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Abstrakt  
 
Under min specialpraktik så var jag i en ”växa klass” på en flyktingskola, jag upplevde då att 
de var väldigt otrygga i gruppen, med sina klasskamrater och i sig själva. Jag såg hur svårt de 
hade för beröring av olika slag bestämde mig då för att forska om hur man kan arbeta med 
beröring och flyktingbarn och om man på så vis kan öka trygghetskänslan hos dem. Genom 
att ha olika slags kroppskontakts övningar med barnen och observationer av dem under sju 
veckor så har jag fått ett resultat som visar att man definitivt kan använda sig av beröring för 
att öka trygghetskänslan. Detta visade sig genom att skillnaden på hur de lekte med varandra 
innan och efter var stor och även att klyftan mellan pojkar och flickor minskade drastiskt efter 
sju veckor av beröringsövningar, vilket tyder på att de kände sig tryggare med varandra och 
sig själva.  
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Bakgrund 
 
Inledning 
   ”Tryggare kan ingen vara 
    Än Guds lilla barnaskara.” 
 
Psalmboken 248:1 (Lina Sandell 1856) 
 
Under min fjärde termin på fritidspedagogprogrammet så fick jag tillfälle att göra sju veckors 
praktik  på en flyktingskola. Min första tanke när jag kom dit var att barnen var så otrygga, 
både i sig själva och i kontakt med de andra barnen. De hade svårt att leka lekar som innebar 
att man skulle ta i varandra och all form av kroppskontakt de hade med varandra var i negativ 
form så som sparkar och slag. Jag har försökt att läsa mig till varför fallet var så men haft 
svårt att finna någonstans där man kan läsa ett konkret svar. Därför har jag valt att själv gå ut 
på fältstudier om detta ämne. Jag har märkt i min undersökning att det är relativt nytt att vi 
ska få flyktingbarnen att må bra på grund av bristande forskning kring ämnet. Överallt så 
finner man svar till hur man ska få dem att lära sig svenska men min undran är då om man 
kan lära sig att ta del av ett nytt språk om man inte känner sig trygg…  
 
 
Definition 

 
Ordet ”trygghet” förklaras i Nationalencyklopedin enligt följande: 

”fri från oroande eller hotande inslag om företeelse som utgör en del av människans 
omgivning”. (http://www.nationalencyklopedin.se)  

 
”Asylsökande elever” är flyktingbarn som ännu inte har fått sitt uppehållstillstånd. De barnen 
har rätt till att gå i skola men omfattas inte av den svenska lagen som säger att alla barn som 
är i skolåldern har skolplikt. De går oftast i en förberedelseklass eller på flyktingskola. 
 
Med ”kroppskontakt” så menar jag positiv beröring som massage och kroppskontakt genom 
lek på olika sätt. 
 
Förankring i styrdokumenten 
 
I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet står det: 
  

 ”Eleven skall i skolan möta respekt för  sin person och sitt arbete. Skolan skall sträva efter 
att vara en  levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära. Skolan 
verkar i en omgivning med många kunskapskällor. Strävan skall vara att skapa de bästa 
samlade betingelserna för elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling. Personlig 
trygghet och självkänsla grundläggs i hemmet, men även skolan har en viktig roll därvidlag. 
Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den 
tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter”( sid 9).  
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Tidigare forskning 
 
Att arbeta med asylsökande elever 
 
Skolverket har gett ut en skrift som heter Undervisning av asylsökande elever i grundskolan. 
Den är tänkt att användas som underlag för flyktingskolor och förberedelseklasser i Sverige. 
När man jobbar med asylsökande elever så möter man barn som ofta har upplevt sådant som 
inte barn ska ha upplevt så som krigsupplevelser, separationer, sorger och förluster av sina 
anhöriga. De kan ha upplevt tortyr, bombanfall och levt under falskt namn. Det är barn som 
har levt i flykt och kanske inte har varit tillsammans med sin familj under en längre period. 
Med andra ord så handlar det om barn som är allt annat än trygga. 
 
Symptom som man kan iaktta hos eleverna är: 
 
• Inåtvändhet 
• Aggressivitet, hyperaktivitet 
• Matvägran 
• Separationsångest, överdrivet föräldraberoende 
• Koncentrationssvårigheter 
• Depressioner 
• Trötthet pga. utebliven sömn 
• Magont och ont i huvudet 
• Negativ självuppfattning, ängslan, problem med att leka med kamrater och att skapa 

kamratrelationer. 
 
Ofta så blir skolan det enda i deras vardag som är någorlunda strukturerat eftersom 
boendeförhållandena är temporära och ovissheten om de får stanna eller ej hela tiden hänger 
över dem. De har också föräldrar som befinner sig i kris och som har svårt för att vara ett 
större stöd för sina barn. De känner ofta skuld för vad de tvingas utsätta sina barn för eller har 
stora personliga problem att försöka handskas med (Skolverket,1999). 
 
Även om jag tidigare har förklarat att skolan ofta är barnens enda stabilitet så är den väldigt 
föränderlig eftersom det hela tiden tillkommer nya barn vilket gör att gruppsammansättningen 
hela tiden förändras. Det här är något som barnen finner som ett stort orosmoment. Då måste 
man som lärare hjälpa till att skapa en ny gemenskap i klassrummet hjälpa till att knyta nya 
vänskapsband för att lindra oroligheter som kan uppstå. Lärarens roll i klassrummet är att 
finna en balans mellan den trygghet som fasta rutiner kan ge och att skapa en kreativ tillvaro 
som samtidigt förhindrar att kaos alltför ofta skapas. Trygghet finns också i en förutsägbar 
skolmiljö, där eleverna vet vad de kan vänta sig. Det är viktigt att förbereda barnen på saker 
som kommer att ske som utflykter, ny klasskompis, ommöblering av bänkar med mera i god 
tid (Rodell Olgac, 1995). 
 
 
Att leka organiserat 
 
I Utbildningsradions film berättar Margareta Öhman som är barnpsykolog att anledningen till 
varför alla flyktingbarn är så otrygga är att mamma och pappa befinner sig i en kris situation 
och att de inte kan ge den trygghet som barnet behöver. Öhman anser att för att hjälpa barn att 
bli trygga så behöver man stärka barns empatiförmåga och att det bästa sättet är genom olika 
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slags lekar. Hon betonar också hur viktigt det är att lekarna är roliga så att barnet kan fortsätta 
på egen hand med samma lekar. 
 
I samma film berättar också Pia Håland som är ansvarig för flyktingfrågor inom 
barnomsorgen och i skolan om en metod som de använder för att få flyktingbarnen i förskolan 
att känna sig trygga. Den metoden kallas för STOP som står för ”Struktur, Tala, Organiserad 
lek och Parent support.” Hon lägger stor vikt vid ”struktur” eftersom hon menar på att det 
viktigaste för barn med inre kaos är rutiner. Då menar hon inte disciplin utan många fasta 
mjuka rutiner som till exempel att alltid sitta på samma plats och att samma personal i största 
utsträckning kommer och möter de vid dörren. Med ”att tala” menar hon att flykting barn 
oftast har blivit tillsagda att vara tysta eftersom de har varit gömda i sin flykt. Då är det svårt 
får barn att börja prata igen och att det bästa sättet är genom lek. Man kan inte tvinga ett barn 
att tala, först måste barnet känna sig tryggt i sin omgivning. Först när barnet är tryggt börjar 
talet växa fram och barnet kan lära sig svenska. Leken bör helst vara ”organiserad” eftersom 
många av barnen faktiskt inte har haft tillfälle att leka med andra barn. Det är viktigt att vuxna 
finns med och leker med barnen tills de är redo att leka själva. ”Parent support” betyder stöd 
till föräldrar. Det är viktigt att ha en kontinuerlig föräldrakontakt. Föräldrarna befinner sig 
oftast i en kris men de är fortfarande föräldrar och behöver veta vad som händer med deras 
barn. Det känner också trots allt sina barn bäst och både barn och föräldrar känner sig trygga 
om föräldrakontakten fungerar på ett korrekt sätt (Utbildningsradion, 1996). 
 
 
Beröring 
 

”Fredrik den II, tysklands Kejsare (1194-1250) ville få reda på vilket slags tal och vilket sätt 
att tala barn skulle ha när de växte upp om dem inte talade med någon på förhand. Så han 
sade till fostermödrar och sköterskor att amma barnen, att tvätta dem och bada dem men de 
fick inte på något sätt jollra med dem, för han ville få reda på huruvida de skulle prata det 
hebreiska språket, som var det äldsta, eller grekiska, eller latin, eller arabiska eller kanske 
föräldrarna språk som fött dem. Men han ansträngde sig i onödan eftersom alla barn dog. 
För de kunde inte leva utan fostermödrarnas smekningar, glada ansikten och kärleksfulla ord 
(Montagu, 1986,)” ( Ekengren, 1995 s .101-102).”  
 

Det som sägs i den här texten förklarar hur viktigt det är med olika former av beröring för att 
barnet ska få en normal grundläggande psykisk och fysisk utveckling. Ett barn som är 
understimulerat och har liten kontakt med människor och föremål utvecklar inte 
tillfredställande sensoriska, motoriska, eller intellektuella funktioner (Ekengren, 1995). 
 
 Beröring kan vara allt från lätta smekningar till den stilla handen på axeln eller njutningsfull 
massage. All kontakt mellan människor där hud möter hud  eller där kroppskontakt uppstår 
innefattas i begreppet beröring. Det viktigaste är inte hur vi berör utan att vi berör menar  
Jelvéus som har forskat i detta ämne, och att vi gör det med hjärta och för att vi vill. Hon 
menar att behovet  att bli berörd behövs stillas lika mycket som våra behov av att äta, sova 
och dricka. Det svåra är att vi inte kan tillgodose oss det själva som vi gör när vi blir hungriga 
och går och äter en smörgås. Vi behöver ha människor till hjälp för att tillfredställa våran 
”hudhunger” (Jelvéus, 1998). 
 
Det blir gradvis allt vanligare att förskolepersonal får påbyggnadsutbildning i massage där de 
får lära sig att medvetet jobba med kroppskontakt. I barngrupper där man kontinuerligt jobbar 
med massage och annan typ av kroppskontakt kan man se en tydlig förändring i barngruppen. 
Barnen ökar sin koncentrationsförmåga. Barn som har blivit berörda har lättare att sitta stilla 
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och lyssna vid samling. Beröring stimulerar till kommunikation och barnet känner sig sett och 
hört. Personalen brukar ofta känna att ljudnivån blir lägre på avdelningen eller i klassen. Barn 
som verkat inåtvända och svåra att nå har efter beröring känt sig trygga och kunnat anförtro 
sig åt någon. Men något som Jelvéus ständigt påpekar är att man aldrig får tvinga ett barn till 
beröring. Vissa barn vill inte bli tagna i och det måste respekteras så att beröring inte blir 
något negativt. Hon förklarar också att vanligtvis så brukar barnet komma när det är redo 
(Jelvéus 1998). 
 
 
Kulturella skillnader 
 
Beröring är ett internationellt språk och är meningsfyllt för alla oavsett ålder, kön, religion 
eller social status. Det är en primitiv kommunikationsform som vi kan se hos alla djur och inte 
minst våra förfäder aporna som ständigt rör vid varandra för att skapa närhet, ömhet och 
trygghet. Bland oss människor så skiljer det sig från familj till familj hur mycket vi berör 
varandra men man kan se klara mönster på att det skiljer sig från kultur till kultur. I vissa 
kulturer är det en viktig del av vardagslivet och i vissa inte. Vi här uppe i nordvästra Europa 
tar på varandra förhållningsvis lite om man jämför med exempelvis latinamerikaner, ryssar, 
judar och afrikaner (Ekengren, 1995). 
 
I barngrupper där man har barn som pratar olika språk har det visat sig varit värdefullt med 
beröring och massage. Det är nog jobbigt för ett barn att vara ifrån sina föräldrar men om de 
då också har en otrygg tillvaro och inte förstår vad omgivningen säger så är det lätt att barnet 
tystnar. Ur massage och beröring kan kontakt och tillit växa fram. Därmed utvecklas språket 
(Jelvéus, 1998). 
 
Syfte 
 
Syftet är att se om man kan öka trygghetskänslan hos flyktingbarn genom att använda sig av 
positiv kroppskontakt i form av beröring och massage.  
 
 
Metod 
 
 
Försökspersoner 
 
Jag valde att genomföra min undersökning med en barngrupp bestående av tretton 
asylsökande barn i åldern sex, sju och åtta år i en så kallad ”växa klass”. Växa klass är en 
klass med barn i olika åldrar. Anledningen till att jag valde den här gruppen var att jag antog 
att de var lättast att få med på de  olika lekar som jag använde mig av och att det inte var av 
stor vikt att de var läs och  skrivkunniga. 
 
 
Observationer 
 
Mitt arbete var av kvalitativ art. Syftet med en kvalitativ undersökning är att försöka förstå 
och analysera helheten att, försöka skaffa sig en djupare kunskap. Det är ofta praktiskt att göra 
löpande analyser när man arbetar med en kvalitativ undersökning. Fördelen med att göra en 
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löpande analys till exempel direkt efter en intervju eller ett observationspass är att man kan få 
idéer om hur man skall gå vidare i sitt arbete (Patel & Davidsson 1994). 
 
Jag använde mig av observationer för att se eventuella förändringar i barnens beteende. 
Observationerna var ostrukturerade, det vill säga jag hade inget observationsschema istället 
försöker man att registrera så mycket som möjligt. Observationer är även ett bra komplement 
till att samla in data där man har använt sig av olika tekniker (Patel & Davidsson 1994). Jag la 
upp undersökningen på så vis att jag observerade barnen som en okänd deltagande observatör 
under tiden vi gjorde de olika övningarna och lekarna, det vill säga att jag var med aktivt men 
barnen visste inte om att jag observerade dem. När man är en okänd observatör så finns det ett 
visst etiskt dilemma och jag lägger stor vikt vid barnens integritet. Jag observerade även hur 
de var mot varandra innan övningarna och efter. Det gjorde jag som icke deltagande 
observatör (Patel & Davidsson 1994). Jag förde anteckningar på mina observationer så fort 
jag såg något av vikt för min undersökning. Jag sammanställde dessa efter varje vecka som 
gått. 
 
 
Bortfall 
 
När jag gjorde min första övning med barnen som var bollmassage så insåg jag att det var en 
för nära beröring på för tidig nivå därför tog jag bort den sista övningen som jag skulle ha 
haft, Kompismassage. Jag har även haft mindre tid än vad som var tänkt på grund av att det 
var påsklov, första maj och andra studiedagar. I samband med att Irak kriget bröt ut hamnade 
flera av barnen på skolan i depressioner, i samband med det så var det flera barn som hade 
sporadisk närvaro, dock inte tillräckligt mycket frånvaro för att det ska påverka mitt resultat. 
 
 
Material 
 
• Papper och penna för observation 
  
Nedanstående material använde jag mig av i de olika övningarna 
 
• 2 bollar (en större och en mindre) 
• Musiklustskivan 
• Absolut relax-skivan 
• Stolar 
• Saga för massage 
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Genomförande 
 
 
Tidsplan 
 
Vt. 02 Ht-02  Vt-03 
* Val av ämne,  
* inlämning av Pm 

* Utarbetning av bakgrund, 
syfte och metod 
* Kontakta handledare på 
praktikplatsen 

 * Genomförande  av 
undersökning 
* Sammanställning av 
examens arbete 

 
 
Under veckorna 12-18 gjorde jag min praktik och genomförande av min undersökning. Jag 
kommer hädanefter kalla veckorna för v.1 - v.7. 
 
Genomförande av undersökningen 
 
Under denna rubrik följer en kort beskrivning av undersökningsarbetet som jag har gjort. För 
att läsaren ska förstå sammanhanget har jag  valt att kort beskriva lekarna och övningarna jag 
gjorde med barnen samt syftet med dem. Utförligare förklaring till dem finns i bilaga-. 
Samtliga övningar är gjord på morgonsamling eller avslutning på dagen, beroende på hur 
barngruppen är eftersom den ena dagen aldrig är den andra dag lik. Jag har gjort samma 
övningar med dem flera gånger så att de känner att det är en kontinuerlig träning som sker, så 
att allt inte är nytt. 
 
Jag har under hela perioden jobbat med spontan beröring av barnen så som kramar, klappar 
och strykningar. 
 
v.1 
 Jag började med att observera barnen de första dagarna för att iaktta deras förhållningsätt mot 
varandra och för att studera deras inställning till beröring. I slutet av veckan introducerade 
mitt arbete av olika kroppskontaktövningar för att få barnen att få bättre samanhållning och 
för att skapa en tryggare atmosfär i klassen.  
 
Övning 1.Bollmassage 
Jag  började försiktigt med bollmassage som introduktion för att inte få barnen att känna sig 
obehagliga till mods. Bollmassage bygger på att man är två och två och att den ena ligger på 
marken och slappnar av. Jag började med att alla barnen låg på marken Man spelar lugn 
avkopplande musik. Det andra barnet har en boll och för den runt omkring det liggande barnet 
för att sedan när det känner sig redo föra den över det liggande barnets rygg. Efter ett tag 
byter de plats. Den här övningen gör man för att barnen inte ska ha direkt kroppskontakt med 
varandra men ändå skapa en skön och avkopplande känsla för båda barnen.  
 
v.2 
Övning 1. Bollrull 
För att vänja barnen vid en boll i klassrummet som man inte får sparka på och för att inte gå 
för fort fram så spelade jag lugn musik och hade ljus tända för att skapa lugn och skön 
stämning. Så satt vi i en ring och rullade en boll till den vars namn man viskade. 
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Övning 2. Bolldutt 
Jag samlade barnen i en ring och spelade en musik med lugn, fast takt och puls i. Sedan 
duttade jag med en boll försiktigt på mig i takt med musiken. Efter en stund duttade jag på 
barnet som satt bredvid mig och skickade sedan bollen till barnet som i sin tur utförde samma 
procedur på sig själv och sin granne och skickade vidare. Övningen fortsätter så tills man har 
kommit runt eller tills musiken tystnar. Den här övningen är bra för att utan direkt kontakt på 
varandra beröra utan att barnen tänker på det. 
 
v.3 
Övning 1. Pata pata. 
En klapplek som man gör sittande i ring och som går ut på att man klappar på sig själv och på 
de som sitter bredvid i takt till musiken. (Se bilaga 3) 
 
Övning 2. Bolldutt  
 
v.4 
Övning 1. Blinkleken 
Det här är en lek som gör att man får ta på varandra, också den utan att man tänker på att man  
gör det. Hälften av barnen sitter på var sin  stol och den resterande hälften står bakom var sin. 
En stol är tom. Den som står bakom den tomma stolen ska nu med endast hjälp av att blinka 
få någon av de sittande barnen att komma till sig. Den som står bakom en av de sittande 
barnen ska försöka hålla kvar genom att hålla fast den. Man får bara hålla på personen framför 
sig om man ser att den blir blinkad till. Man får inte bara hålla i kläderna utan hålla ordentligt 
i axlarna. 
  
Övning 2. Tössedansen 
Den här övningen gjorde jag för att stärka barnens kroppsuppfattning och för att få dem att 
förstå att alla är likadana, alla har en näsa, ett öra en arm osv. Man sjunger en lätt ramsa och 
håller varandra i handen och går runt i ring. När sången är slut bestämmer man tillsammans 
var man ska hålla på varandra, t ex. ryggen och dansar den igen (se bilaga 1). Här börjar 
barnen förstå att de tar på varandra och att det kan vara roligt. 
 
v.5 
Övning 1. Bollmassage 
 
Övning 2. Klappa på varandra 
Det här är en övning som man gör för att få barn att klappa på varandra genom rytmen i en låt. 
Barnen står i en ytterring och en innerring. De i inneringen blundar och de i ytterringen 
klappar takten till den musik som spelas på kompisen framför. När ledaren visar så flyttar 
ytterringen på sig ett steg medsols så obemärkt som möjligt och försöker att inte innerringen 
ska känna att de har bytt plats. När man har gått ett varv så byter man ring. Det här är också 
ett ganska anonymt sätt att ta på någon och det känns skönt när man blir klappad på. 
 
Övning 3. Blinkleken 
 
v.6  
Övning 1.Massagesaga  
Massagesagor är ett knep för att få barn att massera på varandra utan att de vet om att de 
masserar. Jag satte de efter varandra i en ring och förklarade att det finns många olika slags 
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pennor och många olika slags papper. Att vi har tio pennor som vi jämt bär med oss och att 
alla har ett stort papper som man kan måla på. Pennorna är fingrar och pappret är ryggen. 
Sedan läste jag en saga (se bilaga 2) och barnen fick rita den på varandras ryggar samtidigt 
som jag läste. 
 
Övning 2. Tössedansen (se bilaga 1) 
 
v.7 
Övning 1. Massagesaga (se bilaga 2) 
 
Övning 2. Rita egna sagor 
Här satt vi i en likadan ring som vi gjort när jag läste min saga för barnen men nu fick de hitta 
på en egen genom att en börjar berätta och när den känner att den är klar så fortsätter den som 
sitter framför tills sista personen i ringen säger att sagan är slut. 
 
Observation av barnen för att se om det har skett någon förändring 
 
 
Resultat 
 
Huvudsyftet med min undersökning var att se om man kan skapa en starkare trygghetskänsla 
genom att hjälpa dem att känna sig tryggare med varandra med hjälp av ökad 
kroppskontakt/beröring . I min undersökning deltog 13 barn i åldern 6-8 år.  På grund av att 
jag har använt mig av ostrukturerade observationer med löpande text så redovisar jag här 
mina observationer efter varje övning på samma sätt. Jag har sammanfattat mina 
observationer vid övningarna.  
 
Allmänna observationer av barnen första veckan 
 
Alla barn hade svårt med kroppskontakt mellan varandra men de flesta sökte mycket 
kroppskontakt med pedagogerna. Tre av barnen hade även svårt med det. I lekar så 
omvandlades kroppskontakt ofta till negativ kroppskontakt som sparkar och slag. Man kunde 
se stora svårigheter att leka lekar med motsatta kön hos 8 av barnen varav 5 var flickor. 
Svårigheter med att hålla varandra i handen vid ringlekar som Björnen sover. En flicka fick 
ett hysteriskt anfall när en pojke jagade henne för att kramas. Flera av barnen lekte för sig 
själva när det inte var organiserade lekar. Jag observerade också att alla barnen sökte mycket 
kontakt av pedagogerna som att få sitta i knä och kramas, pedagogerna uppfattade det som att 
flera av barnen var ”klängiga”, det vill säga att de var väldigt krävande i sina försök till 
beröring.  
 
Sammanfattning av observationer under övningarna 
 
Under första veckan började jag med att introducera bollmassage. Barnen visste inte vad det 
handlade om och hade väldigt svårt att ta det på allvar. De skruvade på sig och fann 
situationen obehaglig. Det såg jag genom att de inte villa ligga ner, förde bort bollen när den 
kom, inte ville att någon av det motsatta könet skulle ligga för nära, skrattade och tog det inte 
på allvar. En pojke tyckte dock att det var skönt och mysigt. 
 
Med tanke på hur de reagerade på bollmassagen så fortsatte jag övningarna med att rulla en 
boll till varandra och att dutta på varandra med en liten mjukboll. De händelser som jag 
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observerade då var att de lugnade ner sig att de kände sig tryggare med bollen. Men det var 
två barn som inte ville vara med, som backade ur ringen när de såg att de skulle behöva ta på 
varandra även om det var med en boll. En flicka ville bara vara med om hon fick sitta mellan 
två av oss pedagoger. Jag upplevde däremot att de som var med tyckte att det var roligt och  
vi skrattade mycket. De duttade varandra mest i ansiktet, på näsan, panna och öronen.  
 
När vi skulle klappa Pata pata så märkes det tydligt att de började vänja sig vid mina övningar 
och protesterade inte. Alla utom en pojke var med i leken. Det var ingen som tänkte på att de 
berörde varandra utom en flicka som satt bredvid en pojke, hon klappade däremot på flickan 
bredvid vilket hon inte ville göra under bolldutt.   
 
Efter det så gjorde vi bolldutt igen och den flickan som förra gången endast var med när hon 
fick sitta mellan två pedagoger tänkte inte på det utan satte sig mellan en flicka och en pojke 
och duttade på pojken som en naturlig sak att göra, och rolig. Nu började även barnen att dutta 
varandra på ryggen och magen, benen och armarna. Alla var med. 
 
När vi dansade tössedansen så upplevde alla barn utom en pojke den som mycket positiv. Att 
jag kunde se det berodde på att de fortsatte leka den med varandra på rasten efter övningen 
trots att det är mycket beröring av varandra i den. Barnen berörde varandra på ett positivt sätt 
och mådde bra av det. Ingen klagade på att det stod vid det andra könet eller att de inte ville 
vara med. Det var endast en pojke som bara var med när vi sjöng men han höll inte i någon. 
 
Även Blinkleken var en lek som upplevdes positivt av alla barnen och det var ingen som hade 
problem att hålla i varandra. En pojke tog upp med alla andra barnen att man skulle blinka åt 
både pojkar och flickor och alla utom en flicka blinkade sedan åt barn av båda könen. 
 
Efter det så gjorde jag bollmassage med dem igen och det fungerad bra. Jag gjorde övningen 
först med dem i halvklass och sedan i helklass. Mina observationer då var att de kände sig 
lugnare den här gången och flera sa att de ville sova efteråt.  Barnen rullade bollen på 
varandra och två flickor fortsatte även  efter att jag hade slutat med övningen. Tre pojkar som 
ofta sparkar boll med varandra lekte med bollen på varandra och skrattade. 
 
När jag gjorde övningen som gick ut på att klappa på varandra  i takt med musik så gick det 
problemfritt, förutom att barnen i innerringen inte blundade som de skulle men det berodde 
troligtvis på svårigheterna med svenska språket och om de blundade så visste de inte vad som 
skulle ske. Detta gjorde att övningen blev lite orolig i början men när jag sa till dem att det 
gick bra att titta så blev stämningen lugnare.  
 
Mina sista övningar var massagesagor. Den saga som står i bilaga 2 var den första av de tre 
jag gjorde med dem. Jag fick ändra om den lite så att barnen förstod den. Det här var något 
helt nytt för dem och jag började med att vi ritade blommor och hus på varandras ryggar. Jag 
hade strategiskt placerat dem på så vis att de satt framför och bakom ett barn av motsatta 
könet. Endast en flicka med sociala problem hemma satt mellan mig och en av pedagogerna 
på skolan så hon skulle känna sig trygg. Första gången vi gjorde sagan var det flera barn som 
inte visste hur de skulle göra så att det inte skulle göra ont på varandra, en pojke som satt så 
långt ifrån att han nästan inte nådde flickan framför och alla barnen tyckte att det var konstigt 
men de ville ändå göra sagen en gång till när den var slut och skrattade samtidigt. De var 
väldigt nyfikna på det. En pojke sa att det var ”bra”, vilket jag tolkade som att han tyckte det 
var skönt. Då höll de flesta barnen med.  
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Nästa gång vi gjorde samma saga så ville alla barnen det och flickan som förra gången satt 
mellan mig och den andra pedagogen satte sig självmant mellan två av sina klasskamrater. 
Efter att vi hade masserat sagan på varandra så var det en flicka som frågade om vi kunde 
göra en annan saga. Vi berättade då en liten bit var på en ny saga och ritade bilder på 
varandras ryggar som passade. Alla barnen utom en pojke som inte ville vara med frågade om 
vi kunde göra en  ny saga nästa gång en flicka uttryckte sig att ”det var mycket bra sagor både 
här och där” samtidigt som hon pekade på munnen och på sin rygg. De andra barnen höll 
med. Stämningen var mycket positiv. 
 
Det tredje och sista tillfället så fick barnen själva bestämma vad vi skulle göra och de 
bestämde sig för att göra en egen massage saga. Vi gjorde på samma sätt som gången innan 
och vi höll på med samma saga i en halvtimme på grund av att barnen inte ville sluta. Alla 
barnen var med och de sa att det var bra att de fick bestämma lite också och att massage 
sagorna var ”samma som böcker” men bättre. 
 
Allmänna observationer av barnen sista veckan 
 
Barnen lekte de lekar som jag hade gjort med dem även på sina raster, trots att det krävdes 
kroppskontakt. Jag observerade färre ensamlekar och fler parlekar. Barnen klarade utan 
svårigheter av att hålla varandra i handen vid ringlekar. Klyftan mellan pojkar och flickor 
hade minskat drastiskt, detta såg jag genom att iaktta när de byggde med klossar och även att 
de spelade spel tillsamman oavsett kön. Barnen sökte fortfarande mycke kroppskontakt med 
pedagogerna men på ett mer avslappnat sätt. 
 
 
Diskussion 
 
Validitet och Reliabilitet 
 
Min tanke med det här arbetet har varit att se om man kan öka trygghetskänslan hos barn 
genom att jobba med kroppskontakt. En trygghetskänsla hos barn är svårmätt eftersom det 
handlar om hur barnet känner sig och för att det är svårt att hitta ett bra mätinstrument när 
man ska mäta känslor. I Forskningsmetodikens grunder står det bland annat att den logiska 
analysen bör säkerhetsställas av någon utomstående som är väl insatt i mitt problem område 
(Patel & Davidsson 1994). Jag har fått hjälp av min handledare att göra en logisk analys för 
att se att innehållsvaliditeten i mitt mätinstrument stämmer. Jag har mätt trygghetskänslorna 
hos barnen genom observationer som jag anser har varit det bästa mätinstrumentet för de här 
barnen när de varken behärskar det svenska språket eller skrift. 
 
Tillförlitligheten (reliabiliteten) i mitt arbete, är stor på grund av de tydliga skillnaderna som 
skedde mellan mina observationer. Jag har även fått mina observationer bekräftade av de båda 
pedagogerna som jag arbetade tillsammans med. För att en undersökning med hjälp av 
observationer ska få hög reliabilitet krävs det att observatören är tränad. (Patel & Davidsson 
1994).Jag anser att jag har haft god träning  för observationer  och erfarenhet som observatör 
efter min tre års studier till fritidspedagog. Tillförlitligheten kan dock inte bli lika stor som 
den skulle ha blivit med hjälp av strukturerade observationer (Patel & Davidsson 1994) men 
det hade inte passat min undersökning lika bra. 
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Resultatdiskussion 
 
Resultatet som jag erhöll i min undersökning visar att barn blir tryggare genom att man 
arbetar med beröring med dem. Jag fick ett tydligt resultat av det genom mina observationer 
av barnen  innan och efter mitt arbete med dem. Skillnaderna var markanta på deras sätt att 
leka med varandra och hur de behandlade varandra. Innan mina övningar så såg man tydliga 
tecken på de symptom som skolverket beskriver i ”Undervisning av asylsökande elever i 
grundskolan”. Speciellt så hade de stora problem med att leka med kamrater och att skapa 
kamratrelationer (Skolverket, 1999). Efter mina övningar så hade de mycket lättare att leka 
tillsammans och kunde utan svårigheter hålla varandra i handen som vänner. De fick även 
lättare att etablera nya relationer med nya kamrater. Jag fick också bekräftat att det viktiga 
inte är hur vi berör utan att vi berör (Jelvèus, 1998). Jag förstod inte från början hur viktigt det 
är med alla slags beröring, för att stärka barns trygghetskänsla. Mina olika lekar som 
”Blinkleken” och ”Pata-pata” var minst lika viktiga som massagesagorna för att jag skulle 
kunna nå ett resultat. Bara att få barn att beröra varandra visade sig ha stor betydelse för dem.  
Precis som Jelvéus förklarar så är det viktigt att tänka på att alla barn inte vill bli berörda och 
att men inte får tvinga dem (Jelvéus 1998). När jag utförde de olika övningarna så var det 
oftast något barn som inte ville vara med  och som tittade på istället men som bestämde sig 
för att vara med nästa gång istället. Inget av de barnen vägrade vara med en längre tid vilket 
troligen hade fått motsatt effekt om de blivit tvingade. Anledningen till detta är att de då inte 
hade upplevt beröringen som något positivt och det hade antagligen påverkat mitt resultat 
negativt. 
 
Jag använde mig mycket av STOP metoden som jag har beskrivit i bakgrunden och som jag 
fann vara en utmärkt metod i mitt arbete med asylsökande barn. Speciellt användbart var det 
att ha struktur på det man gjorde för att underlätta för barnen och för att de då kände sig 
tryggare (Utbildningsradion, Flyktens barn, 1996). Jag hade alltid mina samlingar vid samma 
tidpunkt på dagen så att de då visste att det var ”min” lektion och på ett ungefär vad som 
skulle hända. Detta hjälpte mig mycket på så sätt att barnen alltid var redo för något nytt. 
 
Under min tid på Flyktingskolan så bröt kriget i Irak ut, vilket medförde att barnen var väldigt 
emotionellt otrygga, många förberedde sig på att få ge sig av på flykt igen och de som hade 
släktingar i Irak  oroade sig mycket för dem. Detta kan ha påverkat min undersökning men jag 
upplevde det så att de var i större behov av att känna sig trygga där de befann sig och att de 
sökte kontakt mer, med både personal och barn. Det kan till och med ha underlättat min 
undersökning men det har jag ingen belägg för. 
 
Vad jag däremot har bakgrund för att säga är att jag med min undersökning klart har bevisat 
att det är svårare att slå på samma människa som man tidigare har kramat. 
 
Fortsatt forskning 
 
Det här var ett intressant ämne att forska i jag kan tänka mig att man kan fortsätta det här 
arbetet under en längre period än vad jag gjorde för att få ett ännu bättre och klarare resultat. 
Jag skulle även vilja se mer om hur man kan jobba förebyggande med beröring. 
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                                                                                                                                        Bilaga 1 
 
 
 
Tösse-dansen  
 
Alla står i en ring och håller varandra i handen sedan sjunger man: 
Vi ska dansa en tösse-dans, tösse-dans, tösse-dans.  
Vi ska dansa en tösse-dans och alla kan vara med. 
Sedan frågar ledaren barnen: Har vi hållit varandra i händerna? 
Barnen svarar ett kraftfullt :JA!   
Ledaren frågar :Har vi hållit varandra på axlarna? 
Barnen svarar : Nää och skakar på huvudet. 
Sedan håller man på varandras axlar och sjunger samma låt och dansar runt i ringen på samma 
sätt som förut.  
 
Så här håller man på tills man har hållit på alla kroppsdelar. Man kan med fördel låta barnen 
vara med och bestämma vart man ska hålla på varandra. 
 
Den här dansen har jag lärt mig av Siv Lindberg som är lärare och musikpedagog på Luleå 
Tekniska Universitet. 
 
 
 



                                                                                                                           Bilaga 2 
 
 
 
Massagesaga 
 
1. Det var en gång ett sommarland där solen lyste varm och stor och skön och värmde alla 
blommorna och träden och människorna. 
Gör stora strykningar över hela ryggen 
 
2. En dag täcktes himlen av många stora, tjocka moln. Så stora att solen inte syntes mer. 
Tryck med hela handflatan och vandra över ryggen. 
 
3. Det började att blåsa. Först lite grann och sedan allt mer och mer. Det blåste upp till 
höststorm. Träden vajade och bladen virvlade i vinden. 
Låt fingertopparna stryka fritt som vinden över ryggen. 
 
4. Det började att regna. Först små droppar som lätt droppade till marken, men snart över gick 
det till ett kraftigt ösregn. Det blev blått överallt och stora vatten pölar som barnen hoppade i. 
Trumma med fingertopparna på ryggen, först löst och sedan hårdare 
 
5. Sedan blev det kallare och vintern kom. Regnet blev till snö. Mjuka snöflingor som sakta 
föll till marken. Allt blev vitt och vackert och sedan blev allting alldeles tyst. 
Lägg stora knytnävar på ryggen och flytta de runt sakta och försiktigt. 
 
6. Det enda man kunde se var en lite katt som försiktigt klättrade upp och satte sig. Sedan 
kom en till och sedan en till. De satte sig tillsammans och började jama. 
Klättra försiktigt upp med två fingrar från ryggen, på nacken och stanna uppe på huvudet. 
Gör likadant på andra sidan. Sedan gör man små cirklar i hårbotten. 
 
7. Där satt de tillsammans ända tills vårsolen kom varm stor och skön och värmde upp jorden 
en gång till. 
Stora strykningar över hela ryggen 
 
Det är viktigt att alltid börja med att fråga varandra om det går bra att massera och att tacka så 
mycket för att man fick massera samt tacka för massagen när den är slut. 
 
Massagesagan är tagen ur Berör mig! Av Lena Jelvéus 
 
 
 
 



                                                                                                                          Bilaga 3 
 
 
 
Pata-pata 
 
Musik: Miriam Makeba, Pata-pata 
 
Man sitter i en ring med benen framför sig. Man lyssnar på musiken och klappar: 
 
• 2 klapp på sina knän 
• 2 klapp på sina lår 
• 2 klapp på sina axlar med armarna korsade 
• 2 knäpp med fingrarna 
 
Detta upprepas 2 gånger tills det blir ett musikbyte, då klappar man 
 
• 2 klapp på sina egna knän 
• 2 klapp på grannen till högers knän 
• 2 klapp på sina egna knän 
• 2 klapp på grannen till vänsters knän 
 
Detta upprepas 4 gånger till det blir musik byte och då gör man om allt från början 
 




