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SAMMANFATTNING

Syftet med det här arbetet har varit att dels fördjupa mina egna kunskaper om beröringens
betydelse för människan och människans utveckling dels att söka kunskap om vilka reaktioner
som sker i kroppen vid positiv beröring. Kunskaperna kommer sedan att ligga till grund för
mötet med mina elever i framtiden. Resultaten bygger på läst litteratur inom området och på
en intervju med en person som har stor erfarenhet av beröring och massage i skolan.

Vi kan inte överleva om ingen rör oss, ingen ser oss, ingen bryr sig om oss.
Beröring är inte bara vägen till känslomässig kontakt, den taktila kommunikationen är också
relaterad till inlärning. Beröring är att kommunicera. Beröringssinnet, som är en del av
känselsinnet, är det första sinnet som utvecklas hos det lilla barnet och ofta det sista sinnet
som kvarstår vid ålderdomen. Genom att beröra varandra på ett positivt sätt skapas
vänskapsband och trygghet. För att människan ska kunna utveckla koncentration,
organisationsförmåga och teoretisk inlärning måste våra sinnen vara integrerade och kunna
samordnas av hjärnan. Denna integrering sker i fyra flytande nivåer där beröringen är en
viktig delkomponent. Forskning inom området visar på att beröring minskar mängden
stresshormoner i blodet. Vid forskning på djur har man kunnat uppmäta höjda halter av lugn-
och rohormonet oxytocin i blodet efter lätt massage.

På flera skolor i landet har man infört en typ av beröring som kallas kompismassage. Det har
bland annat resulterat i ett lugnare och trevligare klassrumsklimat, bättre kamratrelationer och
mindre mobbning. Genom en ökad medvetenhet om beröringens betydelse kan vi som arbetar
i skolan bli mer uppmärksammade på hur vi kan använda beröring i ett utvecklande syfte.
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1 BAKGRUND

Som blivande lärare har jag blivit uppmärksammad på att beröring är oerhört viktigt för
att vi människor ska utvecklas till harmoniska och sociala människor. Beröringen
betyder så pass mycket för människan att den är livsviktig och att hon inte kan leva utan
den. Genom en ökad medvetenhet om beröringens betydelse kan vi som arbetar i skolan
bli mer uppmärksammade på hur vi kan använda beröring i ett utvecklande syfte. Mitt
intresse för beröringens betydelse för barns inlärning och utveckling väcktes första
gången efter att ha läst en tidningsartikel om en skola i Söderköping som arbetade med
så kallad ”kompismassage mot mobbning”(Norrköpings Tidningar, 28/2 1998). Man
beskrev där att massagen hade många positiva effekter som till exempel att det blev
lugnare och trevligare i skolan, färre mobbningsfall samt att barnens självkänsla ökade.

Forskning pågår på många platser runt om i världen där man söker vetenskapliga bevis
på vad beröring innebär för människans utveckling och inlärning både fysiskt och
psykiskt. Många undersökningar grundar sig på upplevelser men forskningen har nu
kommit så långt att man även kan mäta hormonhalterna i blodet, som utsöndras vid
beröring.

Vi förhåller oss olika till beröring beroende på vilken kultur vi kommer ifrån. I många
industriländer drar föräldrarna in på närhet och kroppskontakt så snart barnen lärt sig gå.
Vi svenskar lever bland annat i ett samhälle där vi i liten utsträckning rör vid varandra.
Många barn upplever att de har svårt att koncentrera sig på grund av den oroliga
skolmiljön. Vissa barn har problem med att förmedla sig verbalt och det kan ta sig
uttryck i aggressivitet, orolighet och mobbning med inlärningssvårigheter som följd.
Detta måste aktivt bekämpas av alla som arbetar i skolan, vilket också läroplanen
understryker:

”Alla som arbetar i skolan skall:
• medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för

människor också utanför den närmaste gruppen,
• aktivt motverka trakasserier och förtryck av individer eller grupper och
• visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt

förhållningssätt” (Lpo 94, s.10).

Jag är övertygad om att dagens skola kan vara en pressad arbetsplats både för barn och
vuxna. Inte sällan läser man om att dagens barn är stressade och mår dåligt. Det kan
vara svårt för barn i skolan, barn i en stor syskonskara eller för barn med stressade
föräldrar att få den beröring och den bekräftelse de behöver. Medveten beröring i skolan
kan vara ett tillfälle att lyssna till barns funderingar och att visa varandra omtanke.

De senaste åren har det talats mer och mer om beröring (taktil kommunikation) och
kompismassage i skolan. Det alltmer ökande intresset i Sverige har lett till att många
skolor nu skickar sin personal på kurser för att utbilda dem i massage. Många skolor
som aktivt håller på med kompismassage kan konstatera att klassrumsklimatet har blivit
lugnare och trevligare och att man inte slår eller mobbar varandra längre. Alla, som
arbetar med barn, behöver kunskap om den taktila kommunikationens betydelse och
behöver fundera över hur beröringskommunikation kan förmedlas i en pedagogisk
verksamhet.  Skolpersonal bör också ställa sig frågan om medveten beröring kan vara
ett medel att öka tryggheten i klassrummet.
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2 SYFTE OCH PROBLEMFORMULERING

Syftet med mitt arbete har varit att dels fördjupa mina egna kunskaper om beröringens
betydelse för människan och människans utveckling dels att söka kunskap om vilka
reaktioner som sker i kroppen när man ger respektive tar emot massage. Dessa
kunskaper kommer sedan att ligga till grund för ställningstaganden i min egen
undervisning och i mötet med mina kommande elever. Följande frågor har varit
vägledande i mitt arbete:

• Vilka reaktioner sker i kroppen vid beröring?
• Vilken betydelse har beröringen för barnets utveckling?
• Vilka behov har barn av beröring?
• Vad säger forskningen?
• Vad säger historien?
• Hur ser man på beröring i andra kulturer?
• Vilka vinningar får man i klassrummet av massage?
• Finns det några risker att arbeta med massage i skolan?
• Vilka framtidsvisioner finns i skolans värld bland dem som har arbetat medvetet

med massage under en längre tid?

3 LITTERATURAVSNITT

3.1 Historik

3.1.1 Beröring är livsviktig

Beröring hör till människans mest grundläggande behov. Forskare världen över har
alltid undrat om människan måste ha beröring för att kunna utvecklas hälsosamt. Det
finns exempel på barn som har hållits isolerade från omgivningen i många år men som
senare har kunnat utvecklas normalt tack vare att de haft närhet till en vuxen. I Ohio
1938 föddes en flicka som på grund av skam i familjen hölls isolerad tillsammans med
sin mamma. Myndigheterna hittade barnet, då sex år gammal, med förtvinade lemmar
och dåligt allmäntillstånd. Barnet ansågs då vara förståndshandikappat. En specialist tog
sig an flickan och efter två års intensivt arbete med motorik- och sinnesträning
utvecklades både flickans tal och andra färdigheter. Att hon kunde utvecklas normalt
trodde man berodde på den närhet och beröring som hon hade haft med sin mor under
isoleringstiden (Ellneby, 1994).

Experiment från förr i tiden har visat att barn och djurungar dör eller utvecklas mycket
dåligt om de inte får sina beröringsbehov uppfyllda. Den tyske kejsaren Fredrik II, som
levde på 1200-talet, ville ta reda på vilket språk som var det naturliga för människan.
Han lät ta spädbarn från sina biologiska föräldrar. Barnen fick istället tvättas och ammas
av fostermödrar. Ingen kommunikation eller beröring var tillåten. Tyvärr fick kejsaren
aldrig svar på sin fråga då samtliga barn dog. Ingen orkade överleva utan närhet och
beröring. (Jelvéus, 1998).
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3.1.2 Pedagoger, filosofer och fysiologer

Att beröring är relaterad till inlärning skrev den franske pedagogen Séguin redan om år
1846: Han sade ”Man kan inte lära ett barn att läsa och skriva innan dess sinnesorgan
fungerar”, det vill säga innan perceptionen nått en viss utveckling (Holle, 1987).
Den grekiske filosofen och biologen Aristoteles (384-322 f.Kr.) klassificerade
människans sinnen till känsel, syn, hörsel, smak och lukt. Han ansåg att dessa var
själens fönster. Vid slutet på 1800-talet började fysiologer att kartlägga vår hud med
hjälp av tunna borst och metallspetsar med olika temperatur. De kunde visa att olika
områden var olika känsliga för beröring, värme och kyla (Bryan m.fl., 1985).

3.1.3 Djurexperiment

Flera djurexperiment har utförts, vilka utfallit med samma resultat nämligen att beröring
är livsviktig för artens överlevnad. Bland annat har den amerikanske folklivsforskaren
Ashley Montagu konstaterat att de flesta nyfödda däggdjur måste bli slickade för att
överleva. Det stimulerar nervsystem, organ och beteendet. Proceduren har följaktligen
ingenting med tvättning att göra. Vid Cornell Behavior Farm i USA gjordes experiment
med nyfödda lammungar. En grupp lammungar blev skötta på traditionellt sätt, deras
mödrar slickade dem efter födseln. Den andra gruppen fick inte den skötseln. I den
gruppen där lammungarna inte blev slickade fick många problem att resa sig upp och
många lammungar dog (Ellneby, 1994).

Att beröring till och med är viktigare än mat, visade en amerikansk forskare, Harry
Harlow, i ett uppseendeväckande experiment med apor någon gång i slutet av 1950-
talet. Harlow skilde nyfödda apungar från deras mödrar och lät dem välja mellan två
konstgjorda mammor. Den ena var en hård och kantig ståltrådsmamma  som gav mat på
bestämda tider. Den andra mamman var gjord av mjuk teddy. Hon hade ingen mat att
erbjuda. Samtliga ungar valde den mjuka teddymamman utan mat (Lidbeck, Rydin,
Uddman, 1991). Vid ett annat försök på samma ställe föddes några apungar upp med en
ståltrådsmamma med mat, andra med en låtsasmamma av teddy utan mat. Det visade sig
att de apor som haft en ståltrådsattrapp till mamma, inte utvecklades speciellt väl. De
var otrygga och skygga, kunde inte anpassa sig i grupp och var mer aggressiva. Detta
trots att deras ståltrådsmamma varit utrustad med mjölkflaska. Apungarna med
teddymamma klarade sig bättre. De kramade, klängde sig fast och klättrade på
teddymamman som om det varit en riktig mamma. Genom att röra vid teddyn blev de så
pass trygga, att de vågade utforska omgivningarna och kunde lugna sig om de blev
rädda. Beröringsintryck från teddymamman gav apungarna den stimulans de behövde,
för att utvecklas till sunda vuxna. Dessa apor fungerade själv som kompetenta mödrar
när de i sin tur fick ungar. Den andra gruppen, som genom sin ståltrådsmamma inte fått
beröringsintryck utvecklade ingen modersinstinkt. De visade inget intresse för sina
ungar och ägnade dem ingen uppmärksamhet (Nyholm, 1996).

Under de senaste 25 åren har neurofysiologerna påvisat, att stimulans faktiskt förbättrar
hjärnas kemi, funktion och struktur men redan på 1700-talet utförde man experiment
med hundar och fåglar, som tränades sensoriskt och motoriskt en längre tid. Dessa
utvecklade fler hjärnvindlingar än hos djur ur samma kull som inte blev tränade
(Nyholm 1996). Hjärnvindlingar kan beskrivas som veck på hjärnans yta, ju fler
hjärnvindlingar en hjärna har desto större yta har hjärnan (Bryan m.fl., 1985). Vissa
studier hävdar att hjärnan utvecklas 20-30 procent mer hos barn som får ”tillräckligt”
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mycket beröring än hos de barn som får mycket lite sådan. (Publicerat finns dock inte
dessa, däremot en studie av Field T et al, TRI (The Touch Research Institute), Massage
Therapy reduces anxiety and enhances EEG pattern of altertness and math
computations).

3.2 Huden

3.2.1 Organ

Människans kropp består av organ, organen består av specialiserade vävnader och
vävnaderna av specialiserade celler. Organen är sammansatta för en speciell uppgift och
de har alla ett speciellt utseende. Varje organ ingår i ett större system. Bindvävsceller
bildar till exempel bindväv i läderhuden. Många av kroppens organ kan transplanteras
(Bryan m.fl., 1985).
.
3.2.2 Kroppens största organ

Huden är kroppens största organ. Den täcker nästan två kvadratmeter och väger ungefär
tio kilo hos en vuxen människa. Huden ingår i ett system som består av hud, hår och
naglar. Hudens funktioner är många, den håller kroppens andra organ på plats, den
skyddar kroppen mot påverkan från omvärlden genom att hålla främmande ämnen som
bakterier, vassa föremål eller vatten utanför kroppens inre. Den skyddar också från
skadlig strålning, kyler och värmer och hjälper till att hålla kroppens vätskebalans under
kontroll. Huden tillverkar D-vitamin för skelettets uppbyggnad, talg för att smörja och
ge skydd och keratin som gör att hår och naglar är elastiska. Huden är en stor del av vår
personlighet och visar hur vi mår och vad vi varit med om i livet samt utsöndrar dofter
som påverkar andra människor både omedvetet och medvetet. Via huden uttrycker vi
känslor som när vi t ex bleknar, rodnar, svettas och när håret reser sig (Jelvéus, 1998).
Huden är det organ som utvecklas först i fosterlivet, när fostret är knappt sex veckor
gammalt är huden redan välutvecklad. Hela vår kroppsyta täcks av huden – till och med
ögonen har ett genomskinligt lager av ögats bindhinna. Till huden kan också
slemhinnorna räknas. Slemhinnorna tar vid i kroppsöppningarna som bildar en inre hud.
Tjockleken på huden varierar mellan 0,4 och 3 millimeter, beroende på vilken kroppsdel
man mäter på. Händer och fötter har den tjockaste huden medan ögonlocken har mycket
tunn hud. Huden är ett mycket aktivt organ och nybildas hela tiden, vilket innebär att
huden kan förflyttas (transplanteras) från en kroppsdel till en annan. Huden består av tre
lager: överhuden, läderhuden och underhuden (Bryan m.fl., 1985). Både hud och
slemhinnor kommunicerar med hjärnan via små känselkroppar som kallas för receptorer
(Jelvéus, 1998).

3.2.3 Det taktila sinnet i huden

Ordet taktil kommer av franskans tactile ”känsel-” och av latinets ”tactilis ”berörbar
(Nationalencyklopedin, 18:e bandet, 1995). Det taktila sinnet eller känselsinnet ligger
inbäddat i det mellersta hudlagret, läderhuden. Känselsinnet  består i sin tur av
beröringssinnet, smärtsinnet och temperatursinnet (Holle, 1978). Känselsinnet är
uppbyggt av känselkroppar som reagerar på beröring, kyla, värme, tryck, vibrationer
och smärta. När till exempel känselkropparna, som också kallas för receptorer, i huden
registrerar beröring går en impuls via nervbanorna till hjärnan och vi blir varse och
känner beröring (Jelvéus, 1998). Beröringssinnet stimuleras genom ett tryck mot huden,



9

så att huden ändrar form och spänns ut. Känslan för beröring är störst där
beröringssinnescellerna ligger tätast, som till exempel i tungspetsen, i fingertopparna
och i ansiktet. Beröringssinnescellerna är flest i antal under barnaåren och mängden
avtar successivt med åldern.

3.3 Våra sinnen

3.3.1 Sinnenas funktion

De intryck som människan utsätts för bearbetas i hjärnan med hjälp av våra sinnen,
vilka är känsel, syn, hörsel, smak och lukt. Till sinnena hör också det kinestetiska sinnet
(led- och muskelsinnet) och det vestibulära sinnet (balanssinnet). Våra sinnen
informerar oss om den egna kroppens fysiska tillstånd och om den värld vi lever i. En
cell eller grupp av celler som är känsliga för någon typ av sensorisk energi kallas
receptorer. Strömmen av elektriska impulser från sinnesreceptorerna i kroppen skickas
via nervbanor till ryggmärgen och hjärnan. Våra sinnen ger oss impulser från
omgivningen som vi samlar och sorterar. En del intryck reagerar vi reflexmässigt på,
andra samlar vi och låter bli byggstenar för utveckling av mer avancerade färdigheter.
Sinnena ger oss nödvändig information för att vi ska kunna planera våra rörelser. Vi
anpassar oss till sinnesintrycken, vi sätter till exempel på oss vantar när vi fryser om
händerna. Därför är det nödvändigt att vi lär oss tolka, sortera och organisera dem. Vi
sätter dem i samarbete med tidigare erfarenheter och använder dem på ett
ändamålsenligt sätt (Nyholm, Suneson, Österlind, 1992).

3.3.2 Perception

Ordet perception  kommer från latinets ”per” som betyder genom och ”ception” som
betyder mottagning. Perception betyder att ta emot sinnesintryck genom sina sinnen.
Perception är hjärnans tolkning av sinnesintryck, det vill säga det vi varseblir från våra
sinnen (Holle, 1978). Att kunna percipiera innebär mycket mer än att själva
sinnesorganet fungerar. Stimulus ska kunna uppfattas av hjärnan och bearbetas där. Det
bearbetade sinnesintrycket ska kunna användas, dels omedelbart som ett svar på
stimulus, till exempel med en rörelse eller med tal, dels ska det uppfattade kunna
minnas och senare användas som erfarenhetsmaterial. Detta är en omfattade process
som kräver en motsvarande utveckling i centrala nervsystemet (CNS). En god utvecklad
perception är av stor betydelse för all utveckling och inlärning. Utan perception kan
människan inte ta emot några meddelanden från omgivningen och hon kan inte heller ge
några svar. All medvetenhet innebär perception. Hur mycket vi sedan kan utvecklas är
beroende av hur mycket stimulans vi fått och på vilket sätt vi fått den.
Perceptionsförmågan utvecklas genom mognad och träning (Holle, 1978).

3.3.3 Sensorisk integration

Med sensorisk integration eller sinnesintegrering menas att alla sinnesintryck, det vill
säga intryck från känsel-, syn-, hörsel-, smak-, lukt-, balans-, led- och muskelsinnet ska
samordnas och sorteras i hjärnan. Det betyder att hjärnan ska kunna ta emot mängder av
information från sinnena, bearbeta den och koda av dem på ett sådant sätt att hjärnan har
möjlighet att prioritera viktigare information från sinnena, exempelvis att hålla balansen
samtidigt som man lyssnar. Beröring är en delkomponent i denna integration. En
sensorisk integration är en förutsättning för att vi i vår mänskliga utveckling ska kunna
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utveckla koncentration, organisationsförmåga, förmåga till teoretisk inlärning, förmåga
till abstrakt tänkande och logiskt resonemang. Om ett barn saknar ett sinne helt eller
delvis kan detta kompenseras till en viss grad genom att man medvetet och systematiskt
stimulerar och utvecklar andra sinnens prestationsförmåga.

3.3.4 Utveckling av sensorisk integration

Sinnena integreras i fyra flytande nivåer. Samordningen börjar redan i fosterlivet och
fortsätter ungefär till förskoleåldern. Det viktigaste är att den första nivån integreras
ordentligt eftersom den ligger till grund för den fortsatta utvecklingen. Man kan jämföra
sinnesintegreringen med ett husbygge, är inte husgrunden (jämför med första nivån
nedan) stadig och förankrad kommer huset inte att vara stabilt. Till skillnad från ett hus
kan ett barn som missat något viktigt moment öva upp denna förmåga i efterhand (Holle
1978).

Första nivån: De första sinnena som integreras är det taktila (känsel), det kinestetiska
(led- och muskel) och det vestibulära (balans) sinnet. Integreringen börjar redan under
fosterstadiet. Ett av spädbarnets största behov är kroppskontakt och beröring.
Föräldrarna smeker och berör barnet, barnets känselsinnesceller ger hjärnan en impuls
om beröring. Barnet känner de vuxnas beröring och barnets hjärna avläser och tolkar
den som trygg, en känslomässig bindning uppstår. Det kinestetiska sinnet registrerar
kroppsdelarnas inbördes ställning när barnet rör sig. Balanssinnet måste fungera för att
barnet ska kunna ha kontroll över sin kropp och aktiveras när kroppen ändrar läge.
Samtliga sinnen integreras när barnet bärs i famnen eller i bärsele. När dessa tre sinnen
är integrerade känner sig barnet säker på vad informationen från sinnena innebär. Det är
viktigt att barnet kan kontrollera sina muskler och avgöra hur mycket kraft som behövs
vid olika rörelser.

Andra nivån: När barnet har integrerat det första tre sinnena och kan tolka och
organisera dem rätt i hjärnan är barnet moget att även bearbeta hörsel- och synintryck. I
leken tränar barnet sin förmåga att organisera alla sinnesintryck. Med en god sensorisk
integration kan barnet lita på sin kropp och röra den utan att behöva se. Barnet känner
hur det ska göra.  Det innebär känslomässig stabilitet, god kroppsuppfattning och
koordination mellan de bägge kroppshalvorna. När barnet kan organisera de
sinnesintryck det utsätts för har det förutsättningar att kunna koncentrera sig på de
uppgifter relaterade till den utvecklingsnivå där det befinner sig.

Tredje nivån: Grunden till barnets tal är samspelet och relationen mellan barn och
vuxen. När barnet hör ord måste orden tolkas och bearbetas i hjärnan för att ge orden en
innebörd. Barnet måste kunna förstå vad som sägs. Sinnesintegreringen är viktig för
talutvecklingen då flera muskelgrupper kring munnen måste kunna kontrolleras av
barnet. Synintrycken integreras och barnet kan uppfatta ett föremål i relation till ett
annat föremål. Barnets aktiviteter blir mer målinriktade, t ex att sträcka sig efter något
eller förflytta sig. Detta ger barnet öga-hand-koordination och visuell rumsuppfattning.

Fjärde nivån: På den sista nivån specialiseras ögat och handen. Det sker när
nervsystemet fungerar som en helhet och de sensoriska impulserna bearbetas på ett
effektivt sätt. Finmotoriken utvecklas. När alla funktionerna integrerats finns
förutsättningar för skolarbetet och barnet kan koncentrera sig (Ellneby, 1994).
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3.4 Beröringens betydelse

3.4.1 Känselsinnet

Känselsinnet eller det taktila sinnet, som ligger inbäddat i huden,  är livsviktigt för
många av kroppens funktioner. Det är det första sinnet som utvecklas i fosterlivet och
forskarna är överens om att det fram till 12 års ålder är det primära sinnet för inlärning
och kommunikation (Jelvéus, 1998). Beröringssinnet är ofta det sista sinnet som sviker
de svaga och gamla. Man har kunnat konstatera att fostret redan efter två till tre
månader uppfattar beröring. Det är då bara fyra cm långt, det har inga öron och inga
ögon, men hudens känslighet är väl utvecklad (Lidbeck, Rydin, Uddman, 1991).
Barnets första minnen uppstår ur beröringsupplevelser. Dessa kompletteras sedan med
visuella och auditiva upplevelser i samband med beröring, det sker då en inlärning som
skapar minnen (Ellneby, 1994). Huden är den mest känslorika delen av kroppen och det
organ med förmåga till kommunikation. Ashley Montagu, författare till boken
”Touching” skriver ”Beröringssinnet är föräldrar till våra ögon och öron, vår näsa och
mun” (1986, s.16).

3.4.2 Beröringen – livsviktig i nyföddhetsperioden

Under tiden fostret växer i livmodern stimuleras det både taktilt (beröringsmässigt) och
kinestetiskt (led- och muskelmässigt) av fostervattnet då det omsluts av livmodern.
Denna typ av beröring hjälper till att förbereda organ och nervsystem för att kunna
fungera utanför livmodern (Ellneby, 1994).

Förlossningen innebär ett uppbrott i den varma och omslutande livmodersmiljön.
Livmoderns sammandragningar vid förlossningen är en mycket viktig beröring som
stimulerar barnet till ett liv utanför livmodern (Taktil massage, 1997). Den kraftiga
beröringen stimulerar och aktiverar andning, cirkulation, det endokrina körtelsystemet
och nervsystemet att börja fungera direkt efter födelsen. De barn som har fötts mycket
för tidigt eller fötts med kejsarsnitt kan behöva få kompensation med massage för att bli
taktilt stimulerade då de missat den viktiga födelseprocessen.

Vid förlossningsarbetet utlöses också två spädbarnsreflexer just när områden runt
midjan och halsen berörs. Dessa två reflexer heter ryggrads- och nackreflexen och är till
för att driva ut barnet från livmoderkanalen. För att dessa två reflexer skall bli utslätade,
vilket betyder att de ska försvinna, behöver barnet använda och stimulera reflexerna vid
förlossningen. Vanligtvis brukar barnen kunna kontrollera reflexerna runt omkring fyra
månaders ålder. Barn som är födda mycket för tidigt eller kejsarsnittsbarn missar
utlösningen av spädbarnsreflexerna vilket kan betyda att de får svårt att kontrollera
reflexerna. Detta kan ibland kan leda till motoriska bekymmer. Det innebär inte att alla
för tidigt födda barn eller alla barn födda med kejsarsnitt har motoriska problem för att
naturen är så vist ordnad så att barnen själva utvecklar och tar igen vad de eventuellt
gått miste om (Ellneby, 1994).

3.4.3 Barns behov av beröring

Att omslutas av varma, lugna händer innebär trygghet. Ju mer kärlek, ömhet och
beröring barnet får desto bättre förutsättningar har det att växa och utvecklas, både
fysiskt och psykiskt. Beröringen av huden är ett känslomässigt språk som barnet känner
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igen och förstår. Det lilla nyfödda barnet har ett stort behov av beröring men det är
också viktigt att komma ihåg att behovet av beröring inte avtar med åldern (Taktil
massage, 1997).

Ylva Ellneby berättar i sin bok ”Om du inte rör mig så dör jag” (1994) om när hon
besökte ett barnhem i Mellanöstern. Hon fick hjälpa till att räkna hur många spädbarn
som hade överlevt natten. Barn dog utan någon synbart medicinsk anledning. Trots att
de fick tillräckligt med mat kunde de inte behålla vikten. På dödsattesten kunde man
ofta läsa ”leukemi”, men i verkligheten handlade det om brist på beröring, kontakt och
stimulans. Ellneby mötte också en vanvårdad, fem månader gammal pojke som inte
visade några reaktioner, han var döende. Ellneby försökte med alla medel att få kontakt
med pojken, hon tog upp pojken och blåste på honom, lockade på honom och sjöng.
Under en lång tid reagerade inte pojken. Efter flera dagars försök till kontakt började
pojken hastigt gråta, gråtet övergick sedan i ett leende (Ellneby, 1994).

När det lilla barnet får beröring tillfredsställs barnets behov av stimulans och kontakt.
Både mängden och kvaliteten på kroppskontakt med det nyfödda barnet har betydelse
för hur det kommer att tillgodogöra sig föda, hur snabbt det växer och utvecklas. Den
mänskliga ungen är jämfört med övriga däggdjur mycket omogen och hjälplös vid
födelsen. När barnet föds är dess hjärna endast utvecklad till tjugotre procent av en
färdigutvecklad hjärna. En förklaring till detta är att barnet måste födas när dess huvud
fortfarande har möjlighet att passera genom förlossningskanalen i moderns kropp. Efter
förlossningen har barnet ett stort behov av fysisk kontakt och beröring. Utan beröring
dör ett spädbarn. Barn som har lämnats till barnhem där beröring inte funnits har till och
med dött av isolering (Jelvéus). Den bästa miljön efter förlossning bör vara så lik
fostertiden som möjligt. Först då barnet uppnått den mognad då det själv kan börja
förflytta sig och upptäcka världen runt omkring sig kan föräldern släppa famnen. Barnet
har en naturlig vilja att frigöra sig från föräldrarna och kommer så att göra när
tryggheten blivit inpräglad.

3.4.4 Vuxenkontaktens betydelse

Den tidiga beröringen skapar starka band mellan föräldrar och barn och får barnet att
känna sig tryggt. Barnets tidiga föräldrarelationer ligger också till grund för barnets
personlighet , jagutveckling och barnets förhållande mot andra. Genom kontakten med
vuxna formas barnets känsloliv. Det gestaltas av barnets positiva och negativa
upplevelser. Övervägande positiva upplevelser leder till att barnet vågar lita på
omvärlden, det känner sig tryggt och kan utvecklas till en harmonisk och social varelse.
Övervägande negativa upplevelser, många kommunikationsbrott, leder till motsatsen.
Det tidiga samspelet mellan barn och föräldrar är alltså av stor betydelse för den
framtida utvecklingen av både fysisk och psykisk hälsa hos barnet. Det samspelet lär sig
föräldrarna inte genom att läsa böcker utan genom att lyssna till sina känslor (Nyholm,
1998).

3.5 Vilka reaktioner sker i kroppen vid beröring?

3.5.1 Hormonerna

I hjärnans botten finns ett område som spelar stor roll för vår kemiska jämvikt. Det är
hypothalamus som känner av kroppens behov och därefter själv eller via andra organ
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utsöndrar de nödvändigaste hormonerna. Hypothalamus reagerar på olika nervsignaler,
bland annat från sinnena, och ger ifrån sig hormoner som verkar direkt på kroppen. Det
är hypothalamus som utsöndrar stresshormoner när vi är stressade och arga och lugn-
och rohormoner när vi är lugna (Bryan m.fl., 1985).

3.5.2 Signalsubstans

Signalsubstanser är en slags budbärare som har till uppgift att sprida information mellan
nervcellerna. Signalsubstanser finns i hjärnan och i kroppens nervsystem. Mjuk
beröring aktiverar lugn- och rosystemet (parasympatiska systemet) och påverkar
lustcentrat i hjärnan. Den signalsubstansen som utlöses vid beröring påverkar de
parasympatiska reaktionerna och påverkar också lustcentra i hjärnan och vi upplever
välbefinnande (Jelveus, 1998).

3.5.3 Nervsystemet

Anatomiskt indelas nervsystemet i centrala nervsystemet (CNS), som omfattar hjärnan
och ryggmärgen, och perifera nervsystemet (PNS), som omfattar de nerver som
förbinder centrala nervsystemet med kroppens olika delar. Perifera nervsystemet delas
in i två olika delar, somatiska nervsystemet, som är kontrollerbart och autonoma
nervsystemet, som är okontrollerbart. Det autonoma nervsystemet delas i sin tur upp i
två delar, nämligen det sympatiska nervsystemet (kamp- och flyktsystem) och det
parasympatiska nervsystemet (lugn- och rosystem). Dessa två system är som vågskålar
på en våg och kroppen mår bra när det är balans (Jelvéus, 1998).

3.5.4 Stress

Sinnesintryck talar om för hjärnan när det är en stressad situation som kräver
anpassning av kroppens organ för att klara av det nya läget. Det som händer är
utsöndring av stresshormoner i blodbanan, ökad hjärtfrekvens, höjt blodtryck, snabbare
andning, ökad muskelspänning och mer fett och socker i blodet, då arbetar det
sympatiska nervsystemet. När stressen är över tar det andra systemet vid, det
parasympatiska nervsystemet, som sänker hjärtfrekvensen och blodtrycket, sänker
andningsfrekvensen och muskelspänningen och utsöndrar lugn- och rohormoner i
blodbanan. Dessa reaktioner var livsviktiga för till exempel stenåldersmänniskan som
ibland snabbt behövde fly från vilddjur. Väl inne i grottan kunde stenåldersmänniskan
återfå sitt lugn. Dagens människor som utsätts för stress har svårt att återskapa balans
och återfå lugn. Det resulterar i att stressreaktionen stannar kvar i kroppen med
huvudvärk, muskelspänningar, koncentrationssvårigheter, mag- och tarmproblem som
följd (Solin, 1991). Hos barn kan stress uppkomma till exempel vid separation,
bestraffning, utsatthet, höga krav, ensamhet och mobbning. Ett effektivt sätt att skapa
lugn och ro i kroppen är genom beröring då känselkropparna för beröring är kopplade
till det parasympatiska nervsystemet (Jelvéus, 1998).

3.6 Forskning

3.6.1 Oxytocin

Oxytocin är både ett hormon och en signalsubstans som man tidigare har förknippat
med kvinnans barnafödande och amning. Oxytocin brukar också kallas kroppens lugn-
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och rohormon. På senare tid har forskare funnit att det även påverkar andra organ hos
både kvinnor och män. Oxytocin bildas i ett område i hjärnan som heter hypotalamus.
Hormonet oxytocin transporteras i blodbanan och signalsubstansen oxytocin förmedlas
till områden i hjärnan som bland annat kontrollerar smärta, puls, blodtryck och
näringsupptagning (Uvnäs-Moberg, 1994).

3.6.2 Oxytocinforskning  på råttor

En forskargrupp på Karolinska Institutet i Solna har undersökt hur oxytocin påverkar
kroppen genom försök på råttor. Råttorna gavs oxytocin och man fann då att råttorna
blev lugnare och mindre aktiva. Råttorna fick också ett ökat näringsupptag, minskad
muskelspänning, lägre svanstemperatur, vilket visar att råttorna sparar energi. Pulsen
och blodtrycket sjönk och de fick bättre relation till sina ungar och andra råttor. Dessa
reaktioner framkallas för att skydda artens avkomma. Forskarlaget fann också att
råttorna fick exakt samma reaktioner i kroppen om råttorna istället för att få oxytocin i
spruta placerades i en temperatur på 40 grader och samtidigt blev borstade och
klappade. Man kunde också uppmäta en förhöjd oxytocinhalt i blodet på råttorna. Om
råttorna får mjuk massage på buken ses alltså samma resultat som när råttorna får
oxytocin injicerat, bland annat att råttornas puls och blodtryck sjunker, mag- och
tarmkanalen börjar arbeta, muskelspänningen minskar, näringsupptaget ökar, råttorna
får en högre smärttröskel och att de sparar på egen energi (Uvnäs-Moberg, 1994).
Liknande reaktioner kan ses hos ammande kvinnor. Kvinnor som har höga
oxytocinhalter i blodet när de ammar känner sig lugnare och mindre aggressiva än de
kvinnor som har låga halter av oxytocin. Dessa resultat talar för att beröring och värme
utlöser lugn genom att oxytocin börjar strömma ut i kroppen.

Riktig vetenskaplig dokumentation av dessa metoder och deras förmåga att skapa lugn
återstår men mycket tyder på att dessa rön är överförbara även på människan (Uvnäs-
Moberg, 1994).

3.6.3 Människors händer

Eileen Karsh vid Psykologiavdelning på Temple University, USA, studerade hur
sällskapliga kattungar kunde bli efter beröring av människors händer. Karsh delade in
26 kattungar i tre grupper. Den första gruppen fick beröring från 3-14 veckors ålder, den
andra gruppen från 7-14 veckors ålder och den sista gruppen fick ingen beröring alls
under 14 dagar. Beröringen bestod i att kattungarna fick ligga i en djurskötares knä och
bli knappade under 15 minuter varje dag. När kattungarna var 14 veckor gamla testades
hur länge de låg kvar i skötarens knä av fri vilja. Den första gruppen, som hade fått
beröring från 3-14 veckors ålder låg kvar dubbelt så länge som den gruppen som inte
hade fått någon beröring alls. Den andra gruppen, som hade fått beröring från 7-14
veckors ålder stannade inte kvar lika länge som den första gruppen men stannade kvar
längre än den sista gruppen. Studien visade också att den första gruppen visade mer
intresse för människor och kom fram till skötaren snabbare än de andra två grupperna
(Montagu, 1971).

3.6.4 The Touch Research Institute

The Touch Research Institute (TRI) i Miami, redovisar studier som slår fast beröringens
och massagens positiva effekter. TRI grundades 1992. Det är världens första  och största
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institut för vetenskaplig forskning om beröring och massage. TRI har cirka 20 studier på
gång och har publicerat drygt 50 studier. TRI undersöker beröringens effekter på
människan. De har lagt ner mycket tid på forskning kring prematura barn (för tidigt
födda barn) och barn som har drabbats av sjukdomar som exempelvis diabetes, cystisk
fibros, astma, ADHD, autism eller kokainberoende. De barn som fick massage och som
hade diabetes, cystisk fibros eller astma har alla uppvisat en minskad oro, lägre halter av
stresshormonet cortisol och bättre sömn. Det har framkommit att prematura barn som
gavs extra beröring i form av lätt massage 3x15 minuter per dag under tio dagar fick ett
högre näringsupptag i tarmen och en bättre viktökning än prematura barn som inte fick
den extra beröringen. Barnen kunde också åka hem sex dagar tidigare än sina jämnåriga
och barnen uppvisade en mer utvecklad motorik än kontrollgruppen. De viktfördelarna
barnen uppnådde de första veckorna  kvarstod även efter åtta månaders ålder.

Autistiska barn som fick massage varje kväll i en månads tid blev lugnare både hemma
och i klassrummet, de accepterade beröring bättre i lekar med jämnåriga och blev mera
uppmärksamma på omgivningen.

En annan studie visade att mödrar som så tidigt som möjligt tog i sina barn och pratade
med dem ofta tittade mindre på tv och pratade mindre i telefon än de mödrar med liten
kontakt med sina barn (www.ir.miami).

3.7 Andra kulturer

I österländska kulturer, till exempel på de Indonesiska öarna, Bali, Fidji och Nya
Guinea, men också i delar av Afrika och Sydamerika har spädbarnsmassage ingått som
en naturlig del i den dagliga vården av babyn. Här finns en nedärvd instinktiv kunskap
om vikten av kroppskontakt mellan mamma och barn. Den är självklar, antingen den är
grundad på praktisk nödvändighet eller på magi. På Bali tror man att barnen kommer
från ett andligt rike. Barnet är heligt och får inte röra ”oren” jord under sina två första
levnadsår. Därför bär mamman med sig barnet dit hon ska. Afrikanska kvinnor bär
ständigt runt på sina barn inlindade i tygskynken. Starka band skapas och mödrarna
känner barnens olika behov, bland annat behöver inte barnen blöjor, barnen sover och
diar när de vill. Barnen gråter sällan och kolik och sömnrubbningar är okänt. På Nya
Guinea finns ett talesätt ”Barnet gråter för att vara nära mammas hud” (Lidbeck, Rydin,
1991). I Columbia utnyttjar man ”kängurumetoden” på för tidigt födda barn. Eftersom
det inte finns kuvöser att tillgå läggs barnet naket hud mot hud innanför mammans eller
vårdgivarens kläder. Barnet får på det viset sina behov uppfyllda (Jelvéus, 1998).

Under 1970-talet tillbringade den franske förlossningsläkaren Frederick Leboyer en tid i
Indien. Han började sedan föra barnets talan och framhöll att födelsen är lika smärtsam
för barnet som för modern, och att barnets utsätts för en chockartad upplevelse när alla
sinnesintryck forsar över det vid förlossningen. Leboyer presenterade en annorlunda
födelseritual, där barnet blev mottaget i dämpad belysning och där det direkt efter
födelsen lades på mammas mage. Barnet fick en rytmisk massage över ryggen. Det
skulle likna de muskelsammandragningar som barnet känt under senare delen av
graviditeten (Leboyer, 1976).

Att massera små nyfödda är en gammal tradition i Indien. Där lär sig kvinnor om
massage av sina mödrar. De lär i sin tur ut den till sina döttrar. Man anser att massage är
som en förlängd och omedelbar kroppskontakt mellan mamma och barn. Det är också
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vanligt att mor- och farmödrar masserar spädbarnen. Kvinnorna masserar barnen för att
stimulera muskler och nerver, för att forma huvudet och räta ut benen, för att forma till
näsan om den blivit klämd vid förlossningen. De masserar också för att olja är bra för
huden. I Indien använder kvinnorna ljummen senapsolja på vintern och kokosolja på
sommaren. Under barnets första levnadsmånad är massagen mycket försiktig och
handlar mest om beröring. Under massagen ”talar kvinnorna med händerna och ögonen
men utan ord” (Leboyer, 1976).

3.8 Beröring i skolan

Beröring och massage börjar mer och mer ta sig in i skolans värld. På de skolor där
massage har introducerats och befästs har både personal och elever upplevt att
klassrumsklimatet blivit lugnare och relationer mellan såväl lärare-elev och elev-elev
har förbättrats. För enskilda elever har det inneburit bättre inlärning, mindre stress och
ökat välbefinnande. Det har visat sig att utåtagerande, oroliga och vilsna barn tar emot
massagen mycket positivt. Det är inte ovanligt att skolbarn har muskelspänningar eller
växtvärk, då är massage en bra metod, då den både har en omvårdande och en lätt
muskelavslappnande effekt. Den som blir masserad får hundraprocentig uppmärksamhet
och den som ger massage känner sig betydelsefull. Barnen lär sig lyssna på varandra
och lär sig att säga ifrån när beröringen blir för hård, vilket är värdefullt att kunna göra i
flera sammanhang. Händer förmedlar ömhet, det skapar vänskapsband mellan två
personer, vilket styrker relationerna mellan klasskamrater. Massage och beröring kan
ses som ett fredsskapande medel och ett sätt att visa varandra respekt. En massagestund
är ett sätt att skapa lugn och ro. Den vuxna personen som introducerar massage i skolan
ska vara både praktiskt och teoretiskt förberedd, då det är svårt att förmedla och
informera hur massagen ska utföras om den inte är självupplevd. Det är viktigt att hitta
en inkörsport till massagen och avdramatisera beröringen. Ofta introducerar läraren
massage i form av beröringslekar och massagesagor där beröringen ingår som en
naturlig och vardaglig situation. Vissa barn och i synnerhet pojkar kan tycka att det
känns pinsamt och larvigt med massage, då passar lekar och tuffare beröringslekar
bättre, som knyter an till något praktiskt.  Massagen kan anpassas till undervisningen
och en berättelse kan läsas medan massagen utförs eller så kan tyst musik höras i
bakgrunden i avslappnande syfte. De flesta barn tycker om massage men det är också
viktigt att respektera att inte alla vill delta, det är alltid barnet som bestämmer över sin
egen kropp (Jelvéus, 1998).

3.8.1 Kompismassage

En vanlig benämning på massage i skolan är kompismassage. Kompismassage är en
metod där två barn samarbetar och har som främsta syfte att upplevas skönt och skapa
vänskapsband. Det är vanligt att en vuxen först visar de olika ”greppen” och barnen
härmar efter. Den som ska bli masserad bör sitta bekvämt och den som ska ge står eller
sitter bakom. En annan variant är liggande kompismassage, då masseras även ben och
fötter. Massagen utförs med kläderna på. Det är viktigt att den som ska massera först
ber om lov. Massagen består i lätta strykningar, knådningar och gnidningar över huvud-,
axel-, nack-, arm-, hand- och ryggpartier. Tekniken är mindre viktig utan det som känns
skönt är bra. Vid kompismassage får båda barnen både ge och ta emot massage. Efter
massagen tackar den som masserade sin kompis för att hon/han fick massera och bjuder
eventuellt på ett glas vatten, då många blir törstiga av att få massage. Det är viktigt att
hålla föräldrar informerade om vilka aktiviteter som sker i skolan och det gäller även för
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massagen. Ordet massage kan förvirra och göra föräldrar oroliga. Information om hur
massagen går till och syftet med det hela bör ske så tidigt som möjligt, gärna innan man
påbörjar. Massage kan också vara ett trevligt inslag hemma (Axelson, 1999).

3.9 Lpo 94

Skolans uppgift är att främja lärandet där eleven stimuleras att inhämta kunskaper. I
läroplanen betonas behovet av att relatera denna uppgift till omsorgsarbete, förmedling
av värderingar och attityder. Lärare och annan skolpersonal har ansvar för att befrämja
elevernas totala personliga utveckling. Alla barn har rätt att må bra i skolan. Ingen ska
utsättas för mobbning eller hot, skolan ska vara en trygg plats för alla.  I 1994 års
läroplan för det obligatoriska skolväsendet kan läsas att:

”Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till
inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling skall
prägla verksamheten. Ingen skall i skolan utsättas för mobbning. Tendenser
till trakasserier skall aktivt bekämpas” (Lpo 94, s.5).

Undervisningen ska vara varierad för att passa alla barn. Olika arbetsformer ska
användas i undervisningen. Jelvéus betonar att massage kan vara ett komplement till
undervisningen för att skapa en trygg inlärningssituation, vilket läroplanen stödjer:

”Skolan skall främja elevernas harmoniska utveckling. Detta skall
åstadkommas genom en varierad och balanserad sammansättning av
arbetsformer”. ”I skolarbetet skall de intellektuella såväl som de praktiska,
sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammans. De skall få pröva och
utveckla lika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar” (Lpo 94,
s.8).

Jelvéus skriver att massage och beröring kan ses som ett fredsskapande hjälpmedel och
hänvisar till att i de kulturer där beröring är naturlig och ofta förekommande finns
mindre våld. I läroplanen betonas att skolan ska överföra samhällets gemensamma
värderingar och detta kan tränas i praktiska vardagliga handlingar.

Under mål och riktlinjer kan man läsa:
”Skolan skall sträva efter att varje elever respekterar andra människors
egenvärde, tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande
behandling samt medverkar till att bistå andra människor, kan leva sig in i
och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också
med deras bästa för ögonen..”(Lpo 94, s.10).

Alla som arbetar i skolan skall:
”Medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och
ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen, aktivt motverka
trakasserier och förtryck av individer eller grupper och visa respekt för den
enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt
förhållningssätt” (Lpo 94, s.10).

Jelvéus skriver att beröring aktiverar ett anti-stressystem i kroppen och att människan
mår väl av beröring. I läroplanen står att skolan skall bidra till elevernas harmoniska
utveckling vilket ska ske i olika former.

”Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola har
grundläggande kunskaper om förutsättningarna för en god hälsa samt har
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förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan och miljön.” (Lpo 94,
s.12).

4 UPPLÄGGNING OCH GENOMFÖRANDE

4.1 Metodfrågor

Den litteratur jag valde att läsa är framtagen från lärarutbildningens bibliotekslista inom
ämnet beröring och massage men även från rekommendationer av lärare på
lärarutbildningen. Den 27-29 augusti 1999 deltog jag i Axelsons Gymnastiska Instituts
kurs ”Massage i skolan”. I kursmaterialet fanns litteraturtips som jag använde.
Kursansvarig, Irene Elmström, bidrog också med flera litteraturtips. Jag använde mig
också av litteraturlistor i läst litteratur. Jag valde att inte ta med exempel på berörings-
eller massageövningar i mitt arbete utan hänvisar till redan publicerad litteratur. Det
finns en begränsad mängd böcker som behandlar ämnet beröring men flera av de böcker
i min referenslista innehåller förslag på berörings- respektive massageövningar.

Jag valde att göra en intervju med en person som jag visste hade förhållandevis lång
erfarenhet av beröring och massage i en mellansvensk, mindre skola. Jag kontaktade
personen per telefon och hörde efter om jag fick ställa några frågor om skolans arbete
med beröring och massage, vilket gick bra. Vi avtalade om datum och klockslag för
mötet. Innan mötet skrev jag ner mina frågor på ett formulär (bilaga) för att vara väl
förberedd. Jag använde mig av öppna frågor, vilket innebar att den intervjuade svarade
med egna ord. Då jag valde att endast intervjua en person ansåg jag att ett personligt
möte gav mig mest. En fördel med att intervjua en person öga mot öga är att en fråga
genast kan förtydligas om den är oklart formulerad, dessutom förmedlar kroppsspråk
och ansiktsuttryck information som inte kan läsas av på en enkät. En nackdel med en
personlig intervju är att den kräver mer tid än ett utskick av enkäter. Hade jag valt en
enkätmetod hade mitt deltagarunderlag troligen varit större men svaren hade då varit
mer opålitliga på grund av enkätmetodens svagheter, se ovan.

4.2 Materialbearbetning

Sammanställningen av min intervju redovisar jag i löpande text med mina frågor som
utgångspunkt.

5 RESULTATREDOVISNING

Skolan, där intervjun ägde rum har omkring 180 elever och är belägen i utkanten av
kommunen. Upptagningsområdet består av lika delar från hyreshusområdet och från
villaområdet. På skolan arbetar man åldershomogent med klasser från förskolenivå upp
till år 6. Personalen arbetar i arbetslag bestående av lärare, fritidspedagog, barnskötare
och förskollärare.

Den personen jag intervjuade arbetar på skolan som fritidspedagog. Skolan har arbetat
med massage i cirka tre år. Anledningen till att man började med massage var att en av
skolans personal hade erfarenhet av klassisk massage och hade ett starkt engagemang i
barnens hälsa. Stämningen på skolan var då inte särskilt bra, det förekom mobbning och
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många barn var bråkiga och okoncentrerade, vilket i sin tur ledde till dålig inlärning.
Med ett starkt stöd av föräldragruppen började man planera upp en åtgärdsplan mot
mobbning. Några personer från skolan gick en massagekurs som arrangerades av
Axelson Gymnastiska Institut som hette ”Massage i skolan”. Idag har i stort sett hela
personalen gått utbildningen och alla är positivt inställda till massage.

Till en början rådde viss misstänksamhet i personalgruppen om massage och
fritidspedagogen sa själv att han trodde det mest var ”hokus pokus”. Först arbetade man
mest med färdigt material, vilket senare utvecklades till att barnen nu gör egna
massagesagor med egna rörelser. Fritidspedagogen arbetar med massagesagor och
kompismassage i avslappnande syfte, för att förebygga mobbning och för att få en lugn
och trevlig stämning i klassrummen samt för att skapa bra relationer mellan barnen.
Detta utförs allt från två till fem gånger i veckan. För det mesta är massagen schemalagd
men ibland ber barnen själva om att få massera. I år 6 har man även ”avklädd”
halvkroppsmassage, vilket betyder att eleverna masserar varandra direkt mot huden. Då
arbetar alltid flickor och pojkar var för sig. Förslaget om ”avklädd” halvkroppsmassage
kom från eleverna själva.

Vad gäller all massage på skolan är ingen tvingad att delta. De som är tveksamma till en
början sitter då bredvid och iakttar. Fritidspedagogen berättar att det ofta är de
rundlagda barnen som inte vill vara med, möjligen kan de tänka sig att ge massage men
är tveksamma att ta emot. De stökiga barnen är också skeptiska till en början.
Fritidspedagogens erfarenheter om de tveksamma är att nästan alla barn kommer över
sin tveksamhet och efter ett par gånger är de med. De positiva reaktionerna som upplevs
i klassrummet är framför allt att det blivit lugnare, barnen är mer harmoniska och slåss
mindre. Barnen lär sig också att sätta gränser och lär sig att säga ifrån. De negativa
reaktionerna i klassrummet är få, men då antalet barn är udda blir ett barn utan kompis
och det brukar ofta vara samma barn. När barnantalet är udda går alltid en vuxen in och
är med. Barnen väljer själva vem de ska jobba tillsammans med men eftersom
barngrupperna ständigt ändras så blir det variation mellan paren. Fritidspedagogen
känner att det möjligen kan vara en risk att den som inte blir vald kan känna sig utanför.
En av skolans målsättningar är just att alla elever ska kunna massera alla. Man har också
provat massage i så kallade faddergrupper, när 6-åringar masserar elever i år 3 och vise
versa, det har utfallit mycket positivt. En undersökning som skolan genomförde visade
att pojkar mest ville massera pojkar och flickor ville massera flickor för att det ”blev
lugnast så”. Framtidsvisionerna med massage är att nå ut till andra skolor och informera
om de positiva effekterna som massagen tillfogar. Fritidspedagogen och några av
skolans elever åker för närvarande runt bland andra skolor och informerar och instruerar
elever och lärare. Fritidspedagogen har varit delaktig i att producera en film om skolans
arbete med massage. Ren avslappning kan ibland vara ett bra alternativ till massage.
Barnen tycker att det är skönt och fritidspedagogen kallar avslappning för själens
beröring.

6 DISKUSSION

På många skolor har man infört kompismassage på schemat. Skolpersonalen upplever
många positiva effekter av massage som lugnare och trevligare i klassrummet, färre
mobbningsfall och bättre kamratskap mellan eleverna. De positiva resultaten bygger alla
på subjektiva upplevelser och observationer. De kemiska reaktionerna som sker i
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kroppen vid beröring är fortfarande på forskningsplanet. På Karolinska Institutionen i
Solna forskar man om de kemiska reaktionerna som sker i kroppen på råttor. Där har
man funnit att råttor som får mjuk massage på buken får lägre puls, blodtrycket sjunker,
mag-tarmkanalen och dess hormoner börjar arbeta, råttorna tål smärta bättre och blir
lugnare. Lugn- och rohormonet oxytocin ökade också i råttornas blod när de fick
massage. Riktig vetenskaplig dokumentation av dessa metoder på människan finns inte
men Kerstin Uvnäs-Moberg, docent i farmakologi, förnekar inte att råttornas reaktioner
även kan gälla hos människan, det vill säga att beröring och värme utlöser lugn genom
att oxytocin börjar strömma ut från hjärnan. I Jelvéus bok, ”Berör mig” (1998), kan man
läsa om reaktioner på beröring (s.122 fff).  ”Den mesta oxytocinforskningen har gjorts
på råttor men man har stor anledning att tro att reaktionerna på oxytocin är likartade
hos människan. Vad man sett lugn- och rohormonerna åstadkomma är:”. Samma
reaktioner som råttorna fick på beröring i laboratoriet presenteras i Jelvéus bok, nu som
reaktioner i människokroppen. Min uppfattning är att Jelvéus bok är mycket bra men
tappar trovärdigheten något när hon går före forskningen.

Mitt personliga intresse för vilka kemiska reaktioner som sker i kroppen har bleknat
något under mitt arbete. Jag har funnit att de subjektiva upplevelserna betyder mer och
som blivande lärare kan man ställa sig frågor som ”Vilka positiva och negativa
reaktioner har skett i  klassen? och ”Vilka positiva/negativa reaktioner har skett för det
enskilda barnet?”. Det är upplevelsen och reaktionerna av massage som är väsentliga i
klassrummet. Den går inte att mäta i hormoner men den går att utvärdera och reflektera
över. Stundtals uppfattar jag att privata företag och ibland skolor vill ha medicinska
resultat bevisade. Det ligger då inte sällan ekonomiska aspekter bakom bevisen. När det
gäller företag kan det till exempel vara ett kurssäljande argument och i skolan kan det
ha med bidrag eller extraresurser att göra.

Många av dagens barn säger att de känner sig stressade i skolan, de klagar på huvudvärk
och har ont i magen. Det finns många orosmoment i klassrummen idag. Genom
massagen lär sig barnen att slappna av och gå ner i varv. Det handlar också om att lära
barnet att uppskatta stunder av lugn och ro. Barnen får också tillfälle att utbyta ett
vänligt språk till varandra som ”Hur känns det?”, ”Tar jag lagom hårt?”. Dessutom lär
sig barnen att sätta ord på känslor. Massage är ett bra sätt att varva ner på. Det är viktigt
att läraren eller den som ansvarar för massagen själv är positivt inställd, det avspeglar
sig sedan på barnen. Massage i skolan ska inte ses som en behandling utan som en
metod att öka trivseln, både den fysiska och den psykiska trivseln i skolan för eleverna.

Andra sätt att varva ner på och öka trivseln kan vara ren avslappning eller flera
utevistelser i undervisningen. I Norge har vissa skolor infört lek på schemat. Det visade
sig då att barnen mådde bättre och de blev lugnare. De fick också bättre resultat,
eftersom leken frigör hjärnans resurser (Aktiva Skolföräldrar, 1999).

Sinnesintegreringen är viktig för barnets totala utveckling och den är nödvändig för att
inlärning ska kunna ske. Sinnesintegrering innebär att hjärnan kan sortera, bearbeta och
prioritera information från våra sinnen. Integreringen sker i fyra flytande stadier som
bygger på varandra. De moment som ett barn missat under sina tidiga levnadsår finns
inga genvägar till. Man måste gå tillbaka och träna just de överhoppade momenten.
Beröringen är en viktig delkomponent för att barnets sinnen ska kunna integreras. Som
blivande lärare kommer jag att träffa på barn med exempelvis motoriska problem,
inlärnings- eller koncentrationssvårigheter. För att hjälpa dessa elever är det viktigt att
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vi har kunskaper om barns utveckling, där beröringen är en del. Ofta är
inlärningssvårigheter ett komplext problem och det som hjälper en individ behöver
nödvändigtvis inte hjälpa en annan. Man måste se varje barn utifrån dess person och
komma ihåg att alla barn är unika.

Alla människor har ett stort behov av beröring, vilket startar i fosterlivet och kvarstår
livet ut. Kanske är beröringen allra viktigast i spädbarnlivet och i ålderdomen, då
beröring är det primära medlet för kommunikation. Beröringen är instinktiv och hör
ihop med människans överlevnad och utveckling, vilket Ylva Ellneby beskriver i sin
bok ”Om du inte rör mig så dör jag” (1994). Människan är ett flockdjur och är beroende
av andra för att utvecklas. Människor föds mer omogna och outvecklade än någon annat
däggdjur, en förklaring till detta är att barnet måste födas när dess huvud fortfarande har
möjlighet att passera genom förlossningskanalen i moderns kropp.

Behovet av beröring är stort och ibland är beröringen för knapp. Signalerna om
beröringsbrist kan vara svårtolkade, då de kan yttra sig på många sätt. Vissa barn
klänger ständigt på vuxna medan andra barn är likgiltiga, skygga och vill inte ha
beröring. Alla barn behöver positiv beröring men det kan ta olika lång tid innan man når
vissa barn. Det finns olika typer av beröring, den kan vara tröstande, lugnande och
hjälpande men beröring kan också vara smärtsam. Varje typ av beröring är en erfarenhet
som lagras i hjärnan.

Jag inser att det är svårt att få fram något negativt eller se kritiska spörsmål då man
intervjuar en person på en skola som haft stora framgångar av massage. På frågan om
det fanns några risker med massage svarade fritidspedagogen nej men jag måste ändå
ställa mig frågan om alla barn verkligen uppskattar massage. Fritidspedagogen nämnde
att de rundlagda barnen inte ville delta till en början men att de senare gav med sig. Det
kan vara så att dessa barn behöver iaktta gruppen först och försäkra sig om att det är
okey men det kan också vara så att de ger med sig för grupptryckets skull. För många
barn kan det vara svårt att säga nej om de tror att de är ensamma om sin åsikt.

Som lärare är det alltid viktigt att vara medveten om att det förekommer många
grupprocesser i en klass. Det finns ingen klass som är den andra lik och grupprocesserna
varierar också från klass till klass. Att låta barnen själva välja massagekompis kan både
vara positivt och negativt. Positivt är till exempel att det är behändigt för läraren och
barnen får välja någon de tycker om. Negativt kan vara att vissa barn känner sig
impopulära och känner obehag då det finns en risk att inte bli vald av någon eller att bli
sist vald. Det är heller inte rätt att tvinga ihop barn som inte trivs tillsammans. Därför
bör den som ansvarar för massagen i skolan vara lyhörd och reflekterande för att
tillsammans med barnen hitta det rätta arbetssättet med massage.

För att få reda på hur barn upplever massage i skolan och sättet att välja massagekompis
på krävs djupintervjuer med barn, vilket skulle kunna vara en framtida fortsättning på
denna uppsats.
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Intervjufrågor om beröring och massage i skolan.

8 DATUM: 1999-11-19
Yrkeskategori på den intervjuade:
Typ av skola:
Profil:
Antal elever:
Arbetslag?

1. Hur länge har ni arbetat med massage i skolan?

2. Varför började ni?

3. Hur började ni?

4. Har personalen utbildning i massage?

5. Vilka barn tycker om massage?

6. Vilka barn tycker inte om massage?

7. Vilka positiva reaktioner har du upplevt i klassen?

8. Vilka negativa reaktioner har du upplevt i klassen?

9. Har massagens reaktioner fått dig att tänka annorlunda?

10. Väljer barnen själv massagekompis?

11. Vad händer om någon blir utan?

12. Vilka framtidsvisioner finns hos personalen om massage?

13. Finns det några risker att arbeta med massage i skola

14. Finns det något alternativ till massage?


