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1 Inledning
Barn idag blir överallt överösta av olika sinnesintryck; genom hörsel, syn, smak och lukt. 
Samtidigt försöker stressade vuxna få deras uppmärksamhet. I detta sorl är det inte lätt att 
vara mottaglig för just den vuxnes önskan att göra sig hörd just där och då. Finns det då något 
annat sätt att nå fram till barnet? Jag har själv upplevt under mina verksamhetsförlagda 
utbildningsperioder, att när vi rör vid barnen, lägger en hand på deras arm eller fångar upp 
dem i knäet, så kan vi få deras fulla uppmärksamhet. Annars är det oerhört svårt att nå dem.

En dag i höstas satt jag uppkrupen i en fåtölj och läste Reservkraft (2001) av skribenten 
Tomas Sjödin. Han skildrar genom berättelser och dagboksanteckningar hur det är att vara 
förälder till två pojkar med framskridande hjärnsjukdomar. I ett av kapitlen beskriver han hur 
kraftlösa och verkningslösa de tröstande orden känns när en av pojkarna har nätter fulla av 
ångest och kramper. Han fortsätter berätta att han på grund av det gått en kurs i taktil 
kommunikation, där han blev medveten om kraften och uttrycksmedlet i beröring och vilken 
storhet den vardagliga beröringen har. När Sjödin i boken poängterade att ”vi kan tydligen 
utrusta varandra med ömhet, skicka med varandra kroppsliga minnen på den resa ingen av oss 
på förhand kan staka ut” (2001:135) började mina tankar snurra och jag bestämde mig för att 
detta vill jag veta mer om som blivande förskollärare.

Som en trolig bakomliggande orsak till oroliga barn och okoncentrerade barngrupper, där 
taktil stimulering kan behövas, finns stressen. Sanner (2002) framhåller att många av de som 
arbetar inom barnomsorg och skola hävdar att barn är mer stressade idag än för bara några år 
sedan. Enligt Ellneby (1999) är stress det engelska ordet för spänning eller tryck. Det har 
definierats som en reaktion som uppkommer när vi utsatts för extra stora fysiska, emotionella 
eller intellektuella krav och påfrestningar, eftersom kroppens organsystem reagerar för att 
anpassa sig till den nya situationen. Dessa reaktioner visar sig genom att puls och blodtryck 
höjs, andhämtningen blir snabbare och musklerna spänns.

Uvnäs Moberg (2000) menar att i takt med att kraven och stressen har ökat i samhället har 
också det som ger oss lugn och ro blivit mindre i samhället. När det som ger oss lugn och ro 
minskar runt omkring oss, minskar även aktiveringen av detta inre psykobiologiska lugn- och 
rosystem. Vidare framhåller Uvnäs Moberg (2000) att av alla de tillflöden till lugn- och 
rosystemet verkar beröring vara ett av de starkaste. På grund av samhällets förändringar mot 
ökad självständighet och mindre gemensamma aktiviteter står vi därför inför en hälsofara. 
Lugn- och rosystemets aktivering minskar när de sinnesintryck och förnimmelser av 
exempelvis beröring och lukt, som naturligt finns med i samspelet mellan individer, faller 
bort.

Ellneby (1999) påpekar vidare att vi måste vila och koppla av för att kunna fylla på 
energireserven. Som vuxen kan man tänka och känna efter hur mycket man vill och kan 
utsätta sig för. Barnen har dock inte samma möjlighet. De är tvingade att anpassa sig till den 
vuxna tillvaro som vi bestämmer, vare sig de har den belastningsförmågan eller inte. Det är vi 
vuxna som är ansvariga för barnen och för hur de mår. Därför är det viktigt att vi försöker få 
bort så många negativa stressfaktorer som möjligt för dem. Det är också av stor vikt att vi 
stöttar barnen så de klarar av den stress de ändå utsätts för och som är nödvändig för deras 
utveckling. Samtidigt måste vi lära barnen att koppla av. Birkestad (2001) påpekar att genom 
forskning har det kommit fram att medveten beröring eller massage minskar stressen. Se 
bilaga 1 för vad som kan vara anledning till stress hos barn samt hur det kan uttryckas.
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För visst är det så att när vi träffar en kär gammal vän som vi inte sett på länge tar vi gärna i 
hand eller ännu hellre kramar om varandra? När vi ser ett barn som är ledset går vi för det 
mesta fram och lyfter upp det i knäet eller i famnen. Vi håller gärna handen och tar mycket 
och ofta i den vi håller kär. Dessa oreflekterade, berörande handlingar måste betyda 
någonting. Det är därför min avsikt att med detta examensarbete, som kommer att utgå från 
verksamhet i förskola och förskoleklass, försöka få svar på vad dessa handlingar kan ha för 
effekter. Dessutom vill jag ta reda på hur verksamma förskollärare uppfattar företeelsen taktil 
stimulering, som detta med beröring är.
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2 Bakgrund
I det framtida yrket som blivande pedagog finns det vissa styrdokument att förhålla sig till. 
Dessa styrdokument utgår hela tiden från barnets bästa. Nedan har jag beskrivit några av 
principerna i FN:s barnkonvention samt vissa förutsättningar ur läroplanerna, som man bör 
inrikta sig mot i arbetet i förskola, förskoleklass och skola. Dessa principer och punkter 
kopplar jag även till mitt valda ämnesområde, taktil stimulering.

2.1 FN:s konvention om barnets rättigheter – Barnkonventionen
Konventionen om barnets rättigheter eller barnkonventionen som den kallas i dagligt tal vilar 
på FN:s princip om alla människors inneboende värdighet och rättigheter. I den första artikeln 
förklaras att: ”I denna konvention avses med barn varje människa under 18 år, om inte barnet 
blir myndigt tidigare enligt den lag som gäller för barnet” (Överenskommet 1999:64). 
Perspektivet som barnkonventionens 54 artiklar vilar på är att barnets bästa alltid ska komma i 
främsta rummet. Konventionen fastställer i artikel 6 att alla barn har en inneboende rätt till liv 
och att de stater som omfattas av konventionen ska göra allt i dess makt för att garantera 
barnets överlevnad och utveckling. Senare, i artikel 27, framhålls att varje barn har rätt till den 
levnadsstandard som behövs för att barnet ska utvecklas fysiskt, psykiskt, andligt, moraliskt 
och socialt. Dessutom påpekas i konventionen (Överenskommet 1999) barnets rätt till vila, 
fritid, lek och rekreation som är anpassad efter barnets ålder.

2.2 Läroplan för förskolan, Lpfö 98 och Läroplan för det obligatoriska 
skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94

Barn går i förskolan under den tid i livet då deras motivation, nyfikenhet och lust att lära är 
som störst. Förskolans roll och ansvar är att göra omvärlden begriplig för barnen. För att 
barnen ska få ett förmånligt växande och lärande för livet krävs det att alla som arbetar i 
förskolan har ett medvetet pedagogiskt arbetssätt samt att de har kunskap om hur skolan 
arbetar. En av tyngdpunkterna i all pedagogik är att varje barn ska utveckla sina förmågor; 
förmåga till problemlösning, att kunna kommunicera med olika språk och uttrycksformer, 
förmåga till initiativ och samarbete, förmåga till reflektion och kritiskt tänkande (Jord för 
växande 1998).

I läroplanen för förskolan står det att: 
- Arbetet i förskolan ska präglas av omsorg av det enskilda barnets välbefinnande, trygghet, 

utveckling och lärande,
- aktiviteterna i förskolan ska vägas samman på ett balanserat sätt i förhållande till deras ålder och 

vistelsetid. Omvårdnad, omsorg, lek och vila ska alla få plats,
- barnet ska få möjlighet att utveckla sin motorik och kroppsuppfattning samt förståelse för att 

värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
- barnet ska få stöd och stimulans i sin sociala utveckling för att känna sig tryggt i gruppen,
- barnet ska få stöd i sin utveckling av den empatiska förmågan,
- förskolan ska ta hänsyn till barnets olika behov och förutsättningar

(Läroplan för förskolan 1998).

Ovanstående punkter är även beskrivna i Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, 
förskoleklassen och fritidshemmet. Därutöver vill jag även understryka följande punkt, att:

- Eleverna ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer samt få uppleva känslor och stämningar
(Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 1994).

Den planering som görs för barnens tillväxt måste också ta hänsyn till deras harmoniska 
utveckling. Det måste finnas balans mellan den fysiska, motoriska, emotionella, sociala och 
intellektuella utvecklingen. Något som är av stor vikt är utvecklingen av barnens 
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självförtroende. När det gäller att utveckla självtillit har de första åren i förskola och skola en 
avgörande betydelse, för att barnen ska känna att de duger och att de är en person som kan 
lära sig saker. Det är också av stor vikt att barnen under de första skolåren får upplevelser av 
olika slag och på så sätt ges erfarenheter. Detta för att tillägna sig kunskaper i ett socialt 
sammanhang, som de kan använda som redskap i kommunikation och problemlösning 
(Bildning och kunskap 1999). 
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3 Begreppsdefinitioner
Min problemformulering innehåller några begrepp som är viktiga att avgränsa samt förklara 
för att visa vad som sorteras in under begreppen och därför är relevant i undersökningen. 
Dessa begrepp har legat till grund för litteratursökning i universitetsbibliotekets databaser 
samt vid sökning efter tidigare rapporter eller studier. Jag kommer även att förklara vilka 
begrepp som jag kommer att fokusera på och använda mig mest av.

I Norstedts PLUS ordbok + uppslagsbok (1997) slog jag upp följande begrepp; taktil, 
kommunikation, stimulus, stimulera, beröring och massage. Nedan kommer jag att redogöra 
för hur begreppen definierades.

Begreppet taktil har att göra med känselsinnet och det avser beröring.

Kommunikation är ett ord som ofta används i dagligt tal och enligt Norstedt innebär det en 
”överföring av (själsligt eller intellektuellt) innehåll med hjälp av viss typ av 
meddelelsemedel”.

Stimulus är något som framkallar en kroppslig reaktion. Stimulera betyder att man ökar 
verksamheten eller aktiviteten hos organ, person eller någon själslig funktion. Alltså behövs 
ett stimulus för att det ska gå att stimulera exempelvis en person.

Med beröring menas en, ibland lätt, kontakt mellan levande varelser eller föremål. Jag 
kommer att med beröring avse all kroppskontakt människor emellan, en klapp, en kram, en 
hand på en axel och så vidare.

Massage sker när man gnider eller knådar kroppens mjukdelar och detta främst i 
behandlingssyfte.

Uttrycken beröring, massage och taktil stimulering är i de flesta fall synonyma med varandra 
menar sjukgymnasten Jelvéus (1998). Sanner (2002) uppger att ibland undrar man om 
beröring och massage är samma sak. Den rätta betydelsen är att massage innebär djupare, 
muskulär behandling, medan beröring är till exempel strykningar av huden. I förskole- och 
skolsammanhang finns det dock massage som lärs ut, som är blandningar av båda. 
Massagesagorna som många förskolor idag använder sig av är egentligen, trots sitt namn, 
beröring (se bilaga 2 & 7 för exempel).

Taktil kommunikation, känselspråket, är det jag från början velat undersöka och det är genom 
taktil stimulering som kommunikationen genomförs. Då området taktil kommunikation verkar 
bli alltför stort att undersöka har jag i arbetet valt att främst fokusera på taktil stimulering, 
som jag här kommer att använda synonymt med beröring och massage. Eftersom jag ändå var 
nyfiken på taktil kommunikation har jag valt att ställa en fråga om det i intervjuerna, för att ta 
reda på hur förskollärarna uppfattar det.
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4 Syfte
Mitt syfte med detta arbete är att undersöka hur några förskollärare uppfattar taktil stimulering 
och dess eventuella effekter. Syftet är också att ta reda på om taktil stimulering anses vara ett 
kompletterande kommunikationssätt. Jag vill även undersöka hur man konkret arbetar med 
taktil stimulering i en förskoleklass.

4. 1 Problemformulering
I det här arbetet vill jag få svar på följande frågor:

 Vad anser några verksamma förskollärare att taktil stimulering innebär?

 Hur uppfattar förskollärarna att användandet av taktil stimulering påverkar barn?

 Vilken syn har förskollärarna på taktil stimulering som ett kompletterande 
kommunikationssätt?

 Vilka effekter tror förskollärarna att taktil stimulering ger?

 Hur genomförs arbetet med taktil stimulering praktiskt i en förskoleklass?
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5 Teoretisk utgångspunkt
Av de litteratursökningar jag gjort har jag valt ut den litteratur och forskning som jag vill 
anknyta min problemformulering till och som har mest relevans i förhållande till mitt 
ämnesområde. Under denna rubrik kommer jag att redovisa litteraturen i för ämnet centrala 
områden.

5.1 Kroppen
Ett barn måste erövra omvärlden för att kunna växa in i den. För att gripa in i och utforska 
omvärlden använder barnet sin kropp och alla sina sinnen. Barnet börjar sin ständiga 
kommunikation med omvärlden direkt efter födseln. Till en början förekommer 
kommunikationen i första hand genom rörelser, via kroppen (Jord för växande1998).

Bøhle (1994) påpekar att medicinsk forskning har bekräftat att kroppen har ett minne. 
Forskningen visar också på att det är oerhört viktigt att ha respekt för den instinktiva kunskap 
som finns i varje persons egen kropp. Kroppen berättar mycket mer än man tror, om både 
själva kroppen och om känslorna vi har. Vi bör göra kroppen mer synlig för oss själva så som 
den faktiskt är och inte så som omvärlden i många fall tvingar oss att uppleva den menar 
Minnbergh i Bøhle (1994). Att vi bör göra kroppen synlig för oss själva, stämmer väl överens 
med vad som står i läroplanen för förskolan där barnen ska få möjlighet att utveckla sin 
motorik och kroppsuppfattning (Läroplan för förskolan 1998).

5.2 Huden
Huden omger och håller ihop vår fysiska kropp, det är den fysiska gränsen för jaget. Hos en 
vuxen människa har den en yta på cirka 2 m² och den väger ungefär 15 % av vår kroppsvikt. 
Därav är den tillsammans med slemhinnorna också vårt största organ och sinnesorgan 
(Birkestad 2001). Huden håller ihop de inre organen och skyddar mot angrepp av virus och 
andra bakterier. Den skyddar mot uttorkning, reglerar vår temperatur, lagrar näring i 
fettdepåer och fungerar som blodreserv. Är vi utomhus i dagsljus omvandlar huden kolesterol 
till D-vitamin och om solen är stark tillverkar huden färgämnet melanin, som skyddar huden 
mot för mycket ultraviolett ljus och som gör huden brun. Vi kan överleva och fungera utan de 
övriga sinnesorganen som öron, ögon, näsa och tunga, men förlorar vi mer än en sjundedel av 
vår hud så dör vi. Förutom alla dessa funktioner har huden även en avgörande roll när vi 
kommunicerar med andra. Beröring är ett av alla våra språk. Huden är vår kontaktyta mot 
världen runt omkring oss (Sanner 2002).

5.2.1 Sinnesorgan
Det är genom sinnesorganen som vi får information om oss själva och omvärlden. De arbetar 
hela tiden med informationsflöde. Den information som inkommer från sinnesorganen 
transporteras via nervsystemet till hjärnan för att bearbetas, registreras, tolkas och åtgärdas. Vi 
människor har åtta sinnesorgan. De fem första är känsel, lukt, smak, syn och hörsel, vilka 
organiserar den yttre världen. De tre som organiserar den inre världen är led- och 
muskelsinnet, det vestibulära sinnet, som har med balansförmågan att göra och det viscerala 
sinnet, vars uppgift är att arbeta för en stabil, kroppslig miljö (Birkestad 2001).

5.2.2 Det taktila sinnet
Det här sinnesorganet kallas både för hudsinne, känselsinne eller det taktila sinnet, men alla 
namnen syftar till att det har med känsel att göra. De intryck vi får genom känseln, via 
receptorer eller sinnesceller, är beröring, temperatur, smärta samt vibrationer och tryck 
(Birkestad 2001). Det taktila sinnet utvecklas först av alla sinnen under fostertiden, redan 
under andra graviditetsmånaden. Under resten av fostertiden och under förlossningen blir 



12

barnet taktilt stimulerat av livmoderns sammandragningar. Känseln fortsätter att vara 
avgörande för vår uppfattning av omvärlden även efter förlossningen (Sanner 2002). Om vi 
har det i åtanke att det som utvecklas först hos oss även lämnar oss sist vid livets slut, borde 
förståelsen vara stor för beröringens betydelse i livets alla skeenden (Ardey 2003).

Birkestad (2001) belyser att forskning har kommit fram till att barn använder det taktila sinnet 
som sitt grundläggande informationsorgan upp till tolv års ålder, därefter tar synen över. 
Under barnens första tio levnadsår utvecklas det taktila sinnet och det är beroende av 
stimulans på olika sätt för att utveckling och mognad ska ske samt för att vi ska må bra.

Sanner (2002) beskriver att när någon rör vid oss så känner vi flera olika saker. Vi registrerar 
händerna som tar i oss, känslan av hand mot huden och kanske uppmärksammar vi ett tryck 
och så vidare. Huden innehåller, som tidigare angivits, receptorer för smärta, tryck, värme, 
kyla, vibrationer och beröring. Från receptorerna leder så kallade sensoriska nerver från huden 
och vidare till hjärnan. Nerverna överför information om beröring till hjärnan.

Vissa delar på vår kropp är mer beröringskänsliga än andra och där kan vi ta in mer 
beröringsinformation. På dessa kroppsdelar sitter beröringsreceptorerna i huden väldigt tätt, 
exempel på kroppsdelar där receptorerna sitter tätt är på fingertopparna eller på tungspetsen 
(Ardeby 2003). Ellneby (1991) påpekar att på ryggen däremot är det relativt långt mellan 
beröringsreceptorerna. Därför kan det vara av stor vikt att beröra denna kroppsdel hos barn, så 
att de även lär känna att de har en baksida. För utan intryck från hudens receptorer förlorar vi 
vår kroppsuppfattning. Intryck från det taktila sinnet är av väsentlig betydelse för individens 
motoriska, intellektuella och psykiska utveckling (Ardeby 2003).

Ardeby (2003) förklarar att för att vi ska få en kroppsuppfattning behöver vi få impulser från 
beröringsreceptorerna i huden men också från led- och muskelsinnet. För senare års forskning 
har visat att receptorer för kroppsuppfattning finns förutom i led- och muskelsinnet även 
inbäddade i huden. Detta betyder att vi inte bara behöver röra på oss utan även få beröring för 
att definiera vår kroppskarta och vår yttre gräns. För barnet sker detta naturligt då vi bär, 
vaggar och kramar om det samtidigt som det även rör på sig; kryper, hoppar, springer och 
klättrar. Allt detta gör barnet för att erövra omvärlden och samtidigt får det sin kroppskarta 
bestämd. Detta är av stor betydelse för att få en jaguppfattning och för att utveckla en 
överensstämmande självkänsla.

5.3 Taktil stimulering – nödvändigt för överlevnad
Jelvéus (1998) har arbetat med beröring och massage i tio år och kärnan i hennes budskap är 
att förmedla värme och omsorg med hjälp av händerna. Hon menar att vi lever i ett icke-taktilt 
samhälle idag och att de flesta har väldigt liten erfarenhet av att bli berörda av sina 
medmänniskor. I olika situationer utbyts olika mycket kroppskontakt i en och samma kultur, 
Stora variationer kan finnas inom olika familjer. Dock är behovet av kroppslig näring i form 
av mänsklig närhet och kontakt i stort sett lika hos alla. Ellneby (1999) menar att ju mer 
beröring och närhet ett barn får när det växer upp, ju mer självständigt blir det.

Ellneby (1994) poängterar också att en av de första taktila stimuleringarna får vi vid födelsen 
och sedan är kroppskontakt och beröring viktigt hela livet igenom, det är ett grundläggande 
mänskligt behov. Vidare beskriver hon ett av sina besök på ett barnhem i Mellanöstern där 
barn dog utan någon medicinsk förklaring. De fick tillräckligt med mat, men ändå överlevde 
de inte. Vad de senare kom fram till var att barnen led av brist på beröring, kontakt och 
stimulans. Eftersom det aldrig var någon som tog i dem, fick de ingen bekräftelse på att de 
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fanns till. Och bekräftelsen, att överhuvudtaget bli sedd, är det första steget för att kunna 
utveckla självkänsla, trygghet och tillit menar Ardeby (2003).

Ardeby (2003) påpekar även att den fysiska kontakten utgör i alla kulturer grunden för 
förhållandet till medmänniskorna runt omkring. Den primära och grundläggande formen för 
kommunikation sker just via huden genom beröring. Hur denna kommunikation via beröring 
uppfattas beror på syftet med beröringen och hur den utförs. Vill vi väldigt gärna tala med 
någon vi träffar på gatan stannar vi till och tar i hand eller kramar om personen. Beröringen 
blir en slags markering för inbjudan; jag har sett dig och vill tala mer med dig. Vidare påpekar 
Ardeby (2003) att genom beröring förstärker vi ofta annan kommunikation, för att exempelvis 
försäkra oss om att en person har förstått vad vi har sagt. Vi använder även beröringen som ett 
kommunikationssätt för att skapa uppmärksamhet för att få någon att lyssna eller när orden 
inte räcker.

Hela människan påverkas i beröringen eftersom den stödjer livsprocesserna framhåller 
Birkestad (2001). Både fysiska och psykosociala effekter har visat sig, som bättre 
näringsinlagring, bättre sömn, förbättrad kroppsuppfattning, ökad cirkulation i hjärnan, ökat 
lugn och ro, ökad kommunikationsförmåga, ökad initiativförmåga, ökad livskvalitet, större 
nyfikenhet, aggressiviteten minskar, stressen minskar, depressionen minskar samt minskad 
smärtupplevelse. Beröring är även en mycket viktig del av anknytningen och bindningen 
mellan barn och föräldrar, barn och förskole- och skolpersonal samt mellan partners. Denna 
bindning ger bekräftelse, den stärker självkänslan och personen kan visa att den kan själv, 
dessutom leder bindningen också till en ökad självständighet, som även Ellneby (1999) 
påpekat.

Vidare förklarar Ellneby (1999) att taktila upplevelser inte bara skapar trygghet och lugn utan 
det påverkar också nervsystemet så att det underlättar för inlärning. Detta genom att 
beröringen påverkar hjärnans kapacitet att bearbeta sinnesintryck samt genom att barnet får 
sina första erfarenheter av omvärlden genom konkreta taktila upplevelser. Barn behöver också 
få uppleva den taktila stimuleringen för att själva kunna ta taktil kontakt (Ellneby 1991).

5.3.1 Oxytocinets verkan i kroppen
Fysiologiprofessor Uvnäs Moberg (2000) arbetar med medicinsk forskning och har bland 
annat studerat effekterna av beröring. Hon har även undersökt hormonet oxytocin och dess 
läkande verkan och andra funktioner i kroppen.

Oxytocin är både ett hormon, som transporteras i blodet och en signalsubstans, som frisätts
från nerver. Receptorerna vi har i huden och som känner av till exempel beröring fungerar 
som en kontakt där substansen kan ansluta. På så sätt frisätts oxytocin vid beröring, men det 
kan även frisättas av positiva tankar och minnen. Eftersom oxytocinet både transporteras i 
blodet som ett hormon och fungerar som signalsubstans i nerver kan det skapa en mängd olika 
effekter i kroppen (Uvnäs Moberg 2000).

Sedan länge har det varit känt att oxytocin funnits hos kvinnor, då det upptäcktes hos mödrar i 
samband med förlossning och amning. Numera är det även känt att hormonet har betydelse 
för män. Dock har djurförsök visat att oxytocinet i vissa fall kan påverka honor starkare än 
hanar. Detta beror på att det kvinnliga könshormonet östrogen ökar antalet oxytocinreceptorer 
och då blir effekten av oxytocinet större. De kvinnliga könshormonerna i sig kan även öka 
oxytocinproduktionen (Uvnäs Moberg 2000).
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Uvnäs Moberg (2000) påvisar att de flesta effekter man har kommit fram till genom 
djurförsök även kan uppnås hos människor. Dessa effekter är när oxytocinet frisätts, att 
smärttröskeln höjs och smärtlindringen blir långvarigare, blodtrycket och pulsen sänks och 
läkning av sår och andra skador påskyndas. Hormonet sänker även nivån av stresshormonerna 
och aggressiviteten minskar, tillväxten ökar, vi blir mer nyfikna, avslappnade och sociala. Vi 
blir också mer kreativa och förmågan till inlärning ökar. Oxytocinet har också en stor 
betydelse för den känslomässiga bindningen mellan människor. Oxytocinet ger helt enkelt 
upphov till vänlighet och omtanke och effekterna skapar lugn och ro.

Vidare poängterar Uvnäs Moberg (2000) att närheten och den fysiska kontakten vi upplever i 
nära relationer inte bara ger oss trygghet och välbehag, det sätter också igång processer i 
kroppen som aktiverar oxytocinsystemet, vilka därmed också är hälsosamma.

5.4 Olika typer av beröring
Ardeby (2003) poängterar att beröring eller taktil stimulering är när det taktila sinnet 
aktiveras. Vidare hävdar Birkestad (2001) att taktil stimulering får vi hela tiden, allt som rör 
vid huden ger taktil stimulering. Vi ger även oss själva beröring. Detta sker när händerna inte 
sysslar med annat arbete utanför kroppen, utan hela tiden när våra händer vilar mot kroppen 
får vi självberöring. Ibland stryker vi oss sakta över ett kroppsområde, kliar oss i huvudet eller 
till exempel drar i örsnibben.

Ardeby (2003) tar upp tre olika typer av beröring som hon har hämtat ur omvårdnadslitteratur. 
Dessa beröringstyper kallas för affektiv beröring, funktionell beröring och beskyddande 
beröring. I förklaringen av de tre beröringstyperna kommer jag att hänvisa till exempel ur 
förskoleverksamhet och inte de omvårdnadsexempel som Ardeby (2003) beskrev i sin bok.

- Affektiv beröring kännetecknas av att man förmedlar omtanke, känslor, omsorg och 
sympati med beröringen. Exempel kan vara att man stilla håller en hand, ger en varm 
och tröstande kram, varsamt masserar eller håller om där det gör ont.

- Den funktionella beröringen handlar framförallt om när exempelvis förskolepersonal 
byter blöjor, torkar och tvättar av barnen, lyfter upp dem på stolar eller i vagnar, sätter 
på plåster på skador och så vidare. De här momenten kan i vardagens rutiner utföras 
opersonligt, okänsligt och hastigt och därför orsaka obehag och stress hos barnen. 
Vilket gör att barnen försvarar sig med motsträvighet och aggressivitet eller 
avskärmning. Utförs däremot beröringen med försiktighet och omtänksamhet, då 
personalen medvetet berör på ett sätt för att förmedla värme, respekt och känslighet 
för barnens beroendeställning till de vuxna, stöds både barnens egenvärde och målet 
med beröringen blir lättare att nå.

- Den beskyddande beröringens syfte är att skydda och försvara sig själv eller barnen 
från skada. Detta kan vara att man måste hålla fast ett barn med mycket utåtriktade 
aggressioner väldigt hårt, för att det inte ska skada sig själv eller andra barn.

5.4.1  Olika beröringstekniker
Birkestad (2001) påpekar att man kan dela upp beröringen i olika grupper och att beröringen 
ibland även kallas för massage.

- Hudberöring är en av grupperna. Under namnen Taktil stimulering, Taktil 
kommunikation, Taktil massage och spädbarnsmassage finns det olika former av 



15

hudberöring. Kännetecknet för dessa hudberöringar är att man arbetar på huden för att 
öka livskvaliteten på olika sätt. Det finns också andra former som 
lymfdränagemassage, intuitiv massage och aromaterapi.

- Muskelmassage är den andra av grupperna. Genom muskelmassage bearbetas 
musklerna och den mest kända formen är klassisk svensk massage. Dessutom finns 
Rosenmassage, som innebär att man bearbetar känslor via muskelsystemet. 
Kännetecknet för Rosenmetoden är att under en behandling få stilla beröring över 
någon eller flera muskelgrupper.

- Systemberöring kallas den tredje gruppen. Denna beröring innebär att det är vissa 
punkter eller fält på kroppen som berörs. Beröringar som utförs enligt detta system är 
till exempel akupressur, akupunktur (utförs till största del med nålar) och zonterapi.

Andra former av beröring som Birkestad (2001) benämner är luften runt omkring oss, som 
ständigt ger oss stimulans. Vatten, som ger oss tydligare beröring än luften samt att kläderna 
vi har på oss berör vår kropp hela tiden. Att röra vid ett djur är inte bara en taktil upplevelse 
utan det känns i hela kroppen och att bara mjukt lägga händerna utanpå kläderna är ett 
effektivt sätt att ge beröring.

När vi ska beröra eller ge barn en taktil stimulering är det oftast under gruppen hudberöring vi 
hamnar. Även om de olika teknikerna vi använder kanske benämns som massage handlar det 
oftast om beröring. Enligt Ellneby (1994) finns det inga regler för hur man ska massera barn, 
bara gör det som barnet tycker om. Det går bra att massera genom kläderna, men om barnet 
tillåter och tycker om det så är beröring hud mot hud skönast. Jelvéus (1998) fortsätter med att 
det viktigaste inte är hur beröringen görs, utan att avsikten är välmenande och kärleksfull. 
Hjärtat måste vara med för att beröring ska ge de positiva effekter som påvisas.

5.4.2 Varför taktil stimulering i förskolan?
Jelvéus framhåller att ”massage är ett konstruktivt gensvar på barns kontaktbehov i allmänhet, 
och på barns särskilda behov i synnerhet” (1998:34). Massage blir ett utmärkt stöd till den 
fysiologiska mognaden och utvecklingen om ett barn är för tidigt fött, förlöst med kejsarsnitt 
eller uppvisar någon typ av förlossningsskada eller handikapp. Dock är massage bra för alla 
spädbarn. Den underlättar för barnet att anpassa sig till livet utanför livmodern. Samtidigt 
stimulerar den cirkulationen och immunförsvaret och underlättar hjärtverksamhet, 
matsmältning och andning (Jelvéus 1998).

En del barn får av olika anledningar inte sitt tidiga beröringsbehov helt tillgodosett. De växer 
då upp med ett påträngande behov av mer närhet och värme. Detta kan ge sig uttryck genom 
att barnen blir gnälliga och klängiga samt att nattron blir dålig. Utöver detta får barnen tidigt 
uppleva separation från föräldrarna då de börjar förskolan. Som pedagog kan man då använda 
barnmassage eller medveten beröring som ett värdefullt hjälpmedel, för att kompensera för 
separationen från föräldrarna och för att etablera en nära kontakt till barnen. Dock bör det 
observeras att det kan behövas invänjningstid för barn som inte är vana vid massage samt att 
det alltid är barnet själv som bestämmer om det vill ha massage. Ett nej är alltid ett nej, men 
sluta inte fråga. Eftersom alla är beroende av taktil stimulering förvandlas troligen snart nej:et 
till ett ja (Jelvéus 1998).

Jelvéus (1998) påtalar också att det finns människor som undrar vad det egentligen är man 
förespråkar när man talar om barnmassage och beröring av minderåriga. Det är trist att 
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konstatera att okunnighet om helande, läkande massage och beröring fortfarande finns och att 
det förväxlas med erotisk stimulans. Vi är tyvärr idag även medvetna om att barn och deras 
kroppar missbrukas och exploateras i pedofila syften. Därför kan det låta misstänkt i en 
förälders öron att ha aktiviteter som massage i förskolan. Jelvéus (1998) menar vidare att det 
är just för att förebygga sådant missbruk som massage och beröring bör ingå i förskole- och 
skolverksamheten. Barnen får då rikliga taktila erfarenheter och blir taget i med händer fulla 
av omsorg och kärlek. På grund av detta kommer de troligen ha större möjlighet att kunna dra 
sig undan när någon tar i dem med fel intentioner. Både för att barnen tydligare kan urskilja 
avsikten med beröringen och för att barnen lättare vågar säga ifrån, då de förmodligen är 
starkare i sina självkänslor.

Ellneby (1994) påpekar att vi inte får hindras av rädslan för att beröringen kan feltolkas, från 
att spontant ta i barn eller uppmuntra dem till beröringslekar. Vi måste våga tillgodose 
barnens naturliga behov och önskan om kroppskontakt och ge dem många tillfällen till lekar 
där de får chans att både ge och få beröring.

5.4.3 Händerna – vårt arbetsredskap
Händerna är i allra högsta grad ett kommunikationsorgan menar Ardeby (2003). De är 
oersättliga som informationsbärare då vi berör med dem, tar pulsen, vi känner former och 
temperatur med dem, vi kan bestämma tryck och så vidare. Vi bör därför också öka 
medvetenheten om hur vi använder dem och vilka budskap vi kommunicerar med dem. 
Händernas rörelser, gester och beröring återspeglar nämligen vad vi känner, upplever och vill 
uttrycka.

Vår egen uppfattning av beröring har stor inverkan på hur vi arbetar med våra händer och den 
uppfattningen överför vi oftast omedvetet till den vi har kontakt med. Ökar vi då vår 
medvetenhet om hur vi använder händerna kan vi få en större frihet att själva bestämma vilket 
budskap vi vill kommunicera, samt att vi kommer ett steg närmare en större känslighet 
(Ardeby 2003). Vidare uttrycker Jelvéus (1998) att det förnämsta taktila redskapet är just 
händerna. När vi blir berörda av någons händer får vi en känselupplevelse, när vi sedan själva 
berör någon får vi en annan.

5.5 Effekter av beröring
Ellneby (1999) klargör att det idag är ganska vanligt med massage i både förskola och skola. 
För personalen är det ett sätt att se och bekräfta varje enskilt barn dagligen, något som blivit 
svårare på grund av de allt större barngrupperna. Effekterna av massagen och beröringen har 
varit positiv och det som har uppmärksammats bland skolbarn är att de blir lugnare, de visar 
mindre aggressivitet i gruppen och de slåss mindre. De koncentrerar sig bättre, utvecklar sin 
empatiska förmåga, utvecklar kroppskännedom och självkänsla samt att de lär sig lättare.

Studier är gjorda på det amerikanska Touch Research Institute i Miami av beröring och då 
främst klassisk massage av hud och muskler. Det finns även studier från en 
ungdomspsykiatrisk klinik i USA samt svenska studier av massage i förskolan (Sanner 2002). 
Effekter som har visat sig på både barn och vuxna är att massagen har varit ångestdämpande, 
lugnande och avslappnande. Spädbarn, som har fått stillsam, omslutande beröring har visat sig 
växa fortare, de utvecklas snabbare och de har lägre stressnivå. Ungdomarna på den 
psykiatriska kliniken i USA visade sig bli lugnare, mindre deprimerade, mer positiva till 
samarbete, ångestnivån sänktes samt att inlärning och problemlösning gick lättare efter 
massage. I de svenska förskolorna har massagen haft effekten att barnen blivit lugnare, socialt 
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mognare, mindre aggressiva, de fungerar bättre i grupp och de har större tillit till vuxna 
(Sanner 2002).

Sanner (2002) förklarar att massage ger både fysiologiska och psykologiska effekter. När 
någon blivit berörd har den också blivit bemött. Man blir sedd och accepterad, man upplever 
sin kropp, dess form och storlek, vilket är svårt att göra ensam.

5.6 Taktilt försvar – beröringskänsliga barn
Ellneby (1994) beskriver att en del barn har ett taktilt försvar, de är överkänsliga mot beröring 
och vill helst inte delta i lekar med närkontakt. Birkestad (2001) förklarar att när ett barn föds 
är det försett med många olika reflexer, det vill säga handlingar som sker omedvetet. Dessa 
reflexer framkallas vid hudberöring. När barnet växer försvinner reflexerna då det lär sig 
medvetna handlingar och färdigheter istället. Barn med taktilt försvar har ett överaktivt 
beskyddande system och har således kvar den tillbakadragande hudreflex som påverkar det 
centrala nervsystemet. Därför blir inte beröringen en orsak till välbehag eller information om 
omvärlden, eftersom reflexreaktionen utlöser ett tillbakadragande från det som ger beröring. 
Detta kan bli ett problem i sociala relationer, eftersom barnet reagerar negativt när andra tar i 
dem. Det kan bland annat yttra sig genom att barnet har svårt att stå på led eller att 
överhuvudtaget vara i närkontakt med andra, upplyser Ellneby (1991).

Det taktila försvaret kan bero på psykiska orsaker, men även på att förmågan till att hämma 
obehagskänslor inte fungerar hos barnet. Detta obehag uppstår ofta inför många 
beröringsintryck hos barn med taktilt försvar. Det är ett stort problem för dessa barn, då deras 
behov av kroppskontakt är större än hos andra samtidigt som de har svårt att ta emot den 
(Ellneby 1991).

För att hjälpa barnet kan man bland annat tänka på följande saker enligt Ellneby (1991):
- Ta i barnet ordentligt istället för att röra försiktigt.
- Krama inte barnet utan försök få barnet att krama dig istället.
- Låt barnet ge sig själv beröring, då denna beröring är lättare att hantera.
- Undvik att röra ansiktet och huvudet, då dessa kroppsdelar brukar vara mest känsliga.
- Låt barnet träna beröringssinnet genom lek med material som lera, sand och vatten.
- Att stimulera och träna balanssinnet kan för en del barn leda till att det blir lättare att ta emot 

beröring. Låt barnet snurra, hoppa, dansa eller gunga innan taktila lekar prövas.

Ellneby (1994) poängterar att barn med detta försvar också behöver få kroppskontakt, men de 
behöver försiktigt träna sig i att kunna ta emot den. Sanner (2002) hänvisar till Birkestad 
(2001) och påpekar att dessa barn behöver lite extra tid på sig när medveten beröring ska 
introduceras. I annat fall kommer de känna sig invaderade och beröringens positiva effekter 
riskerar att gå förlorade. En längre period med lekar av bråkkaraktär, där barnen kan rulla runt 
med varandra eller inrullade i filtar, kan istället få dem att må bra. Eftersom de på det sättet 
ändå får fysisk stimulering, utan direkt beröring. Ellneby (1994) föreslår även lekar där 
barnen själva får bestämma graden av beröring, då detta brukar underlätta för dessa barn. 
Birkestad (2001) menar också att för många har det fungerat med fast tryck, utanpå kläderna 
för att sedan kunna övergå till lättare tryck och sakta stryka över huden. Det kan även gå bra 
att använda olika taktila redskap, som bollar, handdockor, bilar eller en scarf då upplevelsen 
inte blir hud mot hud och barnet kanske enklare kan slappna av (Jelvéus 1998).

Beteenden som kan tyda på taktilt försvar (Ellneby 1991, Birkestad 2001):
- Reagerar negativt vid beröring i ansiktet.
- Avvikande reaktioner hos frisör och tandläkare.
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- Onormalt starka negativa reaktioner vid hårtvätt och kamning.
- Drar sig undan beröring från andra.
- Negativa reaktioner vid påklädning. Vill antingen ha mycket kläder på sig eller inga kläder alls.
- Undviker lekar där det ingår kroppskontakt.
- Vill inte stå i kö.
- Vill inte ha kortärmade tröjor eller skjortor.
- Känslig för vissa material och tycker inte om att leka med kladdiga material.
- Svårigheter med att äta.
- Vill eller kan inte använda händer och fötter.

Ett barn med taktilt försvar störs hela tiden av en rädsla för obehagliga upplevelser och kan 
därför reagera med hyperaktivitet och dålig koncentration. På det viset hindrar det taktila 
försvaret inlärningssituationer eftersom barnets beteende blir negativt påverkat (Ellneby 
1991).

När ett barn drar sig undan från beröring kan orsakerna vara många. Till exempel att beröring 
inte är så vanligt i den familjen, att barnet är beröringskänsligt av någon anledning eller att 
barnet har upplevt någon form av negativa erfarenheter av beröring. Det är viktigt att tänka på 
att orsakerna kan vara många och inte dra förhastade slutsatser åt något håll (Sanner 2002).

Birkestad (2001) beskrivet att orsakerna till taktilt försvar kan vara följande:
- Att ha ett tolkningsproblem, det vill säga att inte veta vad för intryck som kommer varifrån via 

nervsystemet.
- Att ha brister i det retikulära aktiveringssystemet, där intryck tolkas och vidarebefordras till 

hjärnan för agerande.
- Att ha brist på taktila erfarenheter.
- Att ha negativa taktila erfarenheter. Dessa kan exempelvis vara provtagningar, operationer, slag 

eller sexuella övergrepp.
- Virusinfektioner kan leda till taktil känslighet och försvar.
- Att ha effekter av medicinering, då de kan ge huduppfattningsproblem.
- Ökad känslighet av kroppsområden till följd av olyckor eller operationer. Till exempel ärr av 

olika slag.

Sanner (2002) påpekar att förutsättningarna för att kunna ta emot beröring är att vara helt 
trygg, det bör förklaras varför beröringen sker, hur den ska gå till och vilken del av kroppen 
som ska beröras. Det måste framgå att man har rätten att säga nej och gå därifrån när man vill. 
Är det dessutom ett barn, som i förhållande till en vuxen är väldigt litet, är dessa 
förutsättningar ännu viktigare. Därför är det angeläget att låta barnens behov styra och låta 
dem själva bestämma. Massagen eller beröringen får absolut inte bli något som alla barnen är 
tvungna att vara med om.

Ardeby (2003) menar att det är tvunget att lyhört respektera mottagarens integritet och ta det 
varligt för att beröringen ska upplevas som en positiv bekräftelse. Integriteten innebär bland 
annat ett tillstånd av helhet och oskaddhet samt rätten till en personlig sfär utan intrång. Det är 
stor skillnad på den personliga sfärens storlek från person till person och var gränsen går beror 
till stor del på vad det är för situation. Det är inte alla barn som är vana vid medveten beröring 
och därför kan situationen upplevas som en integritetskränkning. Därför menar Ardeby (2003) 
att närmandet måste ske med ödmjukhet, omsorg, lugn och välvilja samt med stor 
uppmärksamhet på den man berör.
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5.7 Brist på beröring
Tidigare i denna teoretiska utgångspunkt har det kommit fram genom bland annat Jelvéus 
(1998) och Ellneby (1994) att den första taktila stimuleringen eller beröringen är livsviktig 
och att behovet består livet ut. Ellnebys (1994) besök på barnhemmet i Mellanöstern 
bekräftade detta. Barnen låg avskilda från omvärlden, ensamma i sina sängar utan någon som 
helst kontakt med en levande varelse. De var vanvårdade, apatiska, blicken var tom och 
tillväxten avstannade. När sedan bland annat Ylva Ellneby kom dit och uppmärksammade ett 
av barnen, tog upp honom, blåste på honom, sökte ögonkontakt, smekte huden och böjde på 
armar och ben så började han reagera. Först skräckslaget, inte så konstigt om han knappt 
aldrig upplevt kroppskontakt förut, sedan med ett förskräckt leende på läpparna. Äntligen fick 
han bekräftelse på att han existerade.

Birkestad (2001) framhåller att brist på beröring leder fram till dåligt näringsupptag eftersom 
nerverna i huden vid beröring leder till att aktivera hormoner som gynnar näringsupptaget. 
Ardeby (2003) påvisade att beröring är nödvändigt för att utveckla kroppsuppfattningen. Att
såhär stor är jag, jag har armar och ben, rygg och mage. Jag kan snurra, springa, hoppa och 
klättra. Uppstår det då brister i beröringen med andra kan kroppsuppfattningen bli skev eller 
helt utebli. Vidare hävdar Ardeby (2003) att beröringen även är nödvändig för att vi ska 
utveckla förmågan till samspel med andra och våga ta för oss av livet. Uteblir 
beröringsupplevelserna leder det till obehagskänslor och en ökad risk för ohälsa, det kan till 
och med leda till inre skador.

Beröring är ett måste för att människor ska uppleva att de är närvarande och för att kunna 
orientera sig i tid och rum. Kroppen måste bli bekräftad för att man ska kunna lita till den och 
kunna använda den i kommunikation och träning (Ardeby 2003).
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6 Metod
Metod är ett systematiskt sätt att undersöka verkligheten för att beskriva sambandet mellan 
teori och praktik (Bryman 2002). Utifrån den valda problemformuleringen får man oftast 
också en idé om vilken metod som bör användas för att få fram det som är avsett i 
undersökningen (Patel & Davidson 2003). Under denna rubrik kommer jag att beskriva vad 
som utmärker kvantitativa respektive kvalitativa metoder, samt vilka metoder jag valt att 
använda mig av vid insamlandet av empiri.

6.1 Kvantitativ forskning respektive kvalitativ forskning
Kvantitativ respektive kvalitativ forskning är två karakteristiska forskningsstrategier, då de 
antar en allmän inriktning vid genomförande av samhällsvetenskaplig forskning. Det 
diskuteras ofta i metodologisk litteratur skillnaden mellan dessa två forskningsstrategier; vissa 
författare menar att det finns avsevärda skillnader, medan andra menar att det inte går att 
skilja dem åt på ett användbart sätt (Bryman 2002).

Det vanligaste sättet att skilja de båda forskningsstrategierna åt är att den kvantitativa 
forskningen är deduktiv, vilket betyder att den prövar teorier och inriktar sig på antal och 
siffror. Vidare är forskarens uppfattning väsentlig, den kännetecknas av distans och är 
strukturerad samt att det man får fram är ”hårda” och pålitliga data i en styrd eller konstlad 
situation. Metoder som används innebär ofta mätningar, som till exempel strukturerade 
intervjuer, enkäter och strukturerade observationer, vilka sedan analyseras (Bryman 2002).

Den kvalitativa forskningen är i motsats induktiv, den lägger tyngden på att utveckla nya 
teorier och inriktar sig på ord och begrepp. Det är deltagarnas uppfattning som är viktig och 
forskningen utmärks av närhet samtidigt som den är mestadels ostrukturerad. Det man får 
fram är rika och fylliga data i en naturlig miljö där människorna är vana att befinna sig. 
Metoderna som används vid datainsamling fokuserar på så kallade ”mjuka data” (Patel & 
Davidson 2003:14) i form av deltagande observationer, ostrukturerade eller semistrukturerade 
intervjuer och tolkande analyser. Inom kvalitativ forskning är generaliserbarheten till andra 
områden inte lika dominerande som inom kvantitativ forskning (Bryman 2002).

Dock menar Bryman (2002) att det egentligen inte går att dra en så tydlig gräns mellan 
forskningsstrategierna. Det finns undersökningar som visar på ett ifrågasättande av hur stor 
eller liten skillnaden mellan kvantitativ respektive kvalitativ forskning faktiskt är och hur 
stabil den är. Detta innebär inte att skillnaden är obefogad eller fruktlös. Det innebär däremot 
att vi inte ska hamna i villfarelsen att det handlar om två absolut, åtskilda och motstridiga 
strategier inom forskning. Det går att hitta generella tendenser, men ju djupare man kommer 
in i sina frågeställningar desto mer komplext blir det att dra en tydlig gräns mellan 
strategierna vid användandet.

6.2 Val av metod
Då jag vill undersöka hur verksamma förskollärare uppfattar taktil stimulering och dess 
effekter samt hur det påverkar barn i en barngrupp, som kontinuerligt använder det, har jag 
valt att använda mig av kvalitativt inriktade forskningsmetoder.

Vid detta val och vid genomförandet är det av stor vikt att ha i åtanke den kritik som kommit 
fram när det gäller kvalitativa undersökningar. Enligt Bryman (2002) rör den första kritiken 
subjektiviteten. Det menas att kvalitativa resultat i stor utsträckning bygger på forskarens egna 
och ofta osystematiska uppfattning om vad som är betydelsefullt samt på den nära och 
personliga relationen som bildas med undersökningspersonen. Den andra kritiserande punkten 
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handlar om att det är svårt att replikera, det vill säga upprepa eller reproducera, en kvalitativ 
undersökning eftersom den är ostrukturerad och det är forskaren själv som är det 
betydelsefullaste redskapet vid datainsamlingen. Det är forskarens intresse som styr vad som 
observeras och registreras och med stor sannolikhet kommer undersökningspersonerna att 
påverkas av forskarens egenskaper som kön, ålder och personlighet. Det som diskuteras under 
den tredje kritiserande punkten är att forskningsresultaten är svåra att generalisera utöver 
situationen de framställdes i. Eftersom kvalitativa forskare gör ostrukturerade intervjuer eller 
deltagande observationer med ett visst antal individer i ett mindre område, menar de kritiska 
rösterna att det är otänkbart att generalisera resultaten till andra miljöer. Detta är ju inte heller 
meningen utan resultaten ska istället generaliseras till teori. Den fjärde och sista kritiska 
punkten behandlar den kvalitativa forskningens bristande transparens eller ”genomsynlighet” 
(citerat efter Bryman 2002:271), det vill säga informationen om hur en undersökning konkret 
har planerats och genomförts.

6.3 Intervju
Intervju är en teknik där man samlar information genom frågor. Vanligtvis är intervjuer 
personliga genom att intervjuaren träffar intervjupersonen och genomför intervjun, men de 
kan även göras indirekt till exempel genom ett telefonsamtal (Patel & Davidson 2003).
Intervjuer som förekommer i samband med kvalitativ forskning brukar vara mindre 
strukturerade än vad intervjuer inom kvantitativ forskning är (Bryman 2002). Jag valde att 
använda mig av semistrukturerade intervjuer, där man använder sig av en intervjuguide (se 
bilaga 3 & 4) med några specifika teman eller frågeställningar som ska beröras under 
intervjun. Intervjupersonen har stor frihet att formulera sig på sitt sätt och frågor som inte är 
med i intervjuguiden kan ställas för att bygga vidare på någonting som intervjupersonen sagt. 
Frågorna behöver inte komma i den ordning som de står i intervjuguiden, men i stort sett 
kommer den att följas både när det gäller ordning av frågor och den språkliga utformningen. 
Intervjuprocessen är flexibel och tyngdpunkten bör ligga på det som intervjupersonen 
uppfattar vara viktigt vid en förklaring och dess förståelse av händelser och beteenden 
(Bryman 2002).

Enligt Bryman (2002) spelas kvalitativa intervjuer för det mesta in på band för att sedan 
skrivas ut. Det gör man för att man både är intresserad av det som intervjupersonen säger och 
hur de säger det. Det underlättar också för intervjuaren att vara uppmärksam under intervjun 
samt att analysen av vad personer har sagt underlättas.

Eftersom mina problemformuleringar söker svar på hur några förskollärare uppfattar taktil 
stimulering, innebörden och effekterna av det, är det här arbetet bland annat baserat på 
semistrukturerade intervjuer med förskollärare. Dessa intervjuer blir även kompletterade av 
observationer av barn som får massage.

6.4 Observation
Observation är en annan av de metoder som kan användas för att samla information. 
Framförallt är observation användbart i sammanhang när man vill samla information som 
berör beteenden och händelseförlopp i naturliga situationer. Med beteende menas i detta 
sammanhang, förutom fysiska handlingar, även verbala yttranden, känslouttryck, relationer 
mellan människor och dylikt (Patel & Davidson 2003).

Observationsmetoden kan användas antingen som huvudinstrument vid undersökningar eller 
som ett komplement till andra tekniker, för att samla in ytterligare information. Med 
observationsmetoden studeras beteenden och händelser i samma stund som de sker. På grund 
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av det är man inte beroende av individernas förmåga till verbal kommunikation eller deras
minnesbild, som är fallet vid enkäter eller intervjuer. Dessutom är metoden ganska oberoende 
av individernas villighet att lämna information eftersom den inte kräver så stor aktivitet eller 
samarbete av de utvalda. En nackdel som brukar nämnas i samband med observationsmetoden 
är att den är tidskrävande. Därutöver kan man diskutera om de beteenden som observerats är 
representativa för just den undersökning som avsetts samt att man som observatör alltid bör 
räkna med att det kan inträffa oförutsedda händelser (Patel & Davidson 2003).

När jag genomfört mina observationer i förskoleklass har jag använt mig av vad Bryman 
(2002) kallar ostrukturerad observation. Det innebär att man vid denna typ av observation inte 
använder sig av något observationsschema, där man bockar av beteenden som man registrerar. 
Istället är syftet att man så detaljerat som möjligt noterar hur deltagarna i en viss miljö beter 
sig och beskriver det beteendet på ett berättande sätt.

De ostrukturerade observationerna kan vara av både deltagande och icke-deltagande karaktär. 
Vid deltagande observation engagerar sig forskaren under ganska lång tid i en social miljö 
och försöker skapa sig en bild av hur individerna i denna miljö beter sig och vad de anser 
detta beteende och denna miljö har för mening. Observatörernas eget deltagande i de sociala 
miljöer som studeras kan skilja sig mycket åt. När det gäller icke-deltagande observationer 
handlar det om en situation där observatören iakttar, men inte är delaktig i det som sker i den 
sociala miljön (Bryman 2002).

Det går även att inta en dold eller öppen roll som observatör. Den dolda rollen innebär att 
forskaren inte berättar att han är där för att observera. I vissa fall kan denna roll underlätta 
proceduren att få tillträde till en miljö, då förklaringar inte behöver ges till varför man tränger 
sig på människor och vill göra dem till undersökningspersoner. I den öppna rollen visar och 
berättar forskaren sin avsikt med undersökningen redan då han söker tillträde till miljön. Dock 
bör det uppmärksammas att åtskillnaden mellan den dolda och den öppna rollen är en aning 
problematisk. För under en undersökning finns det många personer som forskaren eller 
observatören kommer i kontakt med som inte är medvetna om att personen är där i just 
forskningssyfte. Det går alltså att söka tillträde till en miljö på ett öppet sätt, men det är ändå 
inte säkert att alla i miljön har vetskapen om att forskaren är där just i forskningssyfte 
(Bryman 2002).

6.5 Urval
Jag har genomfört min undersökning på tre olika förskolor och i en förskoleklass i samma 
kommun. Jag blev uppmärksammad på att man på en skola i denna kommun aktivt arbetar 
med massage, vilket jag då ville undersöka. Barnen får massage upp till årskurs tre på denna 
skola och förskoleklassen jag valde att observera är en del av den skolan. Jag genomförde 
även en intervju med förskolläraren som förestår förskoleklassen, för att höra hur de praktiskt 
arbetar med massage. Förskolorna är slumpmässigt utvalda och jag hade inget kriterium på att 
de skulle ha massage- / beröringsprofil eller på något annat sätt arbeta med taktil stimulering.

Enligt Bryman (2002) blir valet av informanter vid kvalitativa studier ofta en kombination av 
bekvämlighetsurval och snöbollsurval. Bekvämlighetsurvalet består av personer som finns 
tillgängliga för forskaren för tillfället. De data som man får fram ger inget slutgiltigt eller 
generaliserbart resultat, men det kan fungera som underlag till vidare forskning eller leda till 
kopplingar mellan befintliga resultat. Med snöbollsurval menas att forskaren ser till att 
komma i kontakt med ett antal människor som är relevanta för undersökningen och använder 
sedan dessa för att få kontakt med fler respondenter.
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Jag valde mina respondenter efter ovanstående urvalsstrategier och intervjuade sex 
förskollärare, en från förskoleklass och fem från förskola. Eftersom jag under min 
verksamhetsförlagda utbildning kom i kontakt med flertalet förskollärare såg jag det som ett 
bra tillfälle att genomföra en del av mina intervjuer där. Jag började intervjua min handledare 
som därefter upplyste mig om att det fanns två förskollärare på förskolan som gärna använde 
sig av beröring och massage med barnen. Detta tillfälle kunde jag inte missa, så därför är tre 
förskollärare på förskolan där jag haft min verksamhetsförlagda utbildning intervjuade; dock 
var de från två olika avdelningar. Därefter tog jag kontakt med ytterligare två förskollärare 
som jag intervjuade.

6.6 Etiskt perspektiv
Gränsen mellan etiskt och oetiskt är inte helt tydlig, men de huvudsakliga etiska frågorna 
handlar om frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet för de personer som är 
direkt inblandade i forskningen (Bryman 2002). När det gäller svensk forskning finns det 
etiska principer att rätta sig efter och fyra av dem är följande:

- Informationskravet. Forskaren ska berätta syftet för de personer som berörs av 
undersökningen. Det innebär att personerna bland annat ska få veta att deras 
deltagande är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan när de vill. 
Personerna ska även få reda på undersökningens olika moment.

- Samtyckeskravet. I en undersökning ska deltagarna själva ha rätt att bestämma över 
sin medverkan. Är någon minderårig, kan därför föräldrars eller vårdnadshavares 
godkännande krävas.

- Konfidentialitetskravet. Alla uppgifter om personerna som ingår i undersökningen ska 
behandlas med största konfidentialitet. Obehöriga ska inte kunna komma åt 
personuppgifter.

- Nyttjandekravet. Uppgifterna som samlas in om enskilda personer får bara användas 
för forskningssyftet.

I min undersökning har jag tagit hänsyn till dessa principer. Jag har frågat alla jag intervjuat 
om de velat ställa upp, berättat att det gäller mitt examensarbete och vad det kommer handla 
om. De har även fått veta att intervjuerna brukar ta ungefär en halvtimme och att jag bandar 
dem för att jag ska kunna vara mer uppmärksam under intervjun och för att ha det som stöd 
för minnet. Jag har dessutom berättat att inga namn eller platser kommer att nämnas i arbetet.

Vid observationerna har jag inte bett om föräldrars samtycke, då min handledare och 
förskollärarna inte ansett det nödvändigt eftersom jag upplyst dem om att jag kommer att 
behandla all information som rör personer med största konfidentialitet. Vid observationerna i 
förskoleklassen berättade jag för barnen att jag skulle vara med och titta på hur de gjorde, 
dessutom är de aldrig tvingade att vara med och bli masserade om de inte själva vill. Eftersom 
jag berättade att jag skulle vara med och se på hur de gjorde under massagen kan det ha lett 
till att barnen uppträdde på annat sätt än de brukar, då omständigheterna inte var de samma.

Uppgifterna jag samlat in genom intervjuer och observationer kommer endast att användas för 
att sammanställa resultatet och besvara mina problemformuleringar i detta examensarbete.
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6.7 Genomförande
De intervjuade är alla förskollärare och kvinnor, dock är det viktigt att klargöra att de 
representerar en förskoleklass samt tre olika förskolor i samma kommun. Jag intervjuade dem 
en och en och har använt mig av relativt öppna frågor där intervjupersonerna fått ett fritt 
svarsutrymme. Jag använde bandspelare för att kunna rikta min fulla uppmärksamhet på 
intervjupersonen och snabbt kunna ställa följdfrågor om det dök upp någon ny, intressant 
synvinkel. Under en av intervjuerna förde jag dock anteckningar för hand då jag inte hade 
tillgång till bandspelare. Jag har försökt att inte formulera några ja- och nej-frågor och att inte 
ställa ledande frågor så att intervjupersonen svarat som den trodde att jag ville ha svar.

Jag genomförde intervjuerna under en period av tre veckor, där jag tog kontakt och åkte ut till 
de olika förskolorna. I de flesta fall hade vi tillgång till ett lugnt och enskilt rum, där vi kunde 
prata ostört och utan att bli avbrutna. I ett fall satt jag och intervjupersonen utomhus och då 
med barn runt omkring. Även om det fanns barn omkring under vissa intervjuer avlöpte alla 
intervjuerna mer eller mindre avslappnat. I de fall då vi hade tillgång till enskilda rum var det 
dock lättare för både intervjupersonen och mig att behålla fokus och koncentrera sig på de 
frågor och svar som hade ställts och getts.

Intervjupersonerna var samarbetsvilliga, eftertänksamma, berättande och öppna. De satt gärna 
och tänkte efter lite innan de gav svar på vissa frågor och detta såg jag som ett gott tecken, då 
de många gånger tänkte tillbaka på situationer de själva varit med om och hur det då avlöpt. 
De ville helt enkelt sortera upp sina minnen, intryck och tankar innan de svarade. Bryman 
(2002) menar också att man som intervjuare inte ska vara rädd för tystnaden, för det är den 
som kan leda samtalet vidare.

Jag genomförde intervjuerna genom att ställa frågor ur min intervjuguide (se bilaga 3 & 4), 
men som tanken är med semistrukturerade intervjuer så kom inte frågorna alltid i följd. Vissa 
frågor ledde så småningom in intervjupersonerna på svar till frågor som var tänkta att ställas 
senare, men som jag då kunde förbise eftersom jag redan fått svaren.

Som ett komplement till intervjuerna och som en viktig del i insamlandet av fakta till mina 
problemformuleringar har jag observerat barnen i förskoleklass, vid två olika 
massagetillfällen. Jag har dock inte gjort några systematiska observationer utan endast skrivit 
ner några minnesanteckningar, därför kommer jag i resultatet endast kunna hänvisa till mina 
egna iakttagelser och observationer.

Jag använde mig av den öppna observatörens roll, då barnen och förskolläraren visste vem jag 
var och att jag skulle observera dem. De observationer som jag gjort är tänkta att ligga till 
grund för resultatet av en av problemformuleringarna. Vid mina observationer följde jag inget 
observationsschema utan jag registrerade barnens beteenden under två olika massagetillfällen 
och skrev ner korta minnesanteckningar till det jag observerade.

Observationerna i förskoleklass gjordes med fyra veckors mellanrum. Vid första 
observationen var jag en främling för barnen, men med barns nyfikenhet accepterade de min 
närvaro efter att de fått reda på vad jag gjorde där. De genomförde massagen i ett angränsande 
rum till den vanliga ”förskoleklasslokalen”. Barnen tog plats två och två på golvet och 
eftersom jag var en icke-deltagande observatör placerade jag mig på en stol. Därifrån kunde 
jag observera de flesta av barnen. Givetvis var det lite småprat och några nyfiket nervösa 
blickar mot mitt håll, då de visste att jag skulle titta på dem och hur de gjorde.
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Vid den andra observationen kände barnen igen mig. De verkade lite mer avslappnade när jag 
även denna gång skulle befinna mig i rummet och titta på dem när de masserade varandra. Det 
som kanske mer bidrog till att minska deras koncentration denna gång var att det först och 
främst inte var den ”vanliga fröken” som höll i massagen, dessutom var det mer småprat och 
fniss.

Under resultatet redovisar jag för hur de i förskoleklassen praktiskt arbetar med den taktila 
stimuleringen, som massage är. I bilaga 5 är också deras massageprogram bifogat.

6.8 Reliabilitet och validitet
Reliabilitet och validitet är två begrepp som används vid kvantitativa forskningar för att 
säkerställa kvaliteten i en undersökning. Reliabilitet handlar om följdriktighet, 
överensstämmelse och pålitlighet av de mått eller mätningar man har utfört medan validiteten 
står för giltigheten. Begreppen är relaterade till varandra då validitet förutsätter reliabilitet 
(Bryman 2002).

Mellan kvalitativa forskare har det diskuterats hur relevanta dessa begrepp är för kvalitativa 
undersökningar. Då mätning inte är det största intresset i kvalitativ forskning blir begreppet 
validitet inte av någon speciell betydelse för sådana undersökningar. Det som utmärker dessa 
forskare är att de försöker styrka sina redogörelser med hjälp av till exempel utförliga 
beskrivningar, respondentvalidering och triangulering. Respondentvalidering innebär att 
forskaren lämnar sina resultat till människorna som ingått i undersökningen för att få en 
bekräftelse på att redogörelsen stämmer. Medan triangulering innebär att man i sin 
undersökning använder sig av mer än en metod eller datakälla vid undersökningar av sociala 
företeelser (Bryman 2002).

I min undersökning har jag använt mig av två metoder, intervju och observation. Detta kan 
dock inte anses som triangulering för att säkerställa kvaliteten, men det var ett sätt för att få 
ett bredare underlag till mina problemformuleringar. I och för sig kan bara observationerna 
tillämpas på en av problemformuleringarna eftersom det var för att se hur barnen reagerade på 
och utförde taktil stimulering i förskoleklassen. För att få svar på mina övriga 
problemformuleringar ansåg jag att intervjuer var den bästa metoden, då det blir ett personligt 
möte mellan intervjuare och intervjuperson samt att möjligheten till att göra förtydliganden 
och ställa följdfrågor gör undersökningen fylligare. Om undersökningstiden varit längre hade 
jag även kunnat observera de olika förskollärarna för att se om deras intervjusvar 
överensstämde med hur de praktiskt använder taktil stimulering av barnen i vardagen.

Jag har använt mig av så utförliga beskrivningar av genomförandet jag kunnat för att ge en 
helhetsbild av vad och hur jag har gått tillväga, för att andra möjligen ska kunna göra en 
liknande undersökning. Dock är det, som jag tidigare i metoden diskuterat enligt Bryman 
(2002), inom kvalitativ forskning inte undersökningens huvudsakliga mening att det ska gå att 
reproducera eller generalisera den till en annan miljö, utan resultaten ska istället kunna 
generaliseras till teori.



26

7 Resultat och analys
Jag kommer att redovisa mitt resultat av intervjuer och observationer genom en 
sammanställning utifrån mina problemformuleringar samt analysera dem genom litteraturen.

Jag vill klargöra att de fyra första problemformuleringarna kommer att bli besvarade med 
hjälp av intervjusvaren från de fem förskollärarna som arbetar inom förskoleverksamhet. Den 
femte problemformuleringens resultat utgår från intervjusvaren från den sjätte förskolläraren 
och observationerna i förskoleklassen. Jag vill åter belysa att de fem förskollärarna arbetar på 
tre olika förskolor. Tre av dem arbetar på samma förskola men på två avdelningar, i två olika 
arbetslag.

Förutom detta vill jag förtydliga att jag växelvis kommer att använda mig av begreppen 
förskollärare och pedagog för att skapa dynamik i texten och för att undvika för mycket 
upprepningar.

7.1 Vad anser några verksamma förskollärare att taktil stimulering innebär?
En av frågorna jag ställde till förskollärarna var om de hade hört talas om barnmassage, taktil 
stimulering och taktil kommunikation. De flesta började med att säga att de är dåliga på detta 
och att de inte vet vad det är, men att de kan tänka sig eller har egna tolkningar av begreppen. 
En av dem sa: ”[…] för mig går det lite hand i hand[…]”.

Begreppet massage eller barnmassage förklaras överlag av förskollärarna som massage under 
ordnade former och att det är ”[…] lite mer”. Många påpekar i detta samband att de använt 
sig av massagesagor i barngrupperna och en av förskollärarna påpekar även att ”Massage för 
mig är ju ifall man har ont eller så också”.

Taktil stimulering beskrivs av en förskollärare som att det troligen är ett lite modernare sätt 
för att beröra eller massera varandra. Två svarar att de inte vet vad det är och de övriga två 
menar att taktil stimulering innebär en lättare beröring, att barnen tar nätt på varandra. De två 
som menar att det innebär en lättare berörings- eller avslappningsmassage har gått kurser i 
friskvårdsmassage samt att en av dem även gått kurs i taktil stimulering.

Birkestad (2001) påpekar att vi hela tiden får taktil stimulering eftersom allt som rör vid 
huden ger just detta. Hon menar också att taktil stimulering, taktil kommunikation, taktil 
massage och spädbarnsmassage kan samlas under gruppen hudberöring, eftersom alla dessa är 
en form av det. Jelvéus (1998) framhåller även hon, som en av förskollärarna, att begreppen 
massage och taktil stimulering i många fall är synonyma. Sanner (2002) däremot uppger att 
den rätta betydelsen är att massage är en djupare, muskulär behandling medan taktil 
stimulering eller beröring är mer strykningar av huden. Dock påpekar hon att i förskole- och 
skolsammanhang finns det blandningar av dessa båda, men som ändå går under benämningen 
massage.

Två av förskollärarna funderar ganska lika kring begreppet taktil kommunikation. Den ena 
definierar det som att överhuvudtaget röra vid barnen, att klappa på dem eller ta i dem för att 
förstärka kontakten, till exempel vid tröstning. Den andra anar att: ”Det taktila är ju beröring 
och en kommunikation sker ju mycket genom beröring, att man tar på varandra. Fast om man 
sysslar med det är det väl ett sätt att man kan lära ut hur man kan beröra varandra då. Skulle 
jag kunna tänka mig”.
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Som de två förskollärarna beskriver taktil kommunikation stämmer väl överens med Ardebys 
(2003) definition av innebörden. Hon menar att den enklaste och mest grundläggande formen 
av kommunikation sker genom beröring av huden. Genom beröringen förstärker vi annan 
kommunikation samtidigt som vi använder det för att skapa uppmärksamhet när vi vill att 
någon ska lyssna på oss eller när orden är otillräckliga. Vidare menar hon, i likhet med 
förskolläraren som anser att taktil kommunikation är något man gör till exempel när man tar i 
eller håller om ett barn för att trösta det, att det är en typ av affektiv beröring. I den affektiva 
beröringen förmedlas bland annat omtanke och omsorg, vilket även förskolläraren antydde i 
sin uppfattning av den taktila kommunikationen.

En av de förskollärare som är utbildad i friskvårdsmassage berättar att de för snart tio år sedan 
införde ”beröringsvila” på den förskola där hon jobbar. Till följd av det blir alla barn klappade 
varje dag på vilan, om de vill. Vilan går till på så sätt att de vuxna går runt bland barnen, som 
ligger på madrasser på golvet, och klappar eller killar dem på ryggen, fötterna eller händerna. 
Det beror på barnen, var de vill ha beröringen. För det mesta får pedagogerna beröra två barn i 
taget för att alla ska hinnas med. När barnen kommer in i rummet spelas lugn musik, som 
sedan byts ut till ett sagoband som de lyssnar på. Pedagogerna uppmuntrar barnen till att även 
beröra varandra, men att de alltid frågar varandra om det går bra. Periodvis, fortsätter 
förskolläraren att berätta, är det väldigt många barn som gör det på varandra under vilan och 
ibland är det bara ett fåtal.

Den andra förskolläraren med utbildning i friskvårdsmassage gjorde för några år sedan 
tillsammans med en kollega en egen massage för barnen. Det var ingen saga utan innehöll 
mer benämningar av olika rörelser eller grepp som gjordes på kompisens rygg, till exempel 
fjärilen, solen, degknådning eller prickar. När de gick igenom det med barnen skapade de 
först en rogivande miljö med lugn musik, tända ljus och så vidare. De gick igenom det med 
några barn i taget och med kläderna på. Efter det fick barnen prova på varandra, de lärde sig 
att fråga kompisen om det kändes bra och att efteråt tacka för att de fick massera.

Alla förskollärarna anger att de någon gång, till och från eller periodvis har använt eller 
använder beröring med händer eller bollar, barnmassage, taktila lekar eller massagesagor. De 
visar då alltid först barnen hur de ska göra. Därefter får barnen arbeta två och två, så att de 
byter efter halva tiden och alla som vill blir på så sätt berörda. Att de endast använder det 
periodvis menar de beror mycket på hur barngruppen är.

”Ibland har det funkat jättebra och ibland har det inte funkat alls. Det är ju lite…en del barn 
gillar inte det alls och det blir liksom…ger inget, de tycker bara det är konstigt och…och 
sedan få till det rent praktiskt med, har varit svårt…”.

Att förskollärarna har använt sig av beröring i någon form i olika perioder blir utifrån Jelvéus 
(1998) påstående något positivt. Eftersom hon påstår att vi lever i ett icke-taktilt samhälle, där 
de flesta har små erfarenheter av att bli berörda av sina medmänniskor, även fast alla 
människor i stort sett är i samma behov av kroppslig kontakt. Birkestad (2001) förtydligar 
detta genom att belysa att forskning har visat att det taktila sinnet är barnets primära 
informationsorgan upp till tolv års ålder. Dessutom utvecklas det taktila sinnet under barnets 
tio första år och är i behov av stimulans på olika sätt för att utveckling och mognad ska 
komma till stånd samt för välmående.
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7.2 Hur uppfattar förskollärarna att användandet av taktil stimulering påverkar 
barn?

Två av förskollärarna anser taktil stimulering vara väldigt viktigt och de övriga ser det som 
något positivt. De menar att genom taktil stimulering förstärks barnens känsla av att bli sedda 
och det blir något naturligt i vardagen för dem. När det blir naturligt ryggar de inte heller för 
att bli berörda tror en av förskollärarna. Instrueras eller visas beröringen för barnen på rätt sätt 
så tror en annan pedagog att det nog är en ganska liten del barn som inte vill ha det.

”I det stora hela är det bara positivt att ha det, att använda det i förskolan” menar en av 
dem. Hon menar även att massagen blir en lugn och skön stund för barnen där de får samla 
tankarna och bara vara.

Att förskollärarna anser att den taktila stimuleringen förstärker barnens känsla av att bli sedda 
och att det samtidigt är viktigt att instruera stimuleringen på rätt sätt överensstämmer med 
Jelvéus (1998). Hon menar att pedagoger kan använda medveten beröring eller massage för 
att kompensera separationen, som barnen får genomgå från föräldrarna, samt för att skapa en 
nära kontakt med barnen. Hon framhåller även att det kan behövas invänjningstid för vissa 
barn, som inte är vana vid massage. Vidare kan Ardeby (2003) knytas till det som en av 
förskollärarna sa om att barnen inte lika lätt ryggar för beröring om de blir berörda på ett 
naturligt sätt och i vardagliga sammanhang. Ardeby (2003) menar nämligen att beröringen är 
nödvändig för utvecklingen av förmågan till samspel med andra.

En av förskollärarna uppfattar taktil stimulering som väldigt positivt. Hon berättar att efter 
kurserna i massage blev hon väldigt inspirerad av beröring överhuvudtaget och provade med 
att ha massagebänk i förskolan. Där masserade hon barnen på ryggen med olja, vilket var 
uppskattat, men på grund av stora barngrupper kunde hon inte fortsätta. Dock var det efter 
detta som de på förskolan införde ”beröringsvilan”.

En av pedagogerna berättar att för att få mer lugn och harmoni började de använda sig av 
taktil stimulering eller massage. Kollegan i samma arbetslag berättade att det var lugnare i 
barngruppen när de hade massage en gång i veckan, men att barngruppen förändrades i 
sammansättningen och därför gick det inte att använda det längre. Hon påpekade också att 
hon tror det är en personlighet man har, hur mycket berörande eller tillåtande av beröring man 
är.

Alla pedagogerna anser taktil stimulering som något viktigt och i förskolans läroplan 
(Läroplan för förskolan 1998) belyses det att aktiviteterna ska vägas samman på ett balanserat 
sätt i förhållande till barnens ålder och vistelsetid. Dessutom ska barnen få stöd och stimulans 
i sin sociala och empatiska utveckling. Inom den ramen verkar massagen eller den taktila 
stimuleringen passa väl in, då författare som Jelvéus (1998) framhåller att massage är en 
positiv respons på barns generella kontaktbehov. Enligt Uvnäs Moberg (2000) frisätts även 
lugn- och rohormonet oxytocin vid beröring, vilket gör att stresshormonerna sjunker så att vi 
blir bland annat avslappnade och sociala. Detta hade även förskollärarna upptäckt, så de ansåg 
att barngruppen var lugnare när de använde sig av massage.

7.3 Vilken syn har förskollärarna på taktil stimulering som ett kompletterande 
kommunikationssätt?

Alla förskollärarna säger sig uppfatta taktil stimulering eller beröring som ett alternativt eller 
kompletterande kommunikationssätt. En av dem uttryckte det: ”Ja, som ett av många 
kommunikationssätt, så ser jag det”. De anser att det är ett bra sätt för att komma vidare i en 
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konflikt med ett barn. Istället för att skrika åt varandra eller om de inte fått den kontakt med 
barnet som de velat, säger de flesta att de går ner på knä och tar i barnet och att de i den 
beröringen kan få uppmärksamheten att ”[…] nu är det du och jag”. En av pedagogerna 
berättar också att det blir lättare, och speciellt om någon har slagit sig och behöver tröst, att 
lugna dem. Hon tycker det är enklare att ta upp dem och lugna dem genom en kram eller den 
beröringen, då de kommer till ro fortare och det är först då det går att prata och lyssna på 
varandra. Detta kan jämföras med Ardeby (2003) som betonar att den fysiska kontakten är i 
alla kulturer grunden för förhållandet till medmänniskorna. Hur den kommunikationen 
uppfattas beror på syftet med beröringen och hur den sker. Beröringen blir en markör för 
inbjudan till konversation, en bekräftelse på att den andre har blivit sedd. Och den 
bekräftelsen, att bli sedd, är betydande för att kunna utveckla självkänsla, trygghet och tillit.

En annan av pedagogerna belyser att det verkligen är ett bra kompletterande 
kommunikationssätt när man jobbar med små barn, som ännu inte har utvecklat språket. 
Barnen visar och använder sig också av det då, de vill komma upp i famnen och lägger kinden 
emot bröstet, de tar de vuxnas händer och vill bli strukna eller klappade, de söker kontakt helt 
enkelt. En tredje förskollärare tror att om det finns barn med stora tal- eller språksvårigheter i 
barngruppen är vägen genom taktil stimulering eller beröring ett sätt att bygga upp en kontakt. 
Då är det, som vid kontinuerlig användning, viktigt att vara noga med att informera 
föräldrarna om varför taktil stimulering används och om det går bra för föräldrarna. Både för 
att avsikterna inte ska missuppfattas och för att det idag finns många med annan etnisk, 
kulturell eller religiös tillhörighet, som kanske har en annan syn på kroppskontakt och vad det 
innebär, påpekar den tredje förskolläraren vidare.

Att de små barnen söker kontakt genom beröring överensstämmer med Jelvéus (1998) teori,
som jag tidigare hänvisat till, om att massage är en positiv respons på barns generella 
kontaktbehov. Dessutom kan det förklaras med Ellneby (1999 & 1994), som hävdar att 
beröringen är ett grundläggande mänskligt behov och därtill en stor och viktig del av 
anknytningen och bindningen mellan barn och föräldrar men också mellan barn och förskole-
och skolpersonal. Bindningen ger bekräftelse, stärker självkänslan och leder till ökad 
självständighet, vilket är grundläggande för barnens harmoniska utveckling. Vid kontinuerlig 
användning är det, som förskolläraren ovan påpekade, av största vikt att informera 
föräldrarna, då det enligt Jelvéus (1998) finns människor som undrar vad som förespråkas när 
det blir tal om medveten beröring och massage av barn i förskolan. Jelvéus (1998) menar att 
det är viktigt att förtydliga för föräldrarna att massagen eller beröringen är till för att 
förebygga barnen från att utsättas för fel sorts beröring. Att barnen i en trygg miljö får rikliga 
taktila erfarenheter av människor som vill dem väl, för att de tydligare ska kunna urskilja 
beröring med fel avsikt.

De flesta förskollärarna belyser i sina uppfattningar att det även måste kännas rätt för en själv 
att ta i barnen. De påpekar att vuxna är väldigt olika till sättet och olika mycket ”[…] fysiska 
[…]”. Det vill säga att alla inte är lika nära det här med beröring. En av förskollärarna menar 
att hon är väldigt fysisk av sig med barnen och tar ofta mycket i dem, lägger en arm om dem 
eller en hand på dem. Hon menar också att det är så vardagligt för henne att hon inte tänker på 
att det är taktil stimulering hon ger barnen varje gång hon berör dem. Dock poängterar hon att 
hon ibland berör mer medvetet, stryker med handen över ryggen eller i små cirklar för att 
lugna ner barnen. Ardeby (2003) påpekar detsamma. Att den uppfattning vi själva har av 
beröring påverkar mycket hur vi arbetar med våra händer, samt att vi i beröringen omedvetet 
överför den uppfattningen till den vi berör. Vidare menar hon att om vi avsiktligt ökar 
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medvetenheten om hur vi använder händerna kan vi till större del själva bestämma vilket 
budskap vi vill kommunicera.

7.4 Vilka effekter tror förskollärarna att taktil stimulering ger?
Förskollärarna är i stort sett eniga om vilka effekter beröringen kan leda till. En börjar med att 
påpeka att i dagens samhälle är det vårt ansvar att hjälpa barnen till att hitta ett sätt att koppla 
av på. Hon tror också att det finns andra sätt än massage för att hjälpa barnen att varva ner och 
hitta lugn och hon framhåller att massage inte bör bli det enda gällande sättet. Men den 
betydande effekten som uppstår med massage är att barnen lär sig beröra varandra ”[…] på 
ett vettigt sätt […]”. En annan av pedagogerna har ungefär samma uppfattning men uttrycker 
det såhär: ”Jaa…förhoppningen är ju att, att de ska lära sig att röra vid varandra på ett bra 
sätt och att det har en lugnande effekt alltså jaa…rogivande, stimulerande också egentligen”.

De effekter som förskollärarna påtalar och tror kan uppstå genom taktil stimulering är att det 
skapar en kontakt mellan de två som masserar varandra, att barnen inte får samma behov av 
att slåss och att de får ett bättre sätt att röra vid varandra. Dessutom är uppfattningen att 
barnen bryr sig om varandra som medmänniskor, de lär sig visa känslor, de utvecklar 
empatikänslan och de lär sig att kunna ta kontakt överhuvudtaget. Samtidigt benämns att 
barnen lär sig att kunna göra det ”[…] bekvämt och mysigt för någon annan […]”, de blir mer 
omhändertagande och att beröringen har en lugnande eller dämpande inverkan. Det blir en 
avslappning för barnen, en njutning och förskollärarna tror även att de får lättare för att 
kramas spontant samt att ta i varandra eftersom de blir mer vana vid det.

De effekter som förskollärarna hävdar eller tror kan uppstå genom taktil stimulering stämmer 
väl överens med de positiva effekter som Ellneby (1999) framhåller har registrerats bland 
skolbarn. De blev lugnare, visade mindre aggressivitet, de slogs mindre och kunde 
koncentrera sig bättre Dessutom utvecklade de genom massagen den empatiska förmågan, 
självkänslan samt att de lärde sig lättare. Det går även att hänvisa förskollärarnas svar till de 
studier som är gjorda vid Touch Research Institute i Miami, där effekterna på både barn och 
vuxna har varit ångestdämpande, lugnande och avslappnande. De studier som är gjorda på 
förskolor i Sverige har även visat att barnen blivit socialt mognare och att de har större tillit 
till vuxna (Sanner 2002). Förskollärarnas svar på frågan om den taktila stimuleringens 
effekter stämmer också väl överens med de strävansmål i läroplanen för förskolan, där barnen 
ska få stöd i sin sociala utveckling och i utvecklingen av den empatiska förmågan (Läroplan 
för förskolan 1998).

En av pedagogerna som gått kurs i friskvårdsmassage belyser att: ”Det har pratats mycket, att 
den man masserar slår man inte”. Hon fortsätter under intervjun att berätta hur hon tror att 
beröringen påverkar barnens utveckling. ”Och det tror jag också för att lära sig att, jag tror 
att detta med beröringen har att göra med att du lär dig var du har din kropp. Alltså att du 
får en kroppskännedom, sen om det är att du berör…får beröringen på det här sättet men…du 
känner var du har din kropp va och med hjälp utav någon annan får du koll på var du har din 
kropp va”. Resultatet ovan kan styrkas med Ardeby (2003), som påpekar att beröring är 
nödvändigt för att utveckla kroppsuppfattningen. Vi behöver beröring tillsammans med 
rörelse för att kunna fastställa vår kroppskarta och yttre gräns. Vilket även är inskrivet i 
läroplanen. Uppgiften som pedagog är att ge barnen möjligheter för att utveckla sin motorik 
och kroppsuppfattning (Läroplan för förskolan 1998).
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Ett enkelt konstaterande fick jag från en av pedagogerna på frågan om de tror att det är någon 
skillnad på de barn som fortlöpande får taktil stimulering mot de barn som inte får det: ”Ja, 
jag tror de har ett stort plus med sig i livet, det tror jag”.

När jag sedan ställde frågan om vad brist på beröring kan leda till svarar förskollärarna att de 
tror att det kan leda till en rädsla för att bli berörd, en rädsla för kontakt med människor, 
avsaknad av värme och svårt för att stå i kö, då beröring är ovant och obehagligt. De tror 
också att barnen kanske har svårare att uttrycka känslor och att ge kärlek om de inte får något 
tillbaka. En av pedagogerna funderar på att det nog kan leda till att barnen får en större distans 
och en minskad tilltro eller tillit till vuxna, men även till andra barn.

En av förskollärarna verkar vara lite skeptisk till beröringens betydelse och effekterna den kan 
ge, när vi pratar om vad brist på beröring kan leda till. Även om hon tidigare svarat att hon 
tycker att det kan lugna eller dämpa barnen och deras känsloyttringar. Hon menar att: ”Ja, om 
man nu ska tror på det då eller så, så kanske man blir lite känslokallare då. Jag vet inte…”.

Att brist på beröring kan leda till negativa konsekvenser påpekar även författarna Birkestad 
(2001) och Ardeby (2003). Birkestad (2001) påpekar att beröringsbrist orsakar dåligt 
näringsupptag medan Ardeby (2003) hävdar att kroppsuppfattningen kan bli skev eller helt 
utebli, samt att förmågan till samspel med andra människor missgynnas och modet att ta för 
sig av livet hämmas. Dessutom poängterar Ardeby (2003) att de uteblivna 
beröringsupplevelserna kan leda till obehagskänslor och en ökad risk för ohälsa.

Pedagogen som menade på att barnen genom beröringen lär sig var de har sin kropp, att de 
utvecklar sin kroppskännedom, spekulerar även i att om all beröring tas bort så skapar man 
sig en hårdhet eller ett skal runt sig för att skydda sig från andra människor. Dessutom 
poängterar hon att hon inte tror att det går att leva totalt utan beröring, ”[…] alltså vi måste ha 
beröring”. Detta påpekar även Ardeby (2003) då hon framhåller att beröring är ett måste för 
att vi ska känna oss närvarande och för att vi ska kunna orientera oss i tid och rum. För att 
kunna lita på kroppen och kunna använda den i kommunikation och träning måste den bli 
bekräftad.

Förskolläraren som trodde brist på beröring kunde leda till brist på tillit anser att beröring är 
ett effektivt hjälpmedel för vuxna som har med utagerande barn att göra. Att kunna hålla dem 
intill sig och sitta ner men inte säga så mycket, utan genom den beröringen visa att man finns 
där för barnet som stöd, till ilskan lagt sig. Efteråt är barnet oftast lugnare och nya konflikter 
uppstår inte lika snabbt. Att använda sig av beröring med utagerande barn kan förklaras 
genom Ardebys (2003) beskyddande beröring, där syftet är att skydda sig själv eller barnen 
från skada. Det vanligaste sättet är just som förskolläraren ovan beskrev, att hålla barnen intill 
sig i ett relativt fast grepp för att lugna ner dem. En annan av pedagogerna påpekar att hon 
tycker det är svårare att trösta barn som inte tycker om beröring men att det viktiga är att
vänta och låta dem komma själva. Detta stämmer överens med Ellneby (1991), som menar att 
det inte är någon god idé att krama barnet utan försök få barnet att komma till dig istället.

Två av förskollärarna som arbetar på samma förskola berättar att det då och då finns barn i 
grupperna som har svårt för eller ryggar för beröring. Trots det tycker de att det går att träna 
upp tåligheten genom att röra de barnen lite sporadiskt i ett vardagligt sammanhang. En av 
dem påpekar att det finns barn som far illa av beröring, att det finns de barn som har omvända 
känsloställen, det vill säga att det gör ont att bli tagen i. Det finns även barn som behöver 
hårdare beröring för att de ska tycka att det går bra. Det är ingen god idé, fortsätter hon, att 
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tvinga på dessa barn den taktila stimuleringen utan prova försiktigt och visa hela tiden värme. 
En av de övriga pedagogerna berättar att de barn som hon tänker på som har svårt med 
beröring är nog barn med osäkerhet, en olustkänsla eller en ovana av att bli tagna i på ett så 
medvetet sätt. De spänner sig vid dessa organiserade beröringstillfällen men visar empati och 
fungerar för övrigt bra socialt.

Att barn ryggar för beröring eller far illa av det kan förklaras med Birkestads (2001) teori om 
barn med taktilt försvar. Dessa barn har ett överaktivt beskyddande system där den 
tillbakadragande hudreflexen, som i vanliga fall växer bort, finns kvar. Beröringen blir därför 
inte en orsak till välbehag eller information om omvärlden, eftersom reflexen utlöser ett 
tillbakadragande från beröringsstimulin. Det kan också, enligt Ellneby (1991), bero på att 
dessa barn har en oförmåga att hämma obehagskänslor vilket då uppstår inför många 
beröringsintryck. Ellneby (1994) poängterar även att barn med taktilt försvar behöver få 
kroppskontakt, men att de försiktigt behöver tränas i att kunna ta emot den. Birkestad (2001) 
påpekar att det för en del har det fungerat med att bli rörd vid med fasta tryck, utanpå kläderna 
för att sedan kunna övergå till en lättare beröring. Att även använda sig av olika taktila 
redskap, som bollar, bilar och så vidare kan leda till att beröringen accepteras hos dessa barn. 
Ardeby (2003) framhäver dessutom hur viktigt det är att respektera mottagarens integritet och 
att ta det försiktigt för att beröringen ska uppfattas som en positiv bekräftelse.

7.5 Hur genomförs arbetet med taktil stimulering praktiskt i en förskoleklass?
Nedan kommer jag dels redogöra för förskollärarens, som arbetar i denna förskoleklass, 
intervjusvar men även för mina observationer och det material som förskolläraren skickat 
mig.

7.5.1 Intervjusvaren
Pedagogen har tillsammans med några kollegor i två, tre år hållit i massagekurser genom 
Lärarförbundet. På skolan finns det sex stycken vuxna som kontinuerligt arbetar med massage 
med barnen och barnen får på detta sätt massage upp till årskurs 3. En av fördelarna med 
detta, berättar hon är att nästan allt med ”[…] kill- och tjejbaciller[…]” har därför försvunnit 
helt.

Förskolläraren påpekar att det är ”[…] för bråttom idag […]” och att samhället tar över. Hon 
belyser vidare att det här med massage är det bästa hon har gjort. När hon börjar arbeta med 
en ny grupp barn börjar hon med att introducera med olika taktila lekar och massagesagor, där 
beröringen inte är så uppenbar, men ändå huvudpoängen. Detta för att barnen ska bli bekväma 
med att röra vid varandra. Om hon har en stökig eller orolig barngrupp använder hon sig av 
två massagepass i veckan, men med barngruppen hon har nu blir det bara en gång i veckan, då 
gruppen redan är relativt harmonisk. De har ett speciellt program som barnen får lära sig och 
sedan följer de det vid varje massagepass (se bilaga 5). Hon understryker att hon tycker det är 
bäst när barn masserar barn. Det material som förskolläraren skickade mig innehöll exempel 
på taktila lekar, massagesagor samt kompis- och klassrumsmasssage, exempel av dessa finns 
som bilaga 6 & 7. Att förskolläraren börjar med taktila lekar och massagesagor för att barnen 
ska känna sig bekväma kan jämföras med Jelvéus (1998) åsikter om att det kan behövas 
invänjningstid för barn som inte är vana vid taktil stimulering. Det hör också ihop med Sanner 
(2002) som påpekar att det är barnens behov som ska styra och att det är de som ska 
bestämma.

Hon anser att begreppen taktil kommunikation, taktil stimulering och barnmassage ”[…] 
kopplas ihop”. När jag sedan frågar om hur hon tycker att det påverkar barnen talar hon om 
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att föräldrar har berättat att barnen har börjat massera dem hemma och att de leker 
massageinstitut. Hon berättade också att när hon använde massage hemma på sina egna 
tonårsbarn så började de prata mer och öppna upp sig för henne. Hon menar även att klimatet 
i barngruppen har blivit mildare och att det är mer lugn och ro. Dessutom anser hon att med 
massage får barnen en känsla för varandra, de vågar ta i varandra och de kan slappna av. 
Utöver detta tycker hon att hon själv har blivit mildare i sin beröring av barnen. Hon ger ett 
exempel på om gruppen ska stå på led och någon är orolig, så kan hon gå fram och lägga 
handen i nacken på barnet och massera lite lätt och då slappnar han/hon av. Dessutom bryter 
hon med en massagestund ”[…] om det blir rörigt[…]” eller tar de ner sina madrasser och 
spelar lugn musik. Hon påpekar dock att om ledaren är dålig så behöver inte gruppen bli lugn 
bara för att massage används. Det beror mycket på hur barnen är och de vuxnas styrning. Det 
gäller att vara bestämd och ha vissa regler, som att det bara är de vuxna som får prata under 
massagen. Resultaten av massagen i denna förskoleklass överensstämmer med de resultat som 
framkommer i Sanner (2002) vilka var gjorda vid Touch Research Institute i Miami och på 
svenska förskolor. När förskolläraren påpekar att om ledaren är dålig så behöver heller inte 
gruppen bli lugn, kan härledas till Ardeby (2003) som påpekar att vår egen uppfattning av 
beröring speglas i hur vi arbetar med våra händer och med den taktila stimuleringen.

När det gäller barn som har svårt med beröring så menar förskolläraren att det viktiga är att ta 
det steg för steg. Hon tycker att det brukar lösa sig av sig självt, speciellt med små barn. Själv 
arbetar hon med det genom att prata mycket känslor där barnen får berätta i en liten grupp. 
”Det leder till att de vågar ta i varandra, speciellt pojkar och flickor”. De som är mer 
inbundna kan efter massage bli pratsamma, menar hon. Samt att som vuxen tar man mer i 
barnen i vardagen när man masserar. Orsaken till att barn har svårt med beröring ser hon som 
att de kan vara födda med större hämningar men att det också beror mycket på hur föräldrarna 
kelar och håller barnen redan från födseln. Ovanstående överensstämmer med Ellneby (1994) 
som påpekar att barn med taktilt försvar också behöver kroppskontakt, men för att kunna ta 
emot beröring måste de försiktigt tränas upp. De behöver lite extra tid på sig när medveten 
beröring ska introduceras för att inte känna sig invaderade, skriver Sanner (2002) enligt 
Birkestad (2001). Dessutom stämmer det förskolläraren sa om att det beror mycket på hur 
föräldrarna håller och kelar med barnet från början, med Birkestads (2001) tes att barnens 
taktila sinne behöver riklig stimulans under de första tio åren för att utveckling och mognad 
ska inträffa. Även Jelvéus (1998) berör detta, då hon menar att i olika situationer utbyts olika 
mycket kontakt i en och samma kultur, samt att det finns stora variationer inom en och samma 
familj. 

Hon svarar också att hon givet ser taktil stimulering som ett alternativt, kompletterande 
kommunikationssätt. Därefter berättar hon att hon alltid introducerar föräldrarna från början, 
när hon får en ny barngrupp och ska börja med massage. Föräldrarna har sedan berättat för 
henne att de själva blivit påverkade eftersom barnen spontant kommer och masserar dem och 
att de sedan vill bli masserade tillbaka.

7.5.2 Observationerna
Förskolläraren börjar med att berätta att de brukar vara två pedagoger som är med vid 
massagen. En berättar vilket grepp eller strykning som ska göras och en går runt med oljan. 
Hon fortsätter med att förklara att första gången de hade massage fick barnen välja vilken 
kompis de skulle vara med för att de skulle känna sig trygga och inte uppleva det som 
obehagligt. Nu däremot tycker alla att det är mest rättvist att dra lott om vem de ska vara med. 
Hon berättar även att de alltid har massagen samma dag i veckan och på samma tid, direkt 
efter lunch, om det inte är något annat speciellt som händer.
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Barnen tog fram madrasser, kuddar och handdukar och det barn som skulle börja få massage 
la sig ner på mage på madrassen. Barnen får själva bestämma om de vill bli masserade med 
eller utan olja. Vill de det så tar de av sig tröjorna och strumporna. Förskolläraren sätter på 
lugn, rogivande musik och barnen får börja massera ryggen, därefter går de upp till nacken, de 
övergår till benen, fötterna, magen, armarna, händerna och avslutar med ansiktet (se bilaga 5 
för hela massageprogrammet). Barnen som masserar sitter bredvid kompisen, för det mesta på 
knä. Ibland frågar de om det är skönt eller om de ska ändra på något. När de tagit baksidan ber 
de kompisen vända på sig så att de kan ta benens framsida, magen och ansiktet. När de 
avslutar med ansiktet sätter sig barnet som masserar med kompisens huvud i knäet och börjar 
med att klappa eller stryka försiktigt över pannan. Därefter kommer några olika strykningar 
av hela ansiktet och för att avsluta lägger de båda händerna på kompisens panna för att ge 
tillbaka all den värme de har fått från kompisen. Sakta tar de bort först ena handen och sedan 
den andra, de sitter tysta och stilla en stund innan de byter plats.

Det jag uppmärksammade under observationerna var att de flesta som blev masserade 
blundade och viftade lite på tårna. Överlag såg alla, även de som masserade, lugna och 
rofyllda ut. Dock fanns det ett pojk-par, där i alla fall den ena av pojkarna hade svårt med 
koncentrationen. De tramsade lite, fnissade och försökte nypa varandra.

Barnen påminde pedagogen om det var någon rörelse hon glömt eller om hon tog det i fel 
ordning. Musiken som spelades första gången jag observerade innehöll havsbrus och delfin-
eller valsång. Enbart musiken verkade få barnen lugna, då den var på medan de plockade fram 
madrasserna och de andra tillbehören, allt gick lugnt och försiktigt till. Den andra gången var 
det klassisk Mozart-musik som spelades eftersom de hade Mozart-tema just då. Den musiken 
verkade dock vara lite för ”hetsig” för att barnen skulle kunna varva ner tillräckligt eftersom 
de verkade mer okoncentrerade vid den andra observationen. När de som masserade frågade 
kompisen om det kändes bra, svarade alla unisont att det gjorde det. De som masserade såg 
allvarliga ut och verkade ta sitt uppdrag väldigt seriöst. När de två okoncentrerade pojkarna 
tramsade för mycket sa några av de andra kompisarna till att de skulle vara tysta och göra det 
ordentligt. När det var dags för byte av massageperson var det även det pojk-paret som var 
först till att resa sig upp, så även när massagepasset var slut. De andra paren verkade dra ut på 
det och var väldigt lugna vid bytet. En iakttagelse jag gjorde var att efter bytet såg en del av 
de barn som då istället masserade fortfarande alldeles drömska ut.

Att förskolläraren arbetar med massage stämmer väl överens med vad som står i läroplanen 
för det obligatoriska skolväsendet där det framhålls att barnen ska få pröva på olika 
uttrycksformer samt uppleva känslor och olika stämningar (Läroplan för det obligatoriska 
skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 1994). Att barnen får prova på ett annorlunda 
uttryckssätt och uppleva känslor och stämningar blev uppenbart vid mina observationer. 
Barnen verkade väldigt seriösa, lugna och allvarliga samtidigt som det syntes att de flesta 
njöt. Sanner (2002) påpekar att när vi blir berörda känner vi flera olika saker Vi registrerar 
händerna, känslan av hud mot hud och kanske registrerar vi ett tryck. Ellneby (1991) 
beskriver att på ryggen är det långt mellan beröringsreceptorerna och därför är det extra 
viktigt att barn blir berörda där, för att känna in att de har en baksida. Detta blev barnen under 
mina observationer medvetna om eftersom deras massageprogram utgår från ryggen för att 
sedan fortsätta med övriga kroppsdelar. Resultaten av mina observationer stämmer även 
överens med Sanners (2002) förklaring att massage ger både fysiologiska och psykologiska 
effekter. Den som blir berörd blir också bemött, sedd och accepterad. Den upplever sin kropp, 
dess form och storlek, vilket är svårt att göra själv. Allt detta fick barnen i mina observationer 
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genom massagen. De fick i alla fall en utförlig upplevelse av sin kropp, då i stort sett hela 
kroppen masserades. Jelvéus (1998) påpekar att det är väldigt viktigt hur beröringen görs, att 
avsikten är välmenande och kärleksfull. Hon menar att hjärtat måste vara med för att de 
positiva effekterna ska uppnås. Detta kan anslutas till min andra observation, där två pojkar 
hade lite svårt med koncentrationen från första början. De var fnissiga och försökte nypa 
varandra och på grund av det var massagen inte heller det som var i fokus. Därmed förlorade 
pojkarna till stor del de positiva effekter, som de andra barnen uppnådde. Det vill säga de 
uppnådde de effekter som Ellneby (1999) tidigare påpekat som att de blev lugnare, mindre 
aggressiva samt mer koncentrerade och avslappnade.
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8 Diskussion
Förskollärarna har varit verksamma i relativt många år och över lag anser alla att taktil 
stimulering är något positivt. En del har inte tänkt så mycket på det, andra är inte så mycket 
”fysiska” av sig. Innebörden av taktil stimulering ansåg de flesta vara en lättare form av 
beröring, medan massage var med lite mer tryck. Taktil kommunikation anade några att den 
vardagliga beröringen var; att man klappade någon eller la en hand på axeln och så vidare. 
Alla förskollärarna angav dessutom att de periodvis har använt sig av någon form av beröring 
till exempel massagesagor eller taktila lekar.

Förskollärarna uppfattar taktil stimulering som något viktigt och som väldigt positivt. De 
menar att det är ett bra sätt att bekräfta barnen på. Samtidigt ser de taktil stimulering som ett 
kompletterande kommunikationssätt, speciellt vid konflikter. Då menar de flesta av 
förskollärarna att de går ner på knä, lägger en arm runt barnet och försöker på så sätt skapa 
kontakt. Detsamma gäller vid tröstning, de lyfter upp barnet i famnen och håller kvar det till 
det lugnat sig och sedan försöker de prata om vad som hänt.

Fastän det är så många som anser att taktil stimulering leder till något gott, är det få av dem 
som medvetet använder sig av beröring i barngrupperna. De berättar att det beror på hur 
barngruppen ser ut, men flertalet påpekar ju ändå i intervjuerna att det går att träna upp barnen 
i att bli berörda, om det utförs i små steg och i ett vardagligt sammanhang. De motsäger därför 
sig själva en aning. Även om det finns barn med ett taktilt försvar eller med ett utagerande 
beteende har det visat sig både genom litteraturen och genom berättelser från intervjuerna att 
den taktila stimuleringen är nödvändig även för barn med beröringskänslighet. Den taktila 
stimuleringen hjälper, den lugnar och det går att lära barnen att bli tagna i om det görs på ett 
lugnt och ödmjukt sätt. Eftersom det har visat sig att den taktila stimuleringen mestadels har 
positiva effekter, så borde det vara en självklarhet i dagens förskola där barnen från grunden 
ska lära sig att ta hand om både sig själva och sin omgivning. Det har visat sig genom 
litteraturen att beröring är livsnödvändigt och att det krävs för att kunna definiera sin 
kroppskarta och utveckla en självkänsla. Dagens barn behöver även någon form av aktivitet 
för att varva ned, för att de ska kunna samla ny energi och kunna klara av det snabba tempo 
som samhället idag förutsätter.

En av förskollärarna belyste att det även finns andra sätt för barn att slappna av på än just 
genom massage eller taktil stimulering. Det går att uppnå en lugn stund och avkoppling på 
andra sätt, vilket bör beaktas speciellt om det ingår barn med starkt taktilt försvar i 
barngruppen. Även om det taktila försvaret kan upphävas genom ett långsamt 
tillvägagångssätt av beröring bör man kanske tänka på att under tiden använda sig av något 
annat sätt, eller ytterligare en metod. Ofta är det så att när det uppmärksammas något nytt som 
ska vara bra för något, så hamnar allt annat i skymundan och det nya blir allenarådande. Det 
behöver inte betyda att den taktila stimuleringen ska gå till överdrift. Kanske bara att som 
pedagog själv bli mer medveten om vad det är vi förmedlar med våra händer och vilken effekt 
vår beröring av barnen i vardagen kan ge.

Något som jag reagerade för under intervjuerna var förskolläraren som hade tagit med en 
massagebänk till förskolan och masserat barnen med olja. Visst tyckte barnen om det, men för 
att det ska bli meningsfullt för dem bör det mer ingå i ett sammanhang. Det ska vara en 
naturlig del i vardagen. För mig kändes det som en allt för konstlad situation, men att det 
sedan hade lett till att de börjat med något mer naturligt, som en ”beröringsvila”, upplevde jag 
som något mycket positivt.
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Under intervjuerna kom det upp tankar från förskollärarna, som jag själv inte hade tänkt så 
mycket på vid början av arbetet. Det var flera stycken som poängterade att det beror mycket 
på om de vuxna själva är bekväma med att ge massage eller beröring och att de själva måste 
vara trygga med det innan de kan använda det med barnen. De påpekade också att om man 
inte själv blivit berörd så mycket, kanske man inte är så ”berörande” eller använder så mycket 
beröring i arbetet med barn. En av förskollärarna lät en aning skeptisk till beröringens 
effekter, även fast hon berättat att hon själv använt sig av det några gånger. Detta kan ha 
berott på att hon själv inte ansåg sig vara så ”berörande”.

Observationerna och intervjuerna i förskoleklass visade tydligt på positiva effekter bland 
barnen. Förskolläraren berättade att hon tycker barnen blir mer harmoniska i gruppen, när hon 
använder massage. Barnen visade också under observationerna att det var skönt, då det till 
största del var alldeles lugnt i rummet. Att stämningen var så harmonisk kan även ha berott på 
musiken som spelades i bakgrunden. Det bör i alla fall uppmärksammas. Barn kommer till ro 
på skilda sätt precis som vi vuxna, eftersom vi använder våra sinnen på lite olika sätt. En del 
blir lugna av beröring, andra kanske av musik eller av en doft-upplevelse.

För att få svar på mina problemformuleringar har jag använt mig av kvalitativa metoder, 
vilket jag tycker har fungerat bra, då det enligt Bryman (2002) är deltagarnas uppfattning som 
är viktig. Mitt syfte var att utifrån intervjuer med förskollärare få fram deras uppfattning av 
taktil stimulering. Dessutom ville jag observera en barngrupp som kontinuerligt använder sig 
av det. Resultaten utifrån observationerna är giltiga för de två gånger jag var där, men kan inte 
generaliseras till andra tillfällen eller andra grupper. För att ha fått ett större och säkrare 
underlag utifrån observationerna borde jag observerat under en längre tid, men på grund av 
tidsbrist hade jag inte tillfälle till det.

Förskollärarnas inställning till taktil stimulering var under intervjuerna positiv, dock använde 
sig inte så många av det i sina nuvarande barngrupper. Att de ställde sig positiva till det under 
intervjuerna kan delvis ha berott på mina frågeställningar, även om jag har försökt att inte 
ställa några ledande frågor. Dessutom har jag inte efteråt verifierat med lärarna om de anser 
det jag skrivit som korrekt, hänvisat till dem. På grund av det finns risken att resultatet blivit 
subjektivt tolkat eftersom resultatet till stor del bygger på mina uppfattningar av vad som är 
viktigt.

Litteraturen jag har använt i min teoretiska utgångspunkt har behandlat taktil stimulering som 
något positivt och det har varit svårt att hitta något som ställde sig kritiskt till det. Dock kan 
jag för att vara källkritisk ta upp Jelvéus (1998) påpekande om att om barn får taktil 
stimulering på rätt sätt, i en trygg miljö och av varsamma, omtänksamma händer, så kan de i 
framtiden ha lättare för att urskilja beröring med fel intentioner. Jag ifrågasätter om det finns 
något belägg för detta och om det verkligen kommer att minska utnyttjandet av barn. Dock 
förstår jag författarens mening i att barnen i sig själva genom trygg taktil stimulering vet när 
de blir berörda på rätt sätt. Därför kan de veta vad som är rätt och vad som är fel och 
förhoppningsvis på det sättet kunna uppmärksamma detta för omgivningen och tillkalla hjälp, 
om de blir utsatta för fel sorts beröring.

Om jag skulle göra om undersökningen, eller göra en liknande skulle jag se till att börja i god 
tid med att samla in information genom metoderna, då både intervjuer och observationer är 
tidskrävande. Det tar tid både att genomföra dem och att sedan bearbeta materialet. Dessutom 
skulle jag i det fallet göra observationer under en längre period, för att verkligen fastställa att 
det är massagen som barnen njuter av, kanske observera vid tillfällen när de använder musik 
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och när de inte använder det. Utöver detta tror jag att ju fler observationer som genomförs 
desto tillförlitligare blir materialet, då jag som observatör lär mig efter hand att lägga märke 
till det som är viktigt för undersökningen. Dock anser jag att metoderna jag använt, 
semistrukturerade intervjuer och ostrukturerade observationer, har gett bra material att arbeta 
med.

Efter denna undersökning och de resultat jag fått fram har intresset ökat betydligt för detta 
område. Vad jag skulle tycka vore intressant att göra i framtiden, eller se att någon annan 
gjorde, är en jämförelse mellan en barngrupp som kontinuerligt använder sig av någon form 
av medveten och organiserad taktil stimulering och en barngrupp som inte använder sig av 
det. Detta för att se om barngrupperna skiljer sig åt i avseende på klimatet i gruppen, 
beröringen av varandra, omtanken, barnens kroppskännedom och så vidare. Dessutom hade 
det varit intressant att tagit del av barnens synpunkter på den taktila stimuleringen eller 
massagen. Vad de tycker om det och om de märker någon skillnad på hur man är mot sina 
kompisar i gruppen.

Slutsatsen som jag kan dra utifrån min undersökning är att det inte bara verkar vara speciella 
massagetillfällen som behövs i arbetet med barnen. Vi vuxna måste hela tiden vara medvetna 
om att beröra barnen, så att de får den stimulans de så väl behöver, för sin utveckling och för 
att göra dem medvetna och närvarande i nuet. Konsekvenserna av detta behöver inte bli en 
stor omorganisation av verksamheten utan bara det att som pedagog vara medveten om vad 
beröringen av barnen betyder.
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Tack
För att kunna genomföra denna uppsats har jag haft stor hjälp av de förskollärare och barn, 
som låtit sig intervjuas och observeras. Därmed vill jag ge dem ett stort tack, för utan dem 
hade studien inte varit möjlig. Utöver detta vill jag även tacka min handledare och 
examinationsgrupp för konstruktiva kommentarer, som har utvecklat arbetet.
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Bilaga 1

Stressorsaker hos barn
Orsakerna till stress hos barn är många och under en vanlig dag kan det inträffa många saker 
som kan framkalla stressen. Ellneby (1999) ser nedanstående punkter som möjliga orsaker till 
stressbeteende hos barn:

- Många relationer, människor i barnets närhet byts ut, till exempel förskolepersonal.
- I förskola och skola delas utrymmet och vuxenkontakterna med många andra.
- Understimulering kan leda till oro och stressymptom.
- För många fritidsaktiviteter.
- Skilsmässa mellan föräldrar, speciellt om den är konfliktfylld.
- Föräldrars arbetslöshet.
- Hög ljudnivå i den omgivande miljön.
- Barn som inte kan lita på sina sinnen, till exempel synen eller hörseln.
- Att inte bli förstådd eller att inte förstå genom tal och ord.
- Sen mognad kan skapa stress då krav ställs efter åldern.
- Överkrav vid idrottsaktiviteter.
- Trafiken i omgivningen.
- Ensamhet.
- Skolan kan innebära stress då barnen inte väljer att gå där och under en dag finns det många 

moment som kan orsaka stress.

Därefter framhåller Ellneby (1999) att stressen kan ta sig många uttryck. Om flera av de 
beteenden som är beskrivna nedan kan uppmärksammas samtidigt, bör man tolka det som att 
barnet är stressat och troligtvis behöver hjälp.

- Allmän retlighet. Kan uttryckas antingen genom aggressivitet eller håglöst beteende.
- Koncentrationssvårigheter, rastlöshet.
- Impulsivitet.
- Nedstämdhet eller förlorad livsglädje.
- Nervösa ryckningar.
- Nervöst skrattande.
- Stamning.
- Trötthet eller mardrömmar och sömnlöshet.
- Tandgnissling.
- Hyperaktivitet och/eller tendens att råka ut för olyckshändelser.
- Ständiga toalettbesök.
- Tröstätande eller dålig aptit.



Bilaga 2

Massagesaga - katt
Ursprungligen ur Berör mig! Massage för små och stora barn av Lena Jelvéus, omarbetad av 
Ika Lönn, Avd. för Idrottsvetenskap, Växjö universitet.

Det var en gång ett sommarland Gör stora strykningar över hela ryggen.
där solen lyste varm och skön
och värmde alla blommor, träd,
djur och människor.

En dag täcktes hela himlen av Tryck med hela handflatan över ryggen.
stora, tjocka moln. De var så
stora att solen inte syntes.

Det började regna. Regnet öste Trumma med fingertopparna över ryggen.
ner. Det blev stora vattenpölar
som barnen hoppade i.

Sedan blev det kallare och regnet Trumma lättare och långsammare.
blev till snö. Mjuka flingor dalade
till marken och allt blev vitt.

Det enda man kunde se var en katt Vandra med två fingrar upp på ryggen till 
axeln.

som klättrade upp… och en till…
Som satte sig och började kurra. Klättra upp till huvudet och cirkla runt i håret.

Där satt den och kurrade till solen Stora strykningar över ryggen.
kom fram och värmde igen.



Bilaga 3

Intervjuguide - Förskoleklass

1. Hur länge har du arbetat som förskollärare?

2. När började du arbeta med taktil stimulering/massage?

3. Varför började du med taktil stimulering/massage?

4. Vad är det du gör med barnen?

5. Hur ofta?

6. Vem genomför stimulering/massagen? Är det lärarna eller barnen?

7. Vilken är skillnaden mellan taktil kommunikation, taktil stimulering och 

barnmassage?

8. Hur tycker du att det påverkar barnen; enskilt, i grupp?

9. Vilken skillnad har du sett på barn som varit i din grupp och fått denna ”behandling” 

mot barn i annan grupp som inte fått det?

10. Hur ser en dags upplägg ut?

11. Vad kan brist på beröring leda till tror du?

12. Vad är din erfarenhet av barn som har svårt med beröring?

13. Vad är din uppfattning om vad som kan vara orsaken till att ett barn har svårt med 

beröring? Är det barn med speciella behov?

14. Hur arbetar du med barn som har svårt med beröring?

15. Ser du taktil stimulering som ett alternativt kommunikationssätt? För att få kontakt?

Be att få återkomma för fördjupad intervju eller om jag tycker att jag missat något.



Bilaga 4

Intervjuguide - Förskola

1. Hur länge har du arbetat som förskollärare?

2. Hur ser en dags upplägg av verksamheten ut?

3. Har du hört talas om taktil kommunikation, taktil stimulering och barnmassage? Vad 

är skillnaden mellan dem tror du?

4. Har du arbetat med taktil stimulering/massage? Om, hur länge?

5. Om, vad gjorde du/vad gör du med barnen?

6. Hur ofta?

7. Vem genomförde/genomför stimuleringen/massagen? Var det/är det lärarna eller 

barnen?

8. Om du inte arbetar med det eller har arbetat med det. Varför inte?

9. Hur tror du att taktil stimulering påverkar barnen; enskilt, i grupp?

10. Tror du det är någon skillnad på barn som fortlöpande får stimulering/massage mot 

barn som inte får det? Vad i så fall?

11. Vad kan brist på beröring leda till tror du?

12. Vad är din erfarenhet av barn som har svårt med beröring?

13. Har du någon uppfattning om vad som kan vara orsaken till att ett barn har svårt med 

beröring? Är det barn med speciella behov?

14. Hur arbetar du med barn som har svårt med beröring?

15. Ser du taktil stimulering som ett alternativt kommunikationssätt? För att få kontakt?

Be att få återkomma för fördjupad intervju eller om jag tycker att jag missat något.



Bilaga 5

Förskoleklassens massageprogram
Reviderad version utifrån bland annat kompendier från Axelsons Gymnastiska Institut.

Barnet ligger ner, med början på mage. Arbeta med lugna, stora händer. Trycket skall vara riktat 
uppåt, med jämn styrka. Utför greppen 3-4 gånger. Samma grepp kan göras på rygg, ben och armar. 
Ett bra tips är att använda olja, dock sparsamt. En vegetabilisk olja tas lättast upp av kroppen och är att 
föredra.

1. Rygg Grundgreppen.
- Effleurage (med hela handen). En hand på var sida om ryggraden. 

Strykning, tryck uppåt, glid neråt.
- ”Skidåkning” Trycket är på handloven, arbeta växelvis med 

händerna.
- Strykning. Samma som första greppet.

2. Nacke ”Kaningreppet” Ta ett grepp om nackmusklerna och lyft.

3. Ben – baksida - Grundgreppen: arbeta längs hela benet. Strykningar och knådningar 
med hela handen.
- ”Kaningrepp” vid akilleshälen.

4. Ben – framsida - Grundgreppen: arbeta längs hela benet. Strykningar och knådningar 
med hela handen.

5. Fot - ”Tvålen” (knåda fotsulan med handloven).
- Väck tårna genom att dra i dem en och en.
- ”Rullbrädan”, låt tummarna glida längs fotens långsidor.
- ”Tvåla” igen.

6. Mage - ”Hjärtat” stora strykningar med båda händerna, som ser ut som ett 

hjärta.

- ”Skidåkning” på tvären. Använd handlovarna växelvis.
- Avsluta med ”hjärtat”.

7. Arm Grundgreppen: arbeta längs hela armen. Strykningar och knådningar.

8. Handen - ”Brytgreppet” (fingrarna under handflatan, handlovarna glider från 
handryggen ner mot sidorna).
- Vända handen – gör cirklar i handflatan.
- Massera och dra i fingrarna.
- ”Tvålen” (knåda handflatan med handlovarna).

9. Ansikte - Klappa pannan. Stryk från näsroten mot håret med hela handen.
- Strykningar med tummarna på pannan från mitten och utåt.
- Friktioner vid tinningarna med pek- och långfinger.
- Sätt knogarna mot tinningarna, dra ner mot hakan och vänd och dra 

uppåt. Klappa pannan.
- Sätt knogarna mot tinningarna, dra ner till kinderna och vänd och dra 

uppåt. Klappa pannan.
- Strykningar från hakan upp mot öronen och ut i håret.
- Lägg stilla händerna på pannan för att ge tillbaka värmen man fått 

från kompisen. Ta bort en hand, vänta lite och ta bort andra handen.



Bilaga 6

Taktila lekar

Biltvätten Två barn eller vuxna står mitt emot varandra och föreställer en 
biltvätt. De andra barnen är bilar som på alla fyra ”kör” in i 
tvätten, en i taget. De beställer vad de vill ha för behandling. Några 
som är försiktiga med beröring kanske bara beställer avspolning 
elelr torkning, medan andra beställer allt från underredsbehandling 
till polish.

Varg och lamm Ett av barnen utses till varg. Denne ska kulla de övriga genom att 
trycka en kudde i magen på lammen. Den som blir kullad blir ny 
varg. Nu kan lammen rädda sig genom att krama om varandra när 
vargen närmar sig. När vargen passerat måste man släppa.

Kudden Ligg med huvudet på en kompis mage och känn att:
- när ditt huvud åker upp, andas du in
- när huvudet sjunker, andas du ut

Baka liten kaka Baka, baka liten kaka (rulla, vagga barnets kropp)
Rulla, rulla liten bulla (fortsätt rulla och vagga)
Ringla, ringla liten kringla (stora, mjuka cirkelrörelser med hela 
händerna)
Bre på smör (långa strykningar uppifrån och ner till fötterna)
Sockra, sockra (”picka” med fingertopparna utan att kittlas)
Hysch in i ugnen (fös försiktigt/ rulla kroppen ifrån dig)

De första gångerna gör den vuxne det på barnen, sedan gör barnen 
det två och två. En ligger på golvet och är deg, den andre bakar. 
Sedan byter barnen roller.



Bilaga 7

Massagesaga – väderlek

En gång var det en stor sol, som var rund Med ena handen på axeln, ta andra handen och 
och gul och värmde hela jorden. gör en cirkel medsols på ryggen.

Men titta, då kom molnen och täckte Gör små cirklar med fingerblomman.
över solen.

Sedan kom vinden som blåste. Och det Stryk med händerna från sida till sida…och 
blåste starkare…och starkare…och hårdare…och hårdare.
starkare…

Tills det blev tornado eller orkan Börja längst upp och gör ”tornado-liknande” 
strykningar med fingerblomman.

Sedan kom blixten Gör ”blixtar” med fingertopparna.

Och åskan Klappa på ryggen med handflatorna.

Och sedan kom det regn Börja längst upp på ryggen och stryk neråt med 
fingerblomman.

Och det regnade hårdare…och hårdare… Samma som ovan, fast fortare och fortare.

Tills det blev hagel…och mer hagel… Dutta med fingertopparna…och hårdare.

Och då kom det snö och allt blev vitt och Dutta mycket lätt och sakta.
vackert

Och den enda som fanns var katten, som Kättra upp mot nacken genom att först ta 
klättrade upp på taket…och en katt till… handloven, sedan rulla handen uppåt, först ena 
och en katt till. sidan, sedan till mitten, sedan till andra sidan.

Sedan kom dimman och lade sig och Låt händerna ligga stilla på ryggen.
allting blev tyst och stilla.

Tills solen kom tillbaka och värmde Tag sakta bort händerna.
upp jorden en gång till.


