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Sammendrag 
Forfatter: Malin Häggkvist Wallin 

Tittel: Predikerer gruppekohesjon behandlingsutfall? Ei utforsking av gruppekohesjon i 

gruppebehandling for barn og ungdom med angstlidelser 

Veileder: Krister Westlye Fjermestad 

 

Bakgrunn: Gruppeterapi for angstlidelser hos barn og ungdom har vist behandlingseffekter 

som er sammenlignbare med individualterapi. Prosessfaktorer i gruppeterapi for barn og 

ungdom er lite undersøkt sammenligna med individualterapi. Prosessfaktoren 

gruppekohesjon har blitt funnet å predikere behandlingsutfall hos voksne klienter, og i denne 

oppgava vil det undersøkes om det også kan predikere behandlingsutfall for barn og ungdom. 

Metode: Utvalget består av 88 barn og ungdom i alderen 8-15 år som var del av en 

randomisert kontrollert studie (RKS) utført ved barne-og ungdomspsykiatriske poliklinikker 

(BUP) på Vestlandet. Deltakerne hadde diagnosene separasjonsangst, sosial fobi eller 

generalisert angstlidelse. Videoopptak av gruppeterapitimer har blitt undersøkt med et 

observasjonelt måleverktøy for gruppekohesjon, Therapy Process Observational Coding 

System - Group Cohesion (TPOCS-GC). Det blei undersøkt om TPOCS-GC kan produsere 

reliable data og om det kan predikere behandlingsutfall like etter behandling, 1 år, og 3.9 år 

etter behandling. Direkte logistisk regresjon blei brukt for å undersøke prediksjonsevne.  

Resultater og konklusjoner: Undersøkelse av bedømmerreliabilitet for TPOCS-GC 

resulterte i at fire ledd blei utelukka i de videre analysene. Nullvarians var årsak til 

utelukking av tre av ledda, mens det fjerde blei utelukka på grunn av for lav 

bedømmerreliabilite. De fire gjenstående ledda i TPOCS-GC blei koda med god til svært god 

bedømmerreliabilitet, og la grunnlag for de videre analysene. Gruppekohesjon målt ved 

TPOCS-GC kan predikere behandlingsutfall i både for tap av primærdiagnose og tap av alle 

diagnoser ved oppfølging 3.9 år etter behandling (p< 0.001), men ikke for post behandling og 

1 års oppfølging.  
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Forord 
 Dette prosjektet blei til på grunn av en nysgjerrighet til videoobservasjon som metode 

kombinert med at veileder Krister Westlye Fjermestad nødig ser at datamateriale går til 

spille. Den første takken går derfor og nødvendigvis til Krister. Takk for ditt smittende 

engasjement og for din foretaksomhet innenfor barne- og ungdomsfeltet. 

 Den andre takken går til Frederike Naujokat. Du sa ja til å bli med meg på dette 

prosjektet til tross for at ingen av oss på den tida kunne vurdere omfanget av det. Tilsammen 

har vi pløyd oss gjennom mer enn 150 klokketimer med videokoding, og da har jeg ikke 

regna med øvingsperioden. Arbeidet har resultert i to hovedoppgaver som søsterlig har delt 

på datamaterialet. 

 De resterende takkene går til venner og familie. Man sier visst "ingen nevnt, ingen 

glemt", men jeg velger å nevne noen, så få heller noen andre føle seg glemt. "Noen" er 

mannen min som har bistått på sitt Jensete vis og Frøken som har bistått på sitt hundete vis. 

  

 Til slutt ønsker jeg å kommentere at jeg har forsøkt å unngå å bruke engelske lånord i 

teksta. Jeg har brukt akronymet for det engelske navnet på tester, statistiske metoder og 

lignende fordi det viste seg å gi bedre flyt samtidig som at slike akronymer gjerne utvikler en 

navneaktig karakter i de fagfelta hvor de brukes. 

 

Oslo, oktober 2018 

 

Malin Häggkvist Wallin 
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1 Innledning 
Angst og frykt er både vanlige og viktige elementer i et menneskes utvikling fra barn til 

voksen (Marks, 1978), men blir et problem når de blir så omfattende i styrke og varighet at de 

begrenser barnet eller ungdommens muligheter for utvikling (Kane & Kendall, 1989). Vi 

kaller det da angstlidelser. Angstlidelser er blant de vanligste psykiske lidelsene hos barn og 

ungdom (Pine & Klein, 2008). De har i tillegg en rimelig stabil karakter (Beidel, Fink, & 

Turner, 1996). Dette innebærer at det ikke er gitt at de vil gå over av seg selv (Spence, 

Donovan, & Brechman-Toussaint, 2000), og barn og ungdom som strever med angst kan ta 

det med seg inn i voksenlivet (Last, Phillips, & Statfeld, 1987). Angstlidelser hos barn og 

ungdom kan forstyrre læring på skolen og tilpasning til det sosiale miljøet (Rapee, 2000). Det 

er også en betydelig samsykelighet mellom angst og depresjon (Pine & Klein, 2008). Rapee 

(2000) har konkludert med at ethvert forslag til modifikasjon av angstbehandling for barn og 

ungdom er kjærkomment gitt de store konsekvensene av angstlidelser for individet både her 

og nå og i et livsløpsperspektiv. Kognitiv atferdsterapi (KAT) har omfattende empirisk støtte 

for å være en effektiv behandlingsform for ulike angstlidelser hos barn og ungdom (Compton 

et al., 2004; Reynolds, Wilson, Austin, & Hooper, 2012; Weisz et al., 2017). Gruppeterapi for 

barn har et potensiale for å være en kostnadseffektiv behandling da flere klienter kan 

behandles samtidig (Manassis et al., 2002), og det foreligger empirisk støtte for at KAT 

administert som gruppeterapi viser tilsvarende effekter som når det blir administrert 

individuelt (Wergeland et al., 2014). I tillegg til å være mulig jevngodt med individualterapi, 

kan gruppeformatet gi muligheter som en individalterapi ikke kan tilby. Potensiale for støtte 

fra gruppa, mulighet for gruppediskusjoner og å lære gode mestringsstrategier fra andre 

(Silverman et al., 1999) har blant annet blitt trukket fram som mulige positive effekter av 

gruppebehandling for barn og ungdom.   

 Prosess- og utfallsforskning er et forskningsfelt innafor behandlingsforskning som 

kort fortalt undersøker spørsmålet «Hva er det som skjer i psykoterapi som hjelper pasienter 

til å øke funksjonnivå, redusere symptomtrykk og ha det bedre i livet sitt?» (min oversettelse, 

(Crits-Christoph, Gibbons, & Mukherjee, 2013). Økt kunnskap om prosessfaktorer kan gi 

retning til utvikling og revidering av behandlingsopplegg (Hudson et al., 2014; Rapee, 2000), 

og bidrar derfor til å imøtekomme det nevnte behovet for forbedring av angstbehandling for 

barn og ungdom. Psykoterapeutiske prosesser har blitt definert som «(primært) de handlinger, 

opplevelser, og relasjonelle bånd mellom pasient og terapeut når de er fysisk sammen i 

terapirommet, og (sekundært) de handlinger og opplevelser deltakerne har utenfor 
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terapisesjoner som spesififikt refererer til hverandre» (min oversettelse, Orlinsky, Rønnestad, 

& Willutzki, 2004). For gruppeterapi inkluderer prosessfaktorer også handlinger, opplevelser 

og relasjonelle bånd mellom gruppemedlemmene. Flannery-Schroeder, Sieberg, & Gosch 

skildra i 2007 et foreløpig kunnskapshull når det gjelder prosessfaktorer i GKAT for barn og 

ungdom med angstlidelser. Dette passer inn i et større bilde der det har blitt kommentert at 

prosessfaktorer generelt har blitt lite utforska i barne-og ungdomsfeltet (Svendsen, 2007) og 

at prosessfaktorer har blitt mindre utforska i gruppeterapi sammenligna med individualterapi 

(Lerner, McLeod, & Mikami, 2013). Hudson et al. (2014) hevder i tillegg at utforsking av 

prosessfaktorer i behandling av angstlidelser i har blitt neglisjert sammenligna med andre 

lidelser i barne- og ungdomsfeltet. I voksenfeltet har gruppekohesjon blitt trukket fram som 

en prosessfaktor i gruppeterapi som har vist positiv sammenheng med behandlingsutfall 

(Burlingame, Fuhriman, & Johnson, 2001). Teoretisk, korrelasjonelt og faktoranalytisk 

arbeid (Lerner et al., 2013) tyder på at gruppekohesjon i gruppeterapi best kan karakteriseres 

som et «nettverk av affektive bånd». Det har blitt foreslått at gruppekohesjon kan fungere 

som en terapeutisk relasjon til gruppa (Burlingame, Fuhriman, & Johnson, 2002), men dette 

gjelder riktignok for voksenfeltet. Funn fra voksenfeltet kan ikke uten videre overføres til 

barne- og ungdomsfeltet, og i denne oppgava ønsker jeg derfor å utforske gruppekohesjon i 

gruppeterapi med barn og ungdom. En presentasjon av relevant teoribakgrunn og 

kunnskapsgrunnlag for oppgava er nødvendig før jeg kommer til problemstilling og 

hypoteser. 

 

1.1 Avgrensing av oppgava 

Denne oppgava presenterer en prosess- og utfallsstudie. Diagnosene i studien vil bli 

presentert kort, deretter mulige fordeler og ulemper med gruppeterapi for barn og ungdom 

med angstlidelser. Konseptet gruppekohesjon vil bli presentert både slik det forstås i generell 

gruppepsykologisk forskning og tenkning og slik det forstås i klinisk forskning på 

gruppeterapi. Teroretisk rasjonale for KAT vil ikke bli presentert inngående ettersom jeg ikke 

har studert et fenomen som er spesifikt for denne terapiretninga. 
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1.2 Angstlidelser hos barn og ungdom 
Angstlidelser kjennetegnes ved en opplevelse av indre uro, spenning og angst som oppstår 

selv i situasjoner som ikke er forbundet med en virkelig fare. De typiske kroppslige 

symptomene på angst er hjertebank, svetting, en følelse av tilsnøring i brystet, tørr munn og 

en følelse av svimmelhet (Malt & Malt, 2012). Grova (2011) oppsummerer at personer som 

har angstlidelser synes å ha til felles at de opplever mye som farefult og truende. Denne 

fikseringa på fare er gjerne fulgt av en negativ oppfatning av egen mulighet til å påvirke 

situasjonene som de frykter samt at de unnviker tanker og situasjoner som er forbundet med 

angsten. Denne triaden av emosjonelle, kognitive og atferdsmessige elementer kan forsterke 

hverandre gjensidig og opprettholde angstlidelsen. De kroppslige symptomene kan fungere 

som en bekreftelse på at det fryktede virkelig er farlig, og de kognitive elementene bidrar til 

at mer oppleves som farlig. Unnvikelsen sikrer en umiddelbar angstreduksjon, men personen 

går glipp av muligheten til å oppleve at det stort sett går bra på tross av angsten (ibid.).  

 Angstens uttrykk for ett og samme barn eller ungdom kan variere på tvers av ulike 

situasjoner. De foresatte kan legge merke til at deres sønn eller datter trenger mer forsikringer 

og støtte enn det som virker nødvendig for situasjonen det gjelder. Læreren kan legge merke 

til vansker med konsentrasjon, mye fravær, eller at eleven strever med sosiale relasjoner 

(Martinsen, 2018) . Barn og ungdom kan utvikle de samme angstlidelsene som voksne kan, 

det vil si spesifikke fobier, sosial angstlidelse, generalisert angstlidelse og posttraumatisk 

stresslidelse. Barn og ungdom kan i tillegg bli diagnostisert med separasjonsangst (Pine & 

Klein, 2008). Diagnostisering av barna og ungdommene i dette utvalget er basert på 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th edition (DSM-IV, American 

Psychiatric Associaton, 1994). Diagnosene separasjonsangst, sosial fobi og generalisert 

angstlidelse vil bli presentert kort under i henhold til DSM-IV. 

Separasjonsangst 

Diagnosen separasjonsangst blir brukt når graden av separasjonsangst er uvanlig i 

styrke og/eller når varighet går utover den vanlige aldersperioden for de aktuelle vanskene 

med separasjon. Betydelige vansker i sosial fungering er også et element av diagnosen. 

Separasjonsangst skiller seg fra de øvrige angstlidelsene ved at det er den eneste som har som 

diagnostisk krav at den skal debutere før 18 års alder (Pine & Klein, 2008). Et barn som har 

separasjonsangst frykter ofte at noe fælt kan komme til å skje med barnet, den viktige andre, 

eller begge samtidig, dersom de skiller lag. Lidelsen kan vise seg gjennom at barnet nekter å 
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gå på skolen eller ikke vil sove i egen seng. Barnet kan oppleve at det svimler for dem og 

hodepine som følge av separasjon som har skjedd eller som snart skal skje (Flannery-

Schroeder et al., 2007). 

Sosial fobi 

Sosial fobi innebærer en frykt for å bli kritisk granska av andre mennesker som fører 

til at personen unnviker sosiale situasjoner. Lidelsen utvikler seg som oftest fra tidlig pubertet 

og utover, men kan også forekomme hos yngre barn (Beidel et al., 1996; Pine & Klein, 

2008) . Barn og ungdom som har sosial fobi frykter ofte at hun eller han kommer til å gjøre 

noe som kan bli oppfatta som rart, dumt eller teit av andre. I etterkant av en sosial situasjon 

eller en prestasjonsprega situasjon i forbindelse med skole eller idrett kan barnet eller 

ungdommen være overbevist om at de andre har tenkt noe kritisk om dem. Disse tankene 

fører gjerne til flauhet eller skam, og for noen en opplevelse av å ha blitt ydmyka. I faktiske 

sosiale situasjoner kan barnet eller ungdommen oppleve symptomer som ligner et 

panikkanfall, som svetting, hjertebank og pustevansker. Lidelsen kan vise seg gjennom at 

barnet eller ungdommen har få vennerelasjoner, vegrer seg for å snakke høyt i klassen, spise 

når andre ser, eller generelt samhandle med lærere og jevnaldrende (Flannery-Schroeder et 

al., 2007).  

Generalisert angstlidelse 

Generalisert angstlidelse er kjennetegna ved en angst som er frittflytende, vedvarende 

og ikke avgrensa til noen spesifikke situasjoner. De sentrale symptoma varierer, men det er 

vanlig å rapportere vedvarende nervøsitet, skjelving, muskelspenninger, svetting, svimmelhet 

og ørhet, hjertebank og ubehag i øvre del av buken (Pine & Klein, 2008). Blant barn og 

ungdom som har generalisert angstlidelse er det vanlig å engste seg for skole, helse, ulykker 

og skader.  Utmattelse og irritabilitet som følge av generalisert angstlidelse kan forekomme. 

Barn og ungdom som har generalisert angstlidelse blir oftere enn andre barn skildra som 

«perfeksjonistiske» og noen kan utvikle kognitive fordreininger der de opplever små feil som 

at de har mislykka helt (Flannery-Schroeder et al., 2007).  

 

1.3 Gruppeterapi for barn og ungdom med angstlidelser 

 Orlinsky, Rønnestad, & Willutzki (2004) har bemerka at selv om vi i dagligtale sier at 

en person «går i terapi», så er det innafor rammeverket til prosess-og utfallsforskning mer 

riktig å tenke at terapi foregår i kontekst av personens liv. De legger vekt på at personlighet, 
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tidligere erfaringer fra før terapien og de opplevelsene som personen har utenfor 

terapirommet påvirker de interaksjonene som skjer i terapirommet. Barn og ungdom flest har 

en hverdag der de er vant med å bli undervist og organisert i grupper, og en gruppeterapi kan 

dermed virke mindre fremmed for dem enn en individualterapi. Martinsen (2018) 

argumenterer for at gruppeterapi kan oppleves som mindre stigmatiserende for barn og 

ungdom enn individualterapi fordi det ligner på situasjoner som de er vant til. Goldstein & 

Goldstein (referert i Stewart, Christner, & Freeman, 2007) har foreslått et styringsprinsipp 

som går ut på at intervensjoner bør gis i situasjoner som er så nær som mulig til kjerna av 

problemet. Angstlidelelser har blitt funnet å korrelere med sosial tilbaketrekning, og barn og 

ungdom med angst har som gruppe blitt karakterisert som sosialt isolerte, sky, og med et 

snevert sosialt repertoar (Flannery-Schroeder & Kendall, 2000). Ei gruppe kan gir muligheter 

for sosiale interaksjoner, jevnaldrende rollemodeller, og eksponering til fryktede sosiale 

situasjoner (Flannery-Schroeder & Kendall, 2000). Terapeuten kan få innblikk i klientens 

sosiale repertoar og bygge ut den kliniske hypotesen om klienten underveis i forløpet 

(Stewart et al., 2007). For barn kan gruppeformatet gi muligheter til å tilpasse oppgaver til 

lek mellom deltakerne. For ungdommer, som ofte har en opplevelse av at ingen kan forstå 

hvordan de har det (Elkind 1976, referert i Hill & Coulson-Brown, 2007), kan det å treffe 

jevnaldrende som strever med lignende vansker være nyttig.      

 Selv om det er både teoretiske og kostnadmessige rasjonaler for gruppeterapi for barn 

og ungdom med angstlidelser, er det flere faktorer ved gruppeterapi som kan ha potensielt 

negative følger. Det kan dukke opp uventa problemer som kun oppstår i gruppeformatet, og 

som dermed ikke blei fanga opp under vurderinga som skjedde i individualformat (Stewart et 

al., 2007). Terapeuter som skal sette sammen gruppeterapi for barn og ungdom må ta hensyn 

til blant annet kjønn, alder, modenhet for alderen, type og alvorlighet av problemet for alle 

gruppemedlemmene. Det er begrensa kunnskap om effekter av for eksempel hvordan for 

eksempel sprik i alder eller kjønnsbalanse påvirker behandlingstufall for barne- og 

ungdomsgrupper (Flannery-Schroeder et al., 2007). Gruppeterapi gir mindre rom for 

individuell tilpasning (Wergeland et al., 2014). Barn med angst kan være innstendige på at 

det de er redd for faktisk er farlig - ettersom de føler seg så redde (Flannery-Schroeder et al., 

2007), og det kan gi opphav til erting i gruppa dersom det ikke blir plukka opp og håndtert av 

terapeuten. Det er også en mulighet for at barna og ungdommen kan få så høyt angstnivå av 

selve gruppesituasjonen at de ikke greier å nyttiggjøre seg av terapien (Gjesvik, Stänicke, 

Gudmestad, & Dragland, 2018). Barn og ungdom som har blitt utsatt for mobbing vil kunne 
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ha særlige vansker med å føle seg trygge i gruppesituasjonen (Simmerman & Christner, 

2007).  

 Denne hovedoppgava baserer seg på utvalg og data fra den første studien som 

sammenligna behandlingseffekt for IKAT og GKAT i ei naturalistisk ramme (Kodal et al., 

2018; Wergeland et al., 2014). Resultatene som angår sammenligning av diagnosetap mellom 

IKAT og GKAT presenteres her. Wergeland et al. (2014) fant ikke signifikante forskjeller 

mellom behandlingstilnærmingene verken ved måletidspunkt post behandling eller ved 

oppfølgingsmåling 1 år etter behandling.Ved måletidspunkt post behandling var det ikke 

signifikante forskjeller verken for tap av alle diagnoser mellom GKAT (21%) kontra IKAT 

(25% ) (OR = 1.32, 95% K.I. [0.57, 3.06], p = .52) eller for tap av primærdiagnose mellom 

GKAT (35 %) kontra IKAT (35 %) (OR = 0.99, 95% K.I. [0.49, 2.03], p = .99).Ved 

måletidspunkt 1 år etter behandling var det heller ikke signifikante forskjeller mellom de to 

behandlingstilnærmingene for verken tap av alle diagnoser mellom GKAT (41%) kontra 

IKAT (33%) (OR = .71, 95% K.I. [0.39, 1.30], p = .26) eller for tap av primærdiagnose 

mellom GKAT (47%) kontra IKAT (46%), (OR = 0.98, 95% K.I. [0.59, 1.64], p = .95) 

[(ibid.). Ved oppfølgingsmåling 3.9 år etter behandling var det fortsatt ingen statistisk 

signifikant forskjell mellom GKAT (56%) kontra IKAT (49%) (OR = 1.26, 95% K.I. [0.80, 

2.01], p = 0.41) for tap av alle diagnoser, og heller ikke for tap av primærdiagnose mellom 

GKAT (59%) kontra IKAT (66%) (OR = 1.29, 95% K.I. [0.85, 1.94], p = 0.41) (Kodal et al., 

2018). Oppsummert kan gruppeterapi gi sammenlignbare effekter som individualterapi i et 

naturalistisk utvalg.  

 
1.4 Gruppekohesjon 

Det latinske opphavet til kohesjon er «cohaerere» som betyr å «henge sammen», og i 

fagfelta kjemi og fysikk brukes kohesjon om de kreftene som holder et stoff sammen 

(Pedersen, 2009). I ei gruppe av mennesker vil gruppekohesjon tilsvare «integriteten, 

solidariteten og helheten til gruppa» (min oversettelse, Forsyth, 2014, s. 135). For ei tenkt 

gruppe som har særlig høy grad av gruppekohesjon, vil både medlemmene i gruppa og folk 

som møter gruppa vurdere den som en helhet (Forsyth, 2014). Forsyth (2014) skriver ut fra 

en generell gruppepsykologisk fagtradisjon, men konseptene vil nødvendigvis også gjelde for 

psykoterapeutiske grupper. Han organiserer forskningsfunn på gruppekohesjon i et 

rammeverk der gruppekohesjon forstås som et konsept som består av flere underkomponenter 

og som oppstår og virker på tvers av flere nivåer. Underkompontenene han har idenfisert er 
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sosial kohesjon, kohesjon rundt oppgave, kollektiv kohesjon, emosjonell kohesjon og 

strukturell kohesjon. Sosial kohesjon dreier seg om tiltrekning mellom medlemmene og til 

gruppa som helhet. Kohesjon rundt oppgava dreier seg om en dedikasjon til å arbeide 

sammen som en koordinert helhet for å nå et mål. Emosjonell kohesjon dreier seg om 

emosjonelle intensitet i gruppa og hos medlemmene når de er i gruppa. Strukturell kohesjon 

dreier seg om at gruppa har en felles forståelse av strukturelle faktorer som normer, roller og 

relasjoner innad i gruppa. Disse fem underkomponentene oppstår og virker på tvers av nivåer 

i gruppa, som for eksempel at ved høy grad av sosial kohesjon vil medlemmene både like 

hverandre som enkeltpersoner og gruppa som helher og at gruppekohesjonen også påvirkes  

av styrken på gruppemedlemmenes bånd til gruppelederen (ibid.). Selv om skildringene  blir 

presentert i positiv forstand her, har de nødvendigvis en negativ motpol. I ei gruppe kan det 

også oppstå negativ samhandling i tillegg til at det kan være lite av de ovennevnte 

karakteristikkene.  

Gruppekohesjon i gruppeterapi 

Lerner et al. (2013) framholder at det er enighet i det kliniske feltet om at 

gruppekohesjon inkluderer tilstedeværelse av positive affektive bånd og samtidig fravær av 

negative interaksjoner mellom medlemmene. Tilknytning til gruppa antas å spille en viktig 

rolle i å fasilitere positive utfall i gruppeterapi gjennom å hjelpe klientene til å føle seg knytta 

til gruppa, engasjere seg i terapien, og tolerere å snakke om vanskelige temaer (ibid.). I følge 

Burlingame, Fuhriman, & Johnson (2002) har gruppekohesjon i klinisk forskning blitt 

synonymt med den terapeutiske relasjonen mellom medlemmene og gruppa . Konstruktet 

gruppekohesjon i det kliniske forskningsfeltet har med andre ord fått et terapeutisk aspekt 

som kommer i tillegg til hvordan det blir definert i generell gruppepsykologi.  

 

1.5 Gruppekohesjon og behandlingsutfall 

Gruppekohesjon er bare et av flere elementer i gruppeterapi som kan påvirke 

behandlingsutfall. Figur 1 viser en heuristisk modell hvor Burlingame, Strauss, & Joyce 

(2013) har sammenfatta hvilke faktorer i gruppeterapi som i følge forskningslitteraturen 

påvirker behandlingsutfall.  
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Figur 1.  
 

Faktorer som påvirker behandlingsutfall i gruppeterapi. Merknad: Pasient: Pasientfaktorer. Struktur: 
Strukturelle faktorer.Tjukkelsen på linjene representerer omtrentlig styrkeforhold. Modellen er henta fra 
(Burlingame et al., 2013) og har blitt oversatt av undertegnede.  

 

 Endringsteori i terapimetoden innebærer de endringsmekanismene i terapimetoden 

som brukes terapien, for eksempel kognitiv atferdterapi eller interpersonlig terapi. 

Endringsteorien må komme fra en terapimetode som har en kausal sammenheng med 

behandlingsutfall, som vist ved randomiserte kontrollerte studier. Gruppeprosesser inkluderer 

gruppekohesjon og andre endringsmekanismer som kan oppstå i gruppeformatet. Et 

eksempler er endring av sosial identitet som følge av interaksjoner i gruppa. Pasientfaktorer 

innebærer karakteristikker som blant annet personlighet, tilknytningsstil, sosialt repertoar 

samt alvorlighetgrad av lidelsen og eventuell samsykelighet. Strukturelle faktorer inkluderer 

gruppestørrelse, varighet og hyppighet for hver gruppetime, lengde på terapiforløpet og 

lignende. De ovennevnte faktorene integreres av terapeuten, altså gruppelederen. Lederen 

styrer hvorvidt gruppeprosesser aktivt brukes som drivhjul for endring, eller om 

gruppeterapien heller kan anses som en en rekke individualterapier som foregår i samme rom.

 Burlingame, McClendon, & Alonso (2011)  gjennomførte en metaanalyse av studier 

som har sett på sammenhengen mellom gruppekohesjon og behandlingsutfall hos voksne 

klienter. De konkluderte med at hovudtrekket fra de 40 inkluderte studiene at det er en positiv 

Terapeutiske utfall av 
gruppeterapi 

Endringsteori i 
terapimetoden Gruppeprosesser 

Leder 

Pasient Struktur 
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sammenheng mellom gruppekohesjon og behandlingsutfall i gruppeterapi, med en 

gjennomsnittlig effektstørrelse på r = .25. De fant blant annet en sterkere samvariasjon 

mellom gruppekohesjon og positivt behandlingsutfall i de studiene der metodedelen hadde 

presisert at terapeutene hadde lagt vekt på samhandling mellom gruppemedlemmene. Denne 

effekten var uavhengig av terapiretning. 

 

1.6 Problemstillinger og hypoteser 

Selv om gruppekohesjon har vist seg å predikere behandlingsutfall hos voksne, kan vi ikke 

uten videre trekke konklusjoner om sammenhenger i voksenterapi over til barne- og 

ungdomsterapi. Det trenger å bli utforska i barne- og ungdomsutvalg, men vi kan til en viss 

grad bruke funn derfra som ei ramme å tenke ut ifra. I denne oppgava kommer jeg til å bruke 

det observasjonelle måleinstrumentet TPOCS-GC. Det er et resultat av ei omgjøring av et 

etablert observasjonelt skåringsverktøy for terapeutisk allianse i terapi med barn og ungdom, 

Therapy Process Observation Coding System - Alliance Scale (TPOCS-A) til et 

skåringsverktøy for gruppekohesjon i gruppeterapi ved å bytte ut «terapeuten» med «de andre 

i gruppa» i hvert ledd (Lerner et al., 2013). Lerner et al. (2013) har undersøkt de 

psykometriske egenskapene til TPOCS-GC i et utvalg som bestod av voksne deltakere i 

foreldreveiledningsgrupper, og konkluderte med at det er et reliabelt måleverktøy som kan 

bidra til å utvide forståelsen av gruppekohesjon som prosessfaktor i gruppeterapi. I denne 

hovedoppgava kommer jeg til å arbeide med utgangspunkt i to problemstillinger.  

Problemstilling 1)  

 Kan gruppekohesjon måles reliabelt med TPOCS-GC i barne- og ungdomsgrupper? 

Ettersom TPOCS-GC er resultat av ei omgjøring av et observasjonelt måleverktøy for 

allianse i terapi med barn og ungdom (TPOCS-A), er hypotesen at gruppekohesjon kan måles 

reliabelt med TPOCS-GC også i grupper for barn og ungdom.  

Problemstilling 2) 

 Kan gruppekohesjon predikere behandlingsutfall i KAT-basert gruppeterapi for barn 

og ungdom med angstlidelser? Utfallsmål er tap av primærdiagnose og tap av alle diagnoser.  

Gitt en tilfredstillende bedømmerreliabilitet for TPOCS-GC er hypotesen at gruppekohesjon 

kan predikere behandlingsutfall også i gruppeterapi med barn og ungdom. 
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2 Metode  
Her i metodedelen vil opphavet til dataene i oppgava bli presentert. Dette prosjektet baserer 

seg på observasjon av videoopptak fra studien til forskningsgruppa som står bak artiklene 

Wergeland et al. (2016, 2014) og Kodal et al. (2018). Resultatene fra disse blei presentert 

innledningsvis. Dataene som har blitt produsert gjennom videoobservasjon har deretter blitt 

analysert opp mot ferdige datasett over behandlingsutfall som jeg har fått tilgang til gjennom 

veileder. Jeg presenterer først det forskningsprosjektet som jeg har fått datamateriale samt 

råmateriale i form av videoopptak fra. Deretter følger en gjennomgang av måleinstrumenter, 

skildring av prosedyre for innsamling av data, og plan for statistiske analyser. 

 

2.1 Presentasjon av prosjektet ATACA 

Forskningsprosjektet til Wergeland et al. (2014) var en del av ei større forskningssatsing i 

Helse Vest, Assessment and treatment of anxiety in children and adults (ATACA, Regionalt 

kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF ). I den videre teksta kommer jeg til 

å bruke akronymet ATACA når jeg viser til prosjektet til forskningsgruppa Wergeland et al. 

(2014), og jeg mener da kun den delen av ATACA-prosjektet som omhandler barn og 

ungdom. Totalutvalget i ATACA (Kodal et al., 2018; Wergeland et al., 2014) bestod av 182 

barn og ungdommer i alderen 8-15 år (snitt = 11.5, SA = 2.1) som var henviste til BUP for 

poliklinisk behandling i perioden 2008 til 2010. Et inklusjonskrav for å delta i 

forskningsprosjektet var at klienten oppfylte diagnostiske kriterier for separasjonsangst, 

sosial fobi eller generalisert angstlidelse. Diagnosene blei utreda i henhold til 

diagnoseverktøyet ADIS-C/P (Silverman & Albano, 1996; Wergeland et al., 2014). 

Deltakerne blei randomisert inn i en av de tre betingelsene kognitiv atferdsterapi i individuelt 

format (IKAT), kognitiv atferdsterapi i gruppeformat (GKAT) og ventelistekontroll. 

Ventelistekontroller blei randomisert inn i IKAT eller GKAT etter 10 uker. For utdypende 

informasjon om rekruttering, inkludering og randomisering av klienter, se Wergeland et al. 

(2014).  
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2.2 Utvalg 
Utvalget som har blitt brukt i denne hovedoppgava inkluderer deltakerne som blei 

randomisert til GKAT i ATACA (Kodal et al., 2018; Wergeland et al., 2014) . Utvalget bestod 

av 88 barn og ungdommer i alderen 8 - 15 år (54.5% jenter) De fleste deltakerne hadde etnisk 

europeisk bakgrunn (90.7%). 1.6% hadde etnisk asiatisk bakgrunn, mens etnisitet ikke blei 

rapportert for de øvrige 7.7%. Antall  deltakere som var ventelistekontroller før de blei 

randomisert til GKAT var 21 (ibid.). Se Tabell 2 for karakteristikker ved utvalget som denne 

hovedoppgava har studert (GKAT, inkludert ventelistekontroller). 

 
Tabell 2 

Karakteristikker ved GKAT-utvalget før behandling, inkludert ventelistekontroller 

 snitt (SA) N % 
Aldersgruppe     
 8-12 år   51 58.0 

12-15 år   37 42.0 
Antall angstlidelser 2.0 (0.8)   
Komorbiditet   69 74.8 
Primærdiagnose     
 Separasjonsangst   29 33.0 
 Sosial fobi   41 46.5 
 Generalisert angstlidelse   18 20.5 
Annen komorbiditeta     
 Spesifikk fobi   11 12.5 
 Annen spesifisert angstlidelse   4 4.5 
 Depresjon   14 15.4 
 ADHD   5 5.5 
 Opposisjonell atferdsforstyrrelse   2 2.3 
 Tics   6 6.8 
Merknad. SA= standardavvik. N=antall. Annen spesifisert angstdiagnose =  Posttraumatisk stresslidelse, Obsessiv-
kumpulsiv lidelse, Panikklidelse. ADHD = Attention Deficit Hyperactivity Disorder.  aBasert på kombinert informasjon 
fra ungdommene og foreldra for deltakere t.o.m. 11 år, og bare informasjon fra de foresatte for de øvrige. Tallene i 
tabellen samt merknadene er henta fra Wergeland et al. (2014). 

 

2.3 Behandling, setting og terapeuter 
Behandling 

Deltakerne fikk behandling med gruppeversjonen av FRIENDS for life (Barrett, 2004, 

2008, Wergeland et al., 2014) , heretter kalt FRIENDS. FRIENDS er et manualbasert KAT-

program som i gruppeversjonen innebærer ukentlige terapier som varer halvannen time gitt 

over en tidsperiode på ti uker. Behandlingsprogrammet retter seg inn mot de kognitive, 

fysiologiske og atferdsmessige komponentene som i samspill bidrar til utvikling og 

opprettholdelse av angstlidelser, som blei nevnt innledningsvis (Barrett, 1998). FRIENDS-

programmet har blitt vist effektivt både når det blir administrert individuelt og i gruppe 
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(Liber et al., 2008). Programmet bygger på premisset om at deltakerne skal lære seg evner 

som avspenningsteknikker, å kunne identifisere og utfordre angstvekkende tanker, 

problemløsing, samt måter å skaffe seg sosial støtte (Barrett, 1998). Akronymet FRIENDS er 

satt sammen av den første bokstaven i de ulike trinnene i programmet, se Tabell 3. 

 
Tabell 3 

Skildring av akronymet FRIENDS 

Bokstav Ord/setning som bokstaven 
representerer 

Behandlingsmål som ordet/setninga representerer 

F Følelser. Økt evne til å gjenkjenne, forstå følelser og snakke om følelser 
hos seg selv og andre. 

R Rolig og avslappet.  Lære avspenningsøvelser, og om hvordan bruke dem i hverdagen 
og i situasjoner som vekker angst.  

I Indre hjelpsomme tanker. Økt forståelse av hvordan kognitive prosesser påvirker følelser. 
Lære å skille mellom hjelpsomme og ikke-hjelpsomme tanker. 

E Ett skritt av gangen med 
trappetrinnsplaner. 

Lære å lage planer for å takle bekymringer eller vanskelige 
situasjoner, inkludert eksponeringsplan for angstmestring. 

N Nå kan jeg belønne meg 
selv! 

Om belønning og hvorfor det er viktig. Velge belønninger. 

D Det er øvelse som gjør 
mester. 

Oppfordring om at det er viktig å øve på øvelsene og strategiene 
man har lært også etter at behandlinga er over. 

S Smil og ha det bra! Forebygging av forverring eller tilbakefall av angstlidelsen etter 
behandling. Om nytta ved å søke støtte og hjelp fra andre. 

 

Deltakere som var 12 år blei plassert i barne- eller ungdomsgruppe på bakgrunn av klinisk 

vurdering av modenhet og/eller etter deltakerens eget ønske (Wergeland et al., 2014). 

Deltakere som uteblei fra flere enn 3 timer og heller ikke brukte tilbudet om individuell 

erstatningtime blei regna for deltakere med frafall. Deltakerne fikk to oppfriskningssesjoner 

tre måneder etter at behandlinga var fullført. Gjennomsnittlig lengde på behandlinga var 10.7 

(SA = 1.1) uker (ibid.) . For utdypende informasjon om behandlinga, se Wergeland et al. 

(2014). 

Setting og terapeuter 

ATACA foregikk i sju polikliniske Barne – og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP) 

i by og bygd på Vestlandet. Det var tilsammen 16 gruppeterapiforløp fordelt på de ulike 

behandlingsstedene. Gjennomsnittlig alder på terapeutene var 48.2 år (spenn: 30-63, 94% 

kvinner). Terapeutene var psykologer, kliniske sosionomer eller spesialpedagoger og hadde i 

gjennomsnitt 10.8 år med klinisk erfaring (spenn: 3-27 år). Alle terapeutene gjennomførte 

behandlingene som en del av sin vanlige arbeidshverdag (Wergeland et al., 2014) . Det blei 

ikke registrert om terapeutene hadde erfaring med gruppeterapi før studien. Terapeutene 

deltok på en 2 dagers opplæring i FRIENDS og fikk veiledning underveis av spesialister i 
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metoden (ibid.). I gruppebehandlingene var det en hovedterapeut og en koterapeut. For mer 

informasjon om terapeutenes bakgrunn og veiledning, se Wergeland et al. (2014) .  

 
2.4 Måleverktøy 
2.4.1 Therapy Process Observational Coding System – Group Cohesion  

I dette prosjektet har videoopptak av en tidlig og en sein time fra hvert av 

gruppeforløpa i ATACA blitt undersøkt med et observasjonelt måleverktøy for 

gruppekohesjon, Therapy Process Observational Coding System – Group Cohesion (TPOCS-

GC, Lerner, Mcleod, & Mikami, 2013) . TPOCS-GC har ikke blitt oversatt til norsk, og derfor 

vil ledd, kodeinstrukser og lignende bli omtalt på engelsk. Hvert ledd skåres på en Likert-

skala som spenner fra 0 - 5 der 0 tilsvarer not at all og 5 great deal. Se Vedlegg A for 

komplett Likert-skala, alle ledda, og kodeinstruks for dem. Den totale skåren for TPOCS-GC 

representerer et gjennomsnitt av skårene på enkeltledda. Lerner, Mcleod, & Mikami (2013) 

fant at ledd 6) måtte ekskluderes på grunn av negativ korrelasjon med de øvrige ledda og at 

ledd 7) måtte ekskluderes på grunn av for lav bedømmerreliabilitet, det vil si ICC < 0.40. For 

de gjenstående ledda hadde (snitt = .75, SA = 0.15, spenn: .48 - .90), og intern konsistens for 

de gjenstående ledda var god (𝛼	= .80). I denne studien kommer alle åtte ledda i TPOCS-GC 

til å bli skåra og undersøkt. Bedømmerreliabilitet og intern konsistens for TPOCS-GC brukt i 

ATACA-utvalget vil bli rapportert i resultatdelen (side 18).  

2.4.2 The anxiety disorders interview schedule for DSM-IV: Child and 

parents version 
Deltakernes angstdiagnoser blei vurdert ved separate intervjuer med deltakerne og 

deres foreldre med The Anxiety Disorders Interview Schedule for DSM-IV: Child and 

Parents version (ADIS-C/P,). Diagnoseverktøyet ADIS-C/P bygger på DSM-IV (Wendy K. 

Silverman & Albano, 1996) og har vist svært god bedømmerreliabilitet, test-retest reliabilitet, 

og samtidig validitet (Wergeland et al., 2014). Diagnoser blei vurdert ved måletidspunkta pre 

behandling, post behandling, og oppfølging av deltakerne 1 år (Wergeland et al., 2014) og 3.9 

år etter behandling (Kodal et al., 2018). For nærmere informasjon om diagnostisering, se 

Wergeland et al. (2014). 
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2.5 Prosedyre 
Utvalg av terapivideoer 

Veileder valgte tilfeldig ut en tidlig time (time nr. 2 eller 3) og en sein time (time nr. 7 

til 10) fra hvert gruppeforløp. Årsaken til at det større spenn for de seine timene var praktisk 

tilgang på videoopptak. Veileder randomiserte rekkefølge og fordeling av timene til oss 

kodere. Observasjoner fra totalt 32 terapitimer inngår dermed i datamaterialet. Hver av oss 

koda 16 videoopptak, og i tillegg 5 av den andre koderen sine videoer for å kunne estimere 

bedømmerreliabiliteten mellom koderne. Vi brukte et nettbasert randomiseringsprogram 

(random.org)  for å trekke ut videoene som skulle dobbeltkodes. Dataene fra dobbeltkoding, 

tilsammen 10 videoopptak, har kun blitt inkludert ved analyse av bedømmerreliabilitet. 

Opplæring i bruk av TPOCS-GC 

Opplæring TPOCS-GC (Lerner, Mcleod, & Mikami, 2013) foregikk gjennom at vi 

øvde på videoopptak fra pilotprosjektet til forskergruppa i ATACA. Vi diskuterte  innholdet i 

hver av de åtte elementene i TPOCS-GC opp mot manualen (se Vedlegg A) og hvordan de 

kunne forstås i konkrete eksempler fra pilotprosjektet. Kriteriet for at vi var ferdig opplært i 

måleverktøyet var minst 80 prosentvis enighet. Enighet inkluderte en forskjell mellom våre 

kodinger på +/- 1. Ved slutten av øvingsperioden hadde vi oppnådd 92% enighet.  

Framgangsmåte for koding av terapitimene 

Koderne var blinde for deltakernes diagnoser og 

behandlingsutfall. Se Figur 2 for en grafisk framstilling av 

prosessen. Én av deltakerne var i fokus om gangen. Den 

aktuelle deltakeren i fokus i delsekvensene rullerte fra den 

første deltakeren som satt til høyre for hovedterapeuten og 

deretter med klokka. Vi noterte eventuelle hendelser som blei 

lagt merke til hos de øvrige deltakerne. Deltakerne blei 

dermed vurdert med koding etter hver delsekvens hvor de var 

i fokus. Koden vi da ga baserte seg både på observasjoner fra 

den aktuelle delsekvensen der deltakeren var i fokus og i 

tillegg observasjoner som var notert fra de andre 

delsekvensene. Arbeidet med koding etter denne framgangsmåten tok 3-4 timer for hver 

terapitime. For å begrense negative effekter av kognitiv utmattelse koda vi maksimum to 

videoer per dag.  

Figur 2. 

 

Rullering av fokus ved 
videokoding. Merknad: 
Koterapeuten er ikke vist i 
framstillinga. 1-5 = deltakere. 
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2.6 Etiske hensyn 

ATACA-prosjektet (Wergeland et al., 2014, 2018)  er godkjent av Regionale komiteer 

for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK-Vest) , prosjektnummer 2011/2004. 

Videoene blei studert i et lukka rom på Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo. Ferdig 

utfylte TPOCS-GC og notater fra timene blei lagra i et låst arkivskap på veileders kontor, 

etter avtale med prosjektleder for ATACA. Veileder kobla fornavna som koderne hadde 

registert opp mot ID-nøkkelen som tilhører moderstudien og disse ID-numrene blei brukt i de 

statistiske analysene. Taushetsplikten som undertegnede har signert i forbindelse med å være 

student ved Psykologisk institutt er gjeldende også for dette prosjektet. 

 

2.7 Statistiske analyser 
Dataene blei analysert med SPSS (IBM, 2017), versjon 25.0. Analysene baserer seg på 

variablene TPOCS-GC fra tidlig og sein time, en oppretta variabel for endring fra tidlig til 

sein timen, en ny variabel for gruppekohesjon som jeg har kalt GK, og variabler som 

beskriver diagnosetap ved de forskjellige måletidspunkta. Variabelen GK består av 

gjennomsnittet av hver enkelt deltakers TPOCS-GC fra tidlig og sein time. I likhet med 

variablene TPOCS-GC (tidlig og sein) er GK en kontinuerlig variabel som har en 

målekvalitet på ordinalnivå. Dersom det kun forelå observasjoner fra én av timene vil 

TPOCS-GC fra den aktuelle timen bli brukt, og dersom det ikke forelå observasjoner fra noen 

av gruppetimene for en deltaker blei dette regna som manglende data på systemnivå 

(Heymans, 2015). Utfallsvariablene som skildrer tap av diagnose er «Tap av 

primærdiagnose» og «Tap av alle diagnoser». Variabelen «Tap alle diagnoser» dreier seg om 

tap av diagnosene separasjonsangst, sosial fobi eller generalisert angstlidelse. Begge 

utfallsvariablene er dikotome variabler der utfallene er ja eller nei til tap av henholdvis 

primærdiagnose og alle diagnoser. Data for tap av diagnose finnes for måletidspunkta post 

behandling samt for oppfølging 1 år og 3.9 år etter behandling.     

 Av innledende analyser har test av manglende data, test av normalitet, og 

undersøkelse av måleegenskaper ved TPOCS-GC blitt gjennomført. Av beskrivende analyser 

har gjennomsnittlig TPOCS-GC for tidlge og seine timer samt gjennomsnittlig endring 

mellom disse blitt undersøkt. Korrelasjonsanalyser mellom alder ved behandlingsstart og 
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både TPOCS-GC og GK har blitt gjennomført. Manglende data blei da håndtert gjennom 

valget «exlude pairwise» i SPSS. Rapportering av korrelasjonenes styrkegrad er i henhold til 

retningslinjene til Cohen (1988, referert i (Pallant, 2010), der r = .10 - .29, r = .30 - .49, og r = 

.50 til 1.0 regnes som henholdsvis liten, medium og stor grad av korrelasjon. Eventuelle 

forskjeller på tvers av kjønn og aldersgrupper har blitt undersøkt gjennom tosidige t-tester 

ved uavhengige stikkprøver.     

 Spørsmålet om hvorvidt gruppekohesjon kan predikere behandlingsutfall målt ved tap 

av diagnoser har blitt undersøkt gjennom direkte logistiske regresjonsanalyser. Modeller der 

variabelen GK er prediktorvariabel og Tap av primærdiagnoser og Tap av alle diagnoser ved 

post behandling, 1 år etter og 3.9 år etter behandling er utfallsvariabler, har blitt testa hver for 

seg. Analysene har blitt kjørt inkludert missing values, det vil si intent-to-treat-analyser (ITT, 

Comer & Kendall, 2013).          

 Forutsetninga for uavhengige observasjoner er brutt for dette datasettet, og dette 

medfører blant annet større sannsynlighet for slutningsfeil av type 1 (Pallant, 2010).  

Observasjonene regnes som ikke uavhengige fordi deltakerne har blitt randomisert til 

grupper. Som vist i Figur 3 vil observasjoner på nivå 1 delvis være avhengig av hvilken 

gruppe deltakeren har blitt randomisert til og hva slags gruppekultur som utvikler seg i denne 

(Sommet & Morselli, 2017). 

 
Figur 3.  

 

 
Organisering av data i nivåer. Henta fra Sommet & Morselli (2017). 

Indra class correlation (ICC) kan brukes for å undersøke hvor at mye av variasjonen i 

utfallsvariabelen stammer fra organiseringa i grupper, og Guo (2005) har foreslått ICC ≥ 0.25 

som ei grense for når man bør vurdere å bruke statistiske tilnærminger som kan kompensere 

for høy ICC. ICC i dette utvalget er .36, det vil si over denne grensa. Hierarchical Linear 

Modelling (HLM) og tilsvarende modeller gir interessante muligheter som for eksempel å 

undersøke interaksjonseffekter på tvers av nivåer (ibid.), men de krever en viss 
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utvalgsstørrelse ikke bare på observasjonsnivå, men også på gruppenivå (Sommet & 

Morselli, 2017). Maas & Hox (2005) anbefaler minst 50 enheter på nivå 2 ut ifra resultatene 

på deres metodoligiske simuleringsstudie. De 16 gruppene dette utvalget består av er dermed 

langt under anbefalt utvalgsstørrelse. Da tilleggsgoder som analyser på tvers av nivåer ved 

MLM og tilsvarende modeller forsvinner på grunn av utvalgsstørrelse, følger jeg heller 

Pallants (2010) anbefaling om å velge det strengere signifikansnivået (p ≤ .01) enn det mest 

vanlige (p ≤ .05) for å kompensere for den økte sjansen for type 1-feil. 

 



 18 

3 Resultater 
3.1 Innledende analyser 
Analyse av manglende data 

Resultatet fra Little’s test of missing data var signifikant (Chi-Square = 2524.30, p < 

.000). Det signifikante funnet indikerer at dataene ikke er Missing completely at random 

(MCAR, (Heymans, 2015; Pallant, 2010). Da Little’s test of missing data blei kjørt eksludert 

deltakere med frafall var den ikke signifikant (Chi-Square = 0.696, p = .960). Dette støtta min 

hypotese om at missing data varierte som en funksjon av hvorvidt deltakeren har frafall eller 

ikke, og at utvalget dermed har «Missing at random (most of the time)» (MAR), noe som er 

godt nok for parametriske tester (Heymans, 2015). 

Test av normalitet for TPOCS-GC 

Mål for skeivhet var 0.667 og kurtosisverdien var -0.350. Det antyder en svakt 

høyreskeiv og en noe flat frekvensfordeling (Løvås, 2004), og det blei bekrefta gjennom 

inspeksjon av histogrammet (se Vedlegg B1). Mål for skeivhet var signifikant forskjellig fra 

0 (zskeivhet: 2.53, p = .011) mens kurtosisverdien ikke var det (zkurtosis: 0.68, p = .496). 

Signifikansnivå p ≤ .05 er satt i henhold til Field (2009) sine anbefalinger. Ekstreme skårer 

påvirka ikke gjennomsnittet i betydelig grad (snitt = 1.91, 5% trimma snitt = 1.89). Field 

(2009) bemerker at parametriske tester er mindre sårbare for brudd mot normalitet når 

utvalget er  > 30 N. Da utvalget i denne studien er klart større enn dette velger jeg å bruke 

parametriske tester på tross av en svakt skeiv fordeling. 

 

3.2 Måleegenskaper for TPOCS-GC i utvalget 
Bedømmerreliabilitet blei undersøkt gjennom ICC (Bordens & Abbott, 2011) for 

hvert ledd. Som vist i Tabell 4 har ledd 1), 2) og 6) null varians, og ICC er dermed ikke 

aktuelt. De nevnte ledda vil bli utelukka fra videre analyser, og mulige årsaker til nullvarians 

vil bli tatt opp i diskusjonsdelen (side 24-26). Ledd 7) blei utelukka fordi det kun oppnådde 

en akseptabel ICC (.40 - .59). I henhold til retningslinjene for vurdering av kliniske 

måleverktøy som er presentert i Cicchetti (1994) hadde ledda 3), 4), og 5) utmerka ICC, mens 

ledd 8) hadde god ICC. Ledd 7) hadde kun akseptabel ICC og blei derfor eksludert. For de 

videre analysene har dermed TPOCS-GC og den utleda variabelen gruppekohesjon (GK) 

inkludert ledda 3), 4), 5) og 8). Intern konsistens for de gjenstående ledda i TPOCS-GC var 

(α = .67).  



 19 

 
Tabell 4.  

Skårer og bedømmerreliabilitet for ledda i TPOCS-GC i et utvalg barn og ungdom i alderen 8 - 15 år 

Ledd snitt (SA) spenn ICC 
To what extent did the client...    
1. ... indicate that s/he experiences the other clients as understanding 
0000and/or supporting? 

0.07 (0.36) 0 - 3 0 varians 

2. ... act in a hostile, critical, or defensive manner toward the other     
0000clients?* 

0.05 (0.27) 0 - 2 0 varians 

3. ... demonstrate positive affect toward the other clients? 1.68 (1.38) 0 - 5 0.84 
4. ... share his/her experience with the other clients? 0.50 (0.76) 0 - 3 0.77 
5. ... appear anxious of uncomfortable when interacting with the                    
0000other clients?* 

0.22 (0.66) 0 - 4 0.75 

6. ... and the other clients maintain a professional working 
relationship? 

5.00 (0.00) 5 - 5 0 varians 

7. ... and the other clients appear anxious or uncomfortable 
0000interacting with one another?* 

0.29 (0.71) 0 - 3 0.47 

8. ... and the other clients' interaction appear alive and energetic? 0.68 (1.32) 0 - 5 0.64 
Merknad. TPOCS-GC = Therapy Process Observation Coding System - Group Cohesion scale; SA = 
standardavvik. ICC = intraclass correlation * markerer reverserte ledd. 

 

3.3 Beskrivende statistikk 
Gjennomsnittlig gruppekohesjon (TPOCS-GC) i tidlige og seine timer 

Gjennomsnittet for tidlige timer var 1.75 (SA = 0.58, spenn: 0.50 – 4.00), mens 

gjennomsnittet for seine timer var 2.10 (SA = 0.89, spenn: 0.25 – 4.50). Figur 3 på neste side 

viser gjennomsnitt for TPOCS-GC for underutvalga kjønn og aldersgruppe i tidlige og seine 

timer.  

Gjennomsnittlig endring fra tidlig til sein time 

Gjennomsnittlig endring i observert TPOCS-GC var en økning på 0.33 (SA = 0.82, 

spenn: -1.50 – 3.00) fra tidlig til sein time. Økninga i observert gruppekohesjon fra tidlige 

(snitt = 1.71, SA= 0.57) til seine timer (snitt = 2.04, SA = 0.89) var signifikant  (t (69) = -3.36, 

p < .001). Det blei undersøkt om det var signifikante forskjeller i gjennomsnittlig endring på 

tvers av kjønn og aldersgruppe. Det var ikke signifikant forskjell på gjennomsnittlig økning 

mellom gutter (snitt = 0.29, SA = 0.66) og jenter (snitt = 0.36, SA = 0.94; t (68) = -0.37, p = 

.71). Forskjellen mellom gjennomsnittlig økning for barn (snitt = 0.53, N = 38, SA = 0.83, 

spenn: -0.75 – 3.00) og ungdom (snitt = 0.09, N = 32, SA = 0.74, spenn: -1.50 – 1.50) var 

ikke signifikant for p ≤ .01 (t (68) = 2.35, p = 0.02), men var signifikant for p ≤ .05. 

Effektstørrelsen var 0.08, det vil si en moderat effekt (Cohen 1988, refererert i Pallant, 2010) 

av aldersgruppe på gjennomsnittlig økning i GK. 
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Figur 3 

Gjennomsnittlig observert TPOCS-GC i tidlige og seine timer.  

 
Merknad. Standardavvik er oppgitt i parantes under gjennomsnitta. N: Antall 

 

 

Korrelasjoner mellom alder og mål på gruppekohesjon  

 Det var en negativ korrelasjon som var liten i styrke mellom alder ved begynnelsen av 

studien og gjennomsnittlig gruppekohesjon (r = -.27, p = .012), men den var ikke signifikant 

for p ≤ .01. Korrelasjonen mellom alder og gruppekohesjon i tidlige timer var  

ikke signifikant. Både korrelasjon mellom alder og gruppekohesjon i seine timer (r = -.34, p = 

.003, tosidig) og korrelasjonen mellom endring i gruppekohesjon og alder (r = - .33, p = .005, 

tosidig) var negative, medium store, og var signifikante for p ≤ .01.  

Beskrivende statistikk for den utleda variabelen gruppekohesjon (GK) 

Gjennomsnittlig GK var 1.91 (N = 83, SA = 0.64) for hele utvalget. Det blei undersøkt 

om det var signifikante forskjeller i gjennomsnittlig GK for deltakere i barnegruppene og 

ungdomsgruppene. Forskjellen mellom gjennomsnittlig GK for deltakere i barnegruppene 
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(snitt = 2.01, N = 47, SA = 0.67) og i ungdomsgruppene (snitt = 1.77, N = 36, SA = 0.58) var 

ikke signifikant (t (81) = 1.71, p = .09). 

Kjønnsforskjeller på gjennomsnittlig GK innad i barne- og ungdomsgruppene blei 

også undersøkt. I barnegruppene var forskjellen mellom gjennomsnittlig GK for gutter (snitt 

= 1.91, N = 25, SA = 0.64) og jenter (snitt = 2.13, N = 22, SA = 0.70; t (45) = -1.13, p = .26) 

ikke signifikant. I ungdomsgruppene var forskjellen mellom gjennomsnittet for gutter (snitt = 

1.94, N = 12, SA = 0.75) og jenter (snitt = 1.68, N = 24, SA = 0.46; t (34) = 1.28, p = .29) 

heller ikke signifikant.  

 

 

3.4 Predikerer gruppekohesjon (GK) behandlingsutfall? 

 Direkte logistisk regresjon blei brukt for å undersøke om GK målt hos deltakerne 

predikerte behandlingsutfall i form av diagnosetap. Alle analysene blei gjennomført inkludert 

manglende data. GK var prediktorvariabel og diagnoseutfall for primærdiagnose og alle 

diagnoser for hvert av de tre måletidspunkta var utfallsvariabler.  

Resultat fra logistisk regresjon, måletidspunkt post behandling 

Modellene for direkte logistisk regresjon med GK som prediktorvariabel og tap av 

primærdiagnose og alle diagnoser ved måletidspunkt post behandling som utfallsvariabler var 

ikke signifikant (se Tabell 5). Mål på «goodness of fit» rapporteres derfor ikke for denne 

modellen. 

 
Tabell 5 

Resultat fra logistisk regresjon GK til diagnosetap post behandling.  

       95% K.I. for OR 

 B S.f. Wald F.g. p-verdi OR Nedre Øvre 
GK / tap av primærdiagnose -0.429 0.410 1.094 1 .296 0.651 0.292 1.454 

Constant 2.048 0.869 5.558 1 .180 7.752   

GK / tap av alle diagnoser -0.390 0.426 0.841 1 .359 0.677 0.294 1.559 

Constant 2.124 0.904 5.524 1 .019 8.361   

Merknader:  B: B-verdi. S.f.: standardfeil. F.g.: frihetsgrader. OR: Odds ratio. K.I.: konfidensintervall. 
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Resultat fra logistisk regresjon, måletidspunkt ett år etter behandling 

Modellene for direkte logistisk regresjon med GK som prediktorvariabel og tap av 

primærdiagnose og alle diagnoser ved måletidspunkt ett år etter behandling som 

utfallsvariabler var ikke signifikant (se Tabell 6). Mål på «goodness of fit» rapporteres derfor 

heller ikke for denne modellen. 

 
Tabell 6 

Resultat fra logistisk regresjon GK til diagnosetap 1 år etter behandling.  

       95% K.I. for OR 

 B S.f. Wald F.g. p-verdi OR Nedre Øvre 
GK / tap av primærdiagnose -0.220 0.358 0.376 1 .540 0.803 0.398 1.620 

Constant 0.509 0.735 0.480 1 .488 1.664   

GK / tap av alle diagnoser -0.147 0.357 0.170 1 .680 0.863 0.428 1.739 

Constant 0.313 0.732 0.183 1 .669 1.368   

Merknader. B: B-verdi. S.f.: Standardfeil. F.g.: Frihetsgrader. OR: Odds ratio. K.I.: konfidensintervall. 
 

 

Resultat fra logistisk regresjon, måletidspunkt 3.9 år etter behandling 

Modellene for direkte logistisk regresjon med GK som prediktorvariabel og tap av 

primærdiagnose og alle diagnoser ved måletidspunkt 3.9 år etter behandling som 

utfallsvariabler var begge signifikante for p ≤ .01 (se Tabell 7). 

 
Tabell 7 

Resultat fra logistisk regresjon GK til diagnosetap 3.9 år etter behandling. 

       95% K.I. for OR 

 B S.f Wald F.g. p-verdi OR Nedre Øvre 

GK / tap av primærdiagnose 1.745 0.527 10.954 1 .001 5.725 2.037 16.09 
Constant -2.871 0.971 8.743 1 .003 0.057   
GK / tap av alle diagnoser 1.458 0.456 10.202 1 .001 4.296 1.756 10.507 
Constant 2.882 0.902 10.222 1 .001 0.056   
Merknader: B: B-verdi. S.f.: Standardfeil. F.g.: Frihetsgrader. OR: Odds ratio. K.I.: Konfidensintervall. 
 

Modellen for GK og prediksjon av «Tap av primærdiagnose» forklarte mellom 18.7% (Cox 

and Snell R2) og 36.3% (Nagelkerke R2) av variansen i tap av primærdiagnose ved 

måletidspunkt 3.9 år etter behandling. Den klassifiserte 65.8% av deltakerne i riktig 
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utfallskategori.         

 Modellen for GK og prediksjon av «Tap av alle diagnoser» forklarte mellom 16.0% 

(Cox and Snell R2) og 21.3% (Nagelkerke R2) av variansen i tap av alle diagnosar ved 

måletidspunkt 3.9 år etter behandling. Den klassifiserte 67.1 % i riktig utfallskategori.  
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4 Diskusjon 
 Den første problemstillinga i denne studien var 1) Kan gruppekohesjon måles reliabelt 

med TPOCS-GC i barne- og ungdomsgrupper? Her er det ikke et entydig svar. De fire ledda 

som blei brukt i analysene hadde god til svært god bedømmerreliabilitet i henhold til 

retningslinjene i Cicchetti (1994). Samtidig måtte fire ledd ekskluderes på grunn av 

nullvarians eller for lav ICC. Mulige årsaker til dette vil bli diskutert. Intern konsistens for de 

gjenstående ledda (α = .67) var tilstrekkelig i henhold til Nunnally (1978) som anga α = .60 

som ei nedre grense for intern konsistens i nyutvikla måleverkøy.    

 Den andre problemstillinga var 2) Kan gruppekohesjon predikere behandlingsutfall i 

KAT-basert gruppeterapi for barn og ungdom med angstlidelser? Hovedfunnet var at 

gruppekohesjon målt ved TPOCS-GC predikerte diagnosetap ved oppfølging 3.9 år etter 

behandling. Gruppekohesjon forklarte mellom 18.7% og 36.3% av variansen i tap av 

primærdiagnose (OR = 5.73, 95% K.I. [2.04, 16.09], p = .001) og mellom 16.0% og 21.3% 

av variansen i tap av alle diagnoser (OR = 4.30, 95% K.I. [1.76, 10.50], p= .001).  

 

4.1 Problemstilling 1) Kan TPOCS-GC kodes reliabelt? 
 De fire ledda som koderne oppnådde god nok bedømmerreliabilitet for var ledd 3), 4), 

5) og 8). Ledd 3) dreier seg om hvorvidt deltakeren viser positive affekter overfor de andre. 

Ledd 4) dreier seg om deltakeren deler sitt synspunkt til de andre i gruppa. Ledd 5) dreier seg 

om hvorvidt deltakeren framstår engstelig eller ukomfortabel under samhandling med andre i 

gruppa. Ledd 8) dreier seg om hvorvidt samhandling mellom deltakeren og de andre i gruppa 

virker livlig og energisk. Det virker å ligge noen implisitte antakelser om gruppas fungering 

til grunn i manualen til TPOCS-GC, og det var ikke alltid at gruppene vi observerte syntes å 

tilfredsstille disse antakelsene. Se Vedlegg A når det blir vist til manualen for koding i den 

kommende teksta. 

 I barnegruppene blei det observert flere gryende vennskap, men dette skjedde i 

undergrupper på to til tre barn. Disse dyadene og triadene antok gjerne en karakter av intens 

oppmerksomhet retta mot hverandre noe som ga utslag særlig på ledd 3) og/eller 8), mens 

resten av gruppa syntes å bli glemt. På gruppenivå vil dette tilsvare lav gruppekohesjon 

ettersom det skaper allianser og splitting av gruppa. Et globalt mål for gruppas helhetlige 
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fungering i tillegg til hvert individs interaksjoner kunne ha skildra slike effekter på 

gruppenivå. 

 Mye av interaksjonen som er koda under ledd 4) skjedde ved organiserte 

samhandlingsaktiviteter, som i de fleste gruppene foregikk i mindre grupper på to og to. Vi 

koda dette under ledd 4) fordi kriteriet i manualen om at delinga skal skje eksplisitt til en 

annen i gruppa var oppfylt. Samtidig virker det som at det antas i manualen, rimelig nok, at 

delinga skal skje til hele gruppa. Dette gjør at en trygghet til gruppa som helhet, som virker å 

være en implisitt antakelse bakenfor ledd 4), ikke gjelder for mange av de koda tilfellene. 

Deltakerne som har fått skårer på ledd 4) har hovedsakelig delt oppfatninger og meninger om 

hendelser i livet deres i slike smågrupper. Deltakerne som blei skåra lavt på ledd 4) har 

verken delt i gruppa som helhet eller da de satt to og to.  

 Fire av ledda måtte eksluderes i dette utvalget. Ledd 1) dreier seg om hvorvidt 

deltakeren angir at noen andre deltakere er støttende. Ledd 2) dreier seg om hvorvidt 

deltakeren har negative interaksjoner med andre. Ledd 6) dreier seg om hvorvidt deltakeren 

respekterer andres fysiske og emosjonelle grenser. Ledd 7) dreier som om hvorvidt 

deltakeren og de andre deltakerne virer ukomfortable eller engstelige overfor hverandre. 

Ledd 7) var den eneste av de ovennevnte som blei eksludert på grunnlag av for lav 

bedømmerreliabilitet. 

 Ledd 1) krever i følge manualen at deltakeren enten eksplisitt sier at de opplever 

andre som støttende, eller implisitt viser at de føler seg forstått og støtta ved å ta sjanser i 

terapien. I timene som blei observert i denne studien var det ingen deltakere som sa at de 

opplevde en annen som støttende på noen måte. Den situasjonen som var nærmest til å bli 

koda under ledd 1) var et tilfelle i ei ungdomsgruppe der en gutt fortalte om hvordan han var 

redd for å ta bussen. Gutten virka å være henvendt mot terapeuten da han sa dette, og  

situasjonen blei derfor ikke koda under ledd 1). 

Det blei svært sjelden observasjert negative interaksjoner mellom deltakerene, noe 

som forklarer nullvariansen i ledd 2). En av de ytterst få episodene som blei koda under ledd 

2) var responsen på gutten som fortalte om bussen, som var at en annen gutt sa «Hæh! Er du 

redd for å ta bussen?!» i en hånlig tone. I ungdomsgruppene var det en generelt mutt 

stemning og en noe kritisk holdning til hele situasjonen, til kursmaterialet, og til terapeuten. 

Ettersom denne stemninga ikke kom til uttrykk som negative interaksjoner mellom deltakerne 

blei den ikke fanga opp av TPOCS-GC.  

Nullvariansen i ledd 6) kommer av at deltakerne ikke hadde interaksjoner som skulle 

tilsi at fysiske eller relasjonelle bånd blei brutt på noe vis. I barnegruppene kunne det hende 
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at barna berørte hverandre under lek. Dette blei ikka koda under ledd 6) fordi det blei vurdert 

til å være adekvate elementer av samhandling mellom barn. 

Lerner et al. (2013) eksluderte til sammenligning ledda 6) og 7). Ledd 6) blei 

ekskludert fordi det korrelerte negativt (snitt: r = -.11) med de øvrige ledda. Ledd 7) blei 

ekskludert på grunn av ICC < .40, det vil si ikke tilfredsstillende i henhold til Cicchetti  

(1994). Det at bedømmerreliabiliteten til ledd 7) var lav både i dette utvalget (ICC = 47) og i 

utvalget som bestod av foreldre (ICC = -.30; Lerner et al. (2013)) tyder på at det er et 

problematisk ledd uavhengig av om de studerte gruppene består av barn, ungdom eller 

voksne. Selv observasjon av engstelighet hos én person om gangen, som i ledd 5), viste seg å 

være krevende fordi tegn på engstelighet gjerne har et mindre tydelig uttrykk enn for 

eksempel smil og latter. Det kan virke som at det å både vurderere to deltakeres engstelighet 

og samtidig samspillet dem i mellom, som ledd 7) innebærer, er for komplekst.  

 

4.2 Problemstilling 2) Predikerer gruppekohesjon 

behandlingsutfall?  
Gruppekonteksten muliggjør sosial interaksjon med jevnaldrende, og den gruppekohesjonen 

og den sosiale interaksjonen som har blitt målt ved TPOCS-GC i dette utvalget kan virke på 

behandlingsutfall gjennom flere mulige veier. Deltakerne som har klart å delta i sosiale 

interaksjoner har også fått større mulighet til å delta i de terapeutiske oppgavene. Aktiv 

deltakelse i gruppa kan dermed ha fasilitert deres involvering i terapeutiske oppgaver. 

Klientinvolvering er ansett for å være en sentral terapeutisk ingrediens i terapi med barn og 

ungdom (Fjermestad, McLeod, Tully, & Liber, 2016). Deltakere som har deltatt i sosial 

interaksjon kan også ha fått effekt av eksponering til et angstvekkende stimuli (sosialt 

samspill med jevnaldrende) og mulig habituering til dette (Flannery-Schroeder et al., 2007). 

Endringer i identitetsforståelse og selvopplevelse kan også være mulige veier gruppekohesjon 

kan virke for barn og ungdom (Dwivedi, 1993). Foreldre i Skryabina et al. (2016) rapporterte 

at de opplevde at barna hadde fått bedre sosiale relasjoner, snakka lettere med jevnaldrende, 

hadde fått økt selvtillit, og hadde økt oppmerksomhet mot egne og andres følelser. Selv om 

denne studien dreide seg om et normalutvalg, så er det rimelig å anta at de generelle effektene 

som disse foreldrene skildra også kan gjelde for barna i dette utvalget. Gruppekohesjon kan 

også ha bidratt gjennom tilknytning til gruppa, noe som antas å spille en viktig rolle når det 

gjelder å fasilitere positivt behandlingsutfall i gruppeterapi (Lerner et al., 2013). 
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 Burlingame et al. (2011) fant at både teoretisk bakteppe og hvorvidt gruppekohesjon 

var et uttalt fokus var signifikante moderatorer på relasjonen mellom gruppekohesjon og 

behandlingsutfall. Effekstørrelser for terapier basert på KAT (r = .18) og psykodynamisk 

orienterte terapier (r = .25) var betydelig lavere enn interpersonlig orienterte terapier (r = 

.58). De to studiene som skildra metoder for å øke gruppekohesjon fant omtrent tre ganger så 

høye korrelasjoner mellom kohesjon og behandlingsutfall som de øvrige studiene (r = .63 

kontra r = .21), og interaktive grupper hadde høyere korrelasjon (r = .38) enn 

problemspesifikke grupper (r = .21). Terapiene i denne studien var både KAT-baserte, 

problemspesifikke, hadde høy grad av struktur og hadde ikke et spesifikt fokus på å fremme 

gruppekohesjon. Disse faktorene kan ha svekka sammenhengen mellom gruppekohesjon og 

behandlingsutfall slik at gruppekohesjons prediktive evne ikke kom gjennom ved 

måletidspunkt ved post behandling og 1 år etter behandling. 

 Det kan være at gruppekohesjon kunne ha predikert behandlingsutfall ved post 

behandling og 1 års oppfølging dersom gjennomsnittet hadde vært høyere og variabiliteten i 

skårene hadde vært større. Den gjennomsnittlige skåren på 1.91 er relativt lavt ettersom 

TPOCS-GC spenner fra 0-5. De lave skårene kommer sannsynligvis av en samvirkning 

mellom terapeutisk teoribakgrunn og fokus, strukturelle forhold, og karakteristikker ved 

utvalget. Selv om strukturelle faktorer som nevnt sannsynligvis har bidratt til lav TPOCS-GC 

i dette utvalget, så fant samtidig Lerner et al. (2013) en høyere gjennomsnittlig skår på 

TPOCS-GC i foreldreveiledningsgruppene. De beskriver at programmet inkluderte et 

kursmateriell og at mulighetene for å interagere med hverandre var avgrensa til gjennomgang 

av hjemmeoppgaver, diskusjoner og rollespill. Ut ifra rammeverket som Burlingame et al. 

(2011) brukte er det strukturelle likheter mellom gruppene i Lerner et al. (2013) og ATACA-

gruppene særlig i form av et problemfokus heller enn interaksjonsfokus og strukturerte timer. 

På tross av disse strukturelle likhetene var målt TPOCS-GC i voksengruppene (snitt 3.43) 

betydelig høyere enn i barne-og ungdomsgruppene i denne studien (1.91). Det er flere mulige 

grunner til at utvalget i denne studien er lavere enn i foreldreveiledningsgruppene. Det kan 

dreie seg om generelle faktorer ved den kliniske barne- og ungdomspopulasjonen som 

motivasjonelle faktorer og forventinger til hva en gruppeterapi innebærer. I tillegg kan det 

være spesifikke karakteristikker som barn og ungdom med angstlidelser har som gjør det 

vanskelig for dem å interagere med hverandre og bli trygge på hverandre. Naujokat (2018) 

fant at temperamentstrekket atferdsmessig inhibisjon målt predikerte gruppekohesjon i dette 

utvalget. Høyere grad av atferdsmessig inhibisjon ga lavere målt gruppekohesjon og også 

mindre økning i GK fra tidlig til sein time. Regresjonsmodeller med prediktorene alder og 
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atferdsinhibisjon forklarte 10.1% av variansen i gjennomsnittlig GK, 11.6% av variansen i 

sein GK og 7.9% av variansen i endring av GK fra tidlig til seine timer. Regresjonsmodellen 

for prediksjon av GK i tidlige timer var ikke signifikant. Dette mønsteret kan tyde på at barna 

og ungdommene er rimelig like i interaksjonsmåtene i de tidlige timene, men at barna og 

ungdommene som har trekket atferdsmessig inhibisjon ikke følger den samme utviklinga i å 

knytte sosiale relasjoner som de andre deltakerne. Barn og ungdommer som har høy grad av 

trekket atferdsmessig inhibisjon kan ha påvirka gjennomsnittlig GK både gjennom lavere 

skårer for selve deltakeren, men også gjennom at det generelle gruppeklimaet har blitt 

påvirka av atferdsmessig inhibisjon hos noen av deltakerne.  

 

4.3 Styrker og begrensninger ved studien  
 Denne studien er så vidt meg bekjent den første som har undersøkt gruppekohesjons 

prediksjonsevne for behandlingsutfall i gruppeterapi for barn og ungdom. Studien er basert på 

et stort utvalg, gruppeterapiene har foregått i ei naturalistisk ramme på BUP-er i by og bygd, 

og studien har hatt tilgang på behandlingsutfall så lenge som 3.9 år etter behandling. Bruken 

av et observasjonelt måleverktøy har metodologiske fordeler i form av at det ikke krever 

innsats fra klienten, og at det ikke oppstår effekter av test-retest (Lerner et al., 2013). I studier 

av terapi med barn og ungdom kan observasjonelle måleverktøy være hensiktsmessig på 

grunn av varierende lese-og skriveferdigheter samt at motivasjonen til å delta i forskninga 

såvel som i terapien i seg selv ikke alltid ligger hos barnet eller ungdommen selv.  

 Av begrensninger kan utvalget av hvilke timer som har blitt studert trekkes fram. Det 

er ikke sikkert at graden av gruppekohesjon i de to observerte timene kan generaliseres til de 

øvrige timene i forløpet (Crits-Christoph et al., 2013). Lerner et al. (2013)  anbefalte at 

gruppekohesjon bør måles jevnlig på grunnlag av funn som antyder at gruppekohesjon er en 

non-lineær prosess, men dette har ikke vært mulig innenfor denne oppgavas omfang. I tillegg 

til det ovennevnte innebærer variasjonen i hvilket timenummer som blei koda fra hvert 

gruppeforløp en ekstra kilde til feilvarians som kunne ha vært unngått. Det idéelle hadde vært 

å kode de samme timene, for eksempel 3. time og 8. time, fra hvert gruppeforløp, men som 

nevnt i metodedelen var ikke dette praktisk mulig. Variasjonen i de koda timene kan være et 

problem fordi timenes oppbygning og innhold varierer med FRIENDS-manualen. Det kan 

derfor foreligge systematiske forskjeller i hvor mye de ulike timene legger opp til 

samhandling mellom deltakerne, og det fører til at GK-skårene for deltakerne kan ha blitt 

påvirka av hvilken time i FRIENDS som blei koda for den aktuelle deltakeren. En svakhet 
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ved utvalget av deltakere er at det hovedsakelig består av etnisk europeiske barn og 

ungdommer, og det er ikke gitt at funnene kan generaliseres til grupper som er mer 

heterogene.  

 

4.4 Implikasjoner 
 Funnene demonstrerer at gruppekohesjon er et nyttig fokus for både forskning og 

klinisk arbeid dersom målet er å øke behandlingseffekt av gruppeterapi for barn og ungdom 

som har angstlidelser. Det er sannsynlig at gruppekohesjon fasiliterer bedring også i andre 

typer gruppeterapi og med andre typer klienter i barne- og ungdomsfeltet slik det har blitt 

funnet å gjøre på voksenfeltet (Burlingame et al., 2011). Slik sett har funnene i denne studien 

bredere implikasjoner enn kun for angstbehandling. Måleverktøyet TPOCS-GC kunne med 

forbehold brukes til å kode gruppekohesjon i barne- og ungdomsgrupper. Dette tyder på at 

TPOCS-GC har et potensiale for viderutvikling. For eksempel bør det vurderes om det skal 

legges til noen globale mål på gruppekohesjon. Et praktisk hensyn er at koding av videoer 

med TPOCS-GC har vært tidkrevende. Det er usikkert hvor mye kodinga i fem minutters 

intervaller har tilført av presisjon når det gjelder gruppekohesjon. Ved eventuell 

videreutvikling av TPOCS-GC som observasjonelt måleverktøy kan det være hensiktsmessig 

å undersøke hvordan forskjellige framgangsmåter for koding påvirker 

bedømmerreliabiliteten. Dette gjelder både hvorvidt og i så fall hvordan rullering av fokus 

bør foregå, og hvorvidt og i såfall hvor ofte det er nødvendig å stoppe film for koding.   

 En kvalitet ved prosessfaktoren gruppekohesjon er at den kan påvirkes gjennom 

spesifikke intervensjoner. Det samme er gjerne vanskelig å gjøre med mer stabile faktorer i 

gruppeterapi som klientenes alder eller terapeutens kjønn (Burlingame et al., 2001). Det at 

gruppekohesjon kan forstås som sammensatt av flere underkomponenter, gir en mulighet for 

påvirking av den helhetlige gruppekohesjonen gjennom flere kanaler (Forsyth, 2014). 

Underkompontenten "kohesjon rundt oppgave" blir for eksempel utnytta i øvelser som gjerne 

brukes i «kick-off»-arrangementer for ansatte i bedrifter eller i fadderuka for nye studenter. 

Slike øvelser har ofte et mål som ikke har noen mening i seg selv, for eksempel å raskest 

mulig organisere alle i gruppa i rekke etter hvilken måned i året de er født, men de er ment å 

gi samhold i gruppa gjennom opplevelse av å jobbe sammen mot et felles mål. I ei av 

barnegruppene hadde terapeuten valgt å følge forslaget i gruppeledermanualen om at 

strukturert problemløsning kan bli illustert ved at barna skal løse oppgava om å få en ballong 

over på den andre sida av rommet uten å være nær den. Gruppa hadde ei idémyldring om 
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forskjellige måter problemet kunne løses på, og alle skulle velge ei løsning som de ønska å 

teste ut. Barna syntes å glemme å være engstelige, og interaksjonen var livlig og energisk, 

jevnfør ledd, 8) i TPOCS-GC. Barna lo aller mest da det var terapeutens tur. Han hadde valgt 

å blåse ballongen bortover og brukte lengst tid av alle. Dette eksempelet passer godt overens 

med hvordan Skryabina et al. (2016) fant at både barna og lærerne satte pris på 

gruppeoppgaver, rollespill, og de kreative oppgavene i FRIENDS, og at mange ønska seg at 

mer av tida blei brukt til slike aktiviteter. Et av barna brukte ballongoppgava som eksempel 

på gruppeoppgaver, og fortalte at "(...) they were quite good because you got to construct a 

thing and you get to work as a team and I found that quite helpful, to let us work as a team 

and share our ideas." (Skryabina et al., 2016, s. 491). Sitatet viser hvordan dette barnet som er 

9 eller 10 år gammelt har kapasitet til å abstrahere de postitive opplevelsene i denne 

gruppeoppgava til konseptet "team".  Dette tyder på at det er muligheter for å utvikle 

spørreskjemaer for gruppekohesjon til bruk i forskning og klinikk også for barn. Spørsmål 

som er ment å måle gruppekohesjon et spørreskjema for voksne har ordlyd som blant annet 

"We cooperate and work together as a group" (Krogel, 2008). Burlingame et al. (2018) fant at 

tilbakemeldingssystem for gruppekohesjon bidro systematisk til økt bedring, også mellom 

behandlinger utført av samme terapeut. Terapeuter som har prøvd slike 

tilbakemeldingssystemer i voksenfeltet har blant annet kommentert at de har ført til et bedre 

informert grunnlag å vurdere intervensjoner ut fra. Når de har sett av spørreskjemet at 

klienten har hatt middels og kanskje til og med høyt positivt bånd og positiv arbeidsallianse 

med terapeuten og gruppa, så har de vært tryggere i sitt valg om å oppmuntre et stille 

gruppemedlem til å snakke (Krogel et al., 2013). Dette kan være nyttig i gruppeterapi for 

barn- og ungdom med angstlidelser ettersom den kliniske utfordringa synes å dreie seg rundt 

å få gruppene i gang heller enn grensesetting og kontroll (Dwivedi, 1993). 

 

4.5 Konklusjon 
Med tanke på at dette er første utprøving av TPOCS-GC i barne- og ungdomsgrupper, så har 

det vist god bedømmerreliabilitet og tilfredsstillende intern konsistens. Ut fra denne studien 

er det ikke gitt om gruppekohesjon har gitt et spesifikt bidrag til endring, og studier der 

gruppekohesjon blir manipulert eksperimentelt gjennom at noen grupper har et terapeutisk 

fokus på gruppekohesjon og andre ikke vil være nødvendig for å utelukke mulige 

tredjevariabler. Deltakernes opplevelse av tilknytning til gruppa er et aspekt av 

gruppekohesjon som kan være annerledes hos barn og ungdom enn hos voksne, og det vil 
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være nyttig å forstå mer av hvordan barn og ungdom med angstlidelser opplever å være i 

gruppeterapi. Studier av effekter på tvers av individnivå, gruppenivå og også terapeutnivå, vil 

kunne gi nyttig informasjon om hvilke pasientfaktorer, gruppefaktorer og terapeutfaktorer 

som bidrar til fremming eller hemming av utvikling av gruppekohesjon. Økt kunnskap om 

gruppekohesjon i barne-og ungdomsgrupper  vil kunne ha betydelige kliniske implikasjoner i 

form av muligheter for videreutvikling av gruppebehandling, gjennom fokus på 

gruppekohesjon i veiledning av terapeuter, og gjennom potensiale for utvikling av 

tilbakemeldingssystemer for gruppekohesjon til bruk i klinikk. 
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Vedlegg 
Vedlegg A:  
Likert-skala for koding av ledd, henta fra Lerner (2009). 
 

0 1 2 3 4 5 

Not at all  Somewhat  Great deal 
 
Ledda i TPOCS-GC med utdrag av instruksjon fra manual (ref. xx).  

To what extent did the client... 

1. ... indicate that s/he experiences the other clients as understanding and/or supporting? 

 This item captures the extent to which the client indicates that s/he feels understood and appreciated 
by the other clients. The client may explicitly refer to the other clients’ understanding and support 
(e.g., “I really like talking to you, you really understand me”; express appreciation of support from 
the other clients provided after disclosure or a role play), or may implicitly indicate feeling 
understood or supported by taking risks in therapy (e.g., elaborate further on another client’s 
remarks and/or disclose feelings). 
When scoring this item, coders must consider how frequently and/or intensely the client indicates 
that s/he feels understood and appreciated in the session. A score of “5” implies that the client 
frequently indicates that s/he feels understood and appreciated (e.g., frequently elaborates on other 
clients’comments), OR intensely indicates that s/he feels understood and appreciated during one 
segment of the session (e.g., discloses his/her own negative experiences with his/her own parents 
and/or discloses their own ADHD diagnosis). 

2. ... act in a hostile, critical, or defensive manner toward the other clients? 

 This item captures the extent to which the client interacts with the other clients in an angry or 
suspicious fashion. The client may be verbally hostile (e.g., “Uh, ok” in response to another client in 
a tone of voice indicating dismissiveness), critical (e.g., “that would never work” or otherwise 
criticizes another parent’s idea), or defensive (e.g., “you wouldn’t understand because you have a 
girl” in a defensive, not joking, tone of voice). The client may also be physically hostile (e.g., turns 
away from or ignores another client; makes a patronizing or contemptuous face). 
When scoring this item, coders must consider how frequently and/or intensely the client interacts 
with the other clients in a hostile, critical, or defensive manner. A score of “5” indicates that the 
client is frequently hostile, critical, or defensive throughout the session (e.g., frequently criticizes 
other parents’ ideas) OR is intensely hostile, critical, or defensive during one segment of the session 
(e.g., intensely indicates contempt using tone – not necessarily volume – of voice). 

3. ... demonstrate positive affect toward the other clients? 

 This item captures the extent to which the client demonstrates that s/he likes and/or cares for the 
other clients. The client may verbally report that s/he likes the other clients (e.g. a complement or a 
warm, genuine, supportive comment; this is preferably, though not necessarily, unsolicited), or non-
verbally demonstrate that s/he likes another client by smiling, laughing, or being physically oriented 
towards them. 
When scoring this item, coders must consider how frequently and/or intensely the client 
demonstrates that s/he likes the other clients. A score of “5” indicates that the client frequently 
demonstrates that s/he likes the other clients throughout the session (e.g., frequently smiles and 
laughs) OR intensely demonstrates that s/he likes the other clients during one segment of the session 
(e.g., intensely states that s/he really likes the other client(s)). 

4. ... share his/her experience with the other clients? 

 This item concerns the degree to which the client expresses his/her viewpoint to the other clients. The 
client may express his/her experience by freely, openly, and easily talking about hopes, dreams, and 
opinions. 
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When scoring this item, coders must consider how frequently the client expresses his/her experience 
when presented the opportunity (e.g., how often the client shares his/her experience when asked by 
the other clients; this should only be scored if this sharing is explicitly towards or in response to 
another client). A score of “5” indicates that the client frequently expresses his/her experience 
throughout the session and does not resist, or have difficulty, expressing his/her experience when 
prompted by the other clients. That is, no aspect of the client’s experience is missing that would 
reasonably be expected (e.g., willing/able to describe what s/he did in a situation, but not how s/he 
felt). 

5. ... appear anxious of uncomfortable when interacting with the other clients? 

 This item concerns the degree to which the client appears uncomfortable, anxious, or awkward when 
interacting with the other clients. The client may explicitly state that s/he is uncomfortable interacting 
with the other clients (e.g., refusing to participate in a “breakout session” with or respond to another 
client while nonverbally demonstrating anxiety or discomfort), or implicitly indicate that s/he is 
uncomfortable by not interacting freely, openly, and easily (e.g., turning away from the other clients, 
not talking, not participating; this should only be scored if this is explicitly towards or in response to 
another client). 
When scoring this item, coders must consider how frequently the client appears uncomfortable when 
interacting with the other clients. A score of “5” indicates that the client frequently appears 
uncomfortable interacting with the other clients throughout the session. 

To what extent did the client and the other clients... 

6. ... maintain a professional working relationship? 

 This item concerns the extent to which the client and other clients maintain a relationship 
characterized by appropriate physical and relational boundaries. Minimal physical contact, no flirting, 
and no excessive demonstrations of physical affection define appropriate physical boundaries. 
Appropriate relational boundaries include; not getting overly involved in the client’s life (e.g., asking 
repeated or inappropriate questions about another client’s life or family; this does not include 
references to the target child) and retaining appropriate control/influence over the session (e.g., not 
dominating another individual in a discussion). 
When scoring this item, coders must consider the extent to which the client and other clients maintain 
a professional working relationship during the session. A score of “5” indicates that the client and 
other clients maintain a professional working relationship throughout the session without any 
indication that the physical or relational boundaries have been violated. 

7. ... appear anxious or uncomfortable interacting with one another? 

 This item concerns the degree to which the client and other clients have difficulty interacting because 
they are anxious or uncomfortable. The client and other clients may display discomfort through 
uncomfortable verbal exchanges (e.g., awkward silences or pauses in conversation in “breakout” 
sessions), or uncomfortable non-verbal exchanges (e.g., awkward pauses in conversation, repeatedly 
making and breaking eye contact rapidly; this should only be scored if this sharing is explicitly 
towards or in response to another client ).  
When scoring this item, coders must consider how frequently the client and other clients appear 
anxious or uncomfortable when interacting with one another. A score of “5” indicates that the client 
and other clients frequently appear anxious or uncomfortable interacting with one another throughout 
the session. 

8. ... interaction appear alive and energetic? 

 This item captures the extent to which the client and other clients interaction appears animated and 
high-spirited. Such interactions require that the participants be responsive in both their verbal (e.g., 
excited and spirited conversations) and non-verbal interactions (e.g., energetic participation 
characterized by a lot of movement and activity). 
When scoring this item, coders must consider how frequently the client and other clients interactions 
appear alive and energetic. A score of “5” indicates that the client and therapist frequently appear 
alive and energetic and that interactions do not appear ruminative, empty, or boring. 

Merknad: Undertegnede har fjerna utheving av eksempler på sitater som var i original tekst (Lerner, 
2009). 
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Vedlegg B: Figurer fra innledende analyser 
Figur 1 
Histogram over frekvensfordeling av skårer for variabelen GK 
 

 

Vedlegg C: Vedlegg fra korrelasjonsanalyse 
Figur 1 
Spredningsdiagram mellom GK og alder ved inkludering i studien.  
Hjelpelinjene er satt ved alder 12 år og gjennomsnittet for utvalget (snitt = 1.91). 
  

 
Merknad: Deltakeren som framkommer som 7 år gammel blei 8 år like etter inkludering, og blei derfor regna 
som 8 år i både Wergeland et al. (2014) og i denne oppgava.  
 


