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Förord 
 

 

Vi vill tacka de lärare och elever som med sitt deltagande gjort denna studie möjlig. Ni bidrog 

med er spontanitet och reaktioner till att ge en bild av hur det kan se ut i verkligheten när man 

går in och aktivt gör en förändring i er vardag. Utan er hade denna studie inte blivigt lika bra.  

 

Ett stort tack till våra opponenter och vår handledare Suzanne Lundvall som med sina 

värdefulla kommentarer hjälpt oss forma denna uppsats. 

 

Eric Widén och Jonas Halvarsson  
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Sammanfattning av studien 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie var att undersöka hur regelbunden massage i skolan påverkar elevers 

upplevelse av det sociala klimatet i klassen. 

 Vilka förändringar kan ses i elevernas sinnesstämning efter fyra veckors massage i 

skolan? 

 Upplever eleverna någon påverkan på det sociala klimatet i klassen efter genomförd 

massageperiod? 

 Hur upplever den enskilde eleven regelbunden massage i skolan? 

 

Metod 

Denna undersökning har genomförts med en aktionsstudiedesign där vi på plats har genomfört 

en förändring i elevers vardag för att se om det ger någon påverkan på det sociala klimatet. 

Urvalet för studien gjordes utifrån ett bekvämlighetsurval, vilket baserades på elever i årskurs 

5-7 i Stockholmsområdet. Totalt deltog fem klasser fördelat på tre skolor, fyra klasser i 

årskurs 7 och en klass i årskurs 5. Datainsamlingen har varit kvantitativ då för- och 

efterenkäter har samlats in och analyserats med hjälp av statistikprogrammet SPSS. Totalt 

deltog 91 elever i för- och efterenkäterna. Då aktionsforskning utförs på plats sker det hela 

tiden saker som kan påverka resultatet men som inte fångas upp i enkäterna. Därför gjordes 

utöver enkäterna även fortlöpande fältanteckningar för att ge en bredare bild av vad som 

skedde under studiens gång. 

Resultat 

Enkätsvaren visade signifikanta förbättringar av det sociala klimatet i klasserna, minskad 

irritation hos eleverna samt att eleverna kände sig mindre ensamma. Detta kunde även 

observeras på plats då vi i fältanteckningarna såg ett ökat lugn hos eleverna samt att de som 

valde att inte massera visade mer respekt för de som aktivt deltog. Trots detta ansåg drygt 

hälften av eleverna att det inte hade skett en förändring, troligtvis beror det på att eleverna inte 

själva klarade av att avgöra detta på egen hand. Vi såg även indikationer på att eleverna ville 

fortsätta med massage, dock inte på lektionerna i Idrott och Hälsa där de hellre vill vara aktiva 

och röra på sig.    

Slutsats 

Den förbättring av det sociala klimatet som studien gav upphov till kan inte enbart härledas 

till massagen då en rad bakomliggande faktorer såsom grupprocesser, att eleverna vande sig 

vid vår närvaro samt att det brukar lugna sig i en klass några veckor in på terminen kan ha 

påverkat resultaten. Vår slutsats är dock, baserat på tidigare forskning tillsammans med våra 

egna observationer, att massagen har bidragit till dessa processers positiva utveckling på det 

sociala klimatet i klasserna. 
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Abstract 
 

Aim 

The aim of this study was to investigate how regular massage in school affects students' 

perception of the social climate in class. 

• What changes in students' frame of mind can be found after four weeks of massage in 

school? 

• Do students notice any impact on the social climate in class after completing the massage 

session? 

• How does the individual student react on regular massage in school? 

 

Method 

This study was carried out with an action study design in which we have introduced a change 

in the students’ everyday lives to see if it provides any impact on the social climate in class. 

The sample for the study was based on a convenience sample, which was based on students in 

grades 5-7 in the Stockholm area. A total of five classes spread over three schools, four 

classes in year 7 and a class in year 5. The data collection was quantitative where pre- and 

post questionnaires were collected and analyzed the statistical program SPSS. A total of 91 

students participated in pre-and post questionnaires. Since action research is performed on site 

things will occur that can influence the result which will not be seen in the surveys. Therefore 

in addition to the surveys we have also made observations and written field notes during the 

study.  

 

 

Results 

The results show an improvement of the social climate in the classes. This could also be 

observed on sight. We saw in our field notes that there was an increased calm among the 

students and those who chose not to participate in the massage showed more respect for those 

who chose to do so. Just over half of the students did not experience that there had been any 

change due to the massage. Our interpretation is that the students could have difficulties to  

determine the improvement of the social climate on their own. We also saw indications that 

the students wanted to continue with massage, but not during lessons in physical education 

where they would rather be active. 

 

 

Conclusion 

The improvement of the social climate that we see in the results can not be attributed solely to 

the massage when a number of confounding factors such as group processes, the fact that the 

students got used to our presence and the fact that a class tends to calm down a few weeks 

into the semester, may have influenced the results. However, based on previous research 

pointing to positive effects of massage in addition to our own observations, we believe that 

massage has helped these processes to evolve.
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1. Inledning 
 

1.1. Introduktion  

”Skolan skall präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet”.
1
 Detta står under 

rubriken Skolans uppdrag i den nationella läroplanen för grundskolan (Lpo94) som är ett 

styrdokument för den obligatoriska skolan i Sverige. Som lärare är det vår uppgift att överföra 

dessa värderingar till eleverna och skapa ett klimat i klassen som bygger på respekt och 

omtanke, de ska känna en gemenskap och känna sig trygga med varandra.  

 

I dagens samhälle ska allt gå så snabbt och effektivt som möjligt. Det är inte ovanligt att se 

folk som äter sin frukost på tunnelbanor och bussar. Denna stress syns även inom skolan där 

barn kommer till fritids innan skolan ens börjat på morgonen med sin frukost i ryggsäcken. 

Det finns inte tid till att äta den hemma längre. Hinner vi verkligen med att ge varandra av vår 

omtanke och generositet?  

 

I en undersökning om elevers och lärares attityder till skolan framgår det att 14 % av eleverna 

i årskurs fyra till sex känner sig stressad i skolan varje vecka. I årskurs sju till nio svarar 23 % 

att de alltid eller oftast känner sig stressade i skolan. Andelen som känner sig stressade ökar 

med åldern, dock så har en liten minskning i båda grupperna skett sedan samma undersökning 

2003.
2
   

Statistiska centralbyrån (SCB) publicerade i ett pressmeddelande i augusti i år siffror på 

elevers stress i skolan. Där framkom att högstadie- och gymnasieelever är mest stressade, mer 

än 50 % av flickorna och 30 % av pojkarna i år sju till nio samt dryga 60 % av flickorna och 

35 % av pojkarna i gymnasiet uppger att de har höga krav på sig själva. Höga krav från 

föräldrar och lärare är också vanligt men allra vanligast är dock att känna sig stressad över 

prov och läxor.
3
 År 2006 presenterade SVTs nyhetsprogram Aktuellt ett reportage med 

uppgifter om att nästan var fjärde elev i Stockholm var nära stressutmattning.
4
  

                                                 
1
 Skolverket, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo 94, Ödeshög: 

2009 s.5. 
2
 Skolverket, Rapport 299, Attityder till skolan 2006 - Elevernas och lärarnas attityder till skolan, Stockholm: 

2007 s. 50. 
3
 Statistiska centralbyrån, Flickor stressas av höga krav på sig själva, Pressmeddelande 2010-08-16, 

<http://www.scb.se/Pages/PressRelease____298563.aspx>  (acc. 2010-08-25). 
4
 SVT, Nyheter, Stressade elever lär sig avspänning, reportage 19 juni 2006, 

<http://svt.se/2.29290/1.573655/stressade_elever_lar_sig_avspanning> (Acc: 2010-08-25)  
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Uppgifterna kom från en undersökning som Stresscentrum på Karolinska Institutet genomfört 

där 200 gymnasieelever i Stockholm fått svara på en enkät. Ett förändrat samhälle med 

förändrat levnadssätt samt oförmåga att slappna av uppgavs som påverkande faktorer.  

En viktig del i ämnet Idrott och Hälsa handlar om att lära känna sin kropp, att lära sig 

innebörden av träning, sömn, stress, nutrition och avslappning. För att inte så många elever 

ska känna denna stress i fortsättningen kan det därför finnas anledning att undersöka olika sätt 

att stressa ner och ge tid för varandra i skolan, och om ett sätt kan vara genom massage. Att få 

och ge massage till sina kamrater skulle kunna minska på stressen i klassrummet och 

stimulera sammanhållningen i elevgruppen. Det är tänkbart att elever som masserar varandra 

blir mindre benägna att vara elaka mot varandra. Massage är troligtvis inte hela lösningen på 

en stressad miljö men det kan vara en del av den.  

 

1.2 Bakgrund 

Massage är en urgammal metod för att få kroppen att må bättre. Ordet massage kommer från 

grekiskans ord, ma'sséin, som betyder ”knåda” eller arabiskans ord, mass, som betyder 

”trycka lätt”.
5
 I Sverige dök ordet massage först upp på senare hälften av 1800-talet och en av 

massagens stora förespråkare var Per-Henrik Ling.  Det finns idag hundratals olika sorters 

massage, alla med samma syfte att få kroppen att må bättre. Att man mår bättre med massage 

beror på dokumenterade fysiologiska effekter som ökad blodcirkulation, stärkt immunförsvar, 

minskning av stresshormon och sänkning av blodtryck, vilket vi kommer till i forskningsläget. 

Just forskning på massage och även annan typ av beröring har bedrivits i mer än hundra år 

och Touch Research Institute vid University of Miami School of Medicines är idag ett av de 

ledande instituten. Där har man genomfört ett antal studier som visar på allehanda positiva 

effekter av massage, men institutet kritiseras dock på vissa håll för deras studieupplägg. 

 

Ylva Ellneby, förskollärare och specialpedagog, skriver i sin bok ”Om du inte rör mig så dör 

jag” om beröringens betydelse för barns utveckling.
6
 Boken börjar med en gripande berättelse 

om förhållandena på ett barnhem i Amman, där Ylva och Barnpsykologen Birgitta Åberg var 

placerade. Deras uppgift var att räkna hur många barn som överlevt natten. På detta barnhem 

var det barn som dog utan synbar anledning. Trots att de fick tillräckligt med mat kunde de 

                                                 
5
 Wikipedia, Massage, <http://sv.wikipedia.org/wiki/Massage> (Acc: 2010-08-25). 

6
 Ellneby, Y, Om du inte rör mig så dör jag, den taktila kommunikationens betydelse för barns utveckling. Ylva 

Ellneby och Sveriges Utbildningsradio AB, Första upplagan: 3, 1994. 
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inte behålla vikten
7
. Ylva menar att det var bristen på beröring, kontakt och stimulans som låg 

bakom. ”Rör mig annars dör jag, tycktes barnen signalera”
8
. Ellneby berättar vidare i sin bok  

om en fem månader gammal pojke som hon fastnade för; ögonen var tomma och uttryckslösa, 

det var som om depressionen hade tagit bort alla reaktioner från honom. Hon försökte på alla 

möjliga sätt att få kontakt, hon blåste på honom, lockade, kallade, sjöng, smekte hans händer, 

kinder och kropp. Länge fanns ingen reaktion.  

 

Till slut nådde hon fram och reaktionen var en primitiv vettskrämd gråt. Under natten hade 

pojken kastat sitt huvud fram och tillbaka i ett försök att stimulera sig själv. Han hade 

upptäckt att han hade ett behov. Följande dag fortsatte Ylva sin ”behandling” och fick honom 

att på nytt börja gråta, men hon fick också ett skrämt försiktigt leende. Hans första leende
9
. En 

av flickorna som jobbade på barnhemmet fick instruktioner om hur hon skulle stimulera 

honom. Hon fick lära sig hur hon skulle ha ögonkontakt med honom, beröra honom och böja 

på hans armar och ben. En kvart om dagen skulle hon utföra denna behandling. Denna insats 

räckte för att pojkens liv skulle få en vändning, nu hade han något att se fram emot varje dag, 

något att vakna upp till. Två månader senare hade han vuxit på längden, gått upp två kilo och 

såg ut som en normal sjumånaders baby.
10

 För denna pojke bettydde beröring livet. Ellnebys 

berättelse har fått oss att fundera kring vad beröring kan betyda för oss och våra framtida 

elever i skolan.         

 

1.3 Definition av centrala begrepp 

Denna studie undersöker massagens eventuella påverkan på det sociala klimatet i en klass och 

för att tydliggöra vad det är som faktiskt undersöks följer här våra definitioner av de begrepp 

vi använder oss av i denna studie.  

 

Socialt klimat innefattar stämningen i en klass i form av den upplevda sammanhållningen 

eller ”vi-känslan”. Vidare innefattar begreppet elevernas sinnestämning i klassrumssituationer 

samt deras upplevda känsla av ensamhet och obehag.  

 

                                                 
7
 Ellneby, s. 12 – 13.  

8
 Ibid s. 14. 

9
 Ibid.  

10
 Ibid. 



 9 

Med massage menas beröring som eleverna utför på varandra vilken följer den mall som vi 

satt upp. Denna beröring sker i form av strykningar och knådningar utfört på axlar, rygg, 

nacke, armar och händer.  

 

 

1.4 Forskningsläge  

I detta avsnitt har vi valt att presentera forskningen utefter en trattmodell där vi först tar upp 

massage och berörings rent fysiologiska effekter. Sedan går vi in på studier som studerar 

psykiska och sociala effekter, för att sist presentera studier som påminner mest om den 

studien vi har genomfört.    

 

I Uvnäs-Mobergs och Petersons artikel i Läkartidningen redogörs för att oxytocin är ett 

hormon som frisätts vid olika typer av sensorisk stimuli, däribland beröring, och har en 

central roll när det gäller psykiskt välbefinnande och fysisk avslappning.
11

 Effekterna av 

beröring mellan moder och nyfött barn redogörs särskilt och man skriver bland annat att ett 

nyfött barn börjar med massageliknande rörelser på mammans bröst innan barnet börjar 

amma. Författarna hävdar att det är sannolikt att dessa ligger bakom moderns oxytocintoppar 

under amningen. Vidare skriver de också att det är sannolikt att frisättning av oxytocin sker 

parallellt i centrala nervsystemet och blodet, vilket ökar moderns bindning till barnet och den 

sänkta kortisolhalten. Det sänkta blodtrycket samt de vidgade blodkärlen, till följd av 

frisättning av oxytocin, är det som skapar ”må-bra-känslan” och ger en känsla av lugn. ”De 

psykofysiologiska effekter som uppstår vid närhet mellan mor och barn kan ses som en 

prototyp för ett reaktionsmönster som utlöses vid många olika typer av kontakter och 

relationer mellan människor av olika ålder och kön”, skriver Uvnäs-Moberg och Peterson, och 

fortsätter sedan resonera kring att ”dessa effekter kan vara en av orsakerna till att människor 

med goda sociala relationer och positiv natur har bättre hälsa.”
12

 Detta är intressant för vår 

egen studie då det pekar på en stark koppling mellan beröring och socialt samspel. Uvnäs-

Moberg och Peterson skriver vidare att frisättning troligtvis också kan stimuleras via 

psykologiska mekanismer men att beröring kan fungera bättre då frisättningen aktiveras via 

en direkt mekanism som inte påverkas av mentala tillstånd.
13

  

 

                                                 
11

 Uvnäs-Moberg, K, Peterson, M, ”Oxytocin – biokemisk länk för mänskliga relationer - Mediator av antistress, 

välmående, social interaktion, tillväxt, läkning”, Läkartidningen, (2004, Nr35) s. 2634ff 

<http://ltarkiv.lakartidningen.se/2004/temp/pda29012.pdf>. 
12

 Ibid. S. 2638. 
13

 Ibid. S. 2638. 
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Fyra forskare, Maria Henricson, Anna-Lena Berglund, Sylvia Määttä och Rolf Ekman, 

genomförde en studie om den taktila beröringens påverkan på oxytocinnivåer.
14

 Studien 

genomfördes på två intensivvårdsavdelningar i Sverige och dess upplägg var att efter ett 

slumpmässigt urval till de båda grupperna fick interventionsgruppen en timmes 

beröringsterapi per dag, fem dagar i sträck, medan kontrollgruppen fick ligga och vila under 

samma tidsperiod. Beröringen som utfördes skedde över hela framsidan av kroppen. 

Forskarna hittade ingen signifikant ökning hos interventionsgruppen men däremot sågs en 

signifikant sänkning av nivåerna hos kontrollgruppen, vilket mättes via blodprover.
 15

 Detta 

resultat kan tyckas lite märkligt då de inte sett att interventionsgruppen visat någon 

förbättring, utan de bygger resultatet på att de som inte fick beröring mådde sämre. Studien 

saknar dessutom ett alternativ till massagen då kontrollgruppen endast fick ligga och vila. 

 

2003 genomförde fyra forskare, Sonya Khillani, Tifany Field, Maria Hernandez-Rief vid 

Touch Research Institutes i USA och Saul Schanberg vid Duke University School of 

Medicine, en studie på trettio elever i åldrarna sju till arton år som var diagnostiserade med 

koncentrationssvårigheter.
16

 Eleverna delades slumpmässigt in i två grupper där den ena 

gruppen genomgick ett massageterapiprogram på totalt nio massagetillfällen. De som ingick i 

massageterapigruppen fick tjugo minuter massage två gånger i veckan och vid samma 

tidpunkt på dagen där man masserade huvud, nacke, rygg, armar, ben och överkropp medan 

kontrollgruppen istället fick slappna av under de tjugo minuterna. Massagen utfördes av 

licensierade massaterapeuter på en portabel massagebänk i ett tyst rum i skolan och eleverna 

behöll alla kläder på. Kontrollgruppen placerades på en ”väntelista” och man informerade att 

även de skulle få möjlighet att få massage vid senare tillfälle. 

 

Inför studien hade forskarna ställt upp fyra hypoteser de ville testa: ”(1) studenter i 

massageterapigruppen skulle skatta sig själva som lyckligare och att de mår bättre efter 

massagen på båda utvärderingsdagarna gentemot kontrollgruppen; (2) studenter som 

genomgick massageterapi skulle visa signifikant sänkning av kortisol i saliven (ett mått på 

                                                 
14

 Henricson, M, Berglund, A-L, Määttä, S, Ekman, R, Segesten, K, “The outcome of tactile touch on oxytocin 

in intensive care patients: a randomised controlled trial”, The Authors. Journal compilation, Journal of Clinical 

Nursing, (17, 2624–2633)  <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2702.2008.02324.x/pdf> (Acc: 

2010-10-28). 
15

 Henricson et-al. s. 2627-2630. 
16

 Khilnani, S; Field, T; Hernandez-Reif, M; Schanberg, S, Massage therapy improves mood and behavior of 

students with attention-deficit/hyperactivity disorder, 2003 

<http://cranepsych2.edublogs.org/files/2009/08/massage-ADHD.pdf>. 



 11 

stress) efter massage på båda utvärderingsdagarna gentemot kontrollgruppen; (3) 

massageterapigruppen skulle visa en signifikant minskning av beteendeproblem i 

klassrummet, särskilt hyperaktivitet och okoncentration (baserat på lärarbedömning), 

gentemot kontrollgruppen; och (4)  massageterapigruppen skulle visa en signifikant 

förbättring i humör gentemot kontrollgruppen”
17

. Det resultat som presenteras i studien visar 

att ingen signifikant skillnad i avseende ålder, kön och etnicitet fanns mellan grupperna. Ingen 

signifikant skillnad kunde heller ses i kortisolnivåerna hos någon av grupperna. Resultaten 

visade att massageterapigruppen hade signifikanta förbättringar då de kände sig gladare och 

upplevde att de mådde bättre efter studiens slut. Förutom detta så visade 

massageterapigruppen en signifikant förbättring av koncentrationen, detta i form av minskad 

hyperaktivitet, okoncentration samt minskad ångest.
18

 Denna studie och dess resultat är 

intressant för vår studie då den visar på ett samband mellan massage och välbefinnande. Även 

i denna studie saknar vi ett alternativ till massagen. Det vi kan säga är att båda ovanstående 

studier visar att massage är bättre än bara ren vila, men vi vet inte hur det står sig mot 

exempelvis fysisk aktivitet eller lugn musik.   

 

Anne-Liis von Knorring, professor i barn- och ungdomspsykiatri vid Institutionen för 

neurovetenskap, publicerade 2008 en 12 månader lång studie om massagens effekt på 

aggressiva barn i åldrarna fyra till fem år.
19

 Studien gjordes på 110 barn från nio dagis i 

Stockholm och Uppsala och massagen gavs av förskolelärarna som fått träning i massage 

innan studien började. Massagen beskrivs som mjuk strykande behandling och fokuserade 

huvudsakligen på rygg, nacke, armar och händer. Då det var daglig rutin på de undersökta 

dagisen att ha vilostund mitt på dagen så tyckte forskarna att det var lämpligt att lägga 

massagestunderna i anslutning till dem. Barnen delades upp i interventionsgrupp, som fick 

massage samtidigt som de lyssnade på en saga, och en kontrollgrupp som bara lyssnade på 

saga
20

. Studien visade att daglig massageliknande beröring minskade aggressiviteten hos de 

aggressiva barnen
21

. De riktar dock viss kritik mot resultatet där de menar att aggressivitet kan 

minska med stigande ålder, dock så syntes minskningar i aggressivitet redan tre månader efter 

studiens start
22

.   

                                                 
17

 Författarnas översättning från: Khilnani, S; et al, 2003, s. 629. 
18

 Khilnani et al, 2003, s. 632. 
19

 von Knorring, A-L,: Massage decreases aggression in preschool children: a long-term study,  

2008  <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1651-2227.2008.00919.x/pdf>   (Acc 2010-08-18) . 
20

 Ibid., s. 1 & 2. 
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 Ibid., s. 3.  
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 Ibid., s. 4. 
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Weinberg et al., visade 1988 en relation mellan fysisk aktivitet, massage och humör. Detta 

visades i en studie där deltagarna delades in i sex olika grupper med olika aktiviteter, varav en 

av aktiviteterna var massage. Deltagarna fick fylla i enkäter om deras humör och psykiska 

välbefinnande innan och efter testerna Resultatet visade att löpning och framförallt massage 

påverkade humöret och det psykiska välbefinnandet positivt
23

. Denna studie är även intressant 

för lärare i Idrott och Hälsa då den visar positiva effekter av både aktiv rörelse och beröring, 

vilket stärker betydelsen av att ha Idrott och Hälsa i skolan.  

 

Den studie som har störst relevans för vår undersökning publicerades 2010 och genomfördes i 

England av Helen MacIntyre, Jennifer Colwell och Cathy Ota vid Brightons universitet, 

avdelningen för utbildningsforskning. De undersöker hur massage i skolan kan påverka 

tillväxten av sociala och emotionella kunskaper i hemklassrummet
24

. Den av deras 

frågeställningar vi fann mest intressant var om beröringsbaserad massage i skolan har 

inverkan på sociala nätverk och relationer i klassrummet. I studien undersöks två stycken 

grundskoleklasser i årskurs fyra och fem, som under sex veckor ger varandra massage i skolan 

under ledning av en utbildad massör. Massagen ges på rygg, axlar, armar och händer. 

Eleverna ska även be om lov innan de börjar massera varandra och fråga om det känns okej 

eller är obekvämt då de masserar. Massagestunderna pågick i cirka tio till femton minuter.
25

 

Den utbildade massören ledde massagen en dag i veckan under sexveckorsperioden medan 

den ordinarie läraren ledde resterande dagar.
26

 Tanken var alltså att de skulle få en stund med 

massage varje dag. Studien visade ökningar i relationer mellan eleverna i klasserna, alltså att 

de hade ökat antalet klasskamrater som de kan tänka sig att leka med på rasten men även vilka 

de kan tänka sig att göra arbeten tillsammans med
27

.          

 

1.4.1 Sammanfattning av forskningsläget 

Då forskningen pekade på att det finns positiva effekter av massage för psykiskt och fysiskt 

välbefinnande kände vi att vi hade stöd till vår tanke om att undersöka massage i skolan och 

                                                 
23

 Weinberg, R;  Jackson, A; Kolodny, K, “The relationship of massage and exercise to mood enhancement”, The 

Sport Psychologist, (1988: 2(3), 202 – 211,.) 
24

 MacIntyre, H, Colwell, J, Otha, C, “Moving against the grain? Investegating efficacy of a touch-based 

intervention in a climate of suspicion”. Education Research Centre, University of Brighton, UK, Pastoral care in 

education Vol. 28, (2010: Nr 1, Mars).    
25

 Ibid, s. 4-5.  
26

 Ibid. 
27

 Ibid.  

http://mauws.org/mbrz/11058638
http://mauws.org/mbrz/11058638
http://mauws.org/pub/100852226
http://mauws.org/pub/100852226
http://mauws.org/?PUB=100852226&showStat=References&DV=2
http://mauws.org/?PUB=100852226&showStat=References&DV=2&DI=3
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om denna skulle kunna ha positiv påverkan på sammanhållningen i en klass. Det som skiljer 

vår studie från fler av de tidigare studier är att vi inte riktar in oss särskilt på aggressiva eller 

stökiga barn, utan mer på vad massage har för generell påverkan på en klass. Det forum som 

massagen genomförs i skiljer också i och med att vi valt att genomföra denna studie på 

lektionstid i Idrott och Hälsa, vilket är en klart mer aktiv miljö än den som varit 

förekommande i tidigare studier. Om det skulle visa sig att massage under Idrott och Hälsa 

undervisningen ger en positiv påverkan på en klass totala humör så kanske det skulle kunna 

en ide att föra in massage som ett regelbundet moment.   

    

1.5 Syfte 

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur regelbunden massage i skolan påverkar 

elevers upplevelse av det sociala klimatet i klassen.  

 

1.6 Frågeställningar 

 Vilka förändringar i elevernas sinnesstämning kan ses efter fyra veckors massage i 

skolan? 

 Upplever eleverna någon påverkan på det sociala klimatet i klassen efter genomförd 

massageperiod? 

 Hur upplever den enskilde eleven regelbunden massage i skolan? 

 

2. Metod 

 

2.1 Val av metod 

Designen för denna studie är en aktionsstudie där vi går in i en verksamhet och gör en aktiv 

förändring i verksamhetens vardag bestående av tio minuters massage två gånger i veckan 

under en fyraveckorsperiod. Det som kännetecknar aktionsforskning är att det är forskning på 

plats, vilket innebär en bearbetning av ett problem som finns här och nu.
28

 Utifrån hypoteser 

om vad som påverkar ett existerande problem väljer aktionsforskaren den typ av 

handling/aktion som han/hon tror ger önskade förbättringar av situationen
29

. Aktionsforskning 

är inte en kombination av först forskning och sedan tillämpning och genomförande. Själva 

genomförandet är ett sätt att bedriva undersökningen och används för både datainsamling och 

                                                 
28

 Bell, J, Introduktion till forskningsmetodik. Studentlitteratur, Lund, 1993. S. 14. 
29

 Ibid., s. 14 – 15. 
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analys. Grundläggande för aktionsforskning är att det finns goda skäl att göra undersökningen 

på det sätt som avses.
30

   

 

Då vi ville undersöka eventuell påverkan av massage i skolan blev det nödvändigt för oss att 

göra en aktionsstudie. I och med att aktionsstudien genomfördes på plats har fortlöpande 

fältanteckningar skrivits ner och presenteras i resultatet, detta för att lyfta fram vad som 

faktiskt har skett under studiens genomförande. Datainsamlingen var kvantitativ då vi 

använde oss av enkäter för att se eventuella skillnader av hur eleverna upplever det sociala 

klimatet i klassen innan och efter massageperioden. Enkäterna fördes in i statistikprogrammet 

SPSS för resultatanalys. Kvantitativ metod definieras av Nationalencyklopedin som ett 

”samlingsbegrepp inom samhällsvetenskaperna för de arbetssätt där forskaren systematiskt 

samlar in empiriska och kvantifierbara data, sammanfattar dessa i statistisk form och från 

dessa bearbetade data analyserar utfallet med utgångspunkt i testbara hypoteser”.
31

 

Kvantitativa metoder är mer formaliserade och strukturerade. Metoden är i stor utsträckning 

präglad av kontroll från forskarens sida.
32

   

 

2.2 Urval  

Urvalet för studien gjordes utifrån ett bekvämlighetsurval, vilket baserades på elever i årskurs 

5-7 i Stockholmsområdet. Av sju tillfrågade idrottslärare valdes de tre första ut. De klasser 

lärarna hade i årskurserna 5-7 blev därefter utvalda att ingå i studien. Klasserna var fördelade 

på fyra klasser i årskurs 7 och en klass i årskurs 5. Fördelningen av skolor i 

Stockholmsområdet var; en skola i västerort, en i norrort och en i söderort. Vi tog kontakt 

med verksamma lärare utexaminerade från GIH och handledare till lärarstudenter på GIH som 

vi kände till och frågade om dessa var intresserade av att delta i en studie. De tre lärare som 

först anmälde intresse att delta med sina klasser valdes ut till studien. 

 

2.3 Genomförande  

För att undersöka elevernas uppfattning om massage i skolan har någon effekt på det 

upplevda sociala klimatet i klasserna fick eleverna svara på en enkät före och efter studiens 

                                                 
30

 Wallén, G, Vetenskapsteori och forskningsmetodik. Andra upplagan , Lund: Studentlitteratur, 1993, 1996,. s. 

111 - 112.     
31

 Nationalencyklopedin, nätupplagan, <http://www.ne.se/lang/kvantitativ-metod> (Acc 2010-08-18). 
32

 Magne Holme, I; Solvang Krohn, B, Forskningsmetodik – Om kvalitativa och kvantitativa metoder, Lund: 

studentlitteratur, 1991, 1997, s. 14.   
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slut för att vi skulle se om det förelåg någon skillnad.
33

 En av avsikterna med att införa 

massage i skolan var inte bara att de skulle röra vid varandra och få avslappnade muskler utan 

det handlade även om att behandla varandra med respekt. Eleverna instruerades att fråga den 

de skulle massera om det var okej att starta massagen och regelbundet kontrollera så att de 

inte masserade för hårt eller löst. De instruerades även att vara lyhörda för om något kändes 

obehagligt.  

 

Massagen leddes av oss och genomfördes på plats i de olika skolorna i samband med deras 

lektioner i Idrott och Hälsa och bestod i en sittande massage med primärt fokus på rygg, axlar 

och nacke. Den inleddes med att vi delade in eleverna parvis, oftast med den de satt bredvid. 

Massagen startade med strykningar på ryggen och fortsatte därefter med att knåda axlarna. 

Efter det masserades armar och händer. Avslutningsvis masserades axlar, nacke och sist 

skakningar av övre ryggmusklerna. Det var vi som instruktörer som sa till då det var dags att 

byta till nästa grepp och vi som demonstrerad hur de skulle utföras. Valet av massagemetod 

innebar att eleverna inte behövde klä av sig något plagg, då den ska vara snabb och enkel att 

genomföra och inget mer än någonstans att sitta ska behövas. Eleverna delades in två och två i 

dem mån det gick, vid ojämnt antal fick de vara tre och tre. Till en början masserade killar 

varandra och tjejerna varandra, men då studien fortgick så försökte vi även få dem att massera 

någon av det motsatta könet.  

 

Inför studien formulerade vi 19 frågor som rörde det sociala klimatet i klassen samt elevernas 

upplevda sinnesstämning och sammanställde dessa till en pilotenkät. Denna testades sedan på 

10 studenter vid GIH som efter genomgång av frågorna kom med konstruktiv kritik och 

förslag på förbättringar och förtydliganden. Till efterenkäten tillkom sedan två frågor: om 

eleverna kan tänka sig att fortsätta med massagen samt om de hade upplevt någon påverkan 

på det sociala klimatet i klassen. Svarsalternativen utformades utefter en likhetskala.   

 

För- och efterenkäterna samlades in och bearbetades i statistikprogrammet SPSS. För att få en 

bild av det sociala klimatet i klassen valde vi dessutom att sammanföra svaren från åtta av 

frågorna till ett resultat.
34

 De åtta frågorna som tillsammans representerade det sociala 

klimatet var; om eleverna kände sig irriterade, oroliga, glada, ledsna, arga, ensamma samt om 

de kände obehag och upplevde en ”vi-känsla”. På två av frågorna fick elevernas svarssiffror 

                                                 
33

 Bilaga 3. 
34

 Se Centrala begrepp. 
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inverteras, en åtta blev en tvåa och tvärtom, detta för att samtliga frågor skulle hamna på 

likartad poängskala och därmed möjliga att sammanställa. Att detta inte gjordes redan i 

enkäten var för att inte skapa förvirring för respondenterna. Precis som med övriga frågor så 

analyserades resultatet för att se eventuella skillnader mellan för- och efterenkäten. På fyra 

frågor som rörde elevernas sinnesstämning gjordes en omräkning av svarsvärdena där svaren 

från ett till fem fick värdet ett och sex till tio fick värdet två. Detta gjordes för att se tydligare 

om någon påverkan på sinnesstämningen hade skett. De fyra frågor som representerade 

sinnesstämningen var: Om eleverna var stressade, glada, ledsna och arga.      

 

Då aktionsforskning sker på plats händer det hela tiden saker under studiens gång som kan 

påverka resultatet men som inte syns i en enkät. Vi valde därför att föra fortlöpande 

fältanteckningar vid varje tillfälle och sammanfatta dem veckovis i resultatet. Detta gjordes 

för att få en bredare bild av vad som skedde i klasserna under massageperioden.    

 

 

2.4 Bortfall  

Av de 98 elever som deltog i studien var det fyra som inte svarade på varken för- eller 

efterenkäterna samt ytterligare tre stycken som inte svarade på efterenkäten, vilket i samtliga 

fall berodde på  frånvaro vid svarstillfället. Dessa sju var fördelade över alla tre skolorna och 

bör därmed inte ha påverkat resultatet. På efterenkäten fanns fem interna borfall fördelat på 

fyra frågor. Vår bedömning är att detta inte heller bör ha påverkat resultatet.  

 

2.6 Forskningsetisk diskussion 

Vi har i denna studie tagit hänsyn till de fyra forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet 

satt upp. Dessa principer är informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet.
35

 Innan studiens genomförande lämnade vi ut information till eleverna och 

deras föräldrar om studiens upplägg och syfte samtidigt som vi även betonade att deltagandet 

var helt frivilligt. Deltagarna informerades också om att alla enkätsvar behandlas 

konfidentiellt och att inga namn presenteras i studien.  

 

Massage och beröring kan vara känsligt i en skolklass då vem som får massera vem kan skapa 

oro och spänningar. Olika kulturella aspekter kan också påverka dessa situationer där vissa 

                                                 
35

 Ejlertsson, G, Enkäten i praktiken: En handbok i enkätmetodik. Andra upplagan, Lund: Studentlitteratur, 2005. 

s. 29f. 
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elever inte får delta, något som dock inte uppstod i denna studie. Med anledning av detta var 

det därför viktigt att vi tydliggjorde frivilligheten i deltagandet så eleverna inte skulle känna 

sig tvingade till något de inte ville ställa upp på.  

 

Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som samlas in bara används till i det syfte som de 

samlats in i. Uppgifterna som samlats in från de deltagande eleverna används alltså bara för 

att besvara de frågeställningar som ställts upp i studien. 

 

2.7 Teoretiskt ramverk 

Vi utgår ifrån ett Hypotetisk-deduktivt ramverk där vi ställer upp hypoteser, vilka berör 

möjligheten att påverka elevernas känsla av oro och stress, som vi ämnar falsifiera eller 

verifiera. Detta bygger på Karl Poppers idéer om falsifikation som menar att vetenskapens 

uppgift är att hitta bevis för att de uppsatta hypoteserna inte stämmer.
36

 I den hypotetisk-

deduktiva metoden har teorin en viktigare och mer självständig ställning än vid induktion. 

Hypotes är här ett ur teorin härlett påstående som skall prövas empiriskt.
37

    

Metoden går kortfattat till på följande sätt: 

 Formulera en eller flera hypoteser som man vill testa. För att en hypotes ska 

räknas så måste den vara falsifierbar.  

 Välja och utforma en lämplig metod för att kunna testa hypotesen. Man försöker 

hitta testbara konsekvenser av hypotesen.  

 Genomföra undersökningen, exempelvis ett experiment.  

 Analysera resultatet. Om man kan visa att konsekvensen inte stämmer så 

förkastas hypotesen. Får man i stället resultat som stöder hypotesen anses den 

vara förstärkt, däremot blir den aldrig bevisad. Man kan aldrig utesluta att ett 

nytt försök kan ge negativt utfall.
38

  

 

Tidigare forskning, beskriven i forskningsläget, ligger till grund för det teoretiska 

kunskapsläget för studien. Massage i skolan har visat positiv påverkan på det sociala klimatet 

i klassen. Vi vill se om detta även kan applicerbaras i ett annat sammanhang än i 

                                                 
36

 Wordpress, Forskningsmetod för psykologer, Hypotetisk-deduktiv metod, 

<http://forskningsmetod.wordpress.com/metod/hypotetisk-deduktivmetod/ > (Acc: 2010-10-10). 
37

 Wallén, s. 47 – 48.  
38

 Ibid.  
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klassrumsmiljön. Därmed genomförs studien under lektionerna i Idrott och Hälsa. Baserat på 

den tidigare forskningen har vi ställt upp följande hypoteser: (1) ”Vi-känslan” i de utvalda 

klasserna kommer att öka och (2) elevernas upplevda stress och oro kommer att minska samt 

(3) elevernas sinnesstämning kommer att förbättras. Dessa hypoteser kommer vi att testa i 

denna studie med hjälp av vårt syfte och våra frågeställningar. 

 

2.8 Reliabilitet och Validitet 

För att stärka reliabiliteten i svaren har en pilotstudie genomförts där testpersoner har fått 

besvara enkäten och kommit med feedback. För att minska risken för missförstånd är alla 

svarsalternativ utformade på samma sätt. Tanken med både påståendena och svarsalternativen 

är att de ska vara så enkla och begripliga som möjligt för att alla elever ska tolka de på samma 

sätt. För att höja validiteten, och för att försäkra att eleverna förstår frågorna, har alla frågor i 

enkäten diskuterats noggrant både mellan författarna och med personerna i pilotstudien. 

Därmed har vi försökt säkerställa att vi mäter det som är tänkt att mätas i enkäten.   

 

3. Resultat 

Resultaten kommer att presenteras i två delar. Den första delen presenterar de fältanteckningar 

som gjordes under studiens gång. Del två redovisar resultaten från elevernas 

enkätundersökning. 

 

3.1 Fältanteckningar Västerort 

Första veckan på skolan i Västerort visade direkt den utmaning vi skulle komma att ställas 

inför. Den ena klassen, främst killarna, vägrade att massera varandra då det var något oerhört 

läskigt. Av tjugo elever i klassen så var det åtta tjejer som masserade. Detta upprepade sig 

även vid andra tillfället. Då deltagandet i studien var frivilligt så kunde vi inte tvinga dem att 

massera varandra, det skulle dessutom inte kännas så trevligt för eleverna att bli tvingade till 

massage. Däremot skulle eleverna närvara i idrottssalen under tiden vi arbetade med massage. 

I och med det hoppades vi att valet att sitta och inte göra någonting skulle kännas mindre 

lockande än valet att massera. Av de fem klasser vi haft var det bara i denna klass som 

majoriteten av eleverna inte ville massera. Då detta var den första klassen vi mötte i Västerort 

tänkte vi att det kunde bli tufft i den skolan, men det visade sig inte stämma då vi mötte den 

andra klassen på den skolan där alla var sugna på att lära sig massera varandra.  
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Denna skillnad fortsatte även under andra veckan. Dock så började den motvilliga klassen att 

se lite mer lockade ut av massage, då de som inte deltog inte kunde låta bli att skämtmassera 

varandra lite. Första tillfället tredje veckan hände det helt plötsligt något, killarna som hade 

varit så ”anti” började massera varandra och var med. Vi kan inte säga att det bara berodde på 

att de blivit sugna på massage, det kunde lika gärna bero på att det var tråkigare att inte göra 

något alls. Dock såg det ut som att de tyckte att det var ganska trevligt att få massage. Fjärde 

och sista veckan gick intresset tillbaka lite och killarna blev mer av observatörer igen. 

Tjejerna i klassen började utveckla någon form av massagetåg spontant under tillfällena vilket 

vi lät bero då det inte störde massagen i sig. Några försök gjordes att få killarna och tjejerna 

att massera varandra men reaktionerna vid det förslaget resulterade i att alla blev stela som 

pinnar och nästan var på väg därifrån, vilket gjorde att denna klass fortsatte att massera 

uppdelat hela perioden. I den andra klassen blev sista veckan lite mer rörig då de börjat ledsna 

på samma massagerutin och ville lära sig nya grepp. Några tog paus i sitt masserande för att 

gå fram och titta noga på hur vi utförde greppen för att sedan gå tillbaka för att göra rätt. I 

denna klass blandade eleverna sig lite mer då de masserade den som var ledig eller satt 

närmast oavsett om det var en kille eller tjej.   

 

Sammanfattningsvis kan vi säga att i första klassen hände det inte så mycket det aktiva 

deltagandet av massagen, det var för det mesta tjejerna som masserade under samtliga veckor. 

Stämningen under massagetillfällena blev dock lugnare och de som inte masserade visade mer 

respekt för de som masserade genom att de inte störde lika mycket. Det kändes som att de tog 

chansen att sitta och ta det lite lugnt under tiden som övriga masserade. I den andra klassen 

var aktiviteten hög vid samtliga tillfällen med många som masserade varandra. En utveckling 

som skedde i klassen var att de ville lära sig mer och blev trötta på att genomföra samma rutin 

vid varje tillfälle.    

 

3.2 Fältanteckningar Norrort 

Första veckan var halva klassen en aning tveksamma till att ha massage på idrotten medan 

andra halvan var entusiastiska över att pröva något nytt. Vid det andra tillfället fick de tunna 

madrasser att sitta på under massagen men detta gjorde bara alla mer ofokuserade. För att 

skapa en lugnare stämning beslutades därmed att inga madrasser skulle användas i 

fortsättningen. Killarna hade särskilt svårt att utföra massagen och beröringen bestod mest i 
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olika former av slag och klappningar. Bland tjejerna var det även där någon enstaka som inte 

masserade. 

 

Redan andra veckan frågade några varför de var tvungna att utföra massagen på idrotten då de 

tyckte att tid gick från lektionen. Läraren förklarade då för eleverna att massage och framför 

allt avslappning var ett sätt att lära känna sin kropp, något som är lika viktigt som träning. 

Några tyckte ändå att det tog för mycket tid av idrottslektionen, men fortsatte med massagen. 

En elev frågade om de inte kunde få fortsätta med massage hela terminen och skulle ta upp 

saken med idrottsläraren. 

 

När paren tredje veckan delades in kille och tjej blev stämningen lite lugnare och att flytta 

paren en bit ifrån varandra bidrog också till det ökade lugnet. Uppgiften att massera varandras 

armar tyckte en del var konstigt och många frågade hur man skulle gå till väga.  Efter 

ytterligare instruktioner, och en del skratt och skämt från eleverna, så fungerade även detta 

utan problem och många sa dessutom att de tyckte det var skönt att få massage på sina armar. 

Då vissa lektioner bedrevs utomhus fick även massagen förläggas till dessa platser, vilket fick 

till följd att många andra nyfikna elever på skolan kom och störde klassens fokus. Trots de 

mindre bra förutsättningarna så fungerade det trots allt ganska bra även utomhus.  

 

Den sista veckan var det en elev som inte tidigare velat ha massage som gick med på att få det 

av idrottsläraren. Att eleven inte ville ha massage berodde på att denne tyckte att det gjorde 

ont och inte alls var avslappnande, däremot kunde eleven ge massage till andra utan problem. 

Efter massagen tyckte eleven att det hade varit okej men att denne inte ändrat sin uppfattning 

om massage. Vid det sista tillfället var det svårt att få eleverna fokuserade på massagen då de 

hela tiden pratade med varandra. Skillnaden mot tidigare var dock att konversationen inte 

bestod av skrik, glåpord och knuffar utan prat i normal samtalston. 

 

3.3 Observation Söderort 

Första veckan visade framför allt killarna i klassen en stor ovilja mot att syssla med massage 

och indelningen med kille och kille, där några mer ”aktiva” killar hamnade tillsammans, 

bidrog också till det dåliga fokus som rådde. Den ena av de två klasserna var dock lite mer 

fokuserad under den första veckans massage. Även i denna skola fanns några elever som inte 
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ville delta i massagen och dessa fick då sitta med utan att störa de andra, vilket fungerade bra i 

de flesta fallen.  

 

Andra veckan skärptes elevernas fokus på uppgiften och man masserade varandra på ett 

seriöst sätt. Placeringen av paren, en lite längre bit ifrån varandra, kan ha bidragit till den 

lugnare stämningen. Några av eleverna uttryckte uppskattning över massagen som aktivitet 

medan andra tyckte att det gick för mycket tid av lektionen. Även denna skola hade under 

dessa veckor en uteperiod där lektionerna bland annat bedrevs på skolgården, vilket fick till 

följd att andra elever kom och frågade vad de gjorde för något. Möjligheten att lägga fokus på 

massa andra saker som pågick runt omkring bidrog till stor del till bristande fokus på 

massagen.  

 

När eleverna den tredje veckan delades in i par bestående av kille och tjej fungerade plötsligt 

massagen mycket bättre, det blev en lugnare stämning och inte lika mycket prat som tidigare. 

Under denna vecka hördes så gott som inga klagomål alls från eleverna om massagen och 

båda klasserna var fokuserade. I många av paren gav man dessutom varandra återkoppling, 

som exempelvis ”lite mer i nacken” och ”lite hårdare”. Vid indelningen i par förklarade några 

att de hamnade med en person som de redan masserat och att de gärna bytte så de fick 

massera någon de inte varit med tidigare, vilket också arrangerades. 

 

Sista veckan gick massagen på autopilot, det enda som behövdes var att dela in eleverna i par. 

En del prat, både inom paren och mellan dessa, förekom fortfarande under tiden massagen 

pågick, men det skedde på en lägre nivå och inga skrik eller tjafs förekom. Efter studiens slut 

uttryckte några elever glädje över att slippa massage med andra önskade fortsätta med 

densamma.  

 

3.4 Enkätresultat 

Totalt analyserades 91 för- och efterenkäter med hjälp av statistikprogrammet SPSS. Testet 

som använts till resultaten var Wilcoxon signed ranks. Signifikansnivån sattes till p<0,05 

vilket innebär att det är mindre än fem procents chans att resultatet skulle bero på slumpen. 

 

 Då vi analyserade fråga för fråga syntes signifikanta skillnader på två av dessa. Den första 

var fråga tre, om elevernas upplevda känsla av irritation, där vi såg en signifikant (p=0,003) 

minskning. Detta visar att eleverna efter aktionen är mindre irriterade om dagarna. Även fråga 
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tio, om elevernas upplevda känsla av att vara ensamma, visar en signifikant (p=0,045) positiv 

förändring. Tendenser till signifikanta förbättringar syntes även på fråga fem (p=0,051), om 

eleverna kände sig oroliga, och fråga tio (p=0,052), om eleverna kände sig spända i 

musklerna. Dessa resultat är inte signifikanta men tillräckligt nära för att nämnas. 

 

Analysen av de åtta frågor som representerade det sociala klimatet visade på en signifikant 

(p=0,002) förbättring från före till efter studiens genomförande.  

 

På frågan om elevernas upplevelse av massagens påverkan på det sociala klimatet så svarade 

36 st att det upplevde en positiv påverkan, 7st negativ samt 51st ingen påverkan alls. Då 

denna fråga endast besvarades på efterenkäten har ingen signifikansmätning gjorts då vi inte 

har ett förevärde att jämföra med. 

 

Figur 1 I skolan upplever jag ofta en vi-känsla i klassen 
 

Diagrammet ovan visar en tendens till signifikans (p=0,056) att eleverna upplevde en starkare 

vi-känsla efter aktionens slut.   

 

På frågan om eleverna kan tänka sig att fortsätta med massage på idrottslektionerna svarade 

77st att de var negativt inställda och bara 14 att de var positivt inställda till detta. 
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Nedan kommer vi att redovisa de frågor som rörde sinnesstämningen i klassen. Dessa resultat 

är inte signifikanta men de visar på tendenser som vi anser vara tillräckligt intressanta att 

presentera.  

 

 Figur 2 I skolan känner jag mig ofta stressad 

 

Denna figur visar att nivån av stress sjunkit något i klassen efter aktionens slut.  

 

 
 

Figur 3 I skolan känner jag mig ofta glad 

 

Figuren ovan visar en tendens till att vara mindre glada efter aktionens slut.  
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Figur 4 I skolan känner jag mig ofta ledsen 

 

Vi kunde även se en tendens till att färre elever var ledsna efter aktionens slut. 

 

 
Figur 5 I skolan känner jag mig ofta arg 

 

Slutligen kunde vi även se en tendens till att färre elever kände sig arga efter aktionens slut. 

 

 

3.5 Resultatsammanfattning 

Resultaten visar en förbättring av det sociala klimatet i klasserna. Detta kunde även 

observeras på plats då vi såg ett ökat lugn samt en ökad respekt från de som valde att inte 

massera gentemot de som aktivt deltog. Trots detta upplevde drygt hälften av eleverna ingen 

förändring på det sociala klimatet i klassen efter avslutad massageperiod. Möjligtvis är denna 

fråga svårtolkad för eleverna vilket gör att de svarar ”inte alls” då de själva inte kan avgöra 
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om en förändring i det sociala klimatet har skett. Vi såg även indikationer på att eleverna ville 

fortsätta med massage, dock inte på lektionerna i Idrott och Hälsa där de hellre vill vara aktiva 

och röra på sig.     

 

 

4. Diskussion 
 

Syftet med denna studie var att undersöka hur regelbunden massage i skolan påverkar elevers 

upplevelse av det sociala klimatet i klassen. De frågeställningar vi använde oss av var: 

 Vilka förändringar kan ses i elevernas sinnesstämning efter fyra veckors massage i 

skolan? 

 Upplever eleverna någon påverkan på det sociala klimatet i klassen efter genomförd 

massageperiod? 

 Hur upplever den enskilde eleven regelbunden massage i skolan? 

 

4.1 Resultatdiskussion 

Populationens ringa omfattning innebar problem med att få fram eventuella signifikanta 

resultat och uppdelningen på skolor innebar fler svårigheter vilket ledde till beslutet att ge ett 

sammanställt resultat av hela populationens enkätsvar.  

 

Resultaten vi fått pekar på att det skett en förändring i det sociala klimatet i klasserna, där vi 

såg att en signifikant förbättring hade skett mellan före och efter studiens genomförande. 

Denna bedömning baseras på den sammanlagda resultatbearbetning som gjordes av de åtta 

utvalda frågorna rörande bland annat elevernas sinnestämning och upplevelse av ”vi-känsla”. 

Trots detta anser hälften av eleverna att de inte upplever någon skillnad mellan före och efter 

aktionens genomförande. Bland de elever som däremot upplevt en förändring så var det en 

klar majoritet som menade att den var positiv. Det är svårt att säga vad detta beror på, men en 

anledning skulle kunna vara att eleverna inte klarar av att bedöma om en sådan förändring har 

skett.  

 

Förutom förbättringen av det sociala klimatet sågs även en viss förbättring av klassen ”vi-

känsla” vilket också är ett intressant resultat som stämmer överens med resultaten som 

MacIntyre et al visade. Vidare kunde vi på två av de enskilda frågorna se signifikanta resultat 

i form av minskad irritation och minskad känsla av ensamhet. Att eleverna känner sig mindre 
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irriterade är ett mycket positivt resultat som vi även kopplar samman med det sociala klimatet. 

Ytterligare tecken på den positiva förändringen av det sociala klimatet var att eleverna kände 

sig mindre oroliga. Även detta resultat påminner om det vi sett i tidigare forskning av bland 

annat Khillani et al. 

 

Några av svårigheterna med att tolka resultaten är att det finns mycket annat som kan spela in 

i hur det sociala klimatet i en klass utvecklas över tid. Vi vet att det skett en förändring från 

det att vi var på plats första tillfället till det sista, både från enkätsvaren men även från 

observationerna, men vi kan dock inte säga helt säkert vad detta beror på. Massagen kan 

mycket väl ha varit en bidragande faktor då tidigare forskning pekar på att beröring har 

positiv påverkan på oss människor. Den förändringen som skedde skulle också kunna bero på 

att eleverna vande sig vid oss, och därmed blev tryggare, allteftersom att studien 

genomfördes. Vi var relativt okända för dem vid första tillfället och det kan mycket väl ha 

påverkat stämningen i klassen. Klasserna var dessutom ganska nya då de nyligen börjat år sju, 

vilket innebär många nya bekantskaper och roller som ska sökas och etableras. Hade denna 

studie haft sin början några veckor senare kanske vi hade kunnat utesluta grupprocesser som 

en confounder till resultatet, men i detta läge kan vi inte bortse från att grupprocesser kan ha 

spelat in. Vi kan heller inte utesluta att dessa processer kan ha skyndats på tack vare 

massagen, då MacIntyre et al visade ökningar i relationerna mellan elever i sin studie. .  

 

Är det då viktigt att ha massage på idrotten eller i skolan? Tidigare forskning pekar på att 

massage oavsett om det är på dagis, barnhem, eller i skolan kommer det att ha positiva 

effekter. Sammanfattningsvis kan vi säga att den förbättring av det sociala klimatet som vi ser 

i resultaten inte enbart kan härledas till massagen då en rad confounders såsom grupprocesser, 

att eleverna vande sig med vår närvaro samt att det brukar lugna sig i en klass några veckor in 

på terminen kan ha påverkat resultaten. Vi kan dock se att studien inte gett några negativa 

resultat i frågor som rör det sociala klimatet och även om vi inte kan säga att massagen är 

ensam orsak till de positiva förändringar som har skett har den inte resulterat i några negativa 

resultat. 

 

4.2 Hypotesdiskussion 

De hypoteser vi ställde upp inför studiens genomförande var; (1) ”Vi-känslan” i de utvalda 

klasserna kommer att öka, (2) elevernas upplevda stress och oro kommer att minska samt (3) 
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elevernas sinnesstämning kommer att förbättras. Den första hypotesen blev till viss del 

verifierad då vi kunde se en tendens till ökning av ”vi-känslan” efter att studien genomförts. 

Elevernas stressnivå minskade en aning och detsamma gäller eleverna känsla av oro. När det 

kommer till sinnestämningen visade resultaten att eleverna kände sig lite mindre ledsna och 

arga men även lite mindre glada. Hur detta går att förstå har vi inget bra svar på. Det ska dock 

sägas att sänkningen av elevernas svar på frågorna om de kände sig arga och ledsna var något 

högre än frågan om de kände sig glada, inget resultat var dock signifikant och kan lika gärna 

bero på dagsformen. Vi kunde även se en tendens minskning av elevernas upplevda stress, 

vilket är intressant då vi i inledningen tog upp bland annat stressen i dagens samhälle som en 

anledning att göra denna undersökning.      

 

4.3 Metoddiskussion 

Att genomföra ett undersökande arbetet utifrån aktionsforskning som metod med det 

upplägget som en aktionsstudie innebär, medför att vi aktivt går in och gör en förändring, i 

detta fall i elevernas vardag, som vi sedan utvärderar med hjälp av vetenskapliga verktyg. Vi 

konstaterar att detta undersökande arbetssätt, har stor relevans för oss som blivande lärare då 

upplägget påminner om hur en lärare kan arbeta för att såväl utveckla som utvärdera sitt 

arbete. Som lärare måste man hela tiden testa nya pedagogiska knep för klassens lärande och 

engagemang och därefter utvärdera dess effekt. Det innebär också en risk att stöta på 

motstånd likt det vi stötte på främst i en av klasserna där massagen fick ett ljummet 

mottagande. Vad vi också fick ta hänsyn till med vårt upplägg var den eventuella påverkan 

som kan uppstå i och med att vi kommer utifrån och leder aktiviteten Det var i denna studie 

inte bara massagen som förändrar deras vardag. För att testa bara massagens påverkan skulle 

vi möjligtvis ha låtit lärarna leda aktionen på egen hand, dock kände vi att för att vara säkra på 

hur massagen genomfördes, var det bästa alternativet att leda den själv. Det var även ett 

önskemål från lärarna att vi skulle leda aktiviteten då de inte kände sig trygga i att genomföra 

massagen på egen hand.  

 

Valet att genomföra studien under lektionstid i Idrott och Hälsa kan även det ha spelat in. 

Mycket av den tidigare forskningen har gjorts i stilla miljöer där det är naturligt att man sitter 

ner och tar det lugnt.  Den aktiva miljö som idrotten förknippas med kan också ha spelat roll 

för det resultat vi sett i elevernas enkätsvar, då man överlag inte vill fortsätta med massage på 

idrotten. Kommentarer från eleverna under studiens gång har också indikerat detta. Hur 
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massage bör genomföras och när kan även det vara värt att tänka på. Möjligtvis hade det blivit 

skillnad om massagen förlagts som avslut på lektionerna istället.   

 

Enkäterna fungerade i sitt syfte att samla in information från samtliga individer i klasserna då 

de fick fylla i enkäten på plats under tiden vi var där. Enkäter är ett enkelt sätt att jämföra 

skillnaden i svar före och efter en aktion. Under tiden som studien påbörjades märkte vi att det 

skulle vara nyttigt att skriva ner det som skedde på plats under massagetillfällena. Beslutet 

togs att föra fältanteckningar på plats där förändringar i klassernas beteende togs upp 

allteftersom att studien pågick. Även de förändringar som vi fick göra i upplägget redovisades 

under denna del. 

 

4.4 Förslag till fortsatt forskning 
 

Den forskning som vi tittade på inför denna studie visade massagens positiva påverkan på 

psykiskt och fysiskt välbefinnande. Dessa resultat ledde oss fram till vår hypotes att massage i 

skolan skulle kunna påverka sammanhållningen i en klass positivt. Det som skiljde vår studie 

från tidigare forskning var att vi inte riktade in oss särskilt på aggressiva eller stökiga barn, 

utan mer på vad massage hade för generell påverkan på en klass. Om det skulle visa sig att 

massage under skoltid är positivt för en klass totala humör så kanske det skulle kunna vara en 

idé att föra in massage på schemat. 

 

Denna studie visade förbättringar på det sociala klimatet efter en fyraveckorsperiod med 

massage. Som redan nämnts har ett problem varit att det är svårt att eliminera och bortse från 

en rad confounders som kan påverka resultatet. Även tidigare forskning, von Knorring, tar 

upp samma problem där de hade sett en minskad aggressivitet hos dagisbarn vilket inte enbart 

kunde härledas till massagen utan även till att barnen blivit ett år äldre. Det skulle därför vara 

intressant att göra forskning där massageperioder genomförs med jämna mellanrum under en 

längre period där för- och efterenkäter görs vid varje period. Om positiva förändringar skulle 

ses vid varje tillfälle skulle massage kunna isoleras som en stark förändrande faktor. Det vore 

även intressant att titta på när under skoldagen det är mest lämpligt att genomföra massage för 

bäst effekt.  

 

   

 



 29 

5. Käll- och litteraturförteckning 
 

Bell, J, Introduktion till forskningsmetodik. (Studentlitteratur, Lund, 1993.)  

 

Ejlertsson, G, Enkäten i praktiken: En handbok i enkätmetodik. Andra upplagan, Lund: 

Studentlitteratur, 2005.  

 

Ellneby, Y, Om du inte rör mig så dör jag, den taktila kommunikationens betydelse för barns 

utveckling. Ylva Ellneby och Sveriges Utbildningsradio AB, Första upplagan: 3, 1994. 

 

Forskningsmetod för psykologer, Hypotetisk-deduktiv metod, 

<http://forskningsmetod.wordpress.com/metod/hypotetisk-deduktivmetod/> (Acc: 2010-10-

10) 

 

Henricson, M, Berglund, A-L, Määttä, S, Ekman, R, Segesten, K, “The outcome of tactile 

touch on oxytocin in intensive care patients: a randomised controlled trial”, The Authors. 

Journal compilation, Journal of Clinical Nursing, 17, (2008), 2624–2633 

<http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2702.2008.02324.x/pdf> (Acc: 2010-10-

28) 

 

Khilnani, S; Field, T; Hernandez-Reif, M; Schanberg, S, Massage therapy improves mood 

and behavior of students with attention-deficit/hyperactivity disorder, 2003 

<http://cranepsych2.edublogs.org/files/2009/08/massage-ADHD.pdf>. 

 

MacIntyre, H, Colwell, J, Otha, C, “Moving against the grain? Investergating efficacy of a 

touch-based intervention in a climate of suspicion”. Education Research Centre, University of 

Brighton, UK, Pastoral care in education Vol. 28, (2010: Nr 1, Mars).    

 

Magne Holme, I; Solvang Krohn, B, Forskningsmetodik – Om kvalitativa och kvantitativa 

metoder, (Lund: studentlitteratur, 1991, 1997) 

 

Nationalencyklopedin, nätupplagan, <http://www.ne.se/lang/kvantitativ-metod> (Acc:2010-

08-25) 

 



 30 

Skolverket, Rapport 299, Attityder till skolan 2006 - Elevernas och lärarnas attityder till 

skolan, Stockholm: 2007  

 

Skolverket, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 

Lpo 94, Ödeshög: 2009  

 

Statistiska centralbyrån, Flickor stressas av höga krav på sig själva, Pressmeddelande 2010-

08-16, <http://www.scb.se/Pages/PressRelease____298563.aspx> (Acc. 2010-08-25). 

 

SVT, Nyheter, Stressade elever lär sig avspänning, reportage 19 juni 2006, 

<http://svt.se/2.29290/1.573655/stressade_elever_lar_sig_avspanning> (Acc. 2010-08-25).  

 

Uvnäs-Moberg, K, Peterson, M, Oxytocin – biokemisk länk för mänskliga relationer - 

Mediator av antistress, välmående, social interaktion, tillväxt, läkning, Läkartidningen, Nr35, 

2004. s. 2634ff <http://ltarkiv.lakartidningen.se/2004/temp/pda29012.pdf>. 

 

von Knorring, A-L,: Massage decreases aggression in preschool children: a long-term study,  

2008 <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1651-2227.2008.00919.x/pdf>  (Acc 

2010-08-18). 

 

Wallén, G, Vetenskapsteori och forskningsmetodik. Andra upplagan, Lund: Studentlitteratur, 

1993, 1996. 

 

Weinberg, R; Jackson, A; Kolodny, K, “The relationship of massage and exercise to mood 

enhancement”, The Sport Psychologist, (1988: 2(3), 202 – 211,). 

 

Wikipedia, Massage, <http://sv.wikipedia.org/wiki/Massage> (Acc: 2010-08-25). 

 

Wordpress, Forskningsmetod för psykologer, Hypotetisk-deduktiv metod, 

<http://forskningsmetod.wordpress.com/metod/hypotetisk-deduktivmetod/ > (Acc: 2010-10-

10). 

 

 

 

http://mauws.org/mbrz/11058638
http://mauws.org/pub/100852226
http://mauws.org/?PUB=100852226&showStat=References&DV=2
http://mauws.org/?PUB=100852226&showStat=References&DV=2&DI=3


 31 

6. Käll- och litteratursökning 

6.1. Bilaga 1 

 

Frågeställningar:  

 Vilka förändringar i elevernas sinnesstämning kan ses efter fyra veckors massage i 

skolan? 

 Upplever eleverna någon påverkan på det sociala klimatet i klassen efter genomförd 

massageperiod? 

 Hur upplever den enskilde eleven regelbunden massage i skolan? 

 

 

Vilka sökord har du använt? 
massage/physical touch/touch/, children, school, Physiological effect/psychological 

effect/effect, social 

 

Var har du sökt? 
PubMed, CSA/ERIC, referenser tagna från studier 

 

Sökningar som gav relevant resultat 
Olika kombinationer av ovan nämnda sökord. 

 

Kommentarer 
Detta ämne var relativt lättsökt då mycket forskning har gjorts rörande massage. 
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6.2 Bilaga 2. Föräldrabrev. 

 

Hej! 

Vi är två lärarstudenter på Gymnastik och idrottshögskolan (GIH) i Stockholm som just nu 

skriver vårt examensarbete om massage i skolan. En del i denna studie är att vi går ut i skolor 

och har sittande massage med fokus på nacke/rygg samt armar och händer vid två tillfällen i 

veckan med start v35 och slut v39. Eleverna ska massera varandra under handledning av oss, 

vi har under våra studier på GIH genomgått utbildning i såväl klassisk som 

triggerpunktsmassage. Innan och efter dessa veckor kommer eleverna att få fylla i en enkät 

som berör klimatet i klassen. 

 

Syftet med studien är att undersöka vad massage i skolan kan ha för påverkan på klimatet i en 

skolklass.   

Ingen av eleverna kommer att tvingas delta i studien. Alla elever samt skolan kommer att 

förbli anonyma i undersökningen och även i själva uppsatsen. 

Om du/ni inte vill att ert barn deltar i denna studie så svara nej i e-post till oss senast 29/8!  

 

Mvh 

Jonas Halvarsson & Eric Widén, Gymnastik och idrottshögskolan, Stockholm   

 

Det går även bra att kontakta oss om ni undrar något eller känner er osäkra på vår studie 

Jonas Halvarsson 070*******, jonas.halvarsson@stud.gih.se   

Eric Widén 073*******, eric.widen@stud.gih.se 
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6.3 Bilaga 3. Enkät 1 till elever 
 

Enkät 

 

Nedan följer ett antal påståenden. Ringa in den siffra som motsvarar din inställning till 

påståendet. 

 

I skolan… 

 

…känner jag mig ofta…  

Pigg 

1           2  3      4           5            6          7          8          9          10 

Instämmer inte alls                                                                   Instämmer helt 

 

Avslappnad 

1           2  3      4           5            6          7          8          9          10 

Instämmer inte alls                                                                   Instämmer helt 

 

Irriterad 

1           2  3      4           5            6          7          8          9          10 

Instämmer inte alls                                                                   Instämmer helt 

 

Stressad 

1           2  3      4           5            6          7          8          9          10 

Instämmer inte alls                                                                   Instämmer helt 

 

Orolig 

1           2  3      4           5            6          7          8          9          10 

Instämmer inte alls                                                                   Instämmer helt 

 

Koncentrerad 

1           2  3      4           5            6          7          8          9          10 

Instämmer inte alls                                                                   Instämmer helt 

 

Glad 

1           2  3      4           5            6          7          8          9          10 

Instämmer inte alls                                                                   Instämmer helt 

 

Ledsen 

1           2  3      4           5            6          7          8          9          10 

Instämmer inte alls                                                                   Instämmer helt 

 

Arg 

1           2  3      4           5            6          7          8          9          10 

Instämmer inte alls                                                                   Instämmer helt 

 

Spänd i musklerna 

1           2  3      4           5            6          7          8          9          10 

Instämmer inte alls                                                                   Instämmer helt 
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Ensam 

1           2         3      4           5            6          7          8          9          10 

Instämmer inte alls                                                                   Instämmer helt 

 

 

 

…känner jag ofta obehag  

1           2         3      4           5            6          7          8          9          10 

Instämmer inte alls                                                                   Instämmer helt 

 

… känner jag ofta obehag på idrottslektionerna 

1           2         3      4           5            6          7          8          9          10 

Instämmer inte alls                                                                   Instämmer helt 

 

…har jag ofta huvudvärk 

1           2         3      4           5            6          7          8          9          10 

Instämmer inte alls                                                                   Instämmer helt 

 

…har jag ofta annan värk 

1           2         3      4           5            6          7          8          9          10 

Instämmer inte alls                                                                   Instämmer helt 

 

…är jag nöjd med mig själv 

1           2         3      4           5            6          7          8          9          10 

Instämmer inte alls                                                                   Instämmer helt 

 

…upplever jag ofta en vi-känsla i klassen 

1           2         3      4           5            6          7          8          9          10 

Instämmer inte alls                                                                   Instämmer helt 

 

Jag tycker om massage 

1           2         3      4           5            6          7          8          9          10 

Instämmer inte alls                                                                   Instämmer helt 

 

Jag tycker om idrottslektionerna 

1           2         3      4           5            6          7          8          9          10 

Instämmer inte alls                                                                   Instämmer helt 

 

 

Så här många massagetillfällen har jag deltagit på: 

 

 

 

Egna kommentarer: 
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6.4 Bilaga 4. Enkät 2 till elever 
 

Enkät 

 

Nedan följer ett antal påståenden. Ringa in den siffra som motsvarar din inställning till 

påståendet. 

 

I skolan… 

 

…känner jag mig ofta…  

Pigg 

1           2         3      4           5            6          7          8          9          10 

Instämmer inte alls                                                                   Instämmer helt 

 

Avslappnad 

1           2         3      4           5            6          7          8          9          10 

Instämmer inte alls                                                                   Instämmer helt 

 

Irriterad 

1           2         3      4           5            6          7          8          9          10 

Instämmer inte alls                                                                   Instämmer helt 

 

Stressad 

1           2         3      4           5            6          7          8          9          10 

Instämmer inte alls                                                                   Instämmer helt 

 

Orolig 

1           2         3      4           5            6          7          8          9          10 

Instämmer inte alls                                                                   Instämmer helt 

 

Koncentrerad 

1           2         3      4           5            6          7          8          9          10 

Instämmer inte alls                                                                   Instämmer helt 

 

Glad 

1           2         3      4           5            6          7          8          9          10 

Instämmer inte alls                                                                   Instämmer helt 

 

Ledsen 

1           2         3      4           5            6          7          8          9          10 

Instämmer inte alls                                                                   Instämmer helt 

 

Arg 

1           2         3      4           5            6          7          8          9          10 

Instämmer inte alls                                                                   Instämmer helt 

 

Spänd i musklerna 

1           2         3      4           5            6          7          8          9          10 

Instämmer inte alls                                                                   Instämmer helt 
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Ensam 

1           2         3      4           5            6          7          8          9          10 

Instämmer inte alls                                                                   Instämmer helt 

 

 

 

…känner jag ofta obehag  

1           2         3      4           5            6          7          8          9          10 

Instämmer inte alls                                                                   Instämmer helt 

 

… känner jag ofta obehag på idrottslektionerna 

1           2         3      4           5            6          7          8          9          10 

Instämmer inte alls                                                                   Instämmer helt 

 

…har jag ofta huvudvärk 

1           2         3      4           5            6          7          8          9          10 

Instämmer inte alls                                                                   Instämmer helt 

 

…har jag ofta annan värk 

1           2         3      4           5            6          7          8          9          10 

Instämmer inte alls                                                                   Instämmer helt 

 

…är jag nöjd med mig själv 

1           2         3      4           5            6          7          8          9          10 

Instämmer inte alls                                                                   Instämmer helt 

 

…upplever jag ofta en vi-känsla i klassen 

1           2         3      4           5            6          7          8          9          10 

Instämmer inte alls                                                                   Instämmer helt 

 

Jag tycker om massage 

1           2         3      4           5            6          7          8          9          10 

Instämmer inte alls                                                                   Instämmer helt 

 

Jag tycker om idrottslektionerna 

1           2         3      4           5            6          7          8          9          10 

Instämmer inte alls                                                                   Instämmer helt 

 

Jag vill fortsätta med massagen 

1           2         3      4           5            6          7          8          9          10 

Instämmer inte alls                   Instämmer helt 

 

Jag tycker att massagen påverkat klassen 

Ja, positivt    Ja, negativt                Nej, inte alls 

 

 

Så här många massagetillfällen har jag deltagit på: 

 

 

Egna kommentarer:  


