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Oppsummering  
Bakgrunn: Sosial kompetanse er viktig for livskvalitet og sosial og personlig utvikling. Mangel på 

sosial kompetanse er blant annet relatert til mobbing i skolen og unge personers utfordringer med 

å kvalifisere seg til arbeids- og samfunnsliv. Senere års forskning har gitt kunnskap om faktorer 

som har betydning i det komplekse samspillet mellom individer og deres omgivelser. Dette 

samspillet påvirker atferd og relasjoner samt barn og unges utvikling. For eksempel er det et 

økende fokus på barns evne til sosial persepsjon og moralsk resonnering i forståelsen av 

atferdsmessige og sosiale problemer. Selv om skolen er sentral i sosialisering av barn og unge og 

byr på mange muligheter for utvikling og vekst av elevers sosiale kompetanse, tilbys det få 

universelle program med særlig fokus på perseptuelle ferdigheter og moralsk resonnering.  

Formål: Avhandlingen har to formål. Det første er å evaluere om en kortvarig klassebasert 

intervensjon kan fremme utvikling av elevenes sosiale kompetanse. Det andre formålet er å 

undersøke forholdet mellom endring av moralsk resonnering, perseptuelle ferdigheter og sosial 

kompetanse.  

Metoder: Den første delstudien evaluerer programmet Sosial Persepsjonstrening (SPT) som en 

klasseintervensjon og i hvilken grad programmet kan bidra til å utvikle elevenes sosiale 

kompetanse ved å fokusere på perseptuelle ferdigheter og moralsk resonnering. Den andre 

delstudien undersøker om spørreskjemaet How I Think (HIT) er valid for å måle kognitive 

forvrengninger hos barn og unge i norsk kontekst. Den tredje delstudien, som er en teoretisk 

utledning, skisserer en modell for hvordan sosiale og mentale strukturer kan endres i en klasse når 

mobbingen er stoppet.  

Resultater: Evalueringen av SPT (delstudie 1) indikerte en generell positiv endring i elevenes 

sosiale kompetanse. Spesielt interessant er det at elevenes nivå av kognitive forvrengninger ble 

redusert tilsvarende moderat effektstørrelse. Elevene rapporterte også at kvaliteten på relasjoner til 

medelever og emosjonell støtte fra lærer ble styrket. Selv om dette var en skoleintervensjon, 

rapporterte også foreldrene om økning i sosiale ferdigheter og reduksjon i problematferd hjemme.  

Den psykometriske undersøkelsen av HIT (delstudie 2) viste at spørreskjemaet er reliabelt og 

valid for bruk i norsk kontekst, også blant elever der forekomsten av kognitive forvrengninger er 

lav. Den foretrukne seksfaktor-modellen fungerte utmerket og de psykometriske egenskapene var 

akseptable. I tillegg ble også en forkortet versjon av HIT, HIT-16-Q, vi  
 



evaluert. Resultatene indikerte at også denne versjonen er valid og reliabel for bruk i Norge. En 

sammenligning av den komplette og den forkortede versjonen, indikerte tilsvarende 

psykometriske egenskaper for de to versjonene og at lite informasjon går tapt ved å bruke den 

forkortede HIT-16-Q.  

I den tredje delstudien foreslås en modell for relasjonell rehabilitering. Fordi kognitive 

forvrengninger både er en forutsetning for og resultat av mobbing, er det avgjørende at dette 

adresseres i arbeidet med å rehabilitere enkeltelever og klassemiljø etter at mobbing er stoppet. 

Relasjonell rehabilitering har til hensikt å styrke klassemiljøet slik at skadelidende elever får 

bedret relasjonene til medelever og med det får fremmet sine utviklingsmuligheter. Modellen 

består av fire steg: 1. Sikre lærers autoritet; 2. omfordele sosial makt i klassen; 3. skape et 

støttende klassemiljø, og 4. tilby trening i sosial kompetanse for hele klassen.  

Konklusjon: Avhandlingen viser lovende resultater i forhold til å øke elevers sosiale kompetanse. 

Funnene viser at SPT kan fremme sosial kompetanse ved å trene på sosial persepsjon og moralsk 

resonnering, selv med et relativt begrenset 10-ukers klassebasert program. Elevene vurderte at 

de fikk bedre relasjon til både medelever og lærere. Også i klasser som elevene i utgangspunktet 

vurderte som velfungerende og blant elever med lav forekomst av kognitive forvrengninger, 

viste resultatene at SPT hadde signifikant positiv effekt. Det kan derfor konkluderes med at SPT 

er et virkningsfullt program både for enkeltelever og klassemiljø. Programmets kvaliteter synes 

også å samstemme godt med de behov enkeltelever og klassemiljø ofte har i 

oppfølgingsarbeidet etter at mobbing er stoppet og i arbeidet med å forebygge videre 

skadevirkninger. For å kunne evaluere effekt fra intervensjoner som SPT, viser resultatene at 

HIT-Q er et valid og reliabelt instrument i norsk kontekst. 


