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Abstract 
 
”Barn som masserar slår inte varandra”, denna klyscha har vi ett flertal gånger hört cirkulera 
inom förskola och skola men även ute i samhället, via media och allmänna debatter. Dessa 
ord inspirerade oss till att ta reda på om taktil massage kan ge några effekter på barn i 
förskoleåldern. I litteraturgenomgången redogörs från massagens historia till dagens aktuella 
forskning inom ämnet som sedan kopplas till förskolans styrdokument Lpfö98. Efter 
litteraturgenomgången ställs problempreciseringen om massagens effekter kan ha någon 
betydelse för barns sociala utveckling i förskoleåldern. Vårt arbete är en kvalitativ 
forskningsstudie där undersökningen är gjord på sex förskollärare, en arbetsterapeut på 
barnhabiliteringen och en kirofonetiker. Här ville vi ta reda på hur dessa personer som 
dagligen arbetar med massage på barn uppfattar verkningarna. I arbetets helhet försöker vi 
titta utifrån ett sociokulturellt perspektiv. En del av resultaten redovisas i temaform eftersom 
respondenternas svar liknade varandra, därefter redovisas två fristående intervjuer. 
Resultaten av vårt arbete genom bearbetning av litteratur, forskning och den undersökning vi 
gjort visar att användandet av massage på barn i förskoleåldern ger ett flertal positiva 
effekter. Dessa effekter medför att barnen kan på ett bättre sätt utvecklas i sociala 
sammanhang. 
 
Ämnesord:     Taktil massage, massage, beröring, oxytocin, förskoleåldern, kirofonetik. 
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1. Inledning 

Inom förskolan och skolan men även ute i samhället genom media och allmänna debatter har 

vi ett flertal gånger hört klyschan ”barn som masserar slår inte varandra”. Vi blev nyfikna och 

undrade om detta verkligen kunde stämma, kan det vara så enkelt att genom regelbunden 

massage på barn, få en barngrupp som inte slåss och som är konfliktfri. Har massage någon 

inverkan på barn och kan man i så fall använda massage som ett redskap i det vardagliga livet, 

där barnens sociala utveckling påverkas i någon bemärkelse? 

 

 

1.1 Bakgrund 

Vi är två lärarstudenter som går sista terminen med inriktning Lek – Utveckling – Lärande 

och har valt att skriva vårt examensarbete om beröringens betydelse för människans 

utveckling. Vi har båda läst estetiska läroprocesser som specialisering i vår lärarutbildning på 

högskolan i Kristianstad och därigenom fått kunskap om hur viktigt det är att alla sinnena 

samspelar i alla sammanhang. Detta för att vi som människor ska kunna må bra och utvecklas 

så mycket som möjligt. Människan har fem sinnen, men att fördjupa sig i alla fem sinnenas 

påverkan på människans utveckling insåg vi skulle vara ett alldeles för stort projekt. Därför 

beslöt vi att fördjupa oss i det första och största sinnet som utvecklas hos människan nämligen 

känselsinnet - det taktila sinnet. Vi har sett och hört talas om taktil massage framförallt ute på 

förskolorna, och är nyfikna på att undersöka mer om ämnet. Vi själva tycker det är skönt att få 

massage och bli kroppsligt berörda och har märkt att massage påverkar oss på ett positivt sätt. 

Våra förhoppningar är att vi ska få kunskap och kunna urskilja om regelbunden massage ger 

några effekter på barn i förskoleåldern. Vi har valt att titta närmare på barnen i förskoleåldern 

eftersom vi själva utbildar oss till lärare för förskolebarn. I Lpfö98 som är förskolans 

styrdokument kan man läsa att ”förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga 

att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter 

samt ta ansvar för gemensamma regler”. Kan taktil massage vara ett redskap för att uppnå 

dessa mål? Den allmänna forskningen om taktil massage på barn säger att barn blir lugna och 

harmoniska eftersom ett lugn- och rohormon som kallas för Oxytocin frigörs i kroppen genom 

beröring (Uvnäs-Moberg, 2003).   
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1.2 Syfte 

Vårt syfte är att undersöka om taktil massage kan ha någon inverkan på barn i förskoleåldern? 

Vi vill undersöka hur personer som dagligen arbetar med massage på barn uppfattar 

verkningarna av arbetet.  

 

 

1.3 Ordförklaringar 

För att läsaren lättare ska kunna följa med i den fortsatta framställningen av vårt arbete så vill 

vi underlätta läsningen genom att här nedan ge några ordförklaringar. 

 

Audiovisuell - är ett begrepp som avser syn och /eller hörseln. 

 

Beröring –är i denna rapport lätt hudkontakt mellan levande varelser eller föremål. 

 

Hormon –är ett ämne som sprids till olika kroppsorgan genom blodet och reglerar deras 

verksamhet. 

 

Regelbunden massage – I vårt arbete menar vi en gång i veckan i minst tre månader i följd. 

 

Sinne – avser känsel, hörsel, syn, lukt och smakupplevelser. 

 

Taktil massage – Är en mjukdelsbehandling där man bara tar på hudens yttersta delar. 

 

Massage – Är en behandling där man masserar någon genom att knåda och stryka muskler 

och leder. 

 

Inom de olika verksamheterna använde respondenterna sig av taktil massage, det vill säga att 

beröringen sker endast som lätt beröring på huden, man arbetar inte med musklerna. I dagligt 

tal använder sig respondenterna endast av ordet massage. Därför kommer dessa båda namn 

massage och taktil massage blandas under vårt arbete.  
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2. Litteraturgenomgång 
Vi har hittat åtskillig litteratur om barnmassage men mestadels av litteraturen som vi har 

funnit har varit gammal eller inriktad på hur man ska arbeta med taktil massage på barn. Det 

har inte varit relevant att ta med denna litteratur i arbetet eftersom vi vill fokusera på att titta 

efter effekterna på barn. Vi har sökt efter vetenskapliga artiklar och fått hjälp av en 

bibliotekarie på högskolan. Det visade sig att det inte har skrivits så mycket om taktil massage 

på svenska och vi har därmed fått leta vidare efter vetenskapliga artiklar utomlands. Där har 

vi hittat artiklar som kommer från Touch Research Institut, Miami USA. I detta 

litteraturavsnitt kommer vi att titta på massagens betydelse på förskolebarn ur ett pedagogiskt 

och ett medicinskt perspektiv. De olika perspektiven kommer att blandas i de olika avsnitten 

eftersom vi vill bibehålla den röda tråden genom hela litteraturgenomgången. I två avsnitt 

söker vi efter andra användningsområde utanför förskolan där massagen används som ett 

redskap på barn. Dessa avsnitt har vi med eftersom i vår undersökning kommer vi i kontakt 

med användandet av massage som hjälpmedel, både inom smärtlindring och inom språk 

utveckling. 

 

 

2.1 Läroplan för förskolan - Lpfö98 

I läroplanen Lpfö98 som är förskolans styrdokument står att förskolan ska uppmuntra och 

stärka barnets medkänsla och inlevelse i andra människors situation. Verksamheten ska 

präglas av omsorg om individen och syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om 

andra utvecklas. Vidare står att lärandet ska baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn 

som på att barnen lär av varandra. Det står även att förskolan ska ge barnen stöd i att utveckla 

en positiv uppfattning om sig själva som lärande och skapande individer. 

 

Under förskolans mål kapitel 2.2, ”Utveckling och lärande” kan man läsa följande som har 

anknytning till beröringens betydelse. 
 

• Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet 
i den.  

 
• Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin 

egen förmåga. 
 

• Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt 
och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta 
ansvar för gemensamma regler. 
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• Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, 
koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att 
värna om sin hälsa och sitt välbefinnande. (Utbildningsdepartementet, 2001) 

 

 

I förskolans värdegrund och uppdrag kan man läsa att förskolan ska uppmuntra barnen till att 

få en ökad medkänsla och förståelse för andra människor. Förskolan ska också arbeta för att 

omsorgen om det enskilda barnets välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande 

tillgodoses. Arbetet med lärandet i förskolan ska ske som ett samspel mellan barnen och även 

tillsammans med de vuxna, ett lärande av varandra. 

 

 

2.2 Massagens historia 

Redan 2500 år f.Kr har massagen omnämnts i kinesisk medicinsk text.( Kavanagh, 2005) 

Tidigare har man inte tagit massagens påverkan på allvar. Det har framstått som något lyxigt, 

onödigt och oseriöst. Idag vet man att beröringsmetoder och massage har en god inverkan på 

människan vilket har bidragit till att de som arbetar med massage kunnat höja statusen på 

området. Massage förekom redan på 1700-talet i Sverige. Kavalleristerna fick massage 

liknande behandling innan de skulle ut i kamp. Det var den svenske gymnasten Per Henrik 

Ling (1776-1839) som i början av 1800-talet formade den svenska klassiska massagen i 

Sverige (Jelveus, 1999). Denna massageteknik skulle efterlikna rörelserna i den svenska 

gymnastiken för att stimulera blodcirkulationen, stärka musklerna och skapa en balans mellan 

muskler och skelett. Massagen indelades i fem olika grundtekniker. Efter introducerandet av 

massage har utvecklingen kommit i olika faser. På 60-70 talet använde man sig av massage 

för att de trodde att det var ett kraftfullt verktyg för den personliga utvecklingen. Nu på 2000- 

talet har även den medicinska världen anammat massagens betydelse för att man ska må bra i 

det vardagliga livet (Kavanagh, 2005).  

 

 

2.3 Det taktila sinnet 

Det författaren Ardeby (2003) beskriver är att när det taktila sinnet berörs, det vill säga den 

yttre delen av huden, aktiveras huden av kontakten med någon eller något. Det taktila sinnet - 

känsel - och beröringssinnet finns i huden och i huden finns olika sinnesreceptorer som talar 

om för människan om hon känner tryck, kyla, värme, smärta, beröring eller vibrationer. 

Beröring kan vara en tröstande omfamning, varsam massage eller lätt strykning med 
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handflatan på mottagarens kropp. Redan det lilla barnet är i behov av beröring för att skapa en 

relation, och för att skapa denna relation behövs fysisk kontakt. Även Ellneby (2000) menar 

att det lilla barnet är i behov av kroppskontakt såsom att bli buren, kramad, smekt och pussad. 

 

Förutsättningen för att utveckla en bra självkänsla och trygghet är att bli sedd och bekräftad 

av andra hävdar Ardeby (2003). Positiv beröring medför en känsla för välbefinnande och 

skapar välmående individer. Det första sinnet som utvecklas är beröringssinnet och det görs i 

fosterstadiet. Redan på ett mycket tidigt stadium reagerar fostret inne i moderns mage på 

beröring. Både beröring och rörelse krävs för att den egna kroppen ska upplevas och 

utvecklas. Vidare skriver författaren att känslan av beröring är vår första källa till kontakt med 

omvärlden Författaren menar också att självförtroendet och tilliten till andra människor erfars 

via beröringssinnet. Det är genom beröringssinnet som vi kan orientera oss genom tid och 

rum. Genom att ta i ett barn på ett mjukt och försiktigt sätt med respekt för barnets kropp 

förstärks barnets ”jag känsla” det vill säga vetskapen om vem jag är. Barnet behöver känna 

sin yttre gräns och stärka barnets kroppsuppfattning. Vidare skriver Ardeby att genom ökad 

kroppsuppfattning stärks även barnets rumsuppfattning.  

 

Ayres (1983) menar att redan som ettåring vet barnet var på kroppen beröringen sker och kan 

någorlunda styra sina reaktioner viljemässigt. Barnet tycker om att beröra olika saker med 

händerna och munnen. Känslan från huden talar om var kroppen börjar och slutar. Vidare 

menar Ayres att barn som inte har denna känsla hur kroppen är uppbyggd eller vad de olika 

kroppsdelarna gör får det svårare att lära sig saker. Ellneby (1998) hävdar att jagutvecklingen 

startar redan vi födseln och pågår genom hela förskoleåldern och detta sker genom 

kommunikation och kontakt med vuxna.  När barnen känner sig oroliga och ledsna är det 

viktigt att det finns en trygg vuxen i närheten som kan ge kroppskontakt genom att trösta, 

smeka och krama. Författaren menar att genom trygg beröring återskapas balansen i barnets 

känsloliv. 

 

 

2.4 Oxytocin ett lugn- och rohormon 

Oxytocin är ett hormon i kroppen som cirkulerar i blodbanan för att påverka olika funktioner, 

bland annat som en signalsubstans i hjärnan som påverkar ett stort nätverk av nerver. Dessa 

nerver medverkar styrning av en mängd livsviktiga funktioner (Uvnäs-Moberg, 2003). 

Oxytocin brukar kallas för lugn- och rohormonet och har en samordnade funktion för vårt 
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känselsinne. Tidigare trodde man att hormonet oxytocin endast fanns hos kvinnor eftersom 

det stimulerar mjölkutdrivning vid amning och värkarbete i samband med förlossning men 

nyare forskning har visat att oxytocinet inte är könsbundet. Oxytocinet utlöses av värme och 

beröring och andra sinnesintryck. Med frisättning av oxytocin ger det upphov till lugn, ökad 

social kontakt, minskad smärtkänslighet och sänkt blodtryck (Läkartidningen 2004 nr35).  

 

 

2.5 Kända effekter av massage 

Sanner (2002) beskriver att massage kan dämpa ångestkänslor och stärka människans 

självkänsla och man får även bättre kroppskännedom både om andras och sin egen kropp. 

Massage är också bra för stresshantering, den sänker både puls, stresshormoner och blodtryck. 

Författaren menar att genom regelbunden massage förbättras problemlösningsförmågan och 

detta medför bättre studieresultat. Björkkvist (2000) skriver att massage påverkar det 

autonoma nervsystemet, oxytocin frigörs, blodcirkulationen ökar, musklernas spänning 

minskar, halten av stresshormon sänks, smärta minskar, immunförsvaret stärks och sömnen 

blir bättre. Ardeby (2003) skriver att taktil massage används som ett komplement i behandling 

av smärta. Detta används på både barn och vuxna som har konstant smärta. Hon skriver även 

att personer med utbildning i och erfarenhet av taktil massage har beskrivit att massage ger 

ökad vakenhet, ökat intresse för omvärlden, ökad förmåga till kommunikation, minskad 

aggressivitet och självdestruktivitet. Den ger också stärkt kroppsuppfattning, avslappning, 

lugn och ro, bättre sömn, smärtlindring, stärkt självkänsla och ökad välbefinnande. Jelveús 

(1999) beskriver massagens effekter som ovanstående författare men lägger tyngdpunkten på 

kommunikationen samt en ökad bindning till andra människor. Författaren anser att massage 

bygger broar mellan människor eftersom oxytocinet frigörs och ökar med hjälp av massage 

och det medför bland annat att bindningen mellan barn och förälder stärks. Vid massage 

påverkas andningen och den blir djupare och lugnare, detta leder till att spänningar i den 

största andningsmuskeln diafragman minskar. Att andas ordentligt ger hela kroppen ett 

välbefinnande. Lugn och djup andning lägger grunden för bra hälsa. Vidare anser författaren 

att koncentrationen ökar genom att taktil massage påverkar hjärnans förmåga att omvandla 

sinnesintryck och att inlärning sker via beröringssinnet genom att människan får erfarenheter 

av konkreta upplevelser. 
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2.6 Aktuell forskning 

Sveriges ledande forskare inom beröring, Kerstin Uvnäs – Moberg visar genom sin forskning 

på oxytocinet inverkan att råttor som har fått en låg dos av oxytocin blir mindre rädda och mer 

nyfikna. Oxytocinet blir ett ångestdämpande verktyg och råttorna vågar lämna den invanda 

buren för att söka i en okänd omgivning. Det har visat sig att grupper av råttor med samma 

kön som har fått oxytocin fungerar bättre i ett socialt samspel med andra råttor. De blir mindre 

rädda för varandra och söker närhet och kontakt med varandra och detta leder till att 

beröringen frigör ytterligare oxytocin i råttorna (Uvnäs- Moberg, 2003). Det har gjorts studier 

om varför däggdjur slickar sina nyfödda ungar och där kom man fram till att det inte i första 

hand beror på att få djuren rena. Utan för att honan med sin tunga masserar och på detta sätt 

hjälper till att stimulera och utveckla nervsystemet hos ungen, hjälper organen att komma 

igång och få in ett beteende hos ungen. 

 

Vidare redovisar Uvnäs-Moberg (2003) en studie som har gjorts på drygt hundra barn i 

förskolor och skolor. Studien pågick i sex månader och redan efter tre månader kunde man se 

att barn som fått regelbunden massage blev lugnare och socialt mognare, det vill säga man har 

fått en klarare uppfattning om hur man beter sig mot andra människor. De barn som fick 

massage fungerade bättre tillsammans med sina kamrater och hade blivit mindre aggressiva. 

Den största positiva effekten visades på pojkar som var oroliga sedan tidigare. Efter nio 

månader gjordes en efterkontroll och då visades att effekterna kvarstod och att dessa dessutom 

hade stärkts ytterligare. 

 

Vid TRI, Touch Research Institut, Miami USA, är man engagerad i att studera effekterna av 

beröringsterapi. TRI undersöker effekterna på massageterapi på alla åldersstadier i livet, från 

nyfödda till gamla. Ett av de mest kända forskarnamnen inom TRI är en kvinna som heter 

Terry Field. Field och hennes kolleger har gjort ett flertal forskningar som har visat att 

massage har hjälpt till att reducera stress och depressioner hos både barn och ungdomar med 

psykiska problem. Massage har också hjälpt barn med sömnstörningar samt ökat aktiviteten 

hos barn med autism och beteendestörningar. Vidare forskning visar att massage ökar den 

kognitiva aktiviteten. Vuxna, kontorsanställda, som fick massage under arbetstid visade 

snabbare och säkrare resultat på matematisk databehandling, samtidigt som förändringar i 

deras EEG-kurva visade på en ökad vakenhet. Ytterligare forskning har gjorts på spädbarn där 

resultatet visar att spädbarn som har fått massage innan en audiovisuell uppgift, har klarat 
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uppgiften bättre än barn som inte har fått någon massage, vilket visar att massage ökar den 

kognitiva förmågan (Field, 1998).  

 

Ytterligare forskning har gjorts där man har gjort en jämförelse på barn i åldrarna 1-3 

månader under en sex veckors period. En av försöksgrupperna blev masserade och den andra 

försöksgruppen blev vaggade 12-15 minuter under dagen. Resultatet av forskningen visade att 

barnen som fick massage hade längre aktiva vakenstunder, de grät mindre och de hade lägre 

stressnivå än de barnen som hade blivit vaggade. Vidare visade också att barnen som hade 

blivit masserade hade längre sömnperioder och somnade fortare än de barn som hade blivit 

vaggade. Långsiktigt visade sig också att barnen som fick massage gick bättre upp i vikt, var 

mera socialiserade och hade ett bättre ömsesidigt samspel med sina föräldrar (Field, 2000).  

 

En annan studie har gjorts på 28 friska förskolebarn i åldrarna två till fyra år. Barnen kom från 

trygga medelklassförhållanden. Förskolebarnen fick 20 minuters massage två gånger i veckan 

under en femveckors period. De här barnen jämfördes med en kontrollgrupp som inte fick 

någon massage. Undersökningen visade att de barn som hade fått regelbunden massage 

snabbare uppträdde trevligare mot de vuxna, än de barn som inte hade fått någon massage. 

Barnens föräldrar uppmärksammade att barnen hade blivit mindre beröringskänsliga och mer 

utåtriktade. Slutligen visade det sig att barnen som fått massage även hade fått en kortare 

insomningstid när de skulle vila eller sova middag (Field, 1996) 

 

 

2.7 Massage som hjälpmedel 

I forskningsrapporten Hur taktilmassage påverkar ungdomar med smärtproblematik (2005) 

beskriver författaren sitt arbete med taktil massage. I författarens fallstudie undersöker hon 

om taktil massage kan ha någon betydelse för barn med någon form av funktionshinder och 

smärtproblematik. Detta intresserade författaren eftersom smärta och värk som uppstår vid 

kroniska sjukdomar påverkar dessa barn i vardagen. Undersökningen utfördes på fyra barn 

som har anknytning till barnhabiliteringen. Barnhabiliteringen är en verksamhet inom 

habilitering och hjälpmedel dit barn med medfödda eller tidigt förvärvade funktionshinder kan 

vända sig för att få hjälp med att bygga en grund för god livskvalité i livet. Barnen fick 

behandling med taktilmassage en gång i veckan under en tioveckorsperiod. Under 

behandlingen fick barnen skriva dagbok för att dokumentera sina upplevelser och eventuella 

smärtförändringar. Undersökningen visade att det var framförallt två områden som påverkade 
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barnen. Det första var att barnen fick en ökad medvetenhet om sin smärta och för det andra en 

ökad förutsättning för att klara av vardagen. Barnen upplevde under behandlingen en 

avslappnande effekt och en viss smärtlindring. Även barnens föräldrar uppmärksammade den 

positiva effekten som behandlingen gav på sina barn. Förutsättningarna för vardagen 

förbättrades eftersom barnen tyckte sig känna att de orkade mer och hade lättare för att 

koncentrera sig. Andra effekter som författaren fann i sitt resultat var att barnen kände mindre 

spänningar i kroppen, fick ökad kroppsmedvetenhet och barnen kände att de kunde tänka 

klarare.  

 

 

2.8 Kirofonetik  

Kirofonetik är en massageterapi som används vid språkutveckling– och beteendeproblem. 

Massagen består av massagestrykningar som härmar luftens strömningsformer vid 

ljudbildningen av en konsonant eller vokal. Genom munnen strömmar luften ut på olika sätt 

vid uttalandet av orden. Dessa strömningar överförs som massagestrykningar på kroppen, i 

första hand på personens rygg. Huden tar emot det som annars bara örat tar emot. Samtidigt 

som strykningarna görs på ryggen uttalas enskilda konsonanter och vokaler. Genom massagen 

på ryggen börjar ryggen lyssna och huden känner ljudet. Kirofonetikens grundare är doktor 

Alfred Baur från Österrike. Baur är filosofie doktor i språkvetenskap samt logoped och han är 

även antroposof. Han började på 70- talet med att hjälpa barn som led av stamningar och 

talfel. Till honom kom också barn som hade större språksvårigheter. En del av barnen hade 

inget tal alls medan andra bara jollrade. Barnen var så pass gamla att de borde ha börjat tala 

för länge sedan. Dessa barn ville han också kunna hjälpa. Han kom då att tänka på en sorts 

dövstumspedagogik, där man klappar lätt på ett bestämt ställe mellan skulderbladen och 

samtidigt sjunger ett ljud mot ryggen. Därigenom stimulerar man hörandet med känseln. 

Genom denna behandling på barnen utvecklade han därefter kirofonetiken. I mitten av 70- 

talet började Baur lära ut kirofonetiken till andra terapeuter. Användandet av kirofonetiken är 

mest utbredd inom waldorfpedagogiken och förekommer i hela världen (Baur, 1997). 

Hannaford (1997) skriver att alltid när beröring kombineras med de andra sinnena aktiveras 

mycket mer av hjärnan och på så sätt bygger den upp mer sammansatta nätverk av nerver och 

utnyttjar mer inlärningspotential. Hannaford skriver vidare att beröring är ett stort hjälpmedel 

vid inlärning och beteende. Om ett barn klappas vänligt på axeln medan de läser, förbinder 

hjärnan den uppmuntrande beröringen med läsning och hjälper därmed till att förankra den 

positiva erfarenheten. 
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2.9 Rätten till integritet 

Tänk dig att du är ett litet barn med en liten kropp och begränsad livserfarenhet och möter en 

person som är stor som en jätte, denna person vill ta i dig och beröra dig. Hur känner du dig 

då? Så inleder Sanner (2002) ett stycke av sin bok. I detta stycke skriver hon om hur viktigt 

det är att den som ska ta emot beröringen känner sig helt trygg. Barnet måste veta varför 

beröringen sker, var på kroppen och hur det ska gå till. Barnet måste veta att det har rätt att 

säga nej och kan lämna situationen när de vill. Vidare skriver författaren att om alla dessa 

behov uppfylls kan barnet som blir masserat slappna av, känna sig trygg och njuta av att bli 

berörd. Massage får inte bli något som alla barn är tvungna att vara med om utan valet måste 

vara barnets (Sanner, 2002). Det är även viktigt att informera barnens föräldrar om arbetet 

med massage och beröring på förskola och skola innan arbetet sätts igång. Detta därför att vi 

alla är medvetna om att barn och barns kroppar kan missbrukas och utnyttjas i pedofila syften. 

Det är även viktigt att alla som arbetar med massage inte bara har en massageutbildning rent 

tekniskt, utan också kunskaper om att beröring kan åstadkomma olika reaktioner hos barnet 

och vad dessa betyder och kan leda till. De barn som har haft rikliga taktila erfarenheter av 

händer fulla med kärlek och omsorg, kommer i framtiden att ha lättare för att känna av om en 

vuxenpersons händer har felaktiga avsikter med beröringen. Barnet känner tydligare avsikten 

med beröringen och kan säga ifrån på en gång (Jelvéus, 1999). 

 

 

2.10 Kulturella aspekter på beröring 

Hur man förhåller sig till beröring är mycket kulturellt menar Ellneby (1998). Hon skriver att 

i många industriländer så får barnet inte så mycket kroppskontakt som barnet egentligen har 

behov av när det själv har lärt sig att gå. En vanlig tro är att barnet inte blir riktigt 

självständigt om man bär det för mycket. Ellnebys egna erfarenheter från sitt arbete med 

gatubarn i Argentina är att barnen hade stort behov av beröring. Hälsningsceremonierna där 

vid varje möte innehöll både kyssar och kramar. Även barnens lekar bestod av mycket 

kroppskontakt. Författaren Jelvéus (1999) skriver att vi lever idag i ett ”icke-taktilt” samhälle, 

och att vi har lite erfarenheter av beröring av människorna i vår omgivning. Jelveus menar 

precis som Ellneby att beröring har kulturella skillnader. Forskning på skillnader i hur ofta vi 

rör varandra har gjorts och man kom fram till stora olikheter. Man har räknat hur många 

gånger par som har suttit på uteserveringar har rört vid varandra under en timme. De som tog i 

varandra flest gånger var puertoricanerna, hela 180 gånger. Fransmännen rörde varandra 110 

gånger på en timme, medan amerikanarna bara rörde varandra två gånger på en timme och 
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engelsmännen inte alls (Jelvéus, 1999). Beröring kan också upplevas som påträngande. 

Amerikanska, tyska och svenska män har svårt för kramar och kyssar mellan män, medan 

karlar i Ryssland, Sydeuropa och arabländerna gärna bjuder på en broderlig kram och puss. 

Om man är okunnig om situationen kan det lätt uppstå problem och man kan framstå som 

ovänlig. Varje kultur har sina egna beröringsvanor som man är påverkad av (Öberg, 1997). 
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3. Problemprecisering 

Genom arbetet har vårt syfte varit att undersöka om taktil massage har någon inverkan på barn 

i förskoleåldern och det har lett fram till följande problempreciseringsfråga. Denna 

problempreciseringsfråga kopplas till teori i relation med praktik, vilket förväntas leda fram 

till kunskap, som kan vara till hjälp för blivande pedagoger och personer som är intresserade 

av människors välmående.  

 

 

Vår problemprecisering är följande: 

• Hur anser tillfrågade respondenter att regelbunden massage på barn i förskoleåldern 

inverkar på barnens sociala utveckling? 
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4. Teoretiska och metodologiska utgångspunkter 
I vår litteratur genomgång har vi redogjort för vad taktil massage kan ge för effekter. Under 

arbetets litteraturgenomgång tolkar vi och utvärderar det aktuella materialet. Vi tittar även 

efter om beröring och taktil massage kan kopplas till förskolans styrdokument Lpfö98. Vi tar 

också upp speciella användningsområden inom beröring och taktil massage som kan påverka 

och underlätta vardagen för barn i förskoleåldern. Vår undersökning är ett försök till en 

kvalitativ studie där vi intervjuar personer som på olika sätt arbetar med massage på barn i 

förskoleåldern. Kvale (1997) beskriver att i den kvalitativa forskningsintervjun är intervjun 

varken ett öppet samtal eller ett stängt strukturerat frågeformulär. Den genomförs enligt en 

intervjuguide som koncentrerar sig till vissa teman som kan omfatta förslag till frågor. Vi är 

intresserade av att ta reda på respondenternas uppfattning om massage och massagens 

eventuella effekter på barnen ute i verksamheten. Marton & Booth (2000) beskriver att i ett 

fenomenografiskt försök tittar forskaren på hur försökspersonen uppfattar det aktuella 

fenomenet. I undersökningens helhet försöker vi titta utifrån ett sociokulturellt perspektiv, 

men vi är medvetna om att vissa delar av vår undersökning är ur ett medicinskt perspektiv. 

Detta medicinska perspektiv är inte vår utgångspunkt för vår tolkning i arbetet. Med ett 

sociokulturellt perspektiv menar vi att lärandet ligger i det sociokulturella samspelet mellan 

människor där kommunikationen och förhållningssättet är det avgörande. Säljö (2003) 

resonerar att i ett sociokulturellt perspektiv är all kommunikation och alla handlingar av värde 

och måste förstås i sitt rätta sammanhang. Detta sammanhang kan sedan användas under 

andra lärandesituationer. Människors färdigheter förmå användas i andra och nya 

sammanhang utan problem eftersom det är en inlärd kunskap som sedan förvärvas vidare i 

nya kunskapssituationer. Vidare skriver Säljö att i Vygotskijs idévärld är människan ständigt 

under utveckling och förändring och att i varje samspelssituation har vi möjlighet att ta över 

och ta till oss kunskap från andra människor. Pramling mfl. (2000) skriver att olika 

erfarenheter av olika kommunikationer mellan barn kan hjälpa dem i olika sociala händelser. 

Samarbete mellan barn kan uppmuntra ett kreativt tänkande där det genererar i nya idéer och 

lösningar. Detta gör i sin tur att barnen fostras till goda relationer gentemot varandra. 
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5. Empirisk del 
Vi kommer i denna del redovisa för hur vi har kommit i kontakt med olika människor som 

arbetar med massage på barn och som har varit en tillgång för vårt arbete. Undersökningen är 

en kvalitativ undersökning om hur taktil massage kan inverka på barn i förskoleåldern. Patel 

& Davidson (1994) anser att med kvalitativ inriktad forskning menar man mjukdata i form av 

kvalitativa intervjuer och tolkade analyser, oftast verbala analyser och textmaterial.  

 

 

5.1 Urval 

Vi har valt att intervjua sex kvinnliga förskollärare i åldrarna mellan 30 -50 som arbetar 

regelbundet med massage i sitt arbete. Dessa förskollärare har alla arbetat med massage på 

barn i minst tre års tid. Alla har genomgått någon form av utbildning inom massage. En av 

förskollärarna arbetar idag i en förskoleklass med sexåringarna och de andra förskollärarna 

arbetar på förskolor där barnen är i åldrarna ett till fem år. Vidare har vi intervjuat en kvinnlig 

arbetsterapeut i 55 årsåldern på barnhabiliteringen som har genomfört en forskning och därav 

skrivit en forskningsrapport om hur taktil massage påverkar ungdomar med smärtproblematik. 

Vi har också intervjuat en kvinnlig lärare i 65 årsåldern som nu arbetar med Kirofonetik på 

barn i olika skolor runt om i Skåne samt på sin egen mottagning.  

 

 

5.2 Genomförande  

Vi började med att undersöka vilka förskolor inom vårt närområde som arbetade aktivt med 

taktil massage på förskolebarn. Detta gjorde vi genom att via Internet söka på kommunens 

hemsida och där läsa förskolornas verksamhetsplan. Därefter kontaktade vi sex förskolor per 

telefon och bokade interjuver med förskollärare som använde sig av massage i verksamheten.  

Denscombe (2000) menar att den som har samtyckt till att intervjuas är medveten om att det 

producerade materialet kommer att användas i forskningssyfte. Innan intervjun började 

förklarade vi för intervjupersonen att materialet endast skulle användas i samband med vårt 

examensarbete och kommer att förstöras efter arbetets slut. Enligt de forskningsetiska 

principerna kan man läsa under nyttjandekravet att: ”uppgifter om enskilda, insamlade för 

forsknings ändamål, får inte användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke- 

vetenskapliga syften” (Vetenskapsrådet, 2002 s.11). Vi fick vetskap om att barnhabiliteringen 

använde sig av taktil massage inom sin verksamhet. Efter denna intervju vidgades våra 
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kunskaper om massagens olika användningsområden och vi sökte därefter vidare efter 

människor som arbetade med massage på barn. Vi kom då i kontakt med en kvinna som 

arbetar med kirofonetik, en behandlingsform som hjälper barn med språkutvecklings- och 

beteendeproblem. 

 

I undersökningen valde vi att använda oss av en halvstrukturerad forskningsintervju. Kvale 

(1997) beskriver att i den kvalitativa forskningsintervjun bygger man upp kunskap. Intervjun 

rör sig om ett samspel och om ett utbyte av synpunkter mellan två personer som samtalar om 

ett ämne av gemensamma intressen. För att förbereda oss så bra som möjligt skrev vi upp 

intervjufrågor som vi tyckte var relevanta för vad vi ville ta reda på. Vi började med öppna 

frågor och smalnade sedan av frågorna så att de var direkt knutna till vårt syfte och vår 

problemformuleringsfråga. Denna teknik kallas ”tratt-teknik” och den innebär att man börjar 

med stora öppna frågor för att sedan gå över till mer inriktade frågor (Patel & Davidson, 

1994). Under våra intervjuer har vi använt oss av bandspelare för att kunna koncentrera oss på 

att riktigt lyssna och komma med följdfrågor. Kvale (1997) skriver att med bandspelare som 

redskap kan intervjuaren koncentrera sig på ämnet och dynamiken i intervjun. Intervjuerna 

gjordes på respektive verksamhet i ett avskilt rum. Intervjutillfället varade i cirka 1 timme. 

Det inspelade intervjumaterialet transkriberade vi och därefter utgick vi från vårt syfte och vår 

problemformuleringsfråga och plockade ut de intervjusvar som var relevanta för 

undersökningen. Materialet som kom ut av intervjusvaren har vi sammanställt och analyserat 

och där efter delat in i fem olika teman. Under föreläsningen ”Kvalitativa analysmetod” med 

Karin Permer på Högskolan Kristianstad den 23 november 2005, kom vi i kontakt med denna 

form av sammanställning av intervjumaterial. Vi kände att detta var ett lättförståligt 

redovisningssätt för vår sammanställning. Därför kommer vi att dela in svaren vi fått från 

förskollärarna i teman och terapeuternas svar kommer för sig i två egna rubriker. Denscombe 

(2000) tar upp att vid sortering av kvalitativ forskning kan forskaren inrikta sig på att försöka 

identifiera mönster och processer som man sedan kan koppla till återkommande teman och 

kategorier som kommer fram genom respektive intervju.  
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6. Resultatredovisning 

I denna resultatdel kommer vi att redovisa de olika teman som framkommit av 

forskningsmaterialet. De olika temaresultaten är baserade på uppgifter som vi har fått från 

individuella intervjuer som gjordes med sex olika förskollärare som arbetar regelbundet med 

massage på barn i förskola och skola. Följande temarubriker presenteras: Lugn och ro, 

relationer mellan barn, konflikter, sociala band och stärkt kroppsuppfattning. Därefter 

redovisas intervjun med Inger Bille Hansen, taktilmassageutbildad arbetsterapeut på 

barnhabiliteringen och sedan intervjun med Lena Forsberg som arbetar som kirofonetiker. 

Dessa båda respondenter har samtyckt till att medverka med sina fullständiga namn. Detta 

enligt samtyckeskravet där man kan läsa: ”deltagare i en undersökning har rätt att själva 

bestämma över sin medverkan” (Vetenskapsrådet, 2002 s. 7). Samtyckeskravet är en del av 

fyra huvudkrav som ingår i Forskningsetiska principer, inom humanistisk- 

samhällsvetenskaplig forskning.  

 

 

6.1 Tema: Lugn och ro 

I samtliga förskolor anser förskollärarna att de märkbara effekterna av användandet av 

massage är att barnen blir lugna och att tempot och ljudnivån sänks. Förskollärarna tycker att 

det är viktigt att barnen lär sig att gå ner i varv och att de får ha lugna stunder. Ett skäl till att 

detta är viktigt är att dagens barngrupper är så stora på förskolorna. Effekterna av massagen 

ser förskollärarna genom att barngruppen blir lugnare och mer harmoniska. De största 

effekterna ses tydligast på oroliga barn. Barnen blir lugnare i sitt beteende med regelbunden 

massage. 

 

Barn som har svårt att sitta still och lyssna och koncentrera sig blir 
lugna av att jag ställer mig bakom dem och berör dem. 

 

Förskollärarna säger att de ser att barnen blir lugnare av massage, och vidare berättar 

förskollärarna att även föräldrarna och fritidspersonal märker att barnen blir lugnare de 

eftermiddagar där barnen har haft massage tidigare under dagen. 

 

En positiv effekt kan man se på en tvåårig pojke som är mycket aktiv. 
När han får massage lyckas han koppla av och gå ner i varv, 
visserligen är han uppe i varv igen efter massagen men han har fått 
denna stund att gå ner i varv. 
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6.2 Tema: Relationer mellan barn 

Effekterna med regelbunden massage på barnen är att de lär sig att ta på varandra på ett 

vänligt sätt, de får kontrollera sina rörelser gentemot den andra personen anser förskollärarna. 

Massagen är ett sätt att våga ta kontakt med en annan person utan att slå eller boxa på den 

andra. Barnen lär sig att beröra varandra så att det känns skönt och rätt för den personen som 

får massage. En förskollärare berättade om en tuff och hård pojke som hade svårt att visa sina 

känslor, han kunde med hjälp av massage slappna av så mycket att han somnade. Han kunde 

under massagestunden också massera kompisens händer. Han tog av sig ”masken” helt och 

vågade vara sig själv. Genom att barnen lär sig att massera varandra kommer de nära varandra 

och detta kan bli väldigt intimt. 

 

Det måste hända något för dem som sitter där och masserar varandra. 
Det är ju väldigt intimt. 

 

Samtliga intervjuade förskollärare anser att det är mycket viktigt att man går försiktigt fram 

när man ska låta barnen massera varandra. 

 

 

6.3 Tema: Konflikthantering 

Genom användandet av massage märker en del av förskollärarna att konflikterna har minskat 

mellan barnen. En annan förskollärare som utövar massage på barn säger att hon är tveksam 

om hon tror att massagen i sig i dessa åldrar påverkar barnen i en konfliktsituation med 

varandra.  Hon menar att barn är så spontana, så är det någon som knuffar till så knuffar man 

lite tillbaka. Hon är medveten om att det har gjorts forskning på massagens betydelse när det 

gäller konflikter men är tveksam om man kan se några effekter i vardagen. Ytterligare en 

förskollärare tror, att för att kunna se några effekter i konfliktsituationer mellan barnen där 

massagen tros ha en positiv inverkan måste det göras en längre studie på ett större antal barn. 

Hon tror att om man börjar med regelbunden massage redan på en småbarnsavdelning och 

följer barnen ända upp genom hela förskolan skulle man kunna se positiva effekter.  
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6.4 Tema: Sociala band 

På frågan om förskollärarna kan se någon förändring i barnens sociala beteende som man kan 

koppla till massage svarar en förskollärare, att hon har reflekterat över att små barn som bits 

och som får massage som avledning till bitandet har på sikt slutat med detta beteende. 

Förskollärarna har märkt att barnen tar bättre hand om varandra och har fått ökad empati 

gentemot varandra. De kan till exempel fråga någon – oh, har du ont, kan jag massera dig? 

Genom användandet av massage får barnen lära sig att fråga om personen vill bli masserad 

innan de börjar masserar varandra. En förskollärare berättar att genom massagen har 

kompisband knutits mellan barnen. De barn som tidigare var rädda för varandra är nu inte 

rädda eftersom massagen har avhjälpt detta. 

 

Men några barn är fortfarande rädda för att få massage… de barnen 
kan ibland vara de barnen som är rätt så bra på att massera nån annan, 
och massera någon vuxen kan vara första steget. 

 

Vidare berättar förskolläraren att hon även märkt att om barnen som fått massage och kunnat 

gå ner i varv under dagen så blir eftermiddagen lugnare med bättre samlek och med mer 

koncentrerad lek. Många av förskollärarna berättar att barnens föräldrar talar om att deras 

barn brukar använda sig av massage hemma, både på sina föräldrar och på sina syskon.  

 

 

6.5 Tema: Stärkt kroppsuppfattning 

Att kroppsuppfattningen förstärks genom massagen är något som alla förskollärare har 

uppmärksammat. En förskollärare berättar att vid deras massagestunder med barnen sitter 

personalen och berättar för barnen under tiden vilken kroppsdel de ska massera. Genom att 

barnen får höra orden och samtidigt känna var på kroppen man blir berörd så stärks barnens 

kroppsuppfattning menar förskolläraren. Två förskollärare berättade att de vill med hjälp av 

massagen låta barnen lära sig att bestämma över sin kropp och att barnen lär sig rätten att säga 

nej till felaktig beröring.  

 

 

6.6 Sammanfattning av tema 

När förskollärarna fick svara om de hade sett några effekter av massage och i så fall vilka 

svarade alla att de hade sett olika effekter på barngruppen. Några förskollärare svarade att de 

märkte att barngruppen blev lugnare, att tempot och ljudnivån sänktes med hjälp av 
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användandet av massage. Andra svarade att de upplevde att empatin hade ökat mellan barnen 

och att barnen tog bättre hand om varandra. Vidare upplevde några av förskollärarna att 

konflikterna mellan barnen i barngrupperna hade minskat. Dessutom hade några förskollärare 

märkt att barnen hade lärt sig ta på varandra på ett vänligare sätt och att kroppsuppfattningen 

hade ökat. 

 

 

6.7 Intervju med arbetsterapeut Inger Bille Hansen 

På barnhabiliteringen träffade vi Inger Bille Hansen som är utbildad taktil massör och 

arbetsterapeut. Inger arbetar med barn som har olika sorters funktionshinder. Hennes uppgift 

är att hjälpa barn med funktionshinder med träning och hjälpmedel så att de kan bli 

självständiga. Barnen ska kunna vara med på aktiviteter hemma, i skolan och i samhället. 

Barnhabiliteringen arbetar tillsammans med sjukvården och kommunen där förskolan och 

skolan innefattas. Inger berättar att hon tar emot barn på habiliteringen men hon är även ute på 

barnens förskolor och skolor. Ute på förskolorna och i skolorna hjälper hon berörd personal 

och barn med att underlätta arbetet i vardagen. I sitt dagliga arbete möter Inger barn med 

funktionshinder i kombination med smärtproblematik. Hösten 2001 startade Inger en 

undersökning tillsammans med en kollega där de skulle studera om taktil massage har en 

positiv påverkan vid smärtproblematik. Inger berättar att tidigare forskning i andra 

sammanhang inom taktil massage har visat positiva effekter. I studiegruppen ingick fyra 

funktionshindrade barn/tonåringar med någon form av långvarig smärta som de vanligtvis 

blev behandlade för, med hjälp av medicin eller sjukgymnastik. Dessa barn skulle nu få 

regelbunden taktil massage en gång i veckan under en tioveckorsperiod.  Resultaten av 

studien visade att barnen hade upplevt en viss smärtlindring genom att de hade blivit 

avslappnade av massagen och därmed haft mindre spänningar. De upplevde också att de hade 

haft ett lugnare ”tänk” och att de hade fått en ökad kroppsmedvetenhet eftersom de kunde 

prata om sin smärta.  

 

Inger berättar att hon nu regelbundet använder sig av taktil massage på ett flertal av barnen 

hon kommer i kontakt med. Hon tar upp vikten att vara väldigt lyhörd när man håller på med 

behandlingen. Vissa av barnen som hon behandlar kan inte uttrycka sig med ord hur och vad 

de känner utan då måste Inger vara extra observant på barnets reaktioner. 
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6.8 Intervju med kirofonetikern Lena Forsberg 

Lena använder kirofonetik för att hjälpa barn med olika sorters språkproblem. Detta är ett 

behandlingssätt som kommer ursprungligen från läkepedagogiken inom antroposofin. 

Behandlingen består av massagestrykningar på kroppen samtidigt som kirofonetikern uttalar 

ljud som består av konsonanter och vokaler. Genom att kombinera massagestrykningar och 

ord samarbetar de olika sinnena. ”Kiro” betyder hand och ”fonetik” betyder språkljud. 

Kirofonetik används bland annat för att hjälpa barn med försenad språkutveckling, barn som 

inte alls talar eller som bara talar några få ljud, fastän språkorgan och hörsel är i sin ordning. 

Även barn som stammar och som inte talar rent blir hjälpta av kirofonetik. Lena berättar att 

försenad talutveckling kan bero på att impulsen till att härma språk är störd, då kan man 

förstärka förebilden och detta kan ske genom kirofonetik. När Lena utför kirofonetik på barn 

så säger hon en vokal eller konsonant och utför samtidigt en massage strykning som härmar 

den luftström som uppstår i munnen vid uttalandet av ljudet. Varje bokstav i alfabetet har ett 

eget massagerörelsemönster. Detta utförs på ryggen, armarna och benen. Trycket, värmen och 

massagerörelsen upprepas ett flertal gången och detta väcker då en intensivare upplevelse av 

ljudet hos barnen än vad bara träning med hörseln kan ge. Genom att kombinera ord och 

massagestrykningar samarbetar de olika sinnena. Lena berättar vidare att hon märker resultat 

på barnen efter ca tre månader. Hon berättar om en pojke som har en beteendestörning när det 

gäller språk. Vid sju års ålder talade han endast med sin mamma. När han började skolan 

uppmärksammade läraren problemet och kontaktade Lena för behandling efter föräldrarnas 

medgivande. Resultaten av behandlingen har utvecklats så här:  

Efter 1 månad började pojken att tala med sina närmsta kompisar.  

Efter 2 månader började han att tala med sin lärare.  

Efter 3 månader började han att tala med alla i skolbyggnaden. 

 

Han är fortfarande under behandling hos Lena men hans sociala utveckling har stärkts och 

processen fortgår framåt.  

 

Lena arbetar också med barn som stammar och på dem kan hon se effekter efter 2-3 månaders 

behandling. När det gäller barn som inte talar rent använder Lena kirofonetik på ett sådant 

sätt, att rums- och kroppsuppfattningen stärks. Hon menar att det måste vara ordning i 

kroppen innan talet kommer. Lena anser också att genom kirofonetik skapas förbindelser i 

hjärnan, t.ex. mellan höger och vänster hjärnhalva, som är nödvändiga för språket för att 
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kunna tala, tänka, läsa och skriva. I sitt arbete med kirofonetiken hjälper Lena även barn som 

är hyperaktiva barn och barn som är överdrivet blyga. 
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7. Analys och diskussion 
 
Vårt syfte med detta arbete var att undersöka om taktil massage kunde ha någon inverkan på 

barn i förskoleåldern. Vi ställde oss också frågan om regelbunden massage på barn i 

förskoleåldern har någon betydelse för barnens sociala utveckling? Vi ska nu försöka belysa 

detta med hjälp av vad litteraturen säger, vår undersökning och våra egna tankar. 

 

Genom vår undersökning har vi kommit i kontakt med personer som på olika sätt arbetar med 

barnmassage. Respondenterna har varit sex kvinnliga förskollärare som arbetar inom förskola 

och skola, en kvinnlig kirofonetiker och en kvinnlig arbetsterapeut med utbildning inom taktil 

massage. Dessa personer har alla sett olika effekter med massagen beroende på inom vilken 

verksamhet de arbetar.  

 

De sex förskollärarna som arbetade inom förskola och skola hade alla sett effekter på att 

barngrupperna blivit lugnare. Det var viktigt för förskollärarna att lära barnen att kunna gå ner 

i varv. Genom att barnen fick massage av varandra utsöndrades i kroppen ett så kallat lugn- 

och rohormon. Detta hormon heter oxytocin och utsöndras med hjälp av positiv beröring. 

Uvnäs- Moberg (2003) har forskat på oxytocinets betydelse genom att göra olika studier på 

både råttor och människor. Hennes resultat visar att med frisättning av oxytocin i kroppen blir 

man lugnare. Oxytocinet gör också att man fungerar bättre i ett socialt samspel, man blir 

mindre rädd för varandra och söker närhet och kontakt med andra människor. Förskollärarna 

upplevde att de största effekterna syntes tydligast på oroliga barn. Vi tycker det är bra att 

förskollärarna arbetar för att få en lugnare barngrupp eftersom vi själva har fått erfara att 

barngrupperna ute i verksamheten är väldigt stora. Genom att ha stora barngrupper kan den 

koncentrerande leken mellan barn bli svår att genomföra eftersom det lätt kan bli rörigt och 

ljudnivån blir hög. I ett sociokulturellt perspektiv är det viktigt att barnen får samspela och 

vara förebilder för varandra. Säljö (2003) beskriver att i ett sociokulturellt perspektiv blir det 

man har lärt sig i en situation något man har användning för i andra situationer. Barnen lär sig 

utövandet av positiv beröring av en vuxen och av andra barn så att de i en annan situation vet 

och har kunskap om hur man berör en annan människa. Här anser vi att användandet av 

massage är ett bra arbetsredskap för att få lugnare barngrupper.  
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Vidare upplevde förskollärarna att med massagens hjälp lärde sig barnen att ta på varandra så 

att det kändes skönt och rätt för mottagaren. Barnens empatiförmåga stärktes, de tog bättre 

hand om varandra och kunde fråga varandra om hur de mådde. En förskollärare upplevde att 

barnen hade bättre samlek och mer koncentrerad lek de dagar som barnen hade fått massage. 

Jelveus (1999) beskriver att genom massagen ökar man bindningen till andra människor och 

”bygger broar”. Enligt Säljö (2003) har människor ett behov av att samspela med andra 

människor och detta görs genom kommunikation. ”Hon söker från livets början social kontakt 

och utvecklar olika former av interaktion med personer i omgivningen.” Förutsättningarna för 

ett lärande sker genom ett samarbete och ett socialt samspel. Detta kan leda till att barnen lär 

olika sociala koder och lär sig bekräftelse och kritik. Samarbete kan uppmuntra till kreativt 

tänkande och detta kan leda till idéer och lösningar som i sin tur leder till vänlighet och 

respekt mellan varandra (Pramling m.fl 2000). I sammanhanget med vår undersökning ser vi 

massagen som en kommunikationsform eftersom vi anser att språk är mer än det verbala 

språket. Det som förskollärarna upplevde kan man koppla till förskolans styrdokument 

Lpfö98 där det står att arbetet i förskolan ska bedrivas så att barnen utvecklar empati och 

omtanke för varandra. Vidare står att lärandet ska baseras såväl på samspelet mellan vuxna 

och barn som på att barnen lär av varandra. Vår undersökning visade att respondenterna har 

uppfattningen att massage stärker den sociala utvecklingen hos barn i förskoleåldern. Genom 

att barnen får regelbunden massage i förskoleåldern ger det effekter så att barnen får ökad 

empatiförmåga. Enligt förskollärarna leder detta till att barnen leker bättre tillsammans och 

känner en större trygghet i kompisrelationen och blir därmed inte rädda för varandra. Vi anser 

att om barnen kan utveckla dessa förmågor får barnen i framtiden lättare att skapa relationer 

till andra människor och blir på så sätt mera socialt utvecklade. 

 

I vår undersökning har vi mestadels funnit positiva resultat med användandet av massage på 

barn i förskoleåldern. Vi stötte dock på två förskollärare som trots sitt arbete med massagen 

var tveksamma om massagen i sig kunde påverka barnen i en konfliktsituation. Den ena ansåg 

att i en konfliktsituation var barn spontana och reagerar därefter. Den andra ansåg att en 

längre studie på ett större antal barn måste göras för att kunna utläsa effekterna. En sådan 

studie har redan gjorts inom detta område. Uvnäs-Moberg (2003) har gjort en studie på drygt 

hundra barn i förskolor och skolor som visat att barn blev lugnare och socialt mognare och 

även mindre aggressiva. Studien pågick i över sex månader. Vi vill som pedagoger i vårt 

framtida yrkesutövande inom förskola och skola använda oss utav massage som ett 

arbetsredskap för att uppnå de goda effekter som resultaten visat.  
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En av förskollärarna som vi intervjuade hade märkt att barn som hade svårt att sitta still, 

lyssna och koncentrera sig blev lugnare av att hon ställde sig bakom dem och berörde dem. 

Ardeby (2003) menar att redan det lilla barnet är i behov av beröring för att skapa en relation, 

och för att skapa denna relation behövs fysisk kontakt. Positiv beröring medför en känsla för 

välbefinnande och skapar välmående individer. I ett sociokulturellt perspektiv är människan 

en äkta kommunikativ individ benägen att samspela med andra. Här tror vi att beröringen som 

skapar en relation till en annan människa är det kommunikativa, man får ett bättre samspel i 

en trygg relation gentemot varandra. Ellneby (1998) beskriver vikten av fysisk beröring. Hon 

menar att om barnen känner sig oroliga och ledsna är det viktigt att det finns en trygg vuxen i 

närheten som kan ge kroppskontakt genom att trösta, smeka och krama.  Genom trygg 

beröring återskapas balansen i barnets känsloliv.  Genom att barnen har balans i sitt känsloliv 

utvecklar de också känslan om var ”jaget” befinner sig i olika situationer, självkännedomen 

stärks. Förskollärarna berättar att en viktig aspekt som de arbetar med genom massagen är att 

barnen lär sig att ställa frågan om det går bra att hon/han masserar. Genom frågan får den 

person som ska få massage bestämma om hon/han ska säga ja eller nej. När barnen lär sig 

vara lyhörda gentemot varandra ökar respekten. Effekterna av detta är att kompisbanden har 

stärkts och att barnen inte är rädda för varandra, något som en av förskollärarna hade 

uppmärksammat.  

 

Vid vårt sökande om förskollärarna hade upplevt ytterligare effekter av massage beskrev de 

att barnen hade fått ökad kroppskännedom. Enligt Ardeby (2003) krävs både beröring och 

rörelse för att den egna kroppen ska upplevas och utvecklas och genom ökad 

kroppsuppfattning stärks även barnets rumsuppfattning. I förskolans styrdokument Lpfö98 

står, ”förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga 

och kroppsuppfattning…” Ayres (1983) hävdar att om barn inte har känslan av hur kroppen är 

uppbyggd eller vad de olika kroppsdelarna gör får de svårare att lära sig saker, till exempel 

tala, läsa, skriva. Förskollärarna menar att genom massagen får barnen lära sig att ta på 

varandra på ett vänligt sätt och då lär barnen sig också att kontrollera sina rörelser gentemot 

andra personer. Ellneby (2000) beskriver att känselsinnena stimuleras genom trycket mot vår 

hud det är därför viktigt i arbetet med kroppsuppfattningen hos barn att de får flera 

upplevelser av sin kropp för att känna att den verkligen är där. Enligt Inger Bille Hansen blev 

resultatet i hennes studie om hur massage påverkar barn med smärtproblematik, att barnen 

som fått massage under en tioveckors period upplevde att de hade fått en ökad 

kroppsmedvetenhet. Andra effekter som Inger Bille Hansen fann var att barnen kände mindre 



 29

spänningar i kroppen och att barnen kände att de kunde tänka klarare. Ardeby (2003) skriver 

att taktil massage används som ett komplement i behandling av smärta och denna 

behandlingsform används både på barn och vuxna som har konstant smärta. Hon skriver även 

att personer med utbildning i och erfarenhet av taktil massage har beskrivit att massage ger 

stärkt kroppsuppfattning, ökad vakenhet, ökat intresse för omvärlden, ökad förmåga till 

kommunikation. Vid vår intervju med kirofonetikern Lena Forsberg berättade hon att i arbetet 

med barn som inte talar rent är det viktigt att stärka dessa barns kropps- och rumsuppfattning. 

Hon menar att det måste vara ordning i kroppen innan talet kommer. Inom alla 

verksamhetsområden som vi har undersökt, belyser respondenterna vikten av att 

kroppsuppfattningen måste vara utvecklad för att hela kroppen ska fungera. Detta tror vi att 

man kan uppnå genom att använda sig av barnmassage. Vi anser att det är mycket viktigt att 

man arbetar med kroppsuppfattningen både för att barnen ska veta var kroppen börjar och 

slutar och även för att språkutvecklingen ska stärkas. I förskolans styrdokument Lpfö98 står 

det att förskolan ska ge barnen stöd i att utveckla en positiv uppfattning om sig själv som 

lärande och skapande individer. Vi menar att genom att arbeta med massage på barn tränas 

automatiskt kroppsuppfattningen och på längre sikt påverkar detta också barnens 

språkutveckling.  

 

Inom kirofonetiken använder man sig av massageliknande rörelser på rygg, armar och ben 

samtidigt som man uttalar en vokal eller konsonant. Denna behandlingsform hjälper barnen 

bland annat att sätta igång deras språkutveckling. Vi tycker att kirofonetiken är en spännande 

behandlingsform som borde vara mer utbredd inom förskola och skola. Vi har förstått att 

genom kirofonetiken har barn blivit hjälpta, på ett för oss positivt sätt. Inom förskola och 

skola förekommer vanligtvis traditionella behandlingsformer för barn med 

språkutvecklingsproblem, något som kanske inte alltid fungerar på ett tillfredställande sätt för 

alla barn. Vi tycker det är viktigt att språket fungerar tillfredställande för barn eftersom utan 

språket är det lätt att komma i ett utanförskap i relation till sina kompisar i förskola och skola. 

Därför valde vi att skriva om kirofonetikens arbete som hjälper barn med bland annat 

språkutveckling. Enligt Vygotskij har barnets sociokulturella erfarenheter och upplevelser en 

stor och viktig roll för dess språkliga utveckling (Bråten, 1998). Här anser vi att beröring på 

barn är en viktig upplevelse för att gynna och utveckla det verbala språket. Vidare tror vi att 

med språkets hjälp kan man lättare skapa sociala samspel mellan människor. Om barn har 

språkutvecklingsproblem anser vi att de har svårare för att göra sig förstådda gentemot sina 

kamrater. Detta kan leda till att både kamraterna och barnet med språkutvecklingsproblem 
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tröttnar på att leka och söka kontakt med varandra. Med ett bra språk kan man förklara, fråga 

och delta på ett lättare sätt i leken och detta medför att barnet utvecklas socialt i relation till 

sina kompisar. 

 

Barn får olika kroppskontakt beroende från vilken kultur man kommer ifrån. I ett 

sociokulturellt perspektiv ses kunskap eller aktivitet av en grupp människor som ett lärande. 

Man påverkas av människor omkring sig i sin omgivning och lär av dem som är nära dig. Lär 

man sig i en kultur att man inte tar på varandra, så är det i den kulturen det rätta. Kramar och 

pussar du alla som du känner igen i en annan kultur, är det de rätta. Allt är beroende på vilka 

erfarenheter och kunskaper som du har förvärvat dig tillsammans med din omgivning och 

dess människor. Sträng (2003) menar att vi lär genom att delta i sociala samspel där vi blir 

delaktiga i hur människor uppfattar, förklarar och agerar i olika situationer. Det innebär att 

den omgivning vi möter alltid är förtolkad av andra människors sätt att handla och agera. 

 

Respondenterna i vår undersökning har uppfattningen att massage stärker den sociala 

utvecklingen hos barn i förskoleåldern. Genom att barnen får regelbunden massage i 

förskoleåldern ger det vissa effekter så att barnen kan få ökad empatiförmåga. Enligt 

förskollärarna leder detta till att barnen leker bättre tillsammans och känner en större trygghet 

i kompisrelationen och blir därmed inte rädda för varandra. Vi tror att om barnen kan utveckla 

dessa förmågor genom massage får barnen i framtiden lättare att skapa relationer till andra 

människor och blir på så sätt mera socialt utvecklade.  

 

 

7.1 Metoddiskussion 

I intervjuerna med de sex förskollärarna tyckte vi att vi hade relevanta frågor för vår 

undersökning, men vi kände att svaren vi fick var ganska likvärdiga med varandra. Därför 

valde vi att ytterligare intervjua två personer som hade andra syften med användandet av 

massage på barn. Dessa båda intervjuer gjorde att vi började tänka i bredare banor för 

massagens användningsområden. Vi valde att endast använda oss av intervjuer på vuxna 

eftersom vi ansåg att barnen själva hade svårt att se vilka resultaten blev utav användandet av 

massage. Vi hade även kunnat använda oss av observationer men vi tror att det hade tagit för 

stor del av den arbetstid som är avsedd för examensarbetet. Vi är medvetna om att resultaten 

hade blivit annorlunda om någon annan hade gjort samma undersökning, eftersom vi har i 

våra frågor till intervjupersonerna och i analysarbetet lagt in våra egna tolkningar.  
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Sammanfattning 
Detta arbete handlar om taktil massage på barn i förskoleåldern. Syftet med arbetet är att 

undersöka om taktil massage kan ha någon inverkan på barn i förskoleåldern. Vidare ställer vi 

oss frågan om massagens effekter kan ha betydelse för barns sociala utveckling i 

förskoleåldern.  

 

I litteraturgenomgången redogörs från massagens historia till dagens aktuella forskning inom 

området. Uvnäs - Moberg är ledande inom forskningen i Sverige på beröring. Hon har forskat 

om Oxytocinets påverkan, ett lugn- och rohormon som utsöndras i kroppen vid positiv 

beröring. Vidare har det också gjorts forskning vid Touch Research Institut i Miami, USA där 

man undersöker effekterna av beröringsterapi. Vidare har vi kopplat den aktuella forskningen, 

förskolans styrdokument Lpfö98 och relevant litteratur vi funnit till vår undersökning.  

 

I resultatredovisningen har vi redovisat vad vi har funnit i vår undersökning. Metoden som vi 

använde oss av var en halvstrukturerad kvalitativ forskningsintervju. De personer som vi 

intervjuat använder sig utav massage i sitt arbete på barn i förskoleåldern. En del av resultaten 

redovisas i temaform eftersom respondenternas svar liknade varandra, därefter redovisar vi 

två fristående intervjuer.  

 

Arbetets litteratur och resultatet från vår undersökning sätter vi ihop i diskussionen för att 

synliggöra om vi kan få svar på vårt syfte och vår problemformuleringsfråga. Vi tar också 

med våra egna åsikter och tankar. I undersökningens helhet försöker vi titta utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv. Där vi menar att lärandet ligger i samspelet mellan människor och 

där kommunikation och förhållningssätt är det avgörande.  

 

I vår analys och diskussion av vårt arbete framkommer att respondenterna tycker att 

användandet av massage på barn i förskoleåldern ger positiva effekter. Respondenterna tror 

även att dessa effekter medför att barnen kan på ett bättre sätt utvecklas i sociala 

sammanhang. 
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