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1.  INLEDNING 

Studiens syfte grundar sig i vårt intresse för barns fysiska/psykiska hälsa samt deras 

välbefinnande i dagens västerländska samhälle. Vi upplever själva mycket stress över olika 

saker i vår omgivning och vardag, vilket ledde till våra tankar över hur barn har det. En av de 

vanligaste metoderna för att slappna av är massage, något som också syns mer och mer i 

förskolans och skolans verksamhet. Barn pratar själva inte om stress på samma sätt som 

vuxna gör och därifrån kommer vårt intresse för att intervjua barn och undersöka hur de 

uttrycker sig kring massage. 

En av studiens forskare har flera positiva upplevelser kring massage. Både hos sig själv då 

hon använder massage för smärtlindring samt för att få en lugn stund i en annars stressig 

vardag. Hon har även sett hur massage kan få vara en positiv del av dagen i förskolan där 

barnen såg fram emot den frivilliga massagestunden som var ett av alternativen för vila. Det 

andra alternativet var bokläsning tillsammans med en pedagog och det tredje alternativet var 

att rita. Alla aktiviteter skedde i egna rum och störde inte varandra. Genom att erbjuda olika 

sorters vila fick de barn som ville medverka i massagetillfällena och de som inte ville det 

kunde välja ett annat alternativ.  

Den andra forskaren i studien har blandade erfarenheter av massage. Sedan hon var liten har 

hon fått massage för att slappna av från spänningar i en stressad miljö. Massage har fått ett 

ansikte som lösningen på många negativa faktorer så som stress och konflikter. Erfarenheter 

om massage i förskolans och förskoleklassens verksamheter har varit blandade. I en 

verksamhet fick hon bevittna att massage mer eller mindre hade lagts in i schemat i ett försök 

att lösa barngruppens konflikter utan att någon annan förändring skett i verksamheten, allt 

detta grundat på uttrycket den man masserar slår man inte. Barngruppens konflikter försvann 

inte och massagetillfällena fortsatte ändå. I denna situation borde massage vara ett 

komplement till andra förändringar i verksamheten och inte ses som en universallösning. Vid 

ett annat tillfälle i en annan verksamhet fanns det behov av mer närhet för ett barn, på grund 

av omskakande händelser. För det barnet blev massagetillfällena en lugn stund där det blev 

sett och kunde slappna av. Under massage fick barnet sätta reglerna själv och kunde berätta 

saker som det inte annars ville prata om. På grund av blandade erfarenheter ses massage 

därför som ett komplement. Därmed anser vi att de förändringar som är aktuella för en 

specifik situation ska påverka hur massagetillfällena utformas.  
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2. BAKGRUND 

I bakgrunden kommer bland annat tidigare forskning kring massage samt begreppen, 

innerbörden av samt skillnaden mellan barnperspektiv och barnets perspektiv redogöras. 

Massageanvändningens effekter på kroppen beskrivs i slutet av bakgrunden, följt av 

förankringar i Lpfö 98 rev. 2010 (Skolverket, 2010) samt Lgr11 (Skolverket, 2011). 

Bakgrunden börjar med en begreppsbeskrivning kring de ord som ofta förekommer i texten 

Studien innehåller en del begrepp som behöver klargöras. Taktil beröring och lätt massage 

beskrivs enligt Henricson och Billhult (2010) som något man med händerna genom mjuka 

strykningar och lätta tryck berör hela eller delar av kroppen. Det är denna sorts massage som 

syftas på i studien och vi kommer hädanefter enbart att skriva ut ordet massage. Begreppet 

pedagog kommer användas och innebär de vuxna som arbetar i förskoleklassverksamheten. 

Vid massageanvändning används begreppet mottagare för att beskriva den person som mottar 

massage. 

2.1 Barnperspektiv eller barnets perspektiv 

För att försöka undersöka barns uppfattningar behöver forskaren se över sitt perspektiv i 

möten med barn. Att bemöta barn med respekt och lyssna till dem är viktigt för forskarna i 

studien och för studiens syfte som är att undersöka barnets perspektiv. Under denna rubrik 

behandlas två olika perspektiv, barnperspektiv och barnets perspektiv för att klargöra de 

betydande skillnaderna mellan perspektiven.  

Söderbäck (2010:3) och Öhman (2006) menar att barnperspektiv visar vuxnas förmåga att få 

förståelse för hur barn agerar i olika sammanhang samt hur de förstår och uppfattar en 

situation. Söderbäck beskriver skillnaden mellan perspektiven som att de ansvariga vuxna 

strävar efter att se till barnets bästa utifrån ett barnperspektiv eller om barnet själv får 

möjligheter att uttrycka och visa sina önskningar och erfarenheter utifrån sitt eget perspektiv, 

det vill säga barnets perspektiv. Öhman förklarar att ett barnperspektiv innehåller barns 

perspektiv så som det tolkas av pedagogen. Författaren menar att på så sätt är begreppet barns 

perspektiv dubbelt och som pedagog är det viktigt att fråga sig vad man tolkar in i barns 

perspektiv samt att vara medveten om hur perspektivet man utgår ifrån ser ut. Söderbäck anser 

att barnets perspektiv nås bäst genom barnets eget bidrag, om barnets rätt att få göra sig hörd 

och få sina synpunkter lyssnade till och tagna på allvar. Detta genom att möjligheter ges till 

barnet att förmedla sina erfarenheter, tankar, upplevelser och känslor, att som till exempel 
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förskollärare arbeta utifrån barnets villkor och intresse för barnets bästa. Söderbäck anser att 

hur barnperspektivet ser ut i en verksamhet visar hur verksamheten ser på barns rättigheter. 

Författaren förklarar att det handlar om vad för plats varje barn ges inom verksamheten och 

verksamhetens arbetssätt, barnperspektiv innebär att barnen görs delaktiga.  

Sett på det viset blir barnperspektiv att utgå från det vi antar är barns 

bästa, medan att ta barns perspektiv är att tillerkänna barn en egen 

kultur, ett eget sätt att uppleva, erfara och förstå sin värld som 

pedagogen måste anstränga sig för att förstå. (Öhman, 2006, s. 42).  

Söderbäck (2010:3) menar att som vuxen har man en auktoritär position gentemot barnen där 

den vuxne har makten i många situationer. Även Johansson och Pramling Samuelsson (2003) 

skriver om makten de vuxna har gentemot barnen. Författarna menar att barn har små 

möjligheter att hävda sin integritet och vi kan inte alltid räkna med att barnen säger ifrån om 

vi gör något med dem som de inte uppskattar. I massage är det av stor vikt att ta tillvara på 

barnets perspektiv för att försöka undersöka hur de tycker och tänker kring ämnet massage i 

sammankoppling med bland annat integritet, delaktighet och trygghet. Att komma ner på 

barnens nivå när den vuxne använder sitt barnperspektiv är också av stor vikt då massage kan 

ses som något väldigt känsligt, då det handlar om kroppskontakt. Henricson och Billhult 

(2010) anser att barn som ofta kommer i kontakt med massage och som gör detta på rätt sätt, 

lär sig att massage ska utföras med respektfullhet både gentemot den som masserar och 

mottagaren av massage. När denna utförs på rätt sätt, med barnets perspektiv i grunden, anser 

författaren att massage har möjlighet att förknippas med något positivt hos barn och de kan 

känna sig trygga med den. 

Jagets sociala ursprung är en teori Evenshaug och Hallen (2001) beskriver med att barns 

självbild formas av omgivningen. Författarna förklarar att hur barnet blir bemött och vilka 

möjligheter barnet har att anta andras perspektiv formar hur barnet uppfattar sig självt och sitt 

egenvärde. Författarna anser att barn väljer vem de vill umgås med utifrån de människor som 

bekräftar deras egen uppfattning av sig själva. Flertalet författare som behandlas vidare i 

bakgrunden (Henricson & Billhult, 2010; Ellneby, 1999;2011; Lagercrantz, 2009/2011) 

påpekar att massage av olika anledningar kan bidra till ökad självkänsla och självständighet 

hos barn som blir masserade.  

Stern (2000) beskriver teorin att samspel inte går att tvinga fram, bara lekas fram. Författaren 

nämner en mångsidig bild av barnet mellan praktiker, som ser det kliniska barnet, och 

teoretiker, som ser det observerade barnet. Stern förklarar att praktikerna ser ett kännande-

tänkande-biologiskt-socialt barn medan teoretiker tittar på perspektiv av barns utveckling. 
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Författaren anser att med en sådan uppdelning blir tolkningen att en betoning på det ena sker 

med bekostnad på det andra, fast att i praktiken är det inte lätt att skilja aspekterna åt utan 

känslolivet och tänkandet är tätt sammanvävda. Författaren menar att barn inte ska delas upp i 

endast ett av de två olika sätten att se på människan, antingen sakligt utvecklingsperspektiv 

eller känslomässigtperspektiv, utan barn behöver förstås med en blandning av dessa, ett 

helhetsperspektiv, precis som i synen vuxna har på vuxna. Enligt Stern (2000), Öhman (2006) 

och Sparrman (2006) har barn en egen identitet och ska ses som egna tänkande och 

kompetenta individer där de blir respekterade och lyssnade till i samma utsträckning som 

vuxna.   

2.2 Trygghet och delaktighet 

I sin artikel Kompismassage ger färre konflikter i förskolan, lyfter Lagercrantz (2009/2011) 

fram att regelbunden massage har minskat sjukfrånvaron på förskolan bland både vuxna och 

barn. I artikeln beskriver en pedagog att förskolan har inriktning mot aktiviteter som främjar 

utveckling inom fysisk rörelse samt att de är mycket ute för att främja hälsan. Vidare förklarar 

pedagogen att övningar som riktas inåt stärker barns trygghetskänsla och självkänsla samt 

upplevelsen av att ingå i en gemenskap. Pedagogen menar att ”trygga barn förstår samspelet 

bättre och knuffar sig inte fram för att hävda sig. […] Och så kan de krama om varandra när 

de ses, eftersom de har lärt sig att kunna göra goa saker.” (s. 2). Lagercrantz jämför detta med 

den västerländska kulturen där det är tabu att vidröra varandra. Massageanvändningen visar 

ett positivt sätt att ha fysisk kontakt med omgivningen. I artikeln berättar pedagogen vidare att 

barn vågar röra vid varandra när de har lärt sig att ge kompismassage samtidigt som de hittar 

sin inre styrka och deras självkänsla ökar.  

Att massage kan skapa samhörighet i gruppen är något som Henricson och Billhult (2010) 

skriver om. Barn kan exempelvis sitta två och två tillsammans eller alla i en ring och 

mottagaren får berätta om hur massagen ska vara för att kännas bra för just den individen. 

Detta kan enligt Henricson och Billhult öka självkänslan och tryggheten för mottagaren, men 

även respekten och tryggheten mellan barn i gruppen. Även Ellneby (1999;2011) är av åsikten 

att massage kan öka självständigheten och tryggheten hos barn. Samspelet mellan barn i 

massagesituationerna gör att de blir delaktiga i och kan påverka sin situation, skriver Gren 

(2007) och Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) om.  

Även Skolverket (2010) stärker påståendet att samspelet mellan barn leder till delaktighet och 

förmågan att påverka sin situation.  
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Det finns forskning som format förhållningssätt för att stötta barn till delaktighet. Shiers 

(refererad i Söderbäck, 2010:3) modell, innehåller fem steg som är utformade för att stödja 

barns möjligheter till delaktighet. De fem stegen är: 

1. Att barn blir lyssnade till 

2. Att barn får stöd i att uttrycka sin syn; erfarenhet, önskan, vilja etc. 

3. Att barns synpunkter tas tillvara 

4. Att barn blir engagerade och involverade i beslutsfattande processer 

5. Att barn får dela makt och ansvar över de beslut som fattas (s. 27) 

Söderbäck (2010:3) menar att modellen handlar om principerna att barns delaktighet och 

medbestämmande är viktigt och inte bör tryckas undan av vuxnas makt.  

Abrahamsen (refererad i Öhman, 2006) skriver om relationspsykologiska samspelsbegrepp 

och förklarar att förstå barn och vilka deras känslomässiga behov är skiljer sig från att ha 

kunskap om det. Författaren menar att ur relationspsykologisktperspektiv är vuxnas synsätt på 

barns känslomässiga behov avgörande för samspelet mellan barn och vuxna. Öhman (2006) 

förklarar detta med att barnet måste ”ha internaliserat upplevelsen av att ha blivit sedd och 

förstådd gång på gång” (s. 38), alltså införliva andras tankar, reaktionssätt och värderingar i 

den egna personen, för att kunna se sig själv. Författaren förklarar att till stora delar grundar 

sig barns lärande på imitation och identifikation, där kommer pedagogen in som en viktig 

förebild. Författaren menar att det känslomässiga klimatet har stor inverkan på hur lärandet 

sker och det bygger på hur barn får möjlighet att integrera upplevelserna av dessa värden.  

Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) beskriver betydelsen av barns inflytande med att 

det är när barns egna åsikter respekteras, när de är delaktiga i beslutsfattande processer och får 

ta ansvar som deras förmåga att handla och förstå efter demokratiska principer utvecklas. 

Författarna anser att hur den vuxne säger något visar dennas perspektiv och förhållningssätt. 

Genom att den vuxne sätter sitt och barnets perspektiv i ord visas en begynnande förståelse 

för barnet att vuxna förstår vad barnet uttrycket men att vuxna ibland måste bestämma. 

Författarna skriver att samhällets välfärd och individens utveckling grundas i lärandet i 

förskolan. Vidare förklarar de att pedagogerna måste ha både samhällets perspektiv och 

barnets perspektiv i åtanke för att de målen ska realiseras. Författarna menar att detta tydligt 

lyfts av förskolans uppdrag där barns fostran till demokratiska medborgare förutsätts genom 

att barn tidigt i förskolan har inflytande där de kan påverka sin egen situation och förskolans 

innehåll.  
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Jelvéus (1998) anser att vi lever i vad som hon väljer att kalla för ett icke-taktilt samhälle. Det 

finns stora olikheter i hur människor från olika kulturer är vana vid att beröra varandra. En 

studie gjordes där par som satt på ett café observerades under en timmas tid. Puertoricaner 

rörde varandra 180 gånger under observationen, amerikanerna nuddade varandra två gånger 

under den timman, fransmännen tog i varandra 110 gånger medan engelsmännen inte rörde 

varandra alls. Anledningen till att vi lever i ett så kallat icke-taktilt samhälle kan bero på att 

det var först under tidigt 1800-tal som massage introducerades i Sverige. Detta trots att 

massage enligt Jelvéus (1998) har funnits i stora delar av övriga världen i tusentals år. När 

massage introducerades i Sverige var det, enligt Lidell, Thomas, Beresford-Cooke och Porter 

(2001), dessutom enbart ett begrepp som förekom inom idrottsvärlden, trots att massage i 

många andra delar av världen länge använts och uppskattats både som en medicinsk 

behandling och som en del av det vardagliga livet. De förklarar att det är först under de 

senaste decennierna som massage i västvärlden har fått en större betydelse även utanför 

idrottssammanhang. Ardeby (2003) grundade den taktila beröringen i Sverige på 1960- talet 

då hon arbetade med taktil beröring på spädbarn i sitt arbete som sjuksköterska. Att komma 

från ett icke-taktilt samhälle och bli berörd kan enligt Jelvéus (1998) alltså uppfattas som 

obehagligt. Wikander däremot, som är massör och håller utbildningar i barnmassage, säger till 

Jacobsson (2011) i en intervju att massage kan vara ett substitut för övrig beröring. Hon 

berättar att det för många inte är självklart att få beröring, precis som Jelvéus skriver. Men 

Wikander påstår att massage kan vara till stor hjälp för dessa individer att ändå få sin del av 

den livsviktiga beröringen och hon förklarar att barn är noga med att säga till om det inte 

känns bra.  

2.3 Psykisk och fysisk hälsa 

Många barn i dagens västerländska samhälle lever under stressade förhållanden (Henricson 

och Billhult, 2010), (Ellneby, 2011). Författarna nämner att beröring och massage kan ha en 

lugnande effekt på dessa barn. Henricson och Billhult (2010) anser att genom massage kan 

barn bli sedda, hörda och inte minst tröstade och bekräftade när detta behövs. De fortsätter 

med att förklara att forskning har visat att daglig massage främjar barns utveckling till det 

positiva. Ellneby menar att vi idag försöker fokusera på vad som kan få oss människor att må 

bra istället för att fundera över på vad det är som gör att vi inte mår bra. Ett av dessa sätt för 

att må bra är enligt Ellneby massage. Henricson och Billhult påpekar att det är en mycket tunn 

forskning kring effekterna av taktil beröring och lätt massage, men det som vi definitivt vet, 

enligt Henricson och Billhult, är bland annat att beröring är ett grundläggande behov 
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människan har genom hela livet. Beröring är något som människor behöver vid både hälsa 

och ohälsa. Enligt Ardeby (2003) är respekt, omtanke och lyhördhet självklara inslag i 

massage.  

2.4 Massageanvändning i förskolan och förskoleklassen  

Henricson och Billhult (2010) betonar vikten av att det alltid finns ett samtycke till 

behandling, den som masserar måste visa respekt för mottagarens åsikter. Författarna 

förklarar att massagestunden bör hållas tyst utan onödigt prat, men att det är viktigt att 

mottagaren uppmanas att berätta om massagen blir obehaglig, för lätt, hård eller om det 

kittlas. Henricson och Billhult samt Ellneby (2011) påpekar att det finns de som inte 

uppskattar kontakten hud mot hud och där kan lösningen vara att använda ett taktilt redskap. 

Taktila redskap fungerar både mot den bara huden men även om det finns till exempel en tröja 

mellan. Ett taktilt redskap kan till exempel vara en boll, en pensel eller en bil. Men trots detta 

finns det barn som ändå inte vill ta emot eller ge massage och det är något som måste 

respekteras. Ellneby skriver om hur beröring kan uppfattas på väldigt olika sätt  

Tänk dig att du ligger på rygg på en äng en vacker sommardag. Du 

blundar. Plötsligt känner du något som kittlar över näsan och pannan 

och du tänker att det är den älskade som kittlar dig med ett grässtrå. 

Kanske ryser du av välbehag. Men om du tittar upp och istället ser att 

det är en spindel som springer över ditt ansikte, orsakar beröringen 

troligen starka olustkänslor hos dig (s. 48). 

Med detta säger författaren att massage kan uppfattas på många olika sätt och det är något 

pedagoger måste vara medvetna om samt respektera. Även Gren (2007) påpekar hur olika alla 

kan uppfatta saker och ting i vardagen och hon menar att detta beror på att vi präglas av vår 

uppväxtmiljö och de erfarenheter vi har fått. Vidare menar författaren att det är viktigt att som 

pedagog respektera barns erfarenheter och kunskaper eller brist på dessa genom att alltid vara 

tydlig och förklara saker för barn. Detta för att barn ska förstå att de har valet att vara med på 

massage eller inte och att båda alternativen är accepterade. Henricson och Billhult (2010) 

betonar att den som masserar alltid måste ha viljan att göra detta, eftersom att en massör som 

masserar utan vilja ofta är ofokuserad på mottagaren och dennes reaktioner. Det kan i sin tur 

leda till att ett barn går miste om den viktiga respekten. Även Doverborg och Pramling 

Samuelsson (1997) betonar vikten av att respektera alla barns åsikter och de kopplar ihop 

detta med demokrati, som enligt dem innebär att barn i förskolan måste se och uppfatta 

mångfalden i omgivningen. De anser att barn så småningom ser möjligheterna till utveckling i 

olikheterna som finns. Att alltid se till barns bästa och vara lyhörd inför barn som inte alls vill 
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vara med på massage eller exempelvis bara få en viss kroppsdel masserad hör till respekt och 

demokrati. Gren (2007) sammanfattar demokrati med orden ”Demokratin handlar om 

samspel, om ömsesidighet och om lyhördhet.” (s 149). 

Ellneby (2011) beskriver en förskola där massage är ett dagligt inslag. Rutinen kring massage 

är lika var dag med madrasser som läggs ut, ljus som tänds samt personliga kuddar och filtar 

till varje barn. Musik spelas varje dag och varje enskilt barn får själv bestämma vilken 

kroppsdel han eller hon vill ha masserad just den aktuella dagen. Att skapa en rutin samt ge 

alla barn möjlighet att bestämma över sina egna kroppar gör enligt Ellneby massage till en 

positiv del av dagen. Eftersom massageanvändningen sker dagligen lär sig barnen snabbt vad 

de tycker om och vad de inte tycker om gällande beröringen. Gren (2007) förklarar att 

pedagoger måste vara öppna för alla tillfällen för demokrati i verksamheten och att göra 

massagestunden till ett demokratiskt tillfälle är både positivt och något av ett måste. Barn 

måste få känna att de både kan påverka och bli bemötta med respekt när det handlar om deras 

kroppar. Gren betonar att små barn har stor tillit till sin omgivning då de ännu inte har hunnit 

gardera sig mot eventuella negativa upplevelser så som vuxna människor har. Det gör det 

ännu viktigare att pedagoger i verksamheten ser till varje barns egna erfarenheter och 

upplevelser kring massage för att kunna skydda dem mot risk för att bli kränkta. Massage bör 

ske i samförstånd anser även Sanner (2002). Detta sker genom att barnen frågar varandra om 

de vill ha massage eller inte samt var den ska utföras. Sanner (2002) och Uvnäs Moberg 

(2010) beskriver vidare en studie som gjorts på ett antal förskolor i Sverige. Studien 

genomfördes under sex månader och omfattade över hundra barn. Resultatet visade att barnen 

som fått massage visade en större tillit och närhet till de andra barnen i gruppen, samt till de 

vuxna. De som svarade bäst på massage var oroliga pojkar, det visade sig att de blev lugnare 

och konflikter minskade i hela gruppen. Uvnäs Moberg skriver att redan efter tre månader 

kunde föräldrar och pedagoger se att barnens beteende hade blivit mindre aggressivt. En 

återuppföljning skedde tre månader efter studiens avslut, det vill säga när barnen fått massage 

i nio månader, och det visade sig då att effekterna fortfarande kvarstod och de upplevdes ha 

blivit ännu lite bättre enligt Uvnäs Moberg. 

Henricson och Billhult (2010) anser att lugn musik kan bidra till en bättre stämning om dagen 

varit stressig för massören eller mottagare. De förklarar att det finns olika sätt för alla 

individer att komma ner i varv, detta är något som alla som arbetar i barngrupper måste tänka 

på. Henricson och Billhult menar även att 10-15 minuter är ett minimum för hur lång tid 

massage ska pågå, då det är den tid som ofta krävs för att mottagaren ska hinna slappna av. 
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Att bäddas in och ligga på ett varmt täcke är också något som bidrar till både bekvämlighet 

och ökat lugn.  

2.5 Massage – kroppens reaktioner 

I detta kapitel beskrivs vad som sker i kroppen vid massage. Vi börjar med en beskrivning av 

vad som händer och sedan följer möjliga förklaringar till varför kroppen reagerar på dessa 

sätt. 

Fysiologiska reaktioner, det vill säga reaktioner som upplevs av kroppen i sig, upplevs av 

mottagare av massage. Reaktionerna uppstår oftast, enligt Henricson och Billhult (2010), 

under massage eller direkt efter. Dessa reaktioner är bland annat att mottagaren får ökad 

blodcirkulation och lugnare andning, enligt Henricson, Ersson, Määttä, Segesten & Berglund 

(refererad i Henricson & Billhult, 2010), blodtrycket blir lägre samtidigt som pulsen får en 

lugnare frekvens. Mottagare upplever även att de får mindre sömnproblem, musklerna 

slappnar av och eventuell värk lindras enligt Lännergren, Westerblad, Ulfendahl & Lundberg 

(2012).  

Även psykologiska reaktioner, det vill säga de reaktioner som upplevs i vårt inre, uppstår vid 

massage. Dessa reaktioner kan vara bland annat känslan av att vara utvald, speciell och 

bekräftad, att känna närhet och psykiskt styrka samt lindrad ångest och oro. Även minnen kan 

komma till liv genom massage, det gäller både positiva och negativa minnen. (Axelsson & 

Määttä (refererad i Henricson & Billhult, 2010); Henricson & Billhult, 2010; Henricson, 

Segesten, Berglund & Määttä, 2009). 

Även om vi alltså vet vilka reaktioner kroppen ger oss vid massage finns inte kunskap om 

exakt vilka fysiologiska processer det är som framkallar dessa. Forskning har dock gjorts som 

har bidragit till olika teorier om effekterna av sensorisk stimulering. Henricson och Billhult 

(2010) påpekar dock att detta är just teorier och förmodligen kommer dessa att utvecklas i 

framtida forskning.  

En av dessa teorier skriver Kronfol, Nair, Zhang, Hill och Brown (refererad i Henricson & 

Billhult, 2010) om. Teorin är att frisättningen av stresshormonet kortisol från binjurarna 

minskar vid massage. Frisättningen av detta hormon styrs av ett annat hormon i hjärnan som 

kallas ACTH. När människan är stressad ökar utsöndringen av ACTH som i sin tur stimulerar 

binjurarna att frisätta kortisol i blodet vilket leder till ännu mer stress. När människan stressar 
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ner, exempelvis genom massage, minskar alltså utsöndringen av ACTH vilket medför att 

mängden kortisol i blodet minskar och vi känner oss avslappnade.  

En annan teori gäller ryggmärgens bakhorn. Det är den bakre delen av ryggmärgens grå 

substans som kallas för bakhorn, denna del av substansen tar upp känselsignaler från vår 

kropp. Teorin är att det finns så kallade grindar i ryggmärgens bakhorn. Dessa grindar stänger 

smärtsignalerna till förmån för beröringssignaler och på så vis är massage smärtlindrande. 

Smärtsignalerna färdas i tunna nervtrådar som kallas A-delta och C-fibrer. A-delta ger snabb, 

distinkt smärta medan C-fibrer ger långvarig och dov värk. Dessa nerver färdas in i 

ryggmärgens bakhorn och leder sedan upp till hjärnan via ryggmärgen. Beröringssignaler 

färdas i något som kallas A-beta fibrer. Dessa är tjockare och när de kommer in i ryggmärgen 

aktiverar de ett hämmande neuron som frisätter gammaaminosmörsyra vilken dämpar 

signalerna från smärtfibrerna (Lännergren, Westerblad, Ulfendahl & Lundberg, 2012). 

Det finns en teori kring kroppens reaktioner som rör det autonoma nervsystemet. Det kan vara 

så att det sympatiska nervsystemet (kamp- och flyktsystemet) dämpas och det 

parasympatiskasystemet (lugn- och rosystemet) får istället en större plats. Teorin grundas på 

att många upplever avslappning i samband med massage. (Henricson & Billhult, 2010).  

Ytterligare en teori är att oxytocinet som finns i neurohypofysen frisätts vid massage. Uvnäs 

Moberg (2000) skriver om studier som har gjorts på råttor samt nyförlösta barn och fertila 

kvinnor som visat att det finns ett samband mellan massage och en ökad frisättning av 

oxytocinet. Ämnet kallas för lugn- och rohormonet, främst på grund av att det sänker nivån av 

stresshormonet kortisol. Reaktionen som infinner sig när oxytocinet frisätts hjälper kroppen 

att växa, läka och återhämta sig. Det ser även till att näring omvandlas till energi som lagras i 

kroppen för att kunna användas när det behövs. Blodtrycket sänks samtidigt som nivåerna av 

stresshormonet kortisol sjunker, även matsmältningen påverkars av oxytocinet och blir mer 

effektivt. Dessa effekter av oxytocinet är inte bara bra för stunden utan något som gynnar 

hälsan långsiktigt. Uvnäs Moberg (2000) och Sanner (2002) menar båda att oxytocinet som 

framkallas genom exempelvis massage kan bidra till en effektivare inlärning på grund av att 

stressen minskar. Uvnäs Moberg förklarar att oxytocinet även verkar ångestdämpande och ger 

mindre rädsla och aggressioner. Hon menar att människan behöver lugn och ro för att undvika 

sjukdomar, för att kunna vara kreativa, kunna njuta av livet och känna glädje. Ellneby (2011) 

anser att även hos den som utför massage sker en frisättning av oxytocin, vilket alltså betyder 

att massage ger positiva effekter för båda parter. 
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2.7 Läroplaner 

Ackesjö (2011) menar att förskoleklassen kan ses som ett möte, en bro, mellan de två 

främmande världarna förskola och skola. Uppdrag, arbetssätt och fokus är några av de saker 

som skiljer sig. Av den anledningen har vi valt att behandla både Lpfö 98 och Lgr 11 i texten 

nedan. 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) anser att det krävs att pedagogerna i förskolan kan 

tolka läroplanen och omsätta dess text i praktiken för att läroplanen ska kunna vara användbar 

i full styrka. I både Lpfö98 rev. 2010 (Skolverket, 2010) och Lgr11 (Skolverket, 2011) står 

det att verksamheten i förskolan ska präglas av omsorg om barns välbefinnande och 

utveckling. Som det står skrivet ovan i bakgrunden så påpekar Henricson och Billhult (2010) 

att massage kan främja barns utveckling till det positiva, vilket alltså kan kopplas samman 

med de båda läroplanerna. Vidare står det i Lpfö98 rev. 2010 att varje barn ska få uppleva sitt 

värde. I bakgrunden står det att lätt massage kan bidra till känslan av att känna sig bekräftad 

samt utvald och speciell (Henricson, Segesten, Berglund & Määttä, 2009) vilket alltså styrker 

målet.  

Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) skriver vidare om samhällets välfärd och 

individens utveckling. Dessa anser de grundas i lärandet i förskolan samt vad som lyfts i 

förskolans uppdrag. Författarna förklarar att pedagogerna måste ta både samhällets perspektiv 

och barnets perspektiv för att målen i uppdragen, det vill säga målen i läroplanerna, ska 

realiseras. De menar att detta tydligt lyfts fram i förskolans uppdrag för där grundas delar av 

barns fostran till demokratiska medborgare genom att barn tidigt i förskolan har inflytande där 

de kan påverka sin egen situation och förskolans innehåll.   
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3. SYFTE 

Syftet med studien är att undersöka barns uppfattningar om massage i förskoleklass. 

Frågeställningar:  

- Hur uppfattar barnen sin delaktighet?  

- Hur uttrycker barnen att de känner kring massagesituationerna?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



13 
 

4. METOD 

En kvalitativ studie som denna innebär enligt Patel och Davidson (1994) att undersökningen 

syftar till att tillägna annan kunskap eller öka den kunskap som redan finns kring det aktuella 

ämnet. I en kvalitativ studie läggs tonvikten enligt Bryman (2008) och Kvale och Brinkman 

(2009) på ord och kvalitet och forskarna tar tillvara på respondenternas, i detta fall barnens, 

åsikter och ståndpunkter. För att belysa studiens syfte har vi valt att använda oss av intervjuer. 

Kvale och Brinkman anser att det är viktigt att de som ingår i forskargruppen är väl pålästa 

kring ämnet för att datainsamlingen ska bli effektiv och värdefull för studien och därför 

ägnade vi stor tid till faktainsamling och bearbetning av denna. Nedan följer en förklaring av 

metodvalen och studiens urval. Sedan följer en beskrivning av genomförande, hur resultatet 

analyserades samt vilka forskningsetiska krav som följer studien. Kapitlet avslutas med en 

reflektion över studiens trovärdighet.  

4.1 Metodval   

Nedan följer först en beskrivning av den valda datainsamlingsmetoden intervju och sedan 

förklaras mer ingående kring barnintervjuer. 

4.1.1 Intervju som metod 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2009) beskriver intervjuer som en metod där avsikten 

är att få respondenterna att ”dela med sig av sina tankar om ett visst innehåll” (s. 9). 

Begreppet innehåll syftar i detta sammanhang på barns uppfattningar om massage. I studien 

används semistrukturerade intervjuer. Trost (2005) skriver att forskaren som använder 

semistrukturerad intervjumetod använder sig av förutbestämda frågor, men med en möjlighet 

till följdfrågor under intervjuernas gång. Bryman (2008) påpekar viken att forskarna bör vara 

flexibla och ha förmågan att kunna avvika från den färdiga intervjuguiden, allt beroende på 

respondenternas svar. Detta för att belysa syftet ännu bättre. 

4.1.2 Barnintervjuer 

Kvale och Brinkman (2009) anser att barn lätt påverkas av ledande frågor och detta är något 

som bör undvikas i samband med samtal och intervjuer med barn. De syftar på 

maktförhållandet som finns mellan barn och vuxna. Författarna förklarar att även om 

forskarna inte är barnens lärare kan barn ändå uppfatta situationen som så i en intervju och 

deras svar grundas på vilket svar de tror är rätt och inte alltid det svar de själva står för. Kvale 
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och Brinkman menar att forskarna måste tänka på att inte formulera långa eller komplicerade 

frågor till barn i intervjuer, något som ofta förekommer när vuxna intervjuar vuxna. Vidare 

menar författarna att forskarna kan övervinna många bryggor mellan barn och vuxna genom 

att intervjuerna utförs i en miljö som är naturlig och bekant för barnen. Att erbjuda barn 

leksaker eller ritmaterial är också något som kan vara av nytta om de har svårt att delta i 

intervjun. Övreeide (2001) beskriver hur viktigt det är att barn får ett förtroende för 

intervjuarna. Ett sätt att bygga upp ett förtroende är att redan innan intervjun skapa ett 

förtroende med vuxna i barns närhet, på så sätt kan de se att förhållandet är okej. Även 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2009) och Merriam (1994) påpekar att barns svar kan 

variera beroende på deras relation till forskaren. En av forskarna i studien har sedan innan en 

relation med samtliga pedagoger och de flesta barn i verksamheten. Hur detta arbetades vidare 

med i samband med intervjuerna står att läsa om i genomförandet  

4.2 Urval  

I studien ingår 22 barn från en förskoleklassverksamhet som har massage två till tre gånger i 

veckan. Urvalet är målinriktat och består av de barn som själva velat delta i intervjuerna och 

vars målsmän gett sitt samtycke för barnens deltagande i studien.  

4.3 Genomförande  

Först tog vi kontakt med de verksamheter som vi mött vid något tidigare tillfälle och som 

regelbundet använde sig av massage. Enligt Bryman (2011) innebär ett målinriktat urval att 

söka sig till dem som är relevanta för studiens syfte. En förskoleklass med två barngrupper 

var intresserade av att delta i studien. Ett informationsblad (se bilaga ett) formulerades till 

barnens målsmän som pedagogerna vidarebefordrade. Informerat samtycke är något som 

Kvale och Brinkman (2009) skriver om. Författarna menar att detta innebär att 

undersökningspersonerna ska informeras om syftet med studien och vilka risker och fördelar 

som eventuellt kan finnas med att delta i studien. Anledningen till valet att informera både 

målsmän och barn var att barnen har en så låg ålder och inte är myndiga samt av respekt till 

barnen att uttrycka sin egen åsikt. Samtliga målsmän och de 41 barn i verksamheten 

tillfrågades av pedagogerna. Efter en vecka hade pedagogerna fått svar från målsmännen och 

datainsamlingen kunde börja. Antalet som avböjde är okänt då pedagogerna ansvarade för 

vilka barn som fick eller inte fick intervjuas. Vid intervjudagen anlände vi till verksamheten 

innan skoldagen startade. Doverborg och Pramling Samuelsson (2009) påpekar att i 

förberedelserna till intervjuer finns praktiska arrangemang som behöver förberedas. De 
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beskriver betydelsen av en lugn plats där intervjun äger rum för att barnen inte ska tappa 

intresset utan kunna koncentrera sig på samtalet. Författarna betonar att i placeringen av 

respondenter och intervjuare är det viktigt att sitta mitt emot varandra för att möjliggöra 

ögonkontakt och upprätthålla den. Vi valde därför att genomföra samtalsintervjuerna i ett 

avskilt rum som barnen är vana vid att vistas i. Rummet liknade ett kontor där material 

förvarades men rummet användes även till barnens lek ibland. Dörren var tillräckligt 

ljuddämpande för att vi inte skulle störas av leken som pågick utanför. Fönstren som fanns i 

rummet var så högt placerade att varken vi eller barnen kunde störas av eventuell aktivitet 

utanför Vi valde att möblera om i rummet innan barnen kom in, för att möjliggöra 

ögonkontakten. Ritmaterial fanns tillgängligt i lokalen, tanken var att detta kunde användas 

som hjälp om något barn hade svårt att koncentrera sig eller prata. När alla förberedelser var 

färdiga gick vi ut i resten av verksamhetslokalerna och hann hälsa på några barn innan 

morgonsamlingen startade. Vi deltog i hela samlingen för att presentera oss, berätta varför vi 

var där och för att barnen skulle få ett intryck av vilka vi var. Vi berättade för barnen att de 

som ville fick följa med oss två och två för intervju. 18 barn visade sitt intresse och dessa 

intervjuade vi i par. Intervjuerna (se bilaga två) inleddes med att vi presenterade oss igen, 

beskrev hur en intervju gick till och vad vi skulle prata om. Övreeide (2001) anser att 

forskarna måste ta sig tid till barns tankar och reaktioner innan samtalet kring det aktuella 

ämnet tas upp. Detta var något vi försökte ta tillvara på under intervjun. Vi lät även barnen 

prata om annat i korta stunder om de ville det under intervjun. Detta gjorde vi för att stärka 

förtroendet mellan oss och barnen som Övreeide anser är viktigt. Vi försökte även förklara för 

barnen varför vi spelade in intervjuerna. 

Vi ska intervjua er om massage. Och intervjua är när vi ställer massa frågor 

och så får ni svara lite och så pratar vi om det. Vet ni vad vi gör mer? Nu la 

jag min telefon här. Å den spelar in allting som vi säger. För att Jessica och 

jag när vi går härifrån så kommer vi inte ihåg allting som ni har svarat. Och 

vi intervjuar så många barn så då spelar vi in det här och sen kan vi lyssna 

på det hemma sen. Så kan ni få lyssna på det lite sen så kan ni höra hur ni 

låter om ni vill det. Är det okej att vi spelar in? (Exempel på introduktion) 

Vi valde att spela in intervjuerna då analysen av intervjuerna blir trovärdigare när 

respondentens svar finns bevarade ordagrant. Vi spelade in i dubbel upplaga för att vara säkra 

på att inget material skulle försvinna. Vi valde även att anteckna till viss del under 

samtalsintervjuerna, för att komma ihåg eventuella händelser som inte uppfattas av 

ljudinspelning så som ansiktsuttryck och visuella beskrivningar. Kvale och Brinkman (2009) 

påpekar att forskare ska vara uppmärksamma på vad barn säger, men även vad de inte säger, 

detta har inspirerat oss i att anteckna eventuella händelser som inte uppfattas av 

http://www.bokfynd.nu/forfattare/%D8vreeide%2C%20Haldor.html
http://www.bokfynd.nu/forfattare/%D8vreeide%2C%20Haldor.html
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ljudinspelning. Innan varje intervju avslutades frågade vi barnen om de ville berättade något 

mer om massage för att ge möjligheten till dem att berätta något de inte hade blivit tillfrågade 

om.  

För att fördjupa vissa delar av barnens svar från resultatet vid det första intervjutillfället 

besökte vi samma barngrupp vid ytterligare ett tillfälle (se bilaga tre). Genomförandet av 

andra intervjutillfället gick till på samma sätt som det första intervjutillfället. Denna gång 

introducerade vi intervjuerna på samma sätt som föregående gång, men denna gång även med 

en återknytning till vårt tidigare besök. Vid det andra intervjutillfället genomfördes tre 

samtalsintervjuer med barnen i par. Sedan genomförde vi två gruppsamtalsintervjuer, en med 

fyra barn och en med fem barn. Detta gjorde vi för att barnen skulle iväg på en annan aktivitet 

och vi tänkte då att gruppintervjuerna skulle ge oss fler svar på den korta tid som var kvar. 

Totalt ingick 15 barn vid detta intervjutillfälle. 

4.3.1 Analys 

Direkt efter varje intervjutillfälle valde vi att transkribera intervjuerna på dator. Anledningen 

till att detta gjordes så snart som möjligt var för att vi fortfarande skulle ha en aktuell 

minnesbild av vad som sades och hur barnens eventuella kroppsspråk och reaktioner såg ut. 

Detta tog tid då vi ofta fick pausa och gå tillbaka för att barnen pratade samtidigt, tyst eller 

otydligt. Att kunna läsa intervjuerna på papper skapade möjligheten att enkelt kunna gå 

tillbaka och läsa igen. Genom denna metod blev vi också förtrogna med materialet på ett 

effektivt sätt. Det första intervjutillfället gav 37 sidor transkriberat material. Vi läste igenom 

allt material var för sig för att leta efter mönster i barnens svar utan att påverka varandra. När 

vi hade jämfört varandras tolkningar delades barnens svar in i kategorier utifrån syftet med. 

Backman (2008) menar att genom att leta efter mönster och kategorier får forskaren en 

tolkningsbar data. Med hjälpa av frågeställningarna till syftet såg vi mönster i barnens svar 

om positiva och negativa uppfattningar samt delaktighet och trygghet som därmed blev 

kategoriseringar för datan. Vid sammanställningen av resultatet upptäckte vi att kategorierna 

behövde fördjupas med barnens uppfattningar om dessa områden och bokade därför in ett nytt 

besök i samma verksamhet som tidigare. Kvale och Brinkman (2009) anser att forskare aldrig 

vet hur många personer och hur många intervjuer som krävs i en studie innan studien är 

mättad, det vill säga att den insamlade datan anses räcka för att syfte och frågeställningarna 

ska kunna besvaras. Analysen av det andra resultatet gick till på samma sätt som vid 

föregående tillfälle och det andra intervjutillfället gav oss 23 sidor transkriberat material. 



17 
 

Totalt består studien av 14 intervjuer med sammanlagt 22 barn och 60 sidor transkribering 

fördelat på två tillfällen. 12 av intervjuerna var i par samt en gruppintervju med fyra barn och 

en gruppintervju med fem barn. 

4.4 Forskningsetiska överväganden 

Att som målsman tillåta sitt barn delta i en studie och bli inspelat kan vara känsligt. Oavsett 

vilket ämne som undersöks kan det framkomma känsliga frågor eller uttalanden från forskare 

eller barn. Vi vet heller aldrig vilka reaktioner som kan komma från ett barn då ingen vet vad 

ett barn har för erfarenheter. 

Barnen och deras målsmän har blivit informerade om inspelning, konfidentialitet, ämne och 

utförande och målsmännen har fått ge sitt samtycke till om barnen ska medverka eller inte. 

Gren (2007) skriver om konfidentialiteten som ett förtroende som inte får brytas. Författaren 

menar att vi måste tänka på oss själva och hur vi skulle vilja att andra pratar om oss och våra 

eventuella barn. Det är av stor vikt i studien att se till att ingen kan förstå vilka barn det 

handlar om. På så vis skyddas barnens egna tankar och åsikter och förtroendet sviktar inte. 

Även Vetenskapsrådet (2011) skriver om detta som de väljer att kalla det 

individskyddskravet. Individskyddskravet innebär att individen ska skyddas från kränkning 

och skada när denne medverkar i forskningen. Ett exempel på detta skedde under 

intervjutillfällena då en pojke valde att sitta med sina händer framför munnen och näsan under 

hela intervjun vid både intervjutillfälle ett och två. Vad som vanligtvis görs i denna situation 

är kanske att pojken ombeds att ta bort händerna när han pratar, men vi valde att avstå från 

detta då vi uppfattade det som att hans trygghet fanns i att ha händerna där. Att be honom ta 

bort dem i det läget skulle eventuellt leda till kränkning av pojkens integritet. Vetenskapsrådet 

skriver vidare om forskningskravet som innebär att samhället och dess medborgare har rätt till 

att få tillgång till forskningen och dess resultat då den kan bidra med till exempel förbättringar 

av olika slag. Vi eftersträvar att detta krav följs i arbetet med studien. Vetenskapsrådet (2011) 

menar att god forskning ska utföras med viktigt syfte samtidigt som individerna som deltar i 

forskningen ska skyddas. Kvale och Brinkman (2009) beskriver ovan nämnda krav som 

personliga förtroenden som inte får avslöjas för någon som inte ingår i forskningsgruppen. 

Författarna menar att det är oerhört viktigt att hela tiden ha de etiska frågorna i huvudet när 

intervjuer utförs, då det ofta kan handla om att de intervjuade avslöjar bitar av sina privata liv. 

De delar upp intervjun i sex olika etiska stadier. Det första är planeringen, här är det viktigt 

att informera alla som deltar i studien om vad det innebär. Nästa steg är intervjusituationen 
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där de forskare som utför intervjuerna måste tänka på vilka frågor som ställs samt hur de 

intervjuade reagerar på dessa, inte enbart med ord utan med hela kroppsspråket. Steg tre är 

utskriftsstadiet där forskarna måste se till att ingenting kan avslöja vilka personerna i studien 

är, forskarna måste även transkribera exakt vad som sägs för att vara lojala mot de 

intervjuade. Steg fyra är analyseringen, här måste forskarna ta ställning till hur djupt 

intervjuerna ska analyseras samt om de intervjuade ska få möjlighet att ha inflytande över hur 

de tolkas. Steg fem är verifieringen där vi kommer in på frågan om att det är forskarens etiska 

skyldighet att kunskapen i studien ska vara av god och säkrad kvalité. Det sista steget är 

rapporteringen där forskaren återigen måste se till att intervjuerna är konfidentiella. 

Forskaren måste även fundera över vilka konsekvenser rapporteringen kan få för både 

intervjupersonerna samt gruppen de tillhör.  

4.5 Trovärdighet  

Studiens resultat visar en barngrupps uppfattningar kring massage och avser därmed inte visa 

en generell tolkning av alla barns uppfattningar.  

Trovärdigheten kan påverkas genom att flera av frågorna i det första intervjutillfället blev 

ledande frågor där barnen instämde eller nekade påståendet. Trovärdigheten kan även 

påverkas av att vid det andra intervjutillfället gjordes två gruppintervjuer där vi senare fick 

känslan av att barnen svarade på det som fick kamraterna att skratta istället för att svara på 

frågan som ställdes. Att en pedagog avbröt mitt i en intervju kan ha påverkat barnens svar då 

barnen inte var beredda på detta samt att känslan av trygghet mellan barnen och oss som 

intervjuare kan ha påverkats.  

Trovärdigheten är stärkt genom att studien har utgått direkt från barnens perspektiv istället för 

att använda sig av pedagogers uppfattningar om barnens åsikter.  
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5. RESULTAT  

Resultatet är uppdelat i kategorier för att framhäva barnens olika svar i intervjuerna. Studiens 

resultat består av 22 barns uppfattningar om massage. För att skapa en överblick och stärka 

konfidentialiteten redovisas intervjuerna tillsammans och inte varje intervju var för sig. 

Citat från respondenterna varvas i texten för att belysa resultatet. Några säregna uttalanden av 

ord i barnens citat har ändrats för att öka konfidentialiteten för barnen . 

5.1 Barnens positiva uppfattningar  

Barnen i studien uttrycker sig olika om hur de känner kring massage. Majoriteten av barnen 

uttrycker att massage är något positivt. De slappnar av och får till stor del positiva 

erfarenheter av beröringen i massagetillfällena.  

”Okej ibland är det tråkigt ibland är det kul. Ibland är det sådär. 

Ibland är det bara jätteskönt.” 

Samtliga barn i studien säger att de slappnar av och att massage uppfattas som jätteskön samt 

flertalet av dem säger att just massage på ryggen är skönt. Ett barn uttrycker att det är skönast 

att få massera först, för då vet barnet att det verkligen kan få slappna av när det är dennes tur 

då barnet inte ska massera efteråt. Hur massagetillfällena är utformade påverkar i vilken grad 

barnen slappnar av, ett barn förklarar såhär:  

”Nja liksom jätteskönt. För att när den kompisen då får jag sist och 

det är jätteskönt. Då behöver jag strax inte massera å de e jätteskönt 

och också smart” (Hur barnet känner när det först ger och sedan 

mottar massage) 

Barnen uttrycker att vissa massageformer får dem att slappna av mer än andra. Några barn 

tycker att massage killas lite, men att det är skönt ändå. Barnen har olika perspektiv på hur de 

uppfattar att det är att ge och motta massage. Några barn uttrycker att det är ur deras 

perspektiv skönt att både få och ge massage. Medan andra barn i studien ur sitt perspektiv 

föredrar att antingen ge eller motta massage av olika anledningar. 

”Jag älskar massage.” 

”Jag tycker i alla fall det är skönt när man killar på sidan. Då är det 

såhär skönt.” (Barnet visar stort med armarna och har ett avslappnat 

ansiktsuttryck) 

”Jag höll på att somna en gång när… när hon gjorde på mig och sen 

jag på hon. - Ja, och du bara. Nu går jag och typ somnar. - Och du 

med, när jag typ gjorde såhär”. (Barnen diskuterar och visar genom 

att göra långsamma cirklar med hela händerna framför sig) 
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”Det känns skönt. Kul.[…]Tycker om det. Det är härligt, och skönt, i 

fingrarna, man får… skönt” (Barnet förklarar hur det känns att ge 

massage) 

”Skönt att röra armarna” (Barnet förklarar hur det känns att ge 

massage) 

”Det känns som att man får massage samtidigt i fingrarna när man 

gör på en kompis” (Barnet förklarar hur det känns att ge massage) 

Många av barnen uttrycker att musiken bidrar till den positiva uppfattningen av 

massagetillfällena. Även om enbart musiken i sig inte uppfattas som lika positiv. Ur barnens 

perspektiv är den lugna musiken extra bra till massagetillfällena då den passar till den 

specifika situationen men inte annars. 

”Aa, de är skönt att lyssna” (När de har musik till massage) 

”Avslappnande” (Att ha musik till massage) 

”Nja den brukar va ganska skön till massage” 

”Ja typ att. Typ att, alltså inte att dem som sjunger typ. Typ bara, typ 

som bakgrundsmusik” (Barnet förklarar hur det uppfattar musiken) 

”Nae, sådär den är lite gammal och tråkig.” (Barnet förklarar hur 

själva musiken känns utan massage till) 

5.2 Barnens negativa uppfattningar  

Några barn uttrycker att det inte är enbart positivt med massage, då det kan killas för mycket 

och ibland göra ont. De flesta tillfrågade barn uttrycker att det är skönare att få massage än att 

ge, de säger att det kan vara tråkigt och ibland jobbigt att ge andra massage. Barnen förklarar 

att en anledning till att situationerna kan vara jobbiga är på grund av relationerna i gruppen, 

hur trygga de känner sig i samspelet med personen i fråga. Ett barn uppskattar inte alls att ge 

massage till andra. 

”Det kan vara ganska jobbigt när de gör ganska hårt” (Barnet  

förklarar hur det känns att få massage) 

”De kan va lite för hårt kittlas. Men då får man säga till den andra 

som masserar, annars kan man byta” (Barnet förklarar hur det känns 

att få massage) 

”Jo nja sådär. Ne man blir lite trött i händerna”(Barnet förklarar hur 

det känns att ge massage) 

”Ja man kan bli lite trött i armarna” (Barnet förklarar hur det känns 

att ge massage) 

Ett barn berättar att massage inte är positivt ur dennes perspektiv. Ur detta barns perspektiv 

uppfattas beröringen vid massage som obehaglig. Barnet uppfattade inte det som 

problematiskt att berätta detta för pedgoger och inte heller jobbigt att röra andra barn. 
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”Ja avskyr massage, ja föredrar hellre att ge än å få (barnet ryser med 

kroppen innan hon svarar på frågan om vad hon tycker om massage) […] 

ja gillar å träna de e därför ja inte vill ha för då slappnar man av” och ”å 

då kan man inte träna sen för då får man knappt sig upp på bena”. 

5.3 Trygghet 

Bemötandet i olika situationer med massage påverkar hur trygga barnen känner sig i 

samspelet med varandra, pedagoger och beröring. Tio barn säger att de vågar säga till sin 

pedagog om de inte vill ha massage, medan två är osäkra på det och tre barn skulle inte våga 

säga till pedagogen. Ur barnens perspektiv uppfattas situationerna olika beroende på hur 

trygga de känner sig i situationen och med personerna i den. Majoriteten av barnen uppfattar 

att det kan vara viss skillnad i att säga ifrån om att inte ha massage och att inte massera med 

en viss person.  

”Det vågar i alla fall inte jag. Det är läskigt.” (Barnet prata om att 

säga till sin pedagog) 

”Man tänker ju fall man säger att man inte vill ha massage fast man 

måste ändå ha massage.” (Barnet berättar om att säga till pedagogen 

att det inte vill massera med en viss person)  

Många barn vågar trots allt säga nej till att ha massage om de inte vill, men de flesta av dem 

vågar inte säga nej om de skulle tvingas massera med någon de egentligen inte vill massera 

tillsammans med. Barnen bekräftar att de inte vågar ifrågasätta valet av massagepartner av 

rädsla för att deras pedagog ska bli arg. Barnen uppfattar utifrån sina perspektiv en skillnad 

mellan de olika situationerna som kan uppstå kring massage i hur trygga de känner sig.  

5.4 Delaktighet och inflytande 

Att vara delaktig och ha inflytande över sin situation i massage är en viktig del av barnens 

perspektiv. Barnen uttrycker att massagetillfällena är mest positiva när de själva får vara 

delaktiga i dem genom till exempel val under fri massage. Barnen uppfattar sig ha en viss nivå 

av delaktighet i massagesituationerna. Några barn uppfattar sig nämligen ibland som delaktiga 

när det handlar om utformningen av massage. Men samtliga barn uttrycker önskan att få vara 

mer delaktiga i utformning av och tillfälle för massage.  

”Jag tycker det är bra när vi får vara med.” (Förklarar ett barn som 

önskar få vara mer delaktig.) 

”Vi har aldrig fått det!” (Förklarar ett barn som önskar få vara mer 

delaktig.) 

Många av barnen uttrycker att de tycker det är ”jobbigt” och ”tråkigt” att inte få vara delaktig 

och påverka sin situation. Några barn uttrycker dock att det ändå kan vara positivt när 
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pedagogen bestämmer hur massage ska utföras, för att de ibland inte vet vad de ska göra 

annars. Några barn kopplar samman tryggheten med delaktigheten i och med att de kan 

uppleva ett visst obehag i att inte få vara med och påverka valet om vem de ska massera 

tillsammans med. Barnens relationer till varandra uppfattas som extra viktiga för att barnen 

ska känna trygghet och delaktighet. 

”Ja vi brukar få välja när det är fri men annars får ******* 

(pedagogen) välja vem man ska massera med. De gillar inte jag.” 

”För att man vill bestämma själv vem man vill massera med.” (Barnet 

förklarar varför den tycker fri massage är bättre än bestämd massage) 

”Det känns lite konstigt och så. Ja. Det känns som att skolan inte är 

bra och sådär.” (Barnet förklarar hur det känns när de inte får vara 

delaktiga i massagetillfällena) 

Vilken tidpunkt på dagen i verksamheten som massage ska finnas är en del som barnen 

uttrycker att de vill ha inflytande på. Tio barn uttrycker att de inte känner sig delaktiga när det 

handlar om vilken tidpunkt på dagen massage ska ske medan tre barn uppfattar att massage i 

nuläget sker när de tycker det passar bäst, två barn vill inte ha massage alls. Några barn 

uttrycker önskan om att ha massagetillfälle vid flera tidpunkter på dagen. Om barnen fick 

välja massagetillfälle på dagen själva skulle nio av dem vilja ha den på morgonen istället, vid 

samlingen. Barnen motiverar sina val bland annat genom att beskriva hur de känner sig 

fysiskt.  

”Jag skulle vilja ha det på samlingen för jag är rätt så trött på morgonen.”  

”För att ja e trött då. /…/ då kan man vila så blir man piggare.” 

Barnens svar kring frågan om varför de tror att de har massage är snabba och enkla. Sex barn 

uttrycker att de tror att de har massage för att de ska slappna av och lugna ner sig för att sedan 

orka med leken och resten av skoldagen. Två barn uttrycker att de har massage för att det är 

något som tillhör skoldagen, något som ska utföras. Ett barn vet inte alls varför de har 

massage i förskoleklassen. Två barn uttrycker att massage är bra för smärtlindring.  

”Därför att man slappna av och då hela kroppen eeh får leka och då 

man inte trött på fria leken. Och man inte må illa sen.” 

”Man måste vila egentligen.” 

”Eeeh, därför att man får lära sig massage och sånt i skolan kanske.” 

”Å när man har huvudvärk” 
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6. DISKUSSION 

Det har varit roligt och givande att utföra denna studie där vi samtalat med barn och fått ta del 

av deras uppfattningar. Samtalen med barn har varit givande och de har delat med sig av både 

positiva och negativa erfarenheter. En del svar har varit överraskande och oroande vilket har 

lett till att våra tankar kring massage har vidgats och lett till nya funderingar över bland annat 

barns delaktighet, makt och inflytande.  

Något som inte gick att undkomma till fullo var känslan av maktposition som finns mellan 

barn och vuxna, trots allt är de små och vi är stora. Vi kan aldrig helt förstå hur det känns för 

ett barn att möta en vuxen i samtal oavsett hur situationen och miljön ser ut.  

Nedan diskuteras studiens resultat utifrån bakgrunden där tidigare forskning redovisas. Vi 

diskuterar sedan metoden och genomförandet för att samla in och tolka resultatet samt vad 

som varit bra och mindre bra med studien. Diskussionen kring studien avslutas med ett avsnitt 

om fortsatt forskning.  

6.1 Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen är indelad i fyra delar med rubrikerna; Barns positiva uppfattningar, 

Barns negativa uppfattningar, Trygghet samt Delaktighet och inflytande. 

6.1.1 Barns positiva uppfattningar  

De flesta barn i studien hade en positiv inställning till massage. Många uppfattade massage 

som avslappnande och skön och det kan kopplas till teorierna om massageanvändningens 

effekter. Alexandersson, Dehlen, Johansson, Petersson & Langius (refererad i Henricson & 

Billhult, 2010) menar att forskning har visat att massage kan bidra till att muskler slappnar av 

och vi tror att detta kan vara något som sker hos barn även om de inte uttryckligen säger att 

musklerna slappar av. Ett barn säger dock att hon inte uppskattar att få massage för att hon 

inte gillar hur kroppen slappnar av. Hon uttrycker att hon knappt kan ta sig upp på benen efter 

att ha fått massage. Detta kan tolkas som att hon känner hur musklerna slappar av. Även om 

hennes uppfattning kring att få massage inte är positiv kan detta styrka teorin om att 

musklerna slappnar av. Barns uppfattningar om att massage är jätteskönt och avslappnande får 

stöd hos Henricson, Ersson, Määttä, Segesten och Berglund (refererad i Henricson & Billhult, 

2010) som har visat att massage kan ge mottagaren en lägre puls och ett lägre blodtryck. 

Henricson, Segesten, Berglund och Määttä (2009) säger att massage kan påverka andningen 
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så att den blir lugnare, även detta är något som kan bidra till barns uppfattning av att massage 

är skön och avslappnande. Ytterligare något som bidrar till att massage ger barn en positiv 

upplevelse kan vara minskningen av stresshormonet kortisol som både Kronfol, Nair, Zhang, 

Hill och Brown (refererad i Henricson & Billhult, 2010) och Uvnäs Moberg (2000)  skriver 

om. Kronfol et al. (refererad i Henricson & Billhult, 2010) anser att kortisolet minskar på 

grund av att stressnivån hos mottagaren minskar vid massage. Uvnäs Moberg skriver om 

hormonet oxytocin som sänker nivån av kortisol i blodet. Oxytocinet frisätts vid beröring och 

det hjälper till att lagra energi. Detta kan vara anledningen till att barnen känner sig piggare 

efter en massagestund. Alexandersson, Dehlen, Johansson, Petersson och Langius (refererad i 

Henricson & Billhult, 2010) menar att massage har visat sig bidra även till att smärta lindras 

och det är även något som Lännergren, Westerblad, Ulfendahl och Lundberg (2012) 

diskuterar angående ryggmärgens bakhorn som beskrivs utförligare i bakgrunden. Några barn 

uttrycker att de tror att massage är bra när man har ont och ett barn har upplevt att massage 

har hjälpt vid huvudvärk. 

Lugn musik bidrar till en positiv effekt och kan bidra till detta även under massagetillfällena, 

anser Henricson och Billhult (2010), vilket också är tydligt i barnens uppfattningar om 

musiken vid massage. Genom att tänka igenom och medvetet välja musiken kan denna ge 

uttryck för den känsla man vill förmedla under massagesituationerna. Skolverket (2010) 

skriver att barn ska få möjlighet att gestalta och kommunicera genom olika uttrycksformer. 

Att barn ges möjligheten att uppleva och uttrycka sig på olika sätt kan bidra till utvecklingen 

av deras fantasi, inlevelseförmåga och estetik som stimulerar den taktila perceptionen anser 

Frister Lind (1999). Författaren beskriver också en teori där grunden för språket ligget i den 

auditiva perceptionen som handlar om att hörseln urskiljer ljud.  

6.1.2 Barns negativa uppfattningar  

Barns negativa uppfattningar om beröring kan möjligen kopplas samman med den 

västerländska kulturen. Elleby (2007), Jevélus (1998) och Lagercrantz (2009/2011) skriver att 

i andra kulturer är beröringen och kroppskontakten en naturlig del av vardagen medan i den 

västerländska kulturen är det mycket ovanligt med fysisk kontakt. Öhman (2006), Pramling 

Samuelsson och Sheridan (2006) och Söderbäck (2010:3) anser att det ligger en stor betydelse 

i vilka möjligheter barn har att bli lyssnade till, respekterade och delaktiga i verksamheten 

utan att vuxnas makt står över deras uppfattningar. Som barnen i studien beskriver uppfattar 

de inte att de är tillräckligt delaktiga och de önskar vara mer delaktiga i och påverka sin 
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situation kring massage. Att barn skulle bli mer delaktiga handlar inte bara om respekt för 

dem utan även, som Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) skriver, att barn ska lära sig 

att förstå demokrati.  

Vi känner igen oss i det icke-taktila samhället som Jelvéus (1998) beskriver, i vardagen kan vi 

peka ut egna erfarenheter som stämmer in på detta. När man åker kollektivtrafik eller sitter på 

caféer undviker vi i den västerländska kulturen att sitta bredvid varandra. Vid möten av 

människor på promenad eller på staden vågar många knappt ge ett leende eller hälsa på 

personer man möter, ger man ett leende vet man aldrig om personen ifråga ryggar undan eller 

förvånat ler tillbaka. I ovanliga fall möts man av ett tyst hej, ofta kommer hellre den 

avståndsvisande, men artiga huvudnickningen. En av oss bor i ett område där människor med 

många olika kulturer och etniska tillhörigheter bor och ser dagligen människors olika sätt att 

hälsa på varandra, ofta med pussar, kramar och långa samtal med skratt. Den västerländska 

kutlurens säregna distanstagande till fysisk kontakt märks extra tydligt till denna kontrast. 

Massageanvändning kan påverka den västerländska kulturens brist på beröring genom att 

verka som ett substitut som Jacobsson (2011), Jelvéus (1998) och Wikander (refererad i 

Jacobsson, 2011) beskriver. 

Några barn uttrycker att pedagogerna inte frågar dem om de vill vara med på massage och 

vissa av barnen vågar inte säga till att de inte vill vara med. Som Gren (2007) samt Henricson 

och Billhult (2010) menar är det viktigt att förklara för barn så de förstår att deras val är 

accepterade oavsett hur eller om de vill delta eller inte i massagesituationerna. Detta påverkar 

respekten och delaktigheten i samspelet mellan barn och vuxna, som Doverborg och Pramling 

Samuelson (1997), Gren (2007) samt Henricson och Billhult (2010) skriver om.  

6.1.3 Trygghet 

Ellneby (2007) och Jelvéus (1998) anser att beröringssinnet tidigare har försummats i den 

västerländska kulturen. Vidare förklarar författarna att inom många andra kulturer är det 

naturligt med beröring och kroppskontakt samt att detta syns tydligt i barns lek. Att vi i den 

västerländska kulturen inte är vana vid beröring på samma sätt som människor i många andra 

kulturer kan förklara varför ett barn under intervjuerna uttryckte att hon inte alls uppskattade 

att bli berörd, även om barnet uppskattade att massera andra barn. Detta barn berättade dock 

att det inte hade några svårigheter att säga detta till pedagogerna i verksamheten. Detta 

upplever vi som mycket positivt då det enligt oss är viktigt att barn hela tiden känner sig 

trygga under skoldagen. Ellneby (2007) förklarar uttrycket om du inte rör mig så dör jag med 
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att barn som ingen pratar med, tar i eller lyfter upp dör. Vidare menar hon att 

understimulerade barn som får närhet, blir berört, känner andedräkten mot sin hud när det blir 

talat till och sjunget för ger barn liv. Hon menar därför att beröringen är livsviktig, men det 

måste även finnas en trygghet i den. För att stödja de barn som inte upplever massage som 

trygg och positiv kan alternativ massage och/eller taktila redskap användas. Självklart ska 

barn få den tid de behöver och inget barn ska stressas till att massera andra eller bli masserad 

om barnet inte vill. Men att erbjuda annan sorts massage än att alltid massera ryggen eller 

ansiktet och använda händerna, som var vanligast i den verksamhet vi besökte, kan vara ett 

sätt för barn att känna sig tryggare. Om en klasskamrat masserar din hand upplever du kanske 

en större trygghet än om samma person masserar din rygg, då du inte har någon överblick 

över vad som händer. Enligt Ellneby (2011) kan massage ge samma effekt om den sker 

genom direkt fysisk kontakt eller om det finns något föremål emellan. Henricson och Billhult 

(2010) samt Ellneby (2011) påpekar att taktila redskap kan användas på alla barn som får en 

positiv upplevelse av dem, men specifikt kanske för de barn som inte har en positiv 

upplevelse till massage i vanliga fall. Att ha något mellan sig själv och personen som 

masserar kan hjälpa dessa barn då det ibland kan vara just hud mot hud kontakten som barnet 

upplever som negativ enligt Henricson och Billhult. 

6.1.4 Delaktighet och inflytande 

De intervjuade barnen hade olika uppfattningar kring delaktigheten vid massageanvändningen 

i förskoleklassen. De flesta barn som intervjuades önskade få en större delaktighet vid 

massageanvändningen och de uttryckte att det är pedagogerna i verksamheten som oftast 

bestämmer vad som ska göras på massagetillfällena. I bakgrunden skriver vi om hur Shiers 

(refererad i Söderbäck, 2010:3) anser att delaktigheten kan öka hos barn genom fem steg. 

Samtliga av dessa steg skulle kanske kunna få de intervjuade barnen att uppleva en större 

delaktighet i och med att pedagogerna lyssnar till dem, att de får uttrycka sina önskningar och 

att deras synpunkter tas tillvara på av pedagogerna i verksamheten. När barn får uttrycka sina 

önskningar blir de på ett annat sätt än tidigare involverade i verksamheten och planeringen. 

Därmed ges barn på ett nytt sätt makt över sin skoldag. Några barn uppfattade att de hade en 

stor möjlighet att påverka hur massage skulle utföras och detta ser vi som mycket positivt. 

Barnen som intervjuades går i samma klass, men är uppdelade i två grupper och det var barn 

från båda grupperna som ansåg sig vara delaktiga i massageanvändningen genom att de ibland 

fick möjligheten att påverka val av massage eller val av massagepartner. Av de barn som 

upplevde delaktighet tyckte de flesta att detta var positivt, men något barn upplevde att det då 
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kunde vara svårt att veta vad som skulle göras, därför uppskattade detta barn när det var 

pedagogerna som bestämde just det momentet. Att barnet är av denna åsikt kan misstänkas 

bero på att barnet inte har fått tillräckligt mycket erfarenhet, antingen i delaktighet eller 

massage, eller i båda delarna. Nordin-Hultman (2010) menar att det är kulturen som styr hur 

föreställningar och praktiker vi har tillgång till och möter ser ut. Författaren menar att barnen 

inte är på ett speciellt sätt utan de blir på olika sätt beroende på de möjligheter och normer 

som olika aktiviteter och miljöer utgör för dem. Vidare förklarar författaren att barn handlar 

och talar inom de föreställningsvärldar, meningsbärande tankemönster och handlingsmönster 

som de ges möjlighet att möta och lär sig att använda. Barns delaktighet och hur det görs 

möjligt i verksamheten de befinner sig i, påverkar hur de uttrycker sig och i vilken omfattning 

de gör sig hörda. I studien framkommer att vissa barn vågar göra sig hörda och vågar uttrycka 

sig medan andra barn inte vågar göra sig hörda och inte vågar uttrycka sig. Många barn i 

studien uppfattar att de till en liten del är delaktiga i sin situation och samtliga barn i studien 

önskar vara mer delaktiga och kunna påverka och uttrycka sig om sin situation.  

Vi tror att barnen inte blivit delaktiga i varför massage är bra, då orden som de uttrycker kring 

detta låter som något deras pedagoger har berättat för dem utan att bygga en förståelse för 

massage hos barnen. ”Det är bra för kroppen”, ”Då rinner blod och tycker det är skönt”, 

”För att man ska lugna ner sig”, ”De är därför man ska orka med hela dan och så”, ”Eeeh, 

därför att man får lära sig massage och sånt i skolan kanske” är meningar som barnen 

uttrycker i samband med varför de har massage. Vårt antagande grundas även på barnens egna 

uppfattningar där de uttrycker en avsaknad av delaktighet och önskan om att vara mer 

delaktiga i massagesituationerna. Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) förklarar vikten 

av att barn görs delaktiga, blir respekterade, sedda och lyssnade till och att pedagogerna 

beskriver både barnets och den vuxnes perspektiv och samtidigt förklarar varför men att den 

vuxne kanske ändå bestämmer. Detta kan göra att barn känner sig mer delaktiga i 

massageanvändningen eftersom de blir lyssnade till, men det är också viktigt att inte glömma 

att faktiskt göra barn delaktiga. Detta genom att lyssna på barn och sedan förklara varför 

saker kan genomföras eller inte och hur barn och/eller de vuxna ibland får kompromissa samt 

hitta andra möjligheter för att göra barnen delaktiga. 

6.2 Metoddiskussion 

Vi har en liten erfarenhet kring barnintervjuer och vid det första intervjutillfället var många 

frågor av ledande karaktär. Frågor ökade även allteftersom samtalsintervjuerna genomfördes. 
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Detta resulterade i att vid de sista intervjuerna fick barnen fler frågor än i de första. I 

efterhand ser vi att i och med detta fick barnen olika möjligheter till att uttrycka sin 

uppfattning. Samtidigt som det ökade möjligheten för en del barn att uttrycka sin uppfattning 

finns det en risk att barnen vid de första intervjuerna kanske inte fick uttrycka sin uppfattning 

till fullo. Det ser vi som både fördel och nackdel med att ha samtalsintervjuer då vi själva kan 

upptäcka våra brister och göra något åt dem inför kommande intervju. Hade vi gjort om 

studien idag hade vi börjat med pilotintervjuer, där vi som forskare genomför ett par 

intervjuer för att se om frågorna är hållbara eller om någon behöver utvecklas eller tas bort. 

Kvale och Brinkman (2009) påpekar att det för många verkar enkelt att intervjua, men menar 

att det inte ligger någon sanning i det och förklarar att det krävs mycket träning för att bli en 

bra intervjuare och det är något som vi nu förstår innebörden av. Författaren använder sig av 

ordet konst och beskriver intervjuerna som ett hantverk. Vi inser att det kommer att krävas 

mycket träning och många intervjuer innan vi blir riktigt bra på detta. Kvale och Brinkman 

menar även att konsten att intervjua förvärvas genom lärjungeskap i den praktiska 

verksamheten. Det andra intervjutillfället gick lite bättre då vi inte hade lika många ledande 

frågor och vi visste bättre vilka sorts frågor vi skulle fokusera på. Vi är dock mycket nöjda 

över att ha gjort barnintervjuer då vi har fått ta del av barns åsikter istället för vad 

pedagogerna tror att barn anser. Att få ta del av barnets perspektiv istället för ett 

barnperspektiv (Söderbäck, 2010:3; Öhman, 2006). 

Barnintervjuerna var intressant och givande att genomföra och metoden tillförde mycket till 

studien, framförallt de intervjuer där barnen var i par som fungerade bra. Intervjuerna pågick 

mellan 5-16 minuter och tiden berodde helt på hur länge barnen ville delta. Att intervjua barn 

i grupp fungerade mindre bra, då barnen upplevdes som mer spralliga och fick med sina 

kompisar i lekar under intervjun vilket gjorde att koncentrationen på oss och frågorna sjönk 

drastiskt. En anledning kan vara att när barnantalet blev fler än vi som intervjuade minskade 

möjligheten till ögonkontakt i samtalet och fokusen spreds ut. När vi började med intervjuerna 

i gruppform förändrades barnens beteende. Istället för att samtala med oss och varandra 

började en del barn att räcka upp handen. Intervjuer i gruppform kan påminna om 

klassrummets dynamik och kan påverka barnens svar genom att gruppen blir i fokus istället 

för individen, där barnen respekterar varandra och ger kompisarna utrymme att prata klart i 

turtagning. Vid andra intervjutillfället avbröt en pedagog mitt i en av intervjuerna och detta 

störde barnens fokus samt gjorde att de ändrade sina svar vid tillfället för att sedan ändra sig 

tillbaka till sitt första svar när pedagogen gått. Anledningen till barnens förändrade svar kan 
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vara kopplat till den makt som Söderbäck (2010:3) anser finns i den vuxnes auktoritära 

position. Författaren menar att det att barn inte ger uttryck för sina synpunkter kan ha många 

orsaker, så som blyghet och dålig erfarenhet. För att barn ska känna att de vågar uttrycka sig 

öppet och med tillit anser författaren att den vuxne behöver avsäga sig en del av sin makt för 

att ge barnet positiv förstärkning och stöd. Kvale och Brinkman (2009) menar att det kan 

finnas nackdelar med intervjuer. Problemet kan ligga i att barn ser de som intervjuar eller 

pedagogerna som auktoritära personer med mycket makt och, precis som Söderbäck också 

skriver om, påverka barns svar samt en kombination av att två auktoritära delar oväntat 

blandas som vid en av intervjuerna. Kvale och Brinkman förklarar att i en intervju kan man 

inte ta full hänsyn till de intervjuades erfarenheter utan intervjun blir mer allmän. Intervjun 

blir även orörlig och de intervjuade blir hindrade i och med att de enbart förväntas uttrycka 

sig i ord och kroppsspråk. Detta kan ses som ett stort problem då vi av erfarenhet har upplevt 

att många barn hellre uttrycker sig kroppsligt i verkligheten än svarar på frågor kring 

verkligheten.  

Kvale och Brinkman (2009) påpekar några viktiga saker man bör tänka på vid intervjuer. En 

av dessa är att välja en bandspelare av god kvalité. Här valde vi att ha med två mobiltelefoner 

för att säkerhetsställa att inget skulle missas. Barnen fick även möjlighet att lyssna på sin 

intervju och under den tiden var den ena bandspelaren igång för att fånga upp eventuella nya 

kommentarer. Kavle och Brinkman menar att det är bra att tydliggöra ohörbara svar från de 

intervjuade. Några gånger under intervjuerna fick vi fråga barnen om vi hade uppfattat dem 

rätt samt vid några tillfällen fick vi helt enkelt upprepa deras svar för att vi var oroliga att 

ljudet inte uppfattades av bandspelaren. Detta berodde på att barnen samtidigt som de svarade 

ibland pratade i munnen på varandra och ibland trummade de med händerna på bordet. Kvale 

och Brinkman anser att de som intervjuar måste vara uppmärksamma på de intervjuades 

reaktioner med exempelvis suckar, röständringar eller pauser som kan förtälja mer än det de 

säger.  

Vi läste alla transkriberingar var för sig och gjorde varsin tolkning av alla enskilda intervjuer 

innan vi satte oss och sammanställde båda tolkningarna. På så sätt finns möjligheten att se 

resultatet ur olika perspektiv och därmed öka trovärdigheten för ett kritiskt granskat resultat. 

Vi upplevde detta som ett mycket bra sätt att tolka resultatet på.  
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6.3 Fortsatt forskning 

Följande studie har väckt nya funderingar och tankar hos oss inom området massage. Vi tror 

fortfarande att massage kan bli en positiv och användbar del i verksamheten inom både 

förskola och förskoleklass, men vi tror också att delaktighet och trygghet måste ligga som en 

grund innan massage påbörjas. Tryggheten och delaktigheten bör även påverka hur massage 

ska introduceras, utformas, utvärderas och vidareutvecklas.  

Ett nytt forskningsprojekt skulle kunna vara att undersöka hur massage i 

förskoleklassverksamheten skulle kunna utformas och användas i praktiken. Där barns 

trygghet med varandra samt tryggheten med beröringen stärks, samtidigt som varje enskilt 

barns delaktighet ökar. Vi skulle önska att vi kunde genomföra en sådan studie under en 

längre tid och med fler verksamheter där det ges möjligheter att intervjua både barn och 

pedagoger regelbundet samt observera verksamheterna för att få en större bild av helheten.   

Att forska kring massages negativa effekter, i form av exempelvis kränkning av barns 

integritet, skulle också vara intressant att göra då det mesta av den litteratur och forskning vi 

läst är av en positiv inställning till massage. De negativa faktorerna som kan finnas inom 

beröringssituationer tas inte upp för diskussion i den litteratur som finns idag. Sedan är det 

svårt att undersöka en sida av massage då allt inte är antingen positivt eller negativt utan går 

in i varandra och beror mycket på vilka förutsättningar som finns.  
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Bilaga 1, Brev till målsmän. 

Hej! 

 

Vi är två förskollärarstudenter från Högskolan för lärande och 

kommunikation i Jönköping.  

Vi skriver just nu vårt examensarbete och undersöker barns 

upplevelser kring massage. Vi kommer att intervjua de barn som vill i 

förskoleklassen två och två kring detta ämne. 

 

Intervjuerna är helt anonyma och uppgifter så som namn eller 

bostadsort kommer enbart vi två att veta, inget synliggörs i arbetet 

eller inför handledare och studiekamrater. 

Om du inte vill att ditt barn intervjuas, vänligen berätta detta för 

lärarna i förskoleklassen. 

 

 

Mvh  

Ida Brantek och Jessica Persson 
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Bilaga 2, Intervjuguide för första intervjubesöket. 

Några frågor är irrelevanta för studiens resultat. De är till för att öppna upp en kontakt för 

samtalet om massage med barnen.  

- Har ni massage här?  

- Vad gjorde ni sist på massagen?  

- Hur gör ni på massagen?  

- Hur känns det att bli masserad?  

- Hur känns det att massera någon annan?  

- Har ni musik till massagen?  

- Hur tycker ni att musiken är? (Bra, dålig, lugn, jobbig osv.)  

- Hur känns det att ha musik till massagen?  

- Vill ni att ni ska ha massage?  

- Varför tror ni att ni har massage? 

- Varför tycker ni att man ska ha massage?  

- Tycker ni att ni har lagom mycket massage? Vill ni ha det mer eller mindre?  

- Har ni något mer som ni vill berätta för oss om massage?  
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Bilaga 3, Intervjuguide för andra intervjubesöket. 

Följdfrågor för vår egen del: Varför känns det bra/inte bra? Vad tror du skulle vara 

bättre/göra de bättre? Hur känns det? Hur menar du? Berätta mer/det skulle vi vilja veta mer 

om.  

Trygghet: 

Hur känns det när ni inte själva får välja vilken kompis ni vill massera tillsammans med? 

Kan det vara så att det inte känns bra att bli masserad av någon? 

- Varför känns inte det bra? 

Brukar fröken fråga om alla vill vara med på massagen? 

Svar: ”Ja” – Gör fröken det när alla barnen är tillsammans? Frågar fröken varje 

barn för sig? Precis innan massagen? 

Svar: ”Nej” – Skulle ni vilja att fröken gjorde det?  

Om man inte vill massera med den som fröken har sagt, vågar man säga det till fröken då? 

Tid: 

Nu har ni ju massage efter lunchrasten, hur känns det? 

Skulle ni vilja ha massage någon annan gång på dagen? (alt. på morgonen, efterlunch/innan 

rasten, innan ni går hem osv.) 

- Varför det?  

- Hur skulle det vara? 

Delaktighet: 

Vad vill ni helst göra efter lunchrasten?  

Vem bestämmer hur massagen ska vara?  

Hur skulle ni vilja att det var på massagen?  

Får ni vara med och välja vad ni ska göra?  

- Hur känns det då?  


