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1. Bakgrund

Jag var i början av min lärarutbildning på praktik i en klass där de hade någonting som de kallade för
antivåldsmassage. Eftersom jag tyckte det verkade påverka barnen på ett positivt sätt, ville jag veta
mer om det. Jag fann då en artikel om någon annan skola där de också jobbade med massage och
tänkte att här fanns kanske stoff för ett examensarbete. Då jag gärna skulle vilja jobba med massage i
mina framtida klasser, känns det bra att göra de ordentliga efterforskningar ett examensarbete
innebär, för att få en teoretisk kunskap att luta mig mot om jag blir ifrågasatt.

Jag skulle också vilja veta hur elever och vuxna på en skola där de jobbat några år med massage kan
uppleva effekterna av denna. Dessa kunskaper har jag tänkt att få genom att intervjua både några
elever och personal i en klass. Intervjuerna möjliggjordes genom kontakter som knutits under senare
praktikperioder. Personalen i den undersökta klassen ansåg att det skulle vara intressant att få en
utvärdering av massageverksamheten, gjord av någon som eleverna känner förtroende för, men som
de inte har i sin klass alltid. Min önskan, att genom intervjuer få stoff till mitt examensarbete och
personalens önskan om att få en utvärdering av verksamheten, sammanföll på ett för båda parter
mycket positivt sätt.

Någon form av massage eller handpåläggning för att hela människor och lindra deras lidande har
existerat i flera tusen år. Massage var den allra viktigaste behandlingsformen för läkarna i antikens
Rom och Grekland. På 400-talet f.Kr. ansåg Hippokrates att ”läkaren måste vara bra på mycket –
särskilt på att knåda”. Under medeltiden försvann nästan intresset för massagen, eftersom ”all köttets
njutning” då föraktades, men det återuppväcktes igen på 1500-talet. Det som har kommit att kallas
den svenska massagen utvecklades i början av 1800-talet av Per-Henrik Ling. För cirka 250 år
sedan var det en vetenskapsrevolution i väst och kroppen kunde närmast liknas vid en maskin som
endast kunde skötas av en läkare. I öst levde man då fortfarande enligt principen ”knåda till det blir
bättre”; metoder som utvecklats under en lång tradition. (Lidell m.fl., 1986)

2. Syfte och problemformulering

Mitt syfte är att få kunskaper om hur kompismassage i en skola kan fungera. Jag vill få
massageverksamheten belyst ur både ett elevperspektiv, några flickors och pojkars tankar, samt ur ett
lärar-/ vuxenperspektiv, för att se på vilka punkter deras åsikter överensstämmer respektive skiljer sig
åt. Jag önskar också studera om de intervjuade personernas erfarenheter om massagens olika
effekter, stämmer överens med de forskningsresultat jag kan finna i den lästa litteraturen.

Under arbetets gång har mitt syfte kommit att utvecklas till att dessutom bli att utvärdera hur
kompismassagen, i den klass jag gjort intervjuerna i, fungerar, hur den upplevs av elever och
personal, samt vilken konkret nytta den gjort för atmosfären på skolan.

♦ Varför är det bra med massage?
♦ Hur introducerades kompismassage i en klass?
♦ Hur upplever några elever kompismassage?
♦ På vilka sätt kan personal på skolan se effekter av massagen?
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3. Litteraturgenomgång

3.1 Historik och kulturella skillnader

Sanner (17-18/8 1996) har skrivit flera artiklar för att dokumentera en internationell
beröringskonferens som anordnades av Axelsons Gymnastiska Institut. Där står att läsa att beröring
har funnits precis lika länge som människan och massage har funnits nästan lika länge. Massage är
den allra äldsta och enklaste av alla medicinska behandlingar, skriver Lidell m.fl. (1986) i en bok
som behandlar olika kroppsterapier. I Österlandet tas det för givet att alla mår bra av massage,
medan vi i Västvärlden alltför ofta är rädda för att beröra varandra, trots att det finns en alltmer
omfattande forskning som bevisar beröringens enastående effektivitet.

Ylva Ellneby (1994) är förskollärare och specialpedagog och hon hävdar att förhållandet till massage
är mycket kulturellt betingat. I många i-länder tillgodoses inte barnens behov av beröring efter det att
de har lärt sig gå. Många i Västvärlden kan ”rygga tillbaka” för ”för mycket” beröring. Ellneby
(1994) skriver att om man är ovan vid att använda beröring som ett känselspråk, taktil
kommunikation, kan beröringen feltolkas som alltför stor intimitet eller till och med som sexuellt
närmande. Även Lena Jelvéus (1998), som är legitimerad sjukgymnast och bland annat jobbar som
instruktör i spädbarnsmassage, anser att det fortfarande hos oss finns en inbyggd misstro mot
beröring. Vi lever i ett ”icke-taktilt” samhälle där vi inte är vana vid att bli berörda av våra
medmänniskor. För de flesta som är uppväxta i ett beröringsfattigt samhälle kan det vara suspekt att,
och till och med obehagligt om, en okänd person tar i dem. Jelvéus (1998) tar även upp att kvinnor
oftare berör och blir berörda än männen, som lättare kan tolka beröring som dominans och intrång i
deras privata sfär.

När man talar om massage erfar Jelvéus (1998) att det händer att människor genast rynkar på näsan
och undrar vad man egentligen förespråkar, då massage i deras tankevärld är detsamma som
sexklubbsaktiviteter. Om man då drar in barn in sammanhanget kan en oinformerad förälder helt
”sparka bakut” på grund av alla pedofilskandaler som kommit till ytan på senare tid. Trots att det kan
låta motsägelsefullt, anser författaren att det är just för att förebygga missbruk av barn och deras
kroppar det är så viktigt att medvetet jobba med beröring i skol- och förskoleverksamhet. Ju mer
beröringshungrigt ett barn är, desto större är risken att det fastnar i garnet på någon som ger det
uppmärksamhet på ett felaktigt sätt. Ett barn som fått kärleksfull beröring känner om någon vidrör det
med fel intentioner.

”Det ligger i beröringens natur att sensuella känslor väcks. Sensualism, med betoning
på sinnenas upplevelser, torde vara helt i sin ordning i relationen mellan vuxna och
barn. Sexualitet däremot är, enligt min högst bestämda uppfattning, inte det.” (Jelvéus,
1998. s.16)

3.2 Forskning

Lena Lidbeck är journalist på Vi Föräldrar och Marianne Rydin är barnmorska och de tar i en bok
om spädbarnsmassage upp de experiment den amerikanske forskaren Harry Harlow gjorde med
apor på 1950-talet. Han skilde de nyfödda apungarna från sina mödrar och satte dem i en bur där det
fanns två ”apmammaattrapper”. Den ena var gjord av ståltråd och gav mat på bestämda tider och den
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andra var mjuk och klädd med teddyfoder, skriver Lidbeck & Rydin (1991). Experimentet visar att
apungarna föredrog att klänga sig fast på den mjuka teddymamman, trots att den inte gav någon mat.
Författarna anser att detta tyder på att beröring kanske till och med är viktigare än mat.

Vibeke Manniche, som är en dansk läkare, tar i en bok om babymassage upp beröringens stora och
avgörande betydelse för kroppens och sinnets utveckling. Hon skriver att beröringen har ett stort
värde för de känslomässiga banden. Manniche (1995), liksom Lidbeck & Rydin (1991), tar upp
Harry Harlows experiment med apungarna, som hellre valde beröring än mat. De apungar som inte
själva fick välja ”mamma”, utan bara blev placerade tillsammans med ”ståltrådsmödrarna”,
utvecklades inte normalt. De blev rädda och kunde senare i livet inte fungera socialt tillsammans med
andra apor.

Manniche (1995) tycker inte att det borde vara nödvändigt att genomföra undersökningar för att
konstatera att beröring är kolossalt viktigt. Hon anser att vi människor tyvärr ofta är ganska
misstänksamma och kräver vetenskapliga bevis för att få det mest elementära och logiska ting
bekräftade för oss. Ända in på 1950-talet hände det att barn i Västerlandet dog av vantrivsel; trots
att de fick mat och hygienisk omvårdnad, skriver Manniche (1995). De dog av brist på kärlek och
smekningar.

3.3 Hormoner

Neurofysiologerna har funnit att det i nervsystemet finns många olika sorters kemiska budbärare och
en viktig grupp är signalsubstanser som sänder information från en nervcell till en annan. Mjuk
beröring aktiverar det parasympatiska nervsystemet och påverkar lustcentrat i hjärnan, skriver
Jelvéus (1998). Ämnet oxytocin kallas ofta ”lugn-och-ro-hormonet” och det är både en
signalsubstans och ett hormon. Oxytocin finns i höga halter hos ammande kvinnor, men hormonet
finns även hos alla män och det åstadkommer:   

♦ minskad
muskelspänning

♦ sänkt puls och
blodtryck

♦ bättre näringsupptag
och mag-tarmfunktion

♦ minskad aggressivitet
och större lugn

♦ upphävd rädsla
♦ fördjupad andning
♦ ökad bindning till barn

och partner

♦ ökad nyfikenhet och
kommunikation

♦ ökad salvutsöndring
♦ ökad koncentration
♦ höjd smärttröskel
♦ ökat immunförsvar

(Jelvéus, 1998. s. 122ff)

På en resa till Japan fick den svenska forskaren Kerstin Uvnäs Moberg se hur råttor inför ett
djurförsök blev borstade på magen med en pensel till dess de nådde full avslappning och nästan
somnade. När hon frågade varför de gjorde så berättade de att det var för att frigöra oxytocin, som
höjer smärttröskeln och gör djuren fredligare. Genom att råttorna ”masserades” med penseln ökade
halterna oxytocin i blodet. Uvnäs Moberg fick här idéer och stoff till sin forskning om beröringens
samband med oxytocinhalterna. (Elmström, 27-29/8 1999).

Även Sanner (17-18/8 1996) refererar till Kerstin Uvnäs Moberg, som berättar att försök på råttor,
som fått ”lugn-och-ro-hormonet” oxytocin injicerat, visar bland annat att:
♦ smärtkänsligheten

minskar
♦ matsmältningen

förbättras
♦ blodtrycket och pulsen

sänks
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♦ nivån av stresshormonet
cortisol sjunker

♦ de blir mer sociala

♦ banden mellan
individerna stärks –de
blir mer moderliga

Sanner (1996) skriver att forskarna nu börjar kunna bevisa att massage gör oss lugnare, lyckligare
och friskare. Autistiska barn blev mindre ljud- och beröringskänsliga efter en tids massage.
Oxytocinet som frigörs vid beröring fungerar som en tvåstegsraket, enligt Kerstin Uvnäs Moberg. Det
påverkar kroppen och ger ett välbefinnande under tiden och direkt efter massagen, men det ger även
positiva långtidseffekter. Det har visat sig att också den som ger massage får sänkta nivåer av
stresshormoner i kroppen, skriver Sanner (1996).

3.4 Beröring ur ett fysiologiskt perspektiv

Ellneby (1994) skriver att huden är vårt största och tidigast utvecklade sinnesorgan. Hos en vuxen
människa väger huden 3-5 kg. Den är unik på så sätt att den är bärbar, vattentät, tvättbar, elastisk
och den kan förnyas. Känselsinnet är det första sinne vi kan kommunicera med. En människa kan
leva hela sitt liv blind, döv och utan lukt och smak, men hon kan inte överleva utan de
känselfunktioner som finns i huden, skriver Ellneby (1994). Ett bevis för hudens förmåga till inlärning
är amerikanskan Hellen Keller, som trots att hon var både blind och döv, utvecklade sitt intellekt tack
vare handens kontakt med vatten. Genom stimulering av handens känsel utvecklade hon ett
teckenspråk. Även Jelvéus (1998) betonar att huden är kroppens största organ. Den uppgår till 1,5-
2,3 m2 hos en vuxen människa. Jelvéus (1998) anser att nervsystemet kan ses som kroppens eget
elektriska system där meddelanden löper från kroppens olika delar till hjärnan. Det autonoma (icke
viljestyrda) nervsystemet kan delas in i ett stressystem (sympatiska nervsystemet) och ett
antistressystem (parasympatiska nervsystemet). Vid en god balans mellan dessa båda system mår vi
som allra bäst. Våra sympatiska nervsystem jobbar, i dagens stressade värld, på högvarv, anser
Jelvéus (1998). Genom positiv beröring kan vi lättare få igång antistressreaktionerna i kroppen.

Lidbeck & Rydin (1991) skriver att känslighet för beröring är en av de tidigaste funktionerna i
människokroppen. Man har konstaterat att fostret redan efter ett par månade kan reagera för
beröring. Det är då cirka fyra centimeter långt och har varken utvecklat ögon eller öron. Fostret
berörs under hela graviditeten av livmoderväggarna och barnet skräms av avsaknaden av den
omslutande tryggheten när det väl har fötts. Författarna skriver att beröringen av huden är ett
känslomässigt språk som barnet känner igen och förstår från första början. Hudkontakt och beröring
är alltså nödvändigt för barnets överlevnad och utveckling.
Sanner (17-18/8 1996) skriver att beröring är lika viktig för barns utveckling som mat och sömn.
Det vet vi numera, påstår författaren. Lidell m.fl. (1986), skriver att spädbarnet utforskar omvärlden
och skapar sig en bild av denna med hjälp av sin känsel, vilket bevisar att känselsinnet är otroligt
viktigt.

Klingberg (1998) skriver om en klass i Göteborg, som varje vecka ägnar en stund åt att massera
varandra. Massagen gör så att blodcirkulationen ökar, vilket får till följd att de känner sig piggare och
får lättare att koncentrera sig. Läraren i klassen, Britt Marie Arnbert, anser att beröring är ett
grundläggande behov som vi lär oss att förtränga.

Massageterapeuten Jonas Niklasson skriver på sin hemsida om de fysiska effekter massagen ger:
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♦ Blodcirkulationen ökar
och blodtrycket sjunker

♦ Den egna
kroppskännedomen
ökar

♦ Nervsystemet får en
lugnande effekt

♦ Stressymptomen
minskar

I sitt kursmaterial från Massage i skolan skriver Axelsons Gymnastiska Institut (1998) att beröring
och massage bland annat ger följande fysiologiska effekter:

♦ Förbättrad vakenhet
och medvetande

♦ Minskad smärta

♦ Bättre utveckling i
nervsystemet

♦ Bättre sömn

♦ Snabbare viktökning
hos prematura barn

Axelsons Gymnastiska Institut stöder sig på resultat av studier som genomförts på Touch Research
Institute i Miami.
Massage är också en av de bästa metoder som finns för att öka blod- och lymfcirkulationen i
kroppen, vilket i sin tur leder till ökat immunförsvar, höjt näringsupptag och minskade
muskelspänningar, hävdar man på Axelsons Gymnastiska Institut (1998).

I kursmaterialet från Muskelavslappning med barn – en kurs om massage och avslappning i
förskolan (1997) kan man läsa hur barn kan ge signaler på att de är i behov av massage. Det kan
visa sig genom att barnen har spänd kroppshållning, dålig motorik eller sparkar  och kastar saker
omkring sig.

Vissa barn har ett taktilt försvar, det vill säga de är överkänsliga mot beröring, skriver Ellneby
(1994). Detta kan skapa problem i sociala relationer, då barnet reagerar negativt när någon tar i det.
Dessa barn behöver också kroppskontakt. Att låta barnet själv bestämma graden av beröring,
kanske genom att han eller hon själv får beröra, kan underlätta. Nohrstedt (1998) hävdar även han
att massage kräver lyhördhet. De flesta barn tycker att massage är rogivande och skönt, men för
beröringskänsliga barn innebär inte massage någon avslappning. Barn som har svårt att sortera
inkommande impulser, har ofta även svårt med taktila impulser. Misshandel och sexuella övergrepp
kan också vara orsak till att vissa barn ryggar tillbaka inför beröring, skriver Nohrstedt (1998).

3.5 Mentala effekter

Lidell m.fl. (1986) framhåller att massage inte bara ger en fysisk effekt, utan att den även innehåller
mycket psykologi, då förståelsen för den som du masserar utvecklas genom inlevelse. En unik fördel
med massage är att den är lika behaglig att ge som att få. Det har vetenskapligt fastställts att genom
att smeka husdjur slappnar man själv av och blodtrycket sjunker. Att beröra människor ger samma
effekt. Lidell m.fl. (1986) beskriver massage som en förlängning av någonting vi gör instinktivt –
klappar ett barn på kinden och kramar om en vän till tröst. Massage är en systematisk form av
beröring. Författarna skriver också att beröring är någonting som är livsviktigt. Hur gamla vi än är och
var vi än befinner oss i livet, behöver vi alla mänsklig beröring, ömhet och omtanke. Beröring ger
uppskattning, värme, njutning, förnyad livskraft och säger oss att vi inte är ensamma. Vi är kännande
varelser och utan beröringens värme som ger samhörighet och tröst, förnekas vi ett av de mest
livgivande sätt att kommunicera på, som finns, anser Lidell m.fl. (1986). Att ge massage är att dela
med sig av beröring, som skapar känslor av välmående, tillit och glädje.

Nenander (1996) skriver om beröring som helar kropp och själ. Hon menar att dagens samhälle
kräver att människan ska gå på högvarv, både på jobbet och på fritiden, samtidigt som kroppen allt
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mindre används till det den är avsedd för. Muskelspänningar kan uppstå av för lite rörlighet, felaktig
arbetsställning, men också av oro, stress och ilska. Nenander (1996) hänvisar till Kerstin Uvnäs
Mobergs forskning om oxytocinhalternas förhållande till beröring och hävdar att massage i vissa fall
säkerligen skulle kunna ersätta lugnande tabletter. Dessutom kan det faktum att en annan person tar
hand om bryr sig om, ha en terapeutisk effekt. Författaren refererar också till Hans Axelson som är
övertygad om att massage och andra former av fredlig beröring är konkreta och direkt
brottsförebyggande åtgärder. Forskning världen över visar hur avsaknad av hudberöring ökar
aggressivitet, oro och ängslan hos barn.

Människor som är aggressiva och våldsbenägna vill ha respekt och känna att någon bryr sig om dem,
skriver Sanner (17-18/8 1996) och idén om massage mot våld föddes ur detta faktum. Beröring ger
inte bara en känsla av lugn och ro, utan skapar också band mellan människor. Den du själv har
masserat/ fått massage av slår du inte ner efteråt, skriver Sanner (17-18/8 1996). Hon hävdar att
fastän vi vet att beröring är lika viktigt för barns utveckling som mat och sömn, lever vi i ett samhälle
där många barn och ungdomar far illa, är rotlösa och våldsbenägna. Här kan nya vägar till beröring
och kontakt utgöra skillnaden mellan ett gott självförtroende och ett dåligt, mellan att känna sig
värdefull eller värdelös, skriver Sanner (17-18/8 1996). Att introducera massage är att svara på
människors outtalade behov av kärlek och beröring. Att röra vid en annan människa med respekt
och medvetenhet, väcker kärlek både inom den som ger och den som tar emot.

Niklasson (1999) skriver om vilka effekter massage ger på mental och känslomässig nivå.
♦ Avslappnings-förmågan

ökar.
♦ Den mentala stressen

minskar

♦ Hjälper till att
tillfredställa behovet av
beröring och omtanke

♦ En känsla av allmänt
välmående skapas

♦ Underlättar förmågan att
uttrycka sig
känslomässigt

Ellneby (1994) berättar om en daghemsgrupp där det var mycket aggressivitet och oro på grund av
att barnen hade ett annat hemspråk och därför fick de svårt med den verbala kommunikationen. Vilan
var stökig till dess personalen införde ”massagevila” för barnen, som slappnar av och njuter och
eftermiddagens lek är oftast präglad av en lugn och positiv stämning. Även Jelvéus (1998) skriver att
beröring och massage har visat sig vara värdefull i förskolor där barnen har flera olika språk som
modersmål. Ur massage och beröring har tillit och kontakt vuxit fram och därmed utvecklas även
språket. Också Jancke (1998) beskriver i en artikel hur man arbetar med helheten på en förskola med
90 procent invandrarbarn av många olika nationaliteter. Hon berättar att de i arbetet med barnens
språk även använder barnmassage för att stimulera flera av barnens sinnen. Massagen leder också till
att barnen blir mindre stökiga. De har fått ett gemensamt språk – beröringen.

Jelvéus (1998) berättar att det finns skolklasser där man dagligen integrerar beröring i lektionerna.
Det kan vara allt från att läraren medvetet håller en hand på elevens axel, till att hela klassen masserar
varandra. Det har visat sig leda till en lugnare atmosfär, bättre kommunikation och en trevligare
arbetsmiljö för alla. För det enskilda barnet tillkommer positiva effekter som lättare inlärning, mindre
stress och ökat välbefinnande, anser författaren. Kompismassage ska kunna vara ett hjälpmedel i att
träna och fostra barnen till att kunna beröra varandra med respekt. Massagen lärs ut till barnen som
sedan masserar varandra. De ska veta att ett nej alltid är ett nej, men att man aldrig ska sluta fråga,
för en dag har kanske nejet förvandlats till ett ja. Med yngre barn kan man med fördel börja med
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massagesagor, medan ”visa-titta-gör” fungerar bra med äldre barn. Jelvéus (1998) skriver att
kompismassage är tänkt att kunna läggas in när som helst under en lektion – när det behövs.
Föräldrarna bör sakligt informeras vad massage innebär. De flesta föräldrar reagerar positivt, erfar
författaren. De anser att stresshantering är någonting värdefullt att ta med sig ut i livet. Att respektera
sina medmänniskor och veta hur man kan trösta och lugna sina vänner, är kunskaper som är mycket
lätta att bära.

Sanner (1997) berättar om en skola i Sollentuna som ville göra något annorlunda och positivt för
skolarbetet och relationen eleverna emellan, samt mellan elever och lärare – de började med sittande
massage. Undersökningar vid Touch Research Institute (TRI) i Miami visar att massage har en
positiv effekt mot depressioner och aggressivitet. Det har visat sig att även mentala funktioner gynnas
av massage. Sanner (1997) skriver att många barn är spända och oroliga och att massage kan vara
ett hjälpmedel för att skapa lugn i en stökig barngrupp. Massage i skolan kan vara en bra hjälp för
barn att säga nej till den beröring de inte vill ha av vuxna eller av andra barn. Också Therstam (1998)
skriver om en skola där de aktivt jobbar med kompismassage för att hejda mobbning och stärka
elevernas egen självkänsla. ”Jag har blivit snällare. Förut var jag så stökig”, utbrast en av
pojkarna i fyran när artikelförfattaren frågade vad han tyckte om massagen. Kompisarna håller med
om att han och flera andra faktiskt har lugnat ner sig. Eleverna parar inför massagen själva ihop sig
två och två, och på den här skolan, skriver Therstam (1998), finns det inga ”kill- och tjejbaciller”;
eleverna masserar lika gärna en kompis av det motsatta könet. Det är mycket viktigt att barnen först
frågar om de får massera innan de sätter igång. Genom kompismassage lär man eleverna säga ifrån när
en beröring går för långt – gör ont eller inte känns rätt.

Sjöberg (1998) är en journalist som har frågat eleverna i en 1-3:a varför de tycker det är bra med
massage. Några svarade att det är mysigt, skönt och kul. Någon annan ansåg att det sätter igång
hjärnan mycket bättre och flera andra elever hade upptäckt att de bråkade mycket mindre på rasterna
sedan de börjat med massage. Massören, Patricia Mac Donald Gustavsson, som lärt klassen
massage, menar att beröring sänker blodtrycket, minskar aggressiviteten och motverkar mobbning.

Beröring gör att oxytocin utsöndras och stresshormoner minskar. Klingberg (1998) skriver om en
klass i Göteborg där eleverna tidigare var kända som att vara stökiga, men som numera är mer
kända som klassen som är proffs på massage. De får känna att de är riktigt duktiga på något.

3.6 Spädbarnsmassage

Frederick Leboyer är den franske förlossningsläkaren som på 1970-talet började förespråka att barn
ska få varm mänsklig närhet direkt efter förlossningen istället för att direkt exponeras i väldigt stark
belysning och läggas på exempelvis en kall våg. I sin bok om babymassage beskriver han hur
mödrarna i Indien enligt gammal tradition, med kärleksfulla händer, masserar sina spädbarn. Leboyer
(1976) var den som införde spädbarnsmassage i Västvärlden och han betonar att beröringen är
livsviktig för barnen.

”Att bäras, vaggas, smekas, skötas och masseras är näring för de späda barnen, lika
oumbärlig, om inte mer, än vitaminer, mineralsalter och proteiner. Om barn berövas
allt detta – och lukten och värmen och den förtrogna rösten – kan de dö. Det händer
att de gör det.” (Leboyer, 1976. s 16)
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Ellneby (1994) skriver om den taktila kommunikationens betydelse för barns utveckling. Hon
berättar om att hon blev sänd till ett barnhem i Amman på uppdrag av Rädda barnen. På barnhemmet
dog många barn utan någon synlig, medicinsk anledning; det handlade om brist på beröring, kontakt
och stimulans. Författaren skildrar mötet med en femmånaders pojke, vars depressioner tagit bort
alla hans reaktioner och gjort honom i det närmaste livlös. Hon beskriver hur hon på alla tänkbara
sätt försökte stimulera honom, för att till slut få en reaktion – en förlösande gråt och dagen därpå, ett
leende. Flickorna på barnhemmet instruerades hur de, en kvart om dagen, skulle stimulera den lilla
pojken, som efter detta fått någonting att leva för – lite mänsklig kontakt.
Barnets jagutveckling startar vid födelsen och pågår genom hela förskoleåldern och de behöver då
kroppskontakt med vuxna, trygga personer när de känner sig otrygga, skriver Ellneby (1994).

Ju mer kärlek, ömhet och beröring lilla barnet får, desto bättre är förutsättningarna att det ska växa
och utvecklas både fysiskt och psykiskt. I livmodern får barnet sin allra första massage och
omställningen blir mycket stor när barnet helt plötsligt inte längre har den omslutande tryggheten.
Författarna skriver att beröringen av huden är ett känslomässigt språk som barnet känner igen och
förstår. Hudkontakt och beröring är alltså nödvändigt för barnets överlevnad och utveckling. Många
anser att beröring av små barn sker naturligt, skriver Lidbeck & Rydin (1991). De anser emellertid
att ge massage är att gå ett steg längre; att ge barnet en stund då bara han eller hon är huvudpersonen
som får hela uppmärksamheten. Manniche (1995) skriver att beröring och massage har ett stort
värde för de känslomässiga banden mellan barn och föräldrar.

4. Uppläggning och genomförande

För att få vetskap om hur några elever och vuxna på en skola där de aktivt jobbar med
kompismassage upplever denna, har jag gjort en fältstudie på en skola under en dag. Fältstudien
bestod av att jag intervjuade sex elever, tre pojkar (Mats, Oliwer och Rasmus) och tre flickor
(Jonna, Malin och Rebecca) ur en klass i år sex. Jag intervjuade även två manliga pedagoger (Sam
och Tomas), som arbetar i denna klass. Sam är utbildad mellanstadielärare och har även gått en
tredagarskurs i Massage i skolan på Axelsons Gymnastiska institut. Denna kurs har även Tomas,
som är utbildad fritidspedagog, gått.

Skolan, som jag gjort mina intervjuer på, ligger i en liten stad med omkring 14000 invånare. Den har
ungefär 180 elever i åldrarna från sex till och med tolv år. I alla de sju åldershomogena klasserna på
skolan jobbar man sedan cirka tre år tillbaka, i olika stor utsträckning, med kompismassage. En stor
del av skolans personal, förskollärare, lärare, fritidspedagoger och assistenter, har fått utbildning i
Massage i skolan på Axelsons Gymnastiska Institut.

Den personal och de elever som intervjuades känner jag ganska väl då jag gjort praktik tidigare
under min lärarutbildning, i denna klass. Personalen kontaktades per telefon, cirka en vecka före
önskad intervjutid, då dag och tid för intervjuerna med både dem och eleverna bestämdes. Frågorna
lämnades inte ut i förväg, vare sig till eleverna eller till de vuxna.

Jag hade i förväg tänkt ut vilka sex elever jag skulle vilja intervjua för att förhoppningsvis få en bra
spridning på svaren. Fem av de elever jag önskade samtala med var närvarande och den sjätte eleven
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ersattes av en på förhand uttänkt och relativt jämställd reserv. Jag intervjuade varannan pojke
varannan flicka.

Eleverna fick frågor om hur de personligen upplever massagen och varför de tror att de jobbar med
kompismassage i klassen och på hela skolan. De fick också frågor om hur de minns att de spontant
reagerade när de fick veta att de skulle börja jobba med massage i klassen. Personalen fick frågor
som berör hur de upplever att elevernas känslor inför massagen är, varför de har kompismassage i
klassen, samt vilka olika effekter de sett att massagen gett både i klassen och på hela skolan. Jag
frågade även om vilka eventuella hinder de stött på, som försvårat massagen. (se Bilaga 1)

Personerna intervjuades enskilt i ett rum där ingen annan störde eller hörde vad som sades. Jag
informerade både eleverna och personalen mycket noga innan intervjun att det de svarade inte skulle
kunna gå att härleda till dem, då inte skolans eller stadens namn skulle finnas att läsa i mitt
examensarbete. Jag berättade även att jag skulle ge dem fingerade namn för att undvika identifiering.
Eleverna meddelades också att det de sade inte heller skulle föras vidare till någon av de vuxna på
skolan. Vid intervjuerna ställde jag frågorna muntligt och registrerade svaren med hjälp av en
bandinspelning, som jag förklarade bara var till för min skull och att ingen mer än jag skulle lyssna på
banden. Intervjuerna med eleverna tog cirka tio minuter per elev och intervjuerna med personalen
tog ungefär en kvart per person.. Fyra av eleverna fick göra om intervjun en extra gång på grund av
tekniska problem vid inspelningen. Dagen efter det att intervjuerna gjorts, lyssnade jag på banden och
skrev ned alla de svar jag fått på mina frågor, för att sedan kunna behandla dem.

5. Resultat

5.1 Introduktion av massage på skolan

Massagen introducerades på skolan för cirka tre år sedan av en av förskollärarna. Hon hade gått
kursen Massage i skolan på Axelsons Gymnastiska Institut och ansåg att medveten och fredlig
beröring var någonting som alla borde jobba med i sina klasser.

Från början handlade det mest om beröringslekar och massagesagor, berättar Sam och Tomas, som
införde massage i sin klass i år fyra. De lät bland annat eleverna skriva bokstäver på varandras ryggar,
samt att leka beröringsleken Trädet (se Bilaga 2), för att sedan gå vidare med olika massagesagor;
till exempel Vädersagan (se Bilaga 3). I början kallade de inte detta massage, då det för vissa
personer, kan vara ett ganska laddat ord. Det är dock inga föräldrar som reagerat negativt. Detta
tror Sam och Tomas beror på att de meddelade föräldrarna mycket noga vad det innebär att jobba
med massage i skolan. Föräldrarna fick själva pröva på att få kompismassage av sina barn och idag
är det många föräldrar som drar nytta av barnens massagekunskaper för att få uppmjukning av trötta
muskler.

Då jag frågade eleverna hur de började med massagen svarade alla utom två att de började med just
Trädet. Jonna såg inte beröringslekarna som massage, utan ansåg att de började med massage först
när de startade med sittande ryggmassage och Mats mindes inget av hur de hade börjat mer än att
han aldrig ville vara med. Hans spontana reaktion när han fick veta att de skulle börja med massage i
klassen var: ”Det här är inte min grej!” De andra fem eleverna jag intervjuade minns att de ansåg
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att det skulle bli spännande och roligt att få pröva på någonting nytt som de aldrig gjort förut. Oliwer
kommer ihåg att han var lite fundersam om vad det var för sorts massage, men att han ändå såg fram
emot att se hur det hela skulle utvecklas och med facit i hand tycker han att det har blivit mycket bra.

Sam och Tomas upplevde eleverna som väldigt nyfikna och entusiastiska vid introduktionen av
massagen, med ett undantag, Mats, som fick stå utanför till dess han själv tog initiativet till att delta.
Mats själv säger att han först ville se vad det var för någonting innan han började vara med. I
inledningen var det bara hans närmaste kompisar som fick massera honom, men nu spelar det inte
längre någon roll; bara de lyssnar på hur han vill och inte vill ha massagen.

5.2 Elevernas tankar om massagen

Alla elever är överens om att massage är någonting som är skönt. En flicka, Malin, poängterar dock
att detta faktum endast gäller när hon själv har lust. Ibland när hon inte mår bra eller är på dåligt humör
tycker hon att det känns jobbigt att någon ska röra vid henne och att hon ska beröra någon annan.
Rebecca håller med om att känslorna inför massagen beror mycket på dagsformen. Vissa dagar vill
hon inte bli masserad av vem som helst - då är det bara de bästa kompisarna som gäller. Andra
dagar är det både väldigt skönt att få och mycket roligt att ge, hävdar hon. Det positiva i att ge
massage lyfter även Rasmus, Oliwer och Jonna fram. Jonna förklarar också att hon känner att hon
blir lugn både av att ge och av att få massage. ”Det allra bästa med massagen är att jag blir så härligt
avslappnad och verkligen kan slappna av.” uppger Mats. Rebecca framhåller att det är mycket bra
att alla i klassen är så duktiga på massage och vet vad det handlar om.

På min fråga om det fanns någonting som var dåligt eller mindre bra med massagen svarade Rasmus
och Malin direkt att det kan bli tråkigt om de har massage för ofta. Rasmus tycker att 20 minuter två
gånger i veckan är lagom, medan Malin hävdar att de borde få ha massage när de själva vill och
känner att de behöver. Vissa veckor kan det då bli nästan varje dag och andra veckor kanske inte
alls. Jonna hittar ingenting dåligt. Hon tycker inte att man kan få för mycket massage och skulle kunna
tänka sig att ha massage varje dag. Denna åsikt delar hon även med Mats, som tycker det är dåligt
bara när den som masserar inte lyssnar på hur han vill ha massage.

Massagen i denna klass har nu även utvecklats till att eleverna har börjat att ge varandra liggande
ryggmassage med olja i samband med idrottslektionen. Denna massage är mycket uppskattad av alla
de intervjuade eleverna utom Mats, som tycker att oljan är klibbig och luktar illa. Oliwer tycker
mycket om massage med olja, men gillar inte massage med massagekräm. Rebecca anser att hon
kan slappna av bättre när hon ligger ner än om hon ska sitta lutad mot bänken som är fallet vid
sittande massage i klassrummet. Vid liggande massage med olja är flickorna och pojkarna uppdelade
i varsina rum. Detta är mycket viktigt för den personliga integriteten, hävdar Malin. Om man inte
känner sig trygg kan man inte slappna av och massagen mister lite av sitt syfte.

Sam är övertygad om att alla elever har älskat massagen, men att några nu har tröttnat, medan
Tomas hävdar att alla tycker om massagen, men att de vill ha massage lite olika ofta. Han poängterar
att det är viktigt att det blir variation och utveckling för att eleverna inte ska tröttna och bara massera
av slentrian, eftersom detta då inte ger den effekten av engagemang som är en del av syftet med
kompismassagen. Att alla elever upplever massagen positivt på olika sätt, vare sig de är med eller
inte, är både Sam och Tomas säkra på.
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5.3 Elevernas tankar om nyttan av massage

Den främsta orsaken till varför eleverna tror att de jobbar med kompismassage uppger alla de
intervjuade barnen är för att det inte ska bli mobbing på skolan. Rasmus, Rebecca och Jonna
framhåller att det ska bidra till att eleverna på skolan inte ska bråka och slåss med varandra. Den man
nyss har masserat går man sedan inte ut och slår, menar Oliwer, som även anser att det är bra att de
lär sig ta i varandra på ett positivt sätt. Detta är en tanke han även delar med Rasmus. ”Vi har
kompismassage för att de (lärarna) tror att allt blir bra då,” hävdar Malin, men hon för också
fram att det nog är så att man blir snällare av beröring.
Massagen ska leda till att vi lär oss slappna av och lugna ner oss är Rebecca och Mats helt eniga om.
Rebecca menar att de har kompismassage också för att orka med skolarbetet.
Det finns många orsaker till att vi har massage, säger Rasmus. En av anledningarna är att det är så
skönt.

Jonna, Rasmus och Mats har fått intrycket av att tjafs och bråk har minskat sedan de började med
kompismassage på skolan. Det är enligt Mats lugnare på rasterna och även klassen har blivit lugnare
hävdar Oliwer, även om han inte är så säker på att det beror på massagen. Han, liksom Malin och
Rebecca tror att det till lika stor del kan vara en följd av att de har blivit äldre och mer mogna.

De enda som kan märka att massagen påverkat dem själva och deras sinnelag är Jonna och Mats.
Mats känner sig mindre spänd och har därför inte lika ont i kroppen längre. Han betonar att man får
bort alla onda tankar när man masserar och får massage. Jonna känner att hon har blivit lugnare och
kan koncentrera sig på skolarbetet mycket bättre.

5.4 Varför massage i skolan?

Vi började med massage på skolan, då en av våra förskollärare hade varit på en kurs om detta,
berättar Tomas och Sam. Hon berättade för oss att tester visar att våldet kan minskas med massage.
Sam uppger att det finns väldigt många olika anledningar till varför det är bra att låta eleverna jobba
med kompismassage. I första hand är det för att barnen ska lära sig ta i varandra på ett snällt och
positivt sätt. Massagen skapar engagemang för den du masserar och då går du inte ut och slår och
bråkar med honom eller henne på rasten. Den medvetna beröringen lugnar ner stämningen på skolan
bekräftar även Tomas. En annan viktig del i kompismassagekonceptet är att eleverna ska lära sig
säga nej till beröring som gör ont eller som känns fel för dem. Att eleverna lär sig sätta gränser och
säga nej kan förhoppningsvis vara förebyggande mot sexuella trakasserier nu och i framtiden, tror
Tomas, som också betonar att det är viktigt att man innan man börjar med massage talar om var de
privata zonerna på kroppen är och att dessa alltid måste respekteras. Både Tomas och Sam anser att
det är angeläget att visa eleverna att beröring kan vara någonting annat än bara knuffar och slag.

Eleverna i denna klass har blivit mycket skickliga ”kompismassörer” och de hjälper nu till att lära
sina fadderbarn (eleverna i år tre) att massera. Att detta skapar mycket bra band mellan de små
treorna och sexorna som är äldst på skolan, är Sam och Tomas överens om. De är också glada över
att flera skolor i kommunen har hört av sig och vill att de ska komma med några av sina elever och
visa hur kompismassagen kan gå till. Eleverna i klassen är väldigt duktiga och de vet vad det handlar
om, understryker Sam.
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Arbetet med kompismassage har visat sig få till följd att eleverna känner sig tryggare med varandra
och att det har blivit mycket färre bråk att reda ut, hävdar Sam och Tomas håller med. Förr ”hängde
smockan löst” om någon elev råkade stöta till en annan i till exempel en dörröppning, berättar Tomas,
men nu kan de flesta eleverna ta en beröring utan att uppleva det som ett hot. Eleverna har nu även
lättare att ta kontak med och beröra varandra på ett naturligt sätt, eftersom de känner sig tryggare.
Stämningen på hela skolan har lugnats ner förvånansvärt mycket och aggressiviteten har dämpats
markant, framhåller både Sam och Tomas.

Det enda problem eller hinder som projektet med kompismassage på den undersökta skolan har stött
på är, enligt Sam, att personalen i början var lite tveksam och skeptisk. Nu har de flesta som jobbar
på skolan gått kursen Massage i skolan hos Axelsons Gymnastiska Institut och de har också sett
vilka positiva effekter massagen har gett. Sam och Tomas är övertygade om att kompismassage är
någonting som är bra för eleverna, både nu och förhoppningsvis även i ett framtidsperspektiv.

6. Diskussion

Då massage i skolan är en relativt ny företeelse finns det nästan inga böcker att tillgå om ämnet. De
böcker som finns, med ett undantag Jelvéus (1998), behandlar mest antingen spädbarnsmassage eller
traditionell massage. Dessa böcker tar emellertid upp de verkningar massagen ger, varför jag ändå
finner dem mycket relevanta för mitt arbete. För att få kunskaper om just kompismassage, har jag till
stor del varit hänvisad till tidningsartiklar och andra tryckta källor, som alla skrivits under de tre
senaste åren. Kompismassage och fredlig beröring i skolan, är någonting som ligger i tiden.

Författarna till de olika böckerna tar upp att beröring är någonting mycket viktigt eller till och med
livsviktigt. Det jämställs med behovet av mat och Ellneby (1994), Jelvéus (1998), Leboyer (1976),
Lidbeck & Rydin (1991) och Manniche (1995) hävdar alla att beröring i flera fall faktiskt kan vara
viktigare än mat. Jag anser att de barn på barnhem där personalen inte har tid med att krama och
smeka dem, vilket leder till att flera av barnen dör, är ett tydligt bevis för att beröring är livsviktigt,
även om mat självklart också är det. Beröring har mycket med trygghet att göra. Om man är rädd
eller orolig känns det alltid skönt med en hand i sin eller en arm om axlarna; det lugnar. Att ett barn
blir kramat, smekt och berört mycket med kärleksfulla händer tror jag, liksom Lidbeck & Rydin
(1991), är en förutsättning för att han eller hon ska utvecklas gynnsamt både fysiskt och psykiskt.
Beröring har också, enligt min mening, ett klart samband med livskvalité. Då någon människa berör
mig känner jag själv att jag finns till och att någon annan person också ser mig och tycker att jag är
värd att beröras. På denna punkt får jag medhåll av Beata Konar (1997), som i en artikel skriver att
en av de viktigaste funktionerna med massage är att man får en bekräftelse på att man finns till och är
viktig för någon annan. Även i kursmaterialet från Muskelavslappning med barn […] (1997) står
det att läsa, att bli rörd vid är att bli sedd och bekräftad som människa. Det är också rena medicinen
, då blodtryck och stresshormoner sjunker. Massage är också bra för själen och är välgörande även
för dem som ger, eftersom de känner att de gör någonting viktigt.

Flera författare, Ellneby (1994), Jelvéus (1998) och Lidell m.fl. (1986), tar upp att inställningen till
beröring ofta är kulturellt betingad. Detta tror jag är sant. Det kan nog jämföras med skillnaden i hur
stor privat sfär man har runt omkring sig. Vi i Sverige har ganska stort privat område och kan lätt
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tycka att okända människor är konstiga eller påflugna om de kommer för nära när de talar med oss.
Om en främling skulle ta i oss skulle vi nog kanske undra vad han var ute efter, då vi är ovana vid
taktil kommunikation, som för vissa andra är helt naturlig. Jag tror att tryggheten är mycket
betydelsefull. Beröring av människor vi känner oss avslappnade med uppskattar vi, men om vi
känner oss otrygga känns beröringen bara som ett hot. Många människor kramar om varandra då de
möts medan andra tar i hand och ytterligare några bara säger hej utan att beröra varandra. Detta är
ett exempel på att vi ofta bara släpper våra nära vänner inpå oss.
En av anledningarna till att man alltid ska fråga om den som man ska massera vill ha massage, är just
att det aldrig får kännas fel att få beröring av någon. Kompismassage leder till, tror jag, att eleverna
även lär sig ta vänligt i och känna att de kan få vänlig beröring av andra personer än bästa kompisen.
När den blygaste lilla eleven upptäcker att även den i vanliga fall stökigaste och tuffaste har vänliga
händer att beröra med, ökas trygghetskänslan i klassen.

Någonting som en stor andel av författarna, bland annat Jelvéus (1998) och Sanner (1996 och 17-
18/8 1996), tar upp är ”lugn-och-ro-hormonet” oxytocin, som är både en signalsubstans och ett
hormon. Detta hormon har tidigare mest satts i samband med ammande mödrar, då det stimulerar
mjölkutdrivningen, men nu har forskare även kommit fram till att oxytocinnivån i blodet höjs av
massage och annan beröring.
På Touch Research Institute, TRI, i Miami, U.S.A. forskar de om beröringens betydelse för oss
människor och vilka effekter massage kan ha på olika sjukdomar och handikapp. Här i Sverige är det
Kerstin Uvnäs Moberg som är den ledande forskaren och hon är främst inriktad på beröringens
samband med oxytocinhalterna i kroppen.

Jag tycker att det är bra att någon forskar om beröringens betydelse för oss, så att det blir
vetenskapligt bevisat och då ej ifrågasatt på samma sätt, samtidigt som jag är ganska överens med
Manniche (1995), som inte tycker att det borde vara nödvändigt att genomföra undersökningar för
att konstatera att beröring är någonting mycket viktigt. Om vi bara reflekterar över hur mycket vi
berör på en dag, både oss själva och andra, så tror jag att vi skulle komma på att det är ganska
mycket beröring. Om nervositeten gör sig påmind; hur många är det inte då som börjar klia sig i håret
eller plocka med något för att, omedvetet, tillfredsställa sitt behov av beröring för att frisätta oxytocin,
vår kropps eget lugnande medel. När man har slagit sig börjar man instinktivt gnida på det ömma
stället – och det känns som om det blir bättre. Skulle det vara någon annan som smekte och blåste
där det gjorde som mest ont, skulle det till och med bli ännu bättre, eftersom man då ”på köpet” får
en bekräftelse på att någon bryr sig om. Beröring betyder närhet och omtanke och det i samband med
att höga halter av oxytocin frigörs är förklaringen till varför vi ofta tycker det är så skönt hos frisören
och anledningen till att hunden njuter när vi kliar den bakom öronen, skriver Nordensson (1996). Jag
är helt övertygad om att beröring har en läkande effekt, både kroppsligt och själsligt.

Höga halter av oxytocin, visar forskningen, leder till minskad aggressivitet och mindre
muskelspänning, varför massage visat sig vara mycket effektivt i kampen mot våld. Jag ser det därför
som något positivt för hela det framtida samhället om man på dagis och i skolan jobbar med massage
och medveten fredlig beröring. För att låna några ord av en av de intervjuade pojkarna, Mats:
”Massagen tar bort alla onda tankar.”
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Jag vill betona att min undersökning är mycket liten, varför svaren på intervjufrågorna inte på något sätt
kan anses som allmängiltiga. Resultatet går alltså inte att generalisera för annat än den berörda
klassen.

När jag formulerade intervjufrågorna försökte jag att undvika frågor som endast kunde bevaras med
ja eller nej. Jag ville ha öppna frågor där intervjun fick karaktären av ett samtal, eftersom svaren då
ofta blir mer utförliga. Personerna intervjuades enskilt för att de inte skulle påverkas av varandra och
känna grupptryck. Min upplysning till eleverna att de skulle få vara helt anonyma i min rapport, samt
att jag inte heller skulle föra vidare något av vad de sagt till de vuxna på skolan, ledde till att eleverna
vågade uttrycka sina tankar utan rädsla för efterspel. Här hade jag en stor fördel av att eleverna
känner mig sedan tidigare och därför litade på vad jag sade. Anledningen till att jag gett eleverna och
pedagogerna namn, om än fingerade, i mitt arbete är att jag anser att det blir trevligare att läsa än om
jag endast skulle benämna dem Pojke 1, Flicka 1 och så vidare. Jag anser även att det blir lättare att
hålla isär dem och att de framträder mer som individer, när de har ett namn.

Jag var lite tveksam till om jag skulle spela in samtalen, då kanske främst eleverna skulle tycka att det
kändes jobbigt att bli inspelade. Fördelarna med att spela in övervägde dock. Vid inspelning missar
man inte någonting, vilket ofta kan vara fallet vid enbart skriftlig notering. Med hjälp av
bandupptagning kan även missförstånd förhoppningsvis undvikas, då jag kan lyssna flera gånger och
försäkra mig om att jag hört rätt. Jag påpekade att det endast är jag själv som ska lyssna på banden –
när jag är färdig med dem spelas de över. Detta är mycket viktigt att poängtera, tycker jag.

Anledningen till att jag gjorde intervjuer med elever och personal jag känner sedan tidigare, är att jag
tror att jag får mer utförliga svar om de känner förtroende för mig. Eleverna blir nog inte så nervösa
och uppspelta när de ska tala med mig som om det kommit en för dem helt främmande person,
menar jag. Då jag gjorde praktik i denna klass och pedagogerna och jag talade om mitt framtida
examensarbete, såddes även ett litet frö hos dem om att få någon sorts utvärdering av
massageverksamheten. Jag har fått bra stoff till mitt arbete tack vare att jag fått möjlighet att göra
intervjuer med elever i klassen och personalen har genom mitt arbete fått en granskning av
massagearbetet.

Jag hade i förväg tänkt ut vilka elever jag skulle intervjua. Detta både för att få elever som jag trodde
skulle kunna ge bra (d.v.s. utförliga) svar och för att få med någon elev som jag inte trodde skulle se
så positivt på massagen. Det bör poängteras att detta emellertid endast bygger på mina föreställningar
om elevernas tankar. Jag anser dock att jag efter min flera veckor långa praktik har haft möjlighet att
göra sådana observationer av eleverna att jag har grund för mina antaganden. Jag tror att den utvalda
gruppen kan vara representativ för åtminstone denna klass. En av flickorna var mycket tveksam till att
bli intervjuad och undrade om hon var tvungen. Jag svarade henne att hon naturligtvis inte skulle
känna det som ett tvång, men att jag skulle uppskatta hennes medverkan mycket. Då jag förklarat att
hon skulle få fingerat namn och att hennes inspelade svar bara skulle avlyssnas av mig, tyckte hon att
det var okej. Jag poängterade emellertid att hon inte var tvungen. Att denna flicka valde att, trots allt,
bli intervjuad tycker jag tyder på att hon känner förtroende för mig.

De svar jag fått på mina frågor vid intervjuerna anser jag vara helt ärliga, alltså inte konstruerade utifrån
vad de intervjuade personerna trodde att jag ville ha för svar.
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Eftersom min intervju var utformad mer som ett samtal än en utfrågning, uttryckte eleverna även en
del andra tankar i förtroende. Det handlade bland annat om relationer till olika klasskamrater. Till
viss del hade detta anknytning till massagen, men då tankarna är mycket personliga för de berörda
eleverna, har jag därför valt att inte presentera dessa tankar i mitt arbete.

De jag skulle intervjua fick inte ta del av frågorna i förväg. Detta på grund av att de intervjuade kan
känna det som ett större jobb, då de måste ta extratid för att tänka igenom frågorna. De kan också
känna att kravet på svaren blir mycket större. Eleverna kan också lätt känna av grupptrycket, vad
kompisarna tycker att de ska svara. En annan fördel med att ställa frågorna muntligt direkt, är att jag
på ett smidigt sätt kan förklara vad jag menar för att undvika att missförstånd uppstår. Nackdelen med
att inte lämna ut frågorna i förväg kan emellertid vara att de intervjuade personerna glömmer vissa
viktiga bitar de egentligen skulle ha velat delge mig. Alla de intervjuade personerna föredrog att få
frågorna direkt, eftersom de anser att det leder till mer spontana och personliga svar, varför mitt
genomförande passade dem mycket bra. De fyra elever som fick göra om intervjun och då svara på
samma frågor igen tyckte att det var svårt, eftersom svaren inte kom lika självklart. Det finns dock
både för- och nackdelar med att de fick göra om sin intervju. Fördelarna är att jag hade en
förförståelse av vad eleverna skulle säga. Det var även positivt att de redan visste att intervjun inte var
någonting att oroa sig för och kanske därför kunde prata lite mer avslappnat. Nackdelen är att det
inte blev lika spontana svar, då eleverna försökte att svara exakt med samma ordalydelse som under
den föregående intervjun. När jag poängterade att detta inte var nödvändigt gick det mycket
smidigare.

Jag valde elever ur år sex både därför att jag, som jag tidigare nämnt, känner dem ganska väl samt för
att de är de elever på skolan som jobbat längst tid med kompismassage och därför både har mycket
stora praktiska och även i viss mån teoretiska kunskaper om denna. Dessa elever kunde även berätta
lite om sina tankar om massage med olja, då de är den enda klassen på skolan som jobbat med detta.

När eleverna kommer i puberteten, ökar, främst för flickorna, behovet av personlig integritet, tror
jag. Det händer så väldigt mycket med kroppen både på utsidan och inombords. Kanske är det därför
det är två av flickorna som säger att de bara vill ha massage ibland och då inte av vem som helst.
Kanske kan de få känslan av att de inte vill ha ”fel” person för nära inpå sig – att hela kroppen är en
privat zon där de inte släpper in fler än de allra bästa kompisarna. Detta måste alltid respekteras,
hävdar jag. Troligen blir det lättare när de själva blivit mer ”hemtama” i sina nya kroppar, att även
låta andra än de bästa kompisarna massera, men tryggheten är, som jag tidigare sagt, mycket viktig.

Vissa elever i klassen ber om att de ska ha massage då de tycker det gått för lång tid sedan sist,
medan andra anser att det är bra om det går lite tid mellan massagetillfällena. Detta framför alla de
intervjuade eleverna och jag märkte det även tydligt under min praktik i klassen. Det är, som
pedagogerna i den undersökta klassen sade, mycket individuellt hur ofta eleverna önskar få
kompismassage.

Södergren (1999) berättar om en klass där de arbetar med massage att denna blivit ett behov för
eleverna. Om det är stökigt i klassen brukar fem till tio minuters massage räcka för att återvinna
koncentrationen igen. ”Man kan dra hur många växlar som helst på vad massage är bra för,
men det är häftigt att se tuffa Kalle massera tysta Lisa eller tvärt om, det räcker för mig”,
säger läraren Anders Sundholm på Norrvikens skola i Sollentuna. Detta anser även jag är lite av
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kärnan i massagen, att alla är med på lika villkor och att även den som ofta kan anses som stökigast
kan vara den som njuter mest av att få och ge massage.

De sex intervjuade eleverna, tycker alla om massage, men Malin och Rebecca skulle önska att de
fick ha massage när de själva känner att de behöver istället för att hela klassen ska ha samtidigt, som
är fallet idag. Detta tror jag skulle vara möjligt att genomföra i denna klass, då eleverna är mycket
duktiga på att ta eget ansvar. Om de bara får tillgång till ett rum där de kan vara ifred, anser jag att de
skulle kunna välja om de bara vill ha vanlig kompismassage eller om de vill ha massage med olja.
Detta skulle kunna tillfredställa elevernas önskningar om integritet och valfrihet – när, hur och hur
länge. Det är dock tyvärr inte lätt att få tillgång till ett enskilt rum att kunna utnyttja när det passar.

Mats, som var mycket tveksam till massagen i början är nog en av de elever som är mest positivt
inställd till denna nu. Han känner flera av de effekter litteraturen visar att massagen ger. Bland annat
menar han att han blivit mindre spänd och att han verkligen hittat ett sätt att kunna gå ned i varv på.
Även Rebecca hävdar att hon, vid liggande massage, på allvar kan slappna av. Detta tycker jag är en
mycket betydelsefull effekt som kompismassagen ger. I dagens samhälle där allting ska ske med
vindens hastighet och kraven är höga, tror jag att många barn blir stressade och spända med nack-
och huvudvärk som följd. Om de i skolan erbjuds tillfällen med avslappning, anser jag att detta på ett
positivt sätt även bidrar till bättre kunskapsinhämtande, eftersom koncentrationen höjs när spänningar
släpper. Detta faktum för Jonna fram och även Rebecca hävdar att de har massage för att kunna
orka med skolarbetet.

När jag gick kursen Massage i skolan, fick jag själv uppleva hur jag blev lugn och avslappnad både
när jag fick massage, men helt klart även då jag själv fick ge. Den som själv aldrig fått massage eller
gett någon massage utan stress, i lugn och ro, kan inte föreställa sig den känslan – det måste upplevas!
Jag tror därför att det bästa sättet att informera föräldrarna om att man jobbar med kompismassage i
sin klass är att bjuda in föräldrar och barn och låta eleverna visa på sina föräldrar hur det hela går till.
På detta sätt hade de gjort på den undersökta skolan och kanske tack vare detta har de inte fått några
negativa reaktioner från föräldrahåll. En oinformerad förälder, med en annan referensram, som får höra
att barnen får massage i skolan, kan ju som Jelvéus (1998) skriver, bli skräckslagna och undra vad
som egentligen försiggår. Genom att informera föräldrar och genom att massage i skolan blir allt
vanligare, tror jag att denna skeva bild av massagen förhoppningsvis dör ut. Massage är fredlig
beröring som väcker vänliga känslor till liv. Det är också en riktig ”dunderkur” mot dålig stämning och
bråk, anser jag, även om jag inte tror att alla problem i skolans värld kan botas med massage, men
mycket kan nog bli bättre.

Pedagogernas föreställningar om elevernas tankar om massagen stämmer väl överens med det de
intervjuade eleverna själva sade. Tomas påpekade att han kände att de var tvungna att testa någonting
nytt och gå ett steg längre. Det var därför de började med massage med olja. Eleverna håller med om
att det är bra att massagen utvecklats, eftersom det alltid är roligt att prova nya saker. Mats förhåller
sig emellertid lite avvaktande till det nya.
Jag tror att anledningen till att alla de sex elever som jag intervjuade svarade i stort sett likadant på
frågan varför de tror att de har kompismassage som Sam och Tomas, pedagogerna, är att de i
klassen noga talade om vad syftet med massagen är när de började för tre år sedan.
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Jag tycker att detta examensarbete har gett mig en mycket stadig grund att stå på om jag någon gång
skulle bli ifrågasatt varför jag i min klass arbetar med massage. Att inte jobba med fredlig beröring
efter att forskat om alla de positiva effekter det ger, vore att förmena barnen en ovärderlig skatt,
anser jag.
”Massa-ge! Det måste väl innebära att man kan ge någon en massa!?!”

Om jag fick möjlighet att forska vidare om massage i skolans värld, tycker jag att det skulle vara
intressant att undersöka hur man på bästa sätt ska jobba med beröring tillsammans med
beröringskänsliga barn, då de behöver lika mycket beröring som alla andra. Jag skulle även finna det
oerhört intressant att studera hur man kan arbeta med metoderna i massage mot dyslexi, eftersom
detta visat sig ge mycket bra resultat i flera fall.
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8. Bilagor

8.1 Bilaga 1

Frågor till eleverna

1. Berätta hur du tycker det är att ha massage.
* Vad är bra?
* Vad är dåligt/ mindre bra?

2. Hur började ni med massage?

3. Varför har ni kompismassage på skolan/ i klassen, tror du?

4. Hur kan du märka skillnad sen ni började med massage på skolan?

5. Vad tänkte du när de sa att ni skulle börja med massage?

Frågor till personalen

1. Berätta varför ni har kompismassage.

2. Hur började ni med massagen? När?

3. Hur kan du märka skillnad sen ni började med massage på skolan?
* Färdigheter
* Klimat

4. Vad tror du eleverna tycker om massagen?

5. Vad har du upplevt för hinder/ problem som försvårat massagen?

6. Hur reagerade eleverna från början?

7. Hur har föräldrareaktionerna varit?
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8.2 Bilaga 2

Beröringsleken Trädet.

Dela upp eleverna i två lika stora grupper och ställ dem i en innerring och en
ytterring. Eleverna i innerringen ska stå så tätt att armarna berör varandra. De ska
slappna av, blunda och tänka att de är träd som står med rötterna stadigt i jorden i
en tät skog tillsammans med flera andra träd. Eleverna i ytterringen i sin tur ska
tänka sig in i att de är vinden som ska blåsa över träden.

”Vindarna” lägger sina händer på axlarna av ”träden” och börjar sedan försiktigt
beröra dem ner utefter ryggen som en stilla vårbris. Vartefter tilltar vinden och det
börjar blåsa mer och mer. Till slut är det full storm – beröringen blir då mer livlig.
Observera att den aldrig får bli hård så att träden skadas.

Med jämna mellanrum (på signal av ledaren) byter ”vindarna”, medsols, ”träd” att
blåsa på. På så sätt blir alla berörda av varandra. När alla i ytterringen kommit
tillbaka till sin utgångsplats byter de plats med eleverna i innerringen som då blir
vindar.

Anledningen till att eleverna i innerringen ska stå så tätt är att det känns tryggt att
ha några andra ”träd” att luta sig emot när det blåser storm.
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8.3 Bilaga 3

Vädersagan – en massagesaga

Det var en gång ett sommarland
där solen lyste varm och skön Gör stora strykningar över
och värmde alla blommorna och hela ryggen.
träden, djuren och människorna.

En dag täcktes himlen av många Tryck med hela handflatan och
stora, tjocka moln. Så stora var vandra över ryggen.
molnen att solen inte syntes mer.

Det började blåsa. Först lite grann
och sedan allt mer och mer. Låt fingertopparna stryka fritt
Det blåste upp till höststorm. som vinden över ryggen.
Träden vajade och bladen virvlade
i vinden

Det började regna. Regnet öste ner. Trumma med fingertopparna
Det blev blött och stora vattenpussar över ryggen.
överallt som barnen hoppade i.

Sedan blev det kallare och vinter tog vid.
Regnet blev till snö. Mjuka snöflingor Trumma lättare och
dalade sakta till marken. Allting blev långsammare.
vitt och vackert och det blev alldeles tyst.

Vandra med två fingrar upp på
Det enda man kunde se var en lien kissekatt ena sidan av ryggen till axeln.
som klättrade upp… Upprepa på andra sidan.
och en till… Klättra uppför ryggraden och
och en till som satte sig och började spinna. nacken till huvudet. Cirkla med

fingrarna i håret.

Där satt de tills vårsolen åter kikade fram Stora strykningar över hela
och värmde upp jorden en gång till. ryggen.
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(ur Förskoletidningen nr.3/1998)
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Sammanfattning

Många barn är idag både stressade och spända och klimatet på skolorna blir allt
hårdare. Finns det någon metod som förhindrar att denna negativa utveckling
fortsätter? Att i skolorna arbeta med kompismassage tror jag till viss del kan
hjälpa. Massage och fredlig beröring frigör ”lugn-och-ro-hormonet” oxytocin,
som bland annat gör oss mindre aggressiva och får oss att slappna av.

I mitt examensarbete har jag undersökt vad några elever och pedagoger tycker om
massage i skolan och vilka effekter de har kunnat se av denna. Resultatet har jag
sedan jämfört med forskningsresultat jag funnit i litteraturen.


