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Sammanfattning:  

 

Jag har skrivit en massagesaga baserad på mina egna tankar och idéer. Den utformades för att 

ge barnen insikt i massagens värld, samt utveckla sin egen fantasi och förmåga till samspel. 

Syftet med sagan är att undersöka vilken effekt massage har på barn i förskolan. Sagan 

delades ut till pedagoger på olika förskolor, så att de både kunde läsa och använda sig av den 

på barnen. Pedagogerna i undersökningen uppger att barnen genom massagen har fått ett 

vänligare sinne och att de ser varandra som kompisar och inte någon man slåss med. 

Pedagogerna har önskemål om att använda sig av massage regelbundet i den dagliga 

verksamheten. De uppger även att barn kan ha ett behov av massage i förskolan, bland annat 

för att utveckla ett naturligt förhållande till närhet. 
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FÖRORD 

 

Tänk dig att du vaknar tidigt en lördag morgon, och solen sticker dig i ögonen. När du vänder 

dig på sidan ligger kanske dina barn bredvid dig. Du tar ett djupt andetag och känner att du 

verkligen mår bra. Det händer något fantastiskt i din kropp, när du känner så. Det handlar om 

kemi, vardagskemi. Då frisätts ett hormon i blodbanan som heter oxytocin, som på svenska 

brukar kallas för lyckohormon. Det som påverkar frisättning av oxytocin är värme, kärleken 

du känner till dina barn eller man/fru, rörelser och massage 

 

I min uppsats har jag velat uppmärksamma och medvetandegöra oss vuxna, om hur viktigt det 

är med beröring samt vilka konsekvenser det kan bli om vi inte berör eller ger varandra någon 

form av massage. Det behöver inte alltid handla om massage som sådan, men att vi berör 

varandra och framför allt att vi bryr oss. Att bry sig om någon, är ett sätt att beröra och att se 

den andra (barn eller vuxen). För att detta ska vara möjligt bör vi börja med det hos våra barn. 

Jag är övertygad om att då vi gör något tillsammans med barnen, alltifrån en läs- eller 

lekstund, eller att hålla om när det behövs, så mår vi själva bra. I dagens läge är det så lätt att 

vi tror att någon ska antasta oss om någon kommer fram, lägger sin hand på axeln och frågar 

hur det är. För att vi inte ska ha den inställningen i framtiden, är det viktigt att lägga energi på 

hur viktigt det är med närhet till våra barn. Att barnen inte alltid masserar varandra, är kanske 

inte så konstigt, men med hjälp av en massagesaga som verktyg, kan det hjälpa oss att komma 

närmare varandra istället för att slåss. 

 

Att ge varandra massage innebär även en ökad kroppsmedvetenhet, vilket jag tror är väldigt 

viktigt. Att bli medveten om sin kropp och var man har den och samtidigt få en naturlig 

inställning till närhet och beröring, kan innebära att barnet får en grundtrygghet i sig själv. 

Vidare kan närhet innebära att vara här och nu, tillsammans med barnen. För att nå dit kan 

massagesagor vara ett hjälpmedel 

 

Tack för all hjälp och stöd jag har fått av er som ställt upp för mig och gjort det här arbetet 

möjligt! Det har betytt väldigt mycket. Jag vill inte lämna ut er och då inkluderar jag  

privatpersoner och förskolor, så jag säger istället att ni vet själva vem som varit min hjälp och 

mitt stöd under den här tiden. 

 

 

Maria Pettersson 
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INLEDNING 

 
”Titta på mig, ta i mig, lek med mig! Det lilla barnets ögon söker dina, envist.” 

(Ellneby 2011, s95) 

 

Någon kommer fram till dig och lägger en hand på din axel, ger dig en kram eller kanske 

masserar din spända nacke, och när du minst anar det så känns livet så mycket bättre.  Du 

känner dig lugn eller så känner du dig som en lyckligare människa. Kroppen jublar helt 

enkelt. Vi vet av erfarenhet att fysisk beröring får oss att slappna av och förklaringen, till viss 

del, kallas oxytocin. Oxytocin är ett hormon som finns i blodbanan och frisätts då kroppen 

utsätts för värme eller beröring. Uvnäs Moberg (2009) beskriver oxytocin som en substans, 

vilken bildas i hjärnan.  

 

Uvnäs Moberg (2009), menar att det är vår hud som har den största rollen när det handlar om 

att vidarebefordra yttre stimuli (information) till nervsystemet. Via huden registreras kyla, 

värme, beröring, tryck och smärta. Det finns alltså en anledning till att vi instinktivt tar på 

området där det där gör ont (Henriksson och Billhult 2010), vilket jag kommer att beskriva 

längre fram. Ellneby (2011) menar att beröra och bli berörd kan vara beroendeframkallande 

på ett hälsosamt sätt, och alla barn i princip tycker om beröring i någon form. Det kan vara 

allt ifrån en kram, till ett så kallat flow, som Ellneby (2011) förklarar med fullständig närvaro 

eller uppfylldhet, i leken. De allra minsta kan kikna av skratt bara man blåser dem på magen, 

och även där handlar det om att beröra. Andra sätt kan vara ett grässtrå, en pensel eller 

rentutav en fjäder. Men den absolut bästa beröringen sker med det viktigaste redskapet vi har, 

nämligen våra händer. Den givandes händer som vill ta hand om och kan känna in vad 

mottagaren vill ha. Den som ger massage eller berör, genom att hålla om för att trösta, visa 

medkänsla eller ta avstånd förmedlas till den som blir berörd, bör vara fullt medveten om att 

den verkligen vill ge massage.  

 

 

 

 

 

  

   
                                                             

 

 

                                                               Fotograf: Maria Pettersson 
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1. Bakgrund 

 

Jag är och har jobbat som massör sedan 22 år tillbaka. När jag började inom yrket var jag 

anställd som massör hos en sjukgymnast i Malmö. Redan då ifrågasatte jag om huruvida vi 

som massörer kan bibehålla våra patienters hälsa och balans. Anledningen till att jag ställde 

mig frågan berodde på att många människor fick massage två gånger i veckan och att de inte 

blev bättre. Efter några år utbildade jag mig till osteopat och drev därefter mitt företag 

”Osteopatkliniken Maria ” i fyra år. Efter vår flytt norrut i vårt avlånga land, var det inte 

möjligt för mig att starta upp företaget igen. Det gjorde att jag började min utbildning till 

förskollärare och min dröm är att få använda mig av mina massagekunskaper bland barnen i 

mitt framtida yrke. Jag hoppas att man genom massage kan bidra till en ökad uppfattning om 

kroppen både bland barnen sinsemellan och bland pedagogerna. Att få en ökad kunskap och 

inblick i hur kroppen fungerar, och vad som händer i kroppen när man utsätts för respektive 

inte utsätts för närhet och beröring är enligt min uppfattning viktigt. Jag har under min 

treåriga utbildning ställt mig frågan hur barn påverkas och upplever massage. 

 

1.1 Massage och beröring 

 

Jelvéus (1998) säger att då ett barn berörs stimuleras kommunikationen. Hon menar att om 

barnet uppmärksammas och blir sedd av sin omgivning så behöver det inte skrika till sig 

uppmärksamhet. Författaren lägger vikt vid effekterna av massage. Hon tar upp förskolor där 

personalen arbetat regelbundet med massage på barnen, vilket har lett till att de dels har 

lättare för att somna och har en djupare sömn. Författaren har också visat att tiden, då barn 

kan fokusera, s k koncentrationstiden, har ökat. Även barn som tidigare har haft problem med 

att sitta still,  som exempelvis vid samlingar eller stunder som sagoläsning, visat sig efter 

upprepade tillfällen av beröring, bli sittandes. Nivån på aktiviteter sjunker då de kommer till 

ro. Personalen på förskolan säger även att ljudnivån har sänkts och att det blivit allmänt 

lugnare. Kontakten mellan personal och barn har djupnat. De barn som tidigare verkat 

introverta och varit svåra att få kontakt med, har vänt om och börjat prata med personalen. 

Det finns även barn som inte tycker om att få beröring och det måste respekteras. Det eller de 

barn som har problem med detta kommer, när de känner sig mogna för det, att delta.  

 

Lidbeck, Rydin och Uddman (2002) poängterar att beröringen är livsviktig och refererar till 

den amerikanske forskaren Harry Harlow, som experimenterade med apor . I sin uppsats ”The 

nature of Love” separerade han nyfödda ungar från sina mödrar och lät de sedan få välja på 

två mödrar som var konstgjorda. Den ena mamma var kantig, hård och gav mat vid bestämda 

tider. Mamma nummer två var gjord av teddy. Denna hade dock ingen mat att tillgå. Däremot 

hade hon en varm och gosig famn att erbjuda. Alla aporna valde mjukismamman. Harlow 

skriver i sin uppsats att den mjuka mamman hade ett oändligt tålamod och var tillgänglig 24 

timmar om dygnet. Han visar även att de få apor som valde surrogatmamman fick grava 

ätstörningar. Vidare så berättar Uvnäs Moberg att Harlow inte visste, då han kom fram till att 

närheten till den tålmodiga och varma mamman ingav en lugnande effekt, att det i huden finns 

känselnerver vilka aktiveras av värme och beröring. 

 

Ellneby (1994) berättar om ett tillfälle då hon gjorde ett besök i Mellanöstern. Det hon fick se 

och uppleva där var skrämmande. Här dog barn utan någon speciell anledning och även om de 

fick den mat och näring de skulle ha, så minskade de i vikt. De tomma barnögon som mötte 

henne, ropade: Om du inte rör mig, så dör jag. Författaren berättar om ett möte som hon 

gjorde med en fem månaders baby, som var djupt deprimerad. Denna depression hade slagit 
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ut alla reaktioner. Hon tog i honom, ropade, kallade, smekte honom på kinden. Det dröjde 

länge innan hon fick någon reaktion från honom. Men till slut började han gråta en primitiv 

och vettskrämd gråt. Babyn fick samma behandling dagen efter, vilket resulterade i att han log 

ett skrämt leende. Hon hade väckt ett behov av närhet från hans sida. Pojken fick behandling 

en kvart om dagen och två månader efter författarens besök fick hon ett brev om pojkens 

utveckling. Han utvecklades då som en normal sjumånaders baby 

 

                      Det har även visat sig, skriver Jelvéus (1998), att massage har varit betydelsefull på de 

förskolor där det förekommer barn som pratar ett annat språk, eftersom det upplevs otryggt att 

dels att vara borta från mamman och dels inte förstå vad de andra säger. Närhet, kroppsspråk 

och beröring kan leda till att tillit växer fram, och följaktligen språket. Enligt Jelvéus (1998) 

så vill gärna barn som får massage ge tillbaka, och det är inte helt omöjligt att de små 

händerna ger massage till vuxna axlar.  Då de vant sig vid att bli berörda kan det hända att de 

vill ge varandra massage, vilket kan göras på många olika sätt. Henricsson och Billhult (2010) 

menar att kompismassage bidrar till samhörighet i en barngrupp. Att ge varandra massage 

innebär att man sitter i en ring på golvet tillsammans med en kompis. Mottagaren bestämmer 

hur och om massagen ska tillämpas för att det ska vara så bra som möjligt. Detta leder till att 

medvetenheten ökar om vad som är passande respektive opassande, samtidigt som 

självkänslan stärks hos mottagaren. På sikt kan detta leda till en ökad respekt när det gäller 

samspel mellan människor. Vidare så tror författarna att detta kan innebära att man undviker 

att slå den kompis man nyss masserat. 

 

Vidare så belyser Uvnäs Moberg mfl (2008), massagens effekter vid aggressioner bland 

barnen i förskolan. De har undersökt detta i Stockholm och Uppsala. Den ena gruppen var en 

kontrollgrupp som inte fick massage utan lyssnade på musik eller läste sagor, medan den 

andra gruppen fick massage. Studien utvärderades efter tre respektive sex månader och 

slutligen efter ett år. Vid första utvärderingen märkte man inte någon direkt skillnad mellan de 

två grupperna. Däremot var det en märkbar skillnad mellan tredje och sjätte månaden då de 

aggressiva beteendena hade minskat drastiskt. När ett år hade gått såg man en fortsatt 

minskning av det aggressiva beteendet. 

 

Enligt Field, T mfl (1992) vid Touch Research Institute i Miami (TRI) så har det gjorts studier 

som visat sig att beröring har en dämpande effekt på ångest. Enligt TRI så har massage bra 

effekt på för tidigt födda barn. Då handlar det mer om beröring och närhet enligt 

kängurumetoden. Kängurumetoden innebär, enligt Sanner (2002) beröring som omsluter. Det 

har visat sig att de spädbarn som fått massage jämfört med kontrollgruppen 

växer fortare och att de utvecklas mycket snabbare. Kortisolnivån sjönk under varsam 

beröring, något som indikerar en minskad stressnivå jämfört med de för tidigt födda barnen 

som inte fick massage. Vidare berättar Sanner om en ungdomspsykiatrisk klinik i USA, där 

man gett ungdomarna regelbunden massage, vilket har gjort att de blivit lugnare och 

depressionerna minskat. Ångestnivån hade sjunkit och ungdomarna var mer positiva till 

samarbete. Uvnäs Moberg (2000) poängterar även att det underlättar att lösa 

matematikuppgifter efter regelbunden massage. Hon menar att effekterna av oxytocin blir 

kraftigare och har en längre hållbarhet om massagen utförs regelbundet under en tid. 

Henricsson och Billhult (2010) tar även upp barn med autism och att dessa inte gärna vill bli 

berörda. Enligt författarna så är dessa barn känsliga i huden och deras sinnesförnimmelser 

upplevs annorlunda. Detta är något som terapeuten måste respektera och acceptera. Det gör att 

massagen måste introduceras stegvis och med lyhördhet. Författarna tar även upp barn som 

har ADHD/ADD, vilka är väldigt aktiva och oroliga. De har oftast inga problem att ta emot 

massage eller beröring. De menar att massagen gör dem lugna och gör att de går ner i varv. 



5 

 

Enligt de båda författarna så är det många gånger en orolig tid innan de fått sin diagnos. Det 

har gett dessa barn en frustration som har satt sig i kroppen, vilket ofta har gett sig uttryck i att 

de inte har utvecklats och presterat på samma sätt som jämnåriga friska barn. Massagen har då 

fungerat som avslappnande och lugnande.  

 

Henricsson och Billhult (2010) berättar om ett fall där en vuxen kvinna får massage vid 

upprepade tillfällen. I denna kvinnas situation handlar det om vuxenpsykiatrisk öppenvård.      

Patienten upplever massagen som ett sätt att slappna av och samtidigt låter gamla händelser 

och minnen komma upp till ytan. Patienten kände sig även speciell då hon blev masserad.  

 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i 

den”(Lpfö98 revid.uppl). Ett sätt att få barnen att känna sig speciella och utveckla sin identitet 

kan vara genom massage. Massage kan ge en ökad kroppsuppfattning och följaktligen leda till 

att man känner sig tryggare i sig själv. Jagtøien mfl (2000) säger att ”den lilla puberteten” 

innefattas i 6-årsåldern. De menar att barn växer snabbt i den åldern, vilket gör att deras 

behov av extra mycket rörlighet blir stort. Författarna säger att det är i denna ålder som barnen 

har ett större behov av att sträcka och töja extra på musklerna.  

 

Ellneby (1994) belyser vikten av vuxen närhet i förskoleåldern. Hon menar att en trygg 

beröring ser till så att balansen i barnets känsloliv balanseras. Vidare så gör hon läsaren 

medveten om att det är lätt att misstolka beröring. Det diskuteras incest respektive sexuellt 

närmande. Denna rädsla, menar Ellneby (1994) får inte avhålla oss ifrån att spontant ta i 

barnen. Har barnen en naturlig önskan om att få vara nära, måste vi bejaka detta, så att de kan 

få en chans att både ge och få beröring. Vidare så tar hon upp barn som är överkänsliga mot 

beröring, vilket Ellneby kallar ett taktilt försvar. Författaren menar även att barn som har 

problem med kroppskontakt, behöver närhet och att de får träna på detta stegvis och försiktigt. 

 

1.2. Huden 

 

Huden är det organ på vår kropp som förmedlar yttre stimuli och information till 

nervsystemet. Uvnäs Moberg (2009) poängterar att huden är det organ i kroppen som 

utvecklas först och ett foster som är sex veckor gammalt, reagerar på beröring. Ur detta organ 

bildas smak- och luktsinne, men även ögon och öron. Författaren beskriver huden som 

sinnenas moder, detta på grund av att organet är en föregångare till de andra sinnena.  

Huden består av små strukturer eller känselkroppar, vilka reagerar på yttre stimuli från sin 

omvärld. Dessa känselkroppar, receptorer, blir aktiva av bland annat giftiga substanser, skador 

och skillnader i temperaturen. Men de reagerar även på tryck och beröring. Sand mfl (2007) 

säger att det är med hjälp av vårt tryck- och beröringssinne som vi lär oss att förstå att föremål 

har en tredimensionell form. De kallar denna form av känsel för den taktila känseln. Den 

taktila känseln omfattas av olika sorters sinnesceller i huden. Vidare så menar de att dessa 

sinnesceller sitter olika tätt i olika hudområden. Exempel kan vara fingertopparna som består 

av många taktila celler och de mottagande fälten är små. De taktila sinnescellerna sitter 

väldigt tätt. Detta gör att vi har förmånen att skilja mellan tryckpunkter, vilka ligger 2 mm 

från varandra. Med denna förmåga gör vi det möjligt för oss att läsa blindskrift med hjälp av 

fingertopparna. Jämför man detta med ryggen, som har tämligen få taktila sinnesceller och de 

mottagande fälten (receptiva fälten) stora.  
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Receptoriska fält (mottagande fält)          Hudyta 

 

 

 

 

 

 
Sensoriska nervfibrer (inåtledande nervfibrer mot hjärnan) 

 

Figur 1. Schematisk bild av huden i genomskärning 

 

 

Ett annat område där de receptiva fälten sitter väldigt tätt är runt handleder och fotleder. Tänk 

dig då du fryser och klär på dig, lager på lager, men fryser ändå. När området kring handleder 

och fotleder täcks blir du oftast varm. Anledningen är att de receptoriska fälten ligger tätt i 

dessa områden, enligt Anitha Risberg, fysiolog och lärare vid Mittuniversitetet. 

 

Begreppet smärta och smärtlindring kan delvis förklaras med teorin om grindkontrollen, 

vilken Henriksson och Billhult nämner (2010) i samband med beröring och massage som 

smärtlindrande. Teorin bygger på att det finns speciella grindar i vissa delar av bakhornet i 

ryggmärgen, vilka stänger av smärtsignalerna för att lämna plats för beröringsimpulserna. 

Smärtsignalerna går genom nervtrådar som är tunna och kallas A-deltafibrer. Dessa fibrer är 

myeliniserade, vilket innebär att de inhöljda av fett och gör att impulsen når sitt mål fortare. 

Det är dessa fibrer som ger den distinkta smärtan. Exempel på distinkt smärta kan vara då du 

sticker dig på en nål. Vidare finns även C-fibrer vilket innebär att nervfibrerna är 

omyeliniserade, dvs att de inte har fetthöljet runt om sig. Dessa fibrer ger upphov till den 

långvariga och dova värken. I dessa nerver färdas informationen till det som kallas 

ryggmärgens bakhorn. Här fortsätter informationen längs med ryggmärgen till hjärnan. 

Signaler som har med beröring att göra leds via tjocka A-fibrer. När dessa signaler kommer in 

i ryggmärgen hämmas interneuron (det är, enligt Henriksson och Rasmusson (2003) korta 

nervceller, vilka fungerar som kopplingar mellan olika celler), vilka i sin tur frisätter ett ämne 

som heter GABA. GABA är ett ämne som har till uppgift att hämma en nervcells överföring 

av impulser till nästa cell. GABA har till funktion, enligt Henricsson och Billhult (2010) i 

smärtsammanhang en förmåga att hämma signalerna från de signaler som har med smärta att 

göra. Det gör att smärtan hämmas på en så kallad spinalnivå, och når följaktligen inte hjärnan 

fullt ut. I vanliga ord menas detta med att smärtan inte kommer att nå hjärnan till fullo. Huden 

har ett nära förhållande med både hjärna och många andra delar av nervsystemet, enligt Uvnäs 

Moberg (2009). Hon delar upp känselnerverna i tunna respektive tjocka nervfibrer, där hon 

beskriver skillnaden. De tjocka är de som har ett så kallat täcke av fett omkring sig. De leder 

impulserna extremt fort. Detta täcke gör att fortledningen kan innebära en hastighet upp till 

120 m/s i jämförelse med de nervceller som inte har sitt lager av fett på ca 1m/s   

 

Vidare beskriver Uvnäs Moberg c-fibrerna, vilka beskrivs med en inte så specifik känsla av 

smärta. Själva smärtan är mer av diffusa slaget. Exempel på diffus smärta kan vara tandvärk 

eller det man beskriver som molande smärta. Vidare refererar Uvnäs Moberg till två forskare i 

Göteborg, Åke Vallbo och Håkan Olausson, vilka har upptäckt att CT-fibrerna (en del av C-

fibrerna) reagerar på beröring. Men det är inte vilken beröring som helst det handlar om, utan 

smeksamma strykningar över huden med en hastighet på en centimeter per sekund. Det har 

även visat sig att dessa strykningar påverkar de delar av hjärnan som representerar 

välbefinnandet.  
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1.3 Nervsystemet 

 

Uvnäs Moberg (2000) menar att själva styrningen från nervsystemet äger rum på olika nivåer. 

Hon menar att hjärnbarken, har en övergripande funktion. Hjärnbarken har till uppgift att 

fungera som centrum när det gäller vårt minne. Det är här vårt egentliga tänkande håller till, 

som har att göra med medvetna tankar, förmågan att organisera och associera. Hjärnbarken är 

ofta inte ensam ansvarig när det gäller aktivitet i kroppen. Då denna del av hjärnan är aktiv är 

ofta de andra nivåerna involverade i styrningen. Det är de lägre nivåerna som ansvarar för 

kroppens överlevnad, vilket gör att de ständigt är aktiva. Hjärnstammen och det limbiska 

systemet utgör tillsammans den nivå som kallas lower brain level och det är härifrån som de 

flesta av kroppens funktioner kontrolleras, enligt Uvnäs Moberg. Hon menar att det här 

handlar om processer som äger rum med eller utan vår vilja inkopplat. Det kan vara att hjärtat 

slår, blodtrycket hålls under kontroll och andningen, vilka är funktioner som styrs från 

hjärnstammen.  
 

Den slutliga nivån, enligt Uvnäs Moberg (2000) är ryggmärgen. Den fungerar som en länk 

mellan de olika delarna av kroppen och de högre delarna av nervsystemet. Det kan handla om 

nervsignaler som transporteras från de yttre delarna av kroppen eller att informationen går åt 

motsatt håll. Då går informationen från delar av nervsystemet eller hjärnan ut till organ eller 

vävnader. Hon menar också att det även finns andra aktiviteter som styrs från ryggmärgen och 

det är reflexmässiga rörelser (när du bränner dig på en platta och rycker handen därifrån utan 

att du hinner tänka). För att du ska undvika att bränna dig går reflexen först till ryggmärgen, 

så att du hinner dra undan fingret, sedan fortsätter den till hjärnan. Generellt sett, så menar 

Uvnäs Moberg (2000) att de olika nivåerna i det centrala nervsystemet antingen har en eller 

flera specifika funktioner. Hon kallar det hierarki, där högsta nivån innebär de mer ”diffusa” 

aktiviteterna, så som tankar, planering eller minnet) och den lägsta som tar hand om det som 

är mer primitivt som smärtreflexer och en del funktioner i organen. 

 

Enligt Sand mfl (2007) så ligger ryggmärgen inpackad i ryggmärgshinnor och badar i 

ryggmärgsvätska (cerebrospinalvätskan). På varsin sida om ryggmärgen utgår nerv- och 

spinalnervrötter. Från dessa spinalnervrötter utgår ryggmärgs och spinalnerver. De sistnämnda 

passerar genom spinalkanalen mellan kotkropparna. Hos en vuxen människa slutar 

ryggmärgen i höjd med andra ländkotan. Vidare nämner författarna att nedanför andra 

ländkotan består spinalkanalen enbart av nervrötter och kallas hästsvansen (cauda equina) 

 

Det finns andra delar av nervsystemet, vilka ligger utanför det centrala nervsystemet. Dessa 

kallas för det perifera nervsystemet (PNS). Dessa nerver går till och från kroppens hud, organ 

och muskler. De nerver som går utåt, nämner Uvnäs Moberg (2000)som motoriska och de 

som går inåt för sensoriska känselnerver. Det perifera nervsystemet delas in i två delar. Den 

ena delen är viljestyrd och kallas somatisk och den andra för den icke-viljestyrda (autonoma) 

delen. Författaren menar att då du vänder på ett blad i en bok, så handlar det om motoriska 

aktiviteter, vilka styrs av tanken och viljan, och då är de högre nivåerna i nervsystemet 

involverade. Det autonoma nervsystemet fungerar parallellt med somatomotoriska nerver. 

Detta nervsystem går inte att styra med viljan och styr de olika inre organens funktioner, så 

som hjärtslag, tarmarnas rörelser eller funktionen i mag-tarmkanalen. Även detta system är 

indelat i två olika delar, nämligen det sympatiska och det parasympatiska nervsystemet. 

 

Henriksson och Rasmusson (2003) beskriver vad som händer i huden vid beröring. I huden 

hittar vi taktila receptorer (mottagare), vilka reagerar på tryck, vibration och beröring. 

Impulser från dessa receptorer leds vidare till centrala nervsystemet för bearbetning och 
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registrering. Beröring på huden i ansikte och hjässa leds via kranialnerver och känsel från 

resten av kroppen sker genom spinalnerver. Impulser från stortån går in i ryggmärgen mellan 

ländkotorna och impulser från något finger fortsätter sin bana mellan halskotorna, enligt de 

två författarna. Vidare så beskriver författarna att då informationen når ryggmärgen, leds 

impulserna vidare till storhjärnsbarken som är slutstationen. Här görs impulserna medvetna. 

Som i exemplet då du bränner dig på spisen. Här drar du undan handen av ren reflex. När 

denna reflex når storhjärnsbarken, blir du medveten om att du drar undan handen. Författarna 

nämner också att impulserna leds vidare genom två ledningsbanor. I dessa ledningsbanor 

finns nervceller (neuron) som skickar impulserna vidare och är tre till antalet. Det andra 

neuronet korsar kroppens medellinje, vilket gör att det som känns på höger kroppshalva,  

medvetandegörs av vänster hjärnhalva och vice versa. Impulserna fortsätter till talamus, som 

är en omkopplingsstation för sensoriska nervbanor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 2. Schematisk bild över CNS 

 

 

 

 

 

 

Hjärnbarken – tankar, 

tolkningar , värderingar 

Limbiska systemet –  
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reaktionsförmåga, 

livsfunktioner 

Ryggmärgen - 

omkopplingsstation 
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1.4 Balans mellan stress och antistress 

 

Uvnäs Moberg (2000), poängterar en balans mellan två olika poler, vilka är stress och 

antistress. Hon menar att vi som människor alltid kommer att tänka i motsatser. I samband 

med detta tar hon upp begreppet kamp eller flykt- reaktionen och balansen däremellan. Uvnäs 

Moberg (2000) menar att då vi utsätts för fara eller stress situationer stiger vårt blodtryck, 

matsmältningen och vårt näringsupptag står stilla. Vi reagerar mindre på smärta och reagerar 

snabbare. Precis som Bamse som får urkrafter då han har ätit sin dunderhonung, kan vi få 

urkrafter, då vi utsätts för kraftig stress eller liknande. Hon säger att det i dagens läge inte 

handlar om kamp och flykt reaktion, men om att reagera på omgivningens krav som många 

gånger nästan är omöjliga att uppnå. Denna reaktion kan vi må bra av, då den är kortvarig. Då 

kamp och flyktreaktionen övergår i kroniskt tillstånd, benämner vi tillståndet som stress. 

 

Hon beskriver vidare om detta systems motsats, nämligen lugn och ro- systemet. Uvnäs 

Moberg (2000) säger att vi inte enbart är utrustade med kamp och flyktreaktionerna. Vi ska 

även njuta av det goda i livet, slappna av och läka. För att återgå till kroppens motpoler, så 

menar författaren att vi inte enbart har en motpol i tillvaron, utan även i vårt biokemiska 

system. Hon säger att lugn och ro systemet innebär nyfikenhet och tillit istället för rädsla, och 

istället för ilska så handlar det om vänlighet. Då matsmältningen och då inlagringen av näring 

är aktiva, så är aktiviteten i kärl och hjärna låg. I detta tillstånd är vi inte inställda på att 

försvara oss. Istället är vi öppna, känsliga och nyfikna på vår omgivning.  

 

Uvnäs Moberg (2000) poängterar även att det inte gjorts lika mycket forskning på lugn och ro 

systemet, jämfört med kamp och flyktreaktionen. Hon menar att lugn och ro systemet är minst 

lika viktigt som sin motpol. Författaren tror att en anledning kan vara att lugn och ro systemet 

inte lever upp till de krav som gäller när det handlar om målinriktad aktivitet. Hon menar att 

då vi pratar om aktivitet så vill vi tro att det handlar om någon form av fysiskt resultat, något 

vi kan se. Uvnäs Moberg (2000) säger att detta systems processer inte går att se med ögat och 

att effekterna kommer gradvis och långsamt. Enligt hennes slutsats så handlar lugn och ro 

systemet om en aktivitet som sker då kroppen är i stillhet. När denna stillhet infinner sig sker 

en enorm process, vilken inte är inriktad på rörelse eller något som ska presteras utifrån. Detta 

system handlar om att få kroppen att läka och växa. Vidare säger hon att detta system ser till 

så att näring omvandlas till energi, vilken lagras för att kunna användas vid ett annat tillfälle. 

Författaren menar att kropp och själ hör ihop. Är kroppen lugn så blir även själen lugn. Även 

vårt tänkande förändras när detta system träder i kraft och vi får möjlighet och tillgång till vår 

kreativitet och våra inre resurser. Vår förmåga att lösa problem och att lära oss nya saker ökar 

när vi inte är stressade. Hon menar också att både lugn och ro systemet och kamp och flykt 

mekanismen är viktiga. Balansen mellan stress och ansträngning (kamp och flykt reaktionen) 

och återhämtning och vila (lugn och ro reaktionen) är nödvändig för att vi ska må bra. 

 

Malmström (2001) skriver i sin artikel att det inte alltid handlar om att man har arbetat för 

hårt, då man är trött. Det kan lika gärna handla om, säger han, att vi har vilat för lite eller 

rentutav för dåligt. Vidare så menar Malmström att vi behöver olika sorters vila. Vår kropp 

och hjärna är ett väl utrustat vilosystem. Med hjälp av dess nervsignaler och hormoner, så ska 

dessa se till så att återhämtning äger rum. För att detta vilosystem ska kunna starta, krävs 

motorn som kallas mentalt lugn och ro. Malmström menar att kroppen inte kommer att sättas i 

”laddningsläge” om inte lugn och ro systemet startas. För att detta system ska kunna startas 

krävs det att man är mentalt avslappnad, harmonisk, lugn, trygg eller rofylld. Vidare så menar 

han att vi i dagens läge slarvar med att vila och är därmed mer eller mindre ständigt ur form. 

Anledningen till detta är att återhämtningen inte varit fullständig. Vidare så skriver han att 
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människan av idag är under så pass kraftig stress, att då han/hon sätter sig ner för att koppla 

av så kan inte vederbörande det. Denna person har blivit beroende av omständigheterna. De 

tror sig att det är enkelt att leva och att det delas ut lugn och ro stunder varje dag. Malmström 

menar att vi aktivt måste träna på avslappning och på så sätt bli medveten om hur man slår på 

sin egen batteriladdare. Ekman och Arnetz (2002) säger att små inplanerade 

återhämtningsperioder flera gånger om dagen, och inte enbart vid storhelger, kan minska 

påslaget av kamp och flyktsystemet (det sympatiska påslaget). De menar att det handlar om 

att ta sig tid för reflektion och andhämtning. Vidare så menar författarna att sysselsättningar 

som vi upplever glädjande och lustbetonat, såsom sport eller kulturella aktiviteter, minskar 

stress, ökar avslappning och även ökar produktionen av endorfiner (kroppens eget morfin). 

Ekman och Arnetz (2002) menar att det inte spelar så stor roll vad vi gör för att öka 

välbefinnandet, bara vi gör det som är lustfyllt, inger lugn och är välmående. Det kan vara 

alltifrån bio, motion, lyssna på musik eller äta en god måltid med goda vänner. De nämner 

även människor som i vardagen är mer socialt isolerade, kanske behöver komma ut och träffa 

folk, träffa vänner eller umgås med familjen kvällstid. Sen, menar författarna att de personer 

som har ett arbete som är nära människor, eller är omgiven av mycket ljud om dagarna, 

kanske behöver lugn och ro på kvällarna. Med detta som exempel säger Ekman och Arnetz att 

människor har olika sätt att återhämta sig, beroende på hur deras dagliga liv ser ut i övrigt. 

 

Uvnäs Moberg (2000) säger att mycket påverkar lugn och ro systemet, och en sak, menar hon, 

beror på samhället. Dess förändringar mot att vara mer självständiga och ha färre 

vardagsaktiviteter tillsammans kan vara en hälsofara, menar hon. Uvnäs Moberg fortsätter 

genom att säga att då en familj utövar någon aktivitet eller gör något tillsammans, finns de 

olika sinnena med på ett naturligt sätt, som en del av samspelet mellan varandra. Skulle 

relationsmönstret eller beteendet bli förändrat, kan sinnesintrycken försvinna, och därmed 

minska lugn och ro systemet. Hon poängterar även vikten av balans mellan de två systemen i 

sjukdomssammanhang. Då stressen ökar, minskar lugn och ro systemet, vilket kan leda till att 

vår hälsa påverkas negativt. Detta system behövs inte enbart för att undvika sjukdomar, menar 

författaren. Lugnet behövs även då vi ska vara kreativa, tycka att det vi gör är roligt och för 

att njuta av livet. Enligt Uvnäs Moberg förbättras inlärning och koncentration då lugn och 

närhet infinner sig. Hon menar att barn som är stressade får det svårare att lära sig än barn 

som är avspända och lugna 

1.5 Oxytocin 

 

Enligt Ekman och Arnetz (2002)så har oxytocin länge varit känt för att stimulera livmoderns 

sammandragningar i samband med graviditet och mjölkutdrivning. Men de menar att detta 

hormon även påverkar vårt beteende och vår fysiologi. Uvnäs Moberg (2000) säger att det 

finns två typer av hormoner. Den ena typen kallas steroider och är släkt med kolesterol. Dessa 

är fetter som tränger sig igenom cellväggen och utövar sin effekt i själva kärnan. Den andra 

typen av hormoner kallas peptider, vilka består av äggviteämnen. Dessa hormoner påverkar 

genom att aktivera mottagare på cellytan. Hit räknas oxytocin. Oxytocin bildas i cellgrupper 

som finns i hypothalamus. Härifrån går nervfibrer till hypofysen, vilken ligger i nedre delarna 

av hjärnan. Från hypofysen frisätts hormonerna och fortsätter ut i blodbanan. Vidare så menar 

Uvnäs Moberg (2000) att oxytocin även fungerar som signalsubstans i nervsystemet. Hon 

beskriver vidare att det går elektriska vågor genom nervceller vid aktivering. I 

oxytocincellerna kommer inte de elektriska vågorna en och en, utan i klump. Blir dessa celler 

kraftigt stimulerade, som exempelvis vid digivning, så samordnas den elektriska aktiviteten. 

Det som händer är att de omkring liggande cellerna försvinner och oxytocincellerna 

samarbetar som en enhet. Hon skriver att då kvinnor ammar sina barn, har man funnit att det 
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finns kraftiga växlingar när det gäller oxytocinnivån i blodet. Vidare så nämner hon att då 

oxytocin frisätts påverkar det närliggande områden på sin väg till blodbanan. Dessa områden 

är bland annat platser i hjärnstammen och hypothalamus. De här områdena har hand om 

reglering av blodtryck, vakenhetsgrad, puls, känslor och rörelser. Nerverna påverkar även 

områden i hjärnan, vilka aktiverar det autonoma nervsystemet och våra smärtupplevelser  

 

Uvnäs Moberg (2002) menar att det finns två olika oxytocinsystem. Det ena innefattas av det 

oxytocin som fortsätter sin bana till blodbanan, och agerar hormon. Sen finns det oxytocin 

som passerar genom nerverna och agerar som signalsubstans. I vissa sammanhang samarbetar 

de båda systemen, men skiljs åt i det så kallade blod-hjärnbarriären. Denna barriär fungerar 

som ett säkerhetssystem, vilken skyddar hjärnan mot farliga substanser. Blod-hjärnbarriären 

består av celler som sitter tätt ihop i hjärnans blodkärl. Hon nämner oxytocinets jobb i 

kroppen, både som hormon eller som signalsubstans (när det frisätts från nerverna). Hon 

menar att det finns specifika platser som agerar kontakter där signalen kopplas in. De ställen 

där substansen kopplas in kallas för receptorer, vilka det finns många olika av i kroppen.  

 

Uvnäs Moberg (2000) liknar oxytocinet olika effekter som grenarna på ett stort träd. Grenarna 

blir förenade i stammen. Stammen utgör den grundläggande principen som förknippas med 

oxytocin, vilket innebär att stimulera växande. 

 

Stammen – principen för växande 

 

När det gäller näring så kan denna tas om hand på två olika sätt i kroppen. Den kan förbrännas 

direkt, vilket innebär att den fungerar som bränsle för exempelvis rörelse och 

värmeproduktion. Näringen kan även lagras i vävnaderna. När det gäller lagring kan det äga 

rum i form av tillväxt av depåerna i kroppen (exempelvis fettvävnad). När det gäller 

grundeffekten oxytocinet har på kroppens sammansättning, handlar det om att skapa tillväxt. 

När oxytocin är inblandat, går näringen till att bygga upp vävnader. 

 

Tillväxt 

 

Oxytocinet införlivar näring i organismen genom att stimulera de hormoner som har med 

mag-tarmkanalen att göra. Mag-tarmkanalens hormoner ser till så att matsmältningen och 

näringsupptaget blir mer effektivt. Uvnäs Moberg säger att det troligt är så att oxytocin 

befrämjar sårläkning, vilket hon menar beror på hormonet/signalsubstansens effekt att 

stimulera skapandet av nya celler. 

 

Utdrivning 

 

När det gäller utdrivning, så påverkar oxytocin muskulaturen kring livmodern vid förlossning 

och även förmågan att driva ut mjölk vid amning. Hormonets effekter stimulerar de muskler 

som drar sig samman då barnet genomgår utdrivningen och vid senare tillfälle även mjölken. 
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         Utåtriktat beteende 

 
                                    

              Utdrivning 
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              Stammen 

 

  

                                  2. Schematisk bild av oxytocinträdet enligt Uvnäs Moberg (2000) 

 

 

 

 

Utåtriktat beteende 

 

Oxytocin har även en påverkan på det nyfikna och sociala beteendet, vilket kan innebära 

alltifrån att våga närma sig en annan person, interagera, igenkännande och rentutav föredra 

denna person. Det handlar om ett socialt samspel, både när det gäller beteende mot mamman 

eller mot vänner. 

 

 

Initial stress, (kortvarig stress) 

 

Ett kortvarigt påslag av oxytocin gör att blodtryck och puls höjs. Påslaget stimulerar även en 

utsöndring av stresshormonerna. Det innebär i praktiken, enligt Uvnäs Moberg(2000) att 

tillfälligt oxytocinpåslag kan vara bra i nya situationer, eller att bli aktiverad inför det okända 

som kan lura runt hörnet. 

 

Lugn och ro (långvariga antistress reaktioner) 

 

Här handlar det om oxytocinets långvariga effekter på antistress. Hormonet sänker blodtryck, 

till viss del puls och minskning av halten stresshormon. Oxytocinet hjälper till med en ökad 

tolerans för smärta och på sikt ger det en känsla av lugn. Det som är generellt, när det handlar 

om lugn och ro systemet är, enligt Uvnäs Moberg, att effekterna låter vänta på sig, innan de 

uppträder. Författaren kallar det för naturens eget försäkringssystem. Det handlar om 

långsiktighet och det kan dröja innan vi har möjlighet att bestämma oss för om en situation är 

tillräckligt trygg, så att vi kan sänka vårt försvar. 

 

 

1.5  Frågeställningar 

 

I min studie har jag följande frågeställningar: 

 

1) Vilken effekt har massage på barnen? 

2) Hur upplever pedagogerna barnen vid massagetillfällena? 

3) Vad tyckte barnen om att ge respektive få massage? 
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2 METOD 
 

Under en tidsperiod av tio veckor, blev sex förskolor tillfrågade, varav tre av dessa avböjde, 

samt en avdelning som uteblev. De två kvarvarande förskolorna tog sig tid att läsa min 

massagesaga. På den ena av dessa två var det en pedagog som avsatte tid att läsa och på den 

andra var det sammanlagt tre pedagoger som använde sig av sagan. Pedagogerna valde 

slumpmässigt ut barn mellan tre och fem år, och sammanlagt tillfrågades elva barn. På den 

ena förskolan tillfrågades sex barn och på den andra fem. Massagen gjordes en gång i veckan 

i fyra veckor med ca 10 -20 min per gång 

 

Johansson och Svedner (2010) säger att kvalitativa intervjuer handlar om att få information 

om attityder eller intressen och lärarens syn på eleven. Efter själva utförandet ställde jag 

frågor till pedagogerna samt barnen om hur massagen respektive beröringen upplevdes. För 

att göra det enkelt för pedagogerna blev frågorna jag ställde till pedagogerna tämligen få. 

Anledningen till detta var att det kan vara svårt att ta sig tid att besvara en massa frågor när 

man har barn omkring sig och dessutom ska hålla kolla på dessa. Vidare så ställde jag frågor 

till barnen om hur de upplevde massagesagan. 

2.1 Urval 

Jag valde att gå ut till sex olika förskolor, vilka alla ligger i samma kommun, med en 

åldersgrupp på tre till fem år. Anledningen till att jag valde denna åldersgrupp berodde på att 

jag att hade möjlighet att intervjua barnen. Om barnen hade varit yngre kunde det ha varit 

svårare att förstå, på grund av outvecklat tal.Tre förskolor tackade nej på grund av tidsbrist, 

annat var inplanerat och en hel del inskolningar av nya barn. Två av dessa avböjde ungefär 

efter ca fem veckor och den tredje efter sex veckor, också av tidigare nämnd anledning. De 

tillfrågade förskolornas pedagoger fick ett utskick av mig (tillståndet till föräldrarna) som de 

senare delade ut till alla föräldrarna. Anledningen till detta var att det skulle underlätta för min 

undersökning om det skulle vara så att fler barn kom och ville vara med. Pedagogerna menade 

att få samtliga föräldrarnas samtycke skulle innebära att alla föräldrar fick ta del av 

informationen och att det skulle täcka alla barnen. Då förskolorna har totalt 20 barn var, 

samtyckte samtliga föräldrar till undersökningen, med hjälp av underskrift. Vad tillståndet 

beträffar så valde jag att utgå från att föräldrarna deltog då de dels lämnade ett påskrivet 

godkänt tillstånd eller inte lämna in alls. Anledningen till att jag valde att göra så, berodde på 

att det är lätt att glömma att ta med pappret tillbaka till förskolan, och att behöva gå runt och 

be om en godkänd underskrift tar dels tid och energi av både pedagoger och mig. Dels kan det 

upplevas som ett störande moment, att som förälder ha antingen en pedagog eller mig efter 

sig. Det skulle i sin tur kunna leda till att undersökningen drog ut på tiden ännu mer än vad 

den gjorde. Pedagogerna valde sedan ut fem à sex barn var per förskola. Förskola A läste 

massagesagan vid fyra tillfällen och hade valt ut fyra flickor (två flickor som var tre år och två 

flickor som var fyra år), och en pojke på fyra år. Förskola B valde ut sex barn varav fem 

stycken femåringar och en treåring. Totalt valdes det ut elva stycken barn. Vidare så ansåg jag 

det mer lämpligt att pedagogerna fick välja ut barn än om jag frågade vilka barn som ville 

vara med i undersökningen. ”Risken” skulle kunna leda till att alla barnen hade önskemål om 

att delta.  

 



14 

 

2.2 Datainsamlingsmetoder  

 

Jag har använt mig av min massagesaga, där undersökningsmetoden varit att personligen 

intervjua både barn och pedagoger. Eftersom mitt intresseområde ligger i att ta reda på hur 

massagen har påverkat barnen, har mina frågor varit riktade mot effekten av beröring och 

även hur pedagogerna upplevt hur barnen sinsemellan agerat mot varandra under och efter 

själva sagan. Efter 3 – 4 veckor kontaktade jag åter de tillfrågade förskolorna för en återträff 

samt intervju  Intervjuerna gjordes i pedagogerna och barnens egen miljö, och inte enskilt i 

något rum. Anledningen till det var att risken är större att intervjuobjektet känner sig stressad 

och utsatt i ett enskilt rum med en främmande person. Intervjun blev naturlig då den fick vara 

en del av förskoleverksamhetens vardag. Vad jag menar är att det kan hända att ett barn trillar 

och slår sig, och behöver just den pedagogen jag intervjuar som tröst. Det måste tas i 

betraktning. När det gällde barnen, gällde samma sak. När de fick de vara i sin naturliga 

miljö, fick jag också naturliga svar, vilket jag strävade efter att få. 

 

Massagetillfällena gjordes i förskolornas gemensamma lekrum/samlingsrum. Jag valde att 

inte använda filmkamera eller observera själv under själva massagen, med tanke på att det 

kunde finnas risk för att barnen sinsemellan tappade fokus på det de skulle göra, och enbart 

koncentrera sig på kameran eller mig. En annan anledning till att jag inte valde kameran eller 

att själv vara närvarande var att barnen kan utveckla ett förtroende till sina pedagoger. I 

sådana fall skulle jag kunna vara ett störande moment.  

 

Intervjuerna gjordes både enskilt och i grupp. Anledningen till detta var att den personal jag 

intervjuade på förskola A, enbart innefattade en person och på förskola B, var det två personal 

jag pratade med. Alla intervjuer som gjordes med barnen skedde både enskilt och i grupp. 

Skälet till det var att barnen ofta hade svårt med att sitta still alltför länge då de utfrågades och 

sprang i väg och lekte, men återkom efter en stund. Då satt någon, eller några andra och ville 

bli utfrågade. I resultatdelen redovisar jag mina intervjuer med barn och personal.  

 

2.3 Procedur 

 

Johansson och Svedner (2010) kommer med anvisningar enligt humanistisk-

samhällsvetenskapliga forskninsrådet där bland annat följande handlar om att de personer som 

är involverade i undersökningen, ska vara säkrade sin anonymitet. Av den anledningen har jag 

valt att nämna föräldrar som grupp, och inte som enskilda namn. För att inte lämna ut namn 

på förskolorna, har jag valt att kalla dessa för A och B. Det gäller även personalen på 

förskolorna/avdelningarna. Inga specifika namn är tagna och de namn som nämns är 

anonymiserade. De deltagandes föräldrar ska även få en inblick i vad det handlar om, kunna 

ställa frågor till studenten och ha möjlighet att avböja att delta eller avbryta samt att bli 

informerade om situationen om den deltagande får medverka i undersökningen (Johansson 

och Svedner 2010). Detta framgår i mitt tillstånd till föräldrarna (se bilaga). 

 

Jag började med att ringa till de olika förskolorna, vilket innebar en presentation av mig själv 

och mitt syfte. På grund av tidsbrist hade jag ingen möjlighet att personligen dela ut ett 

godkännande till föräldrarna. Det jag gjorde, däremot, var att skriva ut ett 20-tal tillstånd till 

var avdelning/förskola så att pedagogerna på respektive förskola kunde dela ut till föräldrarna, 

vilket också gjordes. Föräldrarna fick en vecka på sig att svara på tillståndet. De berörda 

föräldrarna samtyckte till min undersökning. Ungefär tre till fyra veckor efter att jag delade ut 

massagesagan, tog jag kontakt med aktuella förskolor respektive avdelningar och bestämde 
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datum för intervjutillfälle. Tanken var att de skulle läsa sagan vid fyra olika tillfällen, vilket 

skulle innebära att massagesagan lästes en dag i veckan i ca 10 – 20 minuter.  Då jag inte själv 

kunde vara närvarande, visade jag pedagogerna hur massagerörelserna skulle göras, samtidigt   

som tillståndet till föräldrarna delades ut. Massagesagan gjordes på en av pedagogerna på 

förskola B och på pedagogen på förskola A. 

 

Själva intervjutillfället gjordes både enskilt och två och två. Anledningen till det var att vid 

förskola A, var det enbart en förskollärare som hade använt sig av massagesagan och vid 

förskola B, hade två eller fler läst sagan. Intervjun med barnen skedde gruppvis. Eftersom det 

inte var alltför många frågor, så ansåg jag att det inte fanns någon anledning till att spela in 

intervjuerna på band, samt att då man intervjuar barn blir svaren ofta inte så långa. Istället 

använde jag mig av penna och papper.   

 

2.4 Analysmetoder 

 

Här har jag jämfört de två förskolornas syn vad beträffar massagens effekter. Jag jämförde hur 

de gick tillväga när de läste sagan och gav massage. Det kunde vara så att de läste hela sagan 

först eller delade upp mening för mening och barnen gjorde rörelserna efter varje mening. 

Efter varje massagetillfälle skrev pedagogerna ner dels hur de instruerade barnen och även hur 

de skulle ligga så att de inte skulle skada sig själva. Jag jämförde även det barnen sa i 

förhållande till de två förskolorna när det gällde att ge och få massage. 
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3. RESULTAT 
 

3. 1 Vilken effekt har massage respektive beröring på barnen? 

Efter första tillfället upplevde pedagogerna att uppstod mycket skratt bland barnen, vilket de 

trodde berodde på att barnen dels tyckte att det var roligt och att de skulle göra något nytt som 

de inte brukade göra. Mellan andra och tredje tillfället uppstod, som pedagogerna på förskola 

B uttryckte det, en speciell och fin stämning. Efter tredje massagetillfället märkte de att 

barnen interagerade med varandra istället för att slåss, samt att de pratade och såg varandra. 

De sa att barnen upplevdes vara gladare för varandra. Pedagogerna sa även att de barn som 

tyckte om att ge massage, upplevdes som om de växte med sin uppgift, och att de verkade 

uppleva sig själva som bra. 

 

Förskola A upplevde att barnen, efter första massagetillfället, var väldigt nyfikna och tydligt 

intresserade av vad pedagogen skulle göra och ville ta del i det hon gjorde. Efter andra 

tillfället tyckte hon att barnen verkade vara glada tillsammans, samt att ett visst samspel 

uppstod mellan barnen. Efter tredje gången hade pedagogen ritat egna bilder till sagan, om 

hur hon skulle göra rörelserna. Hon ansåg att det gjorde det lättare för henne då hon skulle 

visa hur man skulle göra. Det var då hon upplevde ett ökat samspel mellan barnen, då de fick 

möjlighet att se på bilderna hur man skulle göra, samt att hon tyckte att de verkade växa med 

sin uppgift att få ge något till sina kompisar.  Pedagogen upplevde även att barnen såg 

varandra istället för att slåss.  

 

På förskola A, frågade pedagogen Lena om det var någon som villle prova att få massage. Det 

började med att hon samlade ihop 4 flickor (en 3 åring och tre stycken 4 åringar), och en 

pojke på 3 år. Hon valde först ut tre barn och lät två av barnen massera varandra. Samtidigt 

hade hon, som hon uttryckte det, ett visningsobjekt, där hon först visade hur de skulle göra 

och att barnen sedan tar efter. De tre barnen turades om att ge varandra massage. Efter ett tag 

ville ett av barnen fortsätta att massera sina kompisar, men det ville inte de två andra. Lena 

erbjöd flickan att hon kunde massera henne (Lena) istället. Pedagogen låg på magen och läste 

under tiden flickan gav henne massage.  

 

Förskola A har tillgång till massage en dag i månaden, som de kallar Må-bra dag, där barnen 

får ge varandra massage.  Lena vill egentligen att det skulle ske mer regelbundet än så, men 

på sikt hoppas hon på att massage kan bli mer regelbundet. Det hon la märke till var att 

barnen hade ett vänligare sätt mot varandra efter alla fyra massagetillfällena. Vid tredje och 

fjärde tillfället kom det fler barn som ville vara med och massera. De två barnen på 3 år, var 

de som fick massage, men de andra både gav och fick massage. Den effekt hon märkte var att 

de mer än gärna ville fortsätta att ge massage själva och på eget initiativ. Lena upplevde även 

att barnen fick en något bättre kroppsuppfattning efter tredje massagetillfället.    

 

Förskola B hade valt ut fem barn till att börja med. Det var, till en början, fyra stycken fem 

åringar och en tvååring som deltog. All massage skedde med kläderna på (det gällde för båda 

förskolor) Allt eftersom sagan lästes, ville alltfler barn vara med att både ge och få massage. 

Så från att ha varit fem barn från början blev det ungefär 10 – 12 barn totalt på denna 

förskola. De övriga barnen, som kom till, tyckte att det såg roligt ut att ge varandra massage, 

vilket gjorde att de blev nyfikna och ville därmed vara med. Dessa barn tog efter de rörelser 

som de utvalda barnen gjorde, men på sitt eget unika sätt. Ena dagen hade två barn gett och 

fått massage. Eva, den ena pedagogen, läste sagan samtidigt som hon gjorde rörelser utefter 
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ryggen på det ena barnet (Fia) så att barn nummer två (Terese) fick titta på. Eva menade att då 

barnen får se hur man gör då man masserar och gör rörelser, väcks nyfikenheten att själv vilja 

prova och att de får se hur det ser ut. Det visade sig, precis som Eva hade sagt, att Terese själv 

frågade om hon fick testa att ge massage till sin kompis, vilket var syftet. All massage gjordes 

liggandes på magen med händerna längs med sidorna. De två flickorna fick sedan jobba två 

och två. Samma procedur ägde rum under andra tillfället. Det ledde till att det kom fler barn 

som ville testa att ge massage. Eva berättade om en femårig pojke som tidigare gått hos 

dagmamma och aldrig fått massage tidigare, blev nyfiken. Han hade bett om att få ge massage 

först innan han själv ville ha. Det slutade med att han gav alla sina kompisar massage. Enligt 

Eva så hade han tyckt att det var jobbigt att ta emot. När han fick ”styra själv”, vad han 

upplevde kändes rätt för honom var det, vid ett senare tillfälle lättare att ta emot. Eva trodde 

att det kanske berodde på att han blev mer medveten om sin egen kropp när han masserade 

andras. Eva berättade även att då de började ge varandra massage infann sig en speciell 

stämning, som hon beskrev som en stillsam sådan. 

 

3.2 Hur upplever pedagogerna barnen vid massagetillfällena? 

 

Förskola A: Lena tyckte att barnen var väldigt positiva till massage och de ville lära sig 

rörelserna, precis så som Lena gjorde dem. Hon hade ritat bilder till varje mening i sagan, för 

att dels göra det lättare för sig själv och dels för barnen när hon instruerade dem Hon 

upplevde att de tyckte att det var roligare att ge än att få. Som en parentes tyckte hon om  

sagan för den var lätt att läsa, men hon saknade dock mer mellanrum mellan meningarna och 

bilder på hur man gör rörelserna. Bilderna gjorde att det var lättare för barnen att dels se hur 

man gjorde och dels följde de henne bättre. Hon kunde exempelvis säga till barnen om de 

kom ihåg hur man gjorde på ettan eller tvåan osv. De hade heller inga problem att ta direktiv 

eftersom de själva var så intresserade.  

 

Förskola B: När jag frågade Eva om hon tyckte att massagen hade gett någon verkan på 

barnen, sa hon att de blev lugna, glada och framför allt snällare mot varandra. Något som hon 

även upplevde som positivt var att barnen ville fortsätta själva att ge massage till sina 

kompisar, efter det att hon varit med och läst sagan. En flicka på fem år fortsatte med att göra 

rörelser på sin kompis och läste sagan på sitt sätt för kompisen, dels med påhittad egen saga 

och dels det hon kom ihåg från den lästa sagan. Hon upplevde inga problem barnen 

sinsemellan när det gällde att ha när kontakt med varandra. Vidare så hade Eva velat se fler 

egenskrivna eller egengjorda massagesagor. Hon menade att ju fler sagor man har att välja på, 

desto större är möjligheterna att nå fler barn, allt efter intresse och hur situationen ser ut. Eva 

sa att det hade varit önskvärt om massage hade kunnats ge mer regelbundet, än hur det är nu, 

då det gärna blir vid något enstaka tillfälle. Hon poängterade vikten av att göra barnen 

beroende av närhet och att det inte är farligt att ta i varandra på rätt sätt. Eva menade att det är 

så mycket annat vi ska lägga grunden till när vi jobbar inom förskolan så varför skulle inte 

beröring också kunna vara en del av den grundläggande delen i det livslånga lärandet. 

Massagesagan avslutas med ”Tack för att jag fick ge dig massage” och detta kommenterade 

Eva med att barnen upplevde massagestunden som något fint och att de upplevdes som lite 

extra när de gav massage till sin kompis. Eva sa också att hon lät barnen ”få vara” där de 

befann sig i sitt masserande. Mest för att inte styra dem. Det hon styrde var mer hur de låg 

placerade på golvet så att de kunde ligga på bästa möjliga sätt. Eva menade att, om hon gick 

in och styrde i hur barnen gjorde rörelserna, kunde detta hämma barnets fantasiförmåga.  

Anna, den andra pedagogen på förskola B höll med Eva om att massagesagan bidrog till ett 

lugn, gladare och vänligare sinne till sina kompisar och efteråt ”såg” de sina kompisar som 
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kompisar och inte någon man slåss med. Anna sa även att hon skulle tycka att det vore roligt 

om beröring kunde utgöra ett tema en hel termin, och att det skulle vara lättare att tydligare 

kunna se effekter. Överlag var de båda pedagogerna (min anm. den tredje av pedagogerna 

hade också varit med och läst sagan, men var på semester, då jag var på besök) väldigt 

positiva till att ha massage mer regelbundet. 

 

”De flesta barnen upplevde massagetillfällena som något extra fint och att de tyckte om att 

säga tack för att de fick ge varandra massage”, en av pedagogerna på förskola B 

 

3.3 Vad tyckte barnen om att ge respektive få massage? 

 

Barnen på förskola A, tyckte att det var jätteskönt att få massage och tre utav fem tillfrågade 

barn tyckte om att ”göra” massage och inte bara få, som de uttryckte det. De övriga två var för 

unga för att kunna uttrycka sig (tre år), så Lena fick fylla ut deras mening när orden saknades. 

De sa att det tyckte att det var roligt för att de gjorde något tillsammans för en tredje kompis. 

De tyckte även om att säga tack för att de fick ge massage till den tredje personen. Barnen 

hade tillsammans gett en kompis massage. De” kände sig bra”(min anm. utvald) och något 

barn sa att det kändes viktigt att få ge massage 

 

När jag pratade med barnen på förskola B, fick jag många delade svar. Alla barnen var 

överens om att de tyckte att var jätteskönt och mysigt att få massage. Ungefär hälften av 

barnen tyckte att det var roligt att ge massage, för att de då fick ”känna sig bra” (min anm. 

utvald) och att de också fick se hur det såg ut att få massage. Något barn sa även att det tyckte 

om att ”göra” massage (min anm. ge massage) för att det var roligt att höra hur kompisen 

kände sig efteråt. De övriga hade svårt att få fram de rätta orden, på grund av sin ålder. 

Barnen tyckte även om att avsluta med ett par händer på kompisens axlar och säga de 

avslutande och respektingivande orden: ”Tack för att jag fick ge dig massage”  

 

 

”Det är kuligt och roligt”, flicka 5år (förskola B, om att få massage) 

 

”Det känns speciellt och fint”, pojke 5år (förskola B om att ge massage) 

 

”Bra att göra massage, och mysigt”, flicka 5 (förskola B om att ge och få massage) 

 

”Det är roligt att få göra massage”,  flicka 4 år (förskola A, om att få massage) 
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Figur 4. Antal masserade barn på förskola A.Totalt tillfrågades sex barn, varav alla sex tyckte om att få 

massage, fyra barn tyckte om att ge och två stycken ville inte ge massage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Antal masserade barn på förskola B.Totalt tillfrågades fem barn, varav tre tyckte om att få massage,ett 

barn tyckte om att ge och ett som inte ville ge massage                  
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4 DISKUSSION 

4. 1 Vilken effekt har massage på barnen?  

 

Sammanfattning: 

Det som framgår i ovanstående resultat i jämförelse med de två förskolorna är att massagen 

har en positiv inverkan på barnen. Pedagogerna menar att barnen påverkas på så sätt att de får 

ett vänligare sinne mot varandra, samt att de ser sina kompisar som kompisar och inte någon 

man slåss med. En av pedagogerna på förskola B menade att det troligen skulle ge mer 

märkbar effekt av massagen om det kunde pågå en längre tid, som exempelvis under en 

termin, och om möjligt som ett tema. De ser även att massagen har gett mersmak, vilket de 

menar med att barnen själva tar eget initiativ till att vilja fortsätta med att ge massage till 

varandra. På förskola B, ville de flesta av de tillfrågade barnen fortsätta att massera sina 

kompisar, vilket ledde till att även andra barn blev intresserade, nyfikna och ville vara med 

och ”göra massage” (barnens uttryck).  De blev sociala gentemot varandra och fick ett 

vänligare sinne mot sina kompisar. Denna mersmak infann sig även på förskola A, då 

pedagogen hade läst klart massagesagan och en  flicka ville fortsätta att ge massage. Flickans 

två kompisar vill inte fortsätta att få massage. Istället erbjöd sig pedagogen att flickan skulle 

få ge henne massage.  

 

Eva uttryckte att det blev en stillsam stämning, och att de blev vänligare mot varandra då 

barnen masserade varandra. Min uppfattning är att då balansen mellan våra motpoler (kamp 

och flykt systemet och lugn och ro systemet) försöker hitta varandra sker detta i stillhetens 

närvaro. Uvnäs Moberg(2000) säger, som skrivits tidigare, att lugn och ro systemet infinner 

sig när kroppen befinner sig i stillhet och en process äger rum på insidan av oss.  Hon säger 

också att då kroppen befinner sig i stillhet, infinner sig lugn och ro systemet, vilket gör att vi 

blir mer sociala, öppna och nyfikna på varandra.  

 

Barn är nyfikna av naturen. Samtidigt funderar jag kring möjligheten till att den stillhet som 

infann sig, då barnen fick massage och som Uvnäs Moberg (2000) pratar om, att vårt sociala 

liv ökar och vi blir nyfikna på vår omgivning kanske hjälper till att göra oss nyfikna. Kan då 

denna nyfikenhet leda till, som i Evas situation, att barnen vill fortsätta att ge varandra 

massage. De känner sig kanske nyfikna på att testa och se hur reaktionen blir. 

 

Enligt min uppfattning, så försöker Lena lära flickan respekt för de andra två flickorna genom 

låta dem få göra något de vill, när de säger att de inte vill fortsätta att göra massage.   På 

samma gång försöker pedagogen lära flickan att acceptera detta och samtidigt lyfta flickans 

fokus genom att erbjuda henne att ge pedagogen massage. Vad jag menar är att den fina 

stund, som det kan bli vid ett massagetillfälle, hade kunnat sluta med att flickan blev ledsen 

över att de andra två ”övergav” henne och hon hade kunnat känna sig ensam.  Om ett barn 

säger nej till att få eller ge massage, måste det andra barnet acceptera detta. Lpfö 98 säger att 

förskolan ska ”sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och 

ansvar”. Min uppfattning är att massage kan vara ett sätt att öka både respekt och solidaritet 

för sina medmänniskor. Massagesagor kan vara ett verktyg för att komma en bit på den vägen. 

Eva, pedagogen på förskola B, läste sagan och lät barnen få jobba lite hur de ville, bara de tog 

i kompisarna. Men de följde rörelserna alltefter hur Eva gjorde, efter sin bästa förmåga. Det 

Eva styrde mest var att de låg rätt på golvet, så att de inte skadade sig. Hos Lena, däremot, 

visade det sig att barnen självmant ville se hur hon gjorde rörelserna. Detta genom att titta hur 

hon gjorde och frågade. En annan punkt som skilde de båda förskolorna åt, var att det på 

Förkola A var det en pedagog som hade läst massagesagan för barnen och på Förskola B var 
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det tre. För att få veta mer hur massagen ger effekt, menade Anna på förskola B, att det hade 

varit intressant att ha ämnet under en termin, kanske som ett tema. I övrigt var båda 

förskolorna positivt inställda till mer massage. Regelbunden massage vore önskvärt tyckte 

alla. Det är intressant för mig att veta om det finns önskemål av regelbunden massage. Under 

alla mina VFU veckor under utbildningens gång, har jag träffat en del pedagoger och de har 

sin tur frågat mig vad jag har för bakgrund. När jag berättar att jag är massör till yrket, 

kommer man ofta in på ämnet att de enbart har massage periodvis, och att man gärna vill ha 

det oftare. Det blir bara inte av. Efter min intervju med Lena förstod jag att önskemål finns, 

men att det inte är inplanerat för just den här terminen, samt att det är schemaplanerat från 

högre nivåer. Lena menade att det skulle kunna gå att ha mer regelbundet om det planerades i 

tid 

 

Jag får uppfattningen att om man går in och styr för mycket i sammanhang, då barnen skapar, 

som i detta fall ger massage, kan det hämma barnens fantasiförmåga att bygga vidare på det 

dem redan gör. Att enbart gå in och ge riktlinjer i deras skapande kan däremot stärka deras 

självförtroende.  Det kan även utgöra ett störande och irriterande moment, om ett barn är fullt 

upptagen av att skapa, eller som i detta fallet, ge eller få massage. Blir de avbrutna, störs deras 

fokus på det dem gör, vilket kan göra att de tappar intresset för att fortsätta. Det kunde lika 

gärna ha varit så, att Eva hade styrt barnen genom att säga hur de ska ta de olika greppen.  

 

4. 2 Hur upplever pedagogerna barnen vid massagetillfällena? 

 

De båda förskolorna upplevde barnen, sinsemellan att de var snälla mot sina kompisar efter 

massagetillfället. Nyfikenheten till varandra ökade, samt att de såg att barnen upplevde det 

som ett fint och speciellt tillfälle. På Förskola B, såg de även att barnen var mindre benägna 

att slå varandra, efter att ha gett varandra massage. Detta visar Uvnäs Moberg mfl (2008), i 

sin studie om minskad aggressivitet i förskolan. Eva berättade då hon betraktade barnen, 

under massagetillfällena, hur barnen ”växte” med sin uppgift, att få vara massör åt sin kompis. 

Hon upplevde det som en inre lycka hos barnen.  

 

Jag vill knyta an till det jag skrev under förra frågan, vad beträffar respekt. Min uppfattning är 

att då barn slåss, kan det vara tecken på att få komma nära och beröra. Anledningarna kan 

vara många, men jag uppfattar det som ett tecken på få bli accepterad och respekterad av sin 

kompis, men vet inte hur de ska göra för att få kompisens uppmärksamhet.   

 

4. 3 Vad tyckte barnen om att ge respektive få massage? 

 

Det var väldigt roligt att besöka förskola A. Det räckte med att jag frågade om barnen hade 

fått massage, så var det ett barn som undrade om de kunde ge massage här och nu. De blev 

jättebesvikna, eftersom det enligt Lena inte var passande vid det tillfället.  Jag erbjöd att de 

kunde massera mig, och de nästan överföll mig, när jag satte mig på golvet. Det som var kul 

att se var det samspel och samarbete som uppstod mellan barnen, då de masserade min rygg. 

Så den fortsatta intervjun fortsatte med mig på golvet och Lena sittandes vid en stol.Samtidigt 

som jag intervjuade Lena, så hörde jag hur de två barnen diskuterade hur rörelserna skulle 

göras. Barnen sa, på bägge förskolorna, att de kände sig ”så där bra du vet” (barnens egna 

ord) och viktiga då de fick ge massage.   
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Tillförlitlighet: 

 

Antalet barn som deltog i studien var begränsat och pedagogerna använde olika 

tillvägagångssätt, vilket gör att man bör tolka resultaten med försiktighet. Pedagogernas 

mycket positiva bild av massagens effekter kan ha färgats av att de hade en positiv 

grundinställning till massage (de valde att delta i studien). Jag själv kan också ha påverkat 

pedagogerna till att vara mer uppmärksam på positiva effekter än eventuella negativa effekter 

av massagen. Det här kan ha minskat tillförlitligheten. Andra faktorer kan vara det bortfall av 

förskolor som tillfrågades. Vad jag menar är att om fler hade deltagit, hade jag haft större 

bredd att jämföra olika förskolors tillvägagångssätt vad beträffar massagens effekter på 

barnen. Detta hade även kunnat ge mig mer information om eventuella avvikelser och 

problematik som kan uppstå. En annan faktor kan vara mitt eget förgivettagande, då jag i viss 

mån var övetygad om att alla skulle ställa upp. Tillförlitligheten hade varit större om jag hade 

planerat in att det förekommer förskolor som avböjer på grund av olika orsaker, och därmed 

varit beredd på att leta upp andra förskolor. 

 

Teoretisk tolkning 

 

Uvnäs Moberg (2008) visar i sin studie om aggressivitet i förskolan och hur detta minskar 

efterhand som massagetillfällena ges samt effekterna av detta efter en viss tid. Mina studie ger 

liknande resultat, men med häpnadsväckande mycket större effekt på bara fyra veckor än vad 

Uvnäs Moberg mfl (2008) kunde uppvisa efter ett helt år. Detta kan antigen betyda att min 

massagesaga är riktigt bra, eller att pedagogerna har övertolkat barnens reaktioner. Henricsson 

och Billhult (2010) belyser att kompismassage kan leda till eller bidra till gruppsamhörighet, 

vilket verkar vara en av effekterna då massagen ger mersmak och leder till att fler barn vill 

knyta an till sina kompisar. Detta samsvarar också med mina resultat. Enligt Uvnäs Moberg 

(2000) skulle barnens nyfikenhet och deras ökade sociala umgänge bero på en frisättning av 

lyckohormonet oxytocin då man ger och får massage. Oxytocin frisätts även vid lätt beröring, 

så kallad, taktil beröring, enligt författaren.Troligen är det detta som ligger bak effekterna av 

massagen som blev observerade i min undersökning.  

 

5. Framtidsplaner 

Jagtøien mfl (2002) säger att barns kroppsmedvetenhet blir allt bättre mellan 3 och 6 år. De 

menar att det är då som de börjar kunna namnen på olika kroppsdelar. Via det kinetiska sinnet 

utvecklar de även förmågan att veta var de olika kroppsdelarna finns. Min förhoppning är dels 

att få vara med att påverka till ett ökat medvetande, det gäller både barn och pedagoger, om de 

processer som äger rum i små människors kroppar. Dels vill jag vara med och göra barnen 

medvetna om respekten för sina medmänniskor, genom små enkla medel som exempelvis 

massagesagor.  

 

Eftersom jag har kunskapen och erfarenheten i att ge massage, blir jag mer och mer 

intresserad av hur jag som pedagog kan använda mig av massagen för att hjälpa till för att 

kunna förebygga dels aggressioner och dels slagsmål. Min uppfattning är att om jag blir 

medveten om det, så är jag mer lyhörd och har en ökad förståelse för det lilla barnet och dess 

utveckling. Samtidigt som jag blir mer ödmjuk och lyhörd, blir jag även medveten om hur jag 

ska hantera ett barns handlande och hanterande. För att förstå hur barn agerar i vissa 

situationer, behöver man även kunskap i vad som händer i kroppen. 

 De tre pedagogerna visade intresse för min massagesaga. Eva tyckte att det kunde vara en bra 

idé att bygga vidare på att skriva så att man har på ”lager , samtidigt som det kan nå barn på 
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olika nivåer. Det lockar mig att även skriva massagesagor att använda sig av för just barn som 

har svårigheter med att förstå vad de läser eller skriver.   

 

Det går att göra väldigt mycket med massage. Det kan vara massagesagor, som kan utveckla 

barnen till eget tänk, så att de hittar på egna sagor, vilket är nyttigt för fantasin. Massage går 

att använda både som lek och som ett tema under en termin, som Anna pratade om, eller några 

månader. Det kan också vara som det är hos Lena med en må bra dag en dag i månaden. Jag 

är övertygad om att man kan plocka in massage i många områden. Det går att räkna antal 

strykningar barnen gör över ryggen och därmed får man in matematiken. Under en av de 

perioder när jag gjorde min VFU, var det ett par pojkar som lekte med varandra varje dag, och 

varje morgon de sågs gav de varandra en kram, och så hejade de på varandra med ett ”hej 

kompis”, och samma sak gällde när de skulle gå hem för dagen. Jag är helt övertygad om att 

de gör det fortfarande. Det allra bästa med massage, enligt min uppfattning är att du har det 

med dig hela tiden och då menar jag händerna. Utan dina händer kan du inte ge någon 

massage 
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BILAGOR 

 

Massagesaga (av Maria Pettersson) 

 

En sommardag. 

 

”Det är morgon och solen håller på att gå upp” 

Dra med båda händerna uppför ryggen mot nacken. 

 

”De nyvakna solstrålarna sticker dig i ögonen och det blir varmt och skönt” 

 

Solstrålarna börjar i mitten av ryggen och sprider sig upp mot nacken, utmed sidorna och ner 

mot höfterna. Låt fingrarna representera solstrålarna och ha en hand som har kontakt med 

kroppen hela tiden. 

 

”Det blåser lite, och sveper runt i ditt hår och ansikte” 

Börja vid ryggslutet och stryk med en hand på var sidan om ryggraden upp mot nacken, ut 

över axlarna och tillbaka efter ryggens sidor. Upprepa långsamt om och om igen. 

 

”På himlen seglar vita moln och ett till och ett till…” 

Gör en hjärtform: stryk från ryggens mitt, upp en bit ut mot kroppens sidor och tillbaka till 

utgångsläget. Upprepa och gå en liten bit högre upp för varje gång, så att de täcker över 

varandra. 

 

”Den varma vinden blåser än hit och än dit” 

Stryk med hela handflatan, från ena sidan till andra. Börja vid nacken och gå ut över axlarna. 

Täck in hela ryggen. Hela handen ligger mjukt mot ryggen 

 

”Vinden lugnar ner sig och ett stilla sommarregn regnar ner från himlen 

Flytta ena handen upp till nacken och den andra är kvar vid ryggslutet. Gör långsamma 

strykningar från nacke ner till ryggslutet. De båda händerna avlöser varandra. ”Klappa” med 

fingertopparna på ryggen för att representera regnet, 

 

”Solen säger adjö för idag och börjar gå ner i horisonten” 

Lägg båda handflatorna på ryggen med början i nacken och gå neråt mot ryggslutet. Avsluta 

med att lägga händerna på kompisens axlar och säg: 

 

”Tack så mycket för att jag fick ge dig massage” 
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FRÅGOR TILL PEDAGOGER 

 

1. Vilken effekt hade massagesagan? 

2. Hur upplevde du att barnen tog direktiv? 

3. Vilken effekt var det att ge och få massage, barnen sinsemellan? 

4. Vilken uppfattning har du kring att regelbunden massage kan ha bättre effekt, än om 

det görs periodvis? 

5. Vilken är din uppfattning kring barnens närkontakt (att ta kontakt med varandra vid 

massagetillfället) med varandra? 

 

 

FRÅGOR TILL BARNEN 

 

1. Hur kändes det att få massage? 

2. Om du fick välja, skulle du ge eller få massage? 

3. Berätta varför? 
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TILLSTÅND 
 

Hej! 

Mitt namn är Maria Pettersson och läser till förskollärare på Högskolan i Gävle. Under den 

här terminen skriver jag mitt examensarbete, vilket kommer att handla om massagens verkan 

på barnen. Jag kommer att dela ut en massagesaga till pedagogerna på förskolan där ert barn 

går. Ger Du/ni samtycke till att pedagogerna läser en massagesaga för ert barn och att jag vid 

ett senare tillfälle kommer att fråga hur han/hon upplevde massagen? Resultaten av denna 

studie kommer jag att använda som underlag för mitt examensarbete. Alla barn och pedagoger 

kommer att vara anonyma och allt insamlat material kommer att behandlas enligt 

vetenskapsrådets etiska riktlinjer. 

Om det är något du undrar över eller vill veta mer så hör gärna av dig till mig: 

 

Maria Pettersson 

Sillerbovägen 11 

827 95 Tallåsen 

0733/623357 

 

 

 

 

 

 
  

                     Ja                                                                Nej  
 
 
Om jag inte hör något ifrån dig senast den   /    så går jag utifrån att du samtycker till min 

studie 

Mvh 

Maria Pettersson 



 


