
Forskning og studier 

Det er gjennom forskning allerede blitt identifisert at psykisk helse er et helseområde der ungdom selv uttrykker 

behov for mer kunnskap og mer undervisning (1.). 

Psykisk helsefremmende kunnskap baserer seg på tre komponenter som har vist seg å predikere god psykisk 

helse; autonomi, tilhørighet og kompetanse (2.)  

Kompetanse referer til det å oppleve seg selv som kompetent til å mestre eget liv, autonomi referer til det å ha en 

egen fri vilje og det å ta valg og handle ut ifra egne verdier og ønsker. Mens tilhørighet handler om å være en del 

av et sosialt miljø, det å føle at man hører til og bryr seg om andre (3.)  

Elementer fra disse komponentene som kan brukes i praktisk undervisning vil være for eksempel 

avslapningsteknikker, normalisere følelsesmessige variasjoner og reaksjoner, stressmestring, selvbilde, kjenne 

egne grenser, selvbestemmelse, kroppsbilde og hvordan sette grenser for egen atferd.  

Studier (4. 5.) viser at det er viktig også å adressere stress, ensomhet og fysisk helse i tillegg til kunnskap, når 

man jobber for å fremme god psykisk helse hos ungdom.  

 

Informasjon fra folkehelseinstituttet viser at: 

• Over 90 prosent av både gutter og jenter i alderen 13-18 år oppgir at de trives på skolen, og 9 av 10 mener at 

læreren bryr seg om dem. 

• Gutter er mer tilfreds med livet generelt enn jevnaldrende jenter. For begge kjønn synker tilfredsheten fra 11 til 

16 års alder. 

• Ungdom i familier med anstrengt økonomi er gjennomgående mindre fornøyd med livet generelt og med 

foreldre, venner og nærmiljø. 

• Det er høyere skoletrivsel og livstilfredshet hos de som har familier med god økonomi. 

 

Ungdata kartlegger symptomer på angst og depresjon: 

Stigningen i rapporterte symptomer hos tenåringsjenter kan være uttrykk for en økning i forekomst av psykiske 

lidelser i denne gruppen. Økningen er imidlertid drevet av at flere rapporterer om «bekymring», «slit», 

«søvnproblemer» og «håpløshet» (6.). På spørsmålet om de har «følt deg ulykkelig, trist eller deprimert» er 

responsene uendret over tid (6.). Funnene kan tyde på at det er en økning i bekymringer, stress og søvnvansker, 

men at det ikke er noen økning i symptomer på å faktisk være deprimert eller lei seg.  

På 10. skoletrinn blir elevene spurt om hvor mye plaget de er av vanlige symptomer på depresjon som 

bekymring, slitenhet, søvnproblemer, nedstemthet, håpløshet og anspenthet. De som i gjennomsnitt svarer 

«ganske mye» eller «svært mye» på disse spørsmålene, defineres som å ha et høyt symptomnivå. Hos jenter har 

denne andelen økt fra 15,9 % i 2011 til 19,7 % i 2016. Samtidig rapporterer rundt 90 % av både jenter og gutter 

om god livskvalitet. Det kan virke paradoksalt at nivået av depressive symptomer øker hos jenter når 

livskvaliteten er stabilt høy. Er det en reell økning i depresjon hos tenåringsjenter, eller er det bare en endring i 

hvordan de vurderer og rapporterer psykiske plager? 

 

Befolkningsbaserte studier viser at psykiske lidelser er vanlig hos barn og unge: 

• I studiene fra Bergen og Trondheim hadde omkring 7 prosent av barna symptomer forenlige med en psykisk 

lidelse på undersøkelsestidspunktet (7.). 

• Tilsvarende studier fra USA, Storbritannia og Nederland har funnet andeler fra 7 prosent til 23 prosent (8.). 

Andelene er generelt høyere hos tenåringer enn hos yngre barn. 



• To av studiene har også beregnet hvor mange som har hatt en psykisk lidelse gjennom hele livsløpet 

(livstidsforekomst), og fant at andelen var 45 prosent hos barn i alderen 6-8 år og 50 prosent hos tenåringer (9.). 

• I Norge behandles rundt 5 prosent og av barn og ungdom i alderen 0-17 år hvert år i psykisk helsevern for barn 

og unge (BUP). 

• Blant jenter i alderen 15-17 år har andelen som får diagnoser i BUP steget i femårsperioden fra 2011 til 2016, fra 

5 prosent til 7 prosent per år. De hyppigst forekommende diagnosene i denne gruppen er depresjon, angstlidelser, 

tilpasningsforstyrrelser og spiseforstyrrelser. 

• I aldersgruppene 5-9 år og 10-14 år er diagnoseforekomsten høyere hos gutter. Dette skyldes at de har høyest 

risiko for utviklingsforstyrrelser som debuterer tidlig i livet, som ADHD, autismespekterforstyrrelser og 

Tourettes syndrom, og for atferdsforstyrrelser. 

• En av studiene viste at 14,3 prosent av tenåringer hadde hatt depresjon i løpet av livet (10.). 

• Før puberteten er forekomsten av depresjon lik hos jenter og gutter. Etter puberteten stiger forekomsten hos 

begge kjønn, men mest hos jenter, slik at depresjon opptrer dobbelt så hyppig hos jenter som hos gutter i 

tenårene (11.).  

• Hos jenter i aldersgruppen 15-17 økte andelene med depresjonsdiagnoser fra omkring 1,5 prosent i 2010 til 

omkring 2,5 prosent i 2013. 

• Hos gutter i alderen 15-17 år lå andelene stabilt på 0,6-0,7 prosent i samme periode.   

• Det har vært en økning i bruken av antidepressiva blant jenter på 15-17 år fra 2010 til 2016, fra 1,2 prosent til 2 

prosent. 

Angstlidelser er vanlige på alle alderstrinn, men er mest utbredt hos tenåringer. I tidligere studier varierer 

forekomsten fra 1,5 til 3,2 prosent for barn under tenåringsalder og fra 2,4 til 6,9 prosent hos tenåringer (12.). 

31,9 prosent av tenåringer har hatt en angstlidelse i løpet av livet (13.) 

 

Barn og unge i Norge som har fått diagnostisert angstlidelser i 

spesialisthelsetjenesten: 

• Hos jenter i aldersgruppen 15-17 år steg andelen fra 1 prosent i 2010 til 2,3 prosent i 2016. 

• Det var også en viss stigning hos gutter i alderen 15-17 år, fra 0,5 prosent i 2008 til 0,8 prosent i 2016. 

 

• Tall fra Ungdata 2014 viste at 15,3 prosent i aldersgruppen 13-19 år svarte at de hadde selvskadet seg de siste 12 

måneder (14.). 

• En sammenfatning av 52 studier fra hele verden fant at gjennomsnittlig 18 prosent av ungdom hadde utført 

selvskading i løpet av livet (15.). 

Skal vi finne årsaker til økningen i diagnosebruk, må vi spørre oss hva som har skjedd siden 2011. Hvorfor har 

det påvirket jenter mer enn gutter? Hvorfor har det inntruffet i mange land samtidig? Økningen startet på samme 

tid som smarttelefoner og sosiale medier ble en viktig del av barn og unges hverdag. Det spekuleres derfor mye i 

om økt internettbruk kan være en forklaring. En australsk studie som fulgte en gruppe tenåringer fra 13 til 16 års 

alder, viste at nettavhengighet predikerte senere psykiske plager. (Kilde: Tidsskriftet.no)  

I 2017 kom en oppdater forskningsgjennomgang fra anerkjente Cochrane, som konkluderte med at musikk kan 

lindre depresjon(16.). Forskning har også vist at musikk kan senke nivåer av stressrelaterte hormoner som 

kortisol (17.) 

Professor Gro Trondalen ved Norges musikkhøgskole uttalte den 29 april 2018 (18.): 



«Musikk er en del av vår identitet og påvirker helsa vår. Den kan løfte oss, trøste oss og roe oss. – Alle bruker vi 

musikken i en eller annen form daglig, sier professor Gro Trondalen ved Norges musikkhøgskole til ABC 

Nyheter.» 

«Hun forklarer at det etter hvert finnes veldig mye forskning som bekrefter at musikkterapi virker og at det 

passer for mange ulike grupper, i mange ulike settinger. » 

«– Man er avhengig av hverandre for å skape en god relasjon og blir likeverdige når man må gjøre noe sammen 

gjennom musikk. 

Musikken er en ressurs i seg selv, som tilbyr fellesskap og nærhet til hverandre, forklarer hun. 

– Musikk er så friskt og den tilhører alle. Via musikk kan vi skape mening i vår egen verden. Alle mennesker har 

noe frisk i seg og har ressurser i seg, uansett. Man kan få felles musikalske opplevelser selv om opplevelsene 

ikke er identiske, sier professor Gro Trondalen til ABC Nyheter.» 

 

Hva kan Get Yours bidra med: 

Slik vi i Get Yours ser det, er det et stort behov for å møte ungdommene der de er, og sette psykisk helse på 

dagsplanen på en måte som de kan relatere seg til. Vi møter derfor ungdommen på deres arena, og gjennom 

musikken setter vi fokus både på det at vi er gode nok som vi er, har rom til å være oss selv, at alle kan bidra 

med ideer, reflektere rundt følelser, samt å sette ord på det vi tenker og føler og hvordan man kan formidle dette. 

Vi snakker om hvordan man kan formidle budskap på forskjellige måter, slik at mottageren forstår hva vi mener.  

I prosessen ønsker vi å hjelpe ungdommene med å styrke troen på seg selv. Dette er ikke bare en prosess hvor vi 

sammen skal lage en låt, det er også en reise hvor vi skal bli bedre kjent med oss selv. Vi har stor tro på, og har 

sett at dette bidrar til glede og engasjement hos ungdommen. De blir møtt der de er, med de forutsetningene de 

har og sammen jobber gruppen mot samme mål, noe som skaper samhold. Ettersom prosjektet går over lengre 

tid, ser vi enda tydeligere at det påvirker de på en positiv måte. Det er prosessen som er viktig, og låten vi 

sammen ferdigstiller vil være et resultat av prosessen. 

 

 

 

Kilder: 

• www.fhi.no/nettpub/hin/grupper/psykisk-helse-hos-barn-og-

unge/?fbclid=IwAR2cXEGVKacJuptOi005NAWUq_WovWoLWOkVIL-QBZ6gaFrfoNk8WQXU4-I) 

• https://tidsskriftet.no/2018/09/leder/har-ungdommer-darligere-psykisk-helse-

enn?fbclid=IwAR3DG6PHSik4wOWuNOQsPlMq6-B8YrvGoiJvI4XdTB_zBlE7UjFbew3Ro-g 

• https://sykepleien.no/forskning/2018/01/kunnskap-kan-gi-ungdom-bedre-psykisk-helse#4. 

• www.musikkterapi.no 

• www.abcnyheter.no  
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