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Hela kroppen behövs 
 

Ögon kan se och öron kan höra, 
men händer vet bäst hur det känns att röra. 

Huden vet bäst när någon är nära. 
Hela kroppen behövs för att lära. 

Hjärnan kan tänka och kanske förstå, 
men benen vet bäst hur det känns att bära. 

Hela kroppen behövs för att lära. 
Om vi ska lära oss något om vår jord, så 

räcker det inte med bara ord, 
vi måste komma det nära. 

Hela kroppen behövs för att lära. 
 
 
 

Källa: sid. 5, Jonsson, A-C (2003) ”Beröringslekar och massagesagor för alla åldrar”. Fjärde 
upplagan.



 
FÖRORD 
 
Vi vill tacka vår handledare Anna Öqvist för hennes som alltid konkreta råd och stöd med denna 
uppsats. Hon har varit en ovärderlig hjälp som trots vissa hinder ändå funnits till hands för oss när vi 
behövt henne. Vi vill även tacka de förskolor som vi har gjort våran undersökning på, då främst barnen 
och förskollärarna. Vi vill även tacka för deras gästfrihet och förskollärarnas stöd i arbetet med att 
utföra denna studie. 
 
 
 
Skellefteå den 13 januari 2006 
 
 
 
Jenny Degerfält   Frida Löfstedt 



 
ABSTRAKT 
 
Syftet med examensarbetet var att undersöka vad kompismassage har för inverkan på barn i åldrarna tre 
till fem år i förskolan. För att få en bakgrund till det valda ämnet bestod det första steget av 
litteraturstudier. Som andra steg gjordes en undersökning på två olika förskolor i Skellefteå kommun. 
Undersökningsgruppen bestod av barn i åldrarna tre till fem år, samt intervjuer med två förskollärare på 
respektive förskola. För att kunna studera kompismassagens inverkan på barnen använde vi oss av 
ostrukturerade observationer, samt halvstrukturerade intervjuer som utfördes på förskollärarna. 
Resultatet visade att de observerade barnen hade en positiv upplevelse av massage, samt att massagens 
effekter tydligast visade sig hos de ”oroliga” pojkarna. Detta resultat överensstämmer med den tidigare 
forskningen. Vi har funnit att massage som arbetsmetod är positivt, men för att nå de långsiktiga 
effekterna krävs en mer långsiktig utövning.  
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BAKGRUND 

Personlig inledning 
 
Vi har valt detta ämne för att undersöka om massage är ett bra arbetssätt i förskolan och vilken 
inverkan massage har på barnen och barngruppen. Vi är väldigt intresserade av detta ämne och vill 
använda oss av det i vår framtida yrkesroll som lärare. Eftersom att massage är förknippat med 
intimitet har vi har valt att lägga stor vikt vid etikavsnitten, eftersom dessa känns viktiga att 
uppmärksamma. Den aktuella samhällsdebatten om fel sorts beröring av barn är ytterligare en faktor 
som gör etiken viktig. Vi anser också att det är viktigt att vi kopplar vår undersökning till de gällande 
styrdokumenten för förskolan, för att få en djupare giltighet för undersökningen. 

Kopplingar till styrdokument 
 
I läroplanen för förskolan (1998) står att läsa följande om förståelse och medmänsklighet: 

 
”Förskolan skall ta till vara och utveckla barnens förmåga till ansvarskänsla och social handlingsberedskap, 
så att tolerans tidigt grundläggs. Förskolan skall uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse i 
andra människors situation. Verksamheten skall präglas av omsorg om individen och syfta till att barnens 
förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas, liksom öppenhet och respekt för skillnader i människors 
uppfattningar och levnadssätt.” 
 

Vidare står det att läsa i läroplanen för förskolan om mål och riktlinjer: 
 

”Alla som arbetar inom förskolan skall stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter 
samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra.” 
 

Massage 

Historik om massage 
I tusentals år har massage använts inom den österländska läkekonsten (Worth, 1998). Man har funnit 
bevis för detta genom att studera väggmålningar, gravkonst, keramik, träsnitt och illustrationer som 
berättar om massagetekniker som använts i Kina, Japan, Egypten och Persien sedan 5000 år tillbaka. 
Här i västerlandet användes massage inom grekisk och romersk medicin. Till och med Hippokrates 
(läkekonstens fader) påstås ha rekommenderat ”knådning” som en metod för att hjälpa kroppen. Under 
medeltiden försvann massagens kliniska användning och återtogs inte förrän på 1500-talet. Det var då 
den franske läkaren Ambroise Pare som åter uppmuntrade till massagens användande. Den som gjorde 
att massage fick fäste i Sverige hette Per Henrik Ling (1776-1839) och ses som den svenska 
gymnastikens och den svenska massagens fader (Jelvéus, 1998). Med det var dock under denna tid 
ingen självklarhet att införa massage i det svenska samhället. Det fanns människor som tvivlade och det 
finns ännu idag en del som fortfarande gör det. År 1812 ansökte Ling om tillstånd hos regeringen när 
det gällde att få bedriva massage. Han fick då beskedet att regeringen ansåg att det redan fanns 
tillräckligt med lindansare och ridkonstnärer. Inte förrän ett år senare, när Ling lyckats kurera högt 
uppsatta personer som var befattade med makt, blev beslutet omprövat. Per Ling utvecklade ett 
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omfattande gymnastik- och massagessystem och när skolan GCI i Stockholm grundades år 1813, blev 
skolan den första som i sitt program erbjöd kurser i massage (Worth, 1998). Lings massagetekniker 
ligger fortfarande som grund till många av de massagemetoder som finns idag. Framförallt är det Hans 
Axelsson vid Axelsons Gymnastiska Institut i Stockholm som har utvecklat dem (när det gäller klassisk 
massage) (Sanner, 2002).  
 
Genom åren har massage stigit såväl som sjunkit när det gäller popularitet (Jelvéus, 1998). I slutet av 
1900-talet kunde man se en ökad efterfrågan. Bland den vuxna befolkningen har massage varit en 
vedertagen metod till helande och välbefinnande, men på senare tid har man även sett att beröringens 
budskap även sprider sig till de små och de gamla. Trots att massage har funnits länge i vår kultur är 
det först under senare tid som inspirationen att massera våra barn nått oss, då främst från sydliga och 
exotiska länder. Sanner (2002) berättar att under 1990-talet gjordes det avgörande framsteg inom 
forskningen när det gäller massage och beröring och det var bl.a. den svenska professorn Kerstin Uvnäs 
Moberg som ledde fler av dessa studier. I dag är massage vanligt i förskolan, skolan, särskolan och 
gymnasiet. 
 

Betydelsen av massage i förskolan 
Det är av stor vikt att föräldrar och vuxna som arbetar med barn blir medvetna om hur viktigt det är 
med beröring (Sanner, 2002). Genom att skaffa sig en sådan kunskap kan beröring bli ett hjälpmedel i 
ett led när det gäller att stimulera barns utveckling på ett fördelaktigt sätt och dessutom påverka 
relationerna mellan vuxna och barn, samt barn och barn i en positiv riktning. Förskolepersonal gör en 
stor insats i sin roll som ersättare för alla föräldrar som efter en tids föräldraledighet med positiva eller 
negativa känslor återvänder till arbetslivet (Jelvéus, 1998). Människor som arbetar med barn skapar 
tillsammans med föräldrarna barnens livsgrund. Det är förskoleåren som lägger grunden till den 
fortsatta utvecklingen och i Sverige tillbringar många barn dessa år till stor del utanför hemmet. Ett 
barn som är lyckligt och behovstillfredsställt kommer troligtvis att utvecklas i en positiv riktning. För 
barn som saknar stöd och får utstå mycket smärta ökar riskerna för att de kommer att hamna i 
kriminalregistret eller behöva vård inom sjukvården. 
 
Jelveús menar vidare att det även är viktigt att de personer som ska ersätta föräldrarna periodvis inte 
byts ut för ofta. Små barn klarar inte av att vid upprepade tillfällen knyta an till nya personer, speciellt 
inte om ett barn i grunden har fått lida av en tidig separation. Det är även av största vikt att de personer 
som ska ersätta föräldrarna är påtagliga, engagerade och har tillräcklig kunskap om de orsaker som 
finns bakom ett barn reaktioner. För att kunna skapa en nära kontakt till barnet och för att kunna 
kompensera för barnets separation från föräldrarna, kan barnmassage fungera som ett värdefullt 
hjälpmedel i förskolan. Det blir idag allt vanligare att förskolepersonalen även får gå en 
påbyggnadskurs i massage. De får då lära sig hur de i vardagen kan arbeta med medveten beröring som 
ett hjälpmedel. I de barngrupper där massage införts vid vilan eller vid ledda beröringslekar har man 
upptäckt att det skett en förändring bland barnen. Denna kan ha visat sig på det sätt att barnen lättare 
har somnat och sovit djupare. Barnen har även verkat kunna öka sin koncentrationstid. Barn som inte 
hade kunnat sitta stilla vid samlingar och sagostunder kunde efter en tids beröring stanna kvar på sin 
plats. Deras aktivitetsnivå sjönk när de fick mer ro. 
 
Jelveús (1998) betonar att beröring stimulerar till kommunikation och när barnet känner att det blivit 
uppmärksammat behöver det inte skrika för att försöka dra uppmärksamheten till sig. Personal som 
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använt sig av massage påtalar att det i allmänhet blivit lugnare på avdelningen, samt att ljudnivån på 
förskolan har sjunkit. Personalen kunde också uppleva att deras kontakt med barnen blivit djupare. 
Barn som uppfattats som inåtvända och svåra att nå kunde plötsligt börja anförtro sig åt någon som 
barnet valt ut inom personalen. På förskolor där det finns barn som har ett annat språk som modersmål 
har beröring och massage visat sig vara värdefullt. Det kan som liten vara väldigt frustrerande att vara 
borta från mamma. Om barnet dessutom inte förstår vad vuxna och barn runt omkring säger underlättas 
inte det hela. Genom massage och beröring kan kontakt och tillit växa fram och som ett led i detta, 
även språket. Det har visat sig att de barn som får massage av barnskötare, dagmamma eller 
förskolefröken snart gärna vill massera tillbaka. Det är inte ovanligt att vuxna, hemma och på 
förskolan, får massage av barnens mjuka, små händer. Många barn masserar också på eget initiativ 
varandra. Det kan utforma sig så att barnen leker ”vila” och låtsas vara fröknarna som masserar på 
olika sätt och med olika handlag. Genom denna lek skapar barnen sina egna taktila lekar 
(beröringslekar).  
 
Jelvéus (1998) framhåller vidare att på vägen till att bli en färdigutvecklad människa kan det uppstå en 
hel del problem. I normala fall klarar barn, genom lek och aktivitet, att få den mängd stimuli som 
barnets hjärna behöver. Om det någon gång visar sig att stimulin är bristfällig och att barnet befinner 
sig i obalans är det viktigt att vi anstränger oss för att erbjuda barnen möjlighet till läkning. Man måste 
veta att det inte bara är symptomen som är problemet, utan hjärnans oregelbundna och ineffektiva 
bearbetning av sinnesintrycken är även viktiga. Barn som uppvisar tecken på bristfällig stimuli bör 
erbjudas massage och beröringsupplevelser, samt möjligheten att rulla, hoppa, snurra, krypa, springa, 
dra, gunga, balansera och klättra. Sinnesintryck för hjärnan kan jämföras med hur viktigt det är med 
föda för kroppen. Barn vet själv vad det bäst behöver. Hjärnan är skapad på det viset att den söker sig 
till upplevelser som den utvecklas av. I vårt samhälle är det tyvärr så att intellektet och tankekrävande 
aktiviteter är det som premieras. Små barn som borde vara ute och gunga och klättra i träd sitter 
klistrade framför TV-apparater och datorskärmar istället. 
 
Det enda som vår hjärna egentligen kräver är en riklig stimulering av våra sinnen och därför betonas 
fördelarna av kontinuitet. Jelvéus (1998) anser att massage redan vid starten erbjuder det mesta av den 
stimulering som vår hjärna kräver: beröringsstimuli, tryck-, balans-, läges-, ljus-, ljud- och doftintryck 
samt information från muskler och leder. Om man har gett barnet en bra start är det sedan lättare för 
barnet att fortsätta sinnesintegreringen på ett tillfredställande sätt. Eftersom att de viktigaste 
grundstenarna för hjärnans utveckling är känselintryck bör massage och beröring ingå som en 
självklarhet i förskolornas verksamhet. Det bör även finnas möjlighet att träna balans och rörelse, helst 
i utomhusmiljö. Trots att specialpedagoger och specialpedagogiska tekniker används hjälper detta inte 
om hjärnans organisation är för svag. Jelvéus gör den jämförelse med att det inte hjälper att ”sätta fram 
kniv och gaffel” om det är ”mat” för hjärnan som saknas. Det verkar som om intresset för beröring och 
massage ökar i Sverige. När man har pratat med förskollärare och lärare som praktiserat massage ute i 
verksamheten kan man glädjande dela den positiva respons som återges. Sanner (2002) menar att de 
flesta som använt sig av detta i verksamheten inte kan tänka sig att återgå till en verksamhet som inte 
innehåller massage eller beröring. Massagestunderna kan också ses som ett sätt att kunna uppfylla de 
krav som sätts på förskolan i läroplanen för förskolan, utformad 1998. I läroplanen kan man läsa att 
barnen ska utveckla sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning, samt få sina behov 
respekterade och tillgodosedda. Att bli berörd, få ge och ta emot massage, samt att själv få bestämma 
över sin kropp i dessa situationer fungerar som bra träning i de färdigheter som beskrivits ovan. Det är 
väldigt enkelt att anpassa beröringslekar och massagesagor efter barngruppens ålder och behov. Sanner 
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menar vidare att massage kan t.ex. användas som en anledning till att diskutera om hur kroppen 
fungerar, vad som händer i kroppen när vi växer och utvecklas, samt att det är vi själva som bestämmer 
över vår kropp genom att kunna säga ja eller nej till beröring. 

Det praktiska utförandet 
Vårt sätt att använda händerna vid massage har en avgörande betydelse (Worth, 1998). Det förmedlar 
en sann känslighet, en attityd som präglas av omtanke och en tro på den egna förmåga att hjälpa. Allt 
detta kan ge en djupgående inverkan och åstadkomma en känsla av välbehag och att känna sig hel för 
den som tar emot massagen. Det är viktigt att barnmassagen är kravlös, avslappnad och rolig (Jelvéus, 
2001). Det får inte finnas några prestationskrav för dig som är givare, eller för barnet som är mottagare. 
På de flesta förskolor finns det madrasser eller liggunderlag att vila på (Jelvéus, 1998). Dessa fungerar 
bra att använda för barnen att ligga på när massage utövas. Om en vuxen har svårt att arbeta på golvet 
på grund av ryggont eller annat, kan det istället läggas en madrass på ett bord i stället och be barnet att 
lägga sig där. Detta läge fungerar bra om när ett eller några få barn ska masseras, eller om barnen inte 
ska vila eller sova direkt efter massagen. Det går även bra att använda en vanlig massagebänk. 
 
Jelvéus (1998) poängterar att ibland kan det hända att en vuxen vill massera i en speciell situation som 
uppstått och som naturligt inbjuder till massage. De vuxna kan även inreda en speciell massagehörna 
där barnen masseras. Om möjlighetens finns kan denna hörna vara ett speciellt rum. Det är dock skönt 
att få lugn och ro när massagen utförs. Om det inte finns möjlighet till något av ovanstående, går det 
även bra att använda det samlingsrum som vanligtvis används. Med rätt förberedelser går det att skapa 
en fin stämning nästan var som helst. För den som arbetar med barn och har som avsikt att införa 
massage i verksamheten kan det vara fördelaktigt att mjukstarta genom att leka taktila lekar. På så vis 
vänjs barnen stegvis vid mer taktil stimuli. Efter detta kan den vuxne berätta för barnen om massage 
och erbjuda dem som vill bli ”killade på ryggen” att få massage. Den vanligaste stunden för utförande 
av massage på förskolan är att det görs en massagestund av vilan. När det uppstått en medvetenhet och 
kunskap om betydelsen av beröring för barnen hos de vuxna, överförs den i nästa steg till en medveten 
handling. Kunskapen om att närhet och beröring är viktig för barns utveckling är hos de flesta som valt 
att arbeta med barn en självklarhet. 
 
Barnmassage tas ofta enligt Jelvéus (1998) emot som en välkommen idé. Det svåraste för personalen i 
förskolan är att lösa problemet med tid; När ska man hinna med själva utförandet? Det är lätt hänt att 
den vuxna/personalen låter en enkel idé om att införa massage i en barngrupp att växa och te sig 
otympligt och ohanterligt. Missuppfattningar leder till att personal t.ex. tror att varje barn måste 
masseras en halvtimme eller mer om dagen. Om sådana krav eller förväntningar finns är det lätt att 
tappa ambitionen. Det lättaste sättet att införa massage är att inventera veckoschemat; Hur ser veckan i 
stora drag ut? Hur ser dagsrutinerna ut? När en inventering gjorts kan det göras en bedömning om 
massage ska finnas som ett tema en dag i veckan eller om det istället passar att införa vid den dagliga 
vilan. Vidare är det så att barnmassage inte behöver utföras strikt. I grunden handlar det om beröring 
och tillfällen till beröring kan även uppstå i situationer som sagoläsning eller när ett barn sitter i knäet. 
Jelvéus (1998) menar att det viktigaste målet att uppnå är en stunds närkontakt med varje barn, varje 
dag. 
Massagesagor kan utföras vid en vanlig sagoläsning (Jelvéus, 2001). Barnet kan då antingen sitta i ditt 
knä eller ligga ner. Det är dock viktigt att hitta en ställning som är så bekväm som möjligt för båda. Det 
kan även väljas om massage ska ges utanpå kläderna, eller direkt på huden. I princip ger det samma 
effekt, men vid direkt kontakt med huden och om när olja används, får beröringen en något högre 
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fysiologisk verkan. Om det bestäms att massagesagan ska utföras med olja bör det väljas en 
kallpressad, vegetabilisk olja eftersom att en sådan är bäst för barnet. Om det finns önskan att använda 
barnmassage och beröring som ett specifikt verktyg i arbetet med barn så kan detta ske (Jelvéus, 1998). 
Hela barngruppen kan även involveras i massage och då låta barnen massera varandra och skapa en 
bättre stämning och social kontakt. Jelvéus (1998) anser att det är väldigt tacksamt att lära ut massage 
till barn. Många gånger är det så att det inte behövs någon ”regelrätt undervisning”, eftersom barn lätt 
tar efter det som de sett och känt. Vid utförandet syns det vad för slags beröring som barnen vuxit upp 
med och om de är säkra eller osäkra när det gäller att beröra. Genom sina händer förmedlar barnen den 
beröring de själva tagit emot av föräldrar, syskon och andra som de haft en relation till. Om ett barn har 
svårt att beröra någon annan med ”snälla händer” bör detta barn ges ännu mer massage. Om det inte 
förekommer någon fysisk eller psykisk skada (som leder till att perceptionen är störd) och barnet ändå 
är ovarsamt i kontakt med andra, kan detta ge en indikation att barnen har aggression lagrat inom sig. 
Genom att då hjälpa barnet att hitta sina ”snälla händer” och låta det uttrycka sin ilska på t.ex. en kudde 
eller ett kramdjur, kan man sedan leda barnet rätt i taktila lekar och massageövningar. 
 
Om ett barn till en början inte vill massera en kompis, kan en docka eller ett kramdjur istället användas 
som massageobjekt (Jelvéus, 1998). Om ett barn vägrar att delta ska detta godtas. När massage sedan 
börjar läras ut kan första steget vara att stryka utanpå kläderna. Först senare och om det uppstår intresse 
kan massage på huden introduceras. Ibland behövs det dock inga mellansteg. Barn som är vana att ta 
emot massage av personalen på förskolan tycker inte att det är konstig att stryka sin lekkamrat på 
ryggen med oljiga händer. Som vuxen bör man presentera några få massagegrepp och inte fastna på en 
viss teknik. Det bästa är om barnen tillåts massera fritt. Den enda instruktion som bör ges är att de ska 
vara noggranna – om det t.ex. är ryggen som ska bli masserad vill hela ryggen (uppe vid axlarna, båda 
rygghalvorna, sidorna och ner till byxlinningen) få massage. Hela handen ska beröra så stora områden 
som det är möjligt. Beröring är naturligt och tekniken finns redan i händerna hos alla människor. 
 
Som personal i en barngrupp är det viktigt att vara medveten om att för den som är ensam är det 
alldeles för krävande att dra ”beröringslasset” i en barngrupp, speciellt i barngrupper som tillfälligtvis 
kan växa i storlek. Det är istället mycket roligare om alla, eller de flesta i personalen vill vara 
verksamma i arbetet med massage. Det är dock väldigt individuellt hur man förhåller sig till massage. 
För en del kan det vara lätt och enkelt att ta till sig budskapet. För andra kan det uppstå ett visst 
motstånd. Ofta beror känslan av naturlighet när det gäller att massera barnen på den enskilde vuxnes 
egna erfarenheter av beröring. Eftersom vi inte ska tvinga barn att ta emot massage, menar Jelvéus att 
vi inte heller ska tvinga någon att ge det. Detta leder bara till att fel känslor uppstår. Var och en måste 
helhjärtat vilja beröra barn under medvetna former om det ska leda till positiva resultat. Vuxna kan 
liksom barn behöva vänja sig vid tanken för att sedan med långsamma steg erövra massagens värld 
(Jelvéus, 1998). 

Etik kring massage 
Om beröring introduceras i vård, skola och omsorg är det viktigt att individen får möjlighet att själv 
välja och styra hur beröringen går till (Sanner, 2002). Det är dock viktigt att poängtera att barnen alltid 
bör tillfrågas före om de vill ha massage (Uvnäs Moberg, 2000). I och med detta tränas barnen till en 
respekt för den egna kroppen genom att sätta gränser för vad som känns bra. Det är ytterst viktigt att 
kunna säga både ja och nej till en annan människas beröring, vare sig det gäller ett barn eller en vuxen. 
 
När massage påtalas händer det att en del människor rynkar på näsan och undrar vad det egentligen är 
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som förespråkas (Jelvéus, 1998). Hos vissa människor är massage förknippat med, eller till och med 
samma sak som, sexklubbsaktiviteter. Därför kan det tråkigt nog konstateras att det fortfarande 
existerar en okunnighet om massage och beröring. Denna okunnighet leder till att helande, läkande 
beröring förväxlas med erotisk stimulering. Skepticismen ovan gäller även barnmassage eller beröring. 
Tyvärr är vi idag medvetna om att barn och barns kroppar missbrukas och exploateras i pedofila syften. 
Om en förälder har fått för lite information kan det sannolikt låta suspekt med aktiviteter som massage i 
förskola och skola. Jelvéus (1998) vill därför poängtera att det är för att förebygga sådant missbruk som 
massage och beröring måste ingå i skol- och förskoleverksamheten, även om det låter motsägelsefullt. 
Beröring kräver kunskap och färdighet av den som utövar den, här gäller inte bara tekniskt handlag. Att 
ha en förståelse, inlevelseförmåga och teoretisk kunskap om vad beröring kan framkalla för reaktioner, 
samt vad dessa betyder, är ett måste för all personal som ska utföra massage på barn. 
 
Jelvéus (1998) poängterar att ju mer ett barn längtar efter beröring, desto större risk är det att det faller 
under inflytande av någon som med hjälp av uppmärksamhet och smicker berör barnet på fel sätt. Ett 
barn som har haft rikliga taktila erfarenheter och blivit berört med händer fulla av omsorg och 
moderlig/faderlig kärlek har en större chans att kunna dra sig undan om en vuxen berör barnet med 
erotiska intentioner. Detta sker dels för att barnet tydligare känner avsikten med beröringen, samt att 
barnet säger ifrån, eftersom det troligast har en starkare jag- känsla. Det finns naturligtvis ingen garanti 
som är helt säker. Jelvéus (1998) vill ändå betona att taktilt ”behandlade” barn har högre odds att inte 
bli utnyttjade än de barn som är känsel- och trygghetsmässigt understimulerade. Det har visat sig att 
pedofiler och andra som utnyttjar och förgriper sig på barn ofta har växt upp i känslomässig karg miljö. 
Många av dessa har inte fått taktil trygghet och de har för det mesta berörts av sina föräldrar i 
bestraffande syften. Om dessa personer inte har haft någon annan vuxen person som har kunnat ersätta 
eller kompensera föräldrarnas oförstånd, har dessa personer vuxit upp med mer eller mindre grava 
beteendestörningar. Till detta kan pedofili räknas som är ett uttryck för en beteendestörning. 
 
Det kan finnas tillfällen när man ska avstå från att massera ett barn En anledning är att barnet själv inte 
vill bli masserat. Det är viktigt att all massage sker på barnets villkor. Om man som vuxen blir nobbad 
är det bara att acceptera. Det händer även att barn vid första introduktionen till massage håller sig 
avvaktande. Barnet bör själv få bestämma när det är redo för att delta i beröringsaktiviteter. Även om 
ett ”nej” alltid är ett ”nej” så bör den vuxne ändå inte sluta fråga. Jelveús (1998) menar att en dag kan 
det hända att ett ”nej” istället har mognat till ett ”kanske” eller t.o.m. ett ”ja”. Det bör tänkas på att det 
finns en längtan efter kontakt hos alla barn. Om barnet är sjukt och har feber ska det inte heller 
masseras. Den vuxne bör tänka på att som givare av massage bör denne vara lugn och sansad, samt ha 
stor motivation till att massera.  
 
Innan barnmassage börjar utövas i större skala i barnomsorgsverksamheten bör man informera 
föräldrarna. Till viss del kan det tyckas som att det är en självklarhet att de personer som man anförtrott 
sina barn åt ska få fungera som ”föräldraersättare” och i en naturlig omsorg med barnen ingår även 
kärleksfull beröring. Detta anser dock inte alla föräldrar. Barnomsorgen ses av vissa föräldrar ha en 
mer pedagogisk betydelse och föräldrarna vill själva stå för den fysiska kontakten med sina barn. För 
att undvika konflikter bör man därför informera föräldrarna innan man inför barnmassage i 
verksamheten. Förutom anledningen ovan kan det även ligga kulturella skillnader till grund som säger 
emot massage. Man kan vidare informera föräldrarna i skriftlig form genom ett brev, eller muntligt vid 
t.ex. ett föräldramöte. Föräldrarna bör ges utrymme att ställa frågor. Jelvéus betonar att om man som 
personal skickar ett brev är det viktig att i detta framhålla att föräldrarna är välkomna att höra av sig om 
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de har funderingar om barnmassagen. Det kan vara av stor vikt att klargöra syftet med massagen. Det 
allra viktigaste sen för dig som är givare (förälder, förskolepersonal eller annan vuxen) är att du är helt 
klar över ditt syfte med att göra en massagesaga, samt vilket besked dina händer förmedlar (Jelvéus, 
2001). Under alla omständigheter ska barns integritet respekteras. 
 
Både barn och vuxna kan lagra spänningar i kroppen och en person som har varit med om traumatiska 
händelser kan ha starka fysiska spänningar (Sanner, 2002). Vuxna och barn som får massage och 
beröring kan reagera starkt känslomässigt när spänningarna sedan släpper. Man bör se till att vara två 
vuxna i rummet, så att det då alltid finns en tröstande famn att vända sig till. Beröring eller massage bör 
endast utföras tillsammans med den övriga barngruppen eller i närvaro av annan personal/vuxen. Ett 
barn bör aldrig masseras i enrum, även om barnet själv föreslår detta. Man ska inte heller låta barnen 
massera varandra utan att någon vuxen är närvarande. Föräldrarna bör informeras om vilka regler som 
gäller för massage på förskolan. 

Överkänslighet för beröring 
Enligt Sanner kan det finnas en del barn som är överkänsliga mot beröring när det gäller att ta emot och 
ge beröring. 

Denna överkänslighet kan yttra sig på flera olika sätt, till exempel att man: 
• undviker kläder med sträva tyger eller favoriserar mjuka kläder 
• alltid ser till att ställa sig sist i kön, inte vill stå inklämd mellan andra barn 
• ofta leker ensam för att slippa kroppskontakt med andra, drar sig undan beröring, även beröring av ansiktet 
• inte tycker om att bada, klippa naglar och hår, tvätta ansiktet 
• visar negativ respons eller motstånd mot att bli upplyft eller kramad 
• inte tycker om att kladda ner sig med sand, färg eller lera 
• reagerar med aggression på lätt beröring av armar, ben eller ansikte 

Källa: s. 72, Sanner, E. (2002) Massage för barn och ungdomar. 
 
Barn som beskrivs ovan måste få tid på sig när man introducerar beröring (Sanner, 2002). Annars kan 
det utfalla sig så att barnen känner sig invaderade och risken blir då att de positiva effekterna av 
beröringen uteblir. För att få dessa barn att må bra kan man istället under en lång period använda sig av 
”buslekar”. Genom sådana får de fysisk stimulering utan direkt beröring. När man senare ska övergå 
till mer ”direkt” taktil stimulering är bäst att göra detta vid bestämda tillfällen, för att då kunna ge 
behandlingen hela sin uppmärksamhet. Små, korta och oförberedda beröringstillfällen kan upplevas 
stressande för dessa barn. 

Kompismassage 
Sanner (2002) poängterar att när barn får massera varandra skapas en positiv bindning. Den man 
masserar eller masserat slår man troligtvis inte i första taget. Genom massage har en potentiell fiende 
förvandlats till en nära bundsförvant under påverkan av oxytocin1. Detta är troligtvis en av orsakerna 
till att barngrupper i förskola och skola blir mer harmoniska om massage finns med på schemat. 
Massage motverkar våldsamt och aggressivt beteende mellan barnen. Barnen blir istället lugna och 
kärleksfulla mot varandra och får färre anledningar till att bråka. När barnen är vana vid beröring kan 
det leda till att de vill ge varandra massage. Kompismassage utförs i första hand som sittande massage 
(Jelvéus, 1998). Den är enkel att utföra på syskon eller lekkamrater. Det finns tre olika varianter: en 
kort, sittande rutin; en längre, sittande rutin och en liggande, påklädd massage. Kompismassage kan 
                                                 
1 Oxytocin= ett hormon och en signalsubstans som även kallas för lugn- och rohormon. 
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användas som ett hjälpmedel i att träna och fostra barn till att beröra varandra med respekt. I detta 
koncept ingår att massage lärs ut till barnen som sedan i sin tur masserar varandra. Kompismassage 
förutsätter att den vuxne som ska lära ut, först skaffar sig praktiska och teoretiska kunskaper om 
massage. Kompismassage ska vara så enkel att den lätt går att göra var som helst; i hemmet, i skolan, 
på fritidhemmet eller i idrottslaget utan att göra intrång på en annan aktivitet.  
 
Jelvéus (1998) betonar att för barn som går i de tidigare skolåren kan kompismassage introduceras 
genom en massagesaga. Läraren berättar och visar rörelser på ett barn medan halva klassen ger 
massage och den andra halvan tar emot. Till en början kan det läras ut en eller ett par strykningar i 
taget. Allteftersom kan det sedan läggas på fler för varje gång massagen utförs. Kompismassage kan 
påbörjas när som helst när barnen har lust, eller om stämningen i en barngrupp eller klass vill påverkas. 
Som tidigare påtalats är det viktigt att barnen ska vilja ge och ta emot massage. Det är barnen som 
bestämmer över sina kroppar när det gäller beröring och massage. Kompismassage får inte användas i 
syfte för att bota skador, som inte undersökts av medicinskt utbildad personal. Det är inte alls 
nödvändigt med någon praktisk förberedelse när det gäller kompismassage. En pall, en stol eller några 
kuddar på golvet kan fungera som utrustning. Det enda som barnen behöver göra är att fråga varandra 
om lov att få massera innan de börjar. Det kan vara en fördel om man är lite avskilt för att kunna få 
lugn och ro. Om det finns tillgång till en bandspelare kan det vara bra att spela lugn musik. Med rätt 
musik kan det skapas en atmosfär av lugn och harmoni. 

Etik kring kompismassage 
Vidare poängterar Jelvéus (1998) att trots att kompismassage för det mesta utförs med kläderna på, kan 
det ändå finnas stark anledning att informera föräldrarna om de massageaktiviteter som förekommer i 
skolan. Det kan finnas föräldrar som motsätter sig en sådan intim kontakt när det gäller för sitt barns 
räkning. Genom att skicka ut ett informationsbrev (eller muntligt vid ett föräldramöte) kan det berättas 
om vad kompismassagen har för syfte. Det är dock av största vikt att som pedagog vara bra förberedd 
och själv vara klar med syftet med massagen. Ofta är de flesta föräldrar positiva till att massage och 
avslappning lärs ut.  Stresshantering är något värdefullt att ha lärt sig och bära med sig på sin fortsatta 
färd i livet. Att lära sig att respektera sina medmänniskor och veta hur man tröstar och lugnar sin 
närmaste är också kunskaper som är lätta att bära. 

Effekter av massage 
Massage är en av de äldsta och enklaste formerna av terapi (Worth, 1998). Den utförs som ett sätt att 
stryka med handen, trycka på och knåda olika kroppsdelar för att lindra smärta, lugna, stimulera och 
stärka kroppen. Men massage gör mer än att bara skapa en behaglig känsla på huden. Den bearbetar 
också de mjuka vävnaderna (t.ex. muskler, senor och ledband). Detta leder till en förbättrad 
muskelkondition. Även om massagen till övervägande del påverkar de muskler som ligger strax under 
huden, kan den ha välgörande inverkan även på de djupare muskellagren och t.o.m. själva organen. 
Vanlig massage kan stärka hela kroppsmekanismen och genom detta bidra till att förhindra onödig 
stress och skador som uppstår till följd av överdriven anspänning. Sådana skador kan sedan leda vidare 
till organiska svagheter. Massage kan även stimulera eller lugna nervsystemet, beroende på vad 
individen behöver. På så sätt lindrar massage till att motverka trötthet och ger mottagaren en känsla av 
förnyad energi. När massage fungerar som bäst kan den återställa en person fysiskt, mentalt och 
själsligt. 
 
Enligt Uvnäs Moberg (2000) är det dock så att många av de studier som gjorts när det gäller massagens 
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effekter tenderar att bli svårtolkade. Orsaken till detta kan vara att det saknats kontrollgrupper 
(människor som inte fått massage, men som i övrigt är helt jämförbara). Detta har i sin tur lett till att 
resultaten många gånger inte blivit erkända inom den vetenskapliga världen. Trots allt detta finns det 
ändå många studier som visar på att massage i de flesta fall har påvisade hälsoeffekter på människor. 
Det är dock viktigt att poängtera att massage inte ska ses som en enhetlig behandlingsform. Det finns 
även behandlingar som bara utförs som beröring av huden, t.ex. vid taktil massage. Den relation som 
uppstår mellan massör och klient kan också vara av olika karaktär. Eftersom att massagebehandlingar 
delvis även aktiverar olika känselnerver leder dessa i viss mån till en rad av olika effekter. Detta har i 
sin tur lett till att sammanställningen och tolkningen av forskningsresultat har blivit ännu svårare. 
 
Vid Touch Research Institute (TRI) i Miami, USA ägnar man sig enbart åt att undersöka vilka effekter 
beröring kan ge (Uvnäs Moberg, 2000). Särskilt effekten av klassisk massage av hud och muskler 
undersöks. Forskare på TRI har funnit bevis på att massage i allmänhet har en ångestdämpande, 
lugnande och avslappnande effekt på barn och vuxna. Effekterna av massage blir påtagligare och 
långvarigare efter upprepade behandlingar. Sanner (2002) menar att inlärning och problemlösning 
lättare sker efter massage. Enligt Uvnäs Moberg (2000) har forskare funnit bevis på att vissa barn som 
fötts för tidigt växer fortare och utvecklas snabbare i kombination med försiktig massage. Massage 
innebär dock samtidigt en belastning för dessa barns nervsystem och därför måste man vara väldigt 
försiktig vid utförandet. Resultaten har visat att de masserade barnen snabbare går upp i vikt jämfört 
med de barn som har lika stort intag av föda.  
 
Uvnäs Moberg (2000) berättar i sin bok om svenska studier av massage på förskolor och skolor där det 
framkommit resultat som visat att det blir lugnare i barngrupperna om massage införs i de dagliga 
rutinerna. En studie som omfattade över hundra barn visade att barnen med hjälp av massage blev 
lugnare och socialt mognare. De barn som uppvisade den tydligaste förändringen var de oroliga 
pojkarna. Deras beteende hade under försöksperioden förändrats till att de blev mindre aggressiva och 
socialt mognare jämfört med stökiga barn som inte fick massage. Denna studie skedde under ett 
tidsperspektiv av sex månader och både föräldrar och personal bedömde att barnen uppvisade ett 
mindre aggressivt beteende redan efter tre månader. När det sedan gått sex månader var det uppenbart 
att de masserade barnen hade förändrats till det bättre. De barn som hade fått massage hade ett bättre 
socialt samspel med sina kamrater, samt klagade mindre hemma över kroppsliga besvär. Efter nio 
månader gjordes en uppföljningskontroll och den visade att effekterna kvarstod och det verkade 
dessutom som att de blev mer tydliga allt eftersom tiden gick (Uvnäs Moberg, 2000). Denna studie 
visar på att beröringen och det aktiverade lugn- och ro systemet inte bara har betydelse när det gäller 
enskilda individers hälsa och välbefinnande. Beröring har även betydelse för ett helt samhälle, eftersom 
att beröring leder till ett positivt samspel mellan människor och därför minskar förekomsten av 
fientlighet och benägenheten att gå till försvar. Vid massage stimuleras förmågan till social interaktion, 
eftersom att ångestnivån sänks. Detta kan leda till att den masserade kan komma att beskriva ”sin” 
massör som en pålitlig person som man gärna lättar sitt hjärta för.  
 
Massage ger stor effekt eftersom att stora mängder oxytocin frisätts, trots att den hudyta som masseras 
är relativt begränsad (Sanner, 2002). Detta faktum har en stor betydelse för utövandet av massage i 
grupp, på institutioner, på förskolan och i skolan. Det går därigenom att få en viss effekt, utan att man 
behöver ta av sig kläderna. Ingen som involveras i massage behöver därför känna att det känns pinsamt. 
Däremot kan den muskulära avspänningen bli begränsad om man behåller kläderna på. Sanner (2002) 
berättar om en förskola i Linköping som heter Villa Blå där man arbetat med massage i sex år och 
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massage finns med som ett stående inslag i rutinerna. När man började massera de oroliga barnen ansåg 
personalen att de kunde se ett nytt lugn som skapats i hela gruppen. I början fanns det människor runt 
omkring förskolan som undrade hur personalen skulle hinna med införandet av massage, samtidigt som 
de skulle utföra de vanliga aktiviteterna på förskolan. Det visade sig dock att det verkade som om 
massagestunden faktiskt sparade in tid i stället, eftersom att det allmänt blev lugnare i gruppen samt att 
barnen vilade bättre och djupare under massagestunden. Andra positiva effekter som visade sig förutom 
vilan och lugnet var att barnen sällan slogs med varandra. Personalen kunde även se att särskilt de barn 
som var aktiva mådde bra av massagen. Dessa barn tyckte många gånger om att personalen tog i lite 
hårdare vid utförandet av massagen. Enligt Uvnäs Moberg (2000) verkar det som om det finns en slags 
inbyggd visdom i lugn- och ro systemet som leder till att de barn som redan är lugna inte påverkas 
ytterligare av massage. I stället är det i första hand de barn som behöver lugn och ro som uppvisar 
tydligare effekter av behandlingen.  
 
Uvnäs Moberg (2000) betonar att det är lätt att dra slutsatsen att det är hos den som masseras som 
oxytocin frisätts. Men det finns studier som visar på att det sker en frisättning hos även den som 
masserar. Även massören får ”symptom” på oxytocinfrisättning som kan visa sig som lägre nivåer av 
stresshormon och lägre blodtryck. Den som masserar mår ofta bra själv och brukar gärna vilja fortsätta 
med sin verksamhet. I dagens samhälle är våld och aggressivitet bland barn ett stort problem som 
förekommer inom många fall i skola och barnomsorg. Det rapporteras om att barnen är stökiga, 
okoncentrerade och mer aggressiva än vad de var för tio år sedan. Det behövs en ökad förekomst av 
lugn och ro hos barnen. Därför har glädjande resultat visat att tusentals människor inom skola om 
barnomsorg de senast åren har utbildat sig inom grundläggande massagemetodik. Den svenska 
traditionen av klassisk massage som vi haft i decennier gör det lättare här än i många andra länder att få 
feedback för dessa idéer hos föräldrar samt omsorgspersonal (Uvnäs Moberg, 2000). 
 
Frivillig massage som sker under strikta former kan bli en viktig del i en relation mellan personal och 
barn, på förskolan såväl som i skolan. Genom detta kan man kompensera för den del av bortfall när det 
gäller kroppskontakt som vår nuvarande livsstil är orsaken till. I viss mån kan man även motverka den 
ökade stress som både barn och vuxna utsätts för. Om lärare, förskollärare och barnskötare får en 
grundläggande massageutbildning och inför massagen i aktiviteterna och undervisningen kommer detta 
att leda till att barnen blir mer avspända och att barngrupperna därigenom kommer att fungera bättre. 
För att kunna må bra måste vi balansera den stress vi möter omkring oss med lugn och ro. I allmänhet 
är beröring en viktig källa till lugn, speciellt när det gäller massage. Avslutningsvis säger Uvnäs 
Moberg (2000)att i och med att kunskapen och medvetenheten om mekanismerna i lugn- och ro 
systemet uppmärksammas, kan vi göra medvetna val bland olika aktiviteter som frisätter oxytocin utan 
att få negativa sidoeffekter. 
 
Det har visat sig att i kulturer där människor berör varandra oftare är aggressivt beteende mindre 
förekommande (Jelvéus, 1998). Kvinnor har i allmänhet högre oxytocinhalter än män och anses även 
vara mindre aggressiva. Oxytocin benämns som ett ”fredshormon” och vidare anser Jelvéus (1998) att 
världen kanske skulle se annorlunda ut om samtliga makthavare (män) skulle få sig en extra dos av 
oxytocin före prestigefyllda förhandlingar och viktiga möten. 
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Betydelsen av beröring 
 
Sanner (2002) betonar att det finns ett sinnesorgan i kroppen som är livsviktig, men som ofta glöms 
bort. Detta organ är vår hud. Den omsluter oss som ett skyddande hölje, håller ihop inre organ, skyddar 
mot angrepp av virus, bakterier och andra små eller stora fiender. Det är tack vare huden som vi kan 
överleva. Vi kan förlora alla de andra sinnesorganen (öronen, ögonen, näsan och tungan) och ändå 
överleva. Men vi dör om vi förlorar mer än en sjundedel av huden. Förutom effekter som ovan, spelar 
huden även en avgörande roll när det gäller vår kommunikation med andra. Här kan man se beröring 
som ett av många språk. Beröring kan betyda olika saker för den som ger och den som tar emot. 
Beröringen kan handla om att ge uppmuntran, tröst och lugn. 
 
Huden fungerar som vår kontaktyta mot omvärlden och det taktila sinnet (känseln) är det sinne som 
utvecklas först under fostertiden. Utvecklingen påbörjas redan i andra graviditetsmånaden. Under 
resten av graviditeten och vid förlossningen stimuleras barnet sedan taktilt med hjälp av livmoderns 
sammandragningar. Men även efter förlossningen fortsätter känseln att vara avgörande i vårt sätt att 
uppfatta omvärlden. Beröring beskrivs ofta som grunden för det tredimensionella tänkandet (förmågan 
att uppfatta former). Barn kommunicerar med omvärlden via sin hud och den information som huden 
tar emot. Beröring fungerar som ett kraftfullt och livsviktigt instrument i samspelet mellan människor. 
Enligt Sanner kan orsaken till detta vara anledningen till att beröring och ord som är besläktade med 
beröring har fått en stor betydelse som metaforer i de flesta språk, t.ex. att ha god hand med någon, att 
stryka någon medhårs, att krypa innanför skinnet på något och slutligen att känna på sig något. 
 
Beröring fungerar som en viktig komponent i vårt allmänna välbefinnande (Worth, 1998). Redan från 
spädbarnsåldern är kramar och smekningar en grundläggande emotionell närhetskälla. Den får oss att 
känna oss älskade och önskade och hjälper oss även att utveckla en sund och stark självbild. Fysisk 
kontakt fortsätter att vara en viktig faktor för vårt välbefinnande livet ut. Enligt Jelvéus (1998) är 
behovet av kroppslig näring genom mänsklig närhet och kontakt i stora drag lika hos alla människor. 
Inom beröringspsykologin har vi nu fått en sådan medvetenhet om att något måste göras för att lindra 
den ”hudhunger” som vår kultur lider av. Åtgärder som kan vidtas är massage på arbetsplatsen, 
massage i idrottsföreningar, massage på sjukhus, i skolor och förskolor och framförallt massage i 
hemmen och beröring av de egna barnen. Dessa åtgärder kommer inte bara att förbättra enskilda barns 
och människors hälsa och välbefinnande, de kommer även att stödja utvecklingen av samhället och 
påverka den nationella framtidsbilden och den globala fredsprocessen.  
 
Närhet och beröring är betydelsefulla grundstenar i barns utveckling (Jelvéus, 2001). Massage kan 
tolkas som en medveten beröring med syftet att förmedla kärleksfull omsorg om barnet. Hos människor 
är behovet av beröring stort och detta är särskilt påtagligt hos små barn. För riktigt små barn är det 
t.o.m. en livsnödvändighet. När barnen sedan börjar kunna förflytta sig själva finns det en tendens i vår 
kultur som leder till att vi också fjärmar oss fysiskt från dem. Trots att beröringsbehovet troligen är 
konstant hela livet, kan man se en stor skillnad när det gäller hur mycket beröring man får som liten, 
senare som småbarn, skolbarn, ungdom och vuxen. För lite kontakt, närhet och beröring leder till att 
människor påverkas negativt och blir känsligare för stress. Hos ett barn kan stress visa sig genom att 
det växer långsamt, utvecklas långsamt, är aggressivt, utåtagerande, eller tillbakadraget. Barnet kan 
också få nedsatt immunförsvar eller matsmältningsproblem. 
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Genom att få hudkontakt kan hjärnan skapa en bild av hur resten av kroppen ser ut. Ju mer kroppen 
sedan berörs, desto tydligare blir bilden (Jelvéus, 1998). Genom denna process kan man därför se att 
kroppsuppfattningen ökar med hjälp av riklig beröring. Kroppsuppfattning är en väldigt viktig del för 
barns utveckling av motorik och koordination. De fysiologiska och psykologiska effekterna av beröring 
är numera vetenskapligt dokumenterade och bekräftar det som människan genom instinkt och i alla 
tider vetat – våra barn behöver vår närhet. För att kunna finna sig själv behöver barnen en lugn själ i en 
lugn kropp och genom att beröra dem kan vi skapa förutsättningarna för detta. Sanner (2002) 
poängterar att beröring är något positivt har man veta i alla tider, trots att man inte alltid känt till de 
sinnerika system av nerver och hormoner som orsakar denna effekt. Numera finns det ett antal tekniker 
som är utvecklade för att genom bearbetning av huden få oss att må bra, både till kropp och själ. 

Lugn- och ro systemet 
Jelvéus (1998) framhåller att det finns fysiologiska förklaringar till varför beröring leder till 
välbefinnande. Mjuk beröring aktiverar och påverkar lustcentran i hjärnan. Lugn- och ro systemet 
består av tillit, nyfikenhet och vänlighet (Uvnäs Moberg, 2000). När vi befinner oss i denna fas ser vi 
på världen och våra medmänniskor i ett positivt sken, samt att vi växer och läker. 
 
Lugn- och ro systemets aktiviteter pågår enligt Uvnäs Moberg, (2000) när kroppen är stilla och är inte 
inriktad på rörelse eller yttre prestation. Trots denna synbara stillhet pågår dock en enorm aktivitet. 
Lugn- och ro systemet leder till att kroppen får hjälp att läka och växa. Systemet omvandlar näring till 
energi och denna energi lagras för att kunna användas vid senare tillfälle. Eftersom att kropp och själ 
hänger samman leder detta system till att även själen blir lugn. Lugn och ro innefattar ett komplext 
tillstånd som innebär att oxytocin ständigt är verksamt, men då på olika sätt. Beröring kan vid vissa 
förutsättningar framkalla lugn- och ro reaktioner. Det har visat sig att beröringens lugnande effekter 
ofta uppstår med en viss fördröjning och kan även bestå en lång tid efter en sista behandling. Lugn och 
ro är dock inte den enda effekten av en väl genomförd beröring, tillväxten förbättras också.  Detta har 
observerats när det gäller barns tillväxt och hälsa. Vid flera studier av barnhemsbarn har det visat sig att 
enbart mat inte är tillräcklig för att barn ska ha en positiv tillväxt, det behövs också beröring. 
 
Uvnäs Moberg (2000) vill i sin bok mena att människor blir mer öppna vid kontakt med andra om 
oxytocin medverkar. Förutom att beröringen och den fysiska kontakten är njutbara, resulterar de även i 
en ökad frisättning av oxytocin. Det är denna frisättning som gör oss mer intresserade och nyfikna på 
kontakt. Trots att beröringen i barns liv minskar allt eftersom de lämnar spädbarnsåldern kan rikligt 
med beröring skapa förutsättningar när det gäller ökat samspel och trygghet. Genom beröring visar 
människor känslor och överför information utan att säga ett ord. Eftersom effekterna av oxytocin har 
påvisats och även hur beröring och fysisk kontakt frisätter oxytocin kan därför olika slutsatser dras. En 
av dem är att samvaron med en annan människa som vi vidrör skapar både känslomässiga band samt att 
vi får njuta av oxytocinfrisättningens positiva effekter. Slutligen vill författaren poängtera att lugn och 
ro är en viktig bestånds del i ett gott liv. 
 

Oxytocin  
Jelvéus (1998) framhåller att oxytocin (även kallat lugn- och ro hormon) både är ett hormon och en 
signalsubstans. Ny kunskap har visat att oxytocin förekommer både hos kvinnor och män. Det är det 
oxytocin som förekommer i hjärnan som ger lugn och ro (Uvnäs Moberg, 2000). Enligt Jelvéus (1998) 
verkar det som att oxytocin hjälper människor att känna delaktighet och känslan av att vara accepterad 
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av andra. Ett barns upplevelse av hur mycket det berörs hör samman med dess självuppfattning och 
känsla av betydelse. Beröring skapar möjlighet till kommunikation mellan människan och världen. 
Massage övervinner hinder mellan människor. Oxytocin har en tydlig påverkan på viktiga kroppsliga 
och beteendemässiga aspekter. Förekomsten av ämnet ökar kommunikation och påverkar människors 
relationer positivt.  
 

Sammanfattning av bakgrunden 
 
Massage är inte en teknik som har kommit till på senare år, utan den har i flera tusentals år använts 
inom den österländska läkekonsten. Det var Per Ling som gjorde att massage fick fäste i Sverige. 
Lings massagetekniker ligger fortfarande som grund till många av de massagetekniker som finns idag. 
Hans Axelson vid Axelsons Gymnastiska Institut i Stockholm är den som främst utvecklat Per Lings 
metoder. Genom åren har massage både stigit och sjunkit i popularitet, men under 1990-talet gjordes 
det avgörande framsteg inom forskningen när det gäller massage och beröring. En av personerna som 
ledde denna forskning var den svenska professorn Kerstin Uvnäs Moberg. 
 
Det är av stor vikt att föräldrar och vuxna som arbetar med barn blir medvetna om hur viktigt det är 
med beröring. Genom att skaffa sig en sådan kunskap kan beröring bli ett hjälpmedel i ett led när det 
gäller att stimulera barns utveckling på ett fördelaktigt sätt och dessutom påverka relationerna mellan 
vuxna och barn, samt barn och barn i en positiv riktning. Eftersom de viktigaste grundstenarna för 
hjärnans utveckling är känselintryck bör massage och beröring ingå som en självklarhet i förskolornas 
verksamhet. Massagestunderna kan också ses som ett sätt att kunna uppfylla de krav som ställs på 
förskolan i läroplanen för förskolan, utformad 1998.  
 
Vårt sätt att använda händerna vid massage har en avgörande betydelse. Det är viktigt att barnmassagen 
är kravlös, avslappnad och rolig. När man för första gången introducerar upp massage i verksamheten 
kan det vara en fördel att leka taktila lekar. När man slutligen involverar hela barngruppen i massage 
och låter dem massera varandra leder detta till att skapa en bättre stämning och social kontakt i 
gruppen. Som vuxen bör man presentera några få massagegrepp och inte fastna på en viss teknik. 
Sanner, Uvnäs Moberg och Jelvéus poängterar att när man ska utöva massage inom skola är det viktigt 
att individen själv får möjlighet att välja och styra hur beröringen går till, samt om individen 
överhuvudtaget vill ha beröring. I och med detta tränas barnet till respekt för den egna kroppen genom 
att sätta gränser för vad som känns bra. Det är ytterst viktigt att kunna säga ja och nej till en annan 
människas beröring, vare sig det gäller ett barn eller en vuxen. Om en förälder har fått för lite 
information om massage kan det låta suspekt med aktiviteter som massage i förskola och skola. Genom 
att skicka ut ett informationsbrev (eller muntligt informera vid ett föräldramöte) kan man berätta vad 
massagen har för syfte.  
 
Ju mer ett barn längtar efter beröring, desto större risk är det att det faller under inflytande av någon 
som med hjälp av uppmärksamhet och smicker berör barnet på fel sätt. Ett barn som har haft rikliga 
taktila erfarenheter och blivit berört med händer fulla av omsorg och moderlig/faderlig kärlek har en 
större chans att kunna dra sig undan om en vuxen berör barnet med erotiska intentioner. Beröring eller 
massage bör endast utföras tillsammans med den övriga barngruppen eller i närvaro av annan 
personal/vuxen. Ett barn bör aldrig masseras i enrum, även om barnet själv föreslår detta. Man ska inte 
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heller låta barnen massera varandra utan att någon vuxen är närvarande. Föräldrarna bör informeras 
om vilka regler som gäller för massage på förskolan. Det kan finnas en del barn som är överkänsliga 
mot beröring när det gäller att ta emot och ge beröring. Dessa barn måste få tid på sig när man 
introducerar beröring. Annars uppstår risken att de positiva effekterna uteblir. När barn får massera 
varandra skapas en positiv bindning. Genom massage har en potentiell fiende förvandlats till en 
bundsförvant under påverkan av oxytocin. Kompismassage kan användas som ett hjälpmedel i att träna 
och fostra barn till att beröra varandra med respekt. Det är inte alls nödvändigt med någon praktisk 
förberedelse när det gäller kompismassage. Det enda som barnen behöver göra är att fråga varandra 
om lov att få massera innan de börjar. Det är dock av största vikt att som pedagog vara bra förberedd 
och själv vara klar med syftet med massagen. 
 
Genom svenska studier av massage på förskolor och skolor har det framkommit resultat som visar att 
det blir lugnare i barngrupperna om massage införs i de dagliga rutinerna. Det verkar som om det finns 
en slags inbyggd visdom i lugn- och ro systemet som leder till att de barn som redan är lugna inte 
påverkas ytterligare av massage. I stället är det i första hand de barn som behöver lugn och ro som 
uppvisar tydligare effekter av behandlingen. Frivillig massage som sker under strikta former kan bli en 
viktig del i en relation mellan personal och barn, på förskolan såväl som i skolan. Genom detta kan 
man kompensera för den del av bortfall när det gäller kroppskontakt som vår nuvarande livsstil är 
orsak till. 
 
Huden spelar en avgörande roll när det gäller vår kommunikation med andra. Beröring kan ses som ett 
av många språk och kan betyda många olika saker för den som ger och den som tar emot. Barn 
kommunicerar med omvärlden via sin hud och den information som huden tar emot. Fysisk kontakt 
fortsätter sedan att vara en viktig faktor för välbefinnandet livet ut. Lugn- och ro systemet är viktig för 
organismens överlevnad och pågår när kroppen är stilla och inte inriktad på yttre prestation. Trots 
denna stillhet är oxytocin ständigt verksamt i lugn- och ro systemet, men på olika sätt. Det har visat sig 
att beröring under vissa förutsättningar kan framkalla lugn- och ro reaktioner. Detta har observerats när 
det gäller barns tillväxt och hälsa. Förutom att beröring och fysisk kontakt är njutbara, resulterar de 
även i en ökad frisättning av oxytocin. Genom beröring visar människor känslor och överför 
information utan att säga ett ord. Detta sker oftast omedvetet. Oxytocin (även kallat lugn- och ro 
hormon) har en fundamental betydelse för organismen och den styr över effekter som är livsviktiga för 
både människor och djur. 

SYFTE 
 
Att undersöka vad kompismassage har för inverkan på barn i åldrarna tre till fem år i förskolan. 
 

METOD 

Undersökningsdesign 
 
Enligt Svenning (2000) finns det två olika sätt att bearbeta och analysera data, beroende på hur 
problemet preciserats och vilken kunskap som söks; kvalitativ och kvantitativ metod. Den kvalitativa 
metoden skapar sociologiska data utifrån sociala samspel och interaktionsprocesser. Vi har valt att 
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använda oss av kvalitativa metoder, eftersom att vi eftersträvar en djupare förståelse för massagens 
inverkan på barnen och barngruppen. 

Undersökningsgrupp 
 
Nedan presenteras de två förskolorna som vi ingått i vår studie. I studien har det sammanlagt ingått 22 
barn. Vid några tillfällen har dock deltagarantalet varierat beroende på barnens närvaro på förskolan. Vi 
har även valt att intervjua två förskollärare på de respektive förskolorna. 

Förskola ett 
På förskola ett finns det 19 inskrivna barn mellan ett till fem år. Där arbetar två förskollärare, tre 
barnskötare och en kokerska. Den höga personaltätheten beror på att det föreligger extra resurstid på 
förskolan för en flicka som har särskilda behov. Förskolan tillhör Skellefteå kommun och är beläget i 
ett område med villor. På denna förskola påbörjades användandet av kompismassage hösten 2004. 
Förskolans lokaler är inrymda i ett enplanshus och man delar utegård med en annan förskola. På denna 
förskola har personalen formulerat en egen vision som alla pedagoger strävar efter att uppfylla. 
Tyngdpunkten i verksamheten ligger på att barn, föräldrar och personal ska känna sig trygga på 
förskolan och vilja vistas där. ”Vardagssamtalet” mellan barn och vuxna på förskolan fungerar som bas 
i de lärande situationerna. Stämningen på förskolan präglas av trygghet och en välkomnande stämning. 

Förskola två 
På denna förskola finns det 17 inskrivna barn mellan ett till fem år, samt att det här arbetar två 
förskollärare, en barnskötare och en kokerska. Förskolan tillhör Skellefteå kommun i ett område med 
mest villor. På denna förskola har de inte använt sig av kompismassage under de senaste åren. Även 
denna förskola är utformad som ett enplans hus och den delar utegård med en annan förskola. Denna 
förskolas verksamhetsidé ser ut så att personalen värnar om att alla barn ska få en god social 
kompetens, att alla ska vara goda kamrater, vara trygga och att varje enskilt barn blir sett. Personalen 
och barngruppen upplevs som en trygg och social grupp.  

Avgränsningar 
Vi gjorde en medveten avgränsning genom att bara välja barn i åldrarna tre-fem år. Vi valde dessa 
åldrar eftersom vi gjorde bedömningen att dessa barn hade de bästa fysiska förutsättningarna då det 
gäller koordination, för att kunna genomföra massagen samt att det skulle underlätta för oss att se 
eventuella effekter av massagen hos dessa barn. När det gäller påvisade effekter av massage har vi valt 
att inrikta oss på att undersöka vilken inverkan kompismassage har på barn och barngruppen. 
 

Datainsamlingsmetoder 
 
Insamlingen av primärdata har skett genom litteraturstudier, individuella halvstrukturerade intervjuer 
med två förskollärare på två olika förskolor, samt genom personliga ostrukturerade observationer av 
barnen och barngruppen på samma förskolor där förskollärarna arbetade. Urvalsförfarandet grundade 
vi på Svennings (2000) antagande om att kvalitativa undersökningar är resurskrävande. Grundtanken 
med kvalitativa intervjuer är vidare att exemplifiera, inte att generalisera. Med bakgrund av detta 
gjorde vi därför ett strategiskt urval. Urvalet skedde på samma förskolor som vi tidigare haft vår VFU 
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på vt-05. 

Intervjuer 
Enligt Svenning (2000) finns det tre större grupper av intervjuer. Den mest krävande intervjuformen är 
den form som är strukturerad, eftersom både frågor och svar är systematiskt ordnade. Denna metod 
kräver att man som intervjuare har en relativt god uppfattning om vilken typ av svar man förväntar sig 
att få från den intervjuade redan från början. En strukturerad intervju kan man dessutom inte korrigera 
i efterhand. De frågor man som intervjuare ställer och de färdiga svarsalternativen måste därför vara så 
heltäckande som möjligt. 
 
En ostrukturerad intervju kännetecknas istället av att intervjuaren ställer frågorna på ett systematiskt 
sätt, men antecknar svaret ostrukturerat. Ostrukturerade intervjuer benämns också som intervjuer med 
öppna frågor. I denna undersökning har vi använt oss av en halvstrukturerade intervjuer där 
intervjupersonerna har besvarat våra öppna frågor (bilaga 5). Intervjutillfällena har genomförts enskilt 
och med en förskollärare i taget och en av oss. Sammanlagt har fyra intervjuer gjorts vid fyra olika 
tillfällen (två intervjuer med vardera förskollärare) och det är förskollärarna som vi har intervjuat. 
Syftet med att intervjua förskollärarna var att ge vår studie en djupare validitet, eftersom dessa 
förskollärare bägge har jobbat länge på dessa förskolor och därför väl känner till barnen och deras 
beteenden. Denna kännedom om barnen skulle med större sannolikhet leda till att vi tillsammans med 
förskollärarna lättare skulle kunna identifiera vilken inverkan kompismassagen gett på barnen. Vi 
valde yrkeskategorin förskollärare eftersom de har en högskole utbildning vilket inte barnskötare har. 

Observationer 
Observationer kan enligt Svenning (2000) användas både för kvalitativa och kvantitativa metoder 
(Svenning, 2000). De kvalitativa observationerna kan dels vara observatörsbaserade och/eller 
deltagarorienterade. I denna studie har vi valt ett deltagande perspektiv eftersom vi i enlighet med 
Svenning som anser att ett deltagande perspektiv ger mer utrymme för förståelse än 
observatörsbaserade observationer. 
 
Eftersom vi har gått tre år på lärarutbildningen samt att vi återvände till en ”känd” VFU-plats kan vi 
känna att vi har respekt för människors erfarenheter och en god förankring i människors beteende inom 
detta område. Enligt Svenning leder en god förankring genom deltagarobservationer till att insikten i 
en problematik blir god. När vi samlat in data från våra observationer har dessa även värderats genom 
diskussioner med respektive förskollärare, för att vi som lärarstuderande ska kunna göra ett urval av 
vilken information som varit relevant för detta arbete. Enligt Stensmo (2002) är det av betydelse att 
både en ”insider” och ”outsider” betraktar samma händelser i ett förändringsarbete ur olika perspektiv. 
Det är en styrka som innebär att båda parter kan tillföra varandra unika erfarenheter av vad som skett 
under själva förändringsarbetet. 
 
Observationerna av barnen har varit ostrukturerade och dokumentation har skett genom löpande 
anteckningar om olika iakttagelser. Förutom detta innebär deltagarobservationen ständiga växlingar 
mellan att iaktta, lyssna, fråga och handla. Observationerna av barnen skedde vid utförandet av 
massagen, men även vid alla andra tillfällen som vi befann oss på förskolorna, för att kunna se 
eventuella effekter av massage. 
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Undersökningsuppläggning 
 
Vi valde att använda oss av metoderna ovan därför att vi först ville få en bakgrund för kompismassage 
som arbetssätt i förskolan och därefter praktisera våra kunskaper för att få en jämnare balans mellan 
teori och praktik. Detta ansåg vi var viktigt. Efter avslutande praktisering av kompismassage på 
förskolorna, intervjuades förskollärarna för att ta reda på om de ansåg att det skett någon förändring 
hos barnen och i barngruppen. 

Forskningsetik 
 
Enligt Stensmo (2002) är det i utbildningsvetenskaplig forskning viktigt att ett avsnitt om 
forskningsetiska överväganden som ingår i studien. Vi har informerat föräldrarna till de berörda barnen 
(via personligt överlämnande brev (se bilaga 6) på den förskola där massage inte varit en prövad 
metod) om att vi kommer att använda oss av massage som metod i barngruppen. På den förskola där 
massage tidigare använts fick föräldrarna information om massagen via ”vardagssamtal”. Barnen har 
deltagit anonymt i undersökningen och deltagandet har varit frivilligt. Barnen har haft rätt att avbryta 
sin medverkan, vilket även meddelats föräldrarna. De förskollärare som vi intervjuat har redovisats 
anonymt, där vikten fästs vid vad förskollärarna ansett om massage som metod.  

Tidsplan 

Teori 
Först genomförde vi en litteraturstudie för att skaffa oss bakgrundskunskap. Denna kom att ligga till 
grund för vårt praktiska utförande. Under denna tid arbetade vi fram intervjufrågorna (bilaga 5), brevet 
till föräldrarna (bilaga 6), planeringen inför genomförandet av massagen (bilaga 1) och massagesagorna 
(bilaga 2-4). 
 

Praktik 
Två olika förskolor jämfördes, för att kunna se om det förelåg någon skillnad. På den ena förskolan är 
massage en nyligen påbörjad arbetsmetod (ht - 04), medan massage som metod på den andra förskolan 
ej använts tidigare. Vi intervjuade en förskollärare på vardera förskola om påvisat resultat. Vi samlade 
in material via personliga observationer av barnen på förskolorna. Utöver det fick förskolebarnen 
massera varandra. Utförandet skedde vid ett tillfälle/vecka vid den förskolan som redan provat på 
massage och vid två tillfällen/vecka på den förskola där massage var en oprövad metod. De förskolor 
som vi undersökte är de samma som vi haft vår VFU på vt – 05. Den tidpunkt som vi valde att förlägga 
massagetillfällena var före eller efter lunch. Vid de tillfällen när massagen utfördes efter lunch 
fungerade den som en slags vila, så att barnen skulle behålla lugnet in bit in på eftermiddagen. Till en 
början var det vanligt att barnen själva fick välja vem de ska ”para ihop” sig med, men allt eftersom 
tillfällena förlöpte har vi tillsammans med förskollärarna styrt sammansättningen av paren. Paren 
fördelas med den tanken att barnen ska få massera någon som de i vanliga fall inte leker med, samt att 
ett barn som var säkrare i massageutövningen fick massera ett barn som var mer osäkert. 
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Material 
 
Vi har använt oss av sju intervjufrågor (bilaga 5). Vi har bandat intervjuerna med hjälp av en 
mikrokassettbandspelare. Vid utförandet av massagen har vi använt oss av massagesagor (bilaga 2-4).  
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RESULTAT 
 
Vi kommer att redovisa resultatet som en löpande berättelse, där vi sätter stor vikt vid den 
genomlöpande röda tråden. Vi kommer först att presentera intervjuerna med förskollärarna och avslutar 
sedan med en sammanfattning från våra observationer om de effekter som vi ansåg påvisades hos 
barnen och barngruppen efter genomförd kompismassage. 

Intervjuer 

Intervjutillfälle ett med förskollärare på förskola ett 
Barnmassage började användas hösten 2004 på denna förskola, men förskolläraren var själv inte 
närvarande när det påbörjades. De metoder som personalen på förskolan då använde sig av var lite 
”allmän” massage och massagesagor. Förskolläraren själv har inte haft övergripande ansvar vid 
utförandet av barnmassage, men har dock varit närvarande och bevittnat utföranden. 
 
Förskolläraren upplever massage som väldigt positivt och att det är en bra metod att använda sig av. 
Hon tror att alla människor mår bra av beröring och när barnet är på förskolan en stor del av dagen kan 
det vara extra viktigt att uppmärksamma detta, eftersom att barnet hemma får mer ”naturlig” beröring 
än vad det får på förskolan. Hon säger vidare att hon har sett att massage ger lugn och harmoni. En del 
barn tycker att det är spännande i början när det ska påbörjas, men hon har aldrig upplevt något barn 
som tycker att det är obehagligt med massage. Förskolläraren ser också massage som ett sätt att stärka 
barngruppen och detta leder i sin tur till en gruppkänsla. Massage kan också tillfredsställa 
kroppsuppfattningen och stärka beröringsbehovet. Massage kan leda till att barnet lär sig var det har sin 
rygg, sin axel samt andra kroppsdelar som inte är synliga för dem. Hon tror även att massage kan 
minska spänningar i barngruppen, eftersom barnen både får vara den som ger och den som tar emot 
massage. Hon ser även massage som en metod för barnen att hjälpa varandra och sig själva att slappna 
av. Förskolläraren tycker att vissa tillfällen kan vara speciellt lämpliga för massage och ett sådant 
tillfälle kan vara strax före lunch.  Eftersom massagens lugn följer med vid intagandet av måltiden och 
då ger ett fortsatt lugn. Massage bör inte utföras innan situationer som skapar stress (t.ex. vid 
påklädning av barnen), för då kan den lugna effekten av massage gå till spillo. 
 
Den skillnad som personalen har sett på förskolan sedan massagen började användas som metod hösten 
2004, är det som händer för barnen i det ögonblicket som massagen utförs. Personalen på förskolan har 
märkt att många barn tycker om massagestunderna och att en del barn verka tappa uppfattningen av 
”tid och rum”. Här anser hon att den största förändringen visats sig. Vidare säger förskolläraren att för 
att se långsiktiga effekter av massage måste denna utföras kontinuerligt och ofta. Annars är det risk att 
effekterna bortfaller och att det istället blir en fråga om teknik för barnen om hur händerna ska röra sig, 
istället för att de koncentrerar sig på att slappna av. Förutom de tidigare effekterna som förskolläraren 
påtalat, anser hon även av barnmassage kan skapa kontakter barn emellan. När barn får massera 
varandra kan detta sedan leda till att barnen börjar leka med varandra, även när man masserar någon 
man inte lekt med tidigare eller blivit masserad av någon man inte lekt med tidigare. Slutligen bör man 
på en förskola enligt förskollärarens åsikt ha massage minst en gång i veckan för att kunna få ut mesta 
möjliga effekter av metoden. 
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Intervjutillfälle ett med förskollärare på förskola två 
När det gäller på massage berättar hon att de har använt sig av bl.a. massagesagor i samlingen och att 
de har suttit i en stor ring och masserat varandra. Barnen tyckte det var jättemysigt. Men det har inte 
varit någon kontinuitet i det och det var några år sedan sist, så de barn som är här nu har inte varit med 
om det. Andra metoder som användes då var även att rita bokstäver på barnens ryggar. Hon kände att 
barnen lärde sig mycket av det, bl.a. koncentration. Förskolläraren anser att massage är ”toppen” och 
att de har efterlyst barnmassage som fortbildning. Personalen på förskolan skrev för något år sedan ner 
det i sin utvecklingsplan. 
 
Hon fortsätter att säga att massage är något som man kan utföra utan att behöva göra en massa 
förberedelser. Den som utför massagen kan sitta i en samling och berätta en massagesaga. Det kräver 
inte så mycket av personalen om de har kommit in i arbetssättet. Förskolläraren säger att hon kan 
använda sig av massage när gruppen är lite orolig och inte kan hitta på något. Då kan hon sätta sig med 
en grupp och läsa massagesagor så att barnen får lugna ner sig. Detta kan vara bra att använda sig av på 
vintern när temperaturen sjunker och barnen inte kan vara ute lika mycket. Förskolläraren avslutar med 
att säga att massage är väldigt intressant och att hon hoppas att hon får lära sig mer under dessa veckor.  
 

Intervjutillfälle två med förskollärare på förskola ett 
Förskolläraren har sett att många av barnen upplever massage som positivt och att de framför allt 
tycker att det är skönt att få massage. Det har visat sig lite svårare för barnen att motivera sig att ge 
massage, än att få. Men hon tror att detta kommer att ge med sig med tiden. Vidare har hon även sett att 
en del barn kan ha svårt med handrörelserna när det gäller utförandet av massagen.  
 
Som vuxen bör man också tänka på att det blir mycket roligare för barnen att ge och få massage om de 
verkligen får tillfälle att lära sig att utföra massagen ordentligt. Förskolläraren tycker sig ha upptäckt att 
det är svårare för barnen att utföra massage än vad hon hade trott, när det gäller att kunna koordinera 
sina händer osv. Dessutom tycker hon sig se att det blir en tankeomställning som barnen måste göra för 
att kunna lära sig de nya rörelserna. Men här kan hon se att de barn som under denna tid har fått utföra 
massage har lärt sig väldigt mycket när det gäller koordination och hon tror att massage ger en bra 
träning för detta. 
 
Även frågan om barnens placering vid utförandet har förskolläraren sett som en process för dem – vem 
som ska sitta framför eller bakom, samt om barnet ska ta av sig tröjan för att få en mer fysisk beröring 
av sin kompis. Förskolläraren är av den åsikten att hon tycker att man som personal ska jobba för att 
barnen ska ta av sig tröjorna vid utförandet för att komma åt de fysiska effekterna, samt att det kan 
upplevas mer motiverande att ge massagen om barnet får utföra det på ryggen och om den som blir 
masserad i sin tur kan låta sig själv att slappna av. Det är här dock viktigt att poängtera att man inte ska 
tvinga något barn att klä av sig om det inte vill. Men hon tror att om man har kontinuerlig massage på 
förskolan skulle detta inte vara något problem. En annan sak som också varit positivt med att ha 
massage kontinuerligt på förskolan har varit att nu vet barnen hur de ska placera sig vid utförandet – att 
ett barn ska sitta framför och ett barn ska sitta bakom, samt att barnen vet att dom oftast inte fått välja 
vem dom ska massera.  
 
Förskolläraren tror vidare att man som vuxen med fördel kan göra medvetna val när det gäller att dela 
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upp barnen ett tag. Senare när barnen lärt sig massagetekniken kan de få välja ibland. Däremot kan det 
fungera som en ”öppning” för vidare vänskap om ett barn får utföra massage tillsammans med ett annat 
barn som det i vanliga fall inte leker med. På en del barn har förskolläraren tydligt kunnat se att de 
”stannat av” vid utförandet av massagen. Detta speciellt när det suttit något barn bakom som kunnat 
utföra massage ordentligt och inte stannat av under läsningen av massagesagan. 
 
Sammanfattningsvis säger förskolläraren att hon tycker att massage är bra för motoriken, känslan, 
lugnet, sammanhållningen och tryggheten, samt även mycket mer. Men hon poängterar vidare att det 
inte går att se resultatet från massagen på kort sikt, utan effekterna visar sig i stället under lång sikt. Här 
tar hon som exempel upp att om barnen redan vid tre års ålder får börja med massage kommer de sedan 
vid sex års ålder att visa upp en helt annan färdighet, än de barn som inte alls fått använda sig av 
massage. Genom sådan övning anser hon att barnen får en tillgång. 
 
Hon säger också att hon anser sig ha sett att den kroppskontakt som massage ger skapar en frisättning 
av endorfiner, detta då genom att de barn som är energiska helt plötsligt stannar upp när de får 
massage. Hon säger vidare att personalen på förskolan inte alltid hinner ge mycket kroppskontakt till 
barnen och ibland är detta inte så lätt heller. Vissa barn vill inte ha det. Genom att då använda sig av 
massage i verksamheten får barnen en möjlighet till att få kroppskontakt. För en del barn är det inte 
heller en självklarhet att ha kroppskontakt med andra. Erfarenheten från kroppskontakt grundar sig ofta 
på tidigare förhållanden i hemmet. Eftersom barnens hud är så len anser förskolläraren att massagen ger 
både någonting för den som ger och den som tar emot. Men det är viktigt att motivera barnen att inte 
stanna upp med rörelserna innan de får instruktioner till nya rörelser. Hon tycker också att 
massagesagorna inte bör vara så långa, det är bättre att barnen lär sig mönstren. 
 

Intervjutillfälle två med förskollärare på förskola två 
Förskollärare tycker att det har blivit en stor skillnad på många av barnen. Barnen frågar efter 
massagestunderna och även de som är mer aktiva ser fram emot att få och ge massage. Hon har sett att 
de mindre barnen som är runt tre, fyra år varit lite rädda för att lägga sig ner och få massage. Detta 
anser hon är för att de är rädda för att somna. Men allt eftersom tiden förflutit, har dessa barn insett att 
de inte somnar, utan kan slappna av och njuta av stunden. 
 
Hon tycker att det har skett en stor förändring med att barnen skyndar sig att sätta sig, så att de ska få 
massage först. Hon upplever inte att det har varit några större oppositioner mot att parindelningen 
styrts. Förskolläraren tycker sig också se en skillnad på hur motiverade barnen är till massagestunderna 
och att det är roligt att se den empati de känner för varandra. 

Sammanfattning av observationerna 

Förskola ett 
De barn som deltar i kompismassagen är tre till fem år. Eftersom dessa barn är vana vid massage sedan 
tidigare, är det inget barn som ifrågasätter varför vi ska utföra massage. Den tidigare vanan av massage 
gör också att de flesta barn tar av sig kläderna på överkroppen vid första massagetillfället. En viss 
förväntning kan märkas i barngruppen. Det visar sig vid starten att det var lätt för barnen att tappa 
tråden och istället för att lyssna på instruktionerna för massagen, har de ”förlorat” sig i sagan som lästs. 
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Detta har blivit bättre allt med tiden och problemet försvann allt eftersom. Ett annat moment som varit 
något förvirrande för dem var vilken kompis de skulle utföra massagen med. Barnen vill gärna välja 
sina kompisar själva.  
 
Utifrån barnens reaktioner på de använda massagesagorna görs kontinuerligt olika bedömningar för att 
anpassa sagorna efter barnen när det gäller det tempo sagorna läses i, hur utförliga instruktioner barnen 
får om de olika rörelserna, samt vilka kompisar de får utföra massagen tillsammans med. Dessa 
anpassningar görs med syftet för att förbättra effekten av massagen för barnen och för att barnen ska 
uppleva massageutförandet som positivt. Bedömningarna görs genom personliga observationer, eller 
genom att spontant samtala med barnen om massagen för att få reda på barnens åsikter och upplevelser 
av kompismassagen. 
 
Barnen gillar massagen som innebär en stunds avkoppling och beröring. Inga negativa effekter har 
observerats med den eller att något barn varit negativt inställd till massage. Dock uttrycker de flesta 
barn den åsikten att de hellre vill bli masserade, än att massera någon annan. Men det fanns även barn 
som hellre masserar. Det har ofta hänt att en del barn slappnat av så mycket att de upplevt att de blivit 
trötta. Det har direkt efter massagen varit en lugnare i stämning i barngruppen och det har visat sig på 
det sätt att barnen varit lugnare och att ljudnivån har varit lägre. Massagens lugnande effekter har visat 
sig mest på de barn som är ”livliga” (tre pojkar i fyra årsåldern), eftersom dessa vid massageutföranden 
kunnat ge sig själva ro att slappna av. Dessa barn har även varit förvånansvärt duktiga på att utföra 
massagen när de ger sig själva möjligheten att koncentrera sig på detta. Detta fenomen syntes speciellt 
på en pojke som i ”vardagen” har svårt att behålla koncentrationen och fokus på bestämda objekt en 
längre tid. 
 
En annan effekt som visar sig är att barnen verkar finna nya kompisar via massagen. Massagen har 
fungerat som en öppning till en fortsatt vänskap. Detta är speciellt tydligt i tre fall (då det gäller en 
pojke i fyra årsåldern, en flicka i tre årsåldern och en flicka i femårsåldern), där det märks att dessa 
barn har fått en ny medvetenhet om varandra. Någon skillnad har inte setts när det gäller möjlighet till 
utförande av kompismassage beroende på barnens ålder eller kön, förutom av naturliga skäl motoriken, 
samt barnens ”dagsform”. När massage använts som metod i verksamheten under en tid börjar barnen 
även fråga efter det. 
 

Förskola två 
Barnen som är närvarande vid massagetillfällena är mellan tre och fem år. Barnen får vid första 
tillfället berätta vad de vet om massage. Det visar sig att de flesta barnen vet vad det är eller har använt 
sig av det på ett eller annat sätt utanför förskolan. Barnen visar tidigt en nyfikenhet. Eftersom att 
massage är en oprövad metod på denna förskola känns det inte naturligt att låta barnen ta av sig 
tröjorna och tillsammans med förskolläraren görs överenskommelsen om att barnen behålla ha kläderna 
på. 
 
Ett hinder som visar sig vid första tillfället när massagen utövas är att femåringarna har lite svårt att 
koncentrera sig vid utförandet av massagen. Ett försök att leda dem till koncentration genomförs 
genom att få dem att koppla bort sin omgivning och att bara koncentrera sig på sig själva. Allt eftersom 
fungerar detta bra. Ett annat problem som uppstår är att de tycker att det kittlas när kompisen börjar 
massera. Här får det poängteras att om barnen slappnar av kittlas det inte. Detta måste upprepas under 
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några massagetillfällen, men det blir bättre för varje tillfälle. Deras fas i den fysiska och psykiska 
utvecklingen kan göra att vissa barn har svårt att slappna av. Rösten av en vuxen användes som redskap 
för att skapa rätt stämning i gruppen och vid ett tillfälle släcks lampan, för att massagens lugnande 
stämning ska överföra sig till barnen, samt att de ska få ut den bästa effekten av massage. Det sätt som 
massagen avslutas på ger stor effekt på den fortsatta stämningen i barngruppen. Det visar sig tydligt att 
en lugn avslutning ger lugnare barn, istället för om barnen rusar ut direkt ur rummet. Detta är mycket 
påtagligt vid en situation när det sker en ”femårsträff” efter massagen. Det infinner sig en otrolig 
stämning i gruppen. Det är ingen som pratar i munnen på varandra, utan barnen sitter tysta och gör sina 
uppgifter. Det går att prata med barnen i lugn ton och de gör samma sak tillbaka. Detta är en stor 
skillnad från andra ”femårsträffar”. 
 
Enligt observationerna tolkas det som att de barn som är tre år har haft lättast att utföra massagen. 
Dessa barn har inte något problem att slappna av och det förefaller som att barnen går in i uppgiften 
helt och hållet. Ett undantag gäller en flicka på tre år, som har svårt att lägga sig ner och få massage 
eftersom att hon är rädd för att somna. Hon får utföra massagen med sin storasyster som är fem år, för 
att hon ska kunna känna sig trygg. Inför det näst sista tillfället lägger hon sig ner frivilligt och får 
massage liggande. Det är väldigt positivt att se att hon känner sig trygg nu och vet att hon inte somnar. 
Man kan tydligt se att hon behövt tid på sig för att få denna trygghet. 
 
En pojke i tre årsåldern har ett väldigt utåtagerande beteende. Pojken vet inte hur han ska få kontakt 
med sina kompisar och tar till fysiskt våld som ett försök till kontakt. Vid första massagetillfället visar 
det sig hur han slappnar av helt och är väldigt duktig, både på att ge och ta massage. Redan vid detta 
tillfälle och återkommande under hela den period som massage utövas på förskolan, visar sig den 
empati han egentligen känner för sina kompisar vid utövandet av massage. Dock visar han inte upp 
någon överföring av denna empati vid andra tillfällen utöver massagen. Detta tolkas som att massage 
kan fungera som en kompletterande metod i ett försök att få honom mer empatisk gentemot sina 
kompisar, samt att det tar längre tid än den vi har haft tillsammans för att han ska överföra den 
empatiska känsla han funnit vid massageutövandet även till andra situationer. Med bakgrund av detta 
görs bedömningen att massage är en bra metod att använda sig av för denna pojke. 
 
En flicka som är fem år visar tidigt att hon inte tycker att det är kul att ge och få massage. Även i andra 
situationer visar hon att hon inte är speciellt intresserad av umgänge med de andra barnen. Om hon får 
välja fritt blir den valda aktiviteten gärna något som inte innebär gemenskap med andra, t.ex. att sitta 
och rita. Med bakgrund av detta känns det extra viktigt att hon deltar vid massagetillfällena, så att hon 
får tillfälle att vara med de andra barnen. Genom detta får hon då öva på socialt samspel. Hon deltar vid 
massagentillfällena och hon visar sig vara duktig på att slappna av, men trots detta kan inte någon 
skillnad ses på hennes fortsatta vanor. Med hjälp av massagen och annan social träning kan det så 
småningom förmodligen uppstå förändring hos henne. 
 
För att få fram barnens känslor och upplevelser av kompismassagen ställs spontana frågor till dem. De 
flesta barn svarar att de känner sig lite trötta efter massagetillfället, att de blir glada och att det är skönt. 
Det läggs inte så mycket vikt på vilken teknik de använder sig av, utan i huvudsak att de masserar hela 
ryggen eller magen på kompisen. Det viktigaste är att de får beröring. Det visar sig att barnen tidigt 
börjar efterfråga massagetillfällena. Vid andra tillfällen börjar vissa barn även att tillverka egna 
massagesagor. Vid det sista massagetillfället tillfrågas barnen om de skulle vilja fortsätta med massage 
på förskolan och då är alla utom den femåriga flickan överens om att de vill fortsätta. 
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DISKUSSION 

Validitet 
 
Enligt Svenning (2000) innebär validitet att man mäter det man avser att mäta. För att bli insatta i 
ämnet gjorde vi litteraturstudier om massage som helhet, för att sedan avgränsa oss till barnmassage. 
Detta bidrog till att vi fick vårt syfte belyst ur olika synvinklar och validiteten ökades, eftersom att 
litteraturstudien gjordes före den empiriska undersökningen. 
 
Granskningen av intervjuerna präglas av en viss subjektivitet, eftersom den insamlade informationen 
tolkas personligen av oss. Enligt Kvale (1997) kan man dock betrakta validiteten i intervjuerna som 
hög, eftersom de intervjuade har fått komma till tals och objektets natur och verklighet speglas. Vidare 
bör man vid kvalitativa undersökningar vara försiktig med generaliseringar. Denna studie visa är 
begränsad till att visa på exempel från empirin. 
 

Reliabilitet 
 
Begreppet reliabilitet innebär enligt Svenning (2000) att resultaten är tillförlitliga. Faktorer som 
påverkar tillförlitligheten vid intervjuerna är om den intervjuade har påverkats av tidsbrist, humör eller 
intressesvacka. Tillförlitligheten kan också bero på om förskollärarna har svarat ärligt på frågorna. 
Tillförlitligheten när det gäller observationerna har påverkats av våra personliga bedömningar. Det vi 
har redovisat är effekter på barnen som vi har lagt vikt vid och relaterat till utövandet av massage. 
 
Vi anser att det har varit svårt att redovisa resultatet från observationerna. Detta kan bero på att det var 
första gången för oss som observationerna har haft en sådan tyngdpunkt i en uppsats, samt att 
observationerna har varit ostrukturerade. Om vi från starten hade haft ett observationsschema som vi 
följt och gjort markeringar i, skulle troligtvis sammanställningen har varit lättare. Detta gick dock inte 
att avgöra förrän efteråt, när vi har fått mer erfarenhet av observationer. Om man ska följa ett 
observationsschema med bestämda kategorier – alltså att man vet vilka effekter som kan uppstå krävs 
det att man redan har erfarenhet om det ämne som ska undersökas, samt att man har vana att observera. 
Trots förberedande litteraturstudier kan vi i efterhand även känna att det behövs även omfattande 
praktik för att kunna greppa det undersökta ämnet och det tidsperspektiv som vi har haft möjlighet att 
utföra denna studie på är alldeles för kort. Med en studie över längre tid skulle möjligheterna att kunna 
uttala sig om effekterna av kompismassagen vara lättare att redovisa och detta finns det även belägg för 
i vår bakgrund. 
 
Fördelen med att använda samma förskolor där vi tidigare genomfört vår verksamhetsförlagd 
utbildning (VFU) på, är att vi redan känner till arbetsrutinerna på förskolorna och barngrupperna. Detta 
är en god förutsättning eftersom utövandet av massage är intimt. Det faktum att vi redan var ”kända” 
ledde till mindre tid behövdes för orientering av förskolan. Denna studie har präglats av vår 
subjektivitet, men eftersom att utövandet av massage är väldigt intimt ser vi detta inte det som en 
nackdel. Vi anser att vi tack vare vår förförståelse fått fram resultat som hade varit svåra att nå om vi 
inte redan varit ”kända” på de respektive platserna. 
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RESULTATDISKUSSION 

Massage som metod 
 
Förskollärare på förskola ett (kommer vidare att benämnas som förskollärare ett) upplever massage 
som väldigt positivt och att det är en bra metod att använda sig av, samt att alla människor mår bra av 
beröring. Sanner (2002) anser att det är av stor vikt att vuxna som arbetar med barn blir medvetna om 
hur viktigt det är med beröring. Genom att skaffa sig en sådan kunskap kan beröring bli ett hjälpmedel i 
ett led att stimulera barns utveckling på ett fördelaktigt sätt och dessutom påverka relationerna mellan 
vuxna och barn, samt barn och barn i en positiv riktning. Förskollärare på förskola två (kommer vidare 
att benämnas som förskollärare två) anser att massage är positivt och att personalen på förskolan har 
efterlyst barnmassage som fortbildning. Personalen skrev för något år sedan in detta i sin 
utvecklingsplan. Jelvéus (1998) skriver att hon verkar se en ökning av intresse för beröring och 
massage. Sanner (2002) anser att massagestunderna kan ses som ett sätt att uppfylla de krav som sätts 
på förskolan i läroplanen för förskolan, utformad 1998. I läroplanen (Lpfö-98) kan man läsa att barnen i 
förskolan ska utveckla sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning, samt få sina behov 
respekterade och tillgodosedda. 
 
Förskollärare två menar att massage är något som man kan utföra utan att göra en massa förberedelser 
och att det inte kräver så mycket av personalen när man väl har kommit in i arbetssättet. Enligt Jelvéus 
(1998) tas barnmassage ofta emot som en välkommen idé. Det svåraste för personalen anser Jelvéus är 
att lösa problemet med tid; När ska man hinna med själva utförandet? Det är lätt hänt att man låter en 
enkel idé om att införa massage i en barngrupp växa och te sig otympligt och ohanterligt. Jelvéus anser 
dock att det inte alls är nödvändigt med någon praktisk förberedelse när det gäller kompismassage. En 
pall, en stol eller några kuddar på golvet kan fungera som utrustning. 

Barnens upplevelse av massage 
 
De reaktionerna som visade sig på barnen på förskola ett var att massage inte mottogs som ett nytt 
”fenomen”. I stället kunde man tydligt se att dessa barn var vana vid denna metod sedan tidigare. För 
dessa barn blev det en självklarhet att de skulle beröra sina kompisar. Massageutövandet handlade mer 
om att det skulle utföras oftare och inte varför. Eftersom att massage inte var en ny metod på denna 
förskola, upplevdes det att det var lätt att använda sig av massage på förskolan. Egentligen behövdes 
inget nytt arbete introduceras, utan snarare blev det att ta vid där det tidigare avslutats av de andra 
pedagogerna, samt att omvandla det mer personligt genom egna former. Det har vid specifika tillfällen 
överraskande kunnat observeras att det barn som masserats av en lärarkandidat även gärna velat 
massera tillbaka (det hade på förskola ett bestämts att de barn som skulle bli över skulle bli masserat 
av lärarkandidaten). Men det finns belägg för ett sådant fenomen där Jelvéus (1998) framhåller att barn 
som masseras av personal på förskolan snart gärna vill massera tillbaka. Barnen började även ställa 
nyfikna frågor om massage.  
 
På förskola två visade barnen direkt en nyfikenhet inför påbörjandet av massage. Detta kan bero på att 
barnen inte har utövat massage på förskolan, utan bara utanför t.ex. i hemmet eller vid någon annan 
förskola. Massage blev därför en ny upplevelse för barnen på förskolan. En märkbar effekt kunde 
direkt uttydas och den visade sig genom att barnen efterfrågande massage vid andra tillfällen. En del 



 26 
 

 

barn visade direkt tecken på att de kunde slappna av obehindrat. Detta blev efterhand naturligt för alla 
barnen. Responsen på massagen upplevdes vid starten som positiv. Det gjordes en överenskommelse 
tillsammans med förskolläraren om att det barn som skulle ”bli över” vid parindelningen skulle 
masseras av förskolläraren för att observatören skulle kunna få en god överblick på barnen och se 
deras reaktioner på massagen och hur denna utövades av barnen. Barnet som inte parades ihop med en 
jämnårig kompis accepterade att bli masserad av förskolläraren och att ge denna massage. 

Påvisade effekter på barnen 
 
Förskollärare ett poängterar att när barnen är på förskolan en stor del av dagen kan det vara extra 
viktigt att uppmärksamma barns behov av beröring, eftersom att barn får mer ”naturlig beröring” 
hemma. Jelvéus (1998) framhåller att som förskolepersonal gör man en stor insats i sin roll som 
ersättare för alla föräldrar. Människor som arbetar med barn skapar tillsammans med föräldrarna 
barnens livsgrund. Det är förskoleåren som lägger grunden till den fortsatta utvecklingen. Förskollärare 
ett har sett att massage ger lugn och ro och Uvnäs Moberg (2000) referar till om svenska studier som 
utförts på förskolor och skolor där det har framkommit resultat som visar att det blir lugnare i 
barngrupperna om massage införs i de dagliga rutinerna. Vid observationer på förskola ett har det visat 
sig att massagen lett till en lugnare stämning på förskolan direkt efter att den blivit genomförd. 
Förskollärare två säger att hon kan använda sig av massage när barngruppen är orolig och inte kan 
bestämma vad de ska aktivera sig med. Hon kan då sätta sig ner med en grupp och läsa massagesagor, 
så att barnen får lugna ner sig. Jelvéus (1998) poängterar att man kan påbörja kompismassage när som 
helst när barnen har lust, eller om man vill påverka stämningen i en barngrupp eller klass. På förskola 
två anser förskolläraren att de barn som var mest oroliga var de barn som är tre år. De hade svårast att 
koncentrera sig och var rädda att somna. Men som observatör tolkades det som att detta bara gällde ett 
barn, en flicka på tre år. Hon var rädd för att lägga sig ner och få massage liggande. I slutet på 
massageperioden observerades det dock att denna rädsla försvann. Den anpassade metoden hade 
fungerat för att få henne trygg med massage. 
 
Förskollärare ett tolkar massage som ett sätt att stärka barngruppen och detta leder i sin tur till en 
gruppkänsla. Jelvéus (1998) poängterar att man kan involvera hela barngruppen i massage och låta dem 
massera varandra och skapa bättre stämning och social kontakt. Förskollärare två har sett att barnen 
visar en stor empati för varandra vid utförandet av massage. Förskollärare ett anser vidare att massage 
också kan tillfredsställa beröringsbehovet och stärka kroppsuppfattningen. Jelvéus (1998) anser att 
genom att få hudkontakt kan hjärnan skapa en bild av hur resten av kroppen ser ut. Ju mer kroppen 
berörs, desto tydligare blir bilden. Genom denna process kan man därför se att kroppsuppfattningen 
ökar med hjälp av riklig beröring. Kroppsuppfattningen är viktigt för barns utveckling av motorik och 
koordination. Vid våra observationer på förskola ett har det visat sig att massage lett till att barnen fått 
en bättre motorik och koordination. Vidare säger Jelvéus att närhet och beröring är betydelsefulla 
grundstenar i barns utveckling. Hos människor är behovet av beröring stort och detta är särskilt 
påtagligt hos små barn. Sanner (2002) framhåller att barn kommunicerar med omvärlden via sin hud 
och den information som huden tar emot. Jelvéus (1998) anser att eftersom att de viktigaste 
grundstenarna för hjärnans utveckling är känselintryck bör massage och beröring ingå som en 
självklarhet i förskolans verksamhet. 
 
Förskollärare ett tycker att speciellt de barn som är energiska plötsligt stannat upp när de får massage. 
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Uvnäs Moberg (2000) hänvisar resultat i svenska studier där det visat sig att de barn som uppvisat den 
tydligaste förändringen efter att massage införts i de dagliga rutinerna var de oroliga pojkarna. Deras 
beteende hade under försöksperioden förändrats till att de blev mindre aggressiva och socialt mognare 
jämfört med stökiga barn som inte fick massage. Vid observationer på förskola ett har de pojkar som 
varit ”livliga” fått ett lugn i samband med massagen. 
 
En pojke på tre år på förskola två har ett väldigt utåtagerande beteende. Pojken vet inte hur han ska få 
kontakt med sina kompisar och tar till fysiskt våld som försök till kontakt. Vid det första 
massagetillfället visar det sig att han slappnar av helt och utför och mottar massagen på ett väldigt bra 
sätt. Redan vid första massagetillfället och återkommande under hela den period som vi utövar massage 
på förskolan visar sig den empati han egentligen känner för sina kompisar vid massageutövandet. Det 
visade sig dock inte någon skillnad efteråt på den ovannämnde pojkens fortsatta vanor att ta till fysiskt 
våld. Uvnäs Moberg (2000) berättar om en undersökning genomförd på en förskola där studien skedde 
under ett tidsperspektiv som omfattade sex månader. I denna studie kunde man bedöma att barnen 
uppvisade ett mindre aggressivt beteende först efter tre månader. Sanner (2002) berättar om en annan 
studie som utförts på en förskola där personalen kunnat se att särskilt de barn som var aktiva mådde bra 
av massagen. Avslutningsvis verkar det enligt Uvnäs Moberg (2000) finnas en slags inbyggd visdom i 
lugn- och ro systemet som leder till att de barn som redan är lugna inte påverkas ytterligare av massage. 
I stället är det i första hand de barn som behöver lugn och ro som uppvisar ytterligare effekter av 
behandlingen. 
 
Barnens deltagande var frivilligt, men på förskola två fanns det i början att det fanns ett barn som 
visade sig lite negativ vid starten. En flicka i femårsåldern på förskola två visar tidigt att hon inte tycker 
att det är kul att ge och få massage. Denna flicka vill helst sitta och rita, hon är inte social med sina 
kompisar. Flickan fick vara med på massagetillfällena för att hon skulle lära sig socialt samspel med 
sina kompisar. För att få detta barn mer positivt inställd gjordes det försök att få henne att befinna sig i 
samma rum för att se att massage inte var något ”farligt”, samt hon skulle bli intresserad av massage 
och vilja prova på. Denna flicka är i behov att få öva på socialt samspel och med bakgrund av detta 
gjordes bedömningen att hon behöver mer ”styrning” till utövandet av massage. När hon deltar vid 
massageutövandet visar hon upp tecken på att hon kan slappna av och ta emot massagen på ett positivt 
sätt. Denna ”styrningen” gick bra att göra eftersom att hon mottog detta på ett positivt sätt. Om hon 
däremot hade uppvisat negativa tendenser hade man fått arbeta ännu mer med hennes attityd till 
massage. Förskollärare ett tycker sig att ha sett att barnmassage kan skapa kontakter mellan barn. När 
barn får massera varandra kan detta leda till att barnen sedan börjar leka med varandra, även när barnen 
masserar ett barn som de inte lekt med tidigare. Sanner (2002) anser att det skapas en positiv bindning 
när barn får massera varandra. Genom massage har en potentiell fiende förvandlats till en nära 
bundsförvant under påverkan av oxytocin. Vid observationer på förskola ett har det tydligt märkts att 
barnen verkar finna nya kompisar via massagen. Massagen har fungerat som en öppning till en fortsatt 
vänskap. Detta är speciellt tydligt i tre fall (då det gäller en pojke på fyra, en flicka på tre år och en 
flicka på fem år), där dessa barn har fått en ny medvetenhet om varandra. 
 
Förskollärare ett har sett att det har visat sig vara lite svårare för barnen att motivera sig att ge, än att få 
massage. Detta har även visat sig vid observationer på förskola ett, samt att de flesta barnen vid 
förfrågan bekräftade detta. Detta motsäger det som Jelvéus (1998) funnit när det gäller att de barn som 
får massage av barnskötare, dagmamma eller förskolefröken snart gärna vill massera tillbaka, samt att 
många barn gärna på eget initiativ masserar varandra. På förskola två ville barnen tidigt på eget initiativ 
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göra egna massagesagor direkt efter massagetillfällena. Reaktionerna hos barnen på förskola två 
stämmer mer överrens med det som Jelvéus funnit. 

Det praktiska utförandet 
 
Förskollärare ett anser att vissa tidpunkter på dagen kan vara speciellt lämpliga för massage och ger 
som exempel att man med fördel kan utföra massage strax före lunch. Jelvéus (1998) framhåller att den 
vanligaste stunden för utförande av massage på förskolan brukar vara att man gör en massagestund av 
vilan. Vid observationer på förskola ett har det tolkats att massage som vilostund är bättre än att ha 
massage direkt före lunch. Förskollärare ett anser vidare att för att se de långsiktiga effekterna av 
massage måste denna utföras kontinuerligt, annars är det risk att effekterna bortfaller. Enligt Uvnäs 
Moberg (2000) uppstår beröringens lugnande effekter ofta med en viss fördröjning. Med 
observationerna som bakgrund kan det dras slutsatsen att kontinuiteten av massage är viktig, men dess 
långsiktiga effekter tar längre tid att göra sig gällande än den korta tid som denna studie omfattat. Det 
har visats sig att styrningen av parindelningen har varit positiv, eftersom att barnen annars gärna väljer 
samma kompis och att det kan leda till en risk att effekten av massage som sammanbindande aktivitet 
för att skapa nya sociala kontakter försvinner. 

Etik 
 
Förskollärare ett anser att det är viktigt att poängtera att man inte ska tvinga något barn att klä av sig 
vid massagetillfället, om barnet inte vill. Sanner (2002) framhåller att det är viktigt att individen själv 
får välja och styra hur beröringen går till. Eftersom massage var en oprövad metod på förskola två var 
det inte naturligt att låta barnen ta av sig tröjorna och tillsammans med förskollärare två gjordes 
överenskommelsen om att barnen ska behålla kläderna på. Det bästa enligt Jelvéus (1998) när man ska 
börja lära ut massage, är att stryka utanpå kläderna. 

Egna reflektioner 
 
Denna studie har gett oss en ny förståelse för betydelsen av beröring och en god inblick om massagens 
inverkan på barnen. Detta är något som vi som pedagoger kommer att använda oss av i vår kommande 
yrkesroll. Eftersom vi kunnat se en viss effekt hos barnen på förskolorna, trots det korta 
tidsperspektivet, menar vi att massage som metod är värdefull. Vi kan därför föreställa oss vilken 
betydelse ett långsiktigt arbete med massage bland förskolebarn skulle ge. Den positiva responsen som 
vi fick från barnen har bekräftade att massage var en uppskattad metod och vi tar med oss minnet av 
denna positiva respons när vi senare ska bli aktiva i vår yrkesroll. Frågor som man dock kan fundera 
över som pedagog vid utförande av massage är syftet med massagen; Ska det vara att barnen tycker att 
massage är skönt? Ska massage användas som en arbetsmetod för att få specifika effekter? Vi har 
under denna studie blivit uppmärksamma på att utövandet massage kan ha många olika syften och 
därför är det viktigt att man formulerar ett syfte om vilken effekt man eftersträvar att nå på just sin 
förskola. 
 
Det har visats sig att styrningen av parindelningen har varit bra, eftersom att barnen annars gärna väljer 
samma kompis och att det kan leda till en risk att effekten av massage som sammanbindande aktivitet 
för att skapa nya sociala kontakter försvinner. På förskola ett där massage tidigare använts som metod 
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tycks konkreta exempel på det ovannämnda påvisats, därför dras slutsatsen att massage är en bra metod 
för att skapa sociala relationer. Det visade sig även värdefullt att ha med ytterligare personal ur 
personalgruppen vid själva utförandet, eftersom att det har varit svårt att ge instruktioner till barnen 
samtidigt som det ska bli flyt i läsningen av masssagesagorna. 
 
Långsiktiga effekter av massage som benämns i bakgrunden har av förklariga skäl varit svåra att se i 
våra observationer. Detta känner vi kan bero på det korta tidsperspektivet på våran studie. Effekter 
som däremot visat sig och som det även finns belägg för i bakgrunden är massagen inverkan på de 
”oroliga” pojkarna i barngruppen. Detta visade sig både på förskola ett och förskola två. Vi tycker oss 
därmed ha sett den påtalade ”visdomen” som finns inbyggd i lugn- och ro systemet och som leder till 
att de barn som redan är lugna inte påverkas ytterligare av massage. I stället är det i första hand de barn 
som behöver lugn och ro som uppvisar tydligare effekter av behandlingen. Som avslutning vill vi 
poängtera att beröring kräver kunskap och färdighet av den som utövar den, här gäller inte bara 
tekniskt handlag. Att ha en förståelse, inlevelseförmåga och teoretisk kunskap om vad beröring kan 
framkalla för reaktioner, samt vad dessa betyder, är ett måste för all personal som ska utföra massage 
på barn. 

Erfarenheter inför framtiden 
 
Trots att denna studie hade ett kort tidsperspektiv tycker vi oss ändå ha sett en del av massagens 
effekter och hur den kan påverka stämningen i en barngrupp. Den nyfikenhet som väcktes hos barnen 
gör oss övertygade om att massage är en bra arbetsmetod och att vi kommer att använda den i vår 
framtida yrkesroll som lärare. 
 

FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 
 
Om man skulle undersöka ämnet ytterligare vore det lämpligt att även intervjua de berörda barnen 
om deras upplevelser av massagen, för att genom detta sätt få reda på deras upplevelser. Att göra 
upprepade intervjuer med både förskollärare och barn efter en längre period för att se om det 
uppkommit ytterligare effekter (dessa dock under förutsättning att de fortsatt att använda sig av 
massage som metod) skulle kunna leda till en djupare förståelse för massage som metod 
Det går vidare undersöka om barn i förskolan som masserar/blir masserade blir mindre aggressiva. Det 
finns ett talesätt om att ”Barn som masserar slår inte varandra”.  Det skulle även vara intressant att 
undersöka om massage leder till mindre stress i förskolan. 
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Dikt om beröring 
 

Om jag är ditt barn – berör mig! 
Även när jag är vrång och till och med tar avstånd från dig. 

Ge inte upp, hitta sätt att fylla mina behov. 
Din gonattkram hjälper mig att sova gott. 

Din dagliga beröring säger mig hur du verkligen känner. 
 

Källa: s. 17, Jelveus, L (1998) Berör mig! Massage för små och stora barn. 
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Planering massage                    Bilaga 1 
 
 
Tillfälle 1   Litteratur: Tjocka polisen i Fiskamalajka 

    DEN KELIGA BJÖRNEN BJARNE, SID 25-27 
   Läses x 2 
 

Tillfälle 2   Litteratur: Berör mig! Massage för små och stora barn. 
    MASSAGE-SAGA, SID 72 

   Läses x 2 
 
Tillfälle 3 Litteratur: Tjocka polisen i Fiskamalajka 

    DEN KELIGA BJÖRNEN BJARNE, SID 25-27 
 Läses x 2 
 
Tillfälle 4 Litteratur: Berör mig! Massage för små och stora barn. 
    MASSAGE-SAGA, SID 72 

   Läses x 2 
 
Tillfälle 5   Litteratur: Beröringslekar och massagesagor för alla ådrar. 
                                                KOCKEN, SID 34 

Läses x 2 
 
Tillfälle 6   Litteratur: Beröringslekar och massagesagor för alla ådrar. 
                                                KOCKEN, SID 34 
 Läses x 2  
  
Tillfälle 7   Litteratur: Tjocka polisen i Fiskamalajka 

    DEN KELIGA BJÖRNEN BJARNE, SID 25-27 
 Läses x 2 
  
 
Tillfälle 8   Litteratur: Berör mig! Massage för små och stora barn. 
    MASSAGE-SAGA, SID 72 

   Läses x 2 
  
 
Tillfälle 9   Litteratur: Beröringslekar och massagesagor för alla ådrar. 

KOCKEN, SID 34 
 Läses x 2 
 
Tillfälle 10    Litteratur: Tjocka polisen i Fiskamalajka 

    DEN KELIGA BJÖRNEN BJARNE, SID 25-27 
 Läses x 2 
  
 



  

 

Den keliga björnen Bjarne                Bilaga 2 
    
 
Bjarne är den keligaste björnen som jag känner. 
Han vill jämt bli kliad av alla sina vänner. 
Så här säger Bjarne när han lägger sig på rygg: 
-Klia mig på magen, för annars blir jag stygg! 
 
Och så kliar jag hans mage i cirklar runt, runt, runt. 
Allt prat om att va farlig det tycker jag är strunt. 
Så sträcker Bjarne ramen i vädret högt så här 
och säger:  
-Skaka armen så får jag ej besvär... 
 
...när jag ska springa och leka och kasta stora korkar. 
Jag skakar Bjarnes armar så länge jag orkar. 
Sen viftar han med foten och pekar på sitt lår. 
-Glöm inte mina bakben och alla mina tår. 
 
De måste knådas grundligt, minst en gång varje dag. 
Med hela handen knådar jag. Jag är bra duktig jag. 
- Nu måste ryggen strykas, säger Bjarne sen. 
Det är klart att jag gör det, för jag är ju hans vän. 
 
Han suckar djupt och blundar när han vänder ryggen till. 
Jag ser att han mår riktigt bra och det är ju det jag vill. 
Med snälla händer stryker jag hans bruna, lena päls. 
Händerna de glider fram som tåget på sin räls. 
 
När Bjarne nästan sover och andas lugna tag, 
då vet jag att han gillat allt kel han fått idag. 
Nu är han nöjd och gosig och världens bästa vän. 
Jag har på känn att han kommer att massera på mig sen. 
 
 
 
 
Ur: s. 25-27, Tjocka polisen i Fiskamalajka. Rim, ramsor och massage-sagor, av Lena Jelveus. 
 
 
 



  

 

Massagesaga                               Bilaga 3 
 
Det var en gång ett sommarland   Gör stora strykningar över 
där solen lyste varm och skön    hela ryggen. 
och värmde alla blommorna och 
träden, djuren och människorna. 
 
En dag täcktes himlen av många,   Tryck med hela handflatan och 
stora, tjocka moln. Så stora var    vandra över ryggen. 
molnen att solen inte syntes mer. 
 
Det började blåsa. Först lite grann   Låt fingertopparna stryka fritt som  
och sedan allt mer och mer.    vinden över ryggen. 
Det blåste upp till höststorm. 
Träden vajade och bladen virvlade 
i vinden. 
 
Det började regna. Regnet öste ner.   Trumma med fingertopparna över 
Det blev blött och stora vattenpussar   ryggen. 
överallt som barnen hoppade i. 
 
Sedan blev det kallare och vinter tog vid.  Trumma lättare och saktare. 
Regnet blev till snö. Mjuka snöflingor 
dalade sakta till marken. Allting blev 
vitt och vackert och det blev alldeles 
tyst. 
 
Det enda man kunde se var en liten kissekatt Vandra med två fingrar upp på ena 
som klättrade upp...     sidan av ryggen till axeln. 
och en till...       Upprepa på andra sidan. 
och en till som satte sig och började kurra.  Klättra uppför ryggraden och nacken 
        till huvudet. Cirkla med fingrarna 
        i håret. 
 
Där satt den tills vårsolen kikade fram 
och värmde upp jorden en gång till.   Stora strykningar över hela ryggen. 
 
 
 
Källa: s. 72, Berör mig! Massage för små och stora barn, av Lena Jelveus. 



  

 

Kocken                   Bilaga 4 
 
Nu ska vi gå in i det varma ångande köket och se vad kocken ska laga för mat idag. 
 
Stryk över ryggen – det värmer i köket.  
 
 
Han börjar med grönsakerna och han sköljer dem noga, låter vattnet rinna över dem så att allt blir rent 
och fint.  
 
Dra med fingrarna uppifrån och ner som strilande vatten. 
 
 
Sen tar han och hackar dem fint fint.  
 
Sätt ihop händerna och gör hackningar av grönsakerna.  
 
 
Han lägger dem i en kastrull med hett vatten och ångan stiger upp och gör köket ännu varmare.  
 
Samla ihop dem med fingrarna och stryk med händerna över ryggen så att den blir varm. 
 
 
Sedan tar han fram den stora stekpannan och i den lägger han en klick margarin som far runt och 
smälter.  
 
Sätt fram stekpannan genom att sätta en handflata i ryggen och låt sedan handen fara runt som en 
margarinklick.  
 
 
Under tiden bultar han köttet mört, det blir varmare och varmare.  
 
Bulta försiktigt med knuten näve på ryggen.  
 
 
Sen är det dags att steka de stora köttstyckena. De ligger där och blir varmare och varmare. 
 
Lägg handflatorna över ryggen som köttbitar. 
 
 
Sen är det dags att vispa till en god sås. Han häller lite grädde i kastrullen, saltar, pepprar och vispar.  
 
Vispa såsen med fingertopparna och låt till sist grädden rinna mer i såsen, dra med fingrarna uppifrån 
och ner. Låt fingertopparna vara salt och peppar. 
 
 



  

 

Nu är maten klar och kocken kan lämna det varma ångande köket. 
 
Värm upp med nya avslutande strykningar 
 
 
Källa: s. 34, Beröringslekar och massagesagor för alla åldrar, av Ann-Chatrine Jonsson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Intervjufrågor till förskollärare                 Bilaga 5 
 
Ställs vid intervjutillfälle 1 

1. Har du varit med om massage på förskolan? 
2. Hur känner du inför massage? 
3. Har det skett någon förändring bland barnen efter att de har haft massage på förskolan? – Denna 

fråga ställs endast vid detta tillfälle på den förskola där massage redan varit en prövad metod. 
 
Ställs vid intervjutillfälle 2 

4. Har det skett något förändring bland barnen efter att de har haft massage på förskolan? 
5. Kommer ni att fortsätta att ha massage på förskolan? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Brev till förskolebarnens föräldrar              Bilaga 6 
 
Hej! 
 
Vi heter Frida Löfstedt och Jenny Degerfält och går sista terminen på lärarutbildningen 
vid Luleå tekniska universitet. Jag som heter Frida Löfstedt kommer att göra min 
slutgiltiga praktik på denna förskola och Jenny Degerfält kommer att befinna sig på en 
annan förskola på samma ort. Under vår praktik (som kommer att vara i 5 veckor med 
start V.40) kommer vi att genomföra vårat examensarbete. I vårat arbete kommer vi att 
undersöka kompismassagens inverkan på barnen. Detta är en massagevariant där barnen 
masserar varandra med kläderna på. Vi vill betona att massagen alltid kommer att vara 
frivillig för barnen och de inte behöver delta om de inte vill.  

 
Vi kommer också att observera barnen för att se om det sker några förändringar med 
dem. I vår färdiga rapport kommer varken förskolornas namn eller något av barnens 
namn att nämnas, men om du inte vill att ditt barn ska ingå i vår undersökningsgrupp 
kan ni meddela det till personalen så snart som möjligt. Ni är välkomna att ställa frågor 
till oss om det är något ni undrar över. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Frida och Jenny 




