
Barns och 
ungas 
psykiska hälsa 
i ett historiskt 
perspektiv
Anna-Karin Larsson, fil dr 
historia, lektor i socialt arbete 



• ”Unga tjejer mår sämst” Aftonbladet 2014
• ” Ta flickors psykiska ohälsa på allvar” NA 2016
• ”Var tredje ung kvinna mår dåligt – ’pressen är så stor på unga tjejer i 

dag’” ÖP 2016



Den sjuka flickan

”Allmänt höjts ropet, att flickorna äro sjuka, 
klena och öfveransträngda.”  (1889)

”Det stora flertalet af vårt lands flickor under 
pubertetsperioden är behäftadt med 
allvarsamma, långvariga, ofta svårbotliga 
sjukdomar.” (1893)



Barnen och skolan på 
1800-talet

Separerad och annorlunda –
flickskolor, folkskolor

Privat och dyr för flickor – gratis 
och offentlig för pojkar

Bildas eller utbildas

Teoretiska eller praktiska ämnen



Skola, klädsel och ohälsosamma vanor



• Utbildningsboom:  
kvinnlig arbetskraft
behövs

• Skolreformer
• Sam- eller

särundervisning
• 1927 öppnas

gymnasierna
• Särskilda flickskolor

försvann 1962
• Flickor i majoritet och

bäst betyg



Skolhälsovårdens utveckling 

Från fysisk hälsa till välmående, 
hälsa, självkänsla och 
helhetstänk



Den nya flickan

”På Kalmar idrottsplats hava 11 flickor 
tävlat i fotboll med 11 feta herrar, och vi 
kunna vara övertygade om, att icke en av 
flickorna hade kjolar, som gingo nedanför 
knäna, om de nu alls hade kjolar” 

Läkaren Henrik Berg, 1929



Vad kan vi lära av 
ungas psykiska 
hälsa i historien?

• Relationen mellan
samhällsförändringar och
psykosomatisk hälsa

• Perspektiv och kontext

• Förändring och förklaring

• ”Skapandet” av föreställningar om kön 
och ohälsa inom medicinen

• Föränderlig gränsdragning mellan 
ohälsa och sjuklighet

• Kopplingen kvinnor/flickor och 
sjuklighet i historien



Vad vet vi 
sedan tidigare?

• Ökning av självrapporterad 
psykosomatisk ohälsa bland unga

• Fler flickor än pojkar rapporterar 
problem med stress, oro, huvudvärk 
etc. 

• Få tillförlitliga studier och statistik 
före 1970-talet 

• Svårighet att jämföra över tid och 
mellan olika länder 

• Psykisk ohälsa definieras olika över 
tid och rum 

• En ”verklig” ohälsa?

• Varför mår unga inte bättre i ett av 
världens bästa länder?



Unga, ohälsa och kön 
inom medicinen

• Medicinska tidskrifter

• Medicinska hemsidor

• Skolhälsovård

• Hälsoundersökningar



Kontinuitet och 
förändring från 
1900 till idag

• Olika förklaringar : kön – klass –
kön igen!

• Fysisk ohälsa – psykosomatisk 
ohälsa

• Individens/familjens ansvar –
samhällets ansvar

• Utbyggd välfärd – demontering?



Kontinuitet

• Flickor anses mer 
sårbara än pojkar

• Ökning av 
psykosomatisk ohälsa

• Ohälsans skilda 
könsuttryck: 
internalisering –
externalisering



Förändring
• Förklaringar – från 

biologi till sociala 
faktorer

• En homogen grupp blir 
heterogen

• Nya diagnoser och 
problematik

• Nya riskgrupper

• En heterogen ungdom 



Frågor och kontakt:

anna-karin.larsson@oru.se
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