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Sammanfattning 
 

Forskningsbakgrund 
I dagens förskola och skola tenderar elevgrupperna till att bli allt större medan antalet 

pedagoger minskar. Uvnäs Moberg (2000) har i ett flertal studier visat på att beröring 

aktiverar kroppens lugn – och - ro hormoner oxytocin. Studier vid bland annat det 

Amerikanska Touch Research Institutet i Miami har visat att massage har en ångestdämpande, 

lugnande och avslappnande effekt på elever. Inlärningen och problemlösning sker för det 

mesta lättare efter massage. 

 

Syfte 
Vårt syfte är att undersöka pedagogers syn på de känslomässiga, interaktionella och kognitiva 

aspekterna hos eleverna som en följd av elevmassage. 

 

Metod 
Forskningsmetoden vi har valt är kvalitativ det vill säga det vi kan tolka, förstå, känslor och 

upplevelser. Vi har genomfört 15 strukturerade intervjufrågor med hjälp av fyra pedagoger 

som aktivt tillämpar elevmassage i förskoleklass upp till tredje årsklass.  

 

Resultat 
Slutsatsen vi gör utifrån resultat och litteratur/teorier är att det förmodligen kan vara bra med 

elevmassage i vissa fall men dock inte i alla fall. Tendensen av våra respondenters 
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intervjusvar har gett signaler om att klimatet blir lugnare i gruppen och skapar en 

öppningsport för samspel mellan eleverna. 
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 Inledning
 

  

Avsikten med studien är att undersöka om elevmassage kan vara en metod att arbeta med i 

förskola/skola för en positiv påverkan på de känslomässiga (individens upplevelser med 

sinnena), interaktionella (ömsesidig påverkan/samspel i grupp) och kognitiva (individens 

utveckling av sinnen, minnen och språk) aspekterna hos eleverna. I denna studie skriver vi om 

bland annat Währborgs och Uvnäs Mobergs tidigare forskningar om massage. Det resultatet 

som forskarna kom fram till var att beröring och massage ger positiva effekter i form av ökat 

lugn, mindre aggressioner och en social interaktion hos eleverna. 

 

Stress blir ett alltmer vanligt symptom hos elever i förskola/skola. Stressymtomen kan 

härledas vidare till allt för höga krav och förväntningar från olika håll. Währborg (2002) 

skriver att det faktiskt inte är nuet som stressar de flesta människor idag utan det är tankarna 

på det som skall göras. Uvnäs Moberg (2000) förklarar att i vår tid upplever många människor 

att lugn och ro är en bristvara. Koncentration och stress går inte ihop. Kan elevmassage vara 

en lösning för att reducera stressen hos eleverna? 

 

Efter det att vi har varit ute på Vfu (verksamhetsförlagd utbildning) har vi kommit i kontakt 

med elevmassage och hört och uppfattat att det kan ha goda effekter på stressade elever. Vi 

valde därför att göra en studie där vi avser att undersöka pedagogers syn på de känslomässiga 

interaktionella och kognitiva aspekterna hos eleverna som en följd av elevmassage.  Vi tror att 

det är viktigt som pedagog att vara lyhörd och se till att minska stressen i förskola/skola. För 

att få ett lugnare och harmoniskare klimat ute i förskola/skola tror vi att man måste ha ett 

holistiskt tänkande. Vi tycker att dessa tre aspekter spänner över helheten från den enskilda 

individen till den enskilda gruppen. Därför vill vi vidare undersöka om elevmassage kan vara 

en metod att arbeta med ute i förskola/skola.  
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Syfte och frågeställningar 
 

 

Syftet med studien är att undersöka pedagogers syn på de känslomässiga, interaktionella och 

kognitiva aspekterna hos eleverna som en följd av elevmassage. 

 

 Hur påverkas samspelet mellan eleverna? 

 Påverkas den kognitiva utvecklingen hos eleven?  

 Vilka känslomässiga aspekter har pedagogen märkt hos eleverna som en följd av 

elevmassage? 
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Forskningsbakgrund, tidigare forskning om massage 
 

I följande avsnitt om forskningsbakgrund har vi skrivit om massagehistorik och skrivit om 

tidigare forskning som bedrivits om ämnet elevmassage/massage/beröring. Skriver 

läroplanerna något om massage i förskola/skola? Forskningen som vi skrivit om tar upp vad 

som kan hända fysiskt och psykiskt i kroppen vid massage. Vi skriver om elevmassagens 

effekter på elever från olika kulturer samt om det påverkar inlärningen och klimatet i 

elevgrupp. 

 
 

Historik om massage 
Svensson (1996) skriver om Per- Henrik Ling som idag kallas för gymnastikens fader. Han 

skapade den ”Lingiska” gymnastiken. På den tiden fanns det ingen gymnastik, men Ling 

insåg värdet av att göra särskilda övningar för att på så sätt stärka både kropp och själ. Den 

bestod av en metod av såväl rörelser som massage. Den svenska läkegymnastikens fader Per- 

Henrik Ling introducerade därmed sjukgymnastiken i Norden för snart 200 år sedan. Han 

insåg att massage var värdefullt för hälsan och satte massage på skolschemat. Berg (1925) 

skriver i sin ”Läkarebok” att antalet sjukdomar, som med fördel kan behandlas med massage 

är nästan obegränsat. Svensson (1996) skriver att sedan Bergs ”läkarebok” utkom 1925 har 

kunskapen om olika specifika sjukdomars botande ökat dramatiskt. Den förre skriver att det 

ligger en gammal sanning i Henrik Bergs påstående. Massage kan ha en helande effekt på en 

mängd olika sjukdomar. Även om det är först på senare tid som vetenskapen börjat intressera 

sig för beröringens effekter, finns den beskriven i urgamla källor. I Bibeln finns det gott om 

uttalanden om händer och beröringens betydelse skriver Svensson (1996). Likaså 

Hippokrates, läkekonstens fader, (400 f. Kr) uttalade sig om att ”knådning” var helande för 

kroppen. 

 

Svensson (1996) skriver att det är fler människor än vad man kan tro som förknippar massage 

med intimitet och sex, vilket ställer till med problem. Problemet har förstärkts av att det finns 

en del oseriösa människor som ägnar sig åt massage som dold prostitution. Svensson (1996) 

förklarar vidare att det inte är så konstigt med tanke på detta att en del pedagoger och 

föräldrar till barn på förskolor och skolor har en viss skepsis till just elevmassage. 
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Berg (1925) skriver att massagen kommer att breda ut sig och vinna folkets förtroende. Men 

Berg fick fel, massagen försvann. Läkemedel och medicinsk teknologi tog över, massagen 

fick dåligt rykte som sex och bordellförknippat. Men på 1990- talet tycktes något vara på 

gång. Ett starkt tecken är att det finns högskoleutbildningar och kurser sen hösten 1994 i 

massage. Idag finns det kurser för pedagoger inom förskola/skola så de kan introducera 

elevmassage på sina respektive verksamheter. 

 

Förankring i styrdokumenten  
I styrdokumenten (läroplanerna Lpo 94 och Lpfö 98) står det ingenting direkt om massage i 

skolan, men det finns inte heller någonting som kan anföras emot det.  

 

Lpfö 98 skriver att förskolan skall ta till vara och utveckla eleverna till att få ansvarskänsla 

och social handlingsberedskap. På så sätt grundläggs tidigt en tolerans och solidaritet hos 

eleven. Förskolan skall också uppmuntra och försöka att stärka elevernas medkänsla till andra 

elever och deras situation. I Lpfö 98 står det att det är grundläggande att pedagoger bidrar till 

att utveckla elevers motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning, samt att de skall få 

sina behov respekterade och tillgodosedda i förskolan. 

 

Enligt kursplanen för idrott och hälsa så ska skolan ha en tydlig inriktning mot att skapa en 

god livskvalitet. Detta inkluderar god hälsa och en god miljö så att eleverna blir förtrogna 

med sambanden mellan livsstil, livsmiljö och hälsa. I skolan skall man arbeta med att 

förebygga arbetsskador och sjukdomar. Undervisningen skall göra eleverna mer 

kroppsmedvetna och bli mer uppmärksamma på vad som är skadligt och vad som förbättrar 

deras förutsättningar för god hälsa. Eleverna skall förstå betydelsen av att man sköter om sin 

egen kropp. De får uppleva hur allt hänger samman - kroppen, känslorna, intellektet och 

tankarna och få känna att allt är beroende av varandra. Undervisningen skall bidra till att 

kroppsuppfattningen blir god hos eleverna.  

 

I Lpo94 för grundskolan finns det angivet att pedagoger bör arbeta med elevernas hälsa i 

skolan. Det är vår skyldighet som pedagoger att göra detta. Skolan skall försöka främja 

elevernas harmoniska utveckling i skolan. Detta skall presteras genom en varierad och 

balanserad sammanfattning av innehåll och arbetsformer. I Lpo 94 står att det är viktigt att 

eleverna känner trygghet och visar respekt och hänsyn till andra i samspelet. 
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Gruppens betydelse för individen 
Det är livsviktigt för alla människor att leva i grupp. Det är ur gruppen som vi får bekräftelse, 

det är då vi växer - tillsammans med andra. Vi har ingenting att utvecklas med och emot om 

vi inte har en grupp att spegla oss med. Människan är en social individ som är ständigt 

beroende av gensvar från andra. I varje grupp utvecklas normer för vad som är bra respektive 

dåligt beteende skriver Mathiasson (1994). Familjen är primärgruppen för 

personlighetsutvecklingen för barnet förklarar Åberg (1994). Men samspelet med andra kan 

knappast övervärderas för utvecklingen. Man är någon, man tränar sin samarbetsförmåga ihop 

med andra och i detta har förskola/skola en stor uppgift. Varje klass har sitt speciella 

klassrumsklimat där gruppdynamik och ett inre spänningsfält som alla gruppmedlemmar 

skapar och formar tillsammans. Eleverna får en känsla för varandra, får förväntningar och blir 

beroende av varandra så att de kan skapa en dynamik som är speciell för den enskilda 

gruppen. Vidare förklarar Åberg (1994) att detta har en avgörande betydelse för om 

skolarbetet skall fungera. Klimatet i en klass är mycket beroende av hur pedagogen tar sitt 

ansvar att lösa konflikter och se till gruppens bästa. En värdefull förmåga som pedagog är att 

kunna matcha gruppens behov som ofta skiftar beroende på gruppkonstellation. Strävan mot 

att skapa en god relation är en ständigt pågående process. Genom detta skapas empati och 

förståelse för varandra och man utvecklas som individ och gruppen stärks. Vid 

kontaktövningar skapas förutsättningar för eleverna att komma varandra närmare och våga 

röra vid varandra. Trygghet innebär att både våga ha fysisk och psykisk kontakt i en grupp. 

Beröring är ett sätt att träna eleverna att samspela med varandra och lugna dem som är 

oroliga. Syftet är att skapa lugn och underlätta kontakt mellan eleverna i klassrummet, att 

skapa harmoni.  Samvaron med andra är tillräckligt menar Sjölund (1989) för att påverka 

individens beteende. 
 

 
Fysiska aspekter 
Under 1990- talet gjorde forskningen när det gäller massage och beröring avgörande framsteg. 

Bland andra ledde den svenska professorn Kerstin Uvnäs Moberg (2000) flera studier som 

visade att beröring aktiverar kroppens lugn – och - ro hormoner oxytocin. Koncentrationen av 

stresshormonerna noradrenalin, adrenalin och kortisol sjunker, vilket påverkar kroppen 

positivt i många riktningar så som: 
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 Läkningsförmågan blir bättre.  

 Matsmältningen fungerar bättre. 

 Näringsupplagringen blir större. 

 Tillväxten ökar. 

 Stärkt immunförsvar. 

 Man får höjd smärttröskel. 

 

Det kroppsegna ämnet oxytocin produceras i många situationer präglade av vällust och 

välbehag (Uvnäs Moberg 2000). 

 

Währborg (2002), hjärtläkare och forskare skriver, om sitt projekt BUS (barn under stress i 

skolan). Han genomförde ett forskningsarbete om avslappningens påverkan på elever. 

Stressnivån mättes hos en grupp grundskoleelever i Göteborg som kontinuerligt arbetade med 

taktil stimulering – fjäderlätt beröring och avslappningsträning. Eleverna hade regelbunden 

avslappningsträning och taktil stimulering tre gånger i veckan i tre månader. Efter dessa tre 

månader hade halten av stresshormonerna cortisol, noradrenalin, adrenalin och dopamin med 

flera sänkts. Detta mättes från elevernas urin. Av detta drog Währborg slutsatsen att 

avslappningsträning och massage är stressreducerande. Eleverna hade också fått fylla i 

frågeformulär där de fick göra en nivåbedömning av sin ilska och irritation. Efter 

forskningsarbetet fastställdes det att stressnivåerna hade sjunkit. Summan av Währborgs 

forskning blev att avslappning och elevmassage har goda effekter när det gäller att reducera 

stress. I bland annat Währborgs (2002) och Uvnäs Mobergs (2000) studier har man sett hur 

beröring och massage ger positiva effekter i form av ökat lugn och mindre aggressioner hos 

eleverna.  

 

Elever kan vara stressade utan att pedagogerna vet om det. De kan bli gnälliga, få ont i 

huvudet, ont i magen och blir oftare förkylda, nedstämda. De kan kasta saker, få dålig aptit, 

bli inåtvända och vara rädda. Eleverna säger inte alltid ifrån för de vet kanske inte var 

problemet ligger. Elever/barn i dag har oftast mycket omkring sig såsom bullriga skolmiljöer, 

läxor, klasskamrater och aktiviteter på fritiden. Detta är ofta en vanlig dag i ett barns liv. Man 

skall hinna med allt och lite till och inte ens vi pedagoger/vuxna ger signaler till 

eleverna/barnen att stress är ett dilemma. I en amerikansk studie fick föräldrarna till elever i 

en klass gradera hur de trodde att deras barn mådde i skolan. De flesta svarade att barnen var 

lyckliga och mådde bra. Men det visade sig att hälften av klassen kände sig ensamma och 
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olyckliga (Währborg 2002). Inger Olsson, medicinsk forskare, har gjort en studie där hon 

undersöker om taktil massage har någon betydelse för välbefinnande och återhämtande. 

Resultaten pekar på att taktil massage kan förbättra livskvaliteten hos människor. Men det är 

viktigt att all beröring sker med respekt så att den inte upplevs som kränkande. Jonsson 

(2002) skriver att särskild lyhördhet krävs vid massage för att kunna tolka kroppsspråket som 

ger svar på hur människan upplever massagen. 

 

Massage är en bra grund för att förebygga bland annat aggressivitet, stress och konflikter 

skriver Uvnäs Moberg (2000). Elever som masserar slår inte varandra, om en muskel är mjuk 

och inte innehåller en massa nedtryckt ilska och rädsla så kommer den inte att användas för 

att slåss med. Om man vill skapa förståelse och medmänsklighet mellan elever som senare 

kommer att bli vuxna skall man börja i tidig ålder tydliggör Almqvist (1992a). Det är då 

eleverna formas för framtiden.   

 

 
Känseln vårt viktigaste sinne 
Tack vare huden lever vi och redan i sjunde graviditetsveckan reagerar fostret på beröring. 

Skulle vi förlora alla de andra sinnesorganen såsom hörsel, syn, lukt och smak så skulle vi 

trots allt överleva. Men förlorar vi mer än en sjundedel av vår hud så dör vi (Uvnäs Moberg 

2000). Barn som är understimulerade och som har liten kontakt med människor och föremål 

utvecklar inte de sensoriska, motoriska och intellektuella funktionerna. Detta kan leda till att 

flera av barnen dör skriver Ekengren & Hjerppe (1995). Det är tydligt att beröring är 

livsviktigt för utveckling och inte minst för vår överlevnad. Uvnäs Moberg (2000) skriver att 

berörning i flera fall faktiskt är viktigare än mat.  

 

Massage har effekter på det emotionella området. Huden har samma sätt att fungera på det 

fysiska planet som själen har på det psykologiska, nämligen att skydda oss, sätta gränser mot 

och samtidigt skapa kontaktytor med omvärlden. 

 

Att få känna är mycket viktigt i nära möten med andra människor. Den brist på känselkontakt 

som skapas genom osäkerhet, normer och så vidare kan bli ett handikapp i våra försök att nå 

och förstå varandra. Människans största organ är huden, den motsvarar ca två kvadratmeter 

och uppgår till 15 procent av vår totala kroppsvikt. På huden sitter receptorer, alla med olika 

utseende och egen funktion. De reagerar till exempel på värme, kyla, tryck och beröring. 
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Dessa signaler går i sin tur upp till hjärnan med hjälp av nervsystemet. Genom taktil beröring 

påverkas människan både psykiskt och fysiskt. Massage i förskola/skola är ett nyttigt inslag i 

undervisningen då det ger en stund med lugn och ro (Goleman 1997). 

 

 
Beröringskänslighet 
Beröring är inte alltid bra för alla elever skriver Folkman (1996). Hon skriver att elever som 

är beröringskänsliga kan utlösa försvar och bli aggressiva eller ledsna. Hon har sett elever 

som inte har tillåtit att någon masserar eller berör dem. Elever kan av olika anledningar ha 

problem med att sortera inkommande impulser. De kan likaså ha störningar i taktila impulser. 

De kan antingen dra sig undan kroppskontakt helt eller också krama en annan människa hårt 

och okänsligt. Om en elev behöver närhet är det viktigt att de sätter gränsen ”hit men inte 

längre”. Vissa elever kan ha svårt för närheten men har ändå ett behov av den. Det är inte lätt 

som pedagog/vuxen att hålla en jämvikt mellan bekräftelse och krav. Dillon Wooten (1999) 

skriver att för stor brist på beröring kan ge emotionella skador hos eleven. Samvaron med en 

elev som har känslomässiga svårigheter väcker ofta svåra känslor för pedagogen. Om en elev 

visar tilltagande problem vid beröring är det viktigt att få tillfälle att sätta ord på det som 

händer i mötet med eleven. De elever som reagerar avvikande på taktila intryck ofta har en 

förhöjd smärtgräns, en övertålig smärta som ibland kan innebära fara för dem själva skriver 

Åstrand (1990). Han förklarar vidare att dessa elever också kan ha svårt att lokalisera var på 

kroppen beröringen sker. Det är därför många elever som tycks föredra kraftiga, fasta 

beröringar och känselintryck. 

 

Beröringskänslighet är ett begrepp som hittills huvudsakligen använts inom 

handikappsvärlden. Men det är inte alls bara där det existerar. Därför måste man som 

vuxen/pedagog vidga perspektivet skriver Ekengren och Hjerppe (1995). Åstrand (1990) 

skriver att man kan börja försiktigt med beröring som ett pedagogiskt redskap där 

pedagoger/elever kan börja beröra fötter, ben, överarmar och händer samtidigt som eleven 

säger kroppsdelarnas namn. Åstrand (1990) förklarar vidare att pedagogen bör vara nära 

eleven under hela beröringstillfället och pedagogen skall inte lämna eleven ensam. Ekengren 

och Hjerppe (1995) skriver om taktilt försvar som ett svåridentifierbart begrepp, men det är 

helt klart att det är en allvarlig störning. En elev med taktilt försvar är ofta hyperaktiv, har 

rubbningar i det emotionella och sociala beteendet och är lättdistraherbar, vilket brukar 

bekymra föräldrarna mest. Men det allvarliga problemet i denna situation är att eleven inte får 
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någon närhet/beröring och kan på grund av detta få ännu fler rubbningar i det emotionella 

beteendet än innan. Barn som har blivit utsatta för fysiska övergrepp skriver Uvnäs Moberg 

(2000) kan reagera mycket negativt och försvarsmässigt på beröring - vara distanslösa och 

beröringsöverkänsliga. Elever med traumatiska upplevelser har upplevt mycket hemskt, som 

exempelvis påtvingad beröring så som sexuell utnyttjande och/eller annat övergrepp. Dessa 

elever kan ha svårt att säga nej till något som en pedagog föreslår. De kan skärma av sina 

egna känslor och bli frånvarande i samband med beröring. Detta är ett stort varningstecken 

hos eleven. Detta kan också gälla elever med handikapp som har lättare hjärnskador och 

elever med infektioner och feber kan också visa tilltagande känslighet.  

 

 
Psykiska aspekter 
Den franske psykoanalytikern Anzieu (2000) har studerat hudens psykologiska betydelse. Han 

kom fram till att huden och våra upplevelser av beröring tidigt i livet har stor betydelse för hur 

vårt psyke struktureras. Det betyder att vår tolkning av huden och hudens funktion överförs på 

hur vi ser på vår inre ”hud” - Jaget vårt inre centrum. Så nära som du får komma mitt yttre får 

du komma mitt inre. Huden och hjärnan står i ständig förbindelse med varandra ända sedan 

allra första dagarna efter befruktningen förklarar Anzieu (2000). Att ha blivit berörd betyder 

att någon också har mött mig. Jag har alltså blivit sedd och accepterad och upplevt min kropp, 

dess storlek och form på ett sätt som är svårt att upptäcka ensam. Elever som får mycket 

massage kan ha en bättre kroppsuppfattning än andra elever.  

 

Det taktila sinnet är grunden för att man skall kunna integreras psykiskt med andra människor 

skriver Uvnäs Moberg (2000). Hon förklarar vidare att det är vårt första sinne och 

förutsättningen för all vidare utveckling. Vi lär med hela kroppen och inte bara med huvudet, 

alla sinnen är med och behöver stimuleras för optimal inlärning. Uvnäs Moberg (2000) 

förklarar att avslappning är en förutsättning för att eleven skall kunna ta in det som skall tas in 

– och stänga ute det som stör. Anzieu (2000) anser att massage är ett sätt att träna eleverna att 

samspela med varandra och lugna dem som är oroliga. Syftet är att skapa lugn och underlätta 

kontakt mellan eleverna i klassrummet, att skapa harmoni. Oxytocinet bidrar till många 

positiva verkningar i de psykiska aspekterna såsom: 
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 Social interaktion.  

 Man har lättare till koncentration och inlärning. 

 Det är ångestdämpande. 

 Ökad omtanke 

 Ökad tolerans 

 Ökat lugn 

 Minskad aggressivitet 

 

Almqvist (1992a) förklarar att det är viktigt och nödvändigt att stödja elever i sin utveckling 

att förstå och sätta sig in i andras situationer. Empati innebär att man placerar sig i en annan 

persons inre verklighet. 

 

 

Kulturella aspekter  
Vilken reaktion en person har på massage är nära anknutet till vilken kultur personen tillhör, 

men självklart också av individens egna tidigare erfarenheter, som till exempel upplevelser av 

beröring och gränser. Auckett (1985) framhåller att beröringen skall vara fjäderlätt. Man kan 

aldrig på förhand veta hur en elev kommer att reagera på beröring. Det är mycket hormoner 

som frigörs i kroppen under ett massagepass. Uvnäs Moberg (2000) lägger stor vikt vid att 

den taktila beröringen alltid skall ske på elevens villkor. Man måste alltid ställa frågan om 

eleven vill bli masserad och eleven måste få känna att det är hon/han som bestämmer över sin 

egen kropp. 

 

Almqvist (1992b) skriver att en av anledningarna till försiktigheten kan vara om man har 

flyktingbarn i klassen med smärtsamma minnen från krig och andra svårigheter, att föräldrar 

har blivit misshandlade eller att familjen fått fly undan farliga situationer. Det kan kännas 

övermäktigt som pedagog att behöva ta hand om känsloutlevelser hos eleverna. Pedagogen 

kanske inte har alla kunskaper som krävs för att ta hand om dessa känsloyttringar.  

 

Beröring ett internationellt språk? 

Beröringen är meningsfull för alla människor oavsett ålder, ras, religion, mentalitet eller 

social bakgrund. Det är en primitiv kommunikationsmetod. Beröring är ett internationellt 

”språk” (Ekengren och Hjerppe 1995). Men självklart varierar mängden beröring beroende på 

vilken kultur man är uppväxt i och vilka seder, bruk och normer som gäller. I en del kulturer 
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verkar det vara en viktig del av vardagslivet med fysisk beröring, medan det i andra inte alls 

är lika vanligt. Vidare förklarar Ekengren och Hjerppe (1995) att det sker en psykologisk 

bindning mellan elev- elev och pedagog- elev i förskola/skola med hjälp av elevmassagen. 

Det bidrar till en emotionell bindning som skapar trygghet och tillit till varandra. Ekengren 

och Hjerppe (1995) förklarar att massage har visat sig vara värdefullt i grupper med mycket 

kommunikationsproblem. Ur massage och berörning skapas tillit och kontakten växer fram 

och därmed utvecklas också språket hos varje individ. Massagen kan leda till att eleverna blir 

mindre stökiga och får ett gemensamt språk – beröringen. Beröring är en 

kommunikationsform som skänker förståelse när inte det verbala språket kan göra det.  

 

 
Massagens kognitiva påverkan på individen 
Beröring med rikliga mått skapar förutsättningar för ökat samspel och trygghet senare i livet. 

Elever som har fått mycket beröring hemifrån är enligt Uvnäs Moberg (2000) tryggare och 

mer harmoniska i sig själva. De fungerar bättre i samspel med andra och har lättare att 

koncentrera sig. Elever som har haft brist på beröring kan i en förlängning få problem med 

både inlärning och sociala relationerna. Om man kan förebygga detta genom en daglig stund 

med elevmassage i förskola/skola så är det en metod, menar Auckett (1985), Ekengren och 

Hjerppe (1995) och Uvnäs Moberg (2000), som borde tas mer i beaktan.  

 

Touch Research Institutet – TRI 

Studier har ägt rum vid det amerikanska Touch Research Institutet – TRI, i Miami 

Forskningen har visat att massage i allmänhet har en ångestdämpande, lugnande och 

avslappnande effekt på både barn och vuxna. Inlärningen och problemlösning sker lättare 

efter massage. Enligt ett test som genomförts av TRI visade det sig att elever kunde lösa 

matematiska problem både snabbare och mer korrekt om de fått massage innan testet 

genomfördes. Den här forskningen visar att massage underlättar inlärning när det till exempel 

gäller att lösa matematikuppgifter, läsa och skriva samt utföra motoriska övningar. Bara några 

minuters avslappnande massage ger positiva resultat. Det har visat sig att man kan minska 

sina inlärningsproblem med en stunds daglig motorisk träning om man samtidigt får hjälp 

med sina muskelspänningar i form av massage, detta genom minskad nivå av stresshormon. 

Metoden har sitt ursprung i Israel. Metoden är väl prövad på elever med matematik- läs- och 

skrivsvårigheter. Det är påvisat att dyslektiker/dyskalkylektiker har stor nytta av massagen när 

det gäller inlärning. Massage har visat sig vara ett enkelt sätt att förbättra minnet och 
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koordinationsförmågan. Metoden går ut på att eleverna gör olika koordinationsövningar med 

armar och ben samt övar finmotoriken i handens fingrar. Efter detta får eleven massage. 

Syftet med massagen är att ge avspänning och bättre inlärning. TRI har forskat på effekterna 

av massageterapi i alla stadier i livet, från nyfödda till äldre individer. I en av studierna 

jämfördes två grupper av elever. En grupp fick 20 minuters daglig massage, medan den andra 

gruppen inte fick någon massage alls. Resultatet från studien visade att eleverna som hade fått 

massage fick bättre minne, omdöme, bättre uttal och hade lättare för att samarbeta i 

jämförelse med de eleverna som inte fick någon massage alls (http://www.miami.edu/touch-

research).   

 

Massage och inlärningsmetoden 

Massageterapeut Jonsson (2002) skriver om massage och inlärningsmetoden där hon som 

instruktör använder olika koordinationsövningar på elever med inlärningsbesvär så som: 

hopp, fingerövningar och ögonträning i ca 1 ½ timma och detta avslutas med massage. När 

övningarna är automatiserade klarar eleverna att göra övningarna själva när de blir stressade 

och distraherade, till exempel i skolan. Många av de elever som Jonsson (2002) tränar i 

massage och inlärningsprogram har problem med andningen och stela muskler. Det är ett hårt 

arbete att dölja sitt ”handikapp”, att inte kunna läsa, skriva, räkna, koncentrera sig eller att 

sitta still. Rädsla och oro väcks hos eleven som kan resultera i aggressivitet och oroväckande 

beteenden vilket kan störa övriga klasskamrater, harmonin i klassen kan då bli störd. Det finns 

en svensk forskningsstudie om massage- och inlärningsmetod som visade på mycket positiva 

effekter på inlärningen. Studien initierades av Bi Dahlborg som hade gått en kurs om 

massage- och inlärningsmetod där hon fascinerades av massagens påverkan på inlärningen. 

Hon bestämde sig för att göra en studie. Hon samlade ihop en grupp på nio elever som togs ut 

av skolpsykologen som kände till vilka som verkligen hade problem med inlärningen. 

Samtliga elever tränades under skoltid av en utomstående massör. Samtliga elever som 

medverkade i studien visade på positiva effekter på inlärningen (Jonsson 2002). 

 

Stress har blivit en del av livet 

En hel del elever idag mår dåligt, alltför många pedagoger och annan skolpersonal mår också 

dåligt i sin arbetssituation skriver Rydqvist och Winroth (2003). De förklarar vidare att en stor 

arbetsbelastning och mycket stress har blivit en del av livet. Währborg (2002) skriver att 

många elever är stressade av det snabba tempo som existerar idag. Währborgs studie BUS 

pekade tydligt på att massage och avslappning reducerar stress. Uvnäs Moberg (2000) och 
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Ekengren och Hjerppe (1995) skriver att lagom stora krav blir en sporre och utmaning, 

förstora krav leder till stress och uppgivenhet. Författarna förklarar vidare vad som händer 

med inlärningen vid stress. Stress gör så att vi blockerar ena hjärnhalvan och endast vår 

medfött dominanta hjärnhalva fungerar. Stress gör att vi instinktivt drar upp axlarna i en ren 

skyddsreflex vilket ger spänningar som i sin tur blockerar cirkulationen till hjärnan, vilket 

resulterar i sämre inlärningsförmåga. Stressen kan minskas med återkommande stunder med 

massage. Uvnäs Moberg (2000) skriver att massage förbättrar inlärningen. Eftersom det 

minskar stress och därigenom förbättrar förutsättningarna för inlärningen. Hennes studier har 

kommit fram till att lugn- och rosystemet som sätts i kraft vid beröring handlar om 

nyfikenhet, tillit och vänlighet. Detta system är en motpol till kamp- och flyktsystemet. De 

som får massage blir rosiga om kinderna och får ett avslappnat leende på läpparna. Det är ett 

utomordentligt sätt att använda i förskola och skola menar Uvnäs Moberg (2000). Om man 

vill skapa en lugn och harmonisk miljö.  

 

Musikens krafter på inlärningen 

Det har länge funnits kunskap om massage som ett sätt att uppnå lugn och ro. Campbell 

(1997) framhåller att musik i klassrummet kan hjälpa till att skapa harmoni. Musik förbättrar 

din koncentrationsförmåga och gör dig bättre på kreativa tankekast. Den bulgariske 

psykologen Georgi Lozanova, som har forskat om musikens krafter på inlärningen, har 

kommit fram till att musiken har en lugnande och effektiv effekt på inlärningen, då musik kan 

reglera de stressrelaterade hormonerna. Uvnäs Moberg (2000) skriver också att behaglig och 

lugn musik kan vara enormt rogivande och förbättrar inlärningen. När du får en bättre balans 

mellan lugn och ro-hormonet och stresshormoner så begriper du bättre och finner smidigare 

lösningar på de problem du står inför. Stressade elever har svårare att lära sig än elever som är 

lugna och avslappnade. Detta kan i sin tur påverka mycket annat i skolan, så som 

arbetsklimatet och relationer till pedagog – elev eller elev - elev. Vidare diskuterar hon vidare 

att lugn- och rosystemet är minst lika viktigt för vår överlevnad som försvar - och 

ansträngningssystemet.  

 

 
Elevmassage i förskolan eller i skolan? 
Många pedagoger och föräldrar kan tycka att det är lite misstänkt med elevmassage förklarar 

Svensson (1996). Det kan finnas en rädsla för att introducera beröring inom förskola/skola. En 

anledning till detta kan vara att i skolan är det kunskapsinlärning som är huvudsaken. 
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Motståndet kan helt enkelt handla om att det inte finns tid till elevmassage. En annan 

anledning till att skolan inte bedriver massage i lika stor omfattning som förskolan kan vara 

att det arbetar fler män i skolan jämfört med förskolan. Speciellt manliga lärare kan uttrycka 

sin oro för att massagen skulle kunna förknippas med någon form av gränsöverträdelse eller 

kränkning. Lillemyr (2002) skriver att av tradition skall skola förmedla kunskaper medan 

förskola skall tillhandahålla omsorg. Men i dag får också skola ta mer ansvar för andra 

aspekter än kunskapsinlärning, såsom fostran och omsorg. Medan förskola har blivit mer 

pedagogiskt inriktad.   
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Teoretiska utgångspunkter 
 

Här nedan har vi berört olika teorier som passar in på syftet med vår studie. Vi kommer att 

skriva om Piagets samspelteori, och om Lazarus och Steinthals rekreationsteori och Pelligrinis 

Rough and tumble play (R & T).   

 
 

Piagets samspelsteori (1896-1980) 
Jean Piaget (1896–1980) var främst intresserad av elevers förmåga till problemlösning och 

förmåga att utveckla förståelse genom antingen nya kunskaper/upplevelser eller genom att 

omskapa tidigare erfarenheter (Lillemyr 2002). I dag läggs störst vikt vid att Piagets teorier 

handlar om elever i samspel med andra (interaktion) skriver Illeris (2001) och Lillemyr 

(2002). Piaget påstår att elever konstruerar sig kunskap och huvudtanken med 

konstruktivismen är att alla människor gör sig sina egna föreställningar. Människor 

konstruerar mentala modeller av vår sociala och fysiska verklighet. En central roll i 

konstruktivismen är att våra teorier bestämmer det vi ser. Det är ett paradigm - ett enhetligt 

sätt att tolka världen. Men ingen kan ställa ett paradigm mot ett annat. Det som är sant för mig 

kanske inte är sant för någon annan och tvärtom. 

 

Jean Piaget menar att samspel med andra börjar alltid i en inre psykisk tillägnelseprocess. 

Människan har ett evigt samspel mellan tre dimensioner, varav två av dessa är våra inre: 

kognition och psykodynamik. Dessa två samspelar med den yttre samhälleligheten. 

 

 Kognition är ett samlingsbegrepp som används om processer som utveckling av 

föreställningar, minne, perception, sinnesförnimmelse, begrepps- och språkutveckling 

och tänkande.  

 

 Psykodynamik är mest inriktad på människans dynamiska processer främst i 

personligheten och utveckling av egenskaper.  

 

 Samhällelighet är den dimension som de två tillägnelseprocesserna kognitionen och 

psykodynamiken samspelar med. Det är vår omvärld (Lillemyr 2002). 
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När det gäller samspelsdimensionen är det omvärlden som står i fokus, medan handlingen är 

individens agerande i förhållande till denna omvärld. De två inre psykiska dimensionerna 

ingår i samspelet med omvärlden som i figur 1. 

 

 

                  Figur 1. 

                       

Piaget menar att om det affektiva/emotionella som emellertid karaktäriseras som 

förhållandevis stabila känsloyttringar och reaktionssätt, det vill säga det skiljer sig från det 

kognitiva som är mer ostrukturerade känsloyttringar. Piaget menar att barnet före sex års ålder 

inte har utvecklat en åtskillnad på det kognitiva och affektiva/emotionella strukturerna, vilket 

medför att barnet inte alltid vet varför det reagerar som det gör i vissa sammanhang. Barnet 

känner inte igen vissa känsloreaktioner och kan inte hantera detta innan sex års ålder. Det 

affektiva och det kognitiva utvecklas utifrån en gemensam helhet och har ett intimt samspel. 

Socialisationen är beroende av individens livsutvecklingspotential respektive 

motståndspotential. Det är inget som sker friktionsfritt, utan det skapas alltid ambivalens av 

olika slag. Med ambivalens menar Piaget tveksamhet och obeslutsamhet (Illeris 2001). 

 

Piaget menar att just vid övergången mellan förskola och skola är det viktigt att tillvarata 

sociala och affektiva mål, detta med tanke på elevernas framtida motivation.  
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Rekreationsteorin 
Filosofen Moritz Lazarus (1824–1903) och språkforskaren Heymann Steinthal (1823–1899) 

menar att leken är avslappnande för elever. De behöver inte vila sig, eller snarare vill inte vila 

sig utan väljer att leka i stället som avslappning. I leken styrker man sig och samlar nya 

krafter. De främsta förespråkarna för den här teorin var de två tyskarna Lazarus och Steinthal. 

Rekreationsteorin är den av de klassiska teorierna som har haft minst betydelse. I många 

historiska översikter tas den inte ens med (Hägglund 1989). Det är underligt att inte denna 

teori fått mer uppmärksamhet då den pekar på en del viktiga faktorer skriver Hägglund 

(1989). Men idag brukar den här teorin anses som ålderdomlig. Men det är dock de första 

försöken till att hitta vetenskapligt underbyggda förklaringar till elevers samspel. De forskare 

som kommit efter de här pionjärerna har byggt sin forskning och sitt vetande på deras teorier. 

 

 
Pellegrini - Rough – and – Tumble play theory 
Amerikanen Pellegrini (1995) har undersökt ”rough – and – tumble play” (R & T) som på 

svenska benämns som rörelselek, våldsam lek eller bråklek. R & T omfattar enligt författaren 

att fysiskt sett retas, slå, sparka, hålla fast, springa efter, puffa, knuffa någon annan – eller att 

låtsas slåss. Pellegrini (1995) har uppmärksammat sambanden mellan R & T och elevers 

sociala beteende. Han tolkar R & T som att det har ett syfte för elever i förskoleålder och tidig 

skolålder. För de yngre eleverna, framförallt pojkarna, är det en lekfull och 

tillhörighetsskapande lek. Som pedagog bör man vidga sitt perspektiv och försöka inse att det 

inte alltid handlar om aggressivitet som är av ondo utan att det kan handla om en 

utvecklingsprocess.  
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Metod 
 

Kvalitativa forskningsintervjuer 
I ett intervjusamtal lyssnar intervjuaren på respondentens erfarenheter från hans/hennes 

livsvärld (Kvale 1997). Intervjuarna hör åsikter och synpunkter på respondentens 

arbetssituation/livssituation. Det bästa är att prata med en människa om man vill veta hur den 

personen uppfattar sin livsvärld. Kvale (1997) skriver att i den kvalitativa forskningsintervjun 

byggs kunskap upp. Man samtalar om ett ämne som är av gemensam karaktär. Kvalitativa 

forskningsintervjuer ger intervjuaren möjlighet att se ämnet från respondentens synvinkel. 

Kommunikation är ett svårfångat begrepp, all kunskapsutveckling tycks vara någon form av 

kommunikation. Genom intervjumetoden får intervjuaren en djupare insikt i hur 

respondenterna uppfattar ämnet. Forskningsintervjun som undersökningsmetod ger studiens 

deltagare en möjlighet att beskriva de aktuella företeelserna med egna ord vilket ger en mer 

nyanserad bild av ämnet (Kvale 1997). 

 

Vi valde att använda en kvalitativ forskningsmetod på grund av att Kvale (1997) skriver att 

möjligheten finns att man kan får ut mer av det mänskliga samspelet än om man använder sig 

av en kvantitativ metod. I intervjun finns möjligheten att ställa följdfrågor för intervjuaren. 

Om det är något som är oklart i en intervju kan man alltid fråga respondenten om hon/han kan 

utveckla svaret. Detta gör att missförstånd kan förebyggas. Kvale (1997) skriver att det 

kvalitativa samtalet är ett grundläggande sätt att finna kunskap på och att det är bland annat 

genom samtalet som människor integrerar med varandra.  

 

Vår studie är uppbyggd genom kvalitativa forskningsintervjuer. Kvalitativ är det vi kan tolka 

och förstå, känslor och upplevelser. Vi har genomfört intervjuer med pedagoger som tillämpar 

elevmassage från förskoleklass till tredje årsklass.  

 

Vi försökte inte att ställa frågor till respondenterna som var ledande. Det betyder att 

respondenten hade möjlighet att svara som han/hon tycker och tänker. Det skall inte finnas 

möjlighet att respondenten påverkas av frågeformuleringen. Vi testade intervjufrågorna på tre 

studiekamrater för att bilda oss en uppfattning om hur lång tid intervjuerna skulle ta, samt 

följdfrågor som kunde uppstå och relevansen på frågorna. Kvale (1997) skriver att genom att 

göra så kallade provintervjuer före de egentliga projektintervjuerna ökar förmågan att skapa 

ett tryggt och stimulerande samspel. En intervjuare vinner självförtroende genom sin praktik. 
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Urval 
Vår urvalsgrupp består av fyra pedagoger som använder sig av elevmassage. Vi har medvetet 

gjort ett positivt urval. Pedagogerna är från två olika grundskolor där de är verksamma från 

förskoleklass upp till tredje årsklass. I undersökningsgruppen har alla tillämpat elevmassage 

under en längre period. För att hitta våra respondenter har vi gjort sökningar på Internet och 

funnit skolor som arbetar aktivt med elevmassage. Vi kontaktade därefter rektorerna på 

skolorna och via dem kom vi i kontakt med pedagoger som var villiga att medverka i vår 

studie.  Perspektivet/infallsvinkeln i studien har vi lagt på pedagogen, då vi har för avsikt att 

undersöka deras syn på de känslomässiga, interaktionella och kognitiva aspekterna hos 

eleverna av elevmassage.  

 

 
Tillvägagångssätt 
Intervjuerna behandlade respondenternas tankar, åsikter och erfarenheter om ämnet 

elevmassage. Under intervjuerna använde vi oss av en bandspelare där vi spelade in 

intervjuerna. I slutet av intervjun hade respondenterna möjlighet att tillägga något övrigt som 

ansågs viktigt som vi inte hade tagit upp. Innan vi åkte till skolorna och intervjuade 

respondenterna hade vi skickat ut förberedande material bestående av intervjufrågorna utan 

följdfrågor. Detta för att de skulle få en liten orientering om vad intervjun skulle komma att 

handla om. Att bli intervjuad kan skapa nervositet och olustiga känslor, om man inte tycker 

om att stå i fokus och dela med sig av sina åsikter. Vi tror att om respondenten i förväg känner 

till några frågor kan han/hon hinna reflektera över sina tankar kring ämnet och på så vis får vi 

ett utförligare svar. Kvale (1997) skriver att det är en balansgång mellan för utförlig 

information och utelämnande av aspekter som kan vara betydelsefulla för 

undersökningspersonerna.  

 
Genomförande 
Intervjuerna tog sammanlagt två dagar att genomföra. Varje intervjutillfälle varade i ca 30 

minuter. Vi valde att medverka båda två under varje intervjutillfälle och detta gjorde att vi 

kunde känna av stämningen under intervjun och på så sätt minska risken för missförstånd och 

mångtydighet. Vi frågade om vi fick tillgång till enskilda rum på båda skolorna så att 

intervjuerna kunde ske ostört. Respondenterna uppfyllde vårt önskemål. Innan intervjuerna 

hade vi en inledande orientering som bestod av sekretessdiskussion. 
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Etiska överväganden 
Som intervjuare är det viktigt att upplysa respondenterna om vilka villkor som gäller för deras 

medverkan. Respondenten skall vara införstådd med att deltagandet sker frivilligt och att de 

har rätt att avbryta samarbetet när de vill. Under ett intervjusamtal skall sekretess vara av 

största vikt. Det är viktigt att varken skolans pedagoger/personal eller elever känner sig 

utpekade eller kan identifieras i vår uppsats. Man måste värna om individens integritet på ett 

bra sätt. Det är av stor vikt att man visar respekt för respondenten som skall intervjuas (Kvale 

1997). 

 

Intervjuerna som vi har spelat in på band har vi lyssnat på i enrum där ingen annan kan ha 

råkat höra vad respondenterna säger. Det krävs tillstånd från respondenten för inspelning på 

band och före studiens start så försäkrade vi oss om medgivande från berörda respondenter. 

 

Både målen och medlen för den vetenskapliga forskningen sätts ifråga 

och forskningens moraliska sida blir lika viktig som den vetenskapliga 

sidan (Kvale 1997 s 114). 

 

Våra intervjuer som var strukturerade (vi hade en färdig mall med frågor) hölls enskilt med en 

respondent åt gången, av etiska skäl. Elevmassage kan vara ett känsloladdat ämne för vissa, 

möjligen blir det tryggast för respondenten som ska intervjuas att vara enskild och få all 

fokusering. I större grupper finns det alltid en risk att den enskilde deltagaren medverkar 

mindre och överlåter till gruppen som helhet att bära diskussionen vidare. Den intervjuade 

tycker säkerligen att det är trevligt att komma i fokus och att få prata om sig själv och om sina 

upplevelser. Det bidrar till ett positivt samtal (Kvale 1997). 

 

 
Validitet/Tillförlitlighet 
För att få en exakt återvinning av samtalen lyssnade vi tillsammans på bandupptagningarna 

och skrev ut materialet ordagrant och såg över våra förda anteckningar. Resultatet av att vi har 

skrivit ut intervjuerna ordagrant är att vi har kunnat tolka intervjuerna av våra respondenters 

precisa utsagor (Kvale 1997). Vi har haft en strukturerad intervjuform där färdiga frågor har 

varit i fokus, men vi har varit flexibla med att gå utanför ramen om vi har ansett att det har 

varit relevant för vår studie. Något som alltid händer vid kvalitativa forskningsmetoder är att 

det ständigt pågår tolkningar av vad som sägs som påverkar validiteten/tillförlitligheten. 
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Metoddiskussion 
Som intervjuare får vara vaksamma på hur saker sägs och vad som sägs, missförstånd kan 

uppstå betonar Kvale (1997). Två personer samtalar om ett ämne som är av intresse för dem 

båda. Man får vara medveten om i en kvalitativ intervju att personen man intervjuar kan 

komma in på saker som är inte är relevanta för vårt ämne. Vi hade en klar och tydlig mall med 

frågor, men vi hade ändå ett flexibelt förhållningssätt och var inte rädda för att gå ifrån 

frågorna om situationen krävde det. Man behöver inte alltid nödvändigtvis avleda 

respondenten för att komma tillbaka till ämnet. Vissa saker kunde ha betydelse för 

undersökningen till exempel hur elevernas beteende var resten av dagen, problem som har 

uppstått etc.  

 

Det finns många föreställningar om vad som är objektivt, därav kan det bli svårt att avgöra om 

metoden är objektiv eller subjektiv, metoden har alltid grader av båda delarna. En kvalitativ 

forskningsintervju kan aldrig vara helt värderingsfri.  
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Resultat 

 
Här nedan följer resultatet av det vi har erhållit av våra intervjuer, som redovisas tillsammans 

med analysen. Vi har strukturerat upp resultatet med hjälp av frågeställningarna från vårt 

syfte. 

 
 

 

 Hur påverkas samspelet mellan eleverna? 
 

En av de primära frågorna som vi ställde till våra respondenter var hur det kommer sig att 

respondenterna startade upp elevmassage på skolan.  

 

De ringde till mig från en annan skola som bedrev massage och ville 

komma ut och ”prova” detta på mina sexåringar, de kom en gång i 

veckan under tre månader. Jag märkte själv att eleverna tyckte om det 

mycket […] 

 

Vi trodde att det skulle vara bra att förebygga våld i samband att vi 

arbetar förebyggande mot mobbing. 

 

Jag läste mycket artiklar i olika tidningar om att det skulle vara bra 

att starta upp elevmassage på sin skola. Det stod att det skulle vara 

positivt för eleverna. 

 

Jag har läst olika artiklar i tidningar om att det skulle vara bra och 

positivt för eleverna. 

 

 

 
 



  

 28

Vi frågade respondenterna om de hade märkt någon skillnad på hur eleverna bemöter 

varandra efter elevmassage.  En av våra fyra respondenter hade uppmärksammat att det fanns 

en påverkan på samspelet.  
 

Inte direkt… men de är lugnare och då blir eleverna lugnare mot 

varandra har man sett. Hade jag varit i samma klass och gjort 

massage vid samma tider eller dagar så hade jag sett ett resultat. Det 

är inte jämnt jag ser hur de är efter massagen för att jag har då en 

annan klass. Men jag har hört från klasslärarna att de är skillnad. 

Mer vakna på något sätt, pigga och glada […] 

 

De tre andra respondenterna hade inte uppmärksammat någon påverkan på samspelet mellan 

eleverna. 

 

Elevmassage är en del av vår verksamhet och eleverna är så vana vid 

det, så det är svårt att se hur det annars skulle varit. 

 

Nej, inte som jag kan säga på rak arm. 

 

Vi har arbetet med det i så många år… de är en normal dag för 

eleverna att få massage […] 

 

 

Vidare frågade vi om respondenterna hade märkt någon skillnad på samspelet mellan pojkar 

och flickor efter elevmassage. 

 

Har sett att om en flicka eller pojke har masserat flicka eller pojke så 

jobbar de ibland på lektionen, det är precis som om massagen är en 

öppningsport för samspel. För eleverna vet inte om det är en flick 

eller pojk ”lek” så då spelar det ingen roll.  

 

Våra klasser är jämnt fördelat med flickor och pojkar och då blir 

samspelet det också. 
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Jag ser eleverna som individer och inte som om det skulle vara 

könsrelaterat. 

 

Nej, jag ser ingen skillnad. 

 

 

Analys av svaren: Det riktar sig åt att de flesta respondenterna inte vet om det blir någon 

skillnad i samspelet av att använda sig av elevmassage. Vi frågar oss om det är svårt att mäta 

om det har blivit någon skillnad? Men det nämns också att det är en öppningsport för samspel. 

 

 

 

 Vilka känslomässiga aspekter har pedagogen märkt hos eleverna med 

inslaget av elevmassage? 

 
Vi frågade våra respondenter vilka reaktioner de hade mött från eleverna av elevmassagen. 

Merparten av respondenterna hade uppmärksammat mestadels positiva reaktioner. 

 

Eleverna är positiva, men inte alla. Man måste alltid fråga om en elev 

vill ha massage […] Vill de inte vara med så for de sitta och titta på 

de andra och vara med i rummet och upptäcka själva när de känner 

sig redo för att vara med på massagen. 

 

Vi är ingen mångkulturell skola och har därför inga problem med den 

biten. Det är viktigt att man tar det försiktigt, man vet inte vad de 

eleverna har upplevt i sitt hemland. 

 

Bara positiva rektioner, kan inte säga så mycket negativt om det. 

 

Bara positiva rektioner från eleverna och föräldrarna, känns bra. De 

har kanske syskon som är äldre och då är föräldrar oftast 

informerade redan. 
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Reagerar flickor och pojkar likadant på elevmassage? Respondenterna hade splittrade svar om 

detta.  

Nja… det tror jag inte, men det finns ”coola” killar som vill vara 

annorlunda medan flickor skall vara snälla och duktiga. Men som jag 

har upplevt genom åren så tycker både flickor och pojkar lika mycket 

om att få massage […] 

 

Nej alla elever är olika, det varierar från elev till elev inte om det är 

en flicka eller pojke. 

 

Nej det har jag inte sett men vissa har svårare för massage än andra. 

Men alla är ju olika och har sin egen personlighet. 

 

I början kan man se att flickor är mer vana att ta på varandra än vad 

pojkar är. De pillar i håret på varandra och håller varandra i handen 

och så […] 

 

En annan fråga som vi ställde till vara respondenter var om de hade stött på elever som har 

reagerat negativt på fysik beröring. 

 

Nej inte direkt… jag har i och för sig märkt att vissa är rädda, och 

varit lite ogillandes till det. Men annars inget större som jag har stött 

på. 

 

Nej inte direkt, nej det har jag inte stött på. Eller jo… hade två killar 

för några år sedan som störde när de skulle ha massage, de verkade 

inte vara så förtjusta i det. Jag tog dem åt sidan och de fick massera 

varandra, de blev bättre sen […] 

 

Nej, men vissa rörelser tycker inte eleverna om men då får de hoppa 

över dem. Har haft elever som har reagerat negativt. 
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Nja, en arg pojke som inte klarade av fysisk beröring fick jag ta hand 

om […] Man måste ju vara lyhörd i den frågan, för massage skall ju 

vara något positivt för eleverna. 

 

 

Analys av svaren: Alla våra respondenter säger först nej till att de har stött på någon elev 

som har regerat negativt. Men analyserar man svaren så har alla våra respondenter någon gång 

varit med om att elever har regerat negativt på beröring. Vi frågar oss om inte respondenterna 

gärna vill att elevmassage skall vara positivt för eleverna, men verkligheten kanske inte alltid 

är sådan? Svaren pekar också på att alla elever är olika och att elevmassage inte är 

könsrelaterad utan att det är från individ till individ hur man reagerar på elevmassage. 

 

 Påverkas den kognitiva utvecklingen hos eleven 
 

En fråga till våra respondenter var om de använder musik till massagestunden. De flesta 

svaren pekade mot att respondenterna använder musik till massagestunden. 

  

Jag brukar ha avslappningsmusik, för att det blir en bättre effekt har 

jag själv sett och att eleverna blir mer avslappnade och kan njuta av 

massagen fullt ut. 

 

Jag har musik under avslappningen. Har märkt på vissa elever som 

har talat om att det är jobbigt att ha musik under avslappningen. De 

klarar inte av att ha  både avslappning och att lyssna på musik 

samtidigt. 

 

Ja, jag använder mig av musik under hela massagepasset. 

 

Ja, jag använder mig av bilder och musik under massagepasset.. 

 

 

En fråga till respondenterna var hur de upplever klassrumsklimatet före massagestunden. De 

följande svar vi fick var. 
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Det kan vara oroligt, vi har elevmassage schemalagt. De är oroligare 

innan massagen än vad de är efter vi har haft massage. 

 

Eleverna vet att de skall ha massage och tycker att det skall bli roligt. 

 

Det är som vanligt, svårt att säga. 

 

Förväntans fullt, en dag i veckan är det schema lagt men kan ske 

tidigare. 

 

Hur upplever du klassrumsklimatet efter massagestunden? Respondenterna svarade följande: 

 

De tycker att det är jätte skönt efter vi har haft massage, man ser 

deras kroppsspråk att det är lugna och harmoniska. Lugna helt enkelt. 

 

Kan inte svara på det. 

 

Har inte tänkt så mycket på det, men en positiv effekt jag sett hos 

eleverna är att de tycker att det är skönt att bli masserade och frågar 

om vi skall ha det snart igen. 

 

Eleverna är trötta och lugna efter massagestunden. 

 

 

Analys av svaren: Våra respondenter startade upp elevmassage på respektive skolor av lite 

olika anledningar, men inte helt vitt skilda. Alla våra respondenter har musik under 

massagestunden för att eleverna skall bli mer avslappnade. Bara en respondent har 

uppmärksammat att vissa elever kan tycka att det blir för mycket intryck med både musik och 

avslappning på samma gång. Hur våra respondenter upplever att sina elever är innan 

massagestunden är lite svävande, men tre av respondenterna kan se positiva reaktioner så som 

att eleverna frågar efter elevmassage och blir glada av att de skall ha elevmassage. Hur 

eleverna var efter massagestunden kunde två av respondenterna svara på, eleverna blir lugnare 

och ner harmoniska. Men två respondenter kunde inte svara på om det blir någon förändring. 
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Resultatdiskussion  
 

Här nedan följer en resultatdiskussion som vi har strukturerat upp med hjälp av våra 

frågeställningar, som återfinns i syftet.  Här diskuterar vi syftet gentemot resultatet och 

litteratur/teorier som vi angett i studien. I varje del har vi gjort en jämvikt av alla 

respondenters utlåtanden.  

 
 

 Hur påverkas samspelet mellan eleverna? 
 

En fråga till våra respondenter var följande: Syftet med att du använder elevmassage är?  

 

Det skall vara avstressande och rogivande.  

 

Framför allt är syftet att eleverna skall kunna röra vid varandra utan 

att slåss. 

 

Att motverka mobbing och våld. 

 

Masserar man någon i klassen, så klipper man inte till den ute på 

rasten. Massagen ger respekt! 

 

Tre av respondenterna förklarade att de fick en vision om att det skulle vara bra att starta upp 

elevmassage på skolan för att motverka våld mellan eleverna. En respondent ville starta upp 

elevmassage för att det skulle vara avstressande och rogivande för eleverna. 

 

Kommunikation/Utvärdering 

Svedberg och Zaar (1998) skriver att det är många pedagoger som tycker det är svårt och 

tidskrävande att göra skriftliga utvärderingar om sitt arbete. Det är genom reflektion och 

utvärdering som man synliggör det man har gjort. Det kan vara av olika anledningar där en 

pedagog inte finner ord att beskriva sina elever. Efter studiens gång är vår uppfattning att det 

kan vara svårt att veta vad elevmassage har för påverkan på samspelet, men det vi med 

övertygelse kan säga är att det har en påverkan; allt som man gör har en påverkan på 

omgivningen. Men den första tanken som väcker oss då är: vad finns det för olika metoder att 



  

 34

mäta hur/om elevmassage påverkar samspelet mellan eleverna? Möjligen kanske att man som 

pedagog kan omstrukturera sina utvärderingar? Pedagoger emellan kanske kan ha en bättre 

fungerande kommunikation? Kylen (1992) skriver att utvärderingar inte görs på grund av den 

tidsbrist som råder då förskola/skola skall utvärdera och följa upp allt som görs inom 

verksamheten. Författaren skriver att varje pedagog har ansvar för den egna utvärderingen och 

hanteringen av målen. Vi tror att den kanske är det så att det kan vara den stora tröskeln av 

den inbyggda konservatism som finns inom lärarkåren, då många inte ändrar sitt arbetssätt 

utan arbetar på i samma anda som alltid utan att reflektera över sitt arbete? 

 

Jean Piaget menar att samspel med andra alltid börjar i en inre psykisk tillägnelseprocess 

(Illeris 2001). Strävan mot att skapa en god relation är en ständigt pågående process. Genom 

samspelet skapas empati och förståelse för varandra och man utvecklas som individ och 

gruppen stärks diskuterar Åberg (1994). Enligt Mathiasson (1994) är det livsviktigt för alla 

människor att leva i grupp. Som en av respondenterna säger är elevmassage en öppningsport 

för samspel. Beröring är ett sätt att träna eleverna att samspela med varandra och lugna dem 

som är oroliga. Syftet är att skapa lugn och underlätta kontakt mellan eleverna i klassrummet 

att skapa harmoni. Detta förtydligade också en respondent för oss: Det blir ett mer positivt 

möte efter en massagestund, och det sitter ofta kvar i eleverna lektionen ut.  

 

Respondenten förklarar att pedagoger emellan för en diskussion ibland om hur dagen har 

fortskridit. Vi antar att genom en ofta återkommande dialog mellan pedagoger/personal 

hjälper det till i utvecklingen av temat. Men då är frågan: vad är det för skillnad på 

bemötandet som en av våra respondenter har uppmärksammat? Är det en positiv eller negativ 

förändring? Samma respondent säger att de blir lugnare mot varandra. Det tolkar vi som en 

harmonisk och positiv förändring för samspelet.  

 

Piaget tar i sin samspelsteori upp att det är viktigt att man som pedagog tillvaratar sociala och 

affektiva mål, detta med tanke på elevernas framtida motivation (Illeris 2001). Enligt Uvnäs 

Moberg (2000) reducerar massage stress och därigenom förbättras också förutsättningarna för 

inlärningen. En bättre balans mellan lugn och rohormonet och stresshormoner gör att man 

begriper bättre och finner smidigare lösningar på de problem man står inför. Stressade elever 

har svårare att lära sig än elever som är lugna och avslappnade. Detta kommer i sin tur att 

påverka klassrumsklimatet mot en negativ riktning om inte pedagoger i förskola/skola satsar 

på att reducera den här stressen som finns ute i verksamheterna. Vi frågar oss då om inte 
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elevmassage kan bidra till ett bättre inlärningsklimat för de enskilda eleverna och den enskilda 

gruppen? Har inte då elevmassage en positiv inverkan på den kognitiva utvecklingen? Uvnäs 

Moberg (2000) och Ekengren och Hjerppe (1995) skriver att elevmassage är en bra start för 

elevernas fortsatta sociala och kognitiva utveckling. Piaget menar att människor konstruerar 

sig kunskap och huvudtanken med konstruktivismen är att alla människor gör sig sina egna 

föreställningar av sina egna erfarenheter: vi lär med hela kroppen (Illeris 2001).  

 

En respondent säger att det är som om elevmassage är en öppningsport för samspel, då den 

kamraten som man har masserat blir ens arbetskamrat under övriga lektioner. Samma 

respondent förklarar vidare att det är ett mer positivt möte mellan eleverna efter 

massagestunden. Tre av respondenterna säger att de inte har sett några skillnader på elevernas 

samspel och bemötande efter elevmassage. De tyckte att det var svårt att se några skillnader 

när de hade utövat massage från det att eleverna gått i förskolan. 

 

Flickor och pojkar reagerar olika 

Pojkar tar mycket plats säger en av respondenterna. På grund av detta har respondenten gjort 

flickgrupper respektive pojkgrupper för att alla skall kunna få sin röst hörd. Skall detta vara 

nödvändigt i dagens förskola/skola frågar vi oss? När vi analyserat svaret om att en 

respondent gjorde flick och pojkgrupper inser vi att vi skulle ha frågat på vilka grunder 

respondenten bygger sina flickgrupper och pojkgrupper? Vi undrar om massagen är 

könsrelaterad? Vidare förklarar respondenten att det är jämt fördelat med flickor och pojkar i 

klasserna, och då blir också samspelet jämt fördelat. Vi frågar oss om detta har att göra med 

om det blivit någon skillnad på samspelet efter elevmassagen?  Skulle det inte i praktiken 

kunna vara två flickor och 15 pojkar där samspelet har gjort skillnad, eller inte? Har det inte 

med individen att göra hur väl man kan samverka med andra? En respondent säger att det 

finns ”coola” killar i klassen som vill utmärka sig, medan flickor skall vara duktiga och snälla. 

Men som respondenten hade upplevt det, tycker både flickor och pojkar lika mycket om att få 

massage.  

 

Vi tror att som pedagog måste man vara lyhörd och vara beredd på att eleverna kan befinna 

sig i olika utvecklingsfaser.  Illeris (2001) skriver att Piaget menar att en elev före sex års 

ålder inte har utvecklat en åtskillnad på det kognitiva och affektiva/emotionella strukturerna. 

Vilket medför att eleven inte alltid vet varför det reagerar som det gör i vissa sammanhang. 

Barnet känner inte igen vissa känsloreaktioner och kan inte hantera dessa innan sex års ålder. 
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Det affektiva och det kognitiva utvecklas utifrån en gemensam helhet och har ett intimt 

samspel. Pellegrini (1995) har uppmärksammat sambanden mellan Rough & Toumbleplay (en 

lek där elever leker mycket aggressivt med varandra) och elevers sociala beteende. Pellegrini 

tolkar R & T som så att det har ett syfte för elever i förskoleålder och tidig skolålder. 

Framförallt för pojkarna, är det en lekfull och tillhörighetsskapande lek. Vi tror att det är 

viktigt att reflektera över att det kanske handlar om en utvecklingsfas som eleverna befinner 

sig i. Filosofen Moritz Lazarus (1824–1903) och språkforskaren Heymann Steinthal (1823– 

1899) menar att leken är avslappnande för elever. Med andra ord kanske eleverna hellre leker 

aggressiva och yviga lekar än att ha massage och avslappning för att stressa ner? I leken 

styrker man sig och samlar nya krafter (Hägglund 1989).  Jämför vi litteratur/teorier med 

resultatet så finns det med andra ord delade meningar om vad som är 

avstressande/avslappnande och inte.  

 

När vi ställde frågan om pojkar och flickor reagerar lika på elevmassage hade en respondent 

uppmärksammat att tjejer är mer vana att ta på varandra än vad killar är, de pillar i håret på 

varandra […] Ekengren och Hjerppe (1995) förklara att förhållningssättet mellan flickor och 

pojkar börjar redan inuti mammans mage, det är redan då blått och rosa. Svaleryd (2003) 

skriver att flickor behandlas redan från början med mjukare tag och beröring från föräldrarna. 

Pojkar uppmanas tidigt att vara självständiga. Två respondenter svarar på samma fråga att 

vissa elever har svårare för elevmassage än andra, men alla är olika och alla har sin egen 

personlighet. En fjärde respondent säger att både flickor och pojkar tycker lika mycket om att 

få elevmassage. Eleverna vet inte om det är en pojk eller flicklek så alla får vara med i leken 

[…] 

 

Sammanfattningsvis kan man alltså säga att som vi tidigare nämnt så antar vi, utifrån våra 

respondenters svar, att elevmassage inte är av könsrelaterad karaktär då flickor och pojkar 

tycker lika mycket om elevmassage. Vi tror att det är stor skillnad på att vara flicka eller 

pojke, men vår slutsats är att elevmassage inte kan relateras till en flick eller pojklek. Vi 

förmodar, genom intervjusvaren och litteratur/teorier, att både flickor och pojkar tycker om 

eller inte tycker om elevmassage, det är ingen skillnad. Det är de tidigare upplevelserna och 

erfarenheterna som är avgörande för hur man reagerar på fysisk stimulans. Det som vi kan se i 

våra intervjusvar är att inställningen till elevmassage kan skilja mellan flickor och pojkar 

utifrån förväntade reaktioner från omgivningen. Våra respondenter har bedrivit elevmassage i 

flera år och har inte märkt någon direkt skillnad på eleverna. Därför undrar vi varför vissa av 
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våra respondenter utövar elevmassage? Tendensen på frågan om vad deras syfte med 

elevmassage är riktar sig åt att skapa en våldsfri/avstressande miljö på skolan. Varför har inte 

våra respondenter funnit några effekter som uppfyller deras syfte? Respondenterna bedriver 

elevmassage men vet inte riktigt vad det gör för nytta. Detta är en slutsats vi drar när vi 

analyserar svaren i denna fråga.  

 

Svaret på vår frågeställning om samspelet påverkas mellan eleverna riktas åt att 

respondenterna inte vet om det blir någon skillnad på samspelet mellan eleverna.  
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 Vilka känslomässiga aspekter har pedagogen märkt hos eleverna med 

inslaget av elevmassage? 

 
Beröringskänslighet 

Efter det att vi har analyserat svaren på frågan om någon elev har reagerat negativt på 

elevmassage så svarar alla våra respondenter att det inte har skett. Men med närmare 

eftertanke kommer alla på att det nog har skett någon/några gånger. Respondenterna säger att 

eleverna har gett signaler om att elevmassage är positivt. Men det finns de elever som faktiskt 

inte vill vara med under elevmassagestunden. Vad kan detta bero på?  

 

En arg pojke klarade inte av fysisk beröring, jag fick ta hand om 

honom, ger man det tid så brukar det gå bra. Men man måste ju vara 

lyhörd i den frågan, för massage skall vara något positivt för 

eleverna. 

 

Det är inte nödvändigtvis så att eleverna alltid reagerar negativt på alla rörelser, det kan helt 

enkelt vara så att vissa rörelser […] tycker eleverna [inte] om men då får de hoppa över dem 

säger en respondent. Ekengren och Hjerppe (1995) skriver att vilken reaktion en person har på 

massage är nära anknutet till vilken kultur personen tillhör, men självklart också av individens 

egna tidigare erfarenheter, som upplevelser av beröring och gränser. En respondent säger att 

jag har märkt att vissa elever är rädda och varit lite ogillandes till elevmassagen. Under 

studiens gång har vi funderat mycket på nackdelarna kring elevmassage. Vi har letat i mycket 

litteratur men det står nästan inget om just beröringens negativa påverkan. Massage kan 

frigöra känslor och man kan inte på förhand välja vilka (Auckett 1985). Piaget menar att 

barnet inte alltid vet varför det reagerar som det gör i vissa sammanhang. Detta på grund av 

att affektiva/emotionella och kognitiva inre samspelet inte har utvecklats fullt ut före sex års 

ålder. Enligt litteraturen som vi har läst till denna studie kan vi dra slutsatsen att det 

nödvändigtvis inte alltid behöver vara så att en elev har varit utsatt för övergrepp för att ogilla 

massage. Vi tror att man som pedagog bör ha en stor kunskap om elevernas utvecklingsfaser 

om man skall bedriva elevmassage. Detta för att skapa en förståelse för eventuella reaktioner 

som kan uppstå under eller efter elevmassagen.  
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Kulturella aspekter 

Kulturmöten i klassrummet är att varje elev och pedagog bär med sig sin egen kultur och 

bidrar med den. De vill säga sitt sätt att leva, tänka och bete sig och olika sätt att se på saker 

och ting. Kulturmötet kan vara problematiskt samtidigt som det kan vara spännande och 

berikande på många sätt. Vi uppfattar att vårt samhälle idag kantas med allehanda våld inom 

familjer. Många flyktingbarn kommer till förskolor och skolor idag med tragiska upplevelser. 

Därför tror vi att det är viktigt att visa försiktighet med elevmassage om man till exempel har 

flyktingbarn i klassen.  

 

På de skolor där vi har utfört intervjuer finns det knappt några invandrarbarn. Vi antar att det 

är lättare att införa massage i skolor där eleverna har sitt ursprung ur en och samma kultur. Vi 

är vana vid att ha ett visst avstånd till varandra och lever i stort sett efter samma seder och 

normer. Ingen av våra respondenter hade erfarenheter av att det hade uppstått några konflikter 

kring eller om elevmassage i skolan. En respondent säger tydligt till oss att det kan ha att göra 

med den lilla procent invandrarbarn som finns på skolan. Men respondenten trodde att det 

hade varit annorlunda om det hade varit tvärtom. Respondenten förklarar att det blir svårare 

att informera föräldrar om massagen, då vissa invandrarfamiljer inte hunnit lära sig språket. 

Respondenten förklarar vidare att det kan bli en kulturkrock. Ekengren och Hjerppe (1995) 

skriver att det finns många förskolegrupper och skolor med elever där alla har olika hemspråk 

och har svårt med den verbala kommunikationen. Beröringen blir ett internationellt ”språk” 

där alla elever kan mötas.  

 

Föräldrars reaktioner på elevmassage 

När vi tog upp frågan om föräldrars reaktioner på elevmassage. Hade respondenterna aldrig 

stött på problem av denna karaktär. En respondent säger att det har varit: 

 

Mycket positiva reaktioner av föräldrarna, de har märkt på sina barn 

att de tycker om det. De flesta eleverna har börjat massera mamma 

och pappa hemma. 

 

Den oroligheten som fanns bland elevernas föräldrar var att elevmassage var relaterat till 

något intimt, medan vissa av föräldrarna inte hade några problem alls med elevmassagen. En 

av respondenterna förklarade att om ett problem hade uppstått kring elevmassagen hade 
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respondenten bjudit in föräldrarna till ett massagetillfälle. Respondenten hade fört en 

diskussion med föräldrarna och sett om det hade hjälpt. Erbjuds inte alla föräldrar detta undrar 

vi? Finns inte alltid möjligheten att få vara delaktig som förälder under elevmassagen? En av 

respondenterna säger att de informerar om elevmassage via utvecklingssamtal. Hur informerar 

de andra respondenterna föräldrarna om elevmassage? Är det också utvecklingssamtal, under 

föräldramötet eller på annat vis? Risken kanske finns att det kan vara känsligt att ta upp 

elevmassage under ett stormöte, då någon kan ta illa vid sig?  Dessa reflektionsfrågor inser vi 

efter analysen att vi borde ha ställt under intervjun. Ekengren och Hjerppe (1995) beskriver 

vår kultur här i norden som den inte taktila och vad som behövs är att man måste upplysa och 

diskutera område tydligt om man skall bedriva elevmassage i förskola/skola.  

 

Sammanfattningsvis kan man alltså säga att svaren pekar på att alla våra respondenter någon 

gång har stött på elever som har reagerat negativ på beröring. När vi gjorde den här studien 

borde vi kanske tänkt på att göra intervjuer med pedagoger från en mångkulturell skola också. 

Detta för att vi skulle få lite mer perspektiv på elevmassagens påverkan på elever med 

invandrarbakgrund. Men självklart är det kulturellt betingat i hur mycket beröring som hör till 

vardagen. Detta är enligt oss själva en stor miss i vår studie att vi inte tog med en 

mångkulturell skola i studien för att kunna se likheter/skillnader och möjligen haft med 

kulturella aspekter som en frågeställning i syftet. Utifrån våra respondenters svar förutsätter vi 

ifrån att det är viktigt att man informerar föräldrarna innan man startar upp en 

massageverksamhet. Ju mer föräldrarna vet desto mindre missförstånd kan uppstå.  
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 Påverkas den kognitiva utvecklingen hos eleven?  
 

Vi har uppmärksammat under den här resultatdiskussionen att vi borde ha frågat respondenter 

om de märkt någon skillnad på inlärningen och motivationen efter elevmassage, i och med att 

vi har med detta som en frågeställning under syftet. Men utifrån intervjufrågorna om 

effekterna före och efter elevmassage hade vi en föreställning om att vi skulle få tillräcklig 

data för att kunna få en tendens till om den kognitiva utvecklingen påverkas hos eleverna. 

Men så var dock inte fallet.  

 

Sammanfattningsvis kan man alltså säga att de flesta av respondenterna inte vet hur det 

sociala klimatet är innan de skall ha elevmassage, men respondenterna kan ändå se positiva 

reaktioner på eleverna. Eleverna blir glada att de skall ha elevmassage och frågar efter det. 

Men vad kan respondenterna se för effekter efter en massagestund? Två respondenter säger att 

eleverna blir lugnare, mer harmoniska och rosiga om kinderna. Men lika många kan dock inte 

svara på om det är någon förändring efter elevmassagen. Kanske är det så att elevmassage inte 

ger någon effekt på alla elever? Är det svårt för pedagogen att upptäcka skillnader? 

Litteraturen vi har läst ställer sig mestadels positivt till att bedriva massage i förskola och 

skola. Eftersom vi inte fått något direkt resultat genom våra intervjuer om elevmassage har 

någon effekt på den kognitiva utvecklingen kan vi på så sätt inte få ett svar på vår 

frågeställning.  
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Slutdiskussion 
Förskolan och skolan är på många sätt ”trendkänslig” och på de senaste åren har massage i 

elevgrupp blivit allt mer populärt. Många pedagoger går kurser om elevmassage. Dessutom 

introduceras eleverna i att massera varandra. Men med den här studien har vi upptäckt att det 

är långt ifrån bra för alla elever med elevmassage. Alla tycker inte heller om elevmassage. 

Eleven kanske hellre vill ge massage än att få? Det gäller att vara observant som pedagog om 

en elev visar tendens till att vara ogillande till massagen eller annan beröring.  Vi har 

uppmärksammat att det i stort sett dagligen står i dags/kvällstidningarna om att fokus har ökat 

kring området incest och sexuellt utnyttjande. Därför tror vi att en upplysning om beröring i 

förskola/skola skall hanteras med varsamhet och med god kunskap. Men det vi kan se under 

studiens gång är att den litteratur vi har arbetat med ställer sig sällan kritiskt till elevmassage. 

Ett argument kanske kan vara att det inte finns tillräckligt med forskning. 

 

Vi skrev i vår metoddel att vi skulle utgå från pedagogens perspektiv. Vår urvalsgrupp bestod 

av fyra pedagoger som använder sig av elevmassage. Vi har alltså medvetet gjort ett positivt 

urval. Men vad vi märkte under våra intervjuer, och som vi har uppfattat som ett litet problem 

under den här studien, är att pedagogerna förhåller sig ur ett elevperspektiv när de talar och 

inte ur ett pedagogperspektiv. Så indirekt är den här studien ur ett elevperspektiv trots att vi 

inte har intervjuat eller observerat elever. Men för den delen så är det enligt oss som 

intervjuare bara positivt att pedagogerna har eleven i centrum.  

 

Vårt syfte med den här studien var att undersöka pedagogers syn på de känslomässiga, 

interaktionella och kognitiva aspekterna hos eleverna av elevmassage. Slutsatsen vi gör 

utifrån resultat och litteratur/teorier är att det kan vara bra med elevmassage i vissa fall men 

dock inte i alla fall. Vi hade en mycket positiv inställning till elevmassage när vi startade upp 

den här studien. Vi hade en förutfattad mening om att elevmassage alltid är positivt i en 

elevgrupp. Men under studiens gång så har vi införskaffat oss kunskap och upptäckt att så är 

inte alltid fallet. Det är många faktorer som spelar in om det blir en positiv respektive negativ 

upplevelse för eleverna. Det är viktigt att man som pedagog/vuxen har en god kännedom om 

temat elevmassage då pedagoger/elever inkräktar på individers territorium, som kan utlösa 

många olika känslor, som Auckett (2000) också skriver, man kan inte på förhand välja vilka 

känslor som framkallas. Vi förundras över vårt resultat, där våra respondenter inte vet varför 

de aktivt bedriver elevmassage, trotts att respondenterna har ett syfte med elevmassagen. Är 

elevmassage så positiv som respondenterna/litteraturen ger sken av? Vi ställer oss tveksamma 
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till detta, snarare neutrala. För vi tror att det finns för lite forskning kring temat elevmassage 

för att vi skall kunna ta ställning.  
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Vidare forskning 
Vad vi har läst och också skrivit i den här studien är att de fysiologiska effekterna också har 

sina mentala och emotionella motsvarigheter, vilket är på ett mycket individuellt plan. 

Därutav tror vi att elevmassage är ett mycket svårt och diffust forskningsprojekt, som vi också 

själva har upplevt att det är. Om vi hade forskat vidare kring ämnet elevmassage så hade vi 

valt att undersöka vad det finns för olika metoder att mäta om elevmassage faktiskt ger någon 

effekt. Kanske finns det möjlighet att mäta ljudnivån före och efter elevmassage? Om det är 

en positiv/negativ biverkning. Observationer och återkommande samtal med eleverna om 

deras upplevelser av elevmassage är också en möjlig fortsatta forskning. Eleverna får då sätta 

ord på sina upplevelser och pedagogerna kanske får lättare till reflektion och utvärdering av 

sitt arbete? En annan infallsvinkel skulle kunna vara som vi missade i denna studie, att 

intervjua pedagoger på mångkulturella skolor, för att bilda oss en uppfattning om hur 

invandrarbarn/flyktingbarn upplever beröring. En annan infallsvinkel skulle kunna vara till 

nästa upplaga av läroplanerna, om temat elevmassage har utforskats mer än i dag, att 

återkoppla temat elevmassage till läroplanerna.     
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Bilaga  
 

 

Intervjufrågor till pedagoger 
 

1. Hur länge har Du arbetat med elevmassage? 

 

2. Hur kommer det sig att Ni startade upp elevmassage här på skolan? 

 – Anledning, berätta och förklara. 

 

3. Har Du gått någon utbildning om elevmassage? 

 – Vad fick Du lära dig? Hur lång var utbildningen? Var gick Du den? 

 

4. Hur introducerade Du elevmassage i din klass? 

 – Vilka reaktioner mötte du? Från elever och kollegor? 

 

5. Hur förhöll sig föräldrarna till detta? 

 – Hur informerades de? 

 

6. Reagerar pojkar och flickor lika på elevmassage? 

 

7. Syftet med att Du använder elevmassage är? 

 – Berätta. 

 

8. Hur går massagestunden till? 

 – Beskriv. 

 – När? 

 – Hur ofta? 

 – Hur länge? 

 – Är det spontant eller schemalagt? 

 

9.  Har Du några hjälpmedel vid massagetillfället ex. Bollar, filtar etc.  

 

10.  Har Du musik vid massagestunden? 



  

 49

 – Hur kommer det sig? 

 – Berätta. 

 

11. Hur upplever Du klassrumsklimatet före massagestunden?  

     – Berätta. 

 

12.  Hur upplever Du klassrumsklimatet efter massagestunden? 

 – Berätta. 

 

13.  Har Du märkt någon skillnad på hur eleverna bemöter varandra efter 

elevmassagen? 

 – Kan du beskriva en händelse, förklara. 

 

14. Har Du märkt någon skillnad på samspelet mellan pojkar och flickor efter 

elevmassagen? 

 

15. Har Du stött på elever som reagerat negativt på fysisk beröring? 

 – Hur förhåller Du dig till detta? Föräldrar? 

 

16. Har Du något övrigt Du vill tillägga? 
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