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Sammanfattning 

I vårt examensarbete har vi valt att titta närmare på hur eleverna mår efter att de har haft 
massage i skolan. Vidare var vi intresserade av att undersöka vilka positiva respektive 
negativa aspekter som lärarna ansåg att massagen förde med sig. Vi har även tittat närmare på 
hur man som lärare kan introducera massage i skolan på ett bra sätt. I vårt arbete har vi 
använt oss av både kvantitativa och kvalitativa metoder genom att vi har delat ut enkäter samt 
gjort intervjuer. Enkäterna har vi delat ut till 50 elever i grundskolan som har erfarenhet av 
massage och frågat hur deras kroppar mår efter massagen. Genom intervjuer har vi tagit reda 
på hur lärarna ser på de positiva och negativa aspekterna av massage i skolan. I vår bakgrund 
har vi hittat fördelar och nackdelar med massage genom att fördjupa oss i böcker och 
vetenskapliga artiklar. De slutsatser vi har dragit är att majoriteten av eleverna upplever 
inslaget av massage positivt. De båda lärarna vi intervjuade ansåg även att massage är något 
positivt som gynnar både individ och grupp. Fördelarna anser vi vara många och nackdelarna 
få.  
 
 
 
Nyckelord: Massage i skolan, Kompismassage, Taktil beröring, Oxytocin.   
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1. Inledning 
I dag lever vi i ett alltmer kunskapskrävande samhälle och det ställs allt högre krav på våra 
elever. I och med detta blir stressen i skolan allt större. En av de vanligaste orsakerna till 
sjukskrivning idag är utbrändhet, en faktor av stress. I en studie, Utbränning i Sverige, skriver 
författarna att en på femton av Sveriges befolkning lider av eller ligger i riskzonen för 
utbrändhet.1 Den stress som barn utsätts för gör att syresättningen inte kommer till cellerna på 
ett korrekt sätt och detta leder till spända och trötta muskler. Om vi redan i tidig ålder stressar 
våra barn till gränsen, hur ska de då må när de blir vuxna?  
 
Som lärare är det viktigt att vara uppmärksam och lyssna till eleverna. Med detta i åtanke har 
vi valt att undersöka hur eleverna anser att deras kropp mår efter massage. Vi anser att vissa 
av dagens skolor inte har utvecklats så mycket vad gäller förmedlingspedagogiken. Flera 
timmar i veckan sitter eleverna stilla vid sina bänkar och lyssnar på lärarens genomgång. 
Massage i skolan är enligt författaren Karin Björkqvist ett bra hjälpmedel för att motverka 
spända axelpartier och ger samtidigt eleverna en stund med lugn och ro. 2  
 
I Lpo 94 står det att alla i skolan skall utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet. 
De ska även ansvara för människor utanför den närmaste gruppen.3 Vi tror att massage kan 
tillgodose många av dessa aspekter samt att massage ökar elevernas solidaritet till varandra. 
Många gånger har man hört uttryck som: �Den man masserar slår man inte på rasten.� 4 
 
Eftersom det är lärarna som bestämmer vad som ska ingå i elevernas schema så är har vi valt 
att titta lite närmare på vad lärarna anser om massage. Tycker lärarna att massage för med sig 
något positivt eller är det bara något destruktivt? 
 
Förhoppningsvis så kan vi även få några tips på hur man som lärare kan introducera massage 
i skolan och få några konkreta tips på hur man kan kontakta föräldrar så att de blir medvetna 
om vad som försiggår inom skolans väggar.  
 
För att ta reda på om fler arbeten om massage i skolan har skrivits, gjorde vi en sökning på 
http://www.altavista.se. Våra sökord var �Massage i skolan� samt �Kompismassage.� De 
examensjobb som vi hittade var till största del skrivna på slutet av 1990-talet och hade 
rubriker som: �Massage i skolan- kompismassage�, �Massage i skolan� varför då?� samt 

                                                   
1 http://www.suntliv.nu/AFATemplates/Page.aspx?id=1012 [Besökt: 2005-01-07] 
2 Björkqvist, Karin. Harmoni i klassen. En bok om avslappning och massage i skolan. (Göteborg: Elanders 
Digitaltryck, 2002). 
3 Utbildningsdepartementet, Läroplan för de obligatoriska skolväsendet förskoleklass och fritidshem.(Västerås: 
Graphium Aros, 2001)  
4 Kristina Melin, personlig kommunikation [2004-11-18] Umeå 
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�Massage- en studie om hur lärare kan introducera massage i skolan�. Dessa handlade om hur 
man introducerar massagen och vad lärare och föräldrar anser om massage i skolan. Vi vill i 
vårt arbete lägga tyngdpunkten på en annan aspekt, nämligen barnens upplevelser. Vi som 
blivande lärare vill ta reda på hur barnen uppfattar massagestunden och vilka för- och 
nackdelar det anser finnas, samt lärarens förhållningssätt till ämnet.
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2. Bakgrund 
I vår bakgrund kommer vi att börja med att redogöra för olika begrepp som används 
kontinuerligt genom arbetet. Sedan kommer vi att i korta drag redogöra för kroppens 
fysiologi och hur den reagerar på stimuli. Vidare vill vi ta upp de positiva respektive negativa 
aspekterna av massage samt titta närmare på hur de förankrar sig i läroplanen. Vi vill även 
utifrån litteraturen vi läst ge förslag på hur man som lärare kan introducera massage i skolan. 
Slutligen presenterar vi vårt huvudsyfte och tar även upp de frågeställningar som vi har valt 
att formulera och forska vidare inom.   
 

2.1. Begreppsförklaringar och definitioner 
Under arbetes gång kommer olika begrepp att nämnas som kan behöva en närmare 
förklaring.  
 
Massage 
Kommer från det arabiska ordet �masha� som betyder stryka med handen, känna, beröra.5  
�Mekanisk bearbetning av kroppens mjukdelar i behandlingssyfte; med händer el. 
apparatur.�6 
Oxytocin 
Ett hormon som är mest känt för att frigöras vid sammandragningar vid födsel, samt amning.7 
Receptorer 
Känselkroppar som tar emot och vidarebefordrar känslan av beröring.8 
Taktil beröring 
Känselberöring9 
 
Klassrumsmassage är ett utryck som vid flera tillfällen dykt upp i vår litteratur. Det är vår 
egen uppfattning att klassrumsmassage och kompismassage är samma sak. Vi kommer i 
arbetet att enbart använda oss av uttrycket kompismassage för att inte förvilla. 
 

2.3. Kroppens fysiologi 
I detta stycke kommer en kort sammanfattning om kroppens nervsystem samt om hur 
människan reagerar på stimuli.  
 
Hjärnan och ryggmärgen kallas för det centrala nervsystemet, CNS, och har som uppgift att 
skicka och ta emot information. Ett annat nervsystem som vi har är det autonoma 
nervsystemet som kan delas in i två vågskålar. Den ena vågskålen består av det sympatiska 
nervsystemet, och den andra av det parasympatiska nervsystemet. En annan benämning på 
dessa två är stress-systemet respektive anti-stress-systemet. För att vi ska må bra krävs balans 

                                                   
5 http://home.swipnet.se/shfrick/massage_hist.html, [Besökt 2005-01-07] 
6 Nationalencyklopedin. (Höganäs, Bra Böcker AB, 1994) 
7 Bra Böckers Stora läkarlexikon. (Höganäs, Bra Böcker, 1994) 
8 Bra böcker läkarlexikon, (Malmö, Bra Böcker, 2000) 
9 Bra Böcker läkarlexikon, (Höganäs, Bra böcker, 1982) 
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mellan dessa vågskålar. Om den sympatiska skålen väger tyngre, kommer vi känna oss 
stressade. 10  Hos barnen kan stress förekomma i olika situationer, såsom skilsmässa, 
bestraffning, mobbing/ensamhet och krav på höga skolprestationer. I Lpo 94 kan man läsa 
att: ”Skolan skall bidra till elevernas harmoniska utveckling.”11 Ett sätt är att dämpa stressen 
och skapa harmoni i kroppen är att ge den beröring: Detta är något som vi kan göra 
omedvetet, blanda annat genom att gnugga händerna, tvinna håret och fukta läpparna.  
 
 
Människans största organ är huden, den motsvarar ca 2 m2 och uppgår till 15 % av vår totala 
kroppsvikt.12 På huden sitter receptorer, alla med olika utseende och en egen funktion. Det 
kan reagera på t.ex. värme, kyla, tryck och beröring. Dessa signaler går i sin tur upp till 
hjärnan med hjälp av nervsystemet. På människokroppen finns mellan 1000-5000 olika 
receptorer. Beroende på hur tätt receptorerna sitter ökar känsligheten.13 Genom taktil beröring 
påverkas människan både psykiskt och fysiskt. Våra receptorer är känsliga för beröring och 
sammankopplade till det parasympatiska systemet och genom att aktivera dessa stimuleras 
kroppen och vågskålen återfår sin balans.14 Massage i skolan är ett nyttigt inslag i 
undervisningen då det ger en stund med lugn och ro samt kan motverka spända axelpartier 15 
 

2.3 Vad anses vara positivt respektive negativt med massage  
I följande stycke kommer en teoretisk genomgång av de positiva och negativa aspekterna av 
massage.  

2.3.1. Massagens positiva sidor  
Kerstin Uvnäs- Moberg har forskat om de positiva effekterna av beröring. Hon är docent vid 
Karolinska institutet i Stockholm och har studerat om det hormon som alla människor har i 
kroppen. Det heter oxytocin, även kallat lugn-och- ro hormon. Tidigare trodde man att endast 
kvinnor hade detta hormon och att det tydligt frigjordes vid förlossning och amning. Senare 
forskning har däremot visat att även män och icke gravida kvinnor besitter detta hormon. I 
olika experimenten har hon använt sig av råttor för att man anser att dessa reagerar likadant 
som människan på stimulans. Uvnäs- Moberg skrev en artikel i tidningen Forskning och 
Framsteg nr 7/94 att råttor som placerats i en varm och behaglig bur och som masserats 
dagligen på magen, producerar en större mängd oxytocin, än de råttor som befann sig i 
samma bur, utan stimuli. Genom den forskningen såg hon flera positiva särdrag och Uvnäs- 
Moberg har kunnat dra slutsatsen att värme och massage ökar oxytocinet och därmed ökar 
även människans välbefinnande.16 
 
Oxytocinet i vår kropp gör att muskelspänningarna minskar och blodförsörjningen och 
cirkulationen blir bättre. Avslappnade muskler är starkare, mer uthålliga och ger en bättre 

                                                   
10 Jelvéus, Berör mig! 
11 Lpo 94 s. 8 
12 Eva Sanner, Massage för barn och ungdomar. (Stockholm: Prisma, 2002) 
13 Jelvéus, Berör mig! 
14 Jelvéus, Berör mig! 
15 Björkqvist, Harmoni i klassen 
16 Kerstin Uvnäs- Moberg,. Våra okända lugn– och rohormoner. Forskning och Framsteg, nr 7, 11-14, 1994 
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arbetskapacitet.  Även när vi gör oss illa har vi hjälp av detta hormon. Om det finns en hög 
halt av oxytocin i blodet är kroppen inte lika känslig för smärta och vi får en högre 
smärttröskel.17 Uvnäs- Moberg menar att oxytocinet minskar aptiten under kort tid, men 
stimuleras på lång sikt. Aktiviteten i mag-tarmkanalen ökar samt aptiten blir bättre. Studier 
har visat att barn med dålig tillväxtkurva snabbare går upp i vikt om de får mer beröring. 18 
 
I Lpo94 står det att det är viktigt att eleverna ”känner trygghet och lär sig att ta hänsyn och 
visa respekt i samspel med andra.” 19 Genom taktil beröring stimuleras beröringsreceptorerna 
i kroppen, detta bidrar till en harmoni i både kropp och själ för både givare och mottagare. 
Detta ger på sikt sänkt blodtryck och puls. Extremt aktiva och aggressiva barn mår bra av att 
få vistas bland djur, eftersom taktil kontakt mellan människa och djur ger ett lugn i kroppen. 
Även den otrygghet och press från hem och skola som en del elever känner kan försvinna 
med hjälp av beröring. 20 
 
Massage bidrar till att kunna samordna hjärnans flöde av impulser och åstadkomma ordning 
och reda i hjärnan. Massage sägs kunna bidra till ökad koncentration och smartare barn. 21 Att 
massage påstås ge smartare barn kan tyckas tvivelaktigt dock har neurofysiologerna de 
senaste årtiondena påvisat att hjärnans funktion, kemi och struktur förbättras med riklig 
stimulans. 22 I grundskolans läroplan kan man läsa följande ”Strävan skall vara att skapa de 
bästa samlade betingelserna för elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling”. 23 
Eftersom stora delar av hjärnan består av ett känselområde stimuleras detta område vid 
beröring. Beröringen skapar lugn och trygghet vilket i sin tur kan ge upphov för inlärning.24  
 
Genom taktil beröring utvecklas även de sociala band, tillgivenhet och känslomässigt 
oberoende som vi redan har.  Redan efter födseln märks tydliga skillnader mellan pojkar och 
flickor. Flickor har lägre smärt- och beröringströskel. Följden av detta blir att flickor reagerar 
mer på stimuli än pojkar och av den anledningen kan det kännas mer givande för en förälder 
eller lärare att ge dessa barn mer uppmärksamhet.25 I läroplanen står det dock att läraren skall 
”verka för att flickor och pojkar får ett lika stort inflytande över och utrymme i 
undervisningen.”26  
 
En svensk studie på dagis och skolor visar att barnen blir lugnare och socialt mognare om 
massage införs dagligen. 27 De oroligaste pojkarna svarade bäst på behandlingen eftersom det 
minskade deras aggressivitet och omognad. Denna studie pågick i sex månader och både 
föräldrar och personal ansåg att barnets beteende förmildrats redan efter tre månader. Efter 
                                                   
17 Jelvéus, Berör mig! 
18Kerstin Uvnäs- Moberg, K. Lugn och beröring. Oxytocinets läkande verkan i kroppen. (Ort: Bokförlaget Natur 
och Kultur, 2000) 
19 Lpo 94, s 11 
20 Jelvéus, Berör mig! 
21 Ibid. 
22 Ibid. 
23 Lpo 94, s 9 
24 Jelvéus, Berör mig! 
25 Kerstin Ekengren och Barbro Hjerppe, Beröring- en av vår viktigaste förnimmelse. (Umeå: SIH läromedel, 
1995) 
26 Lpo 94, s 15 
27 Uvnäs- Moberg, Lugn och Beröring 
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studiens slut visade det sig att massagen förändrade barnen till det bättre. De barn som fick 
massage klagade mindre över kroppsliga besvär och fungerade allt bättre tillsammans med 
kamrater. Studien följdes upp och efter nio månader kvarstod de positiva effekterna och 
märktes mer ju längre tiden gick.28 
 

2.3.3. Massagens negativa sidor 
Massage kan i många öron klinga negativt när det har samröre med barn, eftersom att många 
människor förknippar det med sexualitet. Vi är idag väldigt medvetna om de pedofiler som 
finns och i vilka syften ett barns kropp blir exploaterat för dem. Detta kan göra pedagoger 
osäkra och ovilliga att börja med massage i skolan. Ett barn som under längre tid fått taktil 
beröring hemma och även inom barnomsorgen har lärt sig att skilja rätt beröring från fel 
beröring. Detta barn kommer med större säkerhet att dra sig undan när denne anser att 
beröringen är felaktig dvs. har erotiska intentioner.29 I boken �Berör mig!� menar författaren 
att de barn som masseras blir starkare i sin �jagkänsla� och kommer lättare att kunna säga 
nej.30 Om ett barn vid ett massagetillfälle säger nej, är det viktigt för pedagogen att lyssna till 
detta och acceptera det. Genom att låta barnet själv bestämma när denne vill vara med, skapar 
man en trygghet hos barnet. Vid varje massagetillfälle är det viktigt att fråga om elever vill 
vara med, eftersom att en dag kanske ett nej har blivit ett jag. Orsaken till att ett barn inte vill 
masseras kan vara många. Ett av dem kan vara barnets osäkerhet på dess egen kropp. En 
annan orsak kan vara att barn som lider av övervikt är rädda för att utelämna sin kropp åt 
någon annan. Just för att det inte är dem själva som har den tillfälliga kontrollen över 
situationen. Barn som inte fått beröring hemifrån, vet inte hur denne ska tolka den taktila 
beröring och kan ofta sluta i missnöje. Barn som lider av hyperaktivitet har svårt att komma 
ner i varv och kommer att vara svåra att ha att göra med, trots att det är dessa barn som bäst 
behöver taktik stimulering.31 
 
För barn med beröringskänslighet eller extrem hyperaktivitet kan det vara svårt att 
introducera massage, därför att de kan tycka att beröring är obehagligt eller till och med 
smärtsamt. Beröring är dock lika viktigt för dessa barn som för andra. Dessa tecken kan visa 
att ett barn lider av beröringskänslighet: ovilja att duscha, klippa hår och naglar, drar sig 
undan taktil beröring, antingen vill ha för mycket kläder eller inga kläder alls.32 Andra tecken 
kan vara att barnet inte vill stå i kö, inte vill vara i grupp med andra människor, inte vill gå 
barfota i sand eller gräs.33 
 
Vid introduktion av massage för dessa barn är det viktigt att hitta kroppsdelar där beröringen 
inte känns lika obehaglig. Eftersom att hud mot hud kontakt ger en mer intensiv kontakt är 
det bra att hitta små knep. Genom att börja stort, kan man kontakta de elever som inte annars 
tål beröring. När man arbetar med dessa barn är det viktigt att som lärare schemalägga 
                                                   
28 Uvnäs- Moberg, Lugn och Beröring 
29 Jelvéus, Berör mig! 
29 Ibid. 
30 Ibid. 
31 Ibid. 
32 Ibid. 
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kontinuerliga massagetillfällen för att barnet ska få ordning, trygghet, förtroende och att de 
ska känna igen sig. Det är av stor vikt att påpeka att massagen ges på barnets villkor, inte 
lärarens. 34 
 
Barn som är rullstolsburna kan med fördel masseras på andra sätt. Ryggmassage kanske inte 
är vad den här eleven behöver mest. Även händer och ben kan vara minst så viktiga. Lider 
barnet av en förlamning bör man inte glömma bort att även denna kroppsdel mår bra av 
beröring. 35 
 

2.4. Hur kan man som lärare introducera massage i skolan? 
I följande stycke kommer förslag på hur man kan introducera massage i skolan samt vikten 
av att informera föräldrarna.  
 
När man introducerar massage är det viktigt att först ha kontaktat föräldrarna så att de vet att 
man som lärare har tänkt starta upp massage. I klassen börjar läraren med att först berätta vad 
massage är bra för och att massage aldrig ska vara obehagligt eller smärtsamt. Sedan delar 
läraren in eleverna i par. Den som börjar massera frågar sin partner om denne får ge massage, 
här är det viktigt att betona att man får säga nej tack. Om man inte lyssnar på elevernas 
önskemål inkräktar man på deras integritet och detta ger en felaktig bild av den 
kroppskontakt skolan skall syssla med. Eleverna har rätt att avstå från massagen.36  
 
Den som får massage tar antingen plats på en sidovänd stol eller lägger sig på ett bord. Båda 
parterna tar några djupa andetag och slappnar av, den som får massage kan med fördel sluta 
ögonen. Den som masserar ska hela tiden hålla kontakt med ryggen med en eller båda 
händerna, detta för att skapa kontinuitet. Annars är det lätt att massagen blir hackig och 
obekväm. Lyhördhet är viktigt hos den som masserar, det är mottagaren bestämmer vad som 
känns bra. Läraren visar rörelserna i luften så att eleverna kan hänga med. När massagen är 
slut tackar man för att man fick ge massage. Barnen byter i sin tur plats och tillvägagångssätt 
upprepas. 37 Instruktionerna måste anpassas efter klassens behov och gruppens 
sammansättning.38 
 
Massage är väldigt kulturellt betingat och enligt Ylva Ellenby tillgodoser inte I-länderna 
barnens behov av beröring. Om barnet inte är van beröring kan situationen misstolkas som en 
allt för stor intimitet. Lena Jelvéus bygger vidare på detta område, hon anser att det finns en 
inbyggd misstro mot beröring av våra medmänniskor. Vidare skriver Jelvéus om att en 
oinformerad förälder lätt kan få för sig att massage är förknippat med sexuella aktiviteter. Av 

                                                                                                                                                              
33 Ylva Ellenby, Om du inte rör mig så dör jag. Den taktila kommunikationens betydelse för barns utveckling. 
(Stockholm: Sveriges Utbildningsradio AB, 1994) 
34 Ellneby, Om du inte rör mig 
35 Jelvéus, Berör mig!  
36 Kristina Melin, personlig kommunikation  
37 Jelvéus, Berör mig!  
38 Melin, personlig kommunikation 
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den anledningen anser hon det vara enormt viktigt med information innan massage 
introduceras. 39 

2.4.1. Introducera massage genom lek  
Under en eftermiddag i november gick vi båda kurs i klassrumsmassage under ledning av 
Kristina Melin, diplomerad massageterapeut. Melin började med att tala om massage i det 
stora hela och hur massage påverkade eleverna. Hon tog även upp hur man kan handskas med 
de elever som inte vill bli berörda. Genom att börja med beröringslekar kan man på ett 
lekfullt sätt introducera taktil beröring i sin klass. Biltvätten är en sådan lek. Den går till på så 
sätt att två personer står mitt emot varandra på knä och föreställer en biltvätt. De andra 
barnen är bilar och kryper in i biltvätten en i taget. De beställer vad de vill ha för behandling. 
Det kan vara tvätt, polering, avspolning med mera. Barnen som föreställer biltvätten gör den 
behandling som önskades. På detta sätt kan �rädslan� för massagen avdramatiseras. I skolan 
kommer man även att träffa på elever som inte vill blir berörda av något. Genom att använda 
sig av olika hjälpmedel kan man massera en elev utan direkt kontakt. Man kan börja med en 
fotboll som ger en förhållandevis beröringslös massage. När eleven accepterat denna massage 
kan man stegvis introducera mindre föremål, såsom en tennisboll eller en leksaksbil. När elev 
kommit långt i sin utveckling kan man ta ett garnnystan till hjälp. Detta ger en väldigt nära 
kontakt men beröringen är fortfarande inte hud mot hud. Dessa små hjälpmedel gör att 
eleverna får massage fast det egentligen inte vet om det. Handen är en bra kroppsdel att börja 
massera eftersom den inte är lika intim som exempelvis ryggen. Det gäller att fråga eleverna 
vad de tycker och respektera deras vilja. 40 
 
Två hjälpmedel som med fördel kan användas under massagestunden är tända ljus och lugn 
musik. Melin menar att musiken verkar lugnande, men påpekar även att musikvalet är viktigt. 
Klassisk musik kan ofta få etapper där tempot ökar och kan bli rätt kraftig. Även känd musik 
kan vara störande eftersom att barnen lätt kan börja sjunga med och tappa koncentrationen.  
Under kursens gång fick vi prova på olika sorters kompismassage som ges utanpå kläderna 
och som passar bra att arbeta med i klassen.41 
 
En hälsofrämjande skola är en långsiktig satsning och det anses ligga till grund för ett 
folkhälsoarbete. Genom att utveckla elevernas personliga integritet och självkänsla kommer 
både den psykosociala och fysiska miljön på skolan blir bättre. �Massage tar inte tid, det ger 
tid�, sa Kristina Melin under vår massagekurs. Hon menar att all den tid man lägger ner på att 
beröra varandra i skolan får man tillbaka tusenfalt och att regelbunden massage gör att bråk 
och dispyter minskar.42  
 

                                                   
39 Ellneby, Om du inte rör mig 
40 Melin, personlig kommunikation 
41 Ibid. 
42 Ibid. 
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2.5. Syfte och frågeställningar 
Syftet med detta arbete är att få en insikt i hur barn upplever massage i skolan. Vi vill även ta 
del av lärarnas åsikter och erfarenheter inom ämnet, samt belysa de för- och nackdelar 
massagen för med sig. Med detta i åtanke har vi formulerat följande frågeställningar:  
 
 
! Hur anser eleverna att de mår efter massagen i skolan? 

 
! Vilka positiva respektive negativa effekter har lärarna märkt med inslaget av massage 

i skolan? 
 
! Hur kan man som lärare introducera massage i skolan? 
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3. Metod 
Nedan kommer en redogörelse om de val som gjorts angående undersökningen. Det kommer 
en kort beskrivning angående upplägget på undersökningen samt urval. Vidare kommer även 
genomförandet, etiska överväganden samt en analys av undersökningen att klargöras. 
Slutligen kommer en metoddiskussion där en diskussion kring valen kommer att ske. 
 

3.1. Kvalitativt eller kvantitativt 
Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod, nämligen enkäter med personliga svar.43 
Genom att ställa öppna frågor anser vi att svaren vi fick var ärliga och speglar åsikter. Vår 
enkät var uppbyggd enligt en strukturerad modell och det beror på att vi ville att alla 
respondenter skall svara på samma frågor.44 
 
Våra intervjuer var av kvalitativ modell och var helt standardiserad. 45 Eftersom att vi var 
medvetna om att en intervju av detta slag gav lite utrymme för respondenten att ge personliga 
kommentarer och svar46, valde vi att efter intervjun ge läraren chans att tillägga övriga 
synpunkter som kan ses som intressanta för vårt arbete. 
 

3.2. Urval 
Vårt urval var avsiktligt i det fall att vi i förväg kontaktat de grupper vi ville träffa och även 
undersökt om den gruppen passat vårt syfte.47 Vår undersökningsgrupp var elever från år 2, 3 
och 5 där alla går på olika grundskolor inom Umeå kommun. Dessa tre klasser bestod 
sammanlagt av 50 elever varav 25 var pojkar och 25 var flickor. I vår undersökningsgrupp 
har alla elever sysslat med massage i ett eller flera år.  
 
De lärare som även medverkat i vår undersökning är båda klasslärare i år 2 respektive år 3. 
Per som är lärare i år 2 är en man i 30- 35 års ålder som arbetat med massage i flera år. Åsa, 
lärare i år 3, är i samma ålder och precis som Per arbetat med massage en längre period.   
 
Vid våra tre undersökningar har 100 % av respondenterna besvarat enkäten samt 
intervjufrågorna på ett tillfredsställande sätt. Vi anser därför att vårt bortfall beräknas till 0 %. 
 

3.3. Instrument 
Våra enkäter var uppbyggda på olika sätt, beroende på svårighetsgrad.48 Båda enkäterna 
bestod av sex frågor som var riktade till eleverna. Enkäten började med att de skulle kryssa 
för vilket kön och skriva in vilken årskurs de går i. Enkäten för de yngre eleverna är 

                                                   
43 Johansson Lindfors Maj-Britt. Att utveckla kunskap (Lund: Studentlitteratur, 1993) 
44 Davidson Bo & Patel Runa. Forskningsmetodikens grunder (Lund: Studentlitteratur, 1994) 
45 Ibid. 
46 Ibid. 
47 Johansson Lindfors Att utveckla kunskap 
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uppbyggd med hjälp av ansikten49. Tanken var att eleverna, självständigt, skulle rita en glad, 
en mittemellan, eller en sur mun beroende på hur de kände inför frågan. För de äldre 
eleverna, i år 3 och 5, var frågeställningarna detsamma men svaren skrevs på tomma rader.50 
På de två sista frågorna kunde eleverna bara svara ja eller nej och inget eget svar krävdes. Om 
de ville tillägga något fick de göra det på baksidan av papperet, dessa frågor var lika på båda 
enkäterna. 
 
Vår intervju bestod av åtta stycken frågor som var riktade till läraren och behandlade dennes 
tankar och åsikter om ämnet massage i skolan.51  Under vår intervju hade vi valt att använda 
oss av en bandspelare där vi spelade in våra samtal. I slutet av intervjun hade båda lärarna 
chansen att tillägga något övrigt som denne ansåg vikigt som vi inte tagit upp.  
 

3.4. Genomförande 
Vår enkätundersökning pågick under två dagar och under dessa dagar besökte vi tre olika 
klasser för att dela ut vår enkät. Vi valde även att intervjua två av klasslärarna som vi 
träffade. 
 
Innan vi delade ut enkäten hade klassen ett massagepass som vi fick vara med på. Sedan gick 
vi igenom enkäten med eleverna innan de fick besvara den för att bemöta eventuella 
oklarheter. Här betonade vi även att det var en anonym enkät och att de inte skulle skriva 
namn.  För de yngre eleverna i år 2 valde vi att läsa frågorna högt för att de skulle förstå samt 
för att göra det lättare för dem. Alla elever fick tid att tänka och besvara frågorna. När 
eleverna var färdiga gick vi runt och samlade in materialet för att slippa eventuella bortfall. 
 
För de äldre eleverna som gick i år 3 och 5 genomfördes proceduren på liknande sätt, det 
enda som skiljde var enkätens utformning samt att vi inte läste frågorna högt. 
 
När elevundersökningen var klar satte vi oss enskilt ner tillsammans med läraren och ställde 
våra intervjufrågor. Varje intervjutillfälle varade i ungefär trettio minuter. Eftersom att vi valt 
att ha bandspelare ansåg vi det inte nödvändigt att någon satt och antecknade. Detta gjorde att 
vi båda kunde känna in stämningen och vara med under intervjun. 
 

3.5. Etiska överväganden 
Eftersom att vår undersökning äger rum inom skolan, bör sekretess vara av största vikt. Det 
är viktigt att varken skolans personal eller elever känner sig utvikta i vår uppsats. Vi måste 
värna om individernas integritet på ett bra sätt.52 Eftersom att enkäterna besvaras utan namn 
anser vi att risken är obefintlig att de svar som eleverna gett kan kopplas till någon specifik 
elev. Enkäterna har efter bearbetandet lagts i en plastficka som förvaras i säkert förvar. 
 

                                                   
49 Se bilaga 2 
50 Se bilaga 3 
51 Se bilaga 4 
52 Davidson & Patel, Forskningsmetodikens grunder  
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Intervjuerna som vi spelat in på band har vi lyssnat på i enrum där ingen annan har kunnat 
höra vad lärarna anser. Eftersom att det krävs tillstånd av respondenten för inspelningen53 har 
vi givetvis frågat om lov innan. I vårt resultat har vi valt att använda fiktiva namn på de båda 
lärarna. Åsa och Per kommer de att kallas i fortsättningen av vårt arbete. 
 

3.6. Analys 
Alla resultat vi får fram kommer att sammanställas och redovisas i resultat som svar på vårt 
syfte. Alla resultat kommer att redovisas i löpande text, eftersom att vi anser att våra enkäter 
lättast redovisas på så sätt.  
 

3.7. Validitet och reliabilitet 
Validiteten på vår undersökning anser vi vara relativt god eftersom att vi anser att vi ställt de 
frågor som vi behöver för att svara på vårt syfte. På vår enkät fanns två frågor som senare har 
strukits eftersom de inte handlar om vårt arbete. På enkäten, riktad till de yngre eleverna, 
fanns tre svarsalternativ; bra, mittemellan och dåligt. Detta är något som kan sänka 
tillförlitligheten, eftersom att det är väldigt enkelt att inte ta ställning och därmed svara 
mittenalternativet på alla frågor.54 Trots vetskapen om detta fanns enbart dessa alternativ för 
att göra enkäten lätt och överskådlig.  
 
Den andra enkäten som riktade sig till de äldre eleverna var mer kvalitativ, där de 
självständigt fick skriva ned sina svar och om de ville lägga till något annat, fanns det plats på 
baksidan av papperet. Det enda som oroade oss angående enkäten, var att eleverna skulle 
skriva fåordiga svar, såsom bra eller dåligt. Med detta i åtanke valde vi att berätta för 
eleverna om vikten av att de utvecklar sina svar. 
 
En faktor som vi tror kan påverka respondenternas svar negativt, vare sig man använder sig 
av en kvalitativ eller kvantitativ metod är, elevens välbefinnande. Detta bör vi ha i åtanke vid 
vår diskussion55 
 
Våra intervjuer bedömer vi som tillförlitliga eftersom att dessa är helt standardiserade och 
detta gör att vi får svar på de frågor vi ställer och inte på något annat.56 I förberedande syfte 
har vi ställt våra frågor till oberoende personer eftersom det är viktigt att frågorna inte kan 
missuppfattas eller att man märker saker man vill ändra under intervjutillfället.57 
 

3.8. Metoddiskussion 
Nackdelar som vi har upptäckt med den lättare enkäten är att den enbart innehöll tre 
svarsalternativ: glad, mittemellan, sur. Det kan kännas lite osäkert att dessa åttaåringar ska ta 

                                                   
53 Davidson & Patel, Forskningsmetodikens grunder 
54 Ibid. 
55 Melin, personlig kommunikation 
56 Davidson & Patel, Forskningsmetodikens grunder 
57 Ibid. 
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ställning till hur deras kropp mår efter massage. Elever som är osäker på att bedöma sin 
sinnesstämning kan lätt ta det mittersta alternativet för att slippa ta ställning. En annan 
nackdel som vi kom på i efterhand är att de barn som har svarat �mittemellan� egentligen vill 
säga att de mår som vanligt. Om eleverna har valt att på någon fråga svara med en sur mun 
vet man egentligen inte bakgrunden till varför den är sur. Det kan vara många faktorer som 
ligger bakom denna sura gubbe, som man egentligen inte får reda på eftersom man inte i 
efterhand kan fråga eleven varför, just för att enkäten är anonym. Fördelen med denna enkät 
är att den är lätt att fylla i för eleverna och resultatet blir lätt att sammanställa. Dessutom 
kräver den inte så mycket skrivkunskaper. 
 
De nackdelar som kan förekomma med enkäten riktade till de äldre eleverna är att de kan 
verka fåordiga och skriva antingen bra eller dåligt. Även här är anonymiteten en nackdel 
eftersom man ibland i efterhand har lust att ifrågasätta varför en del elever har valt att svara 
som de gjort. Fördelarna med den lite svårare enkäten är att det inte är några bundna 
svarsalternativ så eleven får fritt skriva vad han eller hon känner och tycker.  
 
I efterhand har vi konstaterat att utformningen av enkäterna hade kunnat se annorlunda ut, 
just för att sammanställningen av resultatet lättare skulle kunna jämföras mellan klasserna. 
Enkäten riktat för de äldre eleverna hade kunnat bestå av samma svarsalternativ som för de 
yngre fast med kryssrutor istället för munnar. Under dessa rutor hade man kunnat lägga till 
rader för övriga kommentarer. I samband med sammanställningen av resultatet uppstod 
problem då vi skulle värdera svaren som de äldre eleverna givit. Det är lätt att det blir vår 
tolkning istället för elevernas svar, som presenteras i resultatet. 
 
Om man istället hade använt sig av intervjumodellen i vår undersökning hade man fått en 
djupare insikt i hur eleverna kände och tyckte. Ett alternativ är att nyttja de redan existerande 
enkätfrågorna och använda dem i en intervju. På så sätt får alla elever välja mellan redan 
bestämda svarsalternativ och intervjun blir lättare att sammanställa.58 

                                                   
58 Davidson & Patel, Forskningsmetodikens grunder 
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4. Resultat  
I följande kapitel kommer resultaten av enkäterna samt intervjuerna att presenteras. Inga 
skolor eller namn kommer att nämnas av sekretesskäl. Resultatet av enkäterna kommer att 
presenteras under de frågeställningar som återfinns i syftet. Under varje resultat kommer det 
att finnas en deldiskussion där författarna kommer att ge sina kommentarer.  
 

4.1. Hur anser eleverna att de mår efter massagen i skolan? 
Utformningen av svaren varierar från person till person, men är i överlag positiva. Fyra 
respondenter uppger på någon av frågorna att de �känner sig som vanligt�, men svarar i 
övrigt att de mår bra. En respondent har svarat på frågan om hur de känner sig när de fått veta 
att de ska ha massage på följande sätt: ”Det känns inte särskilt annorlunda, utan ganska 
vanligt.” En annan elev anger att denne är väldigt kittlig och anser att hon mår bra för att hon 
skrattar så mycket. Denna elev skriver även att hon inte masserat på sin förra skola, och att 
det känns väldigt ovant för henne. En annan respondent skriver så här: ”Jag tror jag mår bra, 
kanske lite sämre än i vanliga fall. Jag hade kvartsamtal igår och jag hatar det.” Den här 
eleven har även svarat att hon känner sig ”pirrig i magen” när hon får reda på att de ska ha 
massage.  
 
Två elever i samma klass svarade att det skulle kännas tråkigare med mer massage i skolan, 
dock ansåg resten av de tillfrågade respondenterna att det skulle kännas roligt och bra. 
 
Större delen av de tillfrågade eleverna ansåg att de mådde bra efter massagen, en elev har 
förklarat hur bra denne mår efter massage med följande ord: ”Skönt, känns som att flyga på 
moln.” Andra elever menar på att studierna går bättre efter massagestunden, vilket visas 
tydligt i följande citat: ”Bra, för att efteråt när man ska jobba så går det bättre.”  
 

4.1.1. Deldiskussion 
Större delen av de tillfrågade respondenterna uppger att de mår bra efter massagen. Att 
uppmärksamma är dock den elev i år 2 som anger att denne mår dåligt. Men på övriga frågor 
svara denne att den mår som vanligt, men även att det känns bra med mera massage i skolan. 
Kanske kan det vara så att någon masserat för hårt eller att eleven sedan tidigare hade ont i 
kroppen? 
 
Flera elever uppger att de mår som vanligt efter massagen och även många elever i år 2 har 
kryssat för mittenalternativet. Det alternativet hade vi valt att kalla mittemellan, men i 
efterhand har vi kommit på att det borde ha hetat �som vanligt�. Varför eleverna känner sig 
som vanligt tror vi beror på att de är vana vid massage i skolan och att det inte längre känns 
speciellt. Alla elever som svara att de mår som vanligt på någon av frågorna har på övriga 
frågor varit positiva och angett att de mår bra. 
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4.2. Vilka positiva respektive negativa effekter har lärarna märkt med inslaget 
av massage i skolan? 
Per är en man i 30 årsåldern som jobbar mot grundskolans tidigare år och har så gjort 
under fem års tid. Anledningen till att han började med massage var att hans sambo, som 
också är lärare, hade börjat i sin klass. Han tyckte det lät intressant och införde massage i 
sin undervisning 1998. 
 
Per har inte märkt någon förändring i hur eleverna bemöter varandra eftersom att han under 
större delen av sitt yrkesverksamma liv arbetat med massage. Detta gör att han har lite att 
jämföra med, men anser dock att massagen har en lugnande effekt på gruppen. Han hade 
även frågat sina lärarkollegor om de såg någon skillnad mellan hans klass och 
parallellklassen. Gympaläraren på skolan ansåg att Pers elever var mycket �blödigare� på 
idrotten och att det var ovanligt om det gick en hel lektion utan att någon börjat gråta. 
Eleverna var överlag mycket känsligare för hårda lekar och klarade inte av att spela spel med 
mycket kroppskontakt utan att det urartade. Om detta har något med massagens påverkan att 
göra kan han inte svara på. Per menar på att alla klasser han haft har varit lugna och sansade, 
det har aldrig varit något �stök och bök� och några slagsmål har inte förekommit. Vidare 
menar Per att det skulle vara ganska komiskt om det är massagen som gjort han elever 
�stötkänsliga�. De negativa aspekterna som Per nämner om massage är tiden. Han anser att 
massagen tar tid från undervisningen, men har ändå valt att prioritera det eftersom att det ger 
så mycket mer tillbaka.  
 
Åsa är en kvinna i 35 års ålder som jobbar mot grundskolans tidigare år i Umeå. Intresset 
för massage började för fyra, fem år sedan då hon läste en inspirerande artikel i en tidning. 
Intresset växte i och med att Åsa tog emot lärarstudenter som skrev ett examensarbete om 
massage i skolan. Dessa studenter var intresserade, duktiga samt pålästa och detta gav 
henne en kick att börja med massage. 
 
Åsa anser att fördelarna med massage är många: eleverna tränas att jobba med vem som helst, 
de är snälla med varandra, även med dem de kanske inte tycker så mycket om. Den fysiska 
biten gynnas, man blir avspänd mentalt och det sociala klimatet främjas på många sätt. Åsa 
tycker att massage borde tillämpas ända upp i högstadiet, eftersom att hon tycker att massage 
är jättebra på alla sätt och vis. Om Åsa har sett skillnader på hur eleverna bemöter varandra 
tycker hon är svårt att säga, eftersom att hon alltid hållit på med massage i sina klasser. 
Hennes klasser har alltid varit lugna och detta tror hon beror på massagen. Det hon främst 
tycker fungerar bättre är samarbetet mellan pojkar och flickor. Åsa anser precis som Per att 
massage är tidskrävande, men ser det inte som ett problem 
 

4.2.1. Deldiskussion 
Båda lärarna som vi träffat är övervägande positiva till massage. De menar på att det ger ett 
lugn i klassen och har än inte sett några nackdelar som gör att de funderar på att sluta. Detta 
uttalande stödjer Uvnäs- Moberg i sin forskning där hon kommit fram till att taktil beröring 
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stimulerar lugn och ro hormonerna.59 Per menar att han under sina år som lärare inte haft 
någon klass som var särskilt stökig och att han inte varit med om några slagsmål. Om detta 
har med massagen att göra vet han inte. Även Åsa har enbart positiva saker att säga. Hon 
menar på att samarbete mellan pojkar och flickor fungerar bättre i och med massage, något 
som vi tycker låter mycket bra. 
 
Under vårt arbete har vi funderat mycket på nackdelarna med massage. Vi har letat i många 
böcker, men det står nästan ingen om det. När det nämns menar de på att massage tar tid från 
övrig undervisning och att man som lärare kanske inte alltid har tid över.60 Båda lärarna vi 
pratat med håller med om att massage tar tid, men ser det inte som något negativt. Om man 
då tänker på den tid det tar att reda ut bråk och dispyter så kanske det kan gå jämnt upp i 
slutändan ändå. Vi tror att massage ger lugnare elever och dessa lärare stödjer vår teori. 
 

4.3. Hur kan man som lärare introducera massage i skolan? 
Innan Per introducerade massagen för eleverna, informerade han föräldrarna på ett 
föräldramöte där de som vill fick chansen att ställa frågor. Efter mötet fick de föräldrar som 
ville, stanna kvar och själva prova på hur det kändes att ha massage och reaktionerna från 
föräldrarna var enbart positiva. När läraren startar upp aktiviteten i klassen börjar han med att 
grundligt gå igenom vad massage är, vad som förväntas av eleverna och vad de ska tänka på. 
I slutet väljer han ut en elev och visar på dennes rygg hur en massagesaga kan gå till. Vid det 
andra tillfället får eleverna pröva på varandra och Per står längst fram i klassrummet och gör 
rörelserna i luften. 
 
Åsa meddelade föräldrarna att hon skulle börja med massage i ett veckobrev. Hon fick inte så 
många reaktioner, men de hon fick var enbart positiva. Innan Åsa startar upp 
kompismassagen anser hon att det är viktigt att först berätta för eleverna vad massage är bra 
för. Sedan poängterar hon att det är viktigt med vissa regler såsom att eleverna aldrig får välja 
partner själv och att det är läraren som lottar ihop eleverna två och två. Eleverna ska vara 
mjuka med varandra och de får inte leka med något annat under massagens gång 
 

4.3.1. Deldiskussion 
Som vi tidigare nämnt i vår bakgrund, är det viktigt att meddela föräldrarna om att man tänkt 
starta upp en massageverksamhet i skolan. Desto mer föräldrarna vet, desto mindre risk för 
missförstånd.61 Åsa meddelade föräldrarna i sin klass genom ett veckobrev och menade på att 
man inte bör göra en så stor grej av det hela. All annan skolaktivitet meddelas per veckobrev 
så det kändes naturligt för både henne och föräldrarna. Per däremot berättade om sina 
massageplaner på ett föräldramöte, där alla hade chans att ställa frågor och funderingar. Även 
efter mötet fick de föräldrar som vill pröva på. Vi tror att det inte spelar så stor roll hur man 
informerar, huvudsaken är att man gör det. Personligen kan vi känna att det verkade roligt 

                                                   
59 Uvnäs- Moberg, Lugn och Beröring 
60 Jelvéus, Berör mig! 
61 Ibid. 
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både för oss, men även för föräldrarna att få pröva på det deras barn gör i skolan. På så sätt 
tror vi att massagen kan avdramatiseras för de föräldrar som kanske är skeptiska. 
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5. Slutdiskussion 
I följande stycke kommer en diskussion kring de resultat som framkommit att redogöröas. 
Genom den diskussionen kommer även en slutsats samt tankar kring kommande arbete att 
framföras. 
 

5.1. Hur anser eleverna att de mår efter massagen i skolan? 
Det enkätsvar som vi funderat mycket på är svaret en elev i år 2 hade angett. Den eleven 
menade på att kroppen mådde dåligt efter massagestunden, varför kan man då fråga sig? Kan 
det vara så att den som masserade tog i för hårt, det kanske helt enkelt gjorde ont just idag. 
Eleven har nämligen svarat att han känner sig glad när han fått veta att de ska ha massage. 
När vi får taktil beröring reagerar kroppens känselreceptorer och signaler skickas upp till 
hjärnan. Vad vår kropp anser kännas bra respektive dåligt vet bara vi själva, men det är dessa 
signaler som hjärnan registrerar. 62  Om man kontinuerligt arbetar med taktil beröring ökar 
vår smärttröskel och man kanske kan klara av att massagekompisen masserar lite hårdare. 63 
Elever som inte vill vara med är något som man som lärare måste förbereda sig på. 
Emellertid hade inte den här eleven uttryckt något missnöje om att medverka i 
massagestunden.  
 
När vi såg på det övriga resultatet funderade vi på om de elever som känt sig som vanligt 
svarade så därför att det var så pass vana vid massage att det inte ansåg att massage var något 
ovanligt i deras skolvardag. Att de flesta elever känner sig positiva och glada tycker vi låter 
bra, det är endast ett svar som sticker ut från mängden och det är det som vi nämnt ovan.  
Som vi tidigare nämnt är beröring i I-länder något som minskar ju äldre vi blir, vi anser att 
man i skolan kan försöka arbeta mot detta genom massagens hjälp.64  
 
De två eleverna som båda svarat att det skulle vara tråkigt med mer massage i skolan tror vi 
sitter bredvid varandra. Vi tror även att de kan ha missuppfattat frågan eftersom att de andra 
svaren de angett är enbart positiva. Kan de ha läst frågan så här: Hur skulle du känna om ni 
inte skulle ha massage i skolan? Detta vet vi inte med säkerhet, men vi kan alltid hoppas. 
 
Som vi nämnt under metoddelen är sinnesstämningen avgörande för hur respondenterna 
svarar. Mår de dåligt kan detta influera på svaren.65 Detta märktes väldigt tydligt hos den elev 
som svarat så här: ”Jag tror jag mår bra, kanske lite sämre än i vanliga fall. Jag hade 
kvartsamtal igår och jag hatar det.” Det tycker vi visar på vikten av att det är viktigt att 
tänka på vilka olika faktorer som kan påverka eleverna. 
 
Som vi tidigare berört menar flera av författarna att massage kan stimulera inlärning66 och en 
vill sträcka det så långt som till att massage gör elever smartare.67 Att massage kan verka 
                                                   
62 Jelvéus, Berör mig! 
63 Jelvéus, Berör mig! 
64 Ellneby, Om du inte rör mig 
65 Ibid. 
66 Jelvéus, Berör mig! 
67 Ibid. 
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positivt för inlärning har några elever bekräftat, de uppger att de tycker att det blir lugnare i 
klassen efteråt. En av dessa elever vill även mena på att det går bättre i skolan efter 
massagen.  
 
 
5.2. Vilka positiva respektive negativa effekter har lärarna märkt med inslaget 
av massage i skolan? 
De två lärare som vi har träffat har under många år arbetat med massage i skolan. De vi 
tyckte var intressant var det faktum att de klasser som dessa lärare haft, alltid har varit lugna 
och skötsamma. Båda dessa lärare kunde inte säga om det berodde på massagens påverkan 
eller om de haft tur. Efter att ha läst Uvnäs- Mobergs bok Lugn och Beröring om taktil 
beröring tror vi att deras lugna klasser faktiskt beror på massagen. Hennes forskning tyder på 
att beröring av huden ger en förhöjd oxytocin nivå. Detta hormon är allmänt känd för att vara 
ett lugnande hormon68 och vad är inte bättre än lite lugn och ro i klassrummet.  
 
Pers lärarkollegor hade upplevt att hans klass var �blödigare� än andra elever på skolan. 
Gymnastikläraren hade menat på att det var ovanligt om det kunde gå en hel lektion utan att 
något börjat gråta. När vi hörde det här, skrattade vi och funderade vad det egentligen 
berodde på. Fakta är ju att oxytocinet som frigörs vid taktil beröring minskar våra 
muskelspänningar samt förbättrar blodförsörjning och cirkulation. Det är även oxytocinet 
som gör att vår kropp inte blir lika känslig för smärta än annars. Det ger alltså en högre 
smärttröskel.69  Trots den vetskapen vet vi ju att man kan känna sig rätt så utlämnad när man 
blir masserad, och det kan släppa lös stora känslor i kroppen.70  Sammantaget, kan det vara så 
att massage trots allt ger stötkänsligare elever?  
 
Att massage tar tid är båda lärarna överens om dock skiljer sig svaren lite åt. Per sa till oss att 
det tar tid, men att han prioriterar det ändå. Vi tror och hoppas att om han prioriterar massage 
måste det i sin tur medföra något positivt till gruppen. Åsa menar på att hon inte vill kalla det 
�för att ta tid�. Att det tar tid kan vara positivt på så sätt att eleverna få ta på varandra under 
ordnade omständigheter samt att de elever som verkligen behöver slappna av, kan göra det 
utan att det egentligen märks.  
 
Per har en gång varit med om en elev som inte velat vara med under massagen. Han lät då 
denna elev sitta vid bredvid under passet. Som vi tidigare nämnt är det oftast de elever som 
bäst skulle behöva massagen, som väljer att inte vara med. 71 Även Per upplevde det på så 
sätt. Just den här eleven är lite speciell och i vanliga fall anser Per att det aktiviteter som sker 
i skolan, sker för alla. Under inga andra lektioner får eleverna välja om de vill vara med, så 
varför nu egentligen, frågar sig Per?  
 
Alla författare som vi kommit i kontakt med skriver väldigt mycket om de positiva effekter 
massage har på barn och ungdomar, men nästan ingen skriver något som är negativ. Efter att 

                                                   
68 Uvnäs- Moberg, Lugn och Beröring 
69 Jelvéus, Berör mig! 
70 Melin, personlig kommunikation 
71 Jelvéus, Berör mig! 
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vi läst flera böcker ifrågasatte vi båda om det verkligen kan vara så att det verkligen inte finns 
något negativt. Det vi då fann var att massage främst fungerar på barn med �problem� ex. 
aggressiva, hyperaktiva, läs och skriv svårigheter samt elever med koncentrationssvårigheter. 
Författaren menade på att de barn som redan är lugna påverkas inte ytterliga av lite massage.  
 Istället är det främst de barn som verkar behöva mera lugn och ro som reagerar på 
behandlingen. Detta reagerade båda två på eftersom att det i annan litteratur står att alla 
elever påverkas av oxytocinet i rummet.72 Detta öppnar för nya frågeställningar som vi vill ha 
svar på.  
 

5.3. Hur kan man som lärare introducera massage i skolan? 
Här har vi förstått att det är viktigt med föräldrakontakt och att detta kan ske på olika sätt. Det 
viktigaste är att föräldrarna blir informerade och har chans att ställa frågor och funderingar.73  
 
Både Åsa och Per meddelade sina klasser innan de började med massagen, men Åsa såg 
informationen mer rutinmässigt än Per. Åsa meddelade sin klass genom ett veckobrev 
eftersom att hon inte ansåg att göra det till en större grej än något annat. Per valde att tala om 
massagen under ett föräldramöte samt ge de föräldrar som var intresserade chans att prova på. 
Vilket sätt som är rätt eller bättre går inte att bestämma, det är upp till var och en hur man vill 
gå till väga.  
 
Vi tror att när vi ska starta upp vår massageverksamhet kommer vi att göra som Per, men det 
är något som självklart kan ändras. Mycket tror vi beror på vilken slags klass man har. Något 
som vi båda kände var att med den pedofildebatt som blommade i Sverige för några år sedan, 
skulle de manliga pedagogerna vara väldigt restriktiva till att starta upp en 
massageverksamhet i vår klass. I och med detta tror vi att det är väldigt viktigt att vara tydliga 
och gärna visa på ett föräldramöte hur massagestunden kommer att gå till. Att dessutom ha en 
öppen dialog med föräldrarna och välkomna deras frågor och funderingar anser vi vara av 
stor vikt. 
 
Ett annat problem man kan stöta på är om en elev inte vill vara med under massagestunden.74 
Som vi tidigare nämnt i vår bakgrund är det oftast de elever som bäst skulle behöva beröring, 
som väljer att avstå.75 
 

5.4. Slutsatser 
Under arbetes gång har vi träffat både elever och lärare som alla pratat varmt om massage i 
skolan. Vi anser att det har varit väldigt intressant att forska inom ämnet och den kunskap vi 
införskaffat anser vi vara för livet. Genom att samla våra intryck på skolan med den forskning 
vi läst har vi dragit slutsatsen att massage i skolan behövs, inte bara för att vi som lärare ska 
få en lugnare klass utan för att eleverna ska må bättre.  
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Eleverna är dem som vi måste sätta i det främsta rummet och genom forskning har det kunnat 
påvisas att hela kroppen mår bra av massage eftersom att oxytocin frigörs i samband med 
beröring.76 I och med att kroppen mår bra sänks även stressnivåerna, något som måste vara 
väldigt viktigt för dagens elever med tanke på det tempo vi lever i idag.   
 
Även den socioemotionella utvecklingen stärks vid kontinuerlig taktil beröring och Lpo 94 
menar på att det är viktigt att eleven känner sig trygg, kan visa respekt samt kunna samspela 
med andra i skolan.77 Uvnäs-Mobergs forskning om oxytocin visar att även de elever som 
inte är med under själva massagen påverkas av oxytocinet, eftersom att det sprids som ett 
osynligt hormon i luften. Då man som lärare har svårt att tvinga elever att vara med under 
massagen tycker vi att det känns bra att även dessa elever blir indirekt påverkade bara av att 
vara i rummet.   
 
I vår litteraturbearbetning har det framkommit att de elever som bäst skulle behöva massage 
oftast är de elever som inte vill. Detta fick vi även bekräftat under vår intervju med Per som 
berättade om en elev som valde att sitta bredvid under massagestunden. Vi tror att dessa 
elever har svårt att slappna av och är mycket osäkra på sig själv och vågar därför inte ge sig 
hän till någon annan. För dessa elever måste det vara viktigt att få bli stärkt i sin egen individ 
och få ta det i sin egen takt. Vi tror dock att det är viktigt att stödja den här eleven i vilket 
beslut den än fattar angående massage. Eftersom att det alltid är på elevens villkor och det är 
viktigt att respektera deras beslut och integritet. 
 
De slutsatser vi har kunnat komma fram till är att majoriteten av de tillfrågade eleverna 
upplever inslaget av massage i skolan som bra. Även de båda lärarna anser att massage är 
något positivt som gynnar både individ och grupp. Fördelarna anses vara många och 
nackdelarna få. Båda lärarna anser att genom bra kontakt med föräldrarna kan misstro och 
misstolkningar undvikas.  
 

5.5. Fortsatt arbete 
Vi känner båda två att vi vill arbeta med massage i skolan när vi kommer ut i arbetslivet. De 
positiva aspekterna anser vi väger över de negativa och den forskning vi läst stödjer detta. 
Den kvinna som gjort den mesta forskningen kring taktil beröring anser vi vara Kerstin 
Uvnäs- Mobergs, hennes forskning stödjer det faktum att massage stimulerar eleverna 
positivt, eftersom att det ökar oxytocinet och därmed ökar även deras välbefinnande. Vi 
hoppas att det kommer mer forskning inom ämnet, som står bakom ett beslut att införa 
massage i skolans läroplan.  Som det är just nu finns inget skrivet i skolans dokument som 
stödjer att man som lärare tar in massage i klassen. Eftersom att alla nya aktiviteter måste ta 
tid från andra redan existerande tror vi att det skulle vara bra om Skolverket skulle stå bakom 
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det faktum att massage skulle passa bra i skolan.78 Vidare anser vi att det snart borde 
presenteras en ny läroplan som är aktuell för det nya 2000-talet. 

                                                   
78 Uvnäs- Moberg,. Våra okända lugn– och rohormoner. 
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Hej! 
 
Vi är två lärarstuderande som heter Johanna Nyström och Erika Pettersson. Vi går nu vår sista 
termin på lärarutbildningen vid Umeå Universitet. För att få sin examen som lärare måste man 
skriva ett examensarbete. Vårt examensarbete handlar om hur barn upplever massage. 
Eftersom att vi vet att Era barn är bekanta med massage och avslappning, valde vi att göra vår 
undersökning i Ditt barns klass.  
 
Självklart så är anonymitet och sekretess av största vikt. Alla elever kommer att få vara 
anonyma, så även skolan.  
 
Det vi vill med det här brevet är att informera Er om vad enkäten går ut på.  Enkäten i sig 
består av fem frågor där man självständigt skriver ned sitt svar. Resultatet som vi får kommer 
att ligga till grund för vårt arbete.  
 
 
Har ni frågor eller synpunkter?  
 
 
 
 
Kontakta oss gärna 
 
Erika Pettersson 
090-71 92 72 
070-303 89 19 
irika18@hotmail.com 
 
Johanna Nyström 
090-12 25 59 
070-225 28 40 
oriongirl81@hotmail.com
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Enkätfrågor 
 

Kön Kille □ 
Tjej □ Klass����.  

  
 

1. Hur mår du efter att ni haft massage idag? 
 
 
 
 
 
 
 
2. Hur känner du dig när du fått veta att ni ska ha massage? 
 
 

 
 
 
 
 

3. Hur skulle du känna om ni skulle ha mer massage i skolan? 
 
 
 
 
 
 
  

4. Hur mår din kropp efter massage? 
 
 
 
 
 
 

 
5. Får du massage hemma? 

 

JA  □       NEJ □  
 

6. Ger du massage hemma? 
 

JA  □       NEJ □ 

☺         $         % 
BRA                 MITTEMELLAN          DÅLIGT  
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Enkätfrågor 
 

Kön Kille □ Klass:������  
Tjej □  

  
 

7. Hur mår du efter att ni haft massage idag? 
 
Kommentar:�������������������������������

������������������������������������

������������������������������������ 

8. Hur känner du dig när du fått veta att ni ska ha massage? 
 
Kommentar:�������������������������������

������������������������������������ 

������������������������������������ 

9. Hur skulle du känna om ni skulle ha mer massage i skolan? 
 
Kommentar:�������������������������������

������������������������������������

������������������������������������ 

10. Hur mår din kropp efter massage? 
 

Kommentar:�������������������������������

������������������������������������

������������������������������������ 

11. Får du massage hemma? 

JA  □       NEJ □  
    Övrigt? Skriv på baksidan   

 
 

12. Ger du massage hemma? 

JA  □       NEJ □ 
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Frågor till Läraren 
 
 

1. Hur kommer det sig att du börjat med massage i skolan? 
 
 
 

2. Har du gått någon utbildning? 
 
 
 

3. Hur startade du upp massageverksamheten? 
 
 
 

4. Hur förhöll sig föräldrarna till detta? 
 
 
 

5. Hur går massagestunden till? 
 
 
 

6. Har du upplevt någon skillnad på hur eleverna bemöter varandra? 
 
 
 

7. Finns det fler på lärare på skolan som arbetar med massage i klassen? 
 
 
 

8. Hur utvärderas arbetet? 
 
 
 

9. Ser du några nackdelar med massage? 
 
 
 

10. Ser du några fördelar med massage? 
 
 
 

11.  Övrigt du vill tillägga? 
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 Årstidssagan 
 

1. Om sommaren är solen rund och gul och stor. 
Lägg händerna varsamt mitt på ryggen, gör en cirkel som blir större och större för varje 
varv. 
 
 
2. Solstrålarna värmer så skönt, det blir varm och gott 
Strykningar från ryggens mitt, den ena handen följer den andra och täcker in hela ryggen 
för att markera kroppsgränsen. 
 
 
3. Men har du sett där kommer det ett moln och ett till och ett till och ett till… 
Måla hjärtan med hela händerna mjukt och varsamt så att de täcker in hela ryggen. 
 
 
4. Vindarna blåser än ett ena hållet än åt det andra hållet.  
Varsamma strykningar, från sida till sida, täcker in hela ryggen.  
 

 
5. Hösten med blåst och virvelvindar nalkas. 
Lägg händerna ovanpå varandra. Mjuka cirklar som växlar i storlek och i styrka. 
 
 
6. Så kommer ovädret, åskan dundrar. Kan du mullra lite? 
Lös knuten hand, avslappnad handled. Växelvis och mjukt landar dina händer på ryggen. 
Barnet mmm-ar. 
 
 
7. Blixtarna ljungar och lyser upp.  
Snabba strykningar från nacken, zig-zag ner mot sätet. Enda gången under hela sagan 
som du släpper kontakten! 
 
 
8. Så kommer regnet, först lite lätt, lätt. 
Dina handleder är avslappnade, händerna mjuka, fingertopparna dansar lätt, lätt, lätt 
över ryggen. 
 
 
9. Regnet ökar och blir kraftigare och kraftigare. 
Gör regndropparna tydligare, kraftfullare och snabbare. Fortfarande är dina handleder 
och händer avslappnade. 
 
 
10. Vintern är på väg och det blir kallare. Regnet övergår i snö, stora snöflingor 

faller mjukt. Det blir alldeles vitt, tyst och stilla. 
Du lägger an hela handen, handflatan och alla fingerblommor med ett mjukt, tydligt tryck. 
Växelvis täcker du in hela ryggen med dina händer Hela tiden har en hand kontakt med 
ryggen. 
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11. Det enda man ser är en katt som går över taket och en katt till och en katt till… 
Från sätet upp efter ryggen på en sida i taget smyger katterna upp, lägg först i handloven 
sedan handen, den ena handen följer efter den andra. Hela tiden har en hand kontakt med 
ryggen. 

 
 

12. Alla sätter sig och tittar ut över världen.  
Låt dina händer ligga kvar på axlarna 
 
 
13. Då får de syn på dimman, som långsamt sveper in, det blir alldeles vitt, alldeles 

tyst och stilla. 
Gör solen igen, mjuka, varsamma cirklar som blir större för varje varv. Hela din hand 
ligger mjukt mot ryggen. 
 
 
14. Vi lockar fram vårsolen ljuvlig, skön och go. Det blir härligt varm och skönt över 

hela ryggen. 
Gör solen igen, mjuka, varsamma cirklar som blir större för varje varv. Hela din hand 
ligger mjukt mot ryggen. 
 
 
15. ”-Tack så mycket för att jag fick ge dig massage.” 
Avsluta med en hand på varje axel. 

 
 
 
 
Inspirerad av: Mia Elmsäter 
Utarbetat av: Siv Ardeby 
Illustrerad av: Åsa Söderberg 
 
(Kristina Melin, 2004) 
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Kompismassage 
 
 

1. Måla ett hjärta med båda händerna på ryggen 
 
 

2. Stryk från nacken ner över axeln. Låt handen följa kroppens konturer på 
tillbakavägen 

 
 

3. Krama nacke och axlar med en eller två händer 
 
 

4. ”rulla kakor”, små cirklar längst ryggraden (tryck till med tumloven och slappna 
av i fingrarna) 

 
 

5. Styck ”zig-zag” över en axel i taget med båda händerna 
 
 

6. Krama nacken mjukt med en hand. Den andra handen vilar på axeln 
 

 
 

7. Schamponera och massera hårbotten försiktigt 
 
 

8. Håll händerna precis så att de nuddar håret. Behåll dem där en stund och skicka 
därefter en positiv tanken till den du masserar. Släpp sedan händerna så sakta 
som det bara går och stanna ungefär 40 centimeter från huvudet. 

 
 
 


