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Psykisk helse
og sosialt press



Sosialt press i form av skolefaglige prestasjon

eller annen form for sosialt press, sammenfaller 

med stort omfang av psykiske plager
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Noen hypoteser

Hvorfor er det slik?

• Sosioøkonomisk status?

• Større krav til selvbestemmelse 
og kompetanse?

• Samfunn organisert rundt individet 
og ikke flokken?



• Identitetsprosjektet?

• Mange valg = Frihet… Eller?

• Individualisme kan fremme selvkritikk fremfor samfunnskritikk?

- Hvilke endringer i det 

moderne samfunnet kan ha 

påvirket ungdomsfasen?



… men kan vi gjøre noe med det?



JA! 
Her er 4 komponenter som vi vet
er med på indusere økt sosialt press:



Opprettholder sosialt press

1: Målinger

• Størrelser, skårer, karakterer, vurderinger

• Fra fødselen

• Barnehagen

• Skolen

• Interesser/hobbyer

• Sosiale media



Opprettholder sosialt press

2: Status markører

• Eiendeler, livsstil og 
materialistiske fordeler

• Nye trender

• Konsumerismen

• Gjenstander for å være innafor

• Den sosiale døden



Øker sosialt press

3: Sosiale media

• Vi sammenligner oss

• Skaper en avatar

• Screenshots og deling

• Avhengigheten opprettholder det

• Økt ensomhet

• Frarøver oss fra beskyttelsesmekanismer: mindre sosial, mindre fysisk aktiv og mindre 
søvn. 



Som opprettholder sosialt press

4: Holdninger

• De generelle holdningene i 
samfunnet om hva som anses  
som normalen

• Fordommer og stigmatisering

• Mangelen på åpenhet



Ansvaret som hviler på samfunnsnivå

Hva kan vi gjøre?

• Reduser målinger

• Fjerne statusmarkører

• Sosiale media - bli engasjert og vær der!

• Holdningskampanjer 

• Veiledning i valgmuligheter



“I’m not in this world to live up to your expectations 
and you’re not in this world to live up to mine.” 

― Bruce Lee
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Takk for 
oppmerksomheten

For psykologiske tips og råd:

- Følg @psyktdeg på Instagram, 
Facebook og Tiktok


