
De viktigste kunnskapene å ta med seg hjem for 
alle som jobber for og med ungdom 

Anne-Kristin Imenes, psykolog og seniorrådgiver ved KORUS-SØR



Når andelen jenter som

- har vært plaget av ensomhet siste 

uka er 31 % (gutter 15%) 

- har hatt mange psykiske plager siste 

uka er 25 % (gutter 8%)

- opplever mye press i skolehverdagen 

er 47 % jenter (22 % gutter)



Kan det handle om jentene?



Nr

Jenter ligger foran

Jenter ligger foran i utvikling 
allerede fra fødsel

Og har et høyere kognitivt 
utgangspunkt enn gutter ved 
toårsalderen 

Og større vekst i kognitiv 
funksjon fra 2 – 4-årsalderen

Von Stumm & Plomin, 2015



Nr

Hjernen modnes 
tidligere hos jenter:
Hjernebarken blir tidligere 
ferdigutviklet hos jenter (10,5 år) 
enn hos gutter (14,5 år)

Gråmaterie i hjernebarken blir 
ferdig utviklet ett til to år tidligere 
hos jenter enn hos gutter

Stoltenbergutvalget



Nr

Men: Kjønnsforskjellen i 
kognitiv funksjon blir 
mindre med alderen og 
forsvinner før 16-
årsalderen



Nr

Tidligere utviklet 
impulskontroll
I tillegg har jenter særlig 
hvitmaterievekst (nervetråder) i midten 
av tenårene

Slik vekst er knyttet til raskere og mer 
effektiv respons og bedre evne til å la 
være å utføre handlinger, såkalt 
inhibisjonsevne



Modningsforskjeller og 
kulturforskjeller

Jenter lærer å snakke og kjenne etter i 
tidlig alder.

Gutter er forventet å skulle handle, ikke 
snakke. Ser det i selvmordsstatistikken.

Jenter responderer på samfunnets krav 
tidligere



Nr

Kan det handle om 
sosiale medier?
- Sosiale medier gir lite søvn

- Gaming gir lite utslag

- Jenter sover litt mindre enn 
gutter



Kan sosiale medier påvirke 
psykisk helse?

Britisk studie 2019, fulgte 10 000 ungdommer (13-16 år) i tre 
år

Hyppig bruk av sosiale medier: 

- økt eksponering for netthets

-mindre søvn 

-mindre fysisk aktivitet

Vedvarende hyppig bruk:

- lavere livsglede, mindre lykke, mer 
angst

Kilde: https://www.dagensmedisin.no/artikler/2019/08/19/hyppig-
bruk-av-sosiale-medier-pavirker-unge-jenters-psykiske-
helse/?fbclid=IwAR2HAUP1AVkTkXdhRNc2MxJ...%201/3 Pixabay.com



Kan det handle om søvn?



Lite søvn – åtte ganger høyere risiko for depresjon 

Råd: Sov 8,5-9 timer
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36%
av 

livet 
sover

du

29 år
bruker

du
på å 
sove



«Og jeg som 
trodde at 
det verste 
med lite 

søvn var at 
jeg ble trøtt»



Før kl 23.00 
= 0,7 bedre
karakterer

18RØRE Anne-Kristin Imenes14.11.2022

Hysing M, Harvey AG, Linton SJ, Askeland KG, Sivertsen 
B. Sleep and academic performance in later 
adolescence: results from a large populaAon-based
study. J Sleep Res. 2016 Jun;25(3):318-24. doi: 
10.1111/jsr.12373. Epub 2016 Jan 30. PMID: 
26825591.



Agder 22: 

Under 6 timer søvn–
halvparten har hodepine
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Men søvnproblemer er IKKE jevnt 
fordelt i befolkningen

63 % av ungdommene som opplever familieøkonomien som dårlig 
sov 6 timer eller mindre sist natt (Agder 2022)

FHI (2016). «Både søvnløshet og lite søvn er mer vanlig blant 16-19 
åringer fra familier hvor foreldrene har lavere utdannelse, er 
arbeidsledige eller har lav inntekt, sammenlignet med ungdommer fra 
familier med høyere utdannelse og høyere inntekt» Sleep problems in Norway 
[Internett]. Oslo: Folkehelseinstituttet (2016) [hentet 2020]. 



Vi bør gi barn og unge mer 
kunnskap om søvn, men tenke nøye 

over hvordan



www.robustungdom.no

http://www.robustungdom.no/


www.roreprosjektet.no og www.livogrore.no

http://www.roreprosjektet.no/
http://www.livogrore.no/


Nr

- For hva med 
utenforskap, 
ensomhet og 
manglende trivsel?

Ca 25 % ganske eller 

veldig mye plaget av ensomhet 
siste uken



Andel som trives godt eller svært godt med ulike sider ved skolen



Kilde: Voksne for barn - Rapport 2021: Utenforskap
hos unge som har vokst opp I fattigdom



Kilde: Voksne for barn - Rapport 2021: Utenforskap hos unge som har vokst opp I fattigdom





Hvor mange av 
skolevegrerne opplever 
mobbing?

• 6 av 10 er utsatt for mobbing 

• 6 av 10 er ekstra utsatt for å 
være uten venner

• Halvparten har ingen venner på 
skolen







Norsk studie: 
Populære barn 
mindre utsatt for 
infeksjoner

• Kilde: Forsker Vidar 
Sandsaunet Ulset, 
Psykologisk institutt, UiO.

• https://www.utdanningsnytt.no/forsknin
g-helse/norsk-studie-populaere-barn-
mindre-utsatt-for-infeksjoner/212223

https://www.utdanningsnytt.no/forskning-helse/norsk-studie-populaere-barn-mindre-utsatt-for-infeksjoner/212223


Hvordan 
knytte noen 
til som 
holder på å 
falle fra?



«Bruk tid til å jobbe med læringsmiljøet 
når vi er tilbake på skolen. Bruk tid til 
det sosiale slik at vi alle kan bli trygge 

og komfortable.»

https://www.barneombudet.no/uploads/documents/Publikasjoner/Fagrapporter/Rapport-fra-Barneombudets-ekspertgruppe-
med-ungdommer-om-koronapandemien.pdf

https://www.barneombudet.no/uploads/documents/Publikasjoner/Fagrapporter/Rapport-fra-Barneombudets-ekspertgruppe-med-ungdommer-om-koronapandemien.pdf


Gode fellesskap kommer ikke av seg selv



Forebyggingsparadokset

Allmenne tiltak kan samlet sett ha størst 
forebyggende effekt, også for utsatte grupper

Om vi klarer å bevege befolkningen litt i riktig 
retning, vil det kunne få stor betydning for den 

enkelte

Kilde: Forebygging.no



Overordnet læreplan sier: 
Universell 
forebygging:

- å gjøre klassen litt 
mer inkluderende

- litt varmere

- litt flinkere til å sette 
ord på tanker og 
følelser, se hverandre 
og snakke sammen



Livsmestring –
ikke et nytt
tema
Grundtvig rundt: 1880 

• Å utvikle indre 
bevissthet, forstå egne 
og andres følelser og 
behov, utvikle ansvar for 
andre, se seg selv som 
del av en større 
sammenheng, forstå 
samfunnets 
kompleksitet.

Psykologspesialist Anne-Kristin Imenes



Å bygge støttende
klassefelleskap

Det er ikke bare læreren som skal se alle og støtte. Klassen kan også gjøre
en forskjell



Ingrid Grimsmo
Jørgensen, 
høgskolelektor og
pedagog, Høgskolen i
Innlandet



Hvem innførte leken i skolen?

1. Jesuittene

2. Filosofene

3. Grundtvigianerne

Kilde: Øksnes, M. & Sundsdal, E. (2020). Barns lek i skolen. Bergen: Fagbokforlaget
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Hvordan utvikler vi sosial
kompetanse?

Naturens svar: 

Gjennom lek



Lek er en primære emosjon, 
dypt bevart i den gamle delen 
av hjernen 

Søking (nysgjerrighet)
Frykt
Sinne
Lyst (seksuell)
Omsorg (kjærlighet)
Separasjonsangst
Lek (glede)

• Panksepp (1988)



Leken sikrer sosial 
utvikling

• Trening i sosial samhandling

• Turtaking, herming, modellæring, 
forhandling, tøyle sinnet, gi og ta, 
markere, akseptere, begrense seg

• Forstå roller og sosial innordning

• Lære kultur



Lekenhet som verktøy



Det motsatte av lek er ikke alvor, men depresjon



Bildet er tatt av Photo 
Mix fra Pixabay

oxytocin

https://pixabay.com/no/users/PhotoMIX-Company-1546875/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3147976
https://pixabay.com/no/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3147976




Lek hemmes av frykt

Redde unger leker ikke

Sult og sosial isolering hemmer 
også lek

Lek er en sensitiv indikator for 
hvordan man har det.

Lek opptrer når vi er trygge, 
tillitsfulle og føler oss vel

(og pandemi)



www.robustungdom.no



«Den største 
utfordringen i 
ungdomsmiljøet er 
snitchekulturen» 
(Politiet i Agder, 2022)

Aktuell undervisningsfilm:

https://www.io.kommune.no/tjene
ster/skole-og-utdanning/robust-
ungdom/film-og-oppgaver/

https://www.io.kommune.no/tjenester/skole-og-utdanning/robust-ungdom/film-og-oppgaver/


10. Trinns elever 2019:

Gi et eksempel på noe du har lært?

Søvn Røde og grønne tanker Tenke/handlemåter Følelser Kommunikasjon Hvordan støtte venner

Søvn
Røde og grønne tanker

Tenke – og handlemåter

Følelser

Kommunikasjon



10. Trinns elever 2019

Hva ønsker du at klassen fortsetter med?

Lek Holdningen/samholdet Hvileøvelsen Psykisk helse Elevaktivitet

lek

Holdningen/
samholdet

Hvileøvelsen

Psykisk helse
Elevaktivitet



Leken er 
essensiell for 
hjernen

Det vi lærer i lek, 
husker vi bedre. 

Charlotte Lunde og Per Brodal
(2022): Lek og læring i et 
nevroperspektiv. Hvordan gode
intensjonaer kan ødelegge barns 
lærelyst



anne-kristin.imenes@korus-sor.no
Tlf 907 55 410 

mailto:Tlanne-kristin.imenes@korus-sor.no

