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Hva er psykisk helse?

Det handler om det som er «inne» i oss – om tanker, følelser og hvordan vi 

opplever hverdagen.

Om hvordan vi har det med oss selv, og hvordan vi takler livets opp- og nedturer.

Selvfølelse er viktig for hvordan vi har det – hva vi synes om oss selv.

Ungdommers psykiske helse blir påvirket av hvordan de lever litt sitt.

Alle har psykiske plager i blant. For noen er disse plagene vedvarende og kan 

bidra til nedsatt funskjonsevne og svekket livskvalitet.



Hva kan Ungdata si om ungdoms psykiske helse?

Ungdata gir et bilde av hvordan Ungdata har det – basert på egenrapportering

Hvordan de har med seg selv og hvordan de har det på ulike områder av livet

Ungdata gir et stillbilde – hvordan ungdom har det «nå for tiden»

Styrken er at ungdom er gode til å vurdere sitt eget liv her og nå

Ulempen er at vi ikke får kartlagt hvor mange som har vedvarende psykiske 

utfordringer i livet.

Ungdata kartlegger ikke sykdom/diagnoser på psykiske lidelser



Hva kan Ungdata si om ungdoms psykiske helse?

En styrke med Ungdata er at vi får fram mange ulike aspekter ved ungdoms 

psykiske

• Livstilfredshet

• Selvfølelse

• Hverdagsfølelser – positive og negative

• Stress og press



Hva kan Ungdata si om ungdoms psykiske helse?

En annen styrke er at Ungdata vi får satt lys på fenomener

som er relatert til ungdoms psykiske helse



Ungdata

Hvordan har ungdom det?

Hva driver de med i fritiden?

Tid brukt på 
lekser

Har noen å 
snakke med ved 

behov

Livs-
kvalitet D

ig
it

al
 

fr
it

id



Årets nasjonale rapport

lanseres i dag

oslomet.no/om/nova



Ungdata viser at det 

store flertallet av ungdom har 

gode oppvekstvilkår og lever 

gode liv med høy livskvalitet



Hvordan ungdom plasserer seg på en skala fra 0 til 10, der 0 er det 

verst mulige livet de kan tenke seg og 10 det best mulige livet. Prosent





















Har du i løpet av den siste uka 
vært plaget av noe av dette:

Ikke plaget i det 
hele tatt

Lite 
plaget

Ganske mye 
plaget

Veldig mye 
plaget

Følt at alt er et slit 1 2 3 4

Hatt søvnproblemer 1 2 3 4

Følt deg ulykkelig, trist eller deprimert 1 2 3 4

Følt håpløshet med tanke på framtida 1 2 3 4

Følt deg stiv eller anspent 1 2 3 4

Bekymret deg for mye om ting 1 2 3 4

Alle svarene kodes fra 1 til 4 - gjennomsnitt
Summerer alle svarene og deler på antall svar
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Fordeling av psykiske plager i ungdomspopulasjonen
Ungdata 2017 – 2019

Utvalg: Elever fra 8. trinn til Vg2
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Hva ligger bak økningen i selvrapporterte psykiske plager?

Kan utviklingen tolkes i retning av at flere ungdom er «psykisk syke»?

- Ungdata kan ikke i si noe om dette – fordi vi ikke måler sykdom

- Ungdata og UngHunt kartlegger psykiske helseplager innenfor 

«normalitetsområdet»



Fortolkning

En reell økning i psykiske helseplager innenfor «normalitetsområdet»

Litt flere ungdommer har det litt vanskeligere med seg selv enn for noen år siden

Økt åpenhet og nye måter å snakke om psykiske helseutfordringer kan også påvirke 

hvordan ungdom rapporterer

- utfordrende å teste vitenskapelig



Fortolkning

Uansett forklaring er det viktig å ta på alvor at en del unge sliter med psykiske plager i 

hverdagen

Intervjuer med ungdom: Mange knytter psykiske plager til stress

- Vedvarende press

- «Det kjennes i følelsene, i tankene, i kroppen»

- Kjennes som stramhet, som klumper i magen, trykk i kroppen

- Uro og dirring i kroppen

- Smerter konkrete steder – vondt i hodet, skuldre, mage, rygg

- «Vondt i magen – som om noen tar hendene sine og vrir magen din rundt»



Statistiske sammenhenger

- Mange av de sliter mest har tilleggsutfordringer i livet 

- Mobbing, vold, trakassering

- Svake relasjoner til foreldre, venner, lokalmiljøet

- Familier med dårlig råd

- Stress og press



Stress og press







Statistiske sammenhenger - press

- Skolerelatert press +++

- Kroppspress ++

- Press gjennom sosiale medier +



www.ungdata.no


