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Per Egil Mjaavatn Jentene sliter

Ulike medier har i flere år skrevet om det presset mange unge jenter opple-
ver, om stress, kroppspress, motepress, om spiseforstyrrelser, karakterpress 
og digital mobbing. Ungdata- undersøkelsene (Bakken, 2015) tyder på at 
mens guttene i 2014 oppgir at de er litt mer fornøyd med livet enn tidligere 
undersøkelser viser, er jentene mindre fornøyd. En undersøkelse fra Stavan-
ger (Hartberg og Hegna, 2014) viser en sterk økning fra 2010 til 2013 i an-
delen jenter med negativt generelt selvbilde, og særlig negativt kroppsbilde. I 
Ungdata- undersøkelsen 2014 har 25 prosent av jentene i 15- 16 års alderen 
depressive symptomer, og mange har et negativt selvbilde. Abebe mfl. (2016) 
viser til Ungdata (Bakken, 2015) og finner at det er dobbelt så mange jen-
ter som gutter som har symptomer på alvorlige depressive problemer.  En 
ungdomsundersøkelse i Stavanger fra 2013 viste at 25 % av jentene i 16 års 
alderen hadde bedrevet selvskading (Hartberg og Hegna, 2014). Mens en før 
ofte koblet depresjoner hos unge med vanskelige oppvekstforhold med rus og 
vold, finner en nå depressive symptomer også hos mange jenter fra tilsynela-
tende vellykkede familier. ”Når alt handler om å være best, og det går ut over 
viktige sosiale funksjoner, går det over til å bli en psykisk lidelse” sier en spe-
sialist i barne- og ungdomspsykologi til Verdens Gang (Mørch, 2014). Ungda-
ta-undersøkelsene fra 2014 viser likevel at det ikke er de flinke og ambisiøse 
jentene som sliter mest (”Flink pike”- fenomenet), det er jenter som er dårlig 
integrert i skolen og det er jenter som opplever liten støtte hjemme (Bakken, 
2015). Flere studier viser at lav sosioøkonomisk status hos foreldre ofte har 
sammenheng med dårligere psykisk helse hos barna (Bradley, 2002, Poulton, 
2002, Bøe, 2012).
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Perfeksjonisme er blitt et eget forskningsfelt 
innen psykologien. Ambisiøse unge, særlig 
jenter, sliter med perfeksjonisme på mange 
områder i livet. En ser at mange unge som er 
opptatt av å være perfekte har dårlig tilpassede 
mestringsstrategier som kan føre til lavt selv-
verd og psykiske plager (Park, Heppner & Lee 
2010; Dunkley et al. ,2000). Hewitt og Flett 
(1991, 1993) skiller mellom ”personal standard 
perfectionism” og ”evaluative concerns perfe-
ctionism”. Det første begrepet omfatter ungdom 
som har satt seg en personlig standard som de 
målbevisst arbeider mot. De har ofte positive 
mestringsstrategier, men kan i en del tilfelle 
lide under alvorlig stress på sin veg mot å nå 
sine mål. Ungdom som passer mer til begrepet 
”evaluative concerns perfectionism” vil hele 
tiden sammenligne seg med andre og ofte føle 
at de ikke er i stand til å nå den standard andre 
har. Negative mestringsstrategier og følelse av 
hjelpeløshet kan ofte bli resultatet. Om de ikke 
klarer en oppgave med en gang, gir de opp.  
Mange bruker også unngåelsesstrategier for å 
skjule at de ikke henger helt med på skolen og i 
venneflokken (Dunn, Whelton & Sharpe, 2006). 
Shroder og Ollis (2013) viser til at mange unge 
mangler tilstrekkelig evne til å takle motgang. 
Shroder og Ollis bruker begrepet ”coping 
competence” om en slik evne. Liten evne til å 
mestre motgang kan som konsekvens føre til 
motløshet, håpløshet og en form for lært hjelpe-
løshet, emosjonelle plager som i en del tilfelle 
går over i en depressiv tilstand.
Mange sliter med et negativt fysisk selvbilde.  
Ca 17 % av jentene i 15 års alderen har overvekt 
eller fedme.  Sett opp mot dette gir det grunn 
til ettertanke når hele 43 prosent av 15-årige 
jenter er misfornøyd med kroppen sin og synes 
de er for tykke, mot 20 prosent av jentene i 10 
års alderen. To av fem 16-årige jenter slanker 
seg. Blant guttene er det et ganske godt samsvar 
mellom antallet overvektige 16 åringer og antal-
let som hevder de slanker seg (Samdal, 2016).    
De negative symptomene knyttet til mental 
helse ser ut til å øke gjennom ungdomsskolen 
og inn i videregående skole.  Tall fra det na-
sjonale reseptregisteret understreker alvoret i 

situasjonen. Fra 2004 til 2014 økte utskrivingen 
av resepter på antidepressiva til jenter i alderen 
15-19 år med 57 prosent (Hartz, 2016). Øknin-
gen er størst hos 17 åringer. Bruken har steget 
jevnt de senere årene for jenter fra ni-ti år og 
oppover, men det er særlig fra 13-års alderen at 
det tiltar.  Nesten 3 prosent av alle 17-år gamle 
jenter fikk skrevet ut resept på antidepressiva i 
2013 (Hartz, 2016).  Det var også en betydelig 
økning for guttene. Norske data fra 1998 viste 
at 2,6 prosent av alle 13-18 åringer hadde en 
så alvorlig depresjon at de trengte behandling. 
Om en ser på alle psykiske plager samlet regner 
en med at ca 8 prosent av alle barn og unge har 
problemer som samsvarer med kriterier for en 
psykisk lidelse (Heiervang,2007, Wichstrøm, 
2012, Mykletun, 2009). Det er også en betydelig 
økning i bruken av sovemidler og medikamenter 
i forhold til angst og ADHD. Det synes å være 
en klar sammenheng mellom en depresjonsdiag-
nose og en angstdiagnose. Avenoli & Steinberg 
(2001) fant at 40 prosent av unge med depre-
sjonsdiagnose også hadde en angstdiagnose.  
Det er uklart om økningen i bruk av antidepres-
siva skyldes økt forekomst av depresjon blant 
unge, om det skyldes at flere behandles eller 
om det skyldes endret praksis i helsetjenesten. 
Øya (2012) viser til Ung i Oslo undersøkelsene 
som ble gjennomført i 1996, 2006 og 2012. Her 
var det en tendens til økning i egenrapporterte 
depresjonsplager og nedgang i atferdsvansker 
i aldersgruppen 14-16 år. Folkehelserapporten 
(2014) viser til en sterk økning i egenrapporterte 
psykiske plager, særlig for kvinner, for alders-
gruppen 16-24 år fra 2002 – 2008. 
De fleste mennesker opplever perioder med dår-
ligere fysisk eller psykisk helse. Det er normalt 
å ha noen problemer/ plager eller vansker uten 
at en trenger hjelp fra helsevesenet. Det er først 
når plagene blir omfattende og mer alvorlige vi 
kan snakke om en lidelse som krever behand-
ling. Emosjonelle plager kan være nær forbun-
det med depresjon, som vi vil omtale som en 
lidelse.  Emosjonelle plager kjennetegnes ved 
blant annet likegladhet, bekymring og følelses-
messig uro. (Wichstrøm (1999) fant i Norge en 
sterk økning i emosjonelle plager i aldersgrup-
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pen 13-15 år, altså i ungdomsskolealder.  TOPP 
studien (Trivsel og oppvekst i barne- og ung-
domstid, Mathiesen m.fl ,2007) studerte hver-
dagsliv og helse blant et utvalg norske 13-15 
åringer. En fant at jentene i langt større grad enn 
guttene rapporterte om emosjonelle plager som 
at de ofte er lei seg og gråter, at de føler seg en-
somme og rastløse. Over 55 % av jentene oppgir 
at de ofte er lei seg. Topp studien viste også en 
klar sammenheng mellom opplevd psykisk vel-
være og det å få støtte fra sine venner. Ungdom 
som opplevde psykiske plager oppgav også at de 
fikk lite støtte fra jevnaldrende. 
Screening instrumentet SDQ –The Strengths 
and Difficulties Questionnaire (Goodman, 1997) 
er brukt i flere større norske studier (Nasjonalt 
folkehelseinstitutts ungdomsundersøkelser, 
Helseprofil for barn og unge i Akershus, Barn 
i Bergen, m.fl.) for å kartlegge psykiske pro-
blemer og sosiale ressurser hos barn i alderen 
4-16 år. Det er opprinnelig utviklet på engelsk 
av Robert Goodman i 1977 og er oversatt til 
norsk i 1999 av Einar Heiervåg m.fl. (Kornør og 
Heyerdahl, 2013). SDQ skjemaet har egne ver-
sjoner for unges egenrapportering, for foreldres 
rapportering og for læreres rapportering. Akers-
husundersøkelsen (Rødje m.fl. ,2004) omfattet 
nesten 20000 ungdommer i ungdomsskole og 
videregående skole. Basert på bl.a. Strengths 
and Difficulties Questionnaire (SDQ) fant Rødje 
m.fl (2004) at nesten 8 prosent av ungdommene 
hadde symptomer på avvikende psykisk helse. 
Forekomsten av psykiske vansker totalt gikk ned 
fra 8. klasse til 3. klasse i videregående skole. 
Omfanget av emosjonelle vansker var imidlertid 
stabilt fra ungdomsskole til videregående skole. 
3 ganger så mange jenter som gutter oppga at 
de hadde emosjonelle vansker utover et normal-
nivå. Dette normalnivået ble satt ut fra britiske 
normdata (Meltzer m.fl., 2000). I en undersøkel-
se av mental helse hos 8-10 åringer ved hjelp av 
SDQ i Storbritannia og Norge finner forskerne 
en signifikant lavere lærerrapportert forekomst 
av emosjonelle problemer i Norge. (Heiervang, 
Goodman og Goodman, 2008).  Koskelainen, 
Sourander og Vauras (2001) gjennomførte en 
studie av finske ungdommer i alderen 13-17 år 

som selv besvarte SDQ skjemaet. Til forskjell 
fra Rødje m.fl (2004) viste resultatene fra Fin-
land at de eldste ungdommene rapporterte om 
signifikant mere psykososiale problemer enn 
de yngste i undersøkelsen, men de fant også at 
jentene rapporterte om signifikant større proble-
mer enn guttene. Ved emosjonelle problemer lå 
6,4 % av guttene og 17,8 % av jentene over cut 
off point på nittiende percentil.  I en tilsvarende 
amerikansk undersøkelse fra 2001 (NHIS, 2001) 
der foreldrene svarte, lå 4,9 % av guttene og 
10,5 % av jentene over nittiende percentil ved 
emosjonelle vansker (Basert på SDQ og samme 
skala som Meltzer m.fl, 2000). Det ser ut til at 
jentene sliter mest med emosjonelle problemer. 
Psykiske plager i barne- og ungdomsårene kan 
få alvorlige konsekvenser for livet videre. Ek-
sempler på dette er frafall i skole og utdanning, 
løsere tilknytning til arbeidsmarkedet, proble-
mer i nære relasjoner, rusmisbruk, og generelt 
dårligere helse senere i livet. (Goodman, Joyce 
& Smith, 2011) Krogstad (2012) påpeker med 
bakgrunn i internasjonal litteratur og Helseun-
dersøkelsen i Nord Trøndelag at strukturelle, 
kulturelle og økonomiske tiltak er viktigst for 
å forebygge helseproblemer hos barn og unge. 
Skolen treffer alle og bør være sentral i det fore-
byggende arbeidet. 
Flere norske undersøkelser viser en sterk 
sammenheng mellom psykiske plager og liten 
pliktfølelse for skolearbeidet. Psykiske plager 
kan svekke konsentrasjon og svekke motivasjon 
og overskudd. Pliktfølelse og gode prestasjoner 
blir lett synlige for lærere og foreldre. Ungdom 
som opplever psykisk velvære får oftere gode 
karakterer enn ungdommer som opplever min-
dre velvære.
En av skolens hovedoppgaver er å forberede 
barn og unge på livet etter skolen slik det også 
er formulert i Kunnskapsløftet – generell del:
 ”Opplæringens mål er å ruste barn, unge og 
voksne til å møte livets oppgaver og mestre 
utfordringer sammen med andre. Den skal gi 
hver elev kyndighet til å ta hånd om seg selv og 
sitt liv og samtidig overskudd og vilje til å stå 
andre bi”.
I et innlegg i Dagbladet (Swendsen ,2014) kom-
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menterer kommunelege Elisabeth Swendsen 
all medieoppmerksomheten omkring ungdoms 
psykiske helse. Hun omtaler det som ”den nye 
vonde ryggen”, en sykeliggjøring av en normal-
tilstand. Det er normalt å møte motgang i livet. 
Det er normalt å ikke klare alle oppgaver med 
en gang. Det er mulig dagens ”curlingforeldre” 
gjør sine barn en bjørnetjeneste ved å feie vekk 
mange hindringer i barnas liv.
Denne artikkelen er bygd på et forskningspro-
sjekt der forskningsspørsmålet er: Hvordan 
vurderer ungdom i første klasse på videregå-
ende skole sin psykiske helse, og hvor stor er 
diskrepansen mellom gutter og jenter på dette 
området? 
Artikkelen tar opp psykososiale forhold som 
hvordan ungdom ser på seg selv isolert og i 
forhold til andre. Vi har også sett på hvordan 
ungdom vurderer sin evne til å møte oppgaver 
og problemer i hverdagen fordi vi anser dette 
som sentralt i forhold til å mestre sitt liv. 

Metode, utvalg, instruMenter
Utvalg
Utvalget for denne studien besto av totalt 
2530 elever (86,13 % av alle), 1261 jenter og 
1269 gutter fra 13 ulike videregående skoler 
i Sør-Trøndelag, 8 skoler i Trondheim by, en 
i et jordbruksområde i Trondheim kommu-
ne og 5 skoler beliggende i nabokommuner.  
Dette er ikke et representativt utvalg, men må 
betraktes som bekvemmelighetsutvalg (Mc-
Queen & Knussen, 2006) som er kommet i 
stand etter godt samarbeid med Sør-Trøndelag 
fylkeskommune. Elevene svarte på et spørre-
skjema som med få unntak ble utdelt i klasse-
ne med forskerne til sted i rommet.

Instrumenter. 
Emosjonelle vansker.
Vi brukte selvrapporteringsvarianten av scre-
ening instrumentet SDQ –The Strengths and 
Difficulties Questionnaire (Goodman, 1997) 
for å måle emosjonelle problemer hos elevene
I løpet av få år ble dette skjemaet tatt i bruk i 
en rekke land verden over (Rothenberger og 
Woerner, 2004). SDQ er et enkelt spørreskje-

ma som består av 25 påstander respondentene 
skal ta stilling til. Påstandene er fordelt på 5 
områder (4 problemområder og ett for proso-
sial atferd) Vi rapporterer i denne artikkelen 
om emosjonelle problemer. Elevene svarer på 
påstander på en skala fra 0 til 2 der 0 betyr 
stemmer ikke, 1 betyr stemmer delvis, og 2 
betyr stemmer helt. Skårbredde på sumska-
laen med 5 påstander vil dermed være 0-10. 
Skalaen ”Emosjonelle vansker” har vist seg 
å fungere godt i norsk sammenheng, men 
det er foreløpig uklart i hvilken grad SDQ 
egner seg som screeninginstrument i forhold 
til psykiske lidelser og klinisk psykiatrisk 
praksis (Kornør og Heyerdahl, 2013). SDQ 
bør likevel være egnet som et hjelpemiddel i 
tidlig kartlegging av emosjonelle problemer 
(spesielt elever over 90. prosentil ut fra nor-
merte skår gir grunnlag for bekymring). Vi vil 
gjøre et skille mellom ”problemer”/ ”vansker” 
og ”lidelser”. Problemer/vansker beskriver en 
tilstand som oppleves som ukomfortabel for 
individet, lidelser defineres gjennom medi-
sinske diagnoser og internasjonale klassifi-
seringssystemer (Mykletun et al, 2009). Vi 
kartlegger ikke lidelser i vår studie. 
Følgende påstander fra SDQ (Goodman, 
1997) inngår i sumvariabelen ”Emosjonelle 
problemer”                                                                                                               
•	 Jeg har ofte hodepine, vondt i magen eller 

kvalme
•	 jeg blir nervøs i nye situasjoner. 
•	 Jeg blir lett usikker
•	 Jeg er ofte lei meg, nedfor eller på gråten
•	 Jeg er redd for mye, jeg blir lett skremt 
•	 Jeg bekymrer meg mye                                                                                                

Variabelen hadde god reliabilitet (α = 0,78).

Selvverd 
Selvverd dreier seg om hvordan en person 
verdsetter seg selv og må skilles fra selvtil-
lit som i større grad dreier seg om hvordan 
en mener en er i stand til å løse oppgaver. 
Selvverd henger til en viss grad sammen med 
sosial sammenlikning. 4 påstander inngikk i 
en sumvariabel. Påstandene er hentet fra Valås 
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(1999) og Marsh (1990). Elevene skulle svare 
etter en 6 delt skala fra ”svært usant” til ”helt 
sant” Eksempel på påstander:
•	 Jeg godtar meg selv slik jeg er
•	 Jeg er ofte misfornøyd med meg selv                                                         

Variabelen hadde god reliabilitet (α = 0,88).

Sosial selvoppfatning
Samvær med jevnaldrende er en svært viktig 
del av unges liv. Det å føle seg likt, akseptert 
og inkludert i venneflokken gir mental styrke. 
Vi har målt sosial selvoppfatning ved hjelp av 
4 påstander hentet fra Marsh (1990). Eksem-
pler på påstander er: 
•	 Jeg har lett for å få venner
•	 De fleste liker meg

Variabelen hadde god reliabilitet (α = 0,88).

Mestring (”Coping”)                                                                                                                 
Resillience -  motstandsdyktighet - dreier seg 
om menneskers evne til å takle motgang og 
endring. Dette er en viktig evne i barne- og 
ungdomsår.  Når en står overfor et problem vil 
noen unge utvikle en følelse av at de ikke har 
noe å stille opp med, uansett hva de gjør vil 
ikke det avhjelpe problemet. Situasjonen kan 
lede til en følelse av håpløshet og amotiva-
sjon. Coping er de ressurser en kan mobilisere 
for å motvirke en slik tilstand (Schroder og 
Ollis, 2013). 
Vi har laget en sumvariabel av 5 påstander 
hentet fra The Coping Competence Question-
naire (Schroder og Ollis, 2013). Instrumentet 
er opprinnelig på 12 påstander, vi har her 
brukt de 5 påstandene med de høyeste faktor-
ladningene og de høyeste item-total korrela-
sjonene i den originale studien. Alle påstande-
ne er negativt formulert og blir snudd før en 
lager en sumskåre. Negative utsagn blir snudd 
i analysen. Elevene skulle svare etter en 6 delt 
skala fra ”svært usant” til ”helt sant”

Eksempler på påstander:  
•	 Jeg mister troen på meg selv når jeg gjør 

feil

•	 Når jeg ikke lykkes med en gang, tenker 
jeg fort at jeg aldri vil få det til

Variabelen hadde god reliabilitet (α = 0,86).

Unngåelser (”avoid”). Redd for å dumme seg ut
Mange unge er redd for å dumme seg ut, 
særlig overfor jevnaldrende. Vi har laget en 
sumvariabel som består av 5 påstander for å 
måle i hvor stor grad elevene forsøker å skjule 
at de skiller seg litt ut og ikke henger helt 
med på skolen og i venneflokken. Påstandene 
er hentet fra Midgley et al (2000) Eksempel 
på påstander: 
•	 Det er viktig for meg å ikke virke dum i 

klassen
•	 Det er et mål for meg at de andre elevene 

ikke skal tenke på meg som dum

Også her skulle elevene svare etter en 6 delt 
skala fra ”svært usant” til ”helt sant”
Variabelen hadde god reliabilitet (α = 0,82).

Vi har i tillegg til disse sumvariablene inklu-
dert en enkel påstand vedrørende kropp og ut-
seende som de skulle besvare i henhold til en 
6 delt skala fra ”svært usant” til ”svært sant”: 
”Jeg er fornøyd med kroppen min”. 

Analyser
For å sikre validiteten på de sammensatte må-
lene (variabler målt med flere påstander) kjør-
te vi innledningsvis en eksplorerende faktora-
nalyse. Ved alle sumvariablene ladet de ulike 
delpåstandene på hver sin faktor med gode 
faktorladninger. ”Jeg er fornøyd med kroppen 
min” ble lagt inn i faktoranalysen og hører 
klart sammen med sumvariabelen ”Selvverd”. 
Vi har likevel valgt å skille dette ut som en 
egen variabel i tillegg til de 5 sumvariablene.  
Vi har brukt effektmålet Cohens d (Cohen 
,1988) Cohen regner verdier under .2 som 
ubetydelige, verdier mellom .2 og .5 angir en 
liten effekt, mellom .5 og .8 for middels effekt 
og verdier over .8 for en stor effekt.

Jentene sliter
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resultater
Tabell 1 viser gjennomsnittsskår og standardav-
vik for de målte variablene. Forskjellen mellom 
jenter og gutter er signifikant for alle (p<.000) 
Jentene skårer i gjennomsnitt 4,34 på sumvari-
abelen ”Emosjonelle 
vansker”. Guttene 
skårer 1,19, og effekt-
målet Cohens d er så 
høgt som 1.05.Her er 
kjønnseffekten meget 
sterk.  Jentene oppgir 
i sterkere grad enn 
guttene å ha emosjonel-
le problemer. 
Jentene er også langt mindre fornøyd med 
kroppen sin enn guttene (Cohens d = .86). Vi 
finner det samme bilde når det gjelder selvverd 
og coping, unngåelsesstrategier og sosial selv-
oppfatning.  Jentene 
sliter i større grad enn 
guttene, kjønnsfor-
skjellen er signifikant 
og effektmålet viser en 
liten til middels sterk 
effekt av kjønn ved 
disse variablene. 
Ved alle variablene 
finner vi en forskjell by-land. Elever fra bysko-
lene rapporterer om problemer i større grad enn 
elever fra skoler på landet. For emosjonelle van-
sker, selvverd, coping og unngåelsesstrategier er 
forskjellen signifikant (p=/< .001)

En faktoranalyse viste at de 5 sumvariablene i 
tabell 1 kommer klart ut som 5 ulike faktorer.  

Men vi finner som ventet en ganske sterk korre-
lasjon mellom disse variablene slik det fremgår 
av tabell 2.  Sammenhengene er litt sterkere for 
jentene enn for guttene. Det er verd å merke seg 
den sterke sammenhengen mellom selvverd og 

det å være fornøyd med kroppen sin. Coping og 
selvverd har for øvrig også en klar sammenheng 
med emosjonelle problemer målt med SDQ. 
Alle korrelasjoner er signifikante (p<.001).

Emosjonelle problemer
Tabell 2 og 3 viser at variablene 2-5 korrelerer 
med emosjonelle vansker med r-verdier fra 
.366 - .578.  Vi vil i det følgende se spesielt på 
ungdommenes rapportering av emosjonelle pro-
blemer. Tabell 4 viser andelen elever i VG1 som 
svarer ”stemmer helt”, eller ”stemmer delvis” 
på SDQ påstandene om emosjonelle problemer.

Resultater

Tabell 1. Gjennomsnitt, standardavvik, signifikansnivå   og Cohens d for de målte variablene 

Jenter         

Sd               

Gutter                           

Sd                

Forskjell    

j.-g. (Sig)

Cohens d

Emosjonelle vansker 4,34 2,59 1,91 1,99 p<.000 1.05

Fornøyd med kroppen 3,36 1,60 4,63 1,34 p<.000 .86

Selvverd 20,27 6,44 24,75 5,20 p<.000 .77

Coping 19,47 6,14 23,37 5,22 p<.000 .68

Unngåelser «avoid» 18,93 6,66 16,36 6,72 p<.000 .38

Sosial selvoppfatning 21.48 4.80 22.90 4.87 p<.000 .29

Tabell 1 viser gjennomsnittsskår og standardavvik for de målte variablene. Forskjellen 

mellom jenter og gutter er signifikant for alle (p<.000) Jentene skårer i gjennomsnitt 4,34 på 

sumvariabelen «Emosjonelle vansker». Guttene skårer 1,19, og effektmålet Cohens d er så 

høgt som 1.05.Her er kjønnseffekten meget sterk.  Jentene oppgir i sterkere grad enn guttene å 

ha emosjonelle problemer. 

Jentene er også langt mindre fornøyd med kroppen sin enn guttene (Cohens d = .86). Vi finner 

det samme bilde når det gjelder selvverd og coping, unngåelsesstrategier og sosial 

selvoppfatning.  Jentene sliter i større grad enn guttene, kjønnsforskjellen er signifikant og 

effektmålet viser en liten til middels sterk effekt av kjønn ved disse variablene. 

Ved alle variablene finner vi en forskjell by-land. Elever fra byskolene rapporterer om 

problemer i større grad enn elever fra skoler på landet. For emosjonelle vansker, selvverd, 

coping og unngåelsesstrategier er forskjellen signifikant (p=/< .001)

En faktoranalyse viste at de 5 sumvariablene i tabell 1 kommer klart ut som 5 ulike faktorer.  

Men vi finner som ventet en ganske sterk korrelasjon mellom disse variablene slik det 

fremgår av tabell 2.  Sammenhengene er litt sterkere for jentene enn for guttene. Det er verd å 

merke seg den sterke sammenhengen mellom selvverd og det å være fornøyd med kroppen 

sin. Coping og selvverd har for øvrig også en klar sammenheng med emosjonelle problemer 

målt med SDQ. Alle korrelasjoner er signifikante (p<.001).

Tabell 2. Korrelasjoner mellom de 6 målte variablene for jenter 

Jenter 1 2 3 4 5 6

1 SDQ emosjonelle vansker - -.426 -.513 -.578 -.426 -.383

2 Fornøyd med kroppen - .708 .446 -.249 .373

3 Selvverd - .584 -.340 .436

4 Coping - -.560 .301

5 Unngåelse (avoid) -.134

6 Sosial selvoppfatning
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Tabell 2. Korrelasjoner mellom de 6 målte variablene for jenter

Tabell 3 Korrelasjoner mellom de 6 målte variablene for gutter

Gutter 1 2 3 4 5 6

1 SDQ emosjonelle vansker - -.366 -.509 -.520 .310 -.372

2 Fornøyd med kroppen - .583 .367 -.197 .370

3 Selvverd - .497 -.305 .486

4 Coping - -.452 .297

5 Unngåelse (avoid) -.098

6 Sosial selvoppfatning

Emosjonelle problemer

Tabell 2 og 3 viser at variablene 2-5 korrelerer med emosjonelle vansker med r-verdier fra .

366 - .578.  Vi vil i det følgende se spesielt på ungdommenes rapportering av emosjonelle 

problemer. Tabell 4 viser andelen elever i VG1 som svarer «stemmer helt», eller «stemmer 

delvis» på SDQ påstandene om emosjonelle problemer.

Tabell 4. andel av jentene og guttene i undersøkelsen som svarer «helt enig» eller «delvis 

enig» på påstandene om emosjonelle vansker i SDQ skjemaet. 

Jenter N= 1366 Gutter N= 1378

Hodepine, vondt i magen 57,2  % 25,4 %

Nervøs i nye situasjoner 74,4 % 48,1 %

Ofte lei meg eller på gråten 50,7 % 14,6 %

Redd for mye, blir lett 

skremt

52,1 % 24,0 %

Bekymrer meg mye 78,5 % 45,1 %

Tabellen viser betydelige kjønnsforskjeller der hele 78,5 % av jentene svarer at de er helt eller 

delvis enig i påstanden «Jeg bekymrer meg mye». Det er ikke uten videre lett å vurdere om 

dette er unormalt høyt. The Strengths and Difficulties Questionnaire er brukt i mange land, 

men det er ikke lett å finne helt sammenlignbare datasett i forhold til alder og kjønn. Tabell 5 

viser normalfordelingen på sumskår for emosjonelle vansker i britiske data om barn/unge i 

alderen 11-15 (egenrapportert) (Meltzer m.fl ,2000) og resultater fra Akershusundersøkelsen 

(Rødje m fl. ,2004) som omfattet elever i ungdomsskole og videregående skole, sammenlignet 

med vår undersøkelse. Våre data og engelske normdata er beregnet ut fra en 4-delt skala i 

henhold til skårtabell fra 2016 (SDQ info 20.06. 2016). Akershusundersøkelsen er skåret ut 

fra en eldre 3-delt skala (0-5, 6, 7-10)
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Tabellen viser betydelige kjønnsforskjeller der 
hele 78,5 % av jentene svarer at de er helt eller 
delvis enig i påstanden ”Jeg bekymrer meg 
mye”. Det er ikke uten videre lett å vurdere 
om dette er unormalt høyt. The Strengths and 
Difficulties Questionnaire er brukt i mange 
land, men det er ikke lett å finne helt sammen-
lignbare datasett i forhold til alder og kjønn. 
Tabell 5 viser normalfordelingen på sumskår 
for emosjonelle vansker i britiske data om barn/
unge i alderen 11-15 (egenrapportert) (Meltzer 
m.fl ,2000) og resultater fra Akershusundersø-
kelsen (Rødje m fl. ,2004) som omfattet elever 
i ungdomsskole og videregående skole, sam-
menlignet med vår undersøkelse. Våre data og 
engelske normdata er beregnet ut fra en 4-delt 
skala i henhold til skårtabell fra 2016 (SDQ info 
20.06. 2016). Akershusundersøkelsen er skåret 
ut fra en eldre 3-delt skala (0-5, 6, 7-10)

Tabell 5 viser at guttene i vår undersøkelse fra 
2015 rapporterer om emosjonelle vansker på 
linje med resultatene fra Akershusundersøkelsen 

(Rødje m.fl ,2004). Vi finner imidlertid langt fle-
re jenter i vår undersøkelse som rapporterer om 
betydelige emosjonelle vansker enn det Rødje 
m.fl fant i Akershus. Mens en i Akershusunder-
søkelsen fant betydelig avvik hos 11 prosent av 
jentene, fant vi avvik hos hele 22, 2 %. Dette 
ligger også langt over britiske normdata for 
aldersgruppen 11- 15 år. 

Tabell 1 viser at vi finner den største forskjel-
len mellom jenter og gutter ved emosjonelle 
vansker målt med SDQ. Hvilke faktorer hos 
ungdom i videregående skole kan forklare om-
fanget av emosjonelle vansker? Vi har lagt de 4 
variablene i tabell 2 og 3 som korrelerer sterkest 
med emosjonelle vansker inn i en lineær regre-
sjon med emosjonelle vansker som avhengig 
variabel for å se hvilke av dem som har størst 
forklaringsverdi.

Tabell 6 viser at alle variablene bidrar signi-
fikant til å forklare variasjonen i  variabelen 
”emosjonelle vansker”. ”Coping” er den varia-
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Tabell 4. andel av jentene og guttene i undersøkelsen som svarer ”helt enig” eller ”delvis 
enig” på påstandene om emosjonelle vansker i SDQ skjemaet 

Tabell 5. Fordeling av emosjonelle vansker i forhold til Akershusundersøkelsen og britiske 

normdata. 

Britiske normer
Gutter

 n=1217

Akershus-

undersøkelsen

gutter

Jenter

 n=1222

Akershus-

undersøkelsen

jenter

Britiske 

Normdata 

Normal  0 - 4      90,0 %  
        55,6%                                                                  

      80 % 

Gråsone   5
     3,9%      

       96 %
        12,4%       

       89,0  %                    10%

Høyt     6      2,5 % 9,9 %       5 %

Svært høyt  7-

10 

     3,5  % 4,0 %                                              
        22,2 %                      

        11,0 %                 
      5 %
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Rødje m.fl fant i Akershus. Mens en i Akershusundersøkelsen fant betydelig avvik hos 11 

prosent av jentene, fant vi avvik hos hele 22, 2 %. Dette ligger også langt over britiske 

normdata for aldersgruppen 11- 15 år. 

Tabell 1 viser at vi finner den største forskjellen mellom jenter og gutter ved emosjonelle 

vansker målt med SDQ. Hvilke faktorer hos ungdom i videregående skole kan forklare 

omfanget av emosjonelle vansker? Vi har lagt de 4 variablene i tabell 2 og 3 som korrelerer 

sterkest med emosjonelle vansker inn i en lineær regresjon med emosjonelle vansker som 

avhengig variabel for å se hvilke av dem som har størst forklaringsverdi.

Tabell 6. Lineær regresjon med «emosjonelle vansker» som avhengig variabel. 

Variabler �
T

sig

Coping -.389 --20.701 .000

Selvverd -.215   -9.022 .000

Sosial selvoppfatning -.118   -6.976 .000

Fornøyd med kroppen -.118   -.5.646 .000

Forklart varians: 47,5 %
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belen som bidrar klart mest i forklaringen, men 
også selvverd, sosial selvoppfatning og oppfat-
ninger om egen kropp gir betydelige bidrag.  

drøfting
Denne undersøkelsen bekrefter innrykket av at 
mange jenter i tenårene sliter med å mestre livet, 
slik også Ungdata (Bakken ,2015), Ung i Oslo 
(Wichstrøm ,2012) og TOPP studien (Mathiesen 
m.fl ,2007) tyder på. Forskjellene mellom jenter 
og gutter er til dels betydelige. Sosiale medier 
og moderne medier generelt gir mange følelsen 
av mislykkethet og utilstrekkelighet. Det fysiske 
selvbildet er dårlig og det generelle selvverd 
lågt. Det har trolig alltid vært slik at unge prøver 
å unngå å skille seg ut fra andre. Vår undersø-
kelse viser at mange har utviklet strategier for å 
unngå å vise at de mestrer hverdagen i mindre 
grad enn sine jevnaldrende idealer. Følelsen av 
underlegenhet og utilstrekkelighet ligger trolig 
bak en del av økningen i bruk av antidepressiva 
(Hartz, 2016) og skremmende tall om omfanget 
av psykiske lidelser blant unge. Vår undersøkel-
se har i særlig grad hatt fokus på emosjonelle 
vansker hos elever i første klasse på videregåen-
de skole. Instrumentet Strengths and Difficulties 
Questionnaire er brukt i mange land for å gi et 
bilde av barn og unges psykiske velvære. Det 
er usikkert om en kan trekke direkte konklusjo-
ner fra høye skår på variabelen ”Emosjonelle 
vansker” til en behandlingstrengende situasjon 
(Kornør og Heyerdahl, 2013). Det er likevel 
skremmende at så mange jenter oppgir at de 

sliter med emosjonelle vansker. Det er et stort 
sprang fra britiske normaldata og den norske 
Akershusundersøkelsen (Rødje m.fl.,2004) til 
våre resultater. Britiske data (Meltzer m.fl., 
2000) angir at ca 5 % av unge i alderen 11-15 år 
skårer mellom 7 og 10 på skalaen ”Emosjonel-
le vansker”, for Akershusundersøkelsen gjaldt 
dette 11 % av jentene.  22,2 % av jentene i vår 
undersøkelse lå så høyt på skalaen. Guttene 
rapporterte vansker i mindre grad enn det de 
britiske forskerne fant. I Akershusundersøkelsen 
ble ungdommene spurt et generelt spørsmål om 
psykisk helse: ”Samlet sett, synes du at du har 
vansker på ett eller flere av følgende områder: 
med følelser, konsentrasjon, oppførsel eller å 
komme over ens med andre mennesker”. Dette 
er livsområder som dekkes av den totale SDQ 
undesøkelsen. Det var flere unge i videregående 
skole enn i ungdomsskolen som oppga at de 
hadde vansker.  Av de som kom i gruppen avvik 
på SDQ undersøkelsen var det imidlertid 27 % 
som i tilleggsspørsmålet oppga at de ikke hadde 
noen vansker som gikk utover dagliglivet. Å 
svare at en har emosjonelle problemer utover 
det normale betyr følgelig ikke nødvendigvis 
et behov for medikamentell eller terapeutisk 
behandling. 
Omfanget av emosjonelle vansker er langt større 
i vår undersøkelse enn i tidligere studier. Vår 
studie er aldersspesifikk – rettet mot 16 årin-
ger. Det kan være at gjennomsnittstall fra en 
bredere aldersgruppe kamuflerer en utvikling 
som topper seg i 16 års alderen. Det kan også 
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være at årene som er gått siden vi fikk britiske 
normdata og siden Akershusundersøkelsen, har 
endret ungdommen, særlig jentene. Ved å kjøre 
en regresjonsanalyse med emosjonelle vansker 
som avhengig variabel fant vi at variabelen 
”coping” - mestring – var den som hadde klart 
størst forklaringsverdi. Er det slik at dagens 
unge gir opp for lett og ikke mestrer at livet går 
i faser opp og ned? Har Swendsen (2014) rett 
når hun sier at psykiske plager er blitt ”den nye 
ryggen” , noe vi skylder på når vi ikke helt får 
det til eller får det som vi vil? Kanskje vi ser en 
kombinasjon av sosiale mediers fokus på det 
perfekte og ”curlingforeldres” opptatthet av å 
legge alt til rette for sine barn?  Sosiale medier 
kan også spille en rolle i forhold til unges selv-
verd. Mange jenter sliter med et lavt selvbilde, 
der også det å være misfornøyd med egen kropp 
er en del av det hele. Forholdet til egen kropp 
korrelerer meget sterkt med selvbilde (r= .708 
for jentene, r=.583 for guttene). Bilder av det 
perfekte florerer i alle medier og utallige ”sel-
fies” tas for å vise de beste sidene av en selv. De 
færreste når opp mot medienes og bloggernes 
(ofte forfalskede) idealbilder.
De siste årene har gitt oss enda en mulig forkla-
ring på at unge selv rapporterer om en vanskelig 
hverdag med psykiske plager og lidelser. TV 
programmer (Eks ”Jeg mot meg”), og reporta-
sjer i aviser og blader forteller om ungdom som 
har det vanskelig. Har det blitt ”in” å klage og 
fortelle om hvor vanskelig en har det? Gir det 
også en form for status i jevnaldermiljøet? 
Kunnskapsdepartementet har annonsert at helse 
og livsmestring bør inn som eget fag i skolen.  
Dette er i så fall i tråd med Krogstad (2012) som 
med erfaring som leder for den store helseun-
dersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) etterly-
ser strukturelle tiltak for å bedre helsen. Skolen 
når alle. Livsmestring i skolen bør snarere enn å 
fokusere på sykdommer og problemer av ulike 
slag heller legge fokus på at det er normalt å 
mislykkes, det er normalt å måtte prøve en gang 
til. Ungdommen må lære at livet går i faser og at 
det ikke er topper uten daler. Ivar 
Aasen sier det slik: ”Ein kjem ikkje paa Fjellet 
med ein flat Veg”
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