
 

  

     
    

       
  

 
          

           
        

            
           
          

          
          
            

       
         

      
        

       
          

        
        

        
          

        
       
 

      
 

         
          

         
           
          

           
          

Stress, smärta och ledsenhet 
hos barn och ungdomar 
Eva-Lena Einberg, Pernilla Garmy, Eva K. Clausson, 
Tide Garnow 

Barn och ungas hälsa och välbefinnande är en global angelägenhet. 
Hälsobesvär kan vara både fysiska och psykiska, och kan komma till 
uttryck genom exempelvis sömnsvårigheter, smärta och ledsenhet. 
Eftersom hälsobesvär uttrycks på olika sätt kan de vara svåra att tolka 
och det kan därför vara utmanande att ge effektivt stöd och behand-
ling. Det finns dessutom en risk för att vardagliga känslouttryck be-
traktas som sjukliga och att de medicineras (Horwitz & Wakefield, 
2007). Ledsenhet är å ena sidan en känsla som människor återkom-
mande erfar under livet, men ledsenhet är också ett av symtomen vid 
depression. I föreliggande kapitel presenterar vi populärvetenskapliga 
sammanfattningar av flera studier som genomförts inom ramen för 
forskningsprojektet ”Stress, smärta och läkemedelsanvändning hos 
barn och ungdomar” vid Forskningsplattformen Hälsa i Samverkan, 
Högskolan Kristianstad. Den första undersökningen är en tvärsnitts-
studie som handlar om ledsenhet och hälsobesvär hos ungdomar. 
Därefter presenteras två intervjustudier om skolbarns erfarenheter av 
stress respektive smärta. Slutligen presenterar vi två intervjustudier 
som belyser skolsköterskors perspektiv. Den ena fokuserar på skol-
sköterskors stöd till elever som upplever stress och smärta och samti-
digt har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Den andra studien 
beskriver skolsköterskors erfarenheter av att arbeta under covid-19-
pandemin. 

Ledsenhet och andra hälsobesvär hos 
ungdomar 
Forskning har hittills fokuserat på depression hos ungdomar, men 
ledsenhet är däremot inte lika utforskad, och heller inte relationen 
mellan ledsenhet och andra hälsobesvär. Vi har därför undersökt leds-
enhet och andra hälsobesvär hos ungdomar. Ungdomar (n = 1489, 
15–17 år) från södra Sverige svarade på enkätfrågor, och studien vi-
sade att ledsenhet var vanligt bland ungdomarna; 21,8 % uppgav att 
de upplevde ledsenhet ofta eller alltid (flickor: 17,9 %, pojkar: 
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26,7 %, annat kön: 28,0 %) (Garnow et al., 2021). Ledsenhet var dess-
utom relaterat till sömnsvårigheter, huvudvärk, spänningar, koncent-
rationssvårigheter och nedsatt aptit. 

Ett sätt att tolka relationen mellan ledsenhet och hälsobesvär är att 
förstå ledsenhet som en förkroppsligad känsla. Med förkroppsligande 
menas att känslor tar sig kroppsliga uttryck (Merleau-Ponty, 1999), 
och ledsenhet kan således uttryckas genom exempelvis huvudvärk och 
sömnsvårigheter. Tidigare forskning har visat att flickors och pojkars 
känslouttryck tolkas och bemöts på olika sätt (Callegari & Levander, 
2019), och att grunden till deras besvär inte alltid kommer upp till 
ytan. Som hälso- och sjukvårdspersonal är det därför viktigt att för-
söka förstå vad hälsobesvär är uttryck för, för att kunna erbjuda 
personcentrerat stöd som har positiv effekt på den ungas välbefin-
nande. 

Skolbarns erfarenheter av stress 
Upplevelser av stress hos barn kan yttra sig i psykosomatiska besvär 
som magont och huvudvärk eller mentalt i form av oro, nervositet, 
ledsenhet eller ilska (Alvén, 2019). Upplevelser av stress hos barn är 
kopplat till såväl omgivningsfaktorer som individuella faktorer och 
kan handla om familjens ekonomiska situation, bostadsmiljö, grann-
skap, kamratrelationer och skolmiljö. Stress under uppväxten kan se-
nare under livet ge upphov till nedstämdhet, depression och oro/ångest 
(Alvén, 2019). Få studier har dock tillfrågat barnen själva om deras 
upplevelser av stress. 

Här följer en populärvetenskaplig sammanfattning av resultatet från 
en studie vi genomförde i södra Sverige 2019. Resultatet har publice-
rats i en vetenskaplig artikel som beskriver skolbarns erfarenheter av 
stress (Warghoff et al., 2020). De 42 skolbarn som deltog var mellan 
10 och 12 år, ungefär lika många flickor och pojkar, och sammanlagt 
tio fokusgrupper genomfördes. 

Utifrån barnens berättelser om stress framkom vid analysen ett tema, 
Kropp och sinne reagerar, och tre subteman; vänskapsrelationers 
betydelse, föräldrars stress påverkar samt försöker göra mitt bästa. 
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Kropp och sinne reagerar 
I barnens berättelser framkom att deras erfarenhet av stress var att 
både kropp och sinne reagerar. Barnen berättade om hur det kan kän-
nas inombords vid stress och hur humöret förändras, att det var lätt att 
börja gråta och bryta ihop. Upplevelser av trötthet, irritabilitet och 
ilska kunde infinna sig, liksom oro och att de började skaka. För bar-
nen innebar ordet stress att de fick en känsla i kroppen och att något 
var fel. De berättade att de skyndade sig och då glömde saker. 

Vänskapsrelationers betydelse 
Barnen uttryckte att vänskapsrelationer påverkar upplevelser av stress. 
Fungerande vänskapsrelationer medför tillit och trygghet, både i sko-
lan och på fritiden. De uttryckte att vid byte av skola, innan de skapat 
nya vänskapsrelationer, kunde upplevelser av stress uppstå. Vänner 
innebär att ha någon/några att dela saker tillsammans med och lita på 
att förtroenden stannar emellan dem. Vid konflikter med vänner eller 
om negativa kommentarer fälls om varandra blir det svårt att koppla 
bort tankarna på dessa händelser, vilket medför upplevelser av stress. 
Mobbning tog barnen upp som något som skapar stress och tankar 
som kan vara svåra att lägga åt sidan exempelvis vid sänggåendet. 

Föräldrars stress påverkar 
Barnen berättade vidare att de kunde bli stressade av att andra i deras 
närhet, som deras föräldrar, upplevde stressfyllda händelser, exempel-
vis skilsmässa, dödsfall, arbetslöshet och oro över ekonomin. Även 
vardagliga aktiviteter där föräldrar blir stressade som att passa tider 
till jobb och fritidsaktiviteter kunde i sin tur skapa upplevelser av 
stress hos barnen. När föräldrarna blev arga för att de var stressade 
kunde det medföra att barnen upplevde att de själva var orsaken till 
föräldrarnas beteende. 

Försöker göra mitt bästa 
Både i skolan och utanför skolan försökte barnen att göra sitt bästa. 
Kraven de upplevde kom dels från dem själva, men de upplevde även 
att skolan medförde stress. För många av barnen var läxor i skolan det 
första de kom att tänka på när de hörde ordet stress. Barnen uttryckte 
att skolarbetet är viktigt men också en källa till upplevelser av stress. 
När de upplevde att det blev för mycket läxor blev det svårt att sortera 
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och att ta in nödvändig information för att klara av skolarbetet. Kra-
ven på att prestera bra kunde resultera i besvikelse och ledsenhet om 
de inte nådde upp till kraven de hade. Stress upplevdes både inför ett 
prov men även efteråt i väntan på besked om resultatet på provet. Bar-
nen uttryckte även att stress uppstod då de skulle ta sig till aktiviteter 
och att de kunde ha för mycket att göra och då få svårt att hinna med 
allt. De ville umgås med sina kompisar samtidigt som deras aktiviteter 
upptog deras tid vilket skapade stress. 

Barnen såg dock att stress även kunde vara något positivt och motive-
rande. Det fick dem att ta tag i uppgifter och kunde även ge en extra 
kick att anstränga sig och därmed prestera bättre. Barnen var även 
medvetna om att stress kunde vara livsavgörande och i akuta händel-
ser innebära att man överlever. Sammanfattningsvis berättade barnen 
om upplevelser av stress både i den egna nära vardagen, i sin omgiv-
ning hos andra, och i ett bredare perspektiv, som något som kan vara 
både bra och dåligt (Warghoff et al., 2020). 

Stress och smärta kan ta sig olika uttryck 

Skolbarns erfarenheter av smärta 
I samma fokusgrupper som beskrivits ovan ställdes även frågor till 
barnen om deras erfarenhet av smärta. Resultatet avseende barns er-
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farenheter av smärta är beskrivet i en vetenskaplig artikel publicerad 
i Acta Paediatrica (Persson et al., 2021). Här följer en populärveten-
skaplig sammanfattning av denna. 

När barnen berättade om det som gjorde ont, skiljde de mellan smärta 
i kroppen och smärta som hade med känslor att göra. Analysen resul-
terade i ett tema: Smärta är en individuell upplevelse. Fem kategorier 
identifierades: (a) Att känna kroppslig smärta, (b) Smärta relaterad 
till skolmiljön och skolarbetet, (c) ”Inombordssmärta” som var rela-
terad till ledsenhet och sorg, (d) Smärta relaterad till konflikter och 
dåligt samvete, och slutligen (e) Smärta som något bra. 

Smärta är en individuell upplevelse 
Barnen reflekterade över att smärta kunde uttryckas som en unik upp-
levelse för varje person och resonerade kring skillnaden mellan smär-
tan i sig och känslan av smärta. De reflekterade också över att smärtan 
kunde få olika konsekvenser för olika personer. Barnen hade noterat 
att vissa elever behövde gå hem från skolan när de hade ont eller när 
de skadade sig, medan andra elever fortsatte som vanligt i skolan, 
trots att de hade varit med om en liknande händelse. Barnen menade 
att smärtan i sig själv var konstant och objektiv, medan upplevelsen 
av hur smärtan kändes varierade beroende på vem man var, men också 
om man hade upplevt värre smärta tidigare. 

Att känna kroppslig smärta 
Barnen menade att smärta är ett märkligt fenomen. Ibland kan man 
ha ont på olika ställen i kroppen utan att veta varför det gör ont. Inte 
ens när frågan ställs till en vuxen eller en sjuksköterska eller läkare 
ges tydliga svar. Barnen berättade att olika behov och kroppsliga sen-
sationer kunde orsaka smärta. Ett exempel som nämndes var hunger. 
Barnen reflekterade också över att underliggande sjukdom kunde 
orsaka smärta, men att det kunde vara svårt att avgöra om det var 
hunger, fysisk sjukdom eller stress som skapade smärtan. 

Smärta relaterad till skolmiljön och skolarbetet 
Barnen uttryckte att skolrelaterad stress, ledsenhet och smärta var tätt 
sammanlänkade. Barnen berättade att när de var stressade, kan de få 
huvudvärk, och sen blir situationen bara värre och om de hade smärta 
under skoldagen, var det svårare att koncentrera sig på skolarbetet. 
Smärta kunde orsakas av trötthet och höga ljudnivåer i skolan. Vissa 
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barn beskrev att huvudvärk kunde uppstå i klassrummet, särskilt om 
det var hög ljudnivå. Huvudvärken kunde sedan göra det svårt för bar-
nen att koncentrera sig på skolarbetet. 

”Inombordssmärta” relaterad till sorg 
Barnen beskrev även att smärtan kunde uttryckas i form av en smärta 
inombords. Smärta inombords var kopplad till personliga händelser i 
livet. Barnen berättade om föräldrarnas skilsmässa, död och sjukdom 
bland deras närstående, och att de då kände fysisk smärta i olika delar 
av kroppen, även om de visste att smärtan berodde på att de var 
ledsna. Flera av barnen hade erfarenhet av att någon nära vän eller 
släkting hade dött. Barnen berättade att detta var en typ av smärta som 
man inte kunde ta på, och som heller inte hade någon snabb lindring. 

Det är ganska svårt att bli av med smärtan inombords; det är 
nästan som att den måste få stilla sig själv. Till exempel, när 
min mormor dog, så blev jag väldigt ledsen när hon dog, och 
det finns inget som jag kan göra för att sluta bara så där. 

Barnen erfor att sorg var djupare än kroppslig smärta. De påverkades 
också av hur personerna i deras nära omgivning mådde. 

Smärta relaterad till konflikter och dåligt samvete 
Smärtan kunde också vara av etisk karaktär. Barnen berättade om 
hur de kunde känna hur det gjorde ont inuti om de gjorde något som 
de sedan ångrade, till exempel om de varit ovänliga mot en klasskom-
pis eller sina föräldrar. Då kunde de få ont i magen efteråt. Barnen 
berättade även om hur det gjorde ont när någon var dum mot dem. 
Det kunde handla om mobbning, eller att någon retades eller sa något 
elakt. Några barn hade erfarenhet av hjärtesorg när det tagit slut i en 
kärleksrelation. 

Smärta som något bra
Även om barnen uttryckte mycket som var besvärligt och jobbigt med 
smärta, så reflekterade också barnen över att smärta kunde vara bra 
och i vissa fall nödvändig för att överleva. Barnen menade att smärta 
i vissa fall kunde göra en person starkare och mer uthållig. Barnen be-
rättade att smärtan kunde göra så att man undvek potentiellt farliga sa-
ker. Barnen pratade också om att ibland kan det göra ont kortsiktigt, 
för att det ska bli bra på längre sikt. Barnen hade släktingar som fått 
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behandling för cancer, och då kunde behandlingen vara plågsam, men 
den syftade till att göra personen frisk. Andra typer av smärta som 
barnen menade var en positiv smärta var träningsvärk och växtvärk 
(Persson et al., 2021). 

Sammanfattningsvis påverkar barns mående, som stress och smärta, 
barnens skolsituation och lärande (Gustafsson, 2010; Ragnarsson et 
al., 2019). Genom att ta del av barns perspektiv på stress och smärta 
kan förståelsen öka för hur stöd ska utformas, exempelvis från elev-
hälsan i skolan. Barnens uttryck att upplevelserna av smärta är en unik 
individuell upplevelse pekar på behovet av att stöd anpassas för varje 
enskild elev, d.v.s. är personcentrerat, vilket även framkommit i andra 
studier (Wigert et al., 2019). 

Skolsköterskors erfarenhet av att ge stöd
till elever med neuropsykiatriska funktions-
nedsättningar 
Att hantera stress och smärta kan vara en utmaning för alla barn och 
ungdomar, och särskilt för de som har neuropsykiatriska funktions-
nedsättningar (NPF). NPF ökar hos svenska skolbarn (Socialstyrelsen, 
2018). Det gäller särskilt autismspektrumstörningar och uppmärksam-
hetsstörningar såsom ADD (Attention Deficit Disorder) och ADHD 
(Attention Deficit Hyperactivity Disorder). Skolsköterskan, som ingår 
i elevhälsoteamet och träffar samtliga elever flera gånger under skol-
tiden, har en viktig roll i att främja samtliga elevers hälsa och lärande. 
Elevhälsan kan även ha en avgörande roll för att stödja barn och ung-
domar med NPF. Det är viktigt att på ett tidigt stadium uppmärk-
samma barnen eftersom de har en ökad risk för såväl fysisk, psykisk 
som social ohälsa (Hilton et al., 2018). 

Här följer en populärvetenskaplig sammanfattning av en studie med 
syftet att beskriva skolsköterskors erfarenheter av stress och smärta 
hos elever med NPF (Berglund Melendez et al., 2020). Studien ge-
nomfördes i sex kommuner i södra Sverige i form av sju fokusgrupps-
intervjuer med sammanlagt 35 skolsköterskor under 2019. Såväl stad 
som landsbygd och med olika socioekonomi var representerade. Frå-
gor som ställdes till skolsköterskorna var bland annat: ”Kan du besk-
riva hur du känner igen stress och smärta bland elever med NPF” och 
”Beskriv hur du ger stöd till elever med NPF”. Uppföljande och för-
djupande frågor ställdes. Intervjuerna spelades in och transkriberades 
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samt analyserades med kvalitativ innehållsanalys. I analysen identifie-
rades tre teman, att hjälpa elever med NPF att tolka sinnesintryck, att 
upptäcka tidiga tecken på ångest eller andra besvär bland elever med 
NPF, och att använda ett inkluderande förhållningssätt i sina hälso-
pedagogiska insatser. 

Resultatet visade på betydelsen av att hjälpa elever med NPF att tolka 
och definiera symtom på stress och/eller smärta som kunde vara såväl 
fysisk som psykisk. Skolsköterskorna betonade vikten av att ta elever-
nas känslor och klagomål på allvar. Skolsköterskorna ville förmedla 
en omtänksam och öppen atmosfär där samtliga elever, oavsett funkt-
ionsnivå, kunde komma till tals och förstås. Att förmedla ett lugn hos 
eleverna genom att själva vara lugna var betydelsefullt enlig skolskö-
terskorna. Att använda ett inkluderande förhållningssätt var viktigt. 
Det kunde innebära att normalisera och förklara hur kroppen fungerar 
och vad som händer vid brist på sömn eller mat. Att ha fokus på styr-
kor i stället för problem var också en viktig strategi. Detta gäller alla 
elever oavsett funktionsnivå. 

Slutsatsen av studien är att skolsköterskor kan vara nyckelpersoner för
elever med NPF. Även om eleverna har samma diagnos är det viktigt 
att behandla dem som individer och att se varje elev för sina för-
mågor, vad de säger, visar och vad de behöver. Även små saker, kan 
vara tecken på kommande stress och /eller tecken på diffus smärta 
(Berglund Melendez et al., 2020). 

Skolsköterskors erfarenhet av att arbeta under 
Covid-19-pandemin 
Elevhälsan, inom vilken skolsköterskan är verksam, har i uppdrag att 
främja hälsa och lärande hos eleverna (Skollag, 2010). Relaterade re-
kommendationer och politiska beslut under Covid-19-pandemin har 
påverkat skolorna kraftigt, och då även elevhälsans arbete. Denna stu-
die (Martinsson et al., 2021) syftade till att beskriva skolsköterskornas 
erfarenhet av att arbeta i Sverige under pandemin 2020. Intervjuer ge-
nomfördes med 17 skolsköterskor i fem fokusgrupper och en indivi-
duell intervju. Vid analysen av intervjuerna framkom att pandemins 
inverkan på skolsköterskorna kan beskrivas genom tre kategorier: 
Förändringar i arbetssätt i förhållande till eleverna och deras vård-
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nadshavare, Påverkan på samarbetet med skolans personal och Skol-
sköterskans förutsättningar att möta större förändringar. Sammanta-
get upplevde skolsköterskorna en övergång till ett digitalt arbetssätt. 

Förändringar i arbetssätt i förhållande till eleverna och deras vård-
nadshavare handlade exempelvis om att genomföra hälsosamtal digi-
talt, via telefonsamtal och videomöten. Erfarenheterna var blandade 
från att det fungerade över förväntan till att det var svårt att genom-
föra bra samtal utan att träffas fysiskt. Skolsköterskorna tog upp att 
det var viktigt att försäkra sig om att ingen annan kunde avlyssna sam-
talet med eleverna när eleverna satt hemma. Däremot ökade möjlig-
heterna att få tag i vårdnadshavare när det behövdes eftersom fler 
vårdnadshavare arbetade hemifrån och därigenom var mer tillgäng-
liga. Andra positiva exempel var att hälsosamtal genomfördes i form 
av ”walk-and-talk” och hälsoinformation spelades in och gick därmed 
att se upprepade gånger av eleverna. Påverkan på samarbetet med 
skolans personal innebar bland annat att möten i skolan hölls digitalt 
vilket skolsköterskorna hade blandade erfarenheter av. Vid digitala 
möten kunde ärenden avhandlas snabbare men å andra sidan kunde 
detaljer gå förlorade. Samarbetet uppfattades dock öka inom elevhäl-
san, särskilt inom elevhälsan på gymnasiet när de hade distansunder-
visning. En erfarenhet var att det kan vara svårare för elever i behov 
av särskilt stöd att hantera distansundervisningen. Elevhälsans fokus 
blev att stödja eleverna att klara av skolarbetet under perioden med di-
stansundervisning. Skolsköterskans förutsättningar att möta större 
förändringar innefattade erfarenheter av stöd eller avsaknad av stöd 
på arbetsplatsen och i organisationen. Det framkom att det var stora 
skillnader i om eller vilket stöd skolsköterskorna erhöll relaterat till 
pandemin och en förändrad arbetssituation. När det fanns ett tydligt 
stöd och tydliga instruktioner var det lättare att hantera förändring-
arna. Vidare framgick det att rekommendationen att om möjligt arbeta 
hemifrån bedömdes mycket olika av olika chefer och verksamheter. 
Några skolsköterskor fick möjligheten att arbeta hemifrån när så var 
möjligt medan andra fick information om att de alltid skulle vara på 
skolan. 

Sammanfattningsvis visar studien att politik och beslut på global och 
lokal nivå påverkade skolsköterskornas arbetssituation, men även 
skolsköterskornas sociala, kulturella och professionella erfarenheter 
har betydelse. Skolsköterskorna anpassade sina arbetssätt för att ge 
eleverna stöd under de förändrade omständigheterna som pandemin 
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innebar. Samarbete med andra yrkeskategorier i skolan är viktigt, lik-
som stöd och vägledning i krissituationer. 

I detta kapitel har vi sammanfattat flera studier som på olika sätt hand-
lar om faktorer som påverkar barns och ungdomars hälsa och välmå-
ende på individ, grupp och samhällsnivå. Studierna utgår ifrån såväl 
barns och ungdomars som skolsköterskors perspektiv och visar på 
möjligheter att främja hälsa och stödja lärande även under förändrade 
omständigheter som vid en pandemi. 
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