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Förord 
 
Vi vill tacka respektive skola för att vi har fått vara där. Ett särskilt tack till våra 
praktikhandledare och klasslärare som har ställt upp med handledning och givit oss tid och 
rum att utföra undersökningen. Ett stort tack till alla barnen som har deltagit i våra 
massagestunder. Ett särskilt tack till våran vetenskapliga handledare Grethel Güthlein som har 
hjälpt oss att få ihop detta examensarbete. Ett super tack till Mia Elmsäter som delat med sig 
av sin profession gratis, denna kunskap har legat till grund för vår undersökning. Sist men inte 
minst vill vi tacka oss själva som orkat hela vägen, trots alla hinder under resans gång. 
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Abstrakt 
 
Syftet med vårat arbete har varit att undersöka hur massage kan bidra till att förändra 
ljudnivån i klassrummet och öka barnens respekt till varandras integritet. För höga ljudnivåer 
nämns allt oftare i samband med förskola och skola. Massage nämns också ofta och har idag 
på många skolor blivit en del av verksamheten. Våra massagestunder byggde på att barnen 
skulle massera varandra med kläderna på. Som metod använde vi en decibelmätare för att 
konkret fastställa den exakta ljudnivån. En intervju med klassens pedagoger som hade 
erfarenheten att se om barnen ökade respekten till varandras integritet avslutade studien. Vi 
fick ett positivt resultat av undersökningen, ljudnivån blev lägre med massage och barnens 
respekt till varandras integritet ökade marginellt. 
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Bakgrund 
 
 
Vi har valt att göra vår slutpraktik på en skola i Piteå och en skola i Skellefteå. Vi som ska 
göra undersökningen i Piteå har tidigare gjort praktik på den skolan. Vi reagerade då över den 
höga ljudnivån och funderade på hur olika aktiviteter kunde sänka den. Massage kände vi var 
en bra aktivitet för detta syfte. Så föddes idén till detta arbete och de tankar och idéer som vi 
fick, tog vi upp med läraren som tyckte att dessa var intressanta.�
�
I Dagens Nyheter kan man läsa 
 
90 procent av intervjupersonerna tycker att barnen är mer stressade i dag än för några år 
sedan. Stressen tar sig delvis olika uttryck beroende på barnens ålder. Förskollärarna i 
undersökningen talar främst om stökigare barngrupper och en besvärande ljudnivå. Lärarna 
i klass 1-7 uppger i högre grad att de iakttar stressrelaterade besvär hos eleverna. (DN den 
18aug 2002) 
�

Genom vår egen skolgång och praktik är vår erfarenhet att orsaken till en allt högre ljudnivå 
också beror på att barngrupperna blivit allt större. De tillfällen som undervisningen har skett 
under delade barngrupper dvs. färre barn per grupp, så har ljudnivån sänkts och barnens 
koncentration ökat, detta enligt våra erfarenheter. Vad vi har märkt under praktikperioderna är 
att när barngrupperna blir delade, så skapas en klart lägre ljudnivå. Vår erfarenhet är även den 
att en hög ljudnivå kan vara en belastning för pedagogen i både arbetsmiljön och i hemmet. Vi 
har hört pedagoger säga att de är trötta efter arbetsdagen. Vi har även erfarenheter under 
praktiken att när det har varit en hög ljudnivå så tvingas vi överrösta barnen så vi kan höras, 
detta i sin tur skapar ytterligare en höjning av ljudnivån.  
 
Vi har under utbildningens olika praktiker kunnat jämföra hur ont i huvudet och stressad man 
blivit av de varierande ljudnivåerna. De dagar då ljudnivåerna varit höga har vi känt trötthet, 
ont i huvudet och stressymtom. 
 
I Svenska dagbladet fanns denna artikel. I Arkens förskola är det Reggio Emilia – 
pedagogiken som gör att textilier har tagits bort. Onödiga detaljer får inte störa barnens 
kreativitet. Monica Orlenius har arbetat inom barnomsorgen sedan 1972 och hennes hörsel har 
blivit därefter. Hon frågar ofta om och hon talar helst inte i telefon om hon kan slippa. När 
hon började på dagis var det 10 - 12 barn på småbarnsavdelningen. Nu är det 15 och på 
syskongrupperna är det 18 - 23 barn. Vi försöker dela upp grupperna så mycket som möjligt. 
Mindre barngrupper är absolut viktigast. Här har vi många invandrarbarn och vi måste få tid 
att tala med barnen. Vi är ju de goda förebilderna, säger hon. Maria Fernandez tycker också 
att ljudnivån påverkar henne.  Jag får ont i huvudet och så höjer jag rösten och pratar högt 
utan att jag tänker på det själv. När hon kommer hem behåller hon den höga rösten och 
hennes barn brukar påpeka att hon inte behöver tala så högt. (Svenska dagbladet den 6 juni 
2002) 
�

Vad är ljud 
 
Ljud är tryckvariationer (eller vibrationer) i luft som kan skapas av en vibrerande yta t.ex. ett 
högtalarmembran, en pulserande luftström, ett avgasrör eller en snabb förbränning som i en 
explosion. De utbreder sig med en hastighet av ca 340 m/s och blir svagare när de utbreder sig 
i en större luftvolym. För att människan ska kunna uppfatta tryckvariationerna som ljud, krävs 
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att dessa uppgår till mellan 20-20 000/sekund. Antalet tryckvariationer/sekund kallas ljudets 
frekvens och enheten som används kallas Hertz (Hz). För att ett ljud skall kunna höras av oss 
krävs alltså att dess frekvens ligger mellan 20-20 000 Hz (Hälsoskydd Miljökontoret Luleå). 
 
Erfarenheter av ljudnivå 
 
När vi innan arbetet diskuterade ordet ljud kom vi fram till att ordet har en negativ klang. Man 
pratar sällan om ljudnivåer som är lämpliga utan istället om ljudnivåer som är skadliga. Det vi 
i vår diskussion kom fram till, var att en lämplig ljudnivå bör vara så att vi inte har ont i 
huvudet och känner oss trötta när arbetsdagen är slut. 
 
Decibel 
 
Det vanligaste sättet att mäta ljudstyrka är i decibel (dB). En knapp hörbar viskning är ungefär 
10 dB, ljudet av ett startande jetplan ligger på 140 dB. 
 
Decibelskalan är en logaritmisk skala, vilket innebär att ljudstyrkan inte ökar lika mycket 
mellan decibeltalen. Tre decibels skillnad mellan ljudnivåer ger dubbelt så högt ljud vid den  

högre nivån jämfört med den lägre . För att efterlikna 
örats ljuduppfattning används ett A-filter (A). Örat 
tål en viss mängd energi (ljud) över tiden. Risken för 
hörselskador är lika stor om man utsätts för 85 dB(A) 
under åtta timmar som 100 dB(A) under 15 minuter. 
 
Barn och ungdomar är extra känsliga för höga 
ljudnivåer. Musiken där barn vistas bör därför 
begränsas till 90 dB(A) ekvivalent nivå. För 
arbetsmiljöer gäller Arbetarskyddsstyrelsens 
föreskrifter för serveringspersonal m fl. Anställda ska 
inte utsättas för ekvivalenta (likvärdig, fullt 
motsvarande) ljudnivåer över 85 dB(A) under 8 
timmar. (Hälsoskydd Miljökontoret Luleå) 
 
 
 
 
 
 
 

Figur: Decibelskala över ljud som människor kan komma i kontakt med.(Hälsoskydd Miljökontoret Luleå) 

 
Buller 
 
Pär Lundqvist är grundskollärare och arbetar på en avhandling med syftet att öka kunskapen 
kring skolbuller. Han säger att: ”Två typer av bullerkällor som påverkar i klassrummet dels är 
transportmedel (bil, buss, flyg o.s.v.) och dels är det buller som lärare och elever genererar.” 
En annan sak som kan påverka är ljudet från ventilationsanläggningar. Den allmänna 
ljudnivån i klassrummet och rummets akustiska egenskaper inverkar på hur högt lärare och 
elever måste tala för att bli hörda. Större barngrupper i samma lokaler än tidigare påverkar 
också ljudnivån i klassrummet. Arbetsmiljölagen från 1990 innefattar alla elever från och med 
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årskurs 1. I den nämns att ljudförhållandena ska vara ”tillfredsställande”. Ljudnivåerna i ett 
klassrum bör ligga på 40dB (A) och mätningar visar att bakgrundsnivåerna i stort 
överensstämmer med rekommendationerna. Ekvivalenta ljudnivåer under lektionstid ligger 
mellan 50-70dB (A) även om extremfall kan förekomma.” (Västra Götalandsregionens 
Miljömedicinska Centrum) 
 
Tommi Frednäs som är huvudskyddsombud på Lärarförbundet i Göteborg berättar: 
– Jag har ofta hittat barn på toaletten dit de tagit sin tillflykt från oljudet i klassrummet. Det är 
enda utrymmet med avskildhet. Ibland tror jag att man tävlar i hur många barn man kan få in i 
en förskolegrupp, precis som när man testar hur många som ryms i en folka berättade Frednäs.  

Även om barnkullarna blir allt större ökar inte lokalernas storlek. Utrymmena på förskolan 
blir allt mindre. Yta är kostsamt vid nybyggnation. När det byggdes skolor under 
lågkonjunkturen i början av 90-talet sparade man på ytorna. Salar blev mindre eller 
bortrationaliserades helt. Matsalar togs bort och istället åt man lunch i klassrummet. Vid brist 
på lokaler ställdes tillfälliga paviljonger upp. Idag ser man dessa paviljonger, numera mer 
eller mindre permanenta, vid många skolor. Paviljongerna är uthyrningslokaler som inte är 
anpassade för den verksamhet de används till. Paviljongerna går att anpassa för olika 
verksamheter men det är ofta en kostnadsfråga. Tommi Frednäs gav exempel:� 

– Vid ett tillfälle fann jag ett ventilationssystem fastsatt i stommen på en paviljong så hela 
utrymmet förvandlas till en resonanslåda.  

Hörselskador kommer ofta krypande och märks inte förrän skadan är ett faktum. Frednäs 
trodde att mörkertalet bland medlemmarna är stort. Förbundet arbetar för att hjälpa 
medlemmar med problem och dessa blir allt fler i en allt snabbare takt.  

I lagen står att arbetet ska anpassas efter individen – idag är det tvärtom menade Tommi 
Frednäs. Det är svårt att omplacera en lärare eller förskollärare med hörselproblem på andra 
uppgifter. Populäraste platsen för omplacering är bibliotek. 
(Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum) 
 
Vad är massage? 
 
Axelson (1995) som utbildar massörer förklarar massage som något som utövar tryck och 
tänjning på vävnaderna, speciellt på muskler, blodkärl och hud. Ordet massage kommer från 
grekiskan och betyder ”knåda”. Axelson skriver vidare att i äldre litteratur beskrivs massage 
som ett handgrepp som har välgörande effekt på kroppen. På vilket sätt massagen gavs eller 
dess syfte nämns sällan. I antikens Grekland användes massagen som en del av kroppens 
träning och som behandlingsmetod mot olika krämpor. 
�

Erfarenheter av massage 
 
Vi har genom våra idrottskarriärer kommit i kontakt med massage. Den erfarenhet vi har visar 
att massage bidrar till att man stressar av mycket bättre och upplever en känsla av harmoni. Vi 
funderade mycket om det kan vara så, att massagen också bidrar till att röstläget sänks. Vi tror 
att ljudnivåns läge hänger ihop med stressymptom. Om då stressfaktorn sjunker med hjälp av 
massage borde också ljudnivån sänkas.   
�
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Olika former av massage 
 
Auckett (1985) som är författare, sjuksköterska och massageutbildare skiljer på två former av 
massage, strykning och massage. Det första är att stryka och lätt beröra huden, den andra att 
försiktigt röra muskler under huden. 
 
Klassisk massage 
 
Lidell (2001) som är massageterapeut skriver att klassisk massage består av olika grepp som 
upprepas på flera olika ställen. Den brukar indelas i fyra olika former: strykningar, halvdjup 
massage, djupmassage och klappning. 
 
Strykningar (effleurage) 
Strykningar är mjuka, rytmiska rörelser över huden. Den kan användas på alla kroppsdelar för 
att börja och avsluta en massage samt för att lätta upp lätta upp övergången från en rörelse till 
en annan. Strykning arbetar aldrig djupt på muskler. 
 
Halvdjup massage (petrissage) 
Halvdjup massage arbetar djupare med de större musklerna genom knådning, lyftning och 
vridning. I samtliga grepp upprepar den ena handen den andres rörelse. 
 
Djupmassage (friktion) 
I dessa djupgående och koncentrerade friktionsrörelser används fingertopparna och 
handlovarna i syfte att nå de spänningar som finns mer undangömda. 
 
Klappningar 
Klappningar är en serie snabba, rytmiska grepp som upprepas växelvis med båda händerna. 
Genom klappningar stimuleras de mjuka vävnaderna i kroppen och är uppfriskande för huden 
och förbättrar blodcirkulationen. 
 
Effekter av massage 
 
Ellneby (1991) som är författare och specialpedagog skriver att beröring av kroppen är viktig 
för nervsystemets utveckling och det är viktigt att barnen tidigt får beröringsstimulans. En 
jämförelse kan göras med djur som slickar sina avkommor direkt efter födseln för att ge dem 
stimulans och förmedla kontakt och känslor. 
 
Axelson (1995) skriver att massage påverkar det autonoma nervsystemet som reflexmässigt 
ökar blodcirkulationen. Det har en lugnande effekt på nervsystem. 
 
Enligt Ellneby (1999) kan effekter av beröring och massage vara att puls och blodtryck sänks, 
matsmältningen förbättras, toleransen för smärta höjs och immunförsvaret stärks. 
 
Uvnäs - Moberg (2000) som professor i fysiologi skriver att i flera kulturer har massage och 
andra beröringsmetoder under lång tid använts av människor för att uppnå lugn och ro i sin 
tillvaro. Längre tillbaka i tiden visste man inget om de biokemiska förklaringarna till lugn- 
och roeffekten men man kunde se att den som fick massage gick därifrån med rosiga kinder 
och ett avslappnat leende. 
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Kilmer, Hernandez- Reif & Burman (1996) på research institut, USA ägnar sig åt att 
undersöka effekter av beröring. Särskilt intresse har ägnats åt klassiskt massage av hud och 
muskler. I en studie som de har gjort med massage utgjorde 28 friska förskolebarn en 
kontrollgrupp. Några av barnen fick under en period på 5 veckor massage i 20 minuter i 
samband med middagsvilan. De barn som masserades och kontrollgruppen fick lyssna på 
klassisk musik och vaggvisor. På undersökningens sista dag observerades barnen och deras 
beteende i 30 minuter före och 30 minuter efter massagen. De som observerade barnen visste 
inte vilka som blev masserade och vilka som ingick i kontrollgruppen. Vad som observerades 
på barnen var deras humör, tal, aktivitet och samarbete samt hur länge de sov. Föräldrar till 
barnen fick före och efter undersökningen fylla i ett formulär där de fick uppskatta barnens 
reaktioner på beröring. Resultatet visade på att humöret, talet och samarbetet hos barnen var 
bättre efter massagen medan aktivitetsnivån var oförändrad. En annan effekt som visade sig 
hos de barn som fick massage var att de somnade fortare än de andra barnen i 
kontrollgruppen. De barn som i början av undersökningen var motvilliga till beröring hade i 
slutet visat upp en positivare inställning till beröring. Man har i andra studier med patienter 
inom psykiatrin kunnat påvisa att massage har en ångestdämpande, lugnande, avslappnande 
effekt och att mängden av stresshormonet kortisol sjunker. De avslappnande effekterna gäller 
hos barn så väl som hos vuxna. 
 
Oxytocin - Ett lugnande hormon! 
 
Uvnäs – Moberg (2000) förklarar oxytocin som både ett hormon och en signalsubstans. 
Oxytocinet bildas i hypotalamus, därefter transporteras det till hypofysens baklob, via 
bakloben släpps det ut i blodet som ett hormon. Den del av oxytocinet som inte transporteras 
till hypofysen går ut i det centrala nervsystemet som en signalsubstans. Att oxytocinet finns i 
två olika system medför att det kan sprida information och samordna funktioner i hela 
kroppen.  
 
Balansen är viktig 
 
Hos människan pågår en ständig strävan att nå balans mellan kamp/flykt reaktionen och 
lugn/ro reaktionen. När vi blir rädda, stressade och arga produceras hormonet adrenalin och 
kortisol, då blir vi automatiskt förberedda på flykt och kamp, denna reaktion är livsnödvändig 
för alla levande varelser att ha för sin överlevnad. Däremot när vi känner värme, beröring 
(massage), mättnad och dofter så stiger halten av oxytocin i kroppen samtidigt som 
stresshormonerna minskar. Detta medför att vi kommer in i ett lugn- och rotillstånd som alla 
människor behöver känna av. Försök gjorda på råttor visar att vid beröring frigörs oxytocin 
med följd att det hos råttorna bl.a. påvisades lägre puls, lägre blodtryck och minskad halt av 
stresshormon. Vidare säger Uvnäs – Moberg att det i dagens allt mer stressade och kravfyllda 
samhälle är svårt att få en naturlig balans mellan kamp/flykt och lugn/ro tillståndet. Därför 
tycker hon att det är viktigt att vi medvetet lägger in aktiviteter av olika slag som höjer halten 
av oxytocin i kroppen, t ex massage. Om vi inte gör det tror hon att vi allt för ofta kommer att 
hamna i ett kamp/flykt tillstånd och det är inte bra för vårt välbefinnande enligt Uvnäs – 
Moberg.  
 
Taktilt försvar 
 
Vi har under utbildningen lärt oss att barn kan uppleva beröring på olika sätt oavsett om de 
har en taktil perceptionsstörning eller inte. Barn med DAMP som ex, är extra känsliga då de 



 6 

kan uppleva det som direkt obehagligt med beröring. Detta ska respekteras då det gäller 
barnens integritet.   
 
Ellneby (1991) beskriver hur en del barn reagerar mycket negativt på beröring. De kan ha 
psykiska orsaker men också bero på barnets oförmåga att hämma olika obehagskänslor. 
Många av oss kan känna obehag om vi tror att det är en luden spindel som klättrar upp för vår 
arm. När vi ser att det är ett grässtrå kan vi hämma den obehagliga känslan. Ett barn med 
taktilt försvar känner ofta obehag inför många beröringsförnimmelser och detta är för dem ett 
stort dilemma då de har ett större behov av kroppskontakt än andra men har svårt att ta emot 
den. Olika beteenden som kan tyda på taktilt försvar kan vara att barnet drar sig undan andra 
människors beröring, leker inte lekar där det ingår kroppskontakt eller är känslig för vissa 
material. 
  
Barns utveckling i åldern 7-12 år 
 
Eftersom vi ska inrikta vår undersökning på barn i 7-års åldern vill vi ge en förklaring till 
denna åldersgrupps fysiska och psykiska utveckling. Syftet till detta är att få en bild över 
barns utvecklingsnivå eftersom detta kan ge en förståelse till varför barn kan ha olika svårt att 
utföra massage. Kunskap om kognitiv, socioemotionell och moralisk utveckling kan ge en 
bättre förståelse till varför vissa barn har lättare att ta hänsyn till andra barns integritet, medan 
andra barn har en stark jag-uppfattning 
 
Motorisk utveckling 
 
Psykologiprofessor Hwang och socialpsykologilektor Nilsson (1999) skriver att barnen under 
denna åldersperiod växer långsammare, vilket är en av anledningarna till att de får en allt 
bättre kontroll över sin kropp. Här är även pojkar och flickor i stort sätt likvärdiga i kroppsliga 
färdigheter vad gäller styrka, uthållighet och motorisk skicklighet. Skillnaden dem emellan är 
att flickor är något flexiblare vad gäller finmotorik och pojkarna har i regel en större 
muskelmassa. De individuella variationerna är ganska stora. Barn med motoriska 
funktionshinder är ingen sällsynt företeelse, man brukar räkna med att vart tjugonde barn har 
någon form av ”handikapp”. Detta faktum får inte göra att man faller i fällan och låter de 
problem som barnen har, fördunkla deras möjligheter eller vad de kan och klarar av. 
 
Kognitiv utveckling 
 
Hwang och Nilsson (1999) säger att barnens kognitiva utveckling under skolåren gör dem 
mindre egocentriska i sitt tänkande och mer inriktade på faktiska förhållanden mellan ting och 
människor i omvärlden. Uppfattningen om tid och rum och förhållandet mellan orsak och 
verkan blir bättre. Barnen förstår och kan tillämpa logiska operationer eller principer för att 
tolka specifika erfarenheter eller varseblivningar. Genom att använda sig av sin logiska 
förmåga lär de sig att förstå grunderna för antal, klassifikation och andra konkreta 
uppfattningar. 
 
Socioemotionell utveckling 
 
Hwang och Nilsson (1999) skriver att jaguppfattningen utvecklas under hela barndomen, 
ungdomen och det vuxna livet. Före fem års ålder tror barn att de kan bli en annan person med 
ett annat namn. Vid fem-sex års ålder får barnen en mer konstant syn på deras 
självuppfattning. De vet nu att de förblir samma person livet ut, oavsett om de byter yrke eller 
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flyttar någon annanstans. Därmed har en jag-uppfattning utvecklas. Vid sju års ålder brukar 
barn förklara sina handlingar utifrån situationen och ett här och nu perspektiv. Från att i 
förskoleåldern beskrivit sig själva med yttre egenskaper och prestation, har de vid åtta års 
ålder börjat inkludera psykologiska egenskaper, för att vid nio-tio års ålder börja få insikt om 
att jaget eller personligheten delvis kan ändras beroende på omständigheterna. Ungefär 
samtidigt eller något senare börjar barnen också kunna hantera motstridiga uppfattningar om 
sig själva och andra, t.ex. att de på samma gång kan tycka om någon men ändå vara arg på 
personen. Sigmund Freuds åsikt är att barnen mellan sju till tolv år är förhållandevis lugna. 
Deras behov och drifter är då mer stabila. En annan psykoanalytiker som har vidareutvecklat 
Freuds teorier och synsätt är Erik H Eriksson. Han anser att barnen i den här åldern antingen 
blir verksamma och produktiva eller underlägsna och mindre värda. Om barn lyckas, 
uppfattar de sig som kompetenta och får en positiv självbild och bra självförtroende. De som 
inte lyckas har svårt att undgå en känsla av underlägsenhet och oförmåga. 
 
Moralutveckling 
 
Hwang och Nilsson (1999) beskriver barns moralutveckling under sju – tolv års ålder som en 
period som hela tiden nära relaterad till den kognitiva och emotionella utvecklingen. Detta 
innebär en förmåga att förstå beteendets regler och därefter bete sig i enlighet med dessa, allt 
ifrån konkreta och specifika regler till allmängiltig etik. Den kognitiva teorins representant 
Jean Piaget studerade hur barnen i deras lekar formar uppfattningar om rätt och fel. Han såg 
att barn fram till fyra års ålder inte begriper sig på hur regler egentligen fungerar. Det är först 
från fyra och upp till åtta år som regler först uppfattas och då som absoluta och från en högre 
auktoritet. Från åtta år upp till tolv år tar barnet hänsyn till avsikter när de skall bedöma egna 
och andras handlingar, inte enbart resultatet. Piaget säger att detta kräver att barnet lämnar sitt 
egocentriska perspektiv och ser hur en annan människa upplever en situation.        
 
Etik; Respekt och Integritet 
 
Auckett (1985) framhåller att beröringen skall vara fjäderlätt. Man kan aldrig på förhand veta 
hur en människa reagerar på beröring.  
 
Massage och fysiologiterapeuten Jelvèus (1998) skriver att det är viktigt att den taktila 
beröringen sker på barnets villkor. Om barnet inte vill bli berörd eller masserad så bör detta 
respekteras. Man bör därför alltid inleda med att ställa frågan om barnet vill bli masserad. 
Barnet måste få känna att det bestämmer över sin egen kropp och vem som får röra vid den 
och på vilket sätt. 
 
Gren (1996) som är socionom tar också upp etik och beröring. Där nämner hon en princip 
som diskuteras inom sjukvårdsetiken, Autonomiprincipen. Det innebär kort att människan har 
rätt att bestämma över sig själv. Hon skriver att vi som pedagoger måste vara extra 
uppmärksamma på att inte kränka barnens integritet och att vara lyhörd på barnen då de kan 
formulera sina tankar och vilja på annat sätt än ord.  
 
Vidare kan man läsa i Gren (1996) Verksamheten i både barnomsorg och skola skall bygga på 
respekt för barnets integritet (sid.128). För att ytterligare styrka detta, finner man ett citat på 
samma sida från socialtjänstlagen §1 Verksamheten skall bygga på respekt för människors 
självbestämmanderätt och integritet (sid128).    
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Ellneby (1999) skriver att i en mellanstadieskola i Norrviken utanför Stockholm har man 
massage på schemat. Tre av lärarna har fått gå en grundutbildning i massage och resten av 
lärarna har erbjudits en kortare kurs. Lärarna rapporterar att eleverna är lugnare, konflikterna 
färre, barnen koncentrerar sig bättre och är mer samarbetsvilliga. Respekten eleverna emellan 
ökar också. De lyssnar mer uppmärksamt på varandra och visar varandra hänsyn. Den 
samlade erfarenheten av massagen i skolan visar att barnen: 

 
� Blir lugnare 
� Visar mindre aggressivitet i gruppen 
� Slåss mindre 
� Retas mindre 
� Utvecklar sin empatiska förmåga 
� Utvecklar kroppskännedom 
� Utvecklar självkänsla 
� Lär sig lättare 

 
I Sverige har professor Kerstin Uvnäs Moberg (2000) forskat på hormonet oxytocin i över 
tjugo år. Hon har också varit handledare för en forskningsstudie som genomförts på några 
förskolor i Stockholm, där massage är ett dagligt inslag i verksamheten. Studien som pågick 
under sex månader och omfattade över hundra barn, visade att de barn som fått massage 
mådde bättre och hade större tillit till vuxna än andra barn. De har lättare att knyta kontakter, 
de har utvecklat sin empatiska förmåga och de bryr sig mer om sina kamrater. Närheten 
mellan barnen i gruppen har ökat och antalet konflikter minskat. Oroliga och aggressiva 
pojkar svarade bäst på ”behandlingen”. Under den här tiden förändrades deras beteende. De 
blir lugnare och fungerade bättre socialt med sina kamrater. Redan efter tre månader upplevde 
både föräldrar och personal att barnen var mindre aggressiva efter sex månader stod det klart 
att massagen hade haft effekt. En uppföljningskontroll efter nio månader visade att effekten 
kvarstod och att barnen både mådde och fungerade bättre.  
 
Jelvèus (1998) hittar man citatet beröring för en fredligare värld – mass-age istället för 
massa-ker. Massage och beröring kan ses som ett fredsskapande hjälpmedel. I kulturer där 
barn får mycket kärleksfull beröring har det visat sig att våldet bland vuxna är mindre. Utifrån 
denna teori har man i Sverige på några ställen arbetat med våldsbenägna och så kallade 
missanpassade ungdomar. Dessa har fått undervisning i massage, teoretisk såväl som praktisk. 
Man kunde iaktta ett förändrat förhållningssätt hos ungdomarna. Deras tidigare avskärmade 
och slutna beteende utvecklades till en öppnare attityd, ökad kommunikation och större 
benägenhet till fredlig kroppskontakt. En av deltagarna, som tidigare varit med i 
våldsinriktade gäng, utryckte det på följande sätt: Det är helt okey att vara schyst.    
 
I Orlenius (2001) som är universitetslektor kan man läsa om självbestämmandeprincipen 
(autonomi). Individen bör få bestämma över sitt eget liv och sina egna handlingar under 
förutsättning att det inte kränker andras liv. Man ska visa respekt för individens vilja. Vård 
och omsorg ska normalt inte tvingas på någon (sid 103). 
 
Wener, Flising och Carlsson (2002) skriver om barnens rätt till att integriteten inte kränks. 
Även det skydd för barnets integritet som anges i artikel 16 hör till liknande grundläggande 
medborgerliga rättigheter. Där anges att barnet inte får utsättas godtyckliga eller olagliga 
ingripande i sitt privat- och familjeliv, sitt hem eller sin korrespondens och inte heller för 
angrepp på sin heder och sitt anseende (sid 154). 
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Myrgård, Iselau och Nilsson (1988) skriver att elever måste erbjudas att prova sina etiska 
ståndpunkter. Detta kräver en positiv och förtroendefull miljö, där barn och ungdomar är 
säkra på att bli respekterade och vid behov få hjälp att föra fram och motivera sina 
ståndpunkter. Lektionen bör vara ett forum där åsikter förs fram och bryts mot andras, i en 
ständig utveckling mot att forma en aktiv, handlingsberedd människa. 
 
Föräldrakontakt 
 
I Björkqvist (2002) så skriver hon att det bästa är att informera föräldrarna innan man börjar 
med massage i klassen. Är någon förälder tveksam kan man gärna låta dem vara med vid ett 
massage tillfälle. Hon ger ett exempel om en pappa som inte ville att hans son skulle vara med 
på massagen i skolan. Björkqvist bjöd då in pappan och visade hur massagen skulle gå till, 
därefter blev pappan positivt inställd till massagen och sonen fick vara med. Det optimala 
enligt henne är att föräldrarna tillsammans med barnen bedriver massage hemma. 
 
Kopplingar till styrdokumenten 
 
Skolverket (1999) skriver i allmänna råd: 
 

Fritidshemmet bör uppmuntra barnen i samspel med kamrater och vuxna utvecklar sin sociala 
kompetens. Personalen bör aktivt sträva efter ett gott socialt klimat, att barn känner sig trygga 
och får uppleva sig som en tillgång i gruppen, vilket är viktiga förutsättningar för utveckling av 
den sociala kompetensen och den kommunikativa förmågan (sid 14). 

 
Massage görs med fördel tillsammans och kan vara ett stöd i barnens utveckling av sin sociala 
kompetens och kommunikativa förmåga.  
 
Skolverket (1999) skriver i läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 
fritidshemmet, Lpo 94, om skolans uppdrag: 
 

Skolan skall främja elevernas harmoniska utveckling. Detta skall åstadkommas genom en 
varierad och balanserad sammansättning av innehåll och utveckling (sid 8). 

 
Det motsäger inte att massage skulle kunna vara en metod att dra med till denna harmoniska 
utveckling. Vidare kan man i Lpo 94 läsa: 
 

Skolan skall sträva efter att varje elev… känner trygghet och lär sig ta hänsyn och visa respekt i 
samspel med andra (sid 11). 

 
I den lokala arbetsplanen på de skolor vi skall göra våran slutpraktik på skriver de att:  
 

På vår skola skall alla se till att ingen blir utsatt för mobbing (Lokal arbetsplan för våra 
praktikplatser). 

 
Massage sker i samspel med andra och kan vara ett sätt till metod att lära barnen hänsyn och 
respekt. 
 
I Lpo 94 står det att: 
  

Skolan skall sträva efter att varje elev tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö 
(sid 15). 
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Alla som arbetar i skolan skall främja elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande över 
den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön (sid 15). 

 
Syftet med vårt arbete med att sänka ljudnivån stärks av styrdokumenten. Där står det att 
skolmiljön är viktig och att elever och de som arbetar i skolan bör delta i att förbättra den. 
 
I lärarens handbok med samtliga läroplaner kan man läsa: 
 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 
jämställdhet mellan kvinnor och män, samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som 
skolan skall gestalta och förmedla (sid 9).   

  
Mål att sträva mot: 
 
 Respektera andra människors egenvärde (sid 13). 
 
Riktlinjer: 

 
Visa respekt för den enskilde individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt 
arbetssätt. (sid 14).  

 
Vårt syfte med arbetet är också att öka barnens respekt till varandras integritet, vilket 
styrdokumenten klart och tydligt förordar.  
 
Intervjusamtal med massageexpert 
 
Vi har samtalat och fått en heldagsutbildning av Mia Elmsäter från Älvsbyn, som är utbildad i 
Danmark i babymassage IAIM (international association of infant massage). Hon är en av 22 
personer i världen som är legitimerad att utbilda babymassageinstruktörer. Mia har även 
utformat ett massageprogram för barn i åldern 7 – 12 år, som vi ska använda oss av i 
examensarbetet. Skillnaden mellan babymassage och massage för skolbarn är att man behåller 
kläderna på under hela massagen. Integriteten hos barn i 7 – 12 års ålder har nu vuxit sig 
starkare, det måste respekteras. 1986 startade Mia ett företag som heter ”små liv” som blev 
aktiebolag 1989. Företagets huvuduppdrag är babymassage och massage i förskolan och 
skolan. Som kuriosa kan nämnas att Mia funderar på att utveckla ett massageprogram för 
högstadieelever.  
 
Vi har valt att strukturera upp samtalet med Mia med hjälp av rubriker. Följande 
rubrikområden finns med: Miljö, Förhållningssätt och själva Upplägget för massage. 
 
Miljö  
 
Miljön ska inspirera till harmoni och lugn för dem som skall masseras. Ljus, dämpad 
belysning, musik och doftkärl är bra saker att ha för att skapa den lugna stämningen. Det man 
ska tänka på är att doftljus kan orsaka problem för allergiker enligt Elmsäter.  
 
Förhållningssätt 
 
Enligt Elmsäter är attityden och förhållningssättet det absolut viktigaste när man ska starta 
upp massage för barn. Integriteten är viktig att tänka på, varje barn ska känna att de själva 
bestämmer över sin kropp. Denna respekt visas genom att den som ska massera alltid frågar 
om lov innan man börjar massera. Efter massagen tackar massören mottagaren för att han/hon 
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har fått massera. Denna attityd bygger alltså på att man alltid tackar en person för att man fått 
privilegiet att massera. Som massör måste man tänka på att barn reagerar olika på 
kroppsberöring och där barn med DAMP/autism kan vara extra känsliga. 
 
Något som Elmsäter också tycker är viktigt är att den vuxne styr parbildningarna bland barnen 
så att de passar ihop och att ingen kommer utanför. Hon delar upp alla individer i en klass i 
fyra olika kategorier. De fyra kategorierna är. 
 

• Ledare: Den i gruppen som helst vill styra över de andra barnen. 
 
• Observatör: Den som hela tiden vill ha kontroll över allt som sker i klassrummet.  

 
• Fjäril: Orolig person som vill vara överallt på samma gång. 
 
• Känslig: En mycket känslig och försiktig person som inte gör mycket väsen av sig. 

 
Mia anser att grupperingen bör ske på följande sätt: 
Ledare tillsammans med fjäril eller känslig. 
Observatör tillsammans med fjäril eller känslig. 
Ledare tillsammans med ledare går också bra. 
Däremot ska man inte placera ledare med observatörer därför att ledaren kan hindra 
observatören att kontrollera vad som händer i klassen. Likaså bör en fjäril inte placeras 
tillsammans med en känslig, eftersom fjärilen är alltför impulsivt och oftast ogenomtänkt.    
   
Upplägg för massage 
 
Elmsäter säger att man uppnår full effekt av massage först efter 3 – 6 månader och att den ska 
utföras varje dag. Massagen ska utföras direkt på morgonen för att få bästa effekt för hela 
dagen. För barn i ålder av 7 – 12 år räcker det med 10 minuters massage, därefter byter barnen 
plats och massören blir masserad. Enligt Elmsäter bör denna tidsaspekt hållas därför att 
massören blir fort trött och tristess kan uppstå. Grunden är att både massören och mottagaren 
ska känna behag. Massagen ska vara konsekvent för att barnen ska känna igen övningarna 
ordentligt, där varje övning ska repeteras tre gånger. Anledningen till de tre repetitionerna är 
kroppens behov av att ta in, undersöka och känna igen.  
 

� Första gången säger kroppen: ”Vad var det där?”  
 
� Andra gången säger kroppen: ”Det där har jag känt förut!”  
 
� Tredje gången säger kroppen: ”Det vet jag vad det är!”  

 
Mia avslutar med att förklara hur viktigt det är att de barn som inte vill delta i massagen ändå 
befinner sig i samma lokal. Detta för att oxytocinet sprider sig i rummet och påverkar även de 
som inte aktivt deltar. Därför råder Mia oss att utföra massagen i samma lokal som där 
mätningarna av ljudnivån skall ske. 
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Syfte 
 
Vi vill undersöka om massagen kan förändra ljudnivån i klassrummet och om respekten till 
varandras integritet stärks. 
 
Avgränsningar och preciseringar 
 
Vi har fått en grundutbildning i kompismassageövningar av Mia Elmsäter. Ljudnivån kommer 
vi att mäta fyra gånger i veckan, därefter se om det är någon skillnad mellan de dagar vi har 
massage kontra de dagar vi inte har massage. 
 
Definition: Enligt SAOL definieras ordet respekt som aktning och vördnad. Vi kommer att 
definiera respekt till varandras integritet som att barnen accepterar varandras åsikter, inte sårar 
varandra, inte retas, inte känner sig utanför och att barnen har självbestämmande över sitt eget 
liv. 
 
 
Metod 
 
 
Försökspersoner  
 
Vi kommer att genomföra vår undersökning på en skola i Piteå och en skola i Skellefteå där 
barnen är sju år. I Piteå är det 18 barn som deltar, i Skellefteå är det 19 barn. Alla barn deltar i 
undersökningen och deltagandet i undersökningen är frivilligt. De berörda pedagogerna 
kommer att intervjuas. 
 
Bortfall 
 
I Piteå var det ett bortfall de båda massagedagarna vecka 1. Samma bortfall gäller vecka 3, 
orsaken var sjukdom vid båda bortfallen.  
 
I Skellefteå var det ett bortfall under en av massagedagarna vecka 1. Vecka 3 var det ett 
bortfall under ett massagetillfälle. Vecka 5 var bortfallet två stycken under ett 
massagetillfälle. Vecka 6 var bortfallet också två stycken vid ett av tillfällena. Orsakerna var 
allt ifrån tandläkarbesök till sjukdom och ledighet. 
 
Material 
 
För att kunna mäta vårt resultat kommer vi att använda decibelmätare, eftersom den kan 
avgöra om ljudnivån förändrats, med exakta siffror. Vi kommer även att intervjua personalen 
utifrån deras observationer.  
 
De tekniker vi väljer för att samla information måste väljas utifrån vad som passar dels i 
förhållande till den kunskap vi vill erhålla, dels i förhållande till den tänkta 
undersökningsgruppen. Patel och Davidsson (sid 48)  
 
Observationer är framförallt användbara när vi ska samla information inom områden som 
berör beteenden och skeenden i naturliga situationer. Patel och Davidsson (sid 74) 
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Pedagogerna har en lång erfarenhet i arbetet med barn och kännedom om just de barngrupper 
vi undersöker, därför så använder vi deras observationer. 
   
Vid massagetillfällena kommer vi att använda stolar, musik, stearinljus, decibelmätare. 
 
Genomförande 
 
Innan undersökningen börjar kommer vi att skriva ett brev till alla berörda barns föräldrar 
som beskriver hur massagen ska genomföras (se bilaga 1 och 2). Vi tänker ha planerade 
massageövningar (se bilaga 3) första timmen på morgonen i klassrummet två gånger i veckan 
à 20 minuter per gång. Direkt efter massagen kommer vi att mäta ljudnivån i 30 minuter och 
avläsa medelvärdet. Mätningar kommer att ske två dagar i veckan med massage och två dagar 
då vi inte masserar. Detta för att vi ska jämföra ljudnivån mellan de dagar vi masserat och de 
dagar vi inte masserat. Vi kommer att placera decibelmätaren i centrum av klassrummet. 
 
Vi kommer även innan vi genomför undersökningen intervjua och få professionell 
handledning av en person som har utbildning och lång erfarenhet med massage i skolan. 
Därefter kommer vi att använda oss av hennes kunskaper när vi själva ska genomföra 
aktiviteterna. 
 
Vi kommer också att intervjua de berörda pedagogerna om de uppmärksammat någon skillnad 
i barnens respekt till integriteten gentemot varandra (se bilaga 4). Pedagogerna kommer att bli 
underrättade om frågornas art, så de skall kunna granska barnen i enlighet med vårat syfte. De 
har den erfarenhet och kännedom om barnen för att avgöra detta. Vi kommer att använda oss 
av Trattmodellen när vi intervjuar. Modellen bygger på att man startar med en stor 
övergripande fråga för att sedan gå över till mer specifika frågor. När det gäller formuleringen 
ska man tänka på att inte använda: 
 

� Långa frågor 
� Ledande frågor 
� Negationer 
� Dubbelfrågor 

 
Denna teknik anses vara motiverande och aktiverande i och med att intervjupersonen till att 
börja med får verbalisera sig som han vill. Patel och Davidsson (sid.65) 
 
Tidsplan 
 
Under vårterminen – 02 skrev vi ett PM om vad vi skulle vilja skriva om och fick detta 
godkänt höstterminen – 02. Under höstterminen – 02 har vi skrivit bakgrund, metod och syfte 
och fick den godkänd – 02. Under vårterminen – 03 skall slutpraktiken och examensarbetets 
resultat och diskussion bearbetas och slutföras. Litteraturen till vårt arbete är hämtat från 
bibliotek och internet. Vi ska lägga upp vår empiriska undersökning så att vi genomför tio 
massage tillfällen, vilket lärarna i Piteå och Skellefteå har godkänt. Nedanför följer vår 
veckoplanering för utvecklingsarbetet. 
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Tidsplan för utvecklingsarbete 
 
Vecka 1: 
 Måndag: Mätning av ljudnivå. 
 Onsdag: Introducerar massage program och mätning av ljudnivå. 
 Torsdag: Första massagepasset och mätning av ljudnivå 
 Fredag: Mätning av ljudnivå. 
  
Vecka 2-5 
 Måndag: Mätning av ljudnivå. 
 Onsdag: Massage och mätning av ljudnivå. 
 Torsdag: Massage och mätning av ljudnivå. 
 Fredag: Mätning av ljudnivå. 
 
Vecka 6: Påsklov. 
 
Vecka 7:  Sammanställning av resultatet i utvecklingsarbetet. 
 
 
Resultat 
 
 
Resultat av ljudnivåmätningarna 
 
Här nedan redovisar vi resultatet av ljudnivån i stapeldiagram. Vi hänvisar till Backman 
(1998) gällande vårt val av diagram som redovisningsform. Då syftet är att visualisera en 
frekvensfördelning i t. ex. absoluta värden, procent eller proportioner använder man sig ofta 
av stapeldiagram, när variabeln i fråga är diskret (icke-kontinuerlig) . (sid. 90) 
 
Resultatet visar en genomsnittlig ljudnivå som uppmätts under 30 minuter. Resultatet i 
diagrammet över den genomsnittliga ljudnivån har vi kommit fram till genom att lägga ihop 
värdena från varje dag vi masserat och sedan delat med antalet mättillfällen. De dagar vi inte 
masserat har vi räknat ut genomsnittet på samma sätt. (se diagrammet över genomsnittlig 
ljudnivå) Svart stapel visar ljudnivå när inte massage har utförts. Vit stapel visar ljudnivå när 
massage har utförts. 
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Förtydligande i avläsning av stapeldiagram. Varje vecka ska avläsas separat eftersom 
decibelvärdena skiljer sig mellan diagrammen.  
 
Mätningar gjorda i Piteå. 
 
 

Vecka 1
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Vecka 1. Under denna vecka introducerade vi massagen. 
 
 

Vecka 2
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massage
Ljudnivå med
massage
Ljudnivå utan
massage

 
 
 
Vecka 2. Hög ljudnivå både med och utan massage. Under fredagen så uppmättes den högsta 
ljudnivån under de fem veckorna.  
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Vecka 3

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

Mån    Ons    Tor    Fre

D
ec

ib
el

Ljudnivå utan
massage
Ljudnivå med
massage
Ljudnivå med
massage
Ljudnivå utan
massage

 
 
 
Vecka 3. Ljudnivån sjunker veckan igenom. 
 
 

Vecka 4

60,5

61

61,5

62

62,5

63

Mån    Ons    Tor   Fre

D
ec

ib
el

Ljudnivå utan
massage
Ljudnivå med
massage
Ljudnivå med
massage
Ljudnivå utan
massage

 
 
 
Vecka 4. De dagar som vi masserat har en klart lägre ljudnivå. 
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Vecka 5

58,5
59

59,5
60

60,5
61

61,5
62

62,5
63

63,5

Mån    Ons    Tor    Fre

D
ec

ib
el

Ljudnivå utan
massage
Ljudnivå med
massage
Ljudnivå med
massage
Ljudnivå utan
massage

 
 
 
Vecka 5. Ljudnivån fortsatt lägre under dagarna med  massage. 
 
 

Genomsnittlig ljudnivå

61,6
61,8

62
62,2
62,4
62,6
62,8

63
63,2
63,4

1

D
ec

ib
el utan massage

med massage

 
 
 
Genomsnittlig ljudnivå för alla 5 veckorna:. Diagrammet visar att de dagar utan massage har 
en högre ljudnivå i genomsnitt än de med massage. 
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Mätningar gjorda i Skellefteå. 
 
 

Vecka 1

60,5

61

61,5

62

62,5

63

63,5

Mån    Ons    Tor    Fre

D
ec

ib
el

Ljudnivå utan
massage
Ljudnivå med
massage
Ljudnivå med
massage
Ljudnivå utan
massage

 
 
 
Vecka 1. Här introducerades massagen. 
 
 

Vecka 2

60,2

60,4

60,6

60,8

61

61,2

61,4

61,6

Mån    Ons    Tor    Fre

D
ec

ib
el

Ljudnivå utan
massage
Ljudnivå med
massage
Ljudnivå med
massage
Ljudnivå utan
massage

 
 
 
Vecka 2. Ljudnivån varierade mellan de dagar med massage och de utan massage. 
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Vecka 3

58,5

59

59,5

60

60,5

61

61,5

Mån    Ons    Tor    Fre

D
ec

ib
el

Ljudnivå utan
massage
Ljudnivå med
massage
Ljudnivå med
massage
Ljudnivå utan
massage

 
 
 
Vecka 3. Under denna vecka var ljudnivån lägre under de dagar med massage. 
 
 

Vecka 4

57,5

58

58,5

59

59,5

60

60,5

61

61,5

Mån    Ons    Tor    Fre

D
ec

ib
el

Ljudnivå utan
massage
Ljudnivå med
massage
Ljudnivå med
massage
Ljudnivå utan
massage

 
 
 
Vecka 4. Under Onsdagen uppmättes den lägsta nivån under de 5 veckorna. 
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Vecka 5

58

58,5

59

59,5

60

60,5

61

61,5

Mån    Ons    Tor    Fre

D
ec

ib
el

Ljudnivå utan
massage
Ljudnivå med
massage
Ljudnivå med
massage
Ljudnivå utan
massage

 
 
 
Vecka 5. Fortsatt lägre ljudnivå de dagar med massage. 
 
 

Genomsnittlig ljudnivå

59,8
60

60,2
60,4
60,6
60,8

61
61,2
61,4

1

D
ec

ib
el Utan massage

Med massage

 
 
 
Genomsnittlig ljudnivå för alla 5 veckorna. Ljudnivån lägre i genomsnitt under de dagar med 
massage. 
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Resultat av intervjuerna av pedagogernas observationer i Piteå och 
Skellefteå 
 
Vi har valt att redovisa intervjusvaren enligt Patel och Davidson (1994) där det står att 
kvalitativ bearbetning går ut på att kategorisera det råmaterial man får från intervjuerna.  
 
Pedagogerna har tydligt sett att det finns både barn som tycker om massagen men även barn 
som behöver massagen.  
 
Pedagogerna tror att massagen kan fungera bra som gruppstärkande övning och att barnen lär 
sig acceptera varandras olikheter och åsikter. Pedagogen i Skellefteå tyckte att det var bra att 
barnen bytte massagepartner för att det ger kontakt med alla i klassen. 
I Piteå såg pedagogerna att tre flickor retades mindre med varandra under massageperiodens 
gång. I Skellefteå så har retandet minskat sedan hösten då de arbetat med pratgrupper, 
övertygad om att massagen hjälper till i det arbetet. Pedagogen såg en tydlig förändring under 
massageperioden. 
 
Redan innan massagen startade så ansåg pedagogerna att barngrupperna var homogena, men 
att massagen bidragit till en viss förändring. I Piteå tror pedagogerna att förändringen skulle 
ha blivit mer markant om massagen pågått under en längre tid än under de fem veckorna som 
undersökningen gjordes. 
 
Avslutningsvis tillägger pedagogerna att musiken var ett bra komplement till massagen. 
Pedagogerna i Piteå och Skellefteå kommer att fortsätta med massage i klassen eftersom de 
blivit så inspirerade av vårt arbete. 
 
 
Diskussion 
 
 
Reliabilitet 
 
Patel och Davidsson(1994) skriver att när man undersöker någonting måste man veta att det 
görs på ett tillförlitligt sätt, att det har en god reliabilitet. Vi tycker att decibelmätaren är ett 
trovärdigt instrument då den kan ge exakta siffror på ljudnivån, vilket inte människans öra 
klarar av. Genom att barnen inte kände till att decibelmätaren fanns i klassrummet så 
minimerade vi möjligheten att barnen ska styra sin ljudnivå så att det gynnar vårt syfte. 
Orsaken till att vi valde att intervjua pedagogerna, var för att se om det skett förändring i 
barnens respekt till varandras integritet. Pedagogerna har en lång erfarenhet i arbetet med barn 
och kännedom om just de barngrupper vi undersökt. Att vi inte valde att intervjua barnen är 
att de har problem med att reflektera över förändringar i sitt eget beteende. Enligt Hwang, 
Nilsson (1999) när barn får nya erfarenheter raderas de gamla erfarenheterna bort ur minnet. 
Han skriver även att I 7-årsåldern brukar barn förklara sina handlingar utifrån ett här och nu 
perspektiv. (sid. 227). Orsaken till att vi inte själva har observerat barnen är att vi inte vet hur 
barnens respekt till varandras integritet var tidigare, d.v.s. innan vår praktik startade. 
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Validitet 
 
Patel och Davidsson(1994) skriver att det är viktigt att veta att man undersöker det man avser 
att undersöka, se till att man har en god validitet. Vi anser att med decibelmätaren har vi fått 
trovärdiga svar till vårt syfte. Att vi använt musik i samband med massagen kan också ha 
påverkat barnen till ett lugnare beteende och sänkt ljudnivå. Däremot kan vi ifrågasätta 
reliabiliteten i svaren som pedagogerna gav i intervjun. Pedagogerna kan tro att de hjälper oss 
genom att svara i paritet med vårt syfte. De kan även skydda sin egen roll som pedagog 
genom att glorifiera sin egen verksamhet. Decibelmätaren ger exakta resultat men däremot är 
det omöjligt att skapa identiska lektioner vid varje mättillfälle.      
 
Resultatdiskussion 
 
Syftet med vår undersökning var att vi ville undersöka om massagen kan förändra ljudnivån i 
klassrummet och om respekten till varandras integritet stärks. Vi har sett att Barngrupperna i 
skolan idag är mycket större nu än under tidigare år vilket medfört att ljudnivåerna ökat. 
Slutsatsen av detta är att stora barngrupper verkar ha en högre ljudnivå i klassrummet, detta 
medför att man som pedagog bör hitta aktiviteter som gör miljön bättre för barnen och 
pedagogen själv. I läroplanen kan man läsa att man ska sträva efter att varje elev ska känna 
trygghet, ta hänsyn och visa respekt i samspel med andra. Ellneby (1999) säger att massage 
som har blivit en del av verksamheten på en skola i mellansverige, har visat att bl.a. konflikter 
blivit färre. Här jobbar hon enligt läroplanen och det enligt oss visar att massage ska vara en 
del av skolverksamheten. 
 
Att ljudnivån var något lägre i Skellefteå än i Piteå kan ha berott på att barnen i Skellefteå 
hade tidigare erfarenheter av massage. En annan möjlig orsak till skillnaden i ljudnivån 
mellan Skellefteå och Piteå kan vara att man i Skellefteå jobbat mer aktivt för att få en 
dämpad ljudnivå i klassrummet. Enligt Ellneby (1999) kan den sociala hemmiljön bidra till 
högre ljudnivå i klassrummet, som ex tar hon upp skilsmässa.      
 
Vi har masserat två gånger i veckan under en femveckors period. Om man tittar på Elmsäters 
rekommendation som säger att massagen får bästa effekt efter tre till sex månader, visar det 
att examenspraktiken är alldeles för kort för att massagen ska få full verkan. Speciellt vad 
gäller barnens utveckling av respekt till varandras integritet. Att massagen ska ge mindre 
retningar, mindre slagsmål, större acceptans för varandras åsikter och mindre utanförskap 
redan efter bara tio massagetillfällen kan vara svårt att se något förändrat resultat. 
 
Slutligen kan vi säga att pedagogerna har blivit inspirerade av vårt examensarbete. Samtliga 
pedagoger har för avsikt att fortsätta med massagen efter det att vi avslutat praktiken hos dem. 
Vi anser att rummet ska vara ljudmässigt förbättrat så att onödigt buller inte uppstår. 
Massagen fungerar sämre i en miljö som inte inbjuder till lugn och ro. 
 
Tips för minskad ljudnivå: Allt som gör att ljudnivån sänks är bra för miljön i klassrummet. 
Det går att sätta ”gummiploppar” under stolsbenen, ljuddämpande plattor i taket, se till att 
fläktsystem har en lämplig ljudnivå så det inte stör och bordsduk av ett strävare material så att 
bullret på bänken minskas. Ett ”ljudöra” som varnar när decibelnivån är för hög på väggen är 
också bra, barnen får då en visuell varning eftersom örat lyser rött när ljudnivån överstiger 
den nivån som är inställd.  
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Fortsatt forskning 
 
Detta arbete har givit oss många tankar och funderingar på hur man skulle kunna gå vidare. 
Till exempel att arbeta med massagen konsekvent under en längre period, minst 3 – 6 
månader. Man får möjlighet att se barns utveckling under längre perspektiv. Skulle även vara 
intressant att specifikt ta ut en grupp barn med särskilda behov, t.ex. barn som lider av 
överaktivitet för att se vilken effekt massagen skulle ha på dessa barn. Vi tycker det vore 
intressant att studera hur ljudnivån blivit om man införde fem minuters avslappning med 
musik direkt på morgonen innan massagen. Detta för att lugna dem från den stressrelaterade 
situation som en morgon i hemmet innan skolan kan ge.  
 
I Ellneby (1999) kan man läsa följande: 
 
Sveriges hörselkliniker redovisade år 1998 att trehundratio barn och ungdomar per år 
drabbas av hörselskador på grund av för hög ljudvolym. I en enkätstudie publicerad av 
Barnombudsmannen klagade var tredje 10-åring på att ljudnivån i klassrummet var för hög. 
En ständigt hög ljudnivå stressar såväl barn som vuxna och hindrar dem från att tänka, 
reflektera och i förlängningen lära sig saker (sid 50). 
 
Under arbetes gång har vi upplevt att de flesta bieffekter som påtalas i samband med höga 
ljudnivåer är hörselskador. Citatet här ovan visar tydligt att höga ljudnivåer kan medföra 
andra negativa påföljder. Vi tycker att det vore bra om forskningen kring detta skulle 
fördjupas. Om forskningen mer visade på inlärningsstörningar och koncentrationsproblem i 
samband med höga ljudnivåer så skulle nog skolan satsa mer på att få ner ljudnivån i 
skolsalarna.  
 
Enligt läroplanen anges integriteten som ett av de värden skolan skall gestalta och förmedla.  
Verksamheten i både barnomsorg och skola skall bygga på respekt för barnets integritet. Vi 
upplever och det finns minimalt med vetenskaplig forskning vad gäller resultatet av alla olika 
metoder för att stärka barns respekt för varandras integritet. Finns det forskning som styrker 
att gruppsamtal, värderingsövningar, massage etc. är övningar som är bra för att stärka barns 
förmåga att ta hänsyn till andras integritet? Här tycker vi att det vore intressant med fortsatt 
forskning gällande dessa metoders reliabilitet.    
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Bilaga 1 

Hej alla föräldrar, nu kommer vi igen! 
 
Vi heter Nicklas och Magnus och vi läser sista terminen på 
Fritidspedagog utbildningen på Luleå Tekniska Högskola. Vi gjorde 
praktik under fyra veckor i höstas, så barnen känner igen oss. Under 
vecka 12-18 kommer vi att göra vår slutpraktik på 
XXXXXXXXXXXXX fritidshem, avd XXXXX. 
 
Vi kommer under denna slutpraktik att göra ett examensarbete som 
innefattar massage. Barnen kommer att få lära sig om och prova enkla 
och lekfulla former av massage med kläderna på. Vi kommer att leda 
massagen och instruera vad som skall göras i massagen, sedan skall 
barnen massera varandra. Inget barn tvingas delta i massagen, däremot 
skall de vara med i lokalen och se vad som händer. Detta för att 
barnen skall känna gemenskap och vi undviker att någon känner sig 
utanför. Vi kommer vid varje tillfälle att fråga om någon inte vill vara 
med. 
 
Resultatet kommer att redovisas i ett skrivet examensarbete, vi vill 
påminna om att vi likt skolan har tystnadsplikt och era barns namn 
inte kommer att nämnas i examensarbetet. Detta gäller också skolans 
namn och var den ligger.  
 
 
Om det är något ni funderar över är ni välkomna att kontakta oss. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Nicklas   Magnus 
xxxx-xx xx xx  xxxx-xx xx xx 
xxx-xxx xx xx  xxx-xxx xx xx



Bilaga 2 

Hej alla föräldrar! 
 
Jag heter Markus och jag läser sista terminen på Fritidspedagog 
utbildningen på Luleå Tekniska Högskola. Under vecka 12-18 
kommer jag att göra min slutpraktik på XXXXXXXXXXXX 
fritidshem. 
 
Jag kommer under denna slutpraktik att göra ett examensarbete som 
innefattar massage. Barnen kommer att få lära sig om och prova enkla 
och lekfulla former av massage med kläderna på. Jag kommer att leda 
massagen och instruera vad som skall göras i massagen, sedan skall 
barnen massera varandra. Inget barn tvingas delta i massagen, däremot 
skall de vara med i lokalen och se vad som händer. Detta för att 
barnen skall känna gemenskap och vi undviker att någon känner sig 
utanför. Jag kommer vid varje tillfälle att fråga om någon inte vill vara 
med. 
 
Resultatet kommer att redovisas i ett skrivet examensarbete, jag vill 
påminna om att vi likt skolan har tystnadsplikt och era barns namn 
inte kommer att nämnas i examensarbetet. Detta gäller också skolans 
namn och var den ligger.  
 
 
Om det är något ni funderar över är ni välkomna att kontakta mig. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Markus Olsson 
xxxx-xx xx xx 
xxx-xxx xx xx



Bilaga 3 

Massageövningar 
 
Fråga om du får massera! 
 
Glasögon: Stryk händerna tre gånger runt skulderbladen, stryk ut mot armarna och håll. 
 
Kattens grepp: Stå bredvid den person som får massage med en hand bakom nacken och den 
andra på pannan. Ta ett kattgrepp runt nacken och massera vänligt/milt med fingrarna på ena 
sidan och med tummen på den andra. 
 
Bagaren: Placera händerna på axlarna och massera vänligt/milt med handflata och fingrar. 
 
Stryka kläder: Placera händerna på pannan och stryk händerna ut mot sidan (mot örat). Håll i 
huvudet i ett par sekunder. 
 
Hårfrisören: Placera fingrarna på hjässan, gör cirklar med fingertopparna. 
 
Rutschbanan: Stryk från hjässan ner och över skulderbladen. Efter att den sista strykningen 
är klar, lämna en hand på skuldran och fortsätt nästa strykning. Ha alltid kontakt med 
personen som du masserar. 
 
Klättra ner från repet: Gå ner på knä vid sidan av personen som du masserar. Placera en 
hand under armhålan. Tryck hårt men ändå vänligt/milt och klättra hand över hand ner till 
mottagarens hand. Sedan upp igen. 
 
Kanin skutt: Forts från övning ovanför. Stryk vänligt/milt med tummarna i mottagarens 
handflata. Klättra upp för repet igen. Glöm inte den andra handen. 
 
Hjärtan: Placera händerna vid ryggslutet, stryk händerna jäms med ryggraden, stryk ut mot 
sidan av ryggen och sedan ner till ruggslutet (som ett hjärtformat). Fortsätt och gör större och 
större hjärtformar. Notera: stryk inte på ryggraden. 
 
Björn luffs: Placera händerna på var sida av ryggraden, vid ryggslutet. Pressa samtidigt som 
du sakta vandrar uppåt. När du når nacken går du neråt igen. 
 
Åka skridskor: Placera sidan av händerna på var sida av ryggraden. Gnid händerna som vid 
skridskoåkning fram och tillbaka ändå upp till nacken. Glid sedan ner igen. 
 
Stryka hunden: Stryk med en hand åt gången från nacken ner till ryggslutet. 
 
Sopa bort snön: Stryk ganska snabbt från huvudet till axlarna och från huvudet till 
ryggslutet. 
 
Avsluta alltid med att tacka den man masserat! 



Bilaga 4 

Intervjufrågor 
 

1. Tycker ni att barnens respekt till varandras integritet (okränkbarhet, oberoende) 
har ändrats sedan massagen startat?  Om ja, på vilket sätt? 

 
2. Har det under dessa sju veckor skett någon förändring till hur barnen accepterar 

varandras olikheter? Om ja, på vilket sätt? 
 

3. Har det under dessa sju veckor skett någon förändring i hur mycket barnen retar 
varandra? Om ja, på vilket sätt? 

 
4. Har det skett någon förändring i hur barnen accepterar varandras åsikter sedan 

massagen startade? Om ja, på vilket sätt? 
 

5. Har ni sett någon förändring gällande barnens gemenskap sedan massagen 
startade? Om ja, på vilket sätt? 

 
6. Har ni sett någon skillnad vad gäller barnens vänlighet mot varandra sedan 

massagen startade? Om ja, på vilket sätt? 
 

7. Upplever ni någon skillnad i hur mycket barnen använder fysiskt våld mot 
varandra sedan massagen startade? Om ja, på vilket sätt? 

 
8. Har ni några övriga synpunkter som ni vill ta upp gällande detta område? Om ja, 

vilka är synpunkterna?  
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
 
 




