. Vid den muntliga 

redovisningen visades delar av det videoinspelade materialet för att belysa delar av MIM 

bedömningen. Bedömarna i den här studien kom i det sammanhanget att ta del av sammanlagt 16 

redovisade MIM- analyser, examinator Britta Sundbergs kommentarer och utbildningsgruppens 

muntliga feedback. Till den skriftliga redovisningen gavs skriftliga kommentarer till varje 

studerande. 

 

Bedömarnas vana att administrera, genomföra och att skatta MIM varierar från den erfarenhet 

som utbildningen gett till att en av bedömarna genomfört och skattat cirka tjugofem MIM. 
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 Instrument 

För bedömning av MIM- filmerna användes EIS – assessment (Salo & Mäkelä, 2006). Manualen 

skrevs för att utveckla och använda MIM i evidensforskning. Skalan är indelad i fem olika 

dimensioner 1) Struktur och utmaning 2) Emotionell ömsesidighet och initiativ 3) Omvårdnad  

4) Lekfullhet och 5) Inre representation. För samtliga dimensioner, utom dimensionen ”inre 

representation”, skattas både förälderns och barnets del i samspelet med en skala från 1 – 5 

(tabell 2).  

 

Halva skalsteg kan användas. En enstaka iakttagelse är vanligtvis inte tillräcklig som underlag för 

poängsättning inom en dimension om den inte är anmärkningsvärd.  

 

Poäng i den nedre delen av skalan indikerar samspelsproblem. Poäng 5 eller 4 indikerar ett gott 

eller tillräckligt gott samspel mellan barn och föräldrar. Poängen 5, i en dimension, betyder inte 

att samspel behöver vara perfekt eller utan misstag; den skiljer sig dock, från poängen fyra, 

genom att det finns med ett speciellt positivt moment. Poäng 3 innebär att det finns en källa till 

oro. Poäng tre differentieras från poäng två mest tydligt genom att skattaren gör bedömningen att 

det finns en större potential för terapi medan poäng 2 indikerar en klart genomgående oro inom 

dimensionen. Poäng 1 indikerar att situationen är allvarlig och talar för att möjligheten för en 

samspelsbehandling kritiskt måste ifrågasättas eftersom det finns stora brister i samspelet.  
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Tabell 2  EIS-assessment; dimensioner och skalsteg/poäng 
 

Skalsteg/ 

poäng  

 

Nonexiste

nt 

  

Inadequate  

  

Variable    

  

Adequate 

  

Good    

 
 

 

1,0 

 

1,5 

 

2,0 

 

2,5 

 

3,0 

 

3,5 

 

4,0 

 

4,5 

 

5,0 

Dimensioner 
STRUCTUR AND  
CHALLENGING 
1.Parent´s 
comprehensive ability 
to structure the 
situation  relative to 
child´s developmental 
level 
 
2. Child´s general     
    cooperation and  
    ability to focus on      
the  situation 

         

EMOTIONELL 
RECIPROCITY 
and INITIATIVE 
3. Parent´s emotional  
    reciprocity and   
    initiative 
 
4. Child´s emotional  
    reciprocity and  
    initiativ 

         

NURTURE 
5. Parental nurture 
 
6. Child´S response to  
    nurture 

         

PLAYFULLNESS 
7. Parent´s playfullness 
 
8. Child´s playfulness 

         

REPRESENTATI
ON 
9. Representation of  
    the child 

         

 

 

I EIS - assessment finns också deskriptiva alternativ (a och b för föräldern; a, b, och c för barnet) 

(bilaga 4). Dessa alternativ syftar till att illustrera att oron på samma skalsteg kan ha sin grund i 

olika observerade beteenden. De deskriptiva skattningarna har ej fullföljts inom ramen för denna 

studie. 
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 Procedur 

Bedömarna började med att, var och en för sig, bekanta sig med de delar av den finländska 

manualen som fanns översatt till engelska. En översättning som sedermera skulle komma att 

användas under den fortsatta studien. Provskattning av en ”egen” MIM film gjordes på 

hemorten. En gemensam mindre engelsk-svensk ordlista färdigställdes med ord i manualen.  

 

Lotta Lassenius-Panula utbildade i det finska kodsystemet under en dag (080205). Lotta gav en 

beskrivning av skalans bakgrund och visade MIM filmer. Provskattning av några filmer med 

finsktalande dyader genomfördes. Provskattningen följdes av ett gemensamt samtal, om de 

genomförda skattningarna, sammanvävt med samtal om generella principer vid användning av 

skalan.  

 

Bedömarna genomförde sedan sina skattningar, av filmerna A, B och C, individuellt på respektive 

bedömares hemort. Vägledning gällande sättet att närma sig MIM filmerna finns inte i manualen 

och beslutet togs att bedömarna skulle titta på respektive film det antal tillfällen som behövdes 

för att kunna göra sina skattningar. Efter varje skattning skickades, enligt ett flödesschema, 

filmerna mellan bedömarna med rekommenderad post eller överlämnades personligen. 

Skattningarna fick inte diskuteras mellan bedömarna under hela denna bedömningsperiod. Ett 

gemensamt beslut att utesluta de deskriptiva bedömningarna från uppsatsen fattades under denna 

period i samband med en träff med uppsatsgruppen. Skälet var att manualen inte gav något stöd 

för hur dessa skattningar skulle redovisas i relation till den kontinuerliga skalan (1 2 3 4 5) när 

skattningar var gjorda med halva skalsteg. Resultatet av skattningarna skickades in för 

databearbetning till Umeå Universitet och Karin Nilsson. 

 

Plattformen PingPong (www.pingpong.umu.se) har använts för kommunikation mellan 

uppsatsgruppens sju medlemmar och dess handledare. Även e-post och telefon har använts. 

Uppsatsgruppen har haft träffar i Umeå vid fem tillfällen omfattande två dagar vid varje tillfälle. 

Vid dessa tillfällen har även gruppen träffat metod- och ämneshandledare. Textmaterial har 

kontinuerligt lagts in på pingpong t ex vissa artiklar, tabell för skattning (bilaga 1), arbetsmaterial 

och slutligen den färdiga uppsatsen. 
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 Statistiska analyser-reliabilitet 

På materialet beräknades interbedömarreliabiliteten med ”Intra Class Correlations Coefficient” 

(ICC). Intraklasskorrelation används för att visa likhet mellan testmetoder som mäter en 

kontinuerlig variabel, som mäts enligt intervall eller kvotskalan. Den är en variant av 

korrelationsanalys och liknar därmed vanlig korrelationsanalys i det att den inkluderar felkällan 

variation mellan individer. Om variationen mellan individer är stor kan man få god korrelation 

mellan två testmetoder även om de egentligen inte har acceptabelt stor likhet. Detta problem är 

lite mindre för ICC än för vanlig korrelationsanalys.  

Patrik och Fleiss (1979) skriver om vikten av att välja den passande formeln för beräkning av ICC 

eftersom det finns ett antal koefficienter som kan ge olika resultat på samma data.  De beskrev 

sex olika intraklasskorrelationskoefficienter. Metoden är vanligtvis använd när man ska jämföra 

överenstämmelse mellan flera olika bedömares resultat på skattningar av ex test. I denna studie 

valdes en modell som kallas two-way random med absolute agreement. Skäl till detta var att vi 

ansåg att bedömare var valda ur en större grupp av möjliga bedömare. Detta gör att resultaten 

också kan generaliseras till andra bedömare. Vid beräkning av intraklasskorrelationen användes 

average measure intraklasskorrelationskorrelation dvs. medelvärdet för bedömarna. 

 

Den inre konsistensen mättes med Cronbachs alfa. Metoden kan beskrivas som att man får ett 

mått på hur varje item är associerat med varje annat item. Cronbachs alfa är vanligt när man vill 

skapa eller testa ett nytt mått.  

 

I denna studie har data bearbetats med SPSS version 14. 
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Resultat 
 

Beskrivande statistik för film A, B och C redovisas i bilaga 1. 

 

Interbedömarreliabiliteten 

Vid uträkning av intraklasskorrelationen av materialet i Film A gjordes den på bedömningar av 

sex skattare. Den sjunde skattningen genomfördes ej på grund av sjukdom hos en av bedömarna. 

Intraklasskorrelationen av materialet blev 0.74. Film B skattades av sju bedömare. 

Intraklasskorrelationen av materialet blev 0.82. Vid uträkning av intraklasskorrelationen av 

materialet i film C gjordes den på bedömningar av sex skattningar. En av skattningarna utgick på 

grund av mätfel. Intraklasskorrelationen av materialet i filmen blev 0.51 (tabell 3). Medelvärdet 

för intraklasskoeffecienten, för de tre filmerna, blev 0,72. 

 

Tabell 3 Intraklasskorrelationsvärdet för film A, B, C 

 Film 

A 

Film 

B 

Film 

C 

Intraklass- 

 

korrelationsvärde 

0.74 0.82 0.51 

 

 

Inre konsistens 

För att mäta konsistensen mellan dimensionerna i den finländska manualen (den engelska 

översättningen av manualen) räknades även Cronbachs alfa ut på materialet (tabell 4). 

 

 

Tabell 4 Cronbachs alfa för film A, B, C 

 Film A Film B Film C 

Cronbachs alfa 

 

0.81 0.91 0.74 
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Styrkan i överensstämmelse mellan skattarna och styrkan i den inre konsistensen. 

Vid värdering av resultatet av intraklasskorrelationssiffror och Cronbachs alfa har 

värderingar av kappakoeffecient använts enligt tabell 5 (Altman 1991). 

 

Tabell 5 Värdering av kappa 

   Kappakoefficient 

 

Styrkan i överensstämmelse 

< 0.20 

 

Ingen eller mycket svag 

0.21 – 0.40 

 

Svag 

0.41 – 0.60 

 

Hyfsad 

0.61 – 0.80 

 

God 

 0.81 – 1.00  

 

Mycket god 

 

Medelvärdet för intraklasskorrelationskoeffecienten, kom därför att visa på följande 

överensstämmelse mellan skattarna (tabell 6). 

 

Tabell 6 Värdering enligt Kappa av Intraklasskorrelationsvärde och Cronbachs alfa på film A, B, C 

 Film 

A 

Styrka i 

överensstämmelse 

Film 

B 

Styrka i 

överensstämmelse 

Film 

C 

Styrka i 

överensstämmelse 

Intraklass- 

Korrelationsvärde 

 

Cronbachs alfa 

0.74 

 

 

0.81 

God 

 

 

God 

0.82 

 

 

0.91 

Mycket god 

 

 

Mycket god 

0.51 

 

 

0.74 

Hyfsad 

 

 

God 
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Diskussion 
 

 

Resultatdiskussion och skalans användbarhet 
I vår studie, där vi tittat på interbedömarreliabiliteten med den finska manualen Emotional 

Interaction Style Assesment, ser vi att vi fått ett överraskande gott resultat mot bakgrund av att 

manualen är helt ny för oss och att vi fått en förhållandevis kort introduktion i arbetet med den. 

Det talar för att den nya manualen är användbar. Det EIS-assessment manualen tillför, jämfört 

med de metoder som finns sedan tidigare när det gäller MIM- bedömningar, är att man 

kombinerar kvalitativ och kvantitativ analys av MIM-inspelningen på ett genomarbetat sätt. 

 

Trots begränsningar i erfarenheter av och kunskaper i EIS-assesment, når vi ett 

intraklasskorrelationsvärde som betecknas som gott. En del i detta borde ligga i att EIS-

assesment har dimensioner som i stort är väl beskrivna och begripliga för oss, då vi bedömer 

föräldrar respektive barn i interaktion med varandra i en MIM-situation. Dimensionerna, som är 

beskrivna ur barnets respektive förälderns perspektiv, överlappar och ger underlag för en analys 

av deras möte. Det här ser vi som styrkor i manualen som vi tror har bidragit till det goda 

resultatet. En ytterligare anledning till det goda resultatet kan antas bero på att vi är en relativt 

homogen grupp som har mycket likvärdiga kliniska erfarenheter, lång tid i arbetet med föräldrar 

och barn och en lång gemensam utbildning. Att genomföra studien tillsammans har varit ett 

intressant och berikande arbete. Vi har alla bedömt och fått lära känna EIS och för 

reliabilitetstestningen har det varit en fördel att vara sju bedömare. Det har inneburit att vi fått 

fler mätpunkter och därmed tillförlitligare och mer generaliserbara resultat.  

 

Den film som vi började med och hade bäst med tid för, film B, har det bästa 

intraklasskorrelationsvärdet av de tre filmerna. Film A har också en god korrelation medan 

däremot Film C skiljer ut sig i studien och den kommenterar vi i en särskild del nedan.  

 

Både film A och B skattades huvudsakligen i mitten av skalan, där manualen ger en väsentligt 

större ledning än på de lägre, vilket gör att det är lättare att skatta om samspelet är mer 

fungerande. Vi tycker därför att manualen behöver utvecklas. De lägre skalstegen behöver bli 

tydligare definierade och ha en större variation. 
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En relativt högt Cronbach´s Alpha, som vi fått i alla filmer, visar att manualen har en god inre 

konsistens, således stabila och reliabla mätpunkter 

 

När det gäller C-filmen har vi fler hypoteser om varför resultatet i korrelation avviker från de 

andra två filmerna. Vi blev förvånade när vi fick reda på att resultatet från C-filmen blev så 

annorlunda i jämförelse med de övriga, eftersom vi var eniga om att den filmen egentligen var 

tydligast när det gällde svårigheter i samspel. Det här blev föremål för en lång och ingående 

diskussion i gruppen. Alla i gruppen uppfattade att det fanns stora brister i samspelet, men den 

här filmen lämnade utrymme för olika tolkningar kring bland annat anledningen till svårigheterna 

i såväl positiv som negativ riktning, vilket ser ut att ha påverkat våra respektive 

bedömningspoäng. När vi började resonera om vår skattning av C-filmen uttryckte några av 

skattarna att de hade börjat fundera i termer av ”behandlingspotential”, vilket de inte gjort när det 

sett de andra två filmerna. Ett par andra skattare beskrev däremot att det tittat på filmen utan 

tänka i sådana termer, och att de inte heller gjort det på någon av de övriga filmerna. Några 

tolkade in en längtan efter kontakt/samspel mellan förälder och barn, medan andra inte gjorde 

några sådana tolkningar. Några började även fundera över var de största svårigheterna fanns på 

ett mer övergripande plan – om de främst låg hos föräldern eller hos barnet. Vi har inte haft 

motsvarande diskussion när det gäller A och B filmerna, främst p.g.a. tidsbrist.  

En fråga som väckts utifrån ett genusperspektiv är om vi som kvinnliga skattare blir striktare i vår 

bedömning när vi ser samspel med en förälder av kvinnligt kön och om vi har högre 

förväntningar på god samspelsförmåga hos mammor? Gruppmedlemmarna hade olika åsikter om 

detta. 

 

Vi uppfattar att EIS-assesment fångar viktiga aspekter utifrån modern anknytnings- och 

samspelsteori. Det är ett instrument som utvärderar förälderns känslomässiga förhållningssätt till 

sitt barn och barnets svar på detta.  Vi anser att dimensionerna, på ett övergripande sätt speglar 

förälderns reflekterande förmåga, en förmåga som är avgörande då det gäller att förstå och tona 

in barnets behov. Manualens dimensioner beskriver fem infallsvinklar på föräldra-barn 

interaktionens generella fungerande. Man bedömer förälderns förmåga att strukturera situationen 

med hänsyn till barnets utvecklingsnivå och barnets förmåga att samarbeta och fokusera i 

situationen. Vidare bedöms förälderns förmåga att etablera en genuin, ömsesidig kontakt med 

barnet och barnets förmåga att på ett genuint sätt uttrycka sina egna känslor och behov, samt 

förälderns fungerande som omsorgsperson och barnets svar på förälderns omvårdnadsinitiativ. I 

dimensionen ”Playfullness” bedöms förälderns och barnets förmåga att på ett lekfullt sätt dela 
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glädje kring uppgifterna. I ytterligare en dimension ”Representation of the child” bedöms 

förälderns inre bild av sitt barn. Dimensionen bedöms huvudsakligen från en av MIM-

uppgifterna; ”Berätta för ditt barn om när han/hon var en liten baby”. Föräldern bedöms utifrån 

förmågan att minnas något faktiskt och positivt från barnets baby-tid och förmågan att berätta 

detta för barnet samt kvaliteten i berättelsen.  

Vid skattning av dimensionen omsorg har många frågor väckts. Uppgiften när föräldern lämnar 

rummet beskrivs konkret och detaljerat på respektive skalsteg. Möjligen betonas denna uppgift 

för mycket i relation till övriga aspekter inom omsorgsdimensionen.  

 

De olika dimensionerna och skalstegen i dimensionerna beskriver observerbara beteenden, hos 

barn och föräldrar, samtidigt är de samspelsorienterade i hög utsträckning. Man tittar t ex på 

intentioner till samspel och förmåga till ömsesidighet. Även förälderns förmåga att se och ta 

hänsyn till barnets signaler uppmärksammas och flexibilitet utifrån det skattas. Eftersom skalan är 

kontinuerlig kan halva skalsteg användas. Vi har haft stor användning av detta i samband med 

våra skattningar. De deskriptiva beskrivningarna, a, b vid föräldraskattningarna och a, b, c vid 

barnskattningarna, på skalstegen 1 – 3 har varit ett viktigt stöd i samband med våra bedömningar. 

De kategoriserar föräldrarnas och barnens förhållningssätt i interaktionen. Dessa skattningar har 

dock inte redovisats inom ramen för denna studie (bilaga 4).  

 

 Instruktionen till EIS-assessment uppmanar bedömaren att fånga ett helhetsintryck av barnets 

respektive förälderns fungerande inom dimensionen. Som tidigare nämnts innebär detta att det 

krävs vana att se och analysera samspel och utvecklingspsykologiska kunskaper - med betoning 

på emotionell utveckling - samt att tolka hur barn i olika åldrar uttrycker grader av psykiskt 

fungerande och mående.  

 

Skalans brister och frågetecken 

När det gäller skalstegen i dimensionerna är beskrivningarna betydligt fylligare när det gäller 

förälderns fungerande jämfört med barnets. Man får mer vägledning och hjälp av manualen när 

det gäller att göra en bedömning av föräldraförmåga/fungerande medan tolkningsutrymmet för 

bedömaren blir större när det gäller bedömningen av barnets förmåga och fungerande. 

Uppsatsgruppen uppfattar att distinktionen mellan skalstegen i manualen på sina ställen är något 

ojämn vilket innebär att stegen kan vara antingen för stora eller för små. Vi anser vidare att det är 

viktigt att utveckla beskrivningarna på de lägre poängnivåerna då målgruppen vi oftast möter i vår 
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kliniska vardag skattas på dessa nivåer. Detta gäller framförallt dimensionerna; nurture, 

playfullness och inre representationer,. 

  

Våra svårigheter och problem 

Ett grundläggande problem i denna studie är att uppsatsgruppen inte har haft tillgång till hela 

EIS-manualen, att de översatta delarna inte varit fullständiga och att det material vi haft tillgång 

till är en översättning från finska till engelska.  

 

Det finns flera situationer och sammanhang, i samband med skattningarna, som uppsatsgruppen 

inte tagit ställning till i förväg vilket inneburit att varje bedömare funnit sin egen modell/lösning. 

Det som bestämdes var att vi, enligt klinisk praxis, skulle titta på filmen det antal gånger som 

behövdes för att göra skattningen. Varje bedömare hade dock begränsad tid för skattningen av 

respektive film, vilket innebar att alla inte kunde titta på filmen det antal gånger som de tyckte de 

behövde. Möjligen kan det ha påverkat resultatet negativt.  

 

Erfarenheterna i samband med skattningarna skulle ha blivit bättre tillvaratagna och redovisade 

om uppsatsgruppen utarbetat en struktur för att ta in och redovisa dessa. En möjlighet hade varit 

att utarbeta en enkät, med halvstrukturerade och öppna frågor, som varje bedömare skulle fylla i. 

En annan möjlighet är att uppsatsgruppens samtal skulle ha kunnat tillvaratas på ett mera 

strukturerat sätt genom till exempel inspelning av samtalen för en påföljande kvalitativ analys. 

 

Noterbart är att vi har haft kort tid för introduktion och provskattning med hjälp av manualen 

vilket kan ha påverkat resultatet. Dessutom skulle resultatet möjligen ha förbättrats om 

bedömarna gjort flera provskattningar som ett led i att bli förtrogen med manualen och 

manualens dimensioner, nivåer och skalsteg.  

 

Forskning 

Vi anser att det finns ett stort behov av forskning inom området samspel mellan barn och 

föräldrar och då måste det finnas reliabla och valida mätinstrument för att bedöma 

behandlingsresultatet. Salo och Mäkeles arbete med att utveckla EIS-assessment manualen har 

fört oss ett steg vidare i den riktningen.  EIS-assesment manualen är under utveckling med den 

påföljden att det ännu inte finns publicerat material gällande reliabilitets- och validitetsmätningar.  
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Vi tycker att det finns ett behov av att fortsätta studera MIM med EIS-assessment manualen för 

att få tillförlitliga reliabilitets- och validitetsmätningar på ett större urval än det vi jobbat med. 

Manualisering av MIM är då en förutsättning. Vår tanke vid fortsatta studier är att det behövs 

tillräcklig tid att koda och att det inte går att skynda fram skattningarna samt att hela manualen 

måste vara tillgänglig. I forskningssammanhang är det av stor vikt att även de lägsta 

poängnivåerna i en bedömningsmanual är mycket utförligt beskrivna. Det är viktigt att kunna 

identifiera dessa föräldra/barndyader på ett korrekt sätt, där det inte lämnas utrymme för olika 

skattares egna tolkningar. 

 

Evidensbaserad medicin är ett begrepp som i debatten alltmer kommit att avgränsas till att vara 

likvärdigt med randomiserade studier. Statens Beredningsgrupp för medicinsk utvärdering (SBU 

2008) skriver på sin hemsida om evidensbaserad vård och vad det innebär: ”Att arbeta med 

evidensbaserad medicin innebär att kombinera evidens med kliniskt kunnande och patientens 

unika situation och önskemål.” De skriver vidare: ”… att bygga sina beslut på bästa tillgängliga 

vetenskapliga resultat från välgjorda undersökningar - som ett komplement till annan kunskap, 

och i samråd mellan patient och vårdpersonal” (www.sbu.se/Evidensbaserad-vard). Av detta 

framgår att evidensbegreppet skall förstås och tillämpas bredare än det många gånger görs i dag.   

 

EIS – assessment är en skala som har sin grund i modern utvecklingsteori när det gäller barn, och 

samspel mellan barn och föräldrar. Den bygger därmed indirekt på ”bästa tillgängliga 

vetenskapliga resultat från välgjorda undersökningar”. Den har skapats och utvecklats av kliniker, 

som arbetat och arbetar med samspel mellan barn och föräldrar, med syftet att användas för 

planering och utvärdering av behandlingsinsatser i kliniskt arbete och forskning. MIM metoden, 

med det videoinspelade strukturerade samspelet mellan barnet och föräldern, ger en möjlighet till 

en konkret baserad dialog med föräldrarna, gällande resultatet och fortsatta insatser, i samband 

med återgivningssamtalet. Tankegången och sättet att återge resultatet till föräldrarna, med stöd 

av videofilmen, visar på ett förhållningssätt som strävar efter att göra föräldrarna delaktiga i 

återgivningsprocessen.  

 

Terapeuten och föräldrarna har möjlighet gå in i en arbetsallians där föräldrarna kommer med sin 

kunskap om sin familjs unika situation och terapeuten med sin professionella kunskap om 

samspel vilket väl sammanfaller med SBU: s definition av evidensbaserad vård. Arbetssättet kan 

på så sätt vara en slags validering av metoden. 

 

http://www.sbu.se/Evidensbaserad-vard


    39 

Vår kliniska erfarenhet är att samspelsbehandlingar är en framgångsrik möjlighet att nå resultat 

och att bedömning av MIM med EIS, med sin teoretiska och kliniska förankring, bör bli föremål 

för fortsatt studier. Upplägget i MIM och EIS-assessment är inriktat på dialog mellan barn och 

föräldrar men även på dialog mellan föräldrarna och terapeuten – ett syn/förhållningssätt, som vi 

anser är viktigt i samband med allt framgångsrikt behandlingsarbete. Vi önskar fortsättningsvis 

delta i och följa med i den fortsatta teori och metodutvecklingen inom området. Vi ser fram emot 

fortsatta studier som, allt enligt SBU, kan komplettera patientens unika situation och önskemål 

och det kliniska kunnandet med bästa tillgängliga vetenskapliga resultat.  

Vårt resultat tyder på att MIM och EIS-assessment kan användas vid före- och eftermätningar i 

behandlingsforskning och kliniskt arbete. Ytterligare validering av instrumentet behöver 

tillkomma. 
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Bilaga 1    

 

Descriptive Statistics 

 

 

Film A  

 

N 

 

Range 

 

Minimum 

 

Maximum 

 

Sum 

 

Mean 

Std  

Deviation 

 

Variance 

Bedömare 1 

Bedömare 2 

Bedömare 4 

Bedömare 5 

Bedömare 6 

Bedömare 7 

Valid N 

(listwise) 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

2,0 

1,0 

1,5 

2,0 

, 5 

1,0 

 

2,0 

2,0 

2,0 

2,0 

2,5 

3,0 

4,0 

3,0 

3,5 

4,0 

3,0 

4,0 

26,0 

23,0 

26,5 

24,5 

24,5 

30,5 

2,889 

2,556 

2,944 

2,722 

2,722 

3,389 

, 6009 

,3005 

, 4640 

,6667 

, 2635 

,4859 

, 361 

, 090 

, 215 

,444 

, 069 

,236 

 

 

 

 

Film B  

 

N 

 

Range 

 

Minimum 

 

Maximum 

 

Sum 

 

Mean 

Std  

Deviation 

 

Variance 

Bedömare 1 

Bedömare 2 

Bedömare 3 

Bedömare 4 

Bedömare 5 

Bedömare 6 

Bedömare 7 

Valid N 

(listwise) 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

1,5 

2,0 

1,5 

2,0 

2,0 

1,5 

2,0 

2,0 

2,5 

2,5 

2,0 

1,5 

2,0 

3,0 

3,5 

4,5 

4,0 

4,0 

3,5 

3,5 

5,0 

21,0 

30,0 

27,5 

24,5 

21,0 

26,5 

33,5 

2,333 

3,333 

3,056 

2,722 

2,333 

2,944 

3,722 

,5590 

,8660 

,5270 

,6667 

,6614 

,5833 

,9052 

,312 

,750 

,278 

,444 

,437 

,340 

,819 
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Forts. Descriptive Statistics 

 

Film C  

 

N 

 

Range 

 

Minimum 

 

Maximum 

 

Sum 

 

Mean 

Std  

Deviation 

 

Variance 

Bedömare 1 

Bedömare 2 

Bedömare 3 

Bedömare 4 

Bedömare 5 

Bedömare 6 

Valid N 

(listwise) 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

1,0 

1,5 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

2,0 

1,5 

1,0 

1,0 

1,0 

2,0 

3,5 

2,5 

2,0 

2,0 

2,0 

 

13.5, 

23,5 

19,5 

15,5 

16,0 

14,5 

1,500 

2,611 

2,167 

1,722 

1,778 

1,611 

,3536 

,4859 

,3536 

,3632 

,3632 

,3333 

,125 

,236 

,125 

,132 

,132 

,111 
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Bilaga 2 

 

Skattare ……….. 

Film………    

 

Skattningsresultat Emotional Interaction Style-assessement; dimensioner och skalsteg. 

 

 

 Non-

existent 

  

Inadequate 

  

Variable 

  

Adequate 

  

Good 

DIMENSIONER          

Struktur och 

utmaning 

1. 

2. 

 

 

1,0 

1,0 

 

 

1,5 

1,5 

 

 

2.0 

2,0 

 

 

2,5 

2,5 

 

 

3,0 

3,0 

 

 

3,5 

3,5 

 

 

4,0 

4,0 

 

 

4,5 

4,5 

 

 

5,0 

5,0 

Känslomässig 

ömsesidighet 

3. 

4. 

 

 

1,0 

1,0 

 

 

1,5 

1,5 

 

 

2,0 

2,0 

 

 

2,5 

2,5 

 

 

3,0 

3,0 

 

 

3,5 

3,5 

 

 

4,0 

4,0 

 

 

4,5 

4,5 

 

 

5,0 

5,0 

Omvårdnad 

5. 

6. 

 

1,0 

1,0 

 

1,5 

1,5 

 

2,0 

2,0 

 

2,5 

2,5 

 

3,0 

3,0 

 

3,5 

3,5 

 

4,0 

4,0 

 

4,5 

4,5 

 

5,0 

5,0 

Lefullhet 

7. 

8. 

 

1,0 

1,0 

 

1,5 

1,5 

 

2,0 

2,0 

 

2,5 

2,5 

 

3,0 

3,0 

 

3,5 

3,5 

 

4,0 

4,0 

 

4,5 

4,5 

 

5,0 

5,0 

Inre 

representation 

9. 

 

 

1,0 

 

 

1,5 

 

 

2,0 

 

 

2,5 

 

 

3,0 

 

 

3,5 

 

 

4,0 

 

 

4,5 

 

 

5,0 
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Bilaga 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007-12-14 

 

 

 

Ett projekt rörande metodutveckling av MIM har startats vid Umeå universitet, 

psykoterapiutbildningen. Syftet är att skapa en vetenskaplig grund för användandet av metoden. 

Vill Du veta mer om projektet är du välkommen att kontakta Britta Sundberg, kursledare vid 

psykoterapeutprogrammet, inriktning barn och föräldrar. britta.sundberg@psychiat.umu.se 

 

Härmed ger jag mitt tillstånd till att den inspelade MIM-filmen mellan mig och mitt barn får 

användas för forskningsändamål i detta projekt vid Umeå universitet. Filmen kommer att 

förvaras inlåst i arkiv enligt gällande sekretessbestämmelser. 

 

 

 

Ort och datum…………………………………………………. 

 

 

 

Förälderns namn…………………………………………………………….. 

 

 

 

Förälderns namn............................................................................................................. 
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Bilaga 4 
Publiceras med tillstånd av S, Salo. 
 
Salo, S & Mäkelä, J. (2006) 
 
This manual was written to facilitate the interpretation of the Marschak 
Interaction Method (Marschak, 1960). It is based on the practical use of the 
MIM, based on the authors experience with MIM and other observational methods in 
their clinical work. There was a need to develop a comprehensive evaluation system in 
addition to other excellent, but more detailed methods (such as O’Connors MIMRS). 
The Emotional Interaction Style – assesment is currently being tested in a Finnish study 
project. The preliminary results indicate, that it reliably differentiates different clinical 
populations (see Appendix 1). Finnish reliability tapes (7) are available from the authors 
on request (saara.salo@iki.fi). 
 
Marschak, M. (1960) A method for evaluating child-parent interaction under controlled conditions. Journal of 
Genetic Psychology,97, 3-22 
 
Assessment of Emotional Interaction Style 
This approach to assessing interaction styles is based on the entire observation. The 
assessment emphasizes differentiating fundamental, essential styles of interacting 
from random variations. When assessing each dimension, it is important to observe 
the overall interaction model, in other words, phenomena that are repeated across 
different situations and that describe the parent’s (caregiver’s) and child’s general 
behavior within that dimension. One-off observations do not usually suffice as the 
basis for scoring, unless they have great weight (for instance, a clear case of 
neglecting the child during a task will lower the score, even if the neglect is not 
directly apparent in other tasks). The assessment scale is continuous: scores at the lower end 
of the scale indicate problematic models of interaction, while those at the higher end are 
positive. 
A score of 5 or 4 indicates good or sufficient, normal interaction between the parent 
and child. In order to receive a score of 5 for a dimension, the interaction does not 
need to be perfect or error-free; however, it is differentiated from a 4 by a particularly 
positive moment. 
A score of 3 is already cause for concern. It is differentiated from a 2 most clearly in 
that the evaluator feels that there is more potential for therapy (although there is 
overall concern, the evaluator observes exceptions and some better individual 
moments in the videos). 
A score of 2 indicates clear, overall concern within the dimension. 
A score of 1 indicates critical concern and indicates that the potential for interaction 
therapy – at least short-term therapy – needs to be critically assessed before beginning 
such work, as there are severe deficiencies in the interaction. As the scale is continuous, it is 
also possible to assign half-points (often an assessment score will fall somewhere between 
two points). For scores falling below the limit for concern – 3 and below – descriptive classes 
are offered. These descriptive classes (a and b for the parent; a, b, and c for the child) are 
intended to illustrate the fact that a concern of the same magnitude can be expressed at the 
behavioral level in many ways. The classes may thus help the evaluator find an appropriate 
description of the parent/child. Sometimes the parent/child exhibits characteristics from more 
than one class; in such cases, more than one class can be used. In other cases, it may be that 
descriptive classes are of no relevance. 
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Here we are assessing the parent’s general ability to assist the child to orient to the overall 
situation and individual tasks so that they are meaningful and understandable. The parent 
appears to be aware of the child’s intellectual developmental level, in other words 
understands how much the child requires guidance and structuring, as well as his/her 
personality. In other words is able to come up with flexible and motivating solutions for 
moving the situation forward in a positive spirit. Furthermore, the parent is also assessed in 
terms of general attitude towards guiding the child and the methods used to encourage the 
child in age-appropriate endeavors. In other words, the parent 
demonstrates interest in and an ability to read the child’s developmental level and knows how 
to structure the overall situation and individual tasks in such a way that the child can 
demonstrate his/her skills through them. The child is assessed in terms of genuine willingness 
to cooperate and interest in doing things together with the parent. The child thus 
demonstrates his/her confidence in the parent’s guidance in age-appropriate ways and reacts 
with interest and enthusiasm to the tasks. It is also important to observe the child’s level of 
concentration, genuine effort, and joy in success. 
 
1. Parent’s comprehensive ability to structure the situation relative to child’s 
developmental level 
 
GOOD 
5 p 
Parental guidance is characterized by flexibility, inventiveness, and an ability to 
motivate the child to make an effort. 
 
Parent bears the overall responsibility for the entire situation in a flexible and inventive way 
and carries out the tasks (especially the challenging ones) in a manner that motivates child. 
E.g., when parent reads out tasks, he/she does it clearly, always following the prescribed order 
of the proceeding and separating the instructions so that child is able to understand them. 
Parent also helps child in other ways, e.g. by physical guidance when required. Parent does 
not leave child to his/her own resources but constantly structures the situation so that from 
child’s point of view it becomes meaningful and logical. Parent e.g. tells who is behind the 
mirror and so on. Parent also takes full responsibility for the progress of the situation, e.g. it is 
he/she who decides when to put an end to a task and who thinks out an acceptable way to 
complete it together with child. In a positive manner parent encourages child to strive; in case 
restraints are needed they are justified and/or if child behaves negatively parent helps child to 
restore a positive interaction.  
When tasks are set up parent takes note of child’s developmental level (demanding neither too 
much nor too little) and motivation (by revising his/her own instructions if necessary, and in a 
flexible way thinking out alternatives with which the situation can be brought meaningfully 
forward). Parent appears to know child’s developmental level (both his/her developmental 
level and his/her skills) and selects tasks accordingly – e.g. parent is aware of child’s ability to 
draw complex figures. The selected tasks are not too easy either, but they retain child’s 
enthusiasm and motivation. In case child suggests certain tasks parent helps to revise them so 
that they can be carried out within the framework of the situation. Another aspect of good 
structuring is that parent gives space for child’s initiatives and responses, i.e. parent avoids 
over-structuring the situation for child. 
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ADEQUATE 
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4 p 
Parental guidance is clear. 
Parent shows sufficiently good skills in structuring and challenging. Parent is clearly in 
charge of the progress of the situation, but he/she acts in either a somewhat more detached 
and parent-led fashion or is more retiring than the parent in the cases above. Thus, parent may 
e.g. ignore certain initiatives from child and in some tasks allow child manage by him/herself 
to a larger extent. In some tasks (e.g. a teaching task) parent may be rather slow in 
formulating a purposeful strategy to get things done, then for a while the responsibility for the 
progress of the situation may be transferred to child. Yet, from child’s viewpoint the entire 
situation remains logical and meaningful. 
Any restrictions from parent are justified and directed to child’s negative behaviour. Parent is 
capable of registering child’s developmental level (without demanding too much nor too 
little) and at least sometimes his/her motivation shows at least a degree of inventiveness in the 
progress of the situation – without always applying the same strategy. 
 
VARIABLE 
3 p 
Parental guidance is detached 

(a) Parent’s structuring is at least at times clearly too parent-led so that parent allows too 
little room for child’s initiatives and questions. At the objective level, progress of the 
situations is carried out in the correct order but each task is given a short time only 
and/or they are carried out without genuine attentiveness. As far as child’s 
developmental level is concerned, parent may at times propose difficult assignments 
or otherwise expect from child an excessively independent performance in view of 
his/her developmental level.  

Parent selects (and constructs out of the situations) somewhat too challenging tasks 
considering child’s developmental level, e.g. teaching the clock-face to a three-year-old. 
Parent may react indirectly negatively to child’s behavioural clues and mental states (e.g. 
boredom, lack of understanding, insecurity) e.g. so that he/she tries through persuasion to 
ensure that child carries out tasks. For instance, the parent doesn’t interrupt the 
performance of a task that’s clearly too difficult, instead requiring its completion, or 
returns to a task that has already failed, ignoring the child’s messages that he/she doesn’t 
enjoy the activity or the task it too difficult. It is important to monitor whether the parent 
is able to modify the task if it turns out to be too difficult (if he/she cannot and continues 
performance of the task for an unreasonable length of time, a lower score than this should 
be given). This style is characterized by an impersonal focus on giving 
instructions/training/teaching and over-emphasis on achievement. 

(b) Parent gets held up and is slow in his/her reactions and gradually, or at least      partially, 
leaves the situation to child’s responsibility (e.g. by giving child too much room to think out 
tasks, or by taking them up and in completing them). Parent does not guide child sufficiently 
given his/her developmental level and therefore situations remain difficult to comprehend 
from child’s viewpoint. Selected tasks may be too easy or uninspiring, e.g. telling a 7-year-old 
to hop on one foot. The parent does not respond to the child’s behavioral clues and emotional 
states (for instance, boredom, incomprehension, lack of confidence) but rather continues 
his/her own actions rigidly and inflexibly without monitoring the child’s reactions (for 
instance, does not watch the child’s face for reactions, but instead focuses on looking at the 
cards). This style is characterized by passivity and a lack of active initiatives and challenges 
on the part of the parent. 
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INADEQUATE 
2 p 
Parental guidance is slight. 

(a) Parent’s structuring is entirely parent-led so that parent does not allow room for 
child’s initiatives and questions. At the objective level the situations progress in the 
correct order but each task is being paid only meagre attention. As far as child’s 
developmental level is concerned parent mostly proposes far too difficult tasks or 
otherwise expects a too independent performance from child for his/her age. It is 
essential to observe for instance whether parent repeatedly requests a return to a task 
that has failed or whether parent insists for an unreasonably long time on continuing 
efforts to carry out a task that is too difficult.  

The parent performs the tasks at his/her own pace, and in particular, the completion of 
joint tasks is unclear. There is a lack of support and of rewarding success, and the parent 
does not stop to monitor the reactions of the child (especially if the parent does not notice 
the child’s disappointment in his/her own inabilities, but rather continues performance of 
the tasks, this is the score that should be given). This style is characterized by a 
demanding, even compulsory focus on achievement. 

(b) parent’s structuring is cleary passive so that the parent does not guide the child 
appropriately with regard to the child’s developmental level. It is important to observe 
whether the parent continuously fails to verify how/if the child understands the given 
instructions. Also, at some point, responsibility for the progress of the situation typically 
shifts to the child (who either begins reading the cards or deciding on the content or beginning 
or ending of activities), or the child begins wandering restlessly or otherwise evades the 
situation. The parent can also, while ceding responsibility to the child, still negate the child’s 
initiatives (”this isn’t what we’re supposed to do”). This style is characterized by incapacity, 
passivity, and a lack of parental initiative and responsibility. 
 
 
 
NON-EXISTENT 
1 p 
Parental structuring and challenging is totally insufficient. 
(a) Parent fails completely to confirm whether child gets the point of an activity, or does not 
wait for child’s response but instead keeps pressing on and on (admittedly in the correct 
sequence). Parent gives far too demanding instructions to a small child or completely neglects 
to read out the cards. Neither does he/she explain what is being done but simply presses on 
with the tasks so that the situation progresses entirely on parent’s terms. Parent may skip 
some tasks. Parent may restrict child with commands, by bribery and/or by threatening with 
consequences. This approach is characterized by indifference. 
 
(b) Parent fails to structure the situation properly but instead expects an initiative from child. 
Parent does in no way interfere with child’s behaviour nor restrain it and a major part of the 
tasks are not carried out. This approach is characterized by total surrender. 
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2. Child’s general co-operation and ability to focus on the situation 
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GOOD 
5 p 
The child is focused, motivated, and expresses genuine interest in performing the tasks 
together with the parent. 
Child is co-operative and striving. He/she joins in a play/tasks initiated by parent showing a 
spirit of co-operation and also by launching own initiatives. Child also reacts with facial 
expressions and gestures (note the distinction between genuine spirit of co-operation and 
compulsive compliance). Child acts according to his/her developmental level in situations 
(except in number 1 and the nurturing tasks) and is motivated and acts purposefully and with 
concentration. Child seems pleased when he/she is receiving positive feedback and 
encouragement. 
 
 
ADEQUATE 
4 p 
The child is capable of cooperation. 
Child reacts coherently to parent’s guidance during the situation and keeps up well with most 
tasks. At least at times child becomes genuinely interested in engaging in the challenging 
tasks and welcomes positive feedback when it is given. 
 
VARIABLE 
3 p 
The child participates in the tasks in an impersonal way. 
Although the child performs the tasks: 
(a) Occasionally child tries to take control, he/she takes task slips from parent in order to read 
them and/or picks up things needed for the tasks and/or determines when tasks are to be 
concluded or whether a certain task is to be skipped. (4 months – 2 years: Child is actively 
withdrawing, yet there is also a readiness for shared experiences). 
(b) Child is at times detached, distant and slow to react to parent’s suggestions of play. 
(c) Child may outwardly appear very keen to co-operate, e.g. by going along with anything 
parent suggests. However, this over-compliance is different from real willingness to co-
operate because child seems to be keen and agreeable only when parent is watching or taking 
notice of him/her and at other times child’s attitude to the situation is unenthusiastic. 
 
INADEQUATE 
2 p 
The child does not orient towards cooperating 
 
 (a) Child frequently attempts to take control of the situation, e.g. in that he/she might read 
task cards, take things out of bags and/or try to determine when tasks are to be concluded or a 
certain task is to be skipped. (4 months – 2 years: Child is constantly and systematically in 
behavioural opposition, he/she is fidgety, keeps turning away, etc.) 
(b) Child is constantly vague, slow and indifferent to parent’s guidance or child gives up 
trying altogether. 
(c) Child goes along even with parent’s sudden alterations in the situation showing 
exaggerated and contrived willingness, even though the observer can see that certain 
situations are too challenging for child (who wants to please parent at the cost of own needs). 
Child may also appear unnaturally animated and welcoming especially in the case of a passive 
parent; this seems to be compulsive support of parent rather than genuine willingness to co-
operate. 
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NON-EXISTENT 
1 p 
The child has difficulty performing coherently (and at his/her level of development) 
Child is 
(a) constantly in open opposition (or the protests are really out of control) 
(b) totally passive, there is little reaction at all to parent nor to the tasks 
(c) child is inclined to co-operate but only in an excessively stiff and rigid way. 
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EMOTIONAL RECIPROCITY and INITIATIVE 
This dimension is used to assess the parent’s ability to establish genuine reciprocal emotional 
contact with the child. Emotional communication and its clarity and authenticity are being 
assessed; action-based interaction is not enough. The parent is oriented towards the child 
(looking at him/her, positioning his/her body to be available to the child) and is able to read 
the child’s messages of joy, frustration, disappointment, etc., and react to them appropriately. 
The parent him/herself openly expresses positive feelings - joy, enthusiasm, and pleasure - 
while watching the child. When assessing the child, it is important to focus on the clarity and 
authenticity of the emotional messages: is this child able to genuinely express his/her own 
feelings and needs. 
 
 Also focus on how the child balances between being oriented towards the parent and being 
actively interested in the toys and tasks (exploration); by preschool-age, this balance should 
be expressed discreetly and naturally during verbal, visual, and emotional exchanges as part 
of doing things together. Attachment behavior (active seeking of comfort) should not be 
directly expressed by children in this age group, with the exception of situations of separation 
or reunion or in those which the child is for some reason frightened or frustrated. 
 
3. Parent’s emotional reciprocity and initiative 
 
GOOD 
5 p 
The parent demonstrates expressiveness, genuine warmth, and an ability to seek and 
maintain emotional contact with the child 
 Parent remains at a natural and suitable physical distance from child and touches child 
naturally and in every way aims at communicating his/her messages so that child can grasp 
them in the best possible way. Parent looks child straight in the eye without imposing 
excessive eye contact. Parent’s gestures, facial expressions and tone of voice tell child that the 
situation is safe and that parent is emotionally available. Parent emphasizes the positive aspect 
of the situation verbally and seeks to encourage child to find pleasure in doing things together 
by praising him/her. Parent’s face is lively and his/her emotional reactions respond sensitively 
to changes in the situation and/or 
child’s emotional state. Parent’s reactions reflect child’s emotions and do not conflict with 
them (e.g. parent does not try to laugh off child’s embarrassment when he/she is facing a 
difficult task). By observing child’s reactions, parent knows the right moment to relate to 
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him/her and gives child time to react. So, even if child protests occasionally, this assessment 
can be given if parent is able to confront child’s anger naturally, re-establishing the contact. 
Further, parent reacts positively to every initiative from the child he/she notices and allows 
room for child’s exploratory play and initiatives, e.g. by nodding, touching, praising or in 
other ways communicating the fact that he/she cares, that he/she is emotionally involved in 
doing things with child by supporting and listening to child’s own messages 
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ADEQUATE 
4 p 
The parent is present in a positive and stable manner. 
 
Parent keeps a natural, suitable physical distance from child, touches child in a natural way 
and mostly seeks to communicate his/her messages so that they can be comprehended by 
child in the best possible way. Parent looks child straight in the eye but does not impose 
excessive eye contact. Parent’s gestures, facial expressions and tone of voice tell child that the 
situation is safe. Parent tells child verbally the essential facts about the situation so that child 
can feel safe. At times parent may appear absent-minded and react so that he/she does not pay 
attention to child’s initiatives or he/she does not react at all. Yet, on the whole parent is 
sufficiently focused on child so that child can feel that he/she is noticed and listened to. 
 
VARIABLE 
3 p 
 
The parent’s emotional orientation is impersonal 
Despite parent’s overall attunement to child is positive there is concern as to its authenticity 
on emotional level.  
(a) Parent is at least at times seemingly positive towards the child, yet facial expressions and 
communication vary too little in view of the situation/child’s behavioural signals. The facial 
expressions and parent’s way of talking may also contradict the emotional state child displays, 
e.g. a nervous way of talking that seems unnatural, a false smile or tone of voice. Parent is not 
capable of noting child’s every initiative or there is no room for them because parent is by 
his/her own reactions carrying forward the situation in a domineering manner. Contact 
between parent and child is tinged with a feeling of emotional distance (perhaps a detached 
educational approach that seems false or parent’s self-centred focusing). 
(b) At least occasionally parent clearly lacks enthusiasm, his/her reactions are vague and 
he/she often avoids looking directly at child. On the one hand, parent him-/herself hardly 
reacts with facial expressions or gestures in order to invite child to make contact, and on the 
other hand he/she does not respond to potential initiatives from the child. 
 
INADEQUATE 
2 p 
 
The parent is not genuinely emotionally available or oriented to the child. 
(a) Parent seems to be cheerful, yet the facial expressions vary too little in view of the 
situation/child’s behavioural clues. Also the facial expression and the parent’s way of talking 
may conflict with the emotional state child is displaying, e.g. a nervous way of talking that 
seems unnatural and false smiles. The parent’s way of establishing contact with the child is 
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often also indirectly, covertly hostile (stressed or bored tone of voice, rolling his/her eyes, 
etc.) The parent can also unexpectedly change emotional tone, for instance at first by coaxing 
the child to perform (”go ahead and do it honey, you’re so good”) and then changing to a 
critical tone (”finish this now!”). The contact between the parent and the child is clearly 
colored by an atmosphere of conflicting emotions between the child and parent and/or 
expressions of indirect hostility directed at the child (for instance criticism of the situation or 
the child’s abilities, making the child responsible for coming up with the tasks, etc.). 
(b) Parent clearly lacks enthusiasm, his/her reactions are vague and he/she often avoids 
looking at child. On the one hand parent him-/herself is hardly reacting with facial 
expressions or gestures in order to invite child to make contact and on the other hand does not 
him-/herself react to child’s potential initiatives. 
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NON-EXISTENT 
1 p 
The parent is dismissive and hostile (either expressed directly, or indirectly through 
absence). 
 
(a) Parent’s way of being in contact is openly negative and dismissive. E.g., parent may quite 
unexpectedly force him-/herself up close to child or grab a toy from child’s hand, or give 
frightening expressions. Parent does not comply with child’s facial expressions or gestures 
and parent’s emotional reactions conflict strongly with those of child. Getting angry, losing 
his/her temper, direct negation of the child’s questions (”well, do it yourself then”) are 
expressions of the parent’s inability to be in emotional contact with the child. The parent may 
criticize the child (”why are you behaving so badly”, ”you’re always so difficult”) or laugh at 
the child’s abilities, for instance during the drawing task (”that doesn’t look anything like it”). 
The use of sarcastic humor, negation of the child’s physical abilities or characteristics, etc., 
are all indications of this score. 
 
(b) Parent is very quiet and distant. Parent may speak in a voice too low or whisper. In the 
situation parent may position him-/herself behind child or otherwise so that child has 
difficulty in seeing him/her. Parent’s initiatives to attain contact with child are practically nil. 
 
 
4. Child’s emotional reciprocity and initiativeness 
 
GOOD 
5 p 
The child reacts enthusiastically and openly positively to the parent and actively seeks 
the parent’s attention (in a positive manner). 
There are expressions of joy, happiness and enjoyment of being with the parent. Child’s facial 
expression is alert and open and child does not avoid eye contact when parent comes near. 
Child reacts to parent’s initiatives by responding positively and in his/her own turn. Child’s 
emotional messages are direct and natural. Child openly communicates his/her own thoughts, 
feelings and desires to parent. Child also clearly seeks to draw parent’s attention to him-



    56 

/herself and to the things they are doing together (engagement). E.g., child looks several times 
straight at parent at the same 
time making clear verbally or non-verbally (by reaching out a hand or babbling) that he/she 
wants to have parent’s attention. Child approaches parent in a natural manner (wants to climb 
in parent’s lap, touches parent and/or looks frankly into parent’s eyes). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11/20 
Copyright ♥2006 Psykologien Kustannus Oy, Helsinki, Finland 
www.psykologienkustannus.fi/en/ 

 
ADEQUATE 
4 p 
The child’s reactions to the parent are consistently positive. 
There is clear positive attunement towards the parent but child may be more inexpressive or 
taskfocused than in the previous assessment. Child shows interest in parent and in doing 
things together but is at times dispirited and detached and does not always spontaneously keep 
up contact in his/her own turn. There may be fewer initiatives from child than in the previous 
assessment. Child comes near to parent when he/she wants something and communicates 
verbally and/or non-verbally (by reaching out a hand, by babbling) that he/she is seeking 
attention from parent. At times child may also act more independently without inviting parent 
to join in the activity or may remain markedly reserved when parent is introducing a new 
activity or new things. 
 
VARIABLE 
3 p 
The child’s reactions to the parent shift between neutral and resistant/evasive 
(childgenerated contact is almost completely non-existent). 
 
(a) At least at times child avoids eye contact, turns away, he/she may get absorbed in     
his/her own play and his/her tone of voice may show strain and tension. There may also be 
moments of manifestations of  more positive reciprocal emotions. 
 

(b) At least at times child may seem bored or passive. Child is detached rather than 
focused on parent. Child may e.g. react to parent’s verbal message by following the 
instructions in a half-’ hearted and dispirited manner while looking away and yawning 
etc. 

(c) At least at times child is excessively alert and high-spirited, he/she constantly observes 
parent’s facial expressions and gestures as if seeking to imitate them. Child may also 
tolerate for an unreasonably long time a situation that he/she is not comfortable with, 
e.g. by seeking to perform a too difficult task. 

 
INADEQUATE 
2 p 
The child’s reactions to the parent are continuously resistant/evasive (also, the child 
makes no or only negative attempts at contact, atlthough may react to parental bids). 
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(a) Child constantly avoids eye contact and stays absorbed in independent playing. He/she 
shows tension and strain in his/her tone of voice. Child may also whine, cling to parent and 
appear irritable. Child may e.g. attempt to gain attention by whining, yet once it has been 
gained he/she will not settle for reciprocal contact. At times interaction may have a more 
positive emotional manifestation, but if child’s comprehensive emotional reactions are as 
negative as those described above, this assessment can be given. 
 
(b) Child seems bored or downhearted. Child is detached rather than focused on parent. Child 
may e.g. react to parent’s verbal messages by following instructions but in a half-hearted and 
dispirited manner or by looking in another direction. Further, child does not take clear 
initiatives towards interaction with parent but may concentrate on playing with things. 
 
c) Child is excessively alert and constantly observes parent’s facial expressions and gestures, 
seeking to comply with them without showing any inclination for interaction (pleasing the 
parent). Child may display emotional manifestations that seem false, such as being 
unnaturally lively, adopting a ”babylike” way of talking or a suspended smile (yet the face is 
blank when parent is not watching). The child may tolerate uncomfortable situations, for 
instance the performance of an overly difficult task, for unreasonable lengths of time. 
Disappointment can be expressed indirectly, for instance through the child persisting in 
repeating a failed task, or allowing his/her displeasure in the parent’s activity to slip out 
(”Can’t I have any?”), but it appears as if the child can’t genuinely express such feelings and 
must stifle them as rapidly as possible. 
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NON-EXISTENT 
1 p 
The child’s reactions to the parent are incoherent and negative (anxiety, hostility, 
withdrawal) 
 
(a) Child is frequently openly hostile and opposes interaction directly. Child becomes easily 
irritated and frequently and openly resists parent’s attempts to make contact. Child’s 
initiatives towards interaction are entirely negative manifesting themselves in opposition 
directed at parent. Note: even if there may be also other kinds of behaviour this rating should 
be given if child’s resistance is strong and recurrent. 
(b) Child is apathetic, distant. Child’s own initiatives towards interaction are completely 
spiritless and foreign to child’s developmental level.  
(c) Child is very wary, evasive and agrees to contact in a compulsive manner. Child e.g. drops 
a task in an excessively constrained way when parent suggests that they move on; child is on 
his/her guard and keeps following parent with sidelong looks (compulsive conforming). 
Child’s emotional expression seems stiff and contrived (e.g. false titter). Externally child 
comes across as slow and rigid in reaction. 
 
NURTURE 
 
Within this scale parent’s skill in offering child the experience of being nurtured is being 
assessed. So, parent is able to stay close to child naturally communicating his/her own 
dependability, demonstrating skill in looking after and comforting the child as well as 
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showing acceptance and admiration of child’s physical essence. As to the child, a safe and 
natural acceptance of being nurtured is being monitored. Child enjoys being touched by 
parent and on the other hand is interested in getting physically close to parent. It is also 
essential to observe whether child is genuinely able to receive and enjoy the attention and 
nurture given by parent or whether child withdraws and prefers to manage on his/her own 
etc. In stress situations (separation) it is essential to observe 1) how parent explains his/her 
absence and what parent instructs child to do during this 
absence and how he/she does it, and 2) how parent perceives child when returning to the 
room. As far as child is concerned, the methods of self -regulation consistent with child’s 
developmental level are assessed and on the other hand the means taken to reinstate contact 
with parent in the reunion situation. In a situation of stress (separation), observation is 
focused on 1) how the parent explains his/her departure and how and where he/she directs 
the child’s attention during the absence and 2) how the parent takes the child into 
consideration when returning to the room. The child is assessed on development-stage-
appropriate self-regulating strategies as well as methods/motivations for reestablishing 
contact with the parent during reunion. 
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5. Parent’s skill to act as nurturing figure 
5 p 
The parent is safe, natural, and warm when offering the child nurturing. 
GOOD 
 
Parent is gentle and warm and conveys a genuine sense of affection for the child and skill in 
showing it. Parent’s facial expressions and gestures are harmonious when he/she offers 
nurture to child either verbally or through his/her actions throughout the situation. Parent is 
active in offering nurture and does not expect to be the first to receive it (either indirectly or 
directly by asking for it). E.g. in the case of a smaller child it is natural for parent to bring 
child close or to hold child in arms and in this way offer nurture. While offering nurture, 
parent can also in the case of an older child 
focus on child physically in a naturally intimate manner (with eye contact, firmness and 
warmth of hold). Part and parcel of offering a nurturing experience are the pauses during 
which child’s needs are being carefully observed. Constant flow of talking and/or the turning 
of attention to clothing, toys etc might be interpreted as distancing behaviour and therefore 
does not belong to this assessment.  
 
It is also important to observe that parent reacts positively to child’s every aspiration for 
nurture and responds to them immediately, even when child expresses his/her discomfort 
more indirectly. In the separation situation child’s questions about where parent is going and 
any other 
signals of a need for emotional support are monitored. Furthermore, parent is able to direct 
child to toys etc. while he/she is away in case child expresses any need for extra assistance. 
On the other hand, when re-united parent is able to focus first on the child (a light touch, 
brief eye contact often suffices to re-establish emotional contact) and only then on the 
play/tasks they are engaged in. Furthermore, parent is able to orientate child to toys etc. 
while he/she is away in case child expresses any need for extra assistance. 
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ADEQUATE 
4 p 
The parent is stable and pleasant when offering the child nurturing. 
Parent seems to be attending warmly to child’s basic needs but there are no emotional 
highlights to be seen. Parent offers nurture to child in a stable and agreeable way, but may do 
it acting somewhat swiftly and distantly, e.g. after applying lotion on child parent appears to 
hurry on even if child indirectly shows that he/she would like to have more of it. In the 
separation situation, parent appropriately structures the situation securely for child, e.g. by 
letting child know where he/she is going, for how long and if necessary, thinks of some 
activity for child for the duration of his/her absence. Yet in reunion situation, parent does not 
necessarily grasp child’s signals of anxiety but 
instead quickly directs child back to the activity or otherwise seems to be too much absorbed 
in his/her own thoughts. 
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VARIABLE 
3 p 
The parent performs nurturing tasks impersonally (briefly and in a detached manner). 
 
(a) Nurture offered by parent is at least in some tasks excessively parent-led, e.g. parent seems 
to pause for a very short time to nurture the child. The parent’s actions during separation may 
be rapid and emphasize that the child should perform independently. The reunion is 
characterized by a lack of parental attention to the child’s emotional state; the parent 
immediately continues the tasks without looking at or otherwise establishing emotional 
contact with the child. 
(b) Parent’s actions are led too much by child, i.e. parent may give up as soon as child protests 
and/or nurture is offered in such a way that child cannot receive it properly (e.g. a casual 
touch, a try at combing child’s hair etc). During the separation, the parent is inexpressive and 
doesn’t explain the situation to the child well enough. At the reunion, the parent may appear 
confused by the child’s expressions of anxiety. 
 
INADEQUATE 
2 p 
The parent offers only slight nurturing. 
(c) The nurture offered by parent is excessively adult-led, parent e.g. demands (directly or 
indirectly) to be the first to be nurtured; he/she laughs at the nurture given to child or acts in 
an over-hasty or controlling manner. In the separation situation parent’s actions may be 
hasty, nervous and rigidly commanding and/or parent does not structure the situation 
sufficiently for child so that child might feel safe. In the reunion it is markedly obvious that 
parent does note take note of child’s emotional state but immediately carries on the activity 
without eye contact or any other emotional contact to child. 
(d) Parent’s actions are too much led by child, i.e. parent fails to offer child an experience of 
being nurtured, i.e. parent may give up the moment child protests and/or nurture is offered so 
that it does not reach the child properly (e.g. a casual touch, a try at combing child’s hair). Or, 
parent communicates (and often indirectly) that he/she expects nurture from child. In 
separation parent is indifferent, does not explain the situation to child and may give up right 
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away if child signals that he/she does not want separation. In reunion parent may appear 
confused and helpless when confronting child’s stress signals. 
 
NON-EXISTENT 
1 p 
The parent’s nurturing is non-existent or negative. 
 
(a) In almost all the tasks nurture offered by parent is excessively parent-led, he/she e.g. 
demands to be the first to receive nurture laughs at the nurture given to child and/or 
completely neglects performing the tasks. If parent touches child at all, he/she does it abruptly 
and almost forcefully. In the nurture offered by parent the emphasis is on irritation even if 
he/she may seek to hide it. In the separation situation parent totally fails to structure the 
situation for child and may simply leave and come back without in any explanation for the 
child. 
 
(b) The nurture offered by parent rests totally on child, i.e. parent may assume the role of the 
one who is receiving nurture, he/she may several times ask for more nurture and/or tell where 
he/she is hurting etc (note: pay attention whether parent is able at least afterwards to consider 
child’s needs, in which case the previous assessment may be given). What is essential is that 
even if there might be touching and physical intimacy it is not being offered by parent to child 
but rather the other way round. In the separation situation parent mostly fails to go away. 
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6. Child’s response to nurture 
GOOD 
5 p 
The child gladly accepts nurturing and openly expresses that it feels good. 
 
Child clearly enjoys being cared for. Child’s facial expression is alert and frank and he/she 
does not avoid eye contact when parent comes nearer. Child reacts to parent’s address by 
responding with words (or babble). Child welcomes the closeness and nurture offered by 
parent. Child can (in the case of an older child) for a short while assume the position of the 
one who is being nurtured and enjoy it (by pausing, relaxing etc). Child may e.g. reach out the 
other hand for lotion and/or want to hear more details about him-/herself from the time he/she 
was little. All in all, child shows that 
he/she is familiar with the situation and has frequently met it, yet he/she can enjoy these 
moments of intimacy every time. During the separation, the child (especially if under 5 years 
old) may look to the parent for support in staying alone, but is able to calm down and remain 
in the situation. At the reunion, the child receives the parent in a positive manner. 
 
 
 
ADEQUATE 
4 p 
Child shows interest in the nurture offered by parent even though the situation itself may pass 
quickly. During the separation the child remains calmly in the room, but may not orient 
towards the parent on his/her return. 
 
VARIABLE 
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3 p 
Awkwardness is observable in the child’s orientation to nurturing. 
(a) Although child participates in some way, he/she is restless 
(b) Child shows interest in the nurture offered by parent but at times he/she is non-responsive 
or distant yet without directly rejecting the nurture offered by parent. 
(c) Child is tense and reserved During the separation, the child may be either too clingy and 
restless (and require a long time to calm down) (a) or indirectly express sadness to the 
camera and be either indifferent (b) or overly stimulated (c) at the parent’s arrival. 
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INADEQUATE 
2p 
The child tries (in one way or another) to avoid the nurturing situation. 
 (a) Child may actively avoid eye contact, be absorbed in playing by him-/herself and/or 
express strain and tension with his/her tone of voice. Child may be interested in e.g. combing 
parent’s hair but will not him-/herself accept nurture. 
 
(b) Child is inattentive, he/she seems to be bored and tends to withdraw from the activity. 
 
(c) Child seems to react to closeness in a tense and reserved manner yet he/she does not 
actively resist it (e.g. allows parent to rub lotion but immediately wipes it off when parent is 
not watching). 
 
Performing the separation is problematic due either to resistance or because after the 
separation, task performance is difficult (a). Alternately, the child’s reactions can be 
markedly stiff or artificial during the separation and reunion (b,c). 
 
NON-EXISTENT 
1 p 
Marked incoherence is observable in the child’s orientation to nurturing. 
 
(a) Child is openly hostile and resists interaction or 
 
(b) passive, retiring 
 
(c) OR wary, evasive and accepting nurture in a compulsive manner without genuine pleasure 
(by expressing fear and strain with stiff body language).  
 
The separation does not typically take place or it takes place in an exceptional way. 
 
PLAYFULNESS 
In this scale parent’s and child’s skills of sharing pleasure and play are assessed. It is 
essential to observe whether parent invites his/her child to cheerfully shared time by 
creatively inventing various ways of pointing out the fun child can have in performing the 
tasks. A parent who comes playfully close to child is seeking to offer him/her openly the 
pleasing experiences of doing things together. Thus the object of doing things together is 
not an earnest performance but it is inventive way to have fun while sharing things. As for 
child, his/her spontaneous acceptance of joyfully shared moments is assessed and also 
(depending on child’s age) child’s means to invite parent to playfulness. 
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Note: a playful way of approaching the child is different from inventing and performing 
games. A parent that is playful and capable of having fun can receive high points for a 
general approach even if he/she does not invent actual ”games”. Similarly a parent that 
produces a constant flow of songs and games can receive low points, if they are produced 
mechanically with a focus on achievement and don’t reflect the child’s interest. 
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7. Parent’s playfulness 
GOOD 
5 p 
The parent’s overall way of behaving is playful. 
There are clear episodes of fun. Parent has several playful and inventive ways to approach 
both specific tasks (e.g. play with squeaky toys, hats) and in carrying forward the entire 
situation. Parent speaks softly and coaxes child with humour and creativity into enjoying the 
situation (taking account of child’s developmental level). Parent is encouraging, welcoming 
and challenges child to make firm contact. In this assessment it is essential to observe 
primarily all shared examples of fun and enjoyment. For instance, when teaching a child a 
new task, the parent encourages the child to laugh by mimicking different faces or comes up 
with a fun clapping game and helps the child to 
perform it. 
 
ADEQUATE 
4 p 
The parent invents a few playful actions. 
Parent’s attitude is positive and there are some indications of shared fun. Parent’s approach to 
tasks is warm and altogether positive and there are some creative solutions in situations 
(noticeably in the hat task where parent joins child in unrestrained jollity in front of the 
mirror). 
 
 
 
 
 
 
 
VARIABLE 
3 p 
Impersonal (artificial) playfulness. 
Although potential for shared fun may be present, there is not enough evidence of it to give 
the previous assessment. In certain tasks (e.g. the hat task) parent shows skills in a playful 
approach but there are also clear cases where skills are missing. 
 
INADEQUATE 
2 p 
Slight playfulness. 
The extent of parent’s comprehensive actions and emotional approach do not permit a playful 
interaction (parent is either too controlling or too passive). 
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NON-EXISTENT 
1 p 
Playfulness is non-existent or negative. 
Parent resorts to sarcastic humour, mockery or clowning in his/her contact with child. 
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8. Child’s playfulness 
 
GOOD 
5 p 
The child participates and shows initiative in his/her play. 
Child frequently laughs aloud and clearly shows that he/she is enjoying the situation and the 
games. 
 
ADEQUATE 
4p 
A few playful moments. 
Child participates in tasks in a positive way and shows playfulness in some tasks. 
 
VARIABLE 
3 p 
Play is impersonal. 
Even if child may in some tasks show enthusiasm, which can be interpreted as playfulness, 
comprehensive playful interaction is curbed by hostility or withdrawal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
INADEQUATE 
2 p 
Overall the child rarely expresses anything positive, let alone playful reactions or 
initiatives. 
All in all, child hardly shows any positive emotions. 
 
NON-EXISTENT 
1 p 
The child is extremely dismissive or passive overall. 
All in all, child is very unresponsive or distant. 
 
 
REPRESENTATION OF THE CHILD (“tell child what it was like when he/she was 
little”) 
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What emerges from parent’s story is positive emotional representation (which seems to be 
personally experienced) of the child from the time he/she was a little baby (in at least one 
instance). So, in this assessment it is important to assess whether parent is able to 1) recall 
something factual and positive and 2) tell child about it. Resorting to events (only the external 
matters connected to the situation are related) or to other people (more stories about how 
other people came in contact with the baby) is rated at this assessment as relevant, as well as 
negativity (frequently as a message disguised as humour “you were such a difficult baby”) 
and forgetfulness (when parent finds it 
difficult to remember anything at all about the early days). 
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GOOD 
5 p 
A positive story or recollection related to the child (‘s persona/personality, as an 
individual) from babyhood. 
 
It seems that parent really takes time to think out a story and then selects several recollections 
which reveal a genuine memory of a shared experience from the early days (e.g. how the baby 
felt against parent’s skin etc). Parent may also tell more stories about babyhood days but at 
this assessment it is above all essential to rate access to emotional recollections. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ADEQUATE 
4 p 
At minimum one recollection related to the child (‘s persona/personality, as an 
individual) from babyhood. 
Parent narrates in a re-assuring manner some experience or recollection from the time of 
babyhood or some events and situations that are connected to those early days. Note; if 
parent’s stories deal a great deal with recollections of situations but if there is also a positive 
image of the baby to be found in them, this assessment can be given 
 
VARIABLE 
3 p 
Distancing. 
It seems that parent has memories from the early days but that he/she seems to have difficulty 
in recalling them or relating them in this situation, i.e. parent’s story may be vague and for 
child it may emerge as hard to understand. Parent may e.g. describe the baby’s birth in a 
positive tone, but quickly move on to tell e.g. about the flat they moved into. The parent’s 
story may also be clearly unrelated to the child, for instance the parent describes the baby only 
briefly and in more detail the home that they lived in when the child was a baby or focuses on 
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describing a toy that the child played with when small. The parent may also describe the baby 
by listing general developmental 
milestones that apply to all babies (when the baby first crawled, stood up, etc.) If the parent’s 
story includes a generally positive picture of the baby (“you were so cute”) but no description 
of real recollections, give this score. 
 
INADEQUATE 
2 p 
Incomplete, disconnected. 
Parent relates only recollections of events and/or general facts that might portray any 
baby (you slept and ate) or the representatio is fragmented. 
For instance, the parent may describe other people taking care of the baby or the family dog’s 
reaction to the baby’s arrival in the family. Alternately, odd significances (“you looked like a 
little red frog”) may appear in the parent’s descriptions. Also descriptions of a distorted 
relationship (“you were a decisive baby, you always decided when we needed to change your 
diapers”) indicate this score at the maximum. 
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NON-EXISTENT 
1 p 
No recollections or negative content. 
Parent has no recollections at all or emotionally they are clearly negatively charged, e.g., “you 
vomited a lot, you were very crysome etc.”. 
 
 
 
 
 
Appendix 1. 
 
 
 
 
Emotional 
 
Interaction Style 
 

Child Psychiatric 
Group (n=13) 
 

Family Guidance 
Clinic (n=23) 
 

Normative 
(n=10) 
 

 

 
 
1. Parental structure 
and challenge 
 
2. Child co-operation 
 
3. Parent’s 
emotional 
reciprocity and 
initiative 
 
4. Child’s emotional 

M SD 
 
3.30              0.68 
              
 
3.07              0.56 
 
 
3.27              0.64 
 
 
 

M       SD 
 
2.54            0.56 
 
 
2.5               0.68 
 
 
2.47              0.43 
 
 
 

M           SD 
 
4.42        0.51 
 
 
4.0          0.37 
 
 
4.13          0.64 
 
 
 

F-value 
 
29.960*** 
 
 
23.305*** 
 
 
24.701*** 
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reciprocity and 
initiative 
 
5. Parent’s nurture 
 
6. Child acceptance of 
nurture 
 
7. Parent’s playfullness 
 
8. Child’s playfullness 
 
9. Representation of 
the child 
 
 

3.04             0.59 
 
 
3.02              0.66 
 
2.92               0.58 
 
 
3.10                0.74 
 
 
3.0                 0.71 
 

2.07              0.50 
 
 
2.73               1.25 
 
2.23               0.83 
 
 
2.47               0.48 
 
2.19                0.56 
 

3.88          0.49 
 
 
4.21           0.69 
 
4.0            0.37 
 
 
3.88          0.71 
 
3.63          0.53 
 

34.731*** 
 
 
10.742*** 
 
25.89*** 
 
 
13.81*** 
 
16.29*** 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Att bedöma MIM med Emotional Interaction
	Style-assessment

