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Sammanfattning 
Syftet med studien är att undersöka hur 23 barn i en förskoleklass upplever aktiviteten 

massage och avslappning under fyra veckor. Resultatet visar att avslappning och massage 

verkar lugnande och avstressande på barn men att vissa barn behöver tid och övning för att 

kunna genomföra massage och avslappning i klassrummet. De metoder som används i studien 

är samtalsintervjuer och deltagande observationer. Undersökningen genomförs ur ett 

sociokulturellt perspektiv där barn, lärande och socialt samspel med varandra är i fokus.  

  

Nyckelord: 

Avslappning, barn, kommunikation, massage, massagesagor, skola, stress  
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1 Inledning	  
 Jag har läst idrott och hälsa i skolan och inom ämnet tas det upp hur viktigt det är att lära sig 

innebörden av nutrition, sömn, stress och avslappning. I dagens samhälle är det många måsten 

och allt som händer runt omkring oss skall gå så fort. I skolan är det ofta en hög ljudnivå och 

stressen som finns bland eleverna sprider sig till varandra fast de inte märker det. Jag tror att 

en hög ljudnivå i klassrummet leder till en känsla av oro hos barnen och de känner sig 

stressade. Jag vill ta reda på om massage/avslappning kan ha någon inverkan på detta. Mitt 

intresse är att undersöka om oroliga klasser kan påverkas av massage och avslappning.  

 

Anledningen till att detta examensarbete skrivs om massage och avslappning i skolan är att ta 

reda på barnens upplevelser kring massage och avslappning som aktivitet i skolan. Det borde 

kunna finnas positiva och negativa effekter.  Det finns forskning som visar att både barn och 

vuxna mår bra av beröring i form av massage (Uvnäs- Moberg, 2000). Olika 

forskningsresultat som återkommer senare i texten visar hur viktigt det är med beröring för 

både vuxna och barn. De ovan nämnda forskningsresultat menar att massage och avslappning 

kan skapa lugn och kan öppna vägar till en bättre inlärning. För att vi människor skall kunna 

utvecklas behöver vi beröring. Behovet av beröring kan stimuleras med hjälp av massage och 

avslappning.  

 

 I min litteraturgenomgång nämns det vad avslappning och massage kan ge samt hur jag har 

tolkat och utvärderat materialet under studiens gång. Uppsatsen behandlar även upp hur 

massage och avslappningen kan underlätta i en förskoleklass vardag. Studien baseras på 

kvalitativa intervjuer och deltagande observationer med barn i en förskoleklass. Alla barn som 

medverkat i studien har intervjuats.  

 

Jag vill ta reda på om massage och avslappning ger synliga effekter på eleverna och i så fall 

vilka? Hur uppfattar och känner barnen massage och avslappning? Studien utgår ifrån ett 

sociokulturellt perspektiv. Jag menar att ett sociokulturellt perspektiv handlar om lärandet i ett 

samspel mellan oss människor och ett avgörande är förhållningssättet och kommunikationen. 

I ett sociokulturellt perspektiv är alla handlingar och kommunikation värdefulla och det skall 

kunna tolkas på ett rätt sätt i ett visst sammanhang. Detta lärande kan sedan plockas upp och 

användas i andra lärandesituationer (Säljö, 2003). 
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Skolverket benämner i Lgr 11 att skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och 

självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa egna problem. Eleverna ska få 

möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta självständigt som 

tillsammans med andra. Verksamheten ska ge utrymme för elevernas egna planer, fantasi och 

kreativitet i lek och lärande. Enligt Vygotskij har samspelet en stor betydelse för människans 

förändring och utveckling. Han menar att varje samspelssituation skapar kunskap mellan oss 

människor (Säljö, 2003). Vid olika sociala händelser kan erfarenheter av kommunikation vid 

tidigare sammanhang stödja barnet. Det blir att barnet formas in i relationer som gynnar deras 

sätt att vara i samspel med andra (Pramling, 2000). 

    

Tidigare forskning visar att massage och avslappningen skall ses som en naturlig aktivitet i 

skolans verksamhet (Eriksson, 1997). Samma forskning visar betydelsen av att regelbundet 

skapa lugna stunder tillsammans med barnen. Med bakgrund mot detta formulerades syftet.  

 

1.1 Syfte	  
 
Syftet med studien är att undersöka hur 23 barn i en förskoleklass upplever aktiviteten 

massage och avslappning under fyra veckor.  

 

Frågeställning: 

 

- Vad uttrycker barnen före och efter de olika tillfällena av massage och avslappning när 

det gäller genomförande, känslor och social situation? 

- Vad sker i barngruppen före, under och efter massage- och avslappningstillfällena när 

det gäller genomförande, känslor och social situation? 
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2 Tidigare	  forskning	  
Forskningen presenteras under rubrikerna: avslappning, massagens betydelse för avslappning, 

sambandet mellan massage och koncentration, barn, stress och massage/avslappning, lek och 

roller i samband med massage/avslappning.  

 

2.1 Avslappning	  
 

Avslappningsövningar har växt fram genom religioner och kulturer enligt Ben-Menachem 

(1984) i en strävan hos oss människor att bearbeta den stressiga vardagen som vi kan befinna 

oss i. Avslappningsövningar har tillämpats i Kina i tusentals år liksom massagen som har 

funnits där under många hundra år (Bin, 1992). På 1900-talet utvecklade läkaren och 

forskaren Edmund Jacobson ett muskelavslappningsprogram för att underlätta oro, spänning 

och ångest. Hans program innebar att kroppens olika muskler i en ordnad följd skulle spännas 

och slappnas av för att kunna se olikheterna.  För att nå en avslappningsförmåga som var bra 

krävdes det träning (Solin, 1991).  Författaren menar att små barn är födda med att kunna 

slappna av. När barnen blir äldre hindras deras förmåga att naturligt kunna slappna av. Detta 

gör att barnens spänningar inte försvinner ur deras kroppar. Westlund (1996) beskriver att 

skolverksamheten har högt tempo och allt för planerade dagar vilket gör att barnen själva 

stänger av sig genom att tänka sig bort och för att kunna få plats för egen tankeverksamhet.  

 

På skolan präglas barnen även av en omedveten stress där klockan styr verksamheten. Det 

skall vara raster på bestämda tider och den fria leken styrs också in efter tidsmarginaler. 

Sällström (1991) har undersökt om stress förekommer bland barn i skolan genom samtal med 

lärare. Resultatet visade att stress förekommer och det kunde avspeglas på barnen genom 

olika slags beteenden. Det kunde vara allt ifrån att de inte lyssnar, skyndar på saker och har 

svårt för att sitta still. Solin (1991) menar att detta blir en utmaning för oss vuxna som skall 

hjälpa barnen att fortsätta vara avslappnade precis som vi var födda till att kunna vara. Solin 

(1991) är forskare och lärare i Örebro och forskar kring avslappning. Författaren har vidare 

forskat kring avslappning och har kommit fram till att avslappningen innefattar en väldigt 

liten spänningsnivå i kroppens alla muskler. Detta händer när kroppen får vila och kan då 

också bidra till en mental avslappning. 
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2.2 Massagens	  betydelse	  för	  avslappning	  
 
Massage innebär beröring och det kan hjälpa kroppen att slappna av, förbättra musklernas 

styrka, stimulera blodflödet samt öka tilliten till varandra och minska oron. Massagen kan ge 

olika effekter; uppiggande effekt kan skapas vid snabba och hårda grepp och en lugnande 

effekt kan skapas vid långsamma och mjuka rörelser (Madders, 1981).   

 

Kroppens största sinnesorgan är huden som är formbar och förnyas och är vårt mest känsliga 

och tidigaste utvecklade organ (Jelvèus, 1998 och Ellneby, 1994). Genom att bli blek, svettas 

och rodna kan vi uttrycka känslor genom huden. På huden har vi många olika känselkroppar 

som vi kallar receptorer. Varje receptor har en egen funktion och utseende. De olika 

känselkropparna reagerar på tryck, beröring, värme, smärta och vibration (Jelvèus, 1998).  
Uvnäs- Moberg (2002) är en svensk forskare och har sedan länge forskat inom området 

beröring och massage. Det har alltid funnits kunskap om att massage och beröring kan bidra 

till något bra men det har inte kunnat bevisas. Genom hennes forskning visar det sig att vid 

beröring frigörs ett hormon som kallas för oxytocin, även kallat lugn och ro hormonet. 

Oxytocinet påverkar kroppen och ger stärkt immunförsvar, lägre puls och en ökad social 

interaktion vilket dämpar ångesten (Sanner, 2002). Oxytocin troddes först vara ett kvinnligt 

hormon, då upptäckten av hormonet gjordes i koppling till när mammor ammade sina barn. 

De blev lugna, fick en närmare kontakt med sina barn och blev inte så lätt stressade (a.a.). 

Därefter har det visat sig att oxytocinet finns hos både män och kvinnor och har lika stor 

betydelse för båda. Männen har testosteron och kvinnorna har östrogen och båda hormonerna 

har koppling till oxytocin (Umnäs- Moberg, 2000). 

 

Uvnäs- Moberg (2000) anser att vi människor är i behov av oxytocin för att överleva dagens 

samhälle med alla krav och måsten som finns runtomkring oss hela tiden. Dessa krav och 

måsten är inte bra för den enskilde individen och människorna som finns runt om oss. Hon 

förklarar vidare att beröring har en stor betydelse för vårt samhälle och menar att det är inte 

enbart är den enskilda individen som får ett ökat välbefinnande och en förbättrad hälsa. Det 

bidrar även till ett positivt samspel och en minskad fientlighet mellan människor (Uvnäs- 

Moberg, 2000). 
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I våra kroppar har hormonet olika betydelser. Det kan skapa en ökad koncentration, starkare 

gruppkänsla och egen självkänsla, nyfikenhet, ökad tilltro och kommunikation till andra, 

bättre näringsupptagning i kroppen, större lugn och minskad aggressivitet (Jelvèus, 1998). 

 

Även om massage är en lugn aktivitet utsöndras lugn och ro hormonet och under tiden för 

beröring är våra kroppar i full aktivitet fast det inte syns på oss. Ofta ser man inte resultatet 

med det samma utan det visar sig efter en tids användning av massage. Genom regelbundet 

användande kan effekterna visa sig i form av att kroppen blir lugn och vi får användning av 

vår egen kreativitet och inre kraft (Jelvèus, 1998). 

 

2.3 Sambandet	  mellan	  massage	  och	  koncentration	  
 

Det har visat sig att det är inte bara är de som masseras som oxytocinet frigörs hos utan även 

hos dem som masserar. Så alla som är med i massagen får en stund av lugn och ro (Uvnäs- 

Moberg, 2000). Forskningen bedrevs med studier på råttor. För att sänka nivån på 

stresshormoner hos råttorna gjorde man ungefär fyrtio mjuka handbestrykningar per minut. 

Detta resulterade i ökad tillväxt och social interaktion både hos de unga och vuxna djuren. 

Hon menar att deras reaktion var tydlig och hade ett samband med strykningarna som tillförde 

oxytocinet. Ur denna forskning om oxytocin har hon dragit slutsatsen att genom beröring 

frigörs även oxytocin ifrån oss människor. När vi människor släpper ifrån oss oxytocin anser 

hon att vi kan bilda känslomässiga samhörigheter med andra individer. Genom massagen kan 

barn bli lugnare, mindre aggressiva, mer koncentrerade och socialt mogna. Uvnäs- Moberg 

(2000) menar också att barnen klagar mindre på att de har ont i kroppen.  

 

Jelveùs (1998) menar att beröring skapar välbefinnande och att det finns fysiologiska 

förklaringar till detta. I vårt nervsystem finns det en mängd olika kemiska budbärare som 

neurofysiologer har forskat om. En av dem är oxytocin som vid beröring frigör lugn och ro 

hormonet oxytocin som nämnts. Oxytocinet kan även ha en inverkan på bättre näringsupptag, 

minskad aggressivitet, fördjupad andning, ökad nyfikenhet och kommunikation, ökad 

koncentration och interaktion med andra människor.   

 

Uvnäs- Moberg (2001) beskriver en svensk massagestudie som har visat att barngrupperna i 

förskolan och i skolan blivit lugnare av daglig massage. Stökiga pojkar var de som svarade 
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bäst på massagen.  Deras studie visade en positiv effekt och redan efter tre månader kunde 

vuxna märka av en förändring. Hela studien varade i sex månader. Barnen blev mindre 

aggressiva, lugnare och mer socialt mogna samt visade en minskad klagan på ont i kroppen. 

Studien visade att de barn som hade störst behov av att få och ge massagen var de barn som 

var mest ängsliga och oroliga. Dessa barn hade också ett större behov att träna sig på 

avslappning (Uvnäs- Moberg, 2001). Ellneby (1999) skriver att massage och avslappning 

skapar inte bara lugn och ro utan det stärker barnets förmåga att lära och ta till sig nya saker. 

Hon skriver vidare att massage och avslappning borde vara en viktig del av verksamheten för 

att skapa relationer mellan barnen och förskolelärarna. Att eleverna är mer aggressiva, stökiga 

och okoncentrerade i vårt samhälle tar hon del av i en rapport som gjorts om våra 

barngrupper. Genom att vidareutbilda lärare i massage och avslappning skulle det bidra till 

bättre fungerande barngrupper och mer avspända barn i verksamheten (Ellneby, 1999). 

 

 

2.4 Barn,	  stress	  och	  massage/avslappning	  
 

Eriksson (1997) menar på att alla barn behöver känna lugn och trygghet och att regelbunden 

användning av massage/avslappning kan vara en hjälp till att avleda stress. Om man tar 

tillvara på tillfällena och använder avslappning i verksamheten med barnen kan man få dem 

att gå ner i varv och möjligheten ger dem tid till egna funderingar och tankar (Bronsberg, 

2000). Björkqvist (2002) skriver att avslappning är något som kroppen behöver träna på för 

att det skall kännas bekvämt att använda. Genom träning kan den tillgodose många barns 

behov t.ex. ett oroligt barn blir lugnare medan ett annat barn kanske bara njuter av en lugn 

stund. Regelbunden användning menar Björkqvist (2002) kan motverka oro, spänningar och 

ångest. Stress kan yttra sig i både inre och yttre stress, den visar sig alltså inte alltid på 

kroppens yttre (Eriksson, 1997). Ellneby (1999) menar på att stress inte alltid behöver vara 

negativt. Hon menar på att om vi har en förmåga att uppfylla kraven kan det bli en positiv 

utmaning. Författaren berättar vidare att det är viktigt att ge barnen uppgifter utifrån varje 

individs mognad. Blir det en för stor utmaning kan det istället bli en bidragande faktor att 

barnet utsätts för stress.  
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2.5 Lek	  och	  roller	  i	  samband	  med	  massage/avslappning	  
 
Pullar (1994) nämner att massage och avslappningsstunderna skall kännas som en lek för barn 

i förskoleåldern. Hon tar som ett exempel att barnen leker att de föreställer olika djur som 

ligger i sina bon. Genom leken bearbetar barnen sin verklighet menar Knutsdotter Olofsson 

(1987). När barnen går in och ut ur roller kan de prova på saker som de inte vågar sig på i 

verkligheten. Här lär de sig även att öva upp sina förmågor, uttrycka sig och behärska känslor. 

I och med att leken inte har några gränser blir barnen inte rädda att göra fel och blir mer 

avslappnade menar Knutsdotter Olofsson (1987). 

 

2.6 Sammanfattning	  av	  tidigare	  forskning	  
 
Tidigare forskning visar generellt att människan blir lugnare och känner trygghet vid 

regelbunden massage samt avleder stress (Uvnäs- Moberg, 2001). Massage och avslappning 

stärker också barns förmåga att lära sig och ta till sig nya saker (Ellneby, 1999). Många 

oroliga barn har ett stort behov av beröring men behöver träna för att kunna slappna av och ta 

till sig massage och avslappning som aktivitet (Björkqvist, 2002).  
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3 Metod	  
Samtalsintervjuer genomfördes med 23 barn under tio till femton minuter vid två tillfällen 

under massage och avslappningstillfällena. Detta skedde vid två observationstillfällen. 

Intervjuerna dokumenterades med hjälp av ljudinspelare och transkriberades till text efteråt. 

Enligt Gillham (2008) passar öppna frågor in i en kvalitativ intervju. De deltagande 

observationerna dokumenterades med hjälp av anteckningar vid varje tillfälle av delaktig i 

aktiviteten. Vid avslappningstillfällena användes avslappningsmusik (se bilaga 7, Flintholm, 

2008).  Fokus under intervjuerna var barnens upplevelser av genomförande, känslor och den 

sociala situationen. (Bilaga 1) 

 

3.1 Genomförande	  

	  	  
Undersökningen har gjorts i en västsvensk förskoleklass med 23 elever i åldern 6 år. Den 

innehöll massagesagor, avslappning, barnintervjuer och observationer. Genomförandet pågick 

under fyra veckor, fem dagar i veckan och varje dag gjordes en massagesaga och en 

avslappning. Varje vecka innehöll två olika sorters massagesagor.  Sagorna varierades och 

genomfördes varannan dag med avslappning efter varje massagetillfälle. Varje tillfälle med 

massage och avslappning varierade mellan 20-30 minuter varje gång beroende på hur 

stämningen i barngruppen var. 

 

3.2 Urval	  
 
Urvalet är en förskoleklass som ofta var oroliga. Valet var medvetet eftersom undersökningen 
var inriktad på att se om massage och avslappning hade effekt på denna klassen av elever.  
 

3.3 Upplägget	  av	  massage/	  avslappning	  
 
Genomförande av massage/avslappning, observationer och intervjuer skedde under en 
fyraveckorsperiod.  
 
Under första veckan introducerades och genomfördes massagesagorna ”De tre drakarna” och 

”Väderlek” (bilaga 6 och 5) i barngruppen. Efter varje massagesaga gjordes avslappning 

(bilaga 2) med musik (se bilaga 7). Denna vecka genomfördes också den första 

deltagandeobservationen och intervjuerna med barnen.  
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Andra veckan startades upp med massagesagan  ” Muspromenad” och ”De tre drakarna” 

(bilaga 4 och 6). Därefter påbörjades avslappning (bilaga 2) med musik (bilaga 7). 

Den tredje veckan fortsatte med massage sagan ”Väderlek” och ”Muspromenad” (bilaga 4 

och 5). Vi avslutade med avslappning (bilaga 2) med musik (bilaga 7).  

Under den fjärde och sista veckan genomfördes massagesagorna ”Solsagan och De tre 

drakarna” (bilaga 3 och 6). Det avslutades med avslappning (bilaga 2) med musik (bilaga 7). 

Därefter gjordes en sista deltagandeobservation och intervjuer med barnen. Efter de fyra 

veckorna sammanställdes undersökningens resultat.  

 

3.4 Datainsamlingsmetoder 

Undersökningens datasamlingsmetoder är samtalsintervjuer och deltagande observation som 
genomfördes i en förskoleklass. 

3.3.1.	  Samtalsintervjuer	  
 
En samtalsintervju ger barnen en möjlighet att bli personliga och berätta vad de upplever och 

hur de känner det (Esaiasson, 2003). Jag anser att en samtalsintervju ger lite mer än att låta 

barnen fylla i svarsalternativ på ett frågeformulär. Här kan man ställa följdfrågor och skriva 

ner spontana uttalanden från barnen. Esaiasson m.fl. (2003) menar att man med hjälp av 

samtalsintervjuer kan ta reda på hur barnen uppfattar situationer runt omkring sig.  

 

Jag har gjort kvalitativa samtalsintervjuer med eleverna en och en efter det första och det sista 

tillfället massage och avslappningstillfället. Detta för att se hur barnen upplever och ser 

eventuella förändringar bland kompisarna och i klassrummet efter övningarna. Jag valde att 

först genomföra massage- och avslappningsövningarna för att barnen skulle få en chans att 

testa på det före det att de skulle intervjuas.    

När jag intervjuade såg jag till att eleverna inte blev störda under tiden. Vi satte oss i ett rum 

där vi kunde stänga om oss och sitta i lugn och ro avskilda från den pågående verksamheten. 

Detta för att få fram ett så bra resultat av intervjun som möjligt. Doverberg och Pramling 

(1991) förklarar att om det finns en massa störande moment runt omkring den som blir 

intervjuad kan detta bidra till ett sämre resultat. Intervjuerna gjordes enskilt och varade under 

cirka tjugo minuter på förmiddagen då barnens skoldag slutar klockan 12. Under tiden jag 

intervjuade förde jag egna anteckningar för att yttligare fånga upp saker som t ex kroppsspråk 

som inte går att fånga in via ljud.  
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”Oavsett vilken form man använder för att lagra intervjun (bandspelare, anteckningar eller vad det kan vara) 

gäller att en hel del information inte kan ses eller höras efteråt. Nyanser i utseendet, gester, leenden, tonfall m.m. 

uppmärksammas när man intervjuar.” (Trost, 2005, s.58) 

 
Genom att göra en kvalitativ intervju fångar jag upp respondenten och med ögonkontakt 

bibehålls barnets uppmärksamhet menar Svenning (2003). Min tanke med det personliga 

mötet med barnen är att eftersträva god förståelse för dem och deras handlingar. Innan jag 

påbörjar mina intervjuer har jag väl förberett barnen. Jag har berättat mitt tillvägagångssätt 

och mitt syfte med intervjuerna. Enligt Trost (2005) är det viktigt att förbereda 

respondenterna på vad som skall hända och när det skall ske. Under intervjuerna användes 

öppna frågor.  

 
”Öppna frågor kräver att du förklarar eller utvecklar.” ( Häger, 2001, s.57) 

 

Häger (2001) förklarar vidare att de öppna frågorna ofta startas med frågeorden: Vad? Hur? 

Varför?  

 

Jag använde mig av följdfrågor för att bättre förstå mig på vad barnen menade då jag inte 

förstod. Trost (2005) menar att följdfrågor kan förtydliga respondentens svar och tankesätt 

samt skapa en bättre förståelse. Efter varje intervju har jag lagt till eller tagit bort 

intervjumaterial som inte är relevant för att göra efterföljande intervjuer mer verksamma. Jag 

valde också att göra en deltagande observation av det första massage och 

avslappningstillfället och på det sista för att se skillnader på förskoleklassens beteende emot 

varandra. Denna information skrev jag ner efter båda tillfällena.  

 

3.3.2.	  Deltagande	  observation	  
 

En deltagande observation är en metod som främst används vid kvalitativa undersökningar. I 

en deltagande observation ingår observatören vid detta tillfälle då klassen skall observeras, 

vilket utförs i en naturlig miljö för barnen. Observatören blir vid deltagande observationerna 

mätinstrumentet. Under själva observationsprocessen analyserar man data (Devault & Devault, 

2002). Det finns olika nivåer att medverka i deltagande roller, t ex ”complete participant” – 

rollen. Där avslöjar man inte att man deltar i ett forskande syfte utan är bara en del av 
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gruppen. Denna nivå kan skapa etiska problem, då man lurar dem som ingår i undersökningen 

att inte berätta varför man deltar i gruppen. Detta är en metod som inte används ofta. Jag har 

använt mig av rollen som ”participant as observer” vilket innebär att jag berättar för gruppen 

varför jag är där samt deltar aktivt i gruppen (Devault & Devault, 2002). Att vara forskare vid 

en deltagande observation kan göras på olika nivåer beroende på vad forskningen har för mål. 

Metoden innefattar hela kontexten allt ifrån uppmärksammad delaktighet i aktiviteten och det 

som händer i aktiviteten. Genom att använda sig av en deltagande observation kan man ta 

reda på vad det är som händer i den situationen man vill undersöka. Genom denna metod kan 

man både analysera data och använda den som en datainsamlingsmetod. Metoden ger 

möjligheter utifrån de analyser och observationer som dagligen görs under aktiviteten genom 

att formulera om hypoterser och påtänkta frågeställningar (Devault & Devault, 2002).   

 

3.5 Etiska	  förhållningssätt	  
 

Jag  valde att använda mig av fiktiva namn när jag gjorde mina intervjuer. Häger (2007) tar 

upp att det är viktigt att skydda information för att inte kunna identifiera identiteter.  Han 

menar att man skall vara varsam med det material man samlar in för att inte avslöja någons 

identitet. Det insamlade materialet används endast till examensarbetet. Jag har gått ut med 

information till föräldrarna och fått deras medgivande till barnens medverkan i projektet (se 

bilaga 8). För att få ut så mycket som möjligt av elevernas tolkningar och upplevelser av 

projektet med massage och avslappning har jag valt att intervjua dem enskilt. Häger (2007) 

menar att genom de enskilda intervjuerna får varje enskild elev berätta om sina upplevelser 

utan att påverkas av sina kompisar. Varje elev har också rätt att avbryta deltagandet av 

massage och avslappning. 

 

3.6 Analysmetod	  
 
För att få fram resultatet och kunna göra en analys bearbetas det insamlade materialet genom 

att använda en kvalitativ innehållsanalys. Detta genom att dela upp de kvalitativa 

transkriberade intervjuerna i mindre delar för att kategorisera de viktiga delarna i dessa. Det 

kan vara svårt att urskilja vad som är viktigt och det som inte är det menar Gillham (2008).  

Genom att använda sig av en kvalitativ innehållsanalys har flera forskares analyser i de flesta 
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fall stämt överens när de dragit slutsatser från samma kvalitativa intervjuer, vilket har hög 

interbedömarreliabilitet.   
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4 Teoretisk	  utgångspunkt	  
 

4.1 	  Sociokulturellt	  perspektiv	  
 

Den ryske psykologen Lev S. Vygotsky (1896-1934) betraktade kunskap genom ett 

sociokulturellt perspektiv. Samspel och kommunikation är i fokus inom det sociokulturella 

perspektivet enligt Tellgren (2004). Hon menar att genom människans vardagliga handlingar 

skapar vi vår verklighet i sociala sammanhang. Alla är viktiga och det gäller att vara 

uppmärksam och se barns handlingar i de olika situationerna. Säljö (2000) beskriver 

människan som en varelse som är genuint kommunikativ och där individen samspelar med 

andra redan från början. För att bli delaktig i färdigheter och kunskaper beskriver Säljö (2000) 

att individen kan skapa detta genom kommunikation med andra. 

 

      

Säljö (2000) beskriver hur Vygotsky ser barnet utvecklas och lär sig med hjälp av interaktion 

med andra och att leken har en stor betydelse för barnets språkliga utveckling. Hans huvudtes 

enligt Williams, Sheridan & Pramling, Samuelsson (2000) är att tillsammans med andra barn 

som har större kunskaper än sig själv lär sig barnet på bästa sätt. Genom att ta del av andras 

kunskaper utvecklar barnet sina egna kunskaper. Vid samarbetet blir kamratsamverkan extra 

viktig och den, menar Vygotsky, stärks när barnen delger varandra kunskaper. Han kallar 

skillnaden mellan det barnet klarar att göra med vägledning och det barnet klarar av på egen 

hand för ZPD. En förkortning på ”Zone of proximal development” eller översatt på svenska 

”zonen för den närmaste utvecklingen”. Undervisningen skall bygga på turtagning och 

dialoger som skall vara ömsesidiga mellan barnen och de vuxna enligt Vygotsky (Säljö, 

2000). Williams, Sheridan & Pramling, Samuelsson (2000) argumenterar för att det ska vara 

lärarens roll att sammanfatta, ställa frågor, besvara tankar och förklara för att barnen skall 

kunna utvecklas vidare.  

 
Grunden för barns lärande och utveckling läggs redan under förskoletiden. Kunskapen och 

känslan härifrån är viktig för att interagera och möta situationer i framtiden menar Pramling, 

Samuelsson & Sheridan (2000). Författarna menar vidare att barnen har möjligheten att skapa 

sin egen identitet och bygga upp sitt eget självförtroende då de på egen hand gör sina val, rör 
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sig i olika sammanhang och kan behärska nya möten. Dessa barn som får möjligheten att 

utveckla sitt självförtroende och viljan att lära kan skapa ett lärande genom livets gång. För att 

barnen skall klara av situationer som de möter varje dag och utmaningar i sina kommande 

vardagar behöver de förberedas med förmågor och kunskaper.  
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5 Resultat	  /	  Analys	  
När intervjuerna var transkriberade sågs både många skillnader och likheter i barnens svar. 

Citat och rubriker gjordes med inspiration av Gillham (2008). I texten görs återkopplingar till 

tidigare forskning för att underlätta läsningen.  

 

5.1 Kroppen	  får	  lite	  lugn	  och	  ro	  
 
Under första tillfället av avslappningen var det många barn som hade svårt att ligga still. 

 

”Tråkigt att ligga stilla. Det gillar inte jag alls. Det händer ju inget och då blir jag sprallig. 

Då kan det vara svårt att bara ligga där”.  (Ludde, 6 år) 

 

Vissa barn uttryckte att avslappningsstunden kändes väldigt lång och jobbig för att de då inte 

visste vad de skulle hitta på. De barnen ville leka istället. Avslappningen kan vara en hjälp till 

att avleda stress (Eriksson, 1997).  Björkqvist (2002) skriver att det kan vara frustrerande att 

ligga stilla för de barn som har svårt för att slappna av. Genom att få tid till att varva ner kan 

man få möjlighet att fundera och tänka på vad man själv vill och känner (Bronsberg, 2000). 

Solin (1991) menar på att våra kroppar slappnar av när den har en lägsta spänningsnivå. Även 

när vår kropp inte längre är avslappnad kan känslan av lugn, säkerhet och sinnesro hålla sig 

kvar i musklerna. Genom att ofta träna kroppen på att slappna av jobbar den samtidigt med att 

motverka spänningar, oro och ångest. Avslappning blir en naturlig medicin som verkar 

lugnande (Björkqvist, 2002). 

 

”Det var skönt att lyssna på musiken. Jag slappnade av i kroppen. Jag kände mig som en slö 

mask, mjuk och lugn.”(Maja, 6 år) 

 

 Det är viktigt att barnen i lugn och ro får vänja sig vid de nya situationerna vid användning av 

avslappning (Ellneby, 1999). Efter första massagetillfället beskrev ett barn att han blev rädd 

då lampan var släkt och det var mörkt. Kanske hade Ludde (6 år) på grund av detta svårt att 

slappna av men i sin kommentar visar han ändå på att han vill vara med i nästa 

massagetillfälle. 
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”Jätteläskigt. Det var bra att du var nära, då var jag inte lika rädd. Vi kanske kan tända 

nästa gång så blir det nog bättre.” (Saga, 6 år) 

 

 Ellneby (1999) beskriver det är viktigt att skapa en lugn miljö för barnen och att trygghet, 

kontakt och närhet är viktiga faktorer. Några av barnen uttryckte att de hade använt den lugna 

tiden till att fundera. 

 

”Det var lite bra tror jag att ligga still och fundera på en del saker. Jag kände mig alldeles 

trött och sömnig.”(Rut, 6 år) 

 

 Användning av massage bidrar till mer avspända barn (Ellneby, 1999) och efter fyra veckors 

arbete med avslappning resulterade i att barnen uttryckte sig att de hade lärt sig olika knep att 

slappna av. Barnen har olika strategier för att kunna slappna av. 

 

” Jag försöker att räkna får. Min kompis sa att jag skulle testa det om jag inte kunde ligga 

stilla. Jag har räknat och får räkna om många gånger för jag tappar räkningen hela tiden. 

Det går lite fortare då. Jag blir lugn och kan ligga stilla.” (Robert 6 år) 

 

 Solin (1991) menar att det blir en utmaning för oss vuxna då vi skall hjälpa barnen till att 

kunna vara avslappnade, hon menar på att vi är födda avslappnade. Avslappningen bidrog till 

att han kände sig piggare efteråt och att han klarar av att koncentrera sig. Jelvèus (1998) 

menar att effekterna av användandet ger kroppen inre kraft och vi får användning av vår inre 

kreativitet. 

 

5.2 Rolltaganden	  i	  massagesagan	  och	  avslappningen	  
 
Vid massagesagans och avslappningens första tillfälle gick många barn in i roller då vi gjorde 

massagesagorna och när vi hade avslappning. Till en början var det endast ett fåtal barn som 

gick in i leken och antog olika roller men allteftersom de iakttog varandra så deltog fler och 

fler. I slutet av studien visade det sig att alla barnen valde att delta genom att inta olika slags 

roller. Genom att ta del av andras kunskaper utvecklar barnen sina egna kunskaper (Williams, 

Sheridan & Pramling, Samuelsson, 2000). Andra roller som barnen trädde in i var 

ansvarsroller då de ville att massagen skulle vara skön på sin kompis. Avslappningen skall 
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kunna uppfattas som en lek menar Pullar (1994). Under massagesagan om ”De tre drakarna” 

förvandlade sig många av barnen till drakar. 

 

”Jag blundade och då såg jag grottan, jag la mig jämte min kompisdrake och somnade jämte 

elden. Jag tror drakarna har en eld för att värma sig med. De kan ju fylla på eld med nosen 

om den tar slut. Drakar sprutar eld.” (Lotta, 6 år) 

 

I massagen och avslappningen fanns det inga rätt eller fel, Knutsdotter Olofsson (1987) menar 

på att barn blir mer avslappnade när leken undviker sådana gränser. 

 

” Visste inte riktigt hur en katt tog det lugnt så jag var en hund istället för det har jag hemma. 

Han ligger så här när han slappar. Alla ben åt höger sida och blundar med sina ögon. Då 

slappar man.” (Lina, 6 år) 

 

5.3 Massage	  skall	  inte	  göra	  ont	  
 
Många barn upplevde att det gjorde ont när de började använda massage i klassen och menade 

på att de skulle öva för att göra massagen skönare. Andra barn upplevde en stund av 

försiktighet och en varsam beröring av lätta händer som masserade dem.  

 

”Det kändes bra för det var skönt när han tog mjukt på mig.” (Anton, 6 år) 

 

Alla har ett behov av att beröras och beröra skriver Ellneby (1998). Hon menar att genom 

upplevelsen av beröring skapas inte bara ett lugn och trygghet, barnen stärker även sin 

förmåga att lära sig nya saker. Genom beröring stärks deras bearbetning av sinnesuttryck. 

Barnen lär sig hur det skall kännas att både ge och få beröring.  

 

”Det var skönt att få massage fast jag ville nog att det skulle kännas lite mer. Jag får nog tala 

om det för honom annars så vet han ju inte hur hårt han ska göra.” (Lisen, 6 år) 

 
Vid samtal med barnen visade det sig att övning på att massera lagom hårt hade gett resultat 

och de lärde sig hur de skulle utöva massage på varandra utan att det gör ont. 
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”Bara mjukt kändes det på min rygg. Många vet hur det skall gå till när vi skall massera 

varandra nu. Vi skall inte ta hårt på varandra, vi skall ta mjukt istället.” (Klara, 6 år) 

 

5.4 Vi	  pratar	  mer	  och	  bråkar	  mindre	  
 

Vid första intervjun med barnen var det många som tog upp att det var bråkigt, stökigt och 

hög ljudnivå i klassen. Ellneby (2000) beskriver att hög ljudnivån kan bidra till 

okoncentration, stress och irritation. Detta kan hindra barnen från att lära sig saker, reflektera 

och tänka. Björkman (2002) menar att barnet behöver tid att få vila och för att tänka. 

Författaren skriver vidare att med hjälp av en vuxen kan ett barn finna sitt eget behov av 

avkoppling och lugn. Under det första intervjutillfället beskriver ett av barnen 

klassrumsklimatet som följande:   

  

” Bra ibland och dåligt ibland. Bra är att jag leker med mina kompisar. Dåligt är när 

killarna stör oss i leken, de bara tar sönder det vi har byggt.” (Tea, 6 år) 

 

Regelbunden användning av massage och avslappning kan vara en hjälp att avleda stress 

(Eriksson, 1997). Vidareutbildning i massage och avslappning kan enligt Ellneby (1999) leda 

till bättre fungerande barngrupper och mer avspända barn i verksamheten. Under det sista 

observationstillfället löste barnen sina konflikter mer genom att prata och lyssna på varandra 

istället för att slå och fördärva varandras saker. Barnen som tidigare var oroliga och ängsliga 

hade störst behov av att ge och få massage och avslappning. Det märktes att det krävdes en 

hel del träning men efter fyra veckors tid visade det sig att massagen och avslappningen gett 

ett resultat i klassklimatet.   

 

”Vi leker och tycker det är roligt att leka med killarna också. De kan leka med oss utan att ta 

sönder sakerna nu när vi bygger. Då är det ju kul att killarna kan vara med oss och leka.” 

(Tea, 6 år) 
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5.5 Observationer	  
 
Massage och avslappning genomfördes i klassen under fyra veckors tid. Det första och sista 

tillfället observerades och det är resultatet av dessa deltagandeobservationer som ligger till 

grund för denna studie.  

 

5.6 Första	  observationstillfället	  av	  massage	  och	  avslappning	  
 
Till en början var det en stökig och pratig klass där många skrek och pratade i munnen på 

varandra. I och med att jag var deltagande i massagesagorna och vid massagetillfällena sökte 

jag ögonkontakt med alla för se hur barnen hanterade situationen. Vid det första tillfället av 

massage och avslappning var det många barn som inte riktigt visste hur de skulle hantera de 

nya aktiviteterna. Vissa barn pratade högt, klämde och bankade på sina kompisar när de 

masserade varandra och störde de som ville lära sig att massera. Vid avslappningen var det 

vissa barn som fnissade och pratade och aktivitetens syfte kunde inte helt ut uppnås. Andra 

barn försökte att slappna av men det var svårt när många var så okoncentrerade.  

  

5.7 Sista	  observationstillfället	  av	  massage	  och	  avslappning	  
	  
Alla barnen satte sig på sina platser för att utföra en massagesaga tillsammans. Barnen var 

tysta och lyssnade på instruktionerna som jag gav dem. Om de ville säga något räckte de upp 

handen och väntade på sin tur. Alla barnen tog försiktigt i varandra och frågade sina kompisar 

om de tog i dem lagom hårt. Alla var tysta under massagesagan och koncentrerade sig på att 

massera sin kompis. När det var dags för avslappning var det en lugn och samlad grupp som 

kunde njuta i stillhet utan att bli störda.  

 

5.8 Sammanfattning	  av	  de	  två	  observationstillfällena	  

	  
Det var en stor skillnad att observera det första och det sista tillfället. Under första tillfället var 

det en okoncentrerad klass som satt samlade. Vid massagen var det vissa barn tog hårt i 

varandra och visste inte riktigt hur de skulle utöva den på sin klasskamrat och kunde inte tolka 

sina klasskamraters känslor. Vid det sista tillfället hade alla hittat sin teknik gällande hur de 

skulle massera sin kompis. Vid första tillfället för avslappning var det många som störde 

varandra genom att prata och fnissa. Detta hade förändrats till det sista tillfället. Då låg barnen 
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ner och lyssnade på musiken utan att störas av sina klasskamrater. Sammanfattningsvis verkar 

massage och avslappningstillfällena ha påverkat den sociala situationen i klassen då de ändrat 

sitt beteende i klassrummet och mot varandra. Vid genomförandet visar de varandra respekt 

genom att vara tysta, lyssna och vänta på sin tur. På detta sätt har massagetillfällena och 

avslappningen försett barnen med ett redskap för att skapa ett lugnt klassklimat. 
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6 Diskussion	  
I diskussionen återfinns metoddiskussion där jag analyserar min roll som deltagande 
observatör och som samtalsintervjuare. Även undersökningens reliabilitet och validitet 
diskuteras i detta stycke. 
 

6.1 Metoddiskussion	  
 
Jag valde att göra en deltagandeobservation och samtalsintervjuer. I och med att jag var 

deltagande så anser jag att jag inte blev ett störmoment för barnen. Jag tyckte det var viktigt 

att kunna se barngruppens händelseförlopp i hur de hanterade aktiviteterna. Min roll i 

sammanhanget var som ”participant as observer” som innebär att jag är en aktiv deltagare i 

gruppen. På detta sätt kan jag ta reda på vad som egentligen händer i situationen jag vill 

undersöka. I intervjuerna med barnen var samtalsintervjuer en bra metod att använda sig av. 

Här kunde jag ställa min fråga och ställa följdfrågor för att få ett så utförligt svar som möjligt. 

Frågorna var öppna vilket innebar att barnen fick tillfälle att utveckla sina svar.  

 

Resultatet bör tolkas med försiktighet då de positiva resultaten skulle kunna bero på mitt 

deltagande i klassen.  Intervjuer och observationer var mina mätmetoder och de kändes 

relevanta för min undersökning. Intervjuerna och observationerna gav båda bra fakta, fast 

mest nytta anser jag ha fått ifrån intervjuerna. Genom de öppna intervjufrågorna fick barnen 

själva formulera sitt svar utan att jag påverkade dem. Tack vare att vi satte oss i ett rum med 

stängd dörr blev inte barnen stressade när de svarade på mina frågor. De satt länge och 

klurade på frågorna innan de svarade. Jag upplevde att barnen hade god tid på sig och kunde 

sitta i lugn och ro och besvara mina frågor. 

 Det positiva resultatet skulle kunna bero på att vi fick möjligheten att utöva massage och 

avslappning varje dag under fyra veckors tid. Jag anser att massage och avslappning är väldigt 

roligt att genomföra och det har troligtvis speglat av sig på barnen. Många barn tyckte att det 

var tråkigt att de skulle avsluta massage och avslappningsstunderna. Jag hoppas och tror att 

lärarna blivit inspirerade av aktiviteterna och fortsätter nu när de faktiskt gett ett så positivt 

resultat på barngruppens beteende. Innehållsanalys ansåg jag vara en bra metod för att svara 

på frågeställningarna eftersom svaren blev djupa men ärliga utan min påverkan. Möjligtvis 

skulle resultatet kunnat bli annorlunda om föräldrar och lärare hade varit intervjupersoner då 

de skulle ha sett barnens upplevelser ur en annan synvinkel. Det är viktigt att föra 

kommunikation mellan lärare och elever och mellan elev och elev. Samspelet är avgörande. 
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6.2 Reliabilitet	  
 

Under massage och avslappningsstunderna har alla barn varit aktiva och deltagit. Avvikelsen 

har varit de barn som blivit sjuka eller varit bortresta. En god reliabilitet innebär att 

undersökningen genomförs på ett tillförlitligt sätt enligt Patel (1991). Reliabiliteten anser jag 

vara hög då jag valt att använda mig av två undersökningsmetoder. Dessa metoder använde 

jag för att uppfatta de eventuella förändringar som skett. Jag intervjuade och observerade 

under två tillfällen. För att kunna få så fullständiga svar som möjligt från intervjuerna gjorde 

jag en intervju med barnen efter det första tillfället med massage och avslappning samt en 

andra intervju med barnen efter den sista och avslutande delen.  

 

Observationerna skrev jag ner efter första tillfället av massage och avslappning samt vid den 

sista och avslutande. Tack vare att jag kände barnen tidigare kunde de mer ärligt och öppet 

svara på intervjufrågorna som jag ställde till dem. Med hjälp av att jag intervjuade barnen 

under första och sista tillfället har de under aktivitetens gång fått möjligheten att själva få 

uppleva en förändring. När barnen påbörjar massage/avslappning krävs det tid för att de skall 

kunna få en egen bild och känsla för vad det är gör för att kunna lägga märke till en 

förändring. Jag gjorde min undersökning under en fyraveckors period. I och med en 

regelbunden användning av massage och avslappning såg jag en tydlig förändring. Enligt 

Patel (1991) kan barnens olika kunskaper och livserfarenheter samt deras uppfattning av mina 

frågor ha påverkat mitt resultat.  

 

6.3 Validitet	  
 
När man genomför en undersökning bör man enligt Patel(1991) ha en god validitet. Det vill 

säga att undersökningen avser det man ska undersöka. Genom att ha använt mig av två 

undersökningsmetoder anser jag en god validitet uppnåtts, genom att både intervjua och 

observera. Intervjufrågorna om klassklimatet som genomfördes med eleverna fick jag fram en 

förklaring som besvarade mitt syfte vilket var relevant i min undersökning.  
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6.4 Resultatdiskussion	  
 
Idag lever vi i ett hjul som inte tycks vilja stanna utan bara spinna vidare. I dagens samhälle 

har det även spridit sig till barnen för att våra krav allt mer höjts (Björkqvist, 2002). Därför 

tror jag att det är extra viktigt att vi som blivande lärare och självklart de som redan är ute i 

fältet inför mer massage och avslappning i dagens skolor. Då jag inledde undersökningen 

hade jag en viss förförståelse och trodde att massage och avslappning skulle ha en positiv 

effekt på eleverna i den undersökta klassen, vilket visade sig korrekt. Precis som Uvnäs- 

Moberg (2002) skriver så kunde jag märka, både genom mina observationer och intervjuer 

med barnen, att de verkade och påstod sig vara lugnare efter massagen.  

Eftersom jag har arbetat med massagesagor har barnen fått instruktioner i hur de ska massera 

och vem. Björkqvist(2002) menar att barn i dagens samhälle behöver en hjälpande hand för 

att komma till ro och njuta av att kunna få/ge massage och avslappning och då tror jag att 

massagesagor är ett bra hjälpmedel.  Även sett ur ett sociokulturellt perspektiv kan jag se att 

massage och avslappning är ett bra redskap att använda för att få ett lugn och en bra 

gemenskap i en klass. Om det sker ett lärande i en situation kan man ta med sig det och 

använda i andra situationer (Säljö, 2003).  

 

Oxytocinet gör att barnen har lättare att fungera i sociala samspel och blir mindre rädd för att 

söka kontakt och närhet till andra menar Uvnäs Moberg (2002). Effekterna av beröring är 

enligt Uvnäs Moberg (2002) att barnen upplever sig mer lugna. Massage tycker jag är ett bra 

medel för att motverka trycket utifrån. De får en chans att beröra och bli berörd och på så sätt 

skapa ett eget lugn för att kunna ta emot och bearbeta alla krav som ställs runt omkring dem. 

Detta anser jag kan skapa tryggare och mer självständigare barn. Björkqvist (2002) menar att 

barn i dagens samhälle behöver en hjälpande hand för att komma till ro och njuta av att kunna 

få/ge massage och avslappning.  

 

Jag ser att massage och avslappning är ett bra redskap att använda för att få ett lugn och en bra 

gemenskap i en klass. Om det sker ett lärande i en situation kan man ta med sig det och 

använda i andra situationer, detta beskriver Säljö (2003) i ett sociokulturellt perspektiv.  

Det var intressant att se vilken skillnad det var på barnens samspel under första 

observationstillfället jämfört med det sista. Barnen får samspela och bli lite av förebilder för 

varandra. Detta är vad jag upplevde då jag jämförde första och sista observationen. 

Tillsammans övade barnen och hjälpte varandra att göra rätt när de utförde massagen. De 
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frågade om massagen var skön istället för att ta det för givet att det var lagom hårt. Samspelet 

i klassen gjorde så att vi kunde utföra massagen och avslappningen. Barnen pratade med 

varandra och talade om hur de ville ha det. Visade varandra respekt genom att inte prata i mun 

på varandra.  Om inte barnen skulle slutat att prata, lyssna och ta hårt på varandra skulle detta 

vara en omöjlighet. Men genom övning och en bättre förståelse blev massage och 

avslappningsstunderna bara bättre och bättre. 

 

 Till en början märkte jag att klassen var okoncentrerad när de pratade och inte lyssnade. Allt 

var nytt och ingen visste riktig hur det skulle gå till. Allt var lite rörigt men när det varje dag 

upprepades visste eleverna vad som skulle hända och allt blev lite lugnare.  Jag la märke till 

att när barnen lärde sig hur de skulle massera kunde de både ge och ta en massage som var 

behaglig. Jag upplevde att barnens sätt att kommunicera ändrades. Från en början var det 

mycket bråk och i slutet pratade barnen sig ur en konflikt istället för att bara ta saker eller 

fördärva något som någon hade byggt upp. Barnen lekte med varandra och andra barn fick 

vara med om de frågade. Genom massagen byggde barnen broar till varandra (Jelveus, 1999). 

Författaren menar att man stärker samspelet med andra människor. Pramling m.fl. (2000) 

beskriver att när människor samarbetar skapas det respekt och vänlighet mellan varandra 

vilket i sin tur kan leda till kreativt tänkande, nya idéer och att hitta löningar i olika 

situationer. Säljö (2003) menar att via kommunikation finns det ett samspel vilket varje 

människa har ett behov av.  Jag anser att efter användandet av massage och avslappning har 

barnen skapat sig en tryggare relation till sina klasskompisar och är inte längre rädda för 

varandra. De har börjat prata istället för att slåss. Detta skulle på sikt kunna ge förmågor som 

jag tror att barnen kan ha nytta av i framtiden när de skall skapa nya relationer till andra 

människor.  

 

I min undersökning har det inte uppstått något negativt angående användandet av massage och 

avslappning utan istället har jag funnit positiva resultat. Uvnäs- Moberg (2002) gjorde en 

studie som visade att barnen blev socialt mognare och lugna och visade mindre aggressivitet 

mot varandra. Studien gjordes på hundra barn i förskolor och skolor. Massage och 

avslappning anser jag mot bakgrund av mina egna resultat och Uvnäs- Mobergs (2002) 

resultat vara en bra metod att använda sig av i skolverksamheten.  

 

Resultatet gjorde att jag förstärkte min syn på massage och avslappning som ett bra redskap 

för att skapa gemenskap och sampel samt att visa varandra respekt genom att ge och få en 
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behaglig massage och att få en lugn avslappning då man är tyst och visar varandra respekt. 

Människan kan via positiv beröring göra så att vi känner oss välmående och ökar vår känsla 

för välbefinnande (Ardeby, 2003). 

 

Genom massagen har barnen lärt sig att hantera sina rörelser och sin kroppsuppfattning under 

den fyraveckors period då jag använde mig av massage och avslappning. Ellneby (2000) 

beskriver att det är viktig för barnen att arbeta med kroppsuppfattning för att bli medveten om 

att den. Barnen aktiverar sina känslosinnen genom trycket via massagen. Författaren menar att 

barnens kropp skall fungera måste de ha en utvecklad kroppsuppfattning. Genom att använda 

sig av regelbunden massage och avslappning anser jag att man kan uppnå detta.   

 

Beroende på vilken uppväxt barnen har haft har de fått ta del av olika sorters kroppskontakt.  

Ett lärande ses som en aktivitet eller kunskap av flera människor i ett sociokulturellt 

perspektiv. Vi människor påverkas av varandra och det som sker runt omkring oss. De 

människor som är oss nära lär vi oss av. Det finns olika kulturer som skapar kunskaper och 

erfarenheter. Dessa kunskaper och erfarenheter som varje människa förvaltar och för med sig. 

Det kan vara allt ifrån att inte ta på varandra till att både ta i hand och kramas när man träffas 

beroende vad respektive kultur säger att man skall göra. I olika situationer agerar, uppfattar 

och förklarar vi människor och på så sätt lär vi oss att vara med i det sociala samspelet. Med 

detta förklarar Ardeby (2003) att allt runt omkring oss redan i förväg är tolkat av andra 

människors sätt att agera och handla.  
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7 Slutdiskussion	  
 
Det gäller att vara tydlig i sitt budskap när man skall introducera massage i skolan. Jag valde 

att göra ett informationsblad som gavs ut till föräldrarna. Detta skapade en förståelse hos 

föräldrarna vilket stöttade mig i mitt genomförande av aktiviteten. Jag fick en positiv respons 

av eleverna och det skapade en bra stämning då alla var beredda att ge sitt yttersta.   

Under massage och avslappningstillfällena har jag aldrig tvingat något barn att vara med. Jag 

tycker det är viktigt att man deltar av fri vilja. Massage och avslappning är lite mer intima 

aktiviteter och det kan ta lite tid att vänja sig vid saker som är nya. I min klass var det ingen 

som inte ville vara med men det var barn som inte visste hur de skulle massera och hur de 

skulle göra när de hade massage. Det krävs övning för barn att utföra massage och 

avslappning, det får ta sin tid och det är viktigt för att barnen skall kunna ta den till sig och 

göra den till sin egen. 

 

Mitt syfte med studien var att undersöka hur barn i en förskoleklass upplever aktiviteten 

massage och avslappning. Detta för att få en bredare förklaring av vad barn upplever under 

aktiviteterna, och jag anser att resultatet var bra.  Barnens upplevelser skapar en bra grund till 

vad man bör tänka på när man genomförde/genomför massage idag och i framtiden. Idag är 

det en bristande motivation hos barn i skolan. Genom min undersökning om massage och 

avslappning ser jag att det går att påverka denna motivation till det bättre. 

 



 30 

8 Didaktiska	  implikationer	  	  
 
Observationen gav mig en överblick av vilken förändring gruppen gjorde från första till sista 

tillfället av massage och avslappning. Från att vara en grupp med mycket bråk och prat till en 

grupp med samarbete och barn som lyssnar och lär ifrån varandra. Jag blev överraskad över 

att se en så stor skillnad i klassen av att använda massage och avslappning under en så kort 

tid.  Massagen och avslappningen påverkade barnens koncentration och motivation. Detta 

visade sig tydligt när barnen lekte med varandra. De löste problemsituationer med hjälp av att 

prata med varandra, de väntar på sin tur och hjälper varandra då något barn inte förstår. Detta 

menar Ellneby (1998) är ett resultat av vilken inverkan massage kan ha i skolan. 
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9 Förslag	  till	  fortsatt	  forskning	  
 
Det skulle vara roligt att vidareutveckla massagen och avslappningen genom att använda det 

under en längre tidsperiod, det finns så mycket mer att arbeta med och denna studie visar 

endast ett kortsiktigt resultat. Vidare forskning skulle ha kunnat bli ett naturligt inslag i 

barnens vardag. Kunskapen av att använda sig av massage och avslappning kan bidra till 

kontinuitet som i sin tur kan leda till trygghet.  

 

 

- En elev får beröra/massera och den andra får bli berörd för att få uppleva och utföra 

massagen. 

 

- Låta eleverna skapa sin egen massagesaga med deras favoritrörelser för att göra 

barnen delaktiga. 

 

- Massera till och utan musik för att hitta skillnader i hur barnen reagerar. 

 

- Känna på känslan att massera/ha avslappning med tända lampor eller släcka ner och 

tända bara ljus för att fånga känslan. 

 

- Massera med bollar runt kroppen, med penslar, fjädrar för att känna skillnaden med 

olika material. 

 

– Testa på olika slags massager/avslappningar för att stimulera en del av barnens sinnen 

som syn, hörsel och känsel) 

 

Genom att använda sig av musik av olika slag vid avslappningen kan man variera 

avslappningsstunderna. 
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11 Bilagor	  
 
Bilaga 1 

 

Intervjufrågor till barnen 
 

Barnens namn är fiktiva i intervjuerna. Följande frågor nedan kommer jag att använda när jag 

intervjuar barnen i massage sagan/avslappningen. 

 

 

1. Vad har du gjort idag? 

2. Hur gjorde du? 2b. Hur kändes det att få massage? 2c. Hur kändes det att ge massage? 

2d. Hur kändes det att ha avslappning? 

3. Varför gjorde du det? 

4. Hur har ni det i klassen? 
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Bilaga 2 

 

Avslappningsövningen 
  

Alla barnen skall ligga på golvet. I bakgrunden spelas det musik. 

 

• Först sträcker barnen upp sin höger arm och lägger ner den längs med kroppen. Sedan 

sträcker de upp sin vänster arm och lägger den sedan längs med kroppen. 

• Barnen får sedan sträcka upp först höger ben och lägga ner det på golvet och göra 

samma sak med sitt vänstra ben.  

• Barnen böjer sina huvuden ner mot magen, mot höger sida och sedan mot vänster sida.  

• Barnen får börja med att först sträcka upp höger arm, hålla kvar den och sträcka upp 

sin vänster arm, hålla kvar den och sträcka upp sitt högra ben, håller kvar det högra 

benet och sträcker upp sitt vänstra ben. När alla armar och ben är i luften får barnen 

lägga ner dem längs med golvet och lägga sina händer på magen och slappna av. 

Hur länge barnen har avslappning kan variera beroende på koncentrationen i gruppen. Det kan 
vara allt ifrån 2 minuter till 10 minuter. 
Barnen får instruktioner att allt eftersom jag berör dem på fötterna får de sakta resa sig upp. 
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Bilaga 3 

 

Massage sagan ”Sol- sagan” 
 
Alla barnen sitter i en rund ring på golvet med sin kompis ryggtavla framför sig. Alla barnen 
börjar med att lägga sina händer på kompisens axlar. 
 
Det var en gång ett sommarland där solen lyste varm och skön och värmde alla blommorna 
och träden, djuren och människorna. 
(Gör cirklar från mitten av ryggen som blir större och större med handflatorna.) 
 

Solens strålar var ljuvliga och kändes sköna. 

(Från mitten med fingertopparna ut åt alla håll.) 

 

En dag täcktes himlen av många stora tjocka moln. Så stora var molnen att solen inte syntes 

mer. 

(Cirklar med fingertopparna över hela ryggen.) 

 

Det började blåsa. Först lite grann och sedan allt mer. Det blåste upp till höststorm. Träden 

vajade och bladen virvlade i vinden. 

(Handflatorna växelvis från nacke och axlar ner till rygg- slutet.) 

 

Det började regna. Regnet öste ner. Det blev blött och stora vattenpussar överallt som barnen 

hoppade i. 

(Trumma med fingrarna över ryggen.) 

 

Sedan blev det kallare och vintern tog vid. Regnet blev till snö. Mjuka snöflingor dalade sakta 

till marken. Allting blev vitt och vackert och det blev alldeles tyst. 

(Trumma lättare och långsammare.) 

 

 

 

 

Det enda man kunde se var en liten katt som klättrade upp……… Och en till…… Och en till 

som satte sig och började spinna. 
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(Vandra med två fingrar upp på en sida av ryggen till axeln. Upprepa på andra sidan. 

Klättra uppför ryggraden och nacken till huvudet. Cirkla med fingrarna i håret.) 

 

Där satt de tills solen åter tittade fram och värmde upp jorden igen. Och solen strålar kändes 

sköna och varma. 

(Cirklar på ryggen från mitten som blir större igen, Och fingertopparna till sist.) 
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Bilaga 4 

 

Massage sagan ”Mus promenad” 
 

Alla barnen sitter i en rund ring på golvet med sin kompis ryggtavla framför sig. Alla barnen 

lägger sina händer på nedre delen av ryggen på barnet framför sig. 

 

En mus kryper ut ur sitt hus. Han skuttar glad nedför en liten kulle.  

(Spring med fingrarna uppför ryggen till axeln. (Hoppa nerför båda armarna.) 

 

Bredvid en flod hittar musen en nöt som han knaprar på. Mm, den var god! 

(Knapra på ett finger med tummen och pekfingret). 

 

Han äter en nöt, två nötter, tre nötter, fyra nötter, FEM nötter innan han blir mätt. Nu orkar 

han inte äta mer.   

(Knapra på ett nytt finger för varje tal). 

 

Plötsligt smyger en räv hitåt. Musen flyr!  

(Spring tillbaka från handen upp på axeln och ta stora skutt nedför ryggen.) 

 

Räven springer efter musen, men nu ser den inte musen längre. 

(Spring uppför ryggen och kryp ihop med handen i nacken) 

 

Vart har musen tagit vägen? Har den hoppat upp på huvudet? 

(Hoppa lätt med fingrarna över huvudet.) 

 

Var kan den vara? Kanske under benet! 

(Spring ner till benet och plocka löst med fingrarna under låret och på vaden) 
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Musen springer till ängen så fort han kan. Han springer in till sitt hus och vilar. 

(Spring med fingrarna uppför benet, upp på axeln, hoppa ner för ryggen och lägg 

händerna på samma ställe som ni började.) 



 41 

 

Bilaga 5 

 

Massage sagan ”Väderlek” 
 

Så här gör man: 

 

Barnen sitter i en lång rad bakom varandra. Barnet som sitter längst bak ska skicka en 

”väderleksrapport” till barnet framför med hjälp av beröring: Exempel: 

 

• Regn: Trumma med fingertopparna på ryggen. 

• Sol: Rita en stor cirkel, med några streck som strålar. 

• Storm: Ta tag om axlarna och skaka fram och tillbaka 

• Mjuk vind: stryk med fingertopparna lätt över ryggen och andas mjukt i nacken.  

• Åska: Tryck med korta, snabba tryck med knytnäven på flera punkter på ryggen, rita 

sedan sicksackmönster med pekfingret.  

• Snö: Dansa lätt med fingertopparna från nacken och ner över ryggen. 

 

När barnet som sitter näst sist i raden tagit emot meddelandet, skickar han eller hon det vidare 

till barnet framför. När väderrapporten har gått igenom hela raden reser sig det första barnet, 

sätter sig sist i raden och för meddelandet vidare till den som först började. Barnet som nu 

började får nu berätta: Är det samma väderrapport som skickades iväg? Om inte får barnen i 

tur och ordning berätta vilket meddelande de har uppfattat och vad de själva skickade vidare.  
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Bilaga 6 

 

Massage sagan ”De tre drakarna” 

Barnen samlas i en ring så att alla barn har en ryggtavla att massera på. Alla börjar med att 

lägga sina händer på en kompis axlar. 

 
I en grotta långt, långt in i skogen. 
(För handen runt i en spiral på ryggen) 
 
Dit solens varma strålar aldrig når. 
(Dra med fingrarna från mitten och 
ut– som solstrålar) 
 
I den mörka, mörka grottan bodde det tre små 
drakar 
(Gör ”fåglar” med hela händerna 
över ryggen, en hand i taget) 
 
När kvällen kom 
(Dra hela handen långsamt 
neråt flera gånger på ryggen) 
 
Och himlen fylldes med stjärnor 
(Dra fingertopparna från stängd 
hand – till öppen) 
 
Tassar de små drakarna ut ur grottan 
Först kom storasyster drake 
(Gå med hela handflatan upp från 
svanken på var sin sida om 
ryggraden) 
 
När kusten är klar kommer mellanbror drake ut ur 
grottan försiktigt 
(Gå med knutna händer upp från 
svanken på var sin sida om 
ryggraden) 
 
Och sist av de tre trippar lillebror drake ut ur 
grottan 
(Gå med alla fingertopparna ihop upp 
från svanken) 
 
De springer nyfiket omkring i skogen och luktar på 
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alla träden och gräver i alla hålen 
(Hoppa med fingrarna från sida till sida) 
Men plötsligt kommer dimman in över skogen 
(Smek mjukt över hela ryggen med 
hela handflatan) 
 
Och regndropparna börjar falla över skogen och de 
tre små drakarna 
(Dutta med fingrarna över ryggen) 
 
En blixt lyser upp himlen och sen kom en till, och 
ytterligare en 
(Gör en stor blixt med båda 
handflatorna ner för hela ryggen) 
 
De tre små drakarna blev väldigt rädda och sprang 
snabbt tillbaka till grottan. Först sprang storasyster 
drake 
(Gå med hela handflatan upp från 
svanken på var sin sida om 
ryggraden) 
 
Sen sprang mellanbror drake 
Sist kom lillebror drake 
(Gå med alla fingertopparna ihop 
upp från svanken) 
 
Tillslut var de alla tryggt tillbaka i grottan 
(För handen runt i en spiral på ryggen) 
 
Avsluta sagan med att alla som ger massage sätter 
sina händer på mottagarens axla 
(Gå med knutna händer upp från 
svanken på var sin sida om ryggraden) 
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Bilaga 7 

 

Musik till avslappningen 
 

Music for Mindful Living 

- being here and now 

Henning Flintholm(2008) 
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Bilaga 8 

 

Informationsbrevet till barnen och föräldrarna 
 

Hej alla barn och föräldrar i förskoleklassen! 
 

Jag heter Tina Sörensen och läser till lärare på högskolan i Halmstad. Jag skall göra min 

slutpraktik här hos er under veckorna 35-39. Under tiden jag kommer att vara i klassen 

kommer jag att göra massage sagor och avslappning med era barn. Detta kommer jag sedan 

att skriva om i mitt examensarbete.  

 

Barnen kommer att få börja med att göra enkla och roliga massage sagor då de får prova på att 

göra olika rörelser på varandras ryggar. Efter varje massagetillfälle kommer vi att ha 

avslappning till musik.  

 

Jag kommer att intervjua barnen vid två tillfällen och vill därför be om eran tillåtelse att göra 

dessa intervjuer. I mitt arbete kommer era barn att vara helt anonyma och nämnas enbart vid 

fiktiva namn. Jag tar inte heller upp i vilken skola som jag genomför aktiviteten i.  

 

Har vi några frågor när det gäller massagesagorna och avslappningen får ni gärna ställa frågor 

till mig. 

 

Mvh 

 

Tina Sörensen  

XXX-XXXXXXX 
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