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Syfte: 
Som pedagog använder man sig ständigt av olika strategier i sin undervisning för att nå de 
mål som är uppsatta för verksamheten. Den här uppsatsen syftar till att ta reda på hur 
pedagoger som använder sig av massage i skolan resonerar kring massage och vilka strategier 
de tillämpar.   
 
Metod: 
En kvalitativ metod i form av en intervjustudie användes för att få fram resultatet, en studie i 
vilken tre yrkesverksamma lärare medverkade. Informationen från intervjuerna lades sedan in 
i mjukvaran Complador som är uppbyggt enligt Trenätsteorin, och ett strateginät skapades. En 
observation genomfördes även för att ge en inblick i hur ett massagetillfälle i skolan kan se ut. 
 
Resultat: 
Resultatet av undersökningen visar att de intervjuade pedagogerna har liknande strategier för 
sitt användande av massage som en del av undervisningen. De menar att massagen skapar 
lugn och arbetsro i klassrummet, förebygger utanförskap och hämningar mellan eleverna, 
samt att det ökar känslan av gemenskap. 
  

 



Förord 

Att skriva ett examensarbete om massage var för mig ingen självklarhet. Innan detta arbete 

påbörjades hade jag nästintill inga kunskaper om beröring, och visste heller ingenting om de 

effekter som den ger. Det var tack vare min mamma Marianne, utbildad inom Taktil massage, 

som ämnet aktualiserades, och jag är idag väldigt nöjd med mitt ämnesval och de djupare 

kunskaper som arbetet med den här uppsatsen har gett mig.   

 

Det har varit en lång resa. Redan 2004 påbörjade jag min lärarutbildning, och aldrig hade jag 

väl trott att jag först nästan sex år senare skulle sitta här med ett färdigt examensarbete i min 

hand! Jag har många människor att tacka för att jag nu efter en del om och men, faktiskt 

avslutar mina studier och tar klivet ut i yrkeslivet, en av dem som har haft en avgörande roll i 

detta är Anita Larsson. Stort tack för alla stöttande och utvecklande samtal!  

 

Jag vill givetvis också tacka den övriga familjen och släkten som ömsom har stöttat och 

ömsom provocerat mig till att få den här uppsatsen färdig, utan de eviga frågorna om när 

uppsatsen ska bli klar kanske den aldrig hade blivit det! Jag skulle minsann visa er och här är 

resultatet.  

 

 Och Henrik, din enorma omsorg om mig och mitt arbete med uppsatsen har varit guld värd!   

 

Tack också till Åsa, Therese, Jonna, Cissi, Inger och Maria som hjälpt mig med 

korrekturläsning, textförbättring och peppande kommentarer under arbetets gång.  

 

Sist men inte minst vill jag tacka min handledare Gunnar Cardell för ovärderlig hjälp med 

dataprogrammet Complador! 

 

Gävle den 11 juni 2010 
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Inledning 

Tempot i dagens samhälle ökar ständigt. Många människor vill hinna med mycket under 

begränsad tid, många stressar och blir utbrända (Björkqvist 2006). Nästan varje människa vet 

vad uttrycket ”att gå in i väggen” innebär. Situationen i övriga samhället speglar naturligtvis 

av sig även i skolans värld, där alltfler elever upplever sig stressade och pressade 

(Barnombudsmannen 2003:02) . Klasserna blir dessutom allt större, med en högre ljudnivå 

och sämre arbetsro som vanliga bieffekter (Ellneby 1999). Även klimatet människor emellan 

har hårdnat, mobbning och trakasserier är dagligt förekommande i skolan.  

Där det förekommer mobbning, förekommer det också stressade barn (Ellneby 1999 s 110.) 

Att som nyutexaminerad lärare få sin första tjänst och börja undervisa under dessa 

förutsättningar känns ibland skrämmande. Vad finns det för möjligheter för mig att kunna 

häva vissa av dessa negativa trender? Hur kan jag påverka klassrumsmiljön så att arbetsro och 

kamratanda kan råda mellan eleverna?  

Genom att läsa artiklar om massage kopplat till skolan, och även möta det under VFU-

perioder*

 

, har jag blivit intresserad av ämnet och undrar hur de verksamma pedagogerna 

tänker kring användandet av massage i skolan. Varför används massage? Vilka effekter tror 

pedagogerna att massage kan ge? Det är några av frågorna jag hoppas kunna få svar på i 

denna uppsats. 

Syfte 
Uppsatsens syfte är att ta reda på hur pedagoger som använder sig av massage i skolan 

resonerar kring användandet av massage som ett inslag under skoldagen samt vilka strategier 

som finns bland dessa lärare i deras förhållande till massage. 

 

                                                 
* VFU: Verksamhetsförlagd Utbildning, inom lärarprogrammet vid Högskolan i Gävle 
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Bakgrund 

Skolans arbetsmiljö 
Med 1,4 miljoner elever och omkring 235 000 anställda är det svenska skolväsendet Sveriges 

största arbetsplats (Rimsten 2008). Precis som alla andra arbetsplatser omfattas skolan av 

arbetsmiljölagen som reglerar både den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön.  

 
Det finns många faktorer i arbetsmiljön som påverkar arbetstagaren fysiskt och psykiskt, t.ex. buller, 

luftkvalitet och kemiska produkter men även organisation, arbetsbelastning, arbetstider, ledarskap, sociala 

kontakter, variation och möjlighet till återhämtning (Rimsten 2008 s.155) 

 

Den fysiska arbetsmiljön är lättare att kontrollera eftersom det går att mäta bullernivåer och 

luftkvalitet, medan det är svårare att mäta och sätta upp acceptabla gränsvärden för 

exempelvis stress och dålig stämning (Boquist, Johansson & Åberg, 2003) Enligt Boquist et 

al (2003) ska skolan vara en plats där alla känner sig trygga och lugna, eftersom det är en 

förutsättning för att kunna ta till sig kunskap. Detta stämmer väl överens med vad som står i 

Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, Lpo 94†

 

. Där står det att skolan har ett ansvar 

för att alla elever ska känna en personlig trygghet och utveckla sin självkänsla, samt att 

motverka alla former av trakasserier och mobbning. Eleverna ska känna sig trygga i 

skolmiljön, eftersom tryggheten är en förutsättning för att inlärningen ska fungera optimalt.  

Att känna sig trygg i sin arbetsmiljö innebär bland annat att där inte ska förekomma någon 

mobbning eller annan kränkande behandling. Enligt skollagen och läroplanerna ska varje 

skola utarbeta en mobbningsplan för att bidra till detta förebyggande arbete, men om en skola 

är framgångsrik i sitt arbete mot mobbning eller inte handlar enligt Binbach (2006) mer om 

det rådande klimatet bland lärare och elever än om mobbningsplaner och mobbningsteam.  

 

För att uppnå en god psykosocial arbetsmiljö i skolan finns förutom mobbningsplan även 

Barn och elevskyddslagen (BEL)‡

                                                 
† Lpo94, återfinns i litteraturlistan under Utbildningsdepartementet 

. Den innebär förbud mot diskriminering och annan 

kränkande behandling av barn och elever och har fem olika ombudsmän som ser till att lagen 

efterföljs. Det är jämställdhetsombudsmannen, handikappombudsmannen, ombudsmannen 

mot etnisk diskriminering, ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning 

‡ Finns att läsa på Arbetsmiljöverkets hemsida: 
http://www.av.se/teman/skolan/regleransvar/barnoelevskyddslagen/ 
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och skolverkets barn och elevombud för likabehandling. Som konkreta åtgärder för att uppnå 

en arbetsmiljö i skolan finns speciellt framtagna metoder såsom Friends, SET, Projekt Charlie 

och Mombus§

 

. Genom dessa metoder får pedagoger och annan skolpersonal hjälp att utforma 

uppgifter och övningar för att stärka elevernas självkänsla, självkännedom och respekt både 

för sig själv och andra. Ovan nämnda metoder kommer inte att vidare behandlas i denna 

uppsats, men en kortare information återfinns i bilaga 1. En del av dessa program innehåller 

inslag av massage, ofta genom något som kallas kompismassage, vilket innebär att eleverna 

masserar varandra enligt ett speciellt utvecklat schema, samt även genom massagesagor, se 

exempel i bilaga 2.        

Massage i skolans värld 
 

I följande text kommer jag att använda orden massage och beröring som synonymer för att 

skänka omväxling till texten. Både beröring och massage skapar välbefinnande (Jelvéus 

1998). Det finns dock en viss innebördsskillnad mellan orden som jag här vill reda ut.  

 

Beröring är ett övergripande begrepp, i vilket massage är en del, vilket tygliggörs genom 

bilden nedan. Massage kan delas upp i två olika grenar, där metoderna skiljer sig åt. 

Den ena är klassisk massage som utanför Sveriges gränser benämns som svensk massage, och 

innebär att musklerna blir stimulerade. Det är en form av massage som går djupare ner i 

kroppen och detta kan ske genom knådning, strykning, gnidning eller vibrationer. Effekten av 

massagen är en ökad blodgenomströmning vilket kan vara både smärtstillande och skänka en 

känsla av välmående (Kavanagh 2004).  

 

Den andra grenen av massage är taktil massage. Den innebär att huden blir stimulerad genom 

strykningar, och syftet är att framkalla känsloupplevelser och frigöra ett hormon vid namn 

oxytocin (Andersson 1999), något jag kommer att ge en mer utförlig förklaring till senare.  

 

                                                 
§ Läs mer i t.ex. uppsatsen ”Förebyggande arbete mot mobbning : Lärares erfarenhet av styrkor och svagheter i 
arbetet med metoderna Friends och Mombus”- Almqvist, M & Danielsson, A (2009)   
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Bild 1. Beröring, med inspiration från Focus 96, CD-ROM 

 

Beröring kan enligt ovanstående bild vara både avsiktlig och oavsiktlig. Med avsiktlig 

beröring avses t ex handslag, en klapp på axeln eller kramar, den sortens beröring som vi 

kanske inte ens tänker på som beröring men som ändå ger positiva effekter i kroppen. 

Oavsiktlig beröring kan t ex vara att stå tätt intill någon på en buss, i en kö eller att bli 

undersökt av en läkare, tillfällen då vi kanske ännu mindre tänker på att vi blir vidrörda. 

 

Jag vill poängtera att både massage och beröring har en positiv effekt på kroppen och det är 

därför jag har valt att använda båda dessa begrepp i den här uppsatsen. 

 

Massagens historia 
Ordet massage kommer troligen från arabiskans ”masah” vilket är ett uttryck med betydelsen 

att stryka med handen eller knåda (Kavanagh 2005; Maxwell-Hudson 1989). 

Massagens ursprung kan spåras långt tillbaka i tiden. På väggmålningar och gravkonst har 

forskare hittat tecken på att massage tillämpades redan för ungefär 5000 år f v t**

 

 på olika håll 

i världen och i olika kulturer.  

                                                 
** F v t = före vår tideräkning, och senare E v t= enligt vår tideräkning  

Beröring 
 

Oavsiktlig beröring 

Massage 

Klassisk massage Taktil massage 

Avsiktlig beröring 
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I världens äldsta medicinska verk, ”Nei Ching” från ca 2 500 år f v t finns de första 

nedtecknade bevisen på att massage användes i medicinska syften. Även från antikens 

Grekland och Romarriket finns det dokument som visar att massage använts av läkare för att 

lindra smärta och bota sjukdomar. Hippokrates, som brukar kallas läkekonstens fader, 

upprättade regler för hur massagen skulle utföras ca 400 år f v t. Massage har även återfunnits 

i det forna Sumeriska riket, i Indien, Egypten och Kina (Worth 1998). Under medeltiden 

försvann dock användningen av massage som medicinsk metod i och med kristendomens 

intåg i Europa, då massagen ansågs syndig, och återfinns inte i medicinska texter förrän i 

slutet av 1500-talet e v t (Wigforss Percy 2006). 

 

Till Sverige kom massagen först på 1800-talet genom en man vid namn Per Henrik Lang 

(1776-1839) (Bl. a. Jelvéus 1998). Han var fäktare, gymnastiklärare och utbildade sig senare 

till sjukgymnast. Lang utvecklade en egen massagemetod som kallas ”svensk klassisk 

massage”, eller ”klassisk massage” och som idag är känd över hela västvärlden. 1813 startade 

Lang en massageskola vid namn GCI††

 

 i Stockholm (Worth 1998) och gav kurser i massage, 

främst riktade till sjukgymnaster runt om i landet (Jelvéus 1998). I mitten av 1900-talet 

slutade man dock att lära ut massage till blivande sjukgymnaster (Sanner 2002) eftersom det 

inte fanns någon forskning som bevisade att massagen verkligen hade någon effekt på hälsan. 

Kavanagh (2005) menar att massagen ändå fick ett stort genombrott under 1960- och 70-talen 

då det ansågs vara ”ett kraftfullt instrument för personlig utveckling”. Massagen ansågs knyta 

ihop sinne, kropp och själ, och därmed bidra till ett ökat välbefinnande.  

Axelssons Gymnastiska Institut (AGI) startades i Stockholm 1962 och utbildar än idag 

massörer och kiropraktorer. 1995 började AGI även utbilda förskolepersonal i massage och 

fram till 2008 hade ungefär 15 000 lärare och förskollärare utbildats i massage (Olsson 2008). 

Det dröjde dock tills 1990-talet innan massagens positiva effekter kunde dokumenteras. Detta 

skedde genom professor Kerstin Uvnäs Moberg som forskat om ”lugn-och-ro-hormonet” 

oxytocin (Sanner 2002). Hennes forskning ledde till en ökad användning av massage i 

samhället i stort och under 2000-talet används massage med självklarhet på många olika håll i 

samhället och spelar en viktig roll för vårt välbefinnande (Kavanagh 2005). 

                                                 
†† GCI: Gymnastiska Centralinstitutet, numera GIH, Gymnastik- och Idrottshögskolan 
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Beröring som socialt fenomen 
 
Enligt Jelvéus (1998) föds alla människor med tre grundläggande behov: luft, mat och 

beröring. De två första behoven tillgodoses genom att man börjar andas och får luft i 

lungorna, och att man börjar äta så man får mat i magen, men hur är det med beröringen?  

 

Känseln är det sinne som utvecklas först hos ett foster, redan i slutet av andra 

graviditetsmånaden. Sedan får barnet en ständig beröring inne i livmodern, vattnet som omger 

fostret, mammans rörelser, allting stimulerar det lilla barnets känselsinne. Även förlossningen 

är full av känselstimulering för barnet (Sanner 2002). Ellneby (1994) menar att den första 

kommunikationen som sker med ett litet barn är via den fysiska kontakten; amning, vaggning, 

blöjbyten och babymassage.  

 

I ett litet barns utveckling har oxytocin (förklaring följer i kommande avsnitt) en viktig roll, 

då det är med och utvecklar och förändrar det centrala nervsystemet, bland annat balansen 

mellan signalsubstanser och hormon. Dessa förändringar blir bestående hos ett barn, medan 

samma förändring sker vid beröring av äldre men då endast är tillfällig. Då oxytocinet främst 

bildas vid beröring är det livsavgörande för små barn att de blir berörda. Ett litet barn som får 

mycket beröring frigör oxytocin som kan fungera som en buffert mot stress och oro senare i 

livet (Sandberg 2004). Ett barn som däremot inte blir berört riskerar att dö, då undersökningar 

visar att beröringen är en förutsättning för att små barn ska kunna ta upp näringen ur maten. 

(Ellneby 1991) Om ett barn inte får tillräckligt med beröring som liten finns det risk att barnet 

senare i livet upplever en ständig närhetslängtan, en hudhunger som aldrig riktigt blir 

tillfredsställd.  

   

Det står alltså klart att ett barn har ett stort behov av beröring för att utvecklas normalt, vilket 

kan knytas till Maslows behovsteori. Abraham Maslow (1908-1970) var en amerikansk 

psykolog som utvecklade teorier kring hur människans behov värderas. Hans behovstrappa 

ser ut på följande vis.  
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Maslows behovstrappa Ill: Magda Korotynska‡‡

 

 

Enligt Maslow (1987) utgörs basen i behovstrappan av de fysiologiska behov som varje 

människa har, att få mat, sömn och vatten. Dessa behov behöver bli uppfyllda innan en person 

kan klättra högre upp i trappan. Steg två i behovstrappan består av trygghet och inom trygghet 

räknas beröringen in. Det ihop med steg tre; gemenskap, där även kärlek räknas in, utgör 

grundbehoven som varje människa måste få tillfredsställda för att kunna nå de högre stegen i 

behovstrappan; uppskattning, självförtroende och till slut självförverkligande. Om de basala 

behoven inte är uppfyllda kommer väldigt mycket av personens resurser gå åt till att försöka 

uppnå dem, och det finns inte mycket kraft över för att nå självförverkligande till exempel. 

Först när steg ett i ett barns liv är uppnått kan det börja utvecklas vidare, så ett barn som inte 

får tillräckligt med mat, vatten eller sömn kommer heller inte att nå den trygghet som finns på 

nästa nivå i och med att allt fokus kommer ligga på att få dessa behov tillfredsställda (till 

grund för tolkningar av Maslows behovstrappa ligger min egen förkunskap).  

 

Detta händer i kroppen vid massage 

Huden  
Huden utgör ungefär 15 % av vår totala kroppsvikt och är ungefär två kvadratmeter stort. Det 

är en av våra sinnesorgan, men något som vi sällan tänker på. Det går att överleva utan öron, 

ögon, näsa och tunga, men om vi förlorar mer än en sjundedel av vår hud kan vi inte längre 

leva (Sanner 2002). Kroppens största känselorgan är huden, som består av både känselsinnet 

och beröringssinnet.  

 

                                                 
‡‡ Bilden hämtad från  
http://miljoforskning.formas.se/sv/Nummer/Januari-2010/Innehall/Temaartiklar/Underskattat-samspel-
manniska-och-djur/ den 28 maj 2010   

http://miljoforskning.formas.se/sv/Nummer/Januari-2010/Innehall/Temaartiklar/Underskattat-samspel-manniska-och-djur/�
http://miljoforskning.formas.se/sv/Nummer/Januari-2010/Innehall/Temaartiklar/Underskattat-samspel-manniska-och-djur/�
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I huden finns mängder av olika typer av receptorer: några registrerar smärta, vissa värme, 

andra beröring. Receptorerna skickar signaler till hjärnan genom sensoriska nerver. Uvnäs 

Moberg (2000) kallar dessa nerver för kroppens ”antenner”, eftersom de skickar signaler från 

kroppens olika delar och tillbaka till det centrala nervsystemet.   

Det finns olika många receptorer på kroppens olika delar; ryggen har t ex relativt få 

beröringsreceptorer i förhållande till sin yta, till skillnad mot fingertoppar och tunga där de 

sitter väldigt tätt (Ellneby 1991). Varje känselnerv i huden har ett bestämt utbredningsområde, 

detta område kallas för dermatom. 

 

Enligt Uvnäs Moberg (2000) finns det fler beröringsreceptorer än smärtreceptorer i huden, 

vilket gör att vi genom att massera en ömmande kroppsdel kan minska smärtan. Då skyndar 

beröringsimpulserna snabbt mot det centrala nervsystemet och tränger undan smärtimpulserna 

(Uvnäs Moberg i Lindberg, L 2004). När vi uppfattar smärta, exempelvis genom ett nyp, slag 

eller alltför het värme försöker vi automatiskt komma undan från det som orsakar smärtan och 

obehaget. Det är en reflex som gör att vi t ex rycker undan handen från en varm platta. Denna 

flyktreaktion är en direkt följd av smärtan (Uvnäs Moberg 2000). Motsatsen till flykt- kamp 

och stressreaktionen i kroppen är den som oxytocinet framkallar, vilket förklaras närmare i 

följande stycke.    

Oxytocin 
Motsatsen till kroppens kamp- och flyktreaktioner är lugn- och rosystemet. När vi känner av 

kamp- och flyktreaktioner i kroppen blir vi stressade, får högt blodtryck, snabbare puls, har 

lägre smärttröskel och sämre matsmältning (Sanner 2002). Uvnäs Moberg (2000) menar att 

lugn- och rosystemet, där oxytocin har en central roll, motverkar ovanstående kroppsliga 

reaktioner. Oxytocinet sänker nämligen halterna av noradrenalin, adrenalin och kortisol som 

höjs vid exempelvis stress. Hormonet ger lägre blodtryck, långsammare puls och bättre 

matsmältning. Så vad är då oxytocin? 

 

Oxytocinet upptäcktes 1906 av en engelsk forskare vid namn Sir Henry Dale. Han märkte att 

ett ämne i hypofysen kunde påskynda förlossningar, och kallade det därför oxytocin som på 

grekiska betyder ungefär snabb förlossning (Uvnäs Moberg 2000). Oxytocin är en 

signalsubstans som rent kemiskt består av nio aminosyror, precis som systersubstansen 

vasopressin. Det är endast två aminosyror som skiljer de två substanserna åt. Vasopressin har 

dock motsatt effekt på kroppen, och hänger tätt samman med flykt- och kampsystemet.  
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Oxytocin är både ett hormon och en signalsubstans i nervsystemet. Den styr flera andra 

hormoner som kunde läsas ovan, och påverkar flera olika processer i kroppen. Substansen kan 

frigöras i kroppen vid massage och beröring, men även via andra sinnen än känselsinnet, 

genom dofter, god mat, sex, förälskelse och andra kärleksfulla relationer. Oxytocinet gör även 

att vi knyter an till varandra och blir mer lugna (Sanner 2002; Uvnäs Moberg 2000).    

 

Oxytocin är en signalsubstans som funnits väldigt länge i den evolutionära utvecklingen. Det 

har också vasopressin, som är ämnet bakom flykt- och kampreaktionerna. Dessa två 

systersubstanser har funnits med i djurens utveckling under miljontals år. Det faktum att dessa 

två substanser har funnits med så länge tyder på att de har en väsentlig funktion för 

organismer, alltså att de styr livsviktiga funktioner (Uvnäs Moberg 2000).  

Tidigare har forskare trott att oxytocin enbart varit ett kvinnligt hormon, då det upptäckts i 

samband med barnafödande och amning. Numera vet man att så inte är fallet, utan att 

oxytocin framkallas av beröring, närhet och värme oavsett kön. Däremot finns en viss 

koppling mellan oxytocinet och det kvinnliga könshormonet östrogen, likväl som det finns en 

koppling mellan vasopressin och det manliga könshormonet testosteron (Uvnäs Moberg 

2000). Man kan säga att dessa två substanser är varandras motsatser men att båda behövs i 

kroppen, i lagom dos. Ofta är dock halterna av vasopressin höga, vi är stressade och uppe i 

varv och kan därför behöva hjälp att höja halterna av oxytocin som motvikt.        

 

Massagens effekter 

Både när vi ger och får massage frigörs oxytocin. Att även den som ger massagen blir 

påverkad av lugn- och ro- hormonet beror på den höga koncentrationen av 

beröringsreceptorer som finns i händerna, som är den vanligaste kroppsdelen att massera med 

(Uvnäs Moberg 2000). Att vidröra någon annan ger alltså effekt åt båda hållen (Ellneby 

1999). 

 
Överfört till barnens värld så etableras en positiv bindning när barn masserar varandra. Den som man 

masserat eller fått massage av, slår man inte (i första taget) (Sanner 2002 s. 17). 
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Positiva effekter  
Lärare vid skolor som tillämpar massage inom skolans verksamhet har rapporterat att eleverna 

är lugnare, har lättare att koncentrera sig, att respekten mellan eleverna ökar och att 

konflikterna blir färre (Ellneby 1999). Detta har lärare rapporterat även i andra delar av 

världen, enligt en artikel av Powell, Gilchrist och Stapley (2008). Eleverna i de olika 

undersökningar som presenteras i artikeln vågade även be om mer hjälp, bröt mot färre regler, 

var mer aktiva i undervisningen, och mindre aggressiva. Dessutom kunde flera 

undersökningar visa på att mobbningen minskade på de skolor där massage användes bland 

eleverna. Sanner (2002) menar att massage bland elever i de senare skolåren kan motverka 

våld och hjälpa ungdomar som hamnat snett att komma på rätt spår igen, tack vare massagens 

effekter av lägre stressnivåer, ökade skolresultat, bättre kroppskännedom och bättre 

självkänsla genom ångestreduktion.  

Negativa effekter 
Alla människor tycker inte om att bli berörda och få massage. Det kan handla om att man har 

varit med om traumatiska upplevelser, såsom misshandel eller sexuella övergrepp, men också 

att man har en utvecklingsstörning som gör att man är beröringsöverkänslig (Sanner 2002). 

Detta måste man tänka på som pedagog för att beröringen ska bli en så positiv upplevelse som 

möjligt. 

 

Många människor i dagens samhälle är också helt enkelt ovana vid beröring, då det inte finns 

naturligt i vår samhällskultur att kramas, pussas och beröra varandra (Jelvéus 1998). 

I dagens samhälle finns även en medvetenhet om att det finns vuxna människor som ser något 

sexuellt i barn och barns kroppar, vilket kan påverka synen på massage inom skolans 

verksamhet (Ibid.). 

 

Ellneby (1991) menar att negativa upplevelser av beröring även kan ha att göra med att man 

har utvecklat ett taktilt försvar. Med taktilt försvar menar hon att man inte har förmågan att 

dämpa och hämma obehagskänslor. Vi kan t ex känna ett obehag då det känns som en myra 

klättrar på vår arm, men känna oss lugnare och hämma obehaget när vi ser att det bara är ett 

grässtrå. Ett barn med taktilt försvar har inte den förmågan och därför blir många 

beröringssituationer obehagliga. Samtidigt är det barn som har ett taktilt försvar som har störst 

behov av beröring eftersom det taktila försvaret ofta yttras som hyperaktivitet och 

koncentrationssvårigheter, då barnet inte kan slappna av på grund av rädslan att bli berörd. 
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Det kan till exempel uppstå jobbiga situationer när ett barn med taktilt försvar ska stå i kö 

eller leka kroppsnära lekar med andra (Ellneby 1991). 

 

En del barn behöver tid att vänja sig vid att bli berörda. Därför är det viktigt att ge flera 

chanser till massage även om barnet säger nej. Det kan vara ett barn som behöver öva på att 

sätta gränser exempelvis inför vilka som får röra dennes kropp. Saker man som pedagog kan 

tänka på för att motverka negativa känslor kring massage: 

• Var uppmärksam på hur barnet reagerar på massagen, blir barnet argt eller drar sig 

undan ska massagen genast avbrytas, och de två som masserat/blivit masserat ska 

göra något helt annat (Sanner 2002). 

• Ta i barnet med ordentliga tag istället för att röra försiktigt. 

• Försök få barnet att massera sig själv (Ellneby 1991). 

Sanner (2002) poängterar att ett barn behöver känna sig helt trygg innan det kan ta emot 

beröringen. Barnet behöver få veta varför man ska beröra varandra, vilka delar av kroppen 

som ska masseras och på vilket sätt massagen ska ske. När ett barn har all denna kunskap kan 

det känna att det har kontroll över situationen och det är mer troligt att barnet accepterar att 

delta i massagestunden. Det är med andra ord väsentligt att barnet känner sig införstådd med 

vad som ska hända. 
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Metod 

Val av ansats 

För att genomföra denna uppsats har jag valt att använda mig av en teoretisk ansats som 

benämns reflekterande praktiker. Schön (1995) menar att en reflekterande praktiker har 

teorier i huvudet om sakers tillstånd som denne kan använda i sitt yrkesutövande, något som 

ibland benämns som ”tyst kunskap”. Molander (1993) har utvecklat teorin reflekterande 

praktiker med teori -i- användning. Den består enligt Molander av underliggande antaganden, 

värden och strategier, vilket synliggör just det som reflekterande praktiker innebär.  

• Underliggande antaganden innebär vad man tror om verkligheten 

• Värden innebär vad man tror är viktigt 

• Strategier innebär vad man tror fungerar 

Dessa tre infallsvinklar bidrar tillsammans med reflekterande praktiker till att skapa en grund 

för det som Cardell (2001) utvecklat till Trenätsteorin. Trenätsteorin innebär att användaren 

kan kategorisera och synliggöra en informants tankegångar genom att dela upp dessa i tre 

olika nät; behovsnät, strateginät och orsaksnät. Varje nät fungerar ungefär som en mindmap. 

Utifrån mitt val av syfte avser jag att enbart använda mig av strateginätet, då det just är 

pedagogernas strategier som är av intresse.  

 

Complador§§

 

 som bygger på Trenätsteorin, är en mjukvara som tillhandahålls via Internet och 

består av ett grafiskt program. Namnet Complador kommer från dess användningsområden: 

KOMmunikation, PLAnering, DOkumentation och Reflektion. Många olika yrkeskårer har 

kunskap som kanske aldrig dokumenteras, strategier som aldrig kommit på pränt, men som 

finns som logiska tankekedjor i deras medvetande. Det kallas för ”tyst kunskap” och är förstås 

är lika viktig som den teoretiska, dokumenterade och synliga. I min uppsats använder jag 

Complador för att sammanföra mina informanters tankar kring användandet av massage i 

skolan, som ett sätt att dokumentera en del av pedagogernas ”tysta kunskap”.  

När ett svar läggs in i Complador sker det som en nod, som antingen är rund eller fyrkantig***

Genom att först lägga in den information jag fått genom intervjuerna i programmet som noder 

och sedan skapa förbindelser mellan dessa i form av medför - eller motför- bågar skapas ett 

.  

                                                 
§§ Skapad av Gunnar Cardell, fil dr i pedagogik 
*** För att ytterligare bekanta sig med Complador rekommenderas www.complador.se.  

http://www.complador.se/�
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nät som motsvarar informanternas tankar. Man kan säga att varje pil motsvarar svaret ”för 

att”, på frågan ”varför”, och på så vis växer en kedja eller ett nät fram.  

 
Här är alltså massage utgångsaktiviteten, medan avslappning är ett delmål och behovet/målet 

är arbetsro. 

Val av metod 

För att genomföra denna uppsats och få svar på mina frågor kring hur lärare resonerar när de 

använder massage i skolan, har jag valt att använda mig av en intervjustudie. Eftersom mina 

egna erfarenheter av massage i skolan är begränsade, valde jag att även genomföra en 

observation för att ge både läsare och mig själv en introduktion till hur massage i skolan kan 

gå till. Att genomföra observationen i anslutning till den första intervjun gav mig en ökad 

förståelse för verksamheten och möjlighet till utökade följdfrågor med koppling till det jag 

nyss observerat.  

 

Observationsmetoden som använts i den här studien betecknas av Stukát (2005) som vanlig 

osystematisk observation, och innebär att undersökaren befinner sig längst bak i klassrummet 

och noterar i löpande text vad som händer. Svedner och Johansson (2006) menar att det är 

nödvändigt att ha ett fokus i sin observation, och i det här fallet låg fokus på läraren och 

hennes tillvägagångssätt vid ett massagetillfälle, men även eleverna observerades och den mer 

allmänna stämningen i klassrummet dokumenterades. Stukát (2005) menar att den mer 

ostrukturerade observationsformen  
  

/…/kan vara lämplig då man inte är lämpligt då man inte är ute efter något särskilt utan bara 

vill komplettera en annan metod för att få en helhet. (Stukát 2005 s. 50)   

 

Detta stämmer väl överens med syftet av observation i den här uppsatsen, då observationen 

kan ses som ett komplement till den mer utförliga intervjustudien.  
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Valet av intervjustudie har jag gjort eftersom jag anser att jag genom att samtala med personer 

som arbetar med massage bäst får fram mina svar. Jag har använt mig av en halvstrukturerad 

intervjuform, där jag har utgått från givna ämnesområden men följt upp med följdfrågor där 

det varit lämpligt och tillåtit mina informanter att utveckla sina svar utanför den givna ramen 

(Johansson & Svedner 2001). Stukát (2005) menar att undersökaren genom att använda denna 

intervjuform använder sig av en checklista/frågeguide men kan förhålla sig fritt i fråga om i 

vilken ordning frågorna ska ställas.  Jag valde denna metod eftersom jag då fick möjlighet att 

genom det personliga mötet kunna be mina informanter att utveckla och fördjupa de svar som 

jag eventuellt inte till fullo begripit (Stukát 2005). Alternativet enkätundersökning hade inte 

gett mig dessa möjligheter. I en intervjustudie får jag dessutom möjlighet att få dagsaktuell 

data, något som känns värdefullt i en uppsats, och något som inte garanteras i en 

litteraturgenomgång, som också varit ett alternativ.  

Datainsamling 

Datainsamlingen började redan under sommaren 2009 då jag så smått började komma fram 

till vad jag skulle skriva detta examensarbete om. Jag sökte litteratur på mitt lokala bibliotek 

och använde sökord som massage, beröring, barnmassage, taktil massage, massage i skolan 

och kompismassage. Jag fick flest träffar på de mer generella sökorden massage och beröring.  

För att tränga in i ämnet lånade jag böcker som mer generellt behandlade ämnet massage och 

ibland mer specifikt behandlade ämnet massage i skolan. Jag fann det svårt att hitta litteratur 

som behandlar massage inom skolan, mellan elever eller liknande. De flesta böcker berörde 

ämnen som klassisk massage, babymassage, eller massage vid sjukdom, exempelvis olika 

cancersorter.  

 

Efter denna värdefulla kunskapsinhämtning började jag under hösten även söka i Högskolan i 

Gävles databas Higgins för att hitta uppsatser som redan skrivits inom mitt ämnesområde. För 

att ytterligare utöka sökandet efter uppsatser och artiklar om massage inom skolvärlden, 

använde jag mig av databassökning via Eric och Academic Search Elite, internationella 

databaser där jag efter sökning på engelska fann ytterligare intressanta artiklar rörande mitt 

ämne. Några av dessa artiklar och uppsatser refererar jag till i denna uppsats. Med denna 

kunskap till mitt förfogande, började jag i detta skede fundera över hur jag skulle genomföra 

min uppsats.  
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Genomförande 

Då jag har valt att genomföra en intervjustudie i den här uppsatsen, har jag som författare 

ansvar för att mina intervjupersoner inte upplever något obehag i samband med sin 

medverkan. För att garantera att forskningen i denna uppsats skett på korrekt vis, har jag följt 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet 2002) då dessa ger riktlinjer för 

hur forskning inom humanistisk- samhällsvetenskapliga områden bör bedrivas. 

Vetenskapsrådet har utvecklat fyra huvudkrav och dessa är: 

• Informationskravet 

• Samtyckeskravet 

• Konfidalitetskravet och  

• Nyttjandekravet. 

 

I arbetet med denna uppsats har jag inlett med att ta kontakt med informanterna via mail. Jag 

har mailat till rektorer på olika skolområden inom staden som undersökningen gjorts i, för att 

genom dem komma i kontakt med lärare som använder sig av massage i sin undervisning, 

eller mer allmänt under skoldagen. Genom rektorerna kunde jag så få kontakt via mail med tre 

lärare på två olika skolor. Dessa presenteras närmare under avsnittet Urval. 

De mail som skickats under arbetets gång har ständigt informerat om uppsatsens syfte, att 

informanternas medverkan i uppsatsen är frivillig och att de när som helst kan välja att avsluta 

samarbetet med mig. På detta sätt anser jag att jag uppnått informationkravet i förhållande till 

informanterna under detta arbete.  

 

Via mail bestämdes datum och tid för intervjutillfälle, vid samtliga tillfällen åkte jag till de 

berörda skolorna och träffade lärarna i deras hemvana arbetsmiljö, detta för att ytterligare 

skapa trygghet och lugn inför samtalet (Bjurwill 2001). Lärarna fick själva välja tid och plats 

för intervjutillfället, vilket är i överensstämmelse med samtyckeskravet, då de medverkande 

ska ha rätt att själva påverka när, var och hur länge intervjun skall pågå, samt givetvis ha 

möjligheten att avsluta den när som helst. 

 

I den inledande mailkontakten har jag informerat de deltagande lärarna om att deras 

anonymitet i uppsatsen garanteras, det ska inte gå att spåra det sagda tillbaka till dem, ej heller 

ska arbetsplats eller kommun avslöjas. Detta görs i enlighet med konfidalitetskravet även om 
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informationen som framkommer i denna undersökning inte är av särskilt känslig natur. Att vid 

ett intervjutillfälle veta att det man säger inte kommer att ledas tillbaka till en själv, kan leda 

till att man under intervjun blir mer öppen och frispråkig.  

 

Den information som jag har insamlat från mina informanter under arbetet med denna uppsats 

kommer inte att användas i några andra syften än i detta arbete, därför anser jag att 

nyttjandekravet är uppfyllt. 

 

 

Intervjuerna har dokumenterats med hjälp av en diktafon, och har alltså spelats in på 

kassettband. Tillvägagångssättet har valts beroende på att jag ensam genomfört dessa 

intervjuer, och att jag i annat fall skulle vara tvungen att anteckna under samtalets gång, 

istället för att kunna rikta hela min uppmärksamhet mot intervjupersonen (Bjurwill 2001). 

Genom att först spela in intervjuerna och sedan transkribera dem, har jag även fått möjlighet 

att analysera och reflektera kring det sagda, något som jag anser värdefullt. Intervjufrågorna 

återfinns i bilaga 3. 

 

Vid det första intervjutillfället fick jag även möjlighet att genomföra en observation för att få 

en insikt om hur ett massagetillfälle kan se ut i klass 2. Stukát (2005) menar att forskaren kan 

få kunskap som är hämtat direkt från sitt sammanhang under en observation. Resultatet är ofta 

väldigt konkret och lättbegripligt, och i det här fallet används observationen som en slags 

introduktion till intervjuerna för att läsaren ska få en uppfattning om verksamheten. Under 

denna observation förde jag anteckningar, något som Johansson & Svedner (2001) benämner 

som en relativt ostrukturerad metod för observation.  

 

Vad gäller genomförandet av observationen, har i enlighet med Johansson och Svedner (2006) 

en observationsmanual utverkats, där tidpunkt, plats, närvarande personer och observatörens 

namn finns angivna. Även min egen placering i klassrummet är angivet, vilket kan ha 

betydelse för vad jag har möjlighet att observera.  Ytterligare punkter i manualen återfinns i 

inledningen till Observation under avsnittet Resultatredovisning, bland annat hur 

observationen dokumenterats. Då en observation innehåller både muntliga och visuella delar 

kan det enligt Cohen, Manion och Morrison (2007) vara bra att komplettera de handskrivna 

anteckningarna med någon form av inspelning. Detta var dock inget alternativ för mig, då 

diktafonen som senare användes vid intervjutillfället inte var av tillräckligt hög kvalitet för att 
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kunna ta upp ljud ur ett helt klassrum. Därför användes enbart papper och penna till 

dokumentationen.  

Urval  

Till denna uppsats har tre lärare, samtliga kvinnor, som alla undervisar inom grundskolans 

tidigare år, intervjuats.  

• Lärare 1 är ca 30 år gammal och har jobbat som lärare i drygt 10 år och använt sig av 

massage ungefär lika länge. Hon undervisar i år 2 på en relativt stor skola med ungefär 

250 elever i centrala delarna av den stad där undersökningen ägt rum.  

• Lärare 2 är ca 55 år gammal och har jobbat som lärare i 30 år. Hon undervisar i år 2 på 

en lite mindre skola, med cirka 150 elever, i en förort till ovan nämnda stad.  

• Lärare 3 är ca 60 år och undervisar på samma skola som lärare 2. Hon undervisar 

också i år 2, och har blivit inspirerad av lärare 2 att börja med massage. 

 

Reliabilitet och validitet  

Reliabilitet är ett begrepp som innebär ett mått på hur bra det mätinstrument jag valt för min 

undersökning är, om det är skarpt eller trubbigt (Stukát 2005), alltså hur noggrann mätningen 

varit. Då jag valt att undersöka hur pedagogers strategier ser ut, anser jag att det instrument 

som passar bäst är en intervjustudie.  

 

Reliabilitet handlar även om huruvida jag tolkat och bearbetat informationen jag fått på 

korrekt sätt och om någon annan skulle få fram samma svar som jag om undersökningen 

genomfördes en gång till. Jag anser att reliabiliteten i hänseende till hur rådatan är bearbetad 

är uppfyllt, vad som däremot är mer tveksamt är om undersökningen skulle kunna upprepas. 

Det beror på att de svar jag fått vid intervjutillfällena mycket väl kan bero på dagsform och 

humör hos mina informanter, samt att deras kunskapsgrund kan förändras genom 

utbildning/fortbildning. En svaghet i uppsatsen är kanhända att den grundar sig på enbart tre 

pedagogers tankar och strategier, om studien innehållit ett större antal intervjuer hade 

möjligtvis en större reliabilitet kunnat uppnås.  

Validitet är ett begrepp som innebär hur väl man mäter det man avsåg att mäta (Bjurwill 

2001). I den här uppsatsen handlar det om hur väl mina intervjufrågor svarar mot uppsatsens 

syfte, och då svaren jag fått genom intervjuerna lett till att jag anser att jag besvarat frågorna i 

mitt syfte, hävdar jag att kravet på validitet är uppnått.  
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Databearbetning 

Jag har som tidigare nämnts använt mig av inspelning för att dokumentera mina intervjuer. 

Dessa intervjuer har jag sedan transkriberat, alltså skrivit som text i mjukvaran Word, för att 

sedan påbörja arbetet med att kategorisera och analysera de fakta som framkommit under 

samtalen. När de tre intervjuerna var transkriberade började arbetet med att identifiera, 

kategorisera och sortera svaren i form av aktiviteter och syften för att sedan föra in dessa i 

mjukvaran Complador.  

Anteckningarna som fördes under observationen har i efterhand renskrivits och återfinns 

under rubriken Resultatredovisning. 

 

 

 



 

19 
 

Resultatredovisning 

Resultatredovisningen inleds med en observation för att sedan redovisa resultaten av 

intervjuerna i form av ett strateginät. Observationen har som syfte att ge läsaren en 

uppfattning om hur ett massagetillfälle i en skola kan se ut. 

Observation 

Observatörens namn: Emma Sköns 

Lokal: x- skola år 2, hemklassrummet  

Observatörens placering: Längst bak i klassrummet 

Närvarande: Lärare samt två lärarkandidater och 22 elever 

Observationen avser: Att registrera händelser i klassrummet under en massagestund, 

eleverna i stort men framför allt läraren 

Hjälpmedel: Papper och penna 

Observationens längd: ca 25 minuter 

Miljö: Mjukt ljus, dämpad belysning, levande ljus på flera platser i klassrummet samt några 

små lampor i fönstren 

 

 

Läraren börjar med att gå runt och tända ljusen, klassen dricker vatten efter rasten och pratar, 

men med relativt dämpade röster. Läraren påkallar uppmärksamhet, berättar att jag är med 

under lektionspasset för att lära mig mer om hur deras massage går till. Därefter går jag och 

sätter mig i ett hörn i klassrummets bortre ände och plockar fram penna och papper.  

 

Läraren svarar på några frågor av eleverna angående massage, och efter lite diskuterande 

bestäms att eleverna ska få välja sin massagekompis själv den här gången. Läraren påpekar 

dock att den man väljer ska vara någon i klassen som man vill lära känna bättre, alltså inte 

samma kompis som man lekt med under rasten. Läraren hänvisar till elevernas förmåga att 

fatta rätt beslut, att eleverna kan lita på sin egen känsla för vem de ska välja som 

massagekompis.  

 

Därefter blir det en stunds rörelse då eleverna går runt och funderar på vem de ska massera 

ihop med. En del verkar något passiva, sitter kvar vid sin bänk och hoppas på att någon ska 

komma fram till dem istället för tvärtom. Läraren påminner eleverna om att det inte är okej att 
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säga nej till någon som frågar om de får massera dem. Det uppstår någon typ av konflikt 

mellan några av flickorna i klassen och en flicka väljer att gå ut ur klassrummet. 

 

Efter ca 5 minuter säger läraren till att nu måste eleverna välja någon, annars parar hon ihop 

dem, och då hittar eleverna snabbt en massagekompis och går till olika delar av klassrummet 

för att förbereda sig för massagen. En del elever hämtar en jacka att ha som kudde under sig 

under massagetillfället, andra lutar bara huvudet i armarna.  

 

Läraren säger till eleverna som ska få massage att de ska luta sig fram, hitta en skön ställning 

och blunda, eftersom det är lättare att slappna av när man blundar.  

 

Efter lite diskussion i klassen bestäms på elevernas begäran att läraren ska läsa en 

massagesaga som heter Regnskogen, några av eleverna är dock oroliga för att den ska vara för 

kort. Det verkar alltså som om eleverna vill massera länge. 

 

Tystnaden lägger sig i klassrummet, eleverna som ska få massage lutar sig fram över borden 

och blundar, eleverna som ska massera står redo bakom dem. Lärarens röst är det enda som 

hörs i klassrummet när hon berättar en saga om en resa genom en regnskog.  

 

Innan varje ny rörelse i sagan stannar läraren upp och visar rörelsen och vad den heter, 

exempelvis Spindeln, Vattenfallet, Blixten och Kanoten. Därefter fortsätter läraren att läsa 

och kommer fram till det stycket där rörelsen ska användas. Eleverna verkar bekanta med 

sagan, de kan ofta rörelserna innan läraren visar dem. Om någon elev inte förstår trots lärarens 

instruktion, är de andra eleverna duktiga på att visa och hjälpa så att rörelserna blir rätt. Under 

det här massagetillfället var det framför allt Spindeln som en del elever hade svårt att få till 

rätt med händerna. 

 

När sagan närmar sig slutet, säger läraren till eleverna som masserar att viska en Uppåtpuff 

(en positiv kommentar eller komplimang om ens person) i örat på den som fått massage, 

medan de fortfarande har händerna kvar på kroppen de masserar. När eleverna gjort detta, 

lyfter de sakta händerna från ryggen och massagestunden är slut. Den elev som fått massage 

tackar den som gett massagen och sedan byter de plats så att den som precis fått massage 

istället får ge massage. De nyligen masserade är rödrosiga om kinderna. 
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Läraren börjar om med instruktionerna, och läser därefter samma saga igen.  

 

Denna gång är det lite mer oroligt i klassen, läraren får säga till en elev att koncentrera sig för 

att kunna ge lika fin massage som eleven precis fått. Det är också lite allmänt fnissigare i 

klassrummet, och flera av eleverna byter blickar med varandra. Två flickor som masserar i 

närheten av min plats fnissar och tokar medan de masserar, något som läraren inte märker 

eftersom de är för långt bort. Däremot går läraren fram till en pojke som masserar i närheten 

av katedern, och ger honom en viskande tillsägning om att skärpa sig.  

 

Även detta massagetillfälle avslutas sedan med uppåtpuff och tack för massagen, och alla 

eleverna verkar nöjda med att ha fått och gett massage. 

 

Intervjustudie 

Då de tre informanterna gett många liknande svar på mina frågor har jag valt att sammanföra 

dessa tre pedagogers tankar och strategier till ett enda strateginät. Diskussionen kring detta val 

förs under rubriken Resultatdiskussion.   

 

Jag kommer att redovisa mina resultat med hjälp av mjukvaran Complador, som blivit 

introducerat ovan. Det innebär att de svar som intervjuerna gett har omvandlats till noder 

(cirklar och kvadrater) i ett strateginät. Som syns nedan är svaren väldigt kortfattade, likt 

rubriker, och en mer beskrivande text från varje nod finns presenterade strax under bilderna. 

Jag börjar med en slags instruktion till hur man ska avläsa bilderna.  
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Figur 1: Hela strateginätet 

 

Då detta strateginät är relativt omfattande kommer denna resultatredovisning delas upp i 

mindre delar, men för att få en överblick presenteras här strateginätet i sin helhet. Rubrikerna i 

resultatdelen grundar sig på de kvadratiska noderna: Massagens regler och Lugnande 

massage, som kan benämnas informanternas utgångspunkter, samt Gemenskap, som 

representerar en något större nod av den anledningen att många bågar passerar den och den 

därför kan tolkas vara av större värde än de andra. Utifrån de kvadratiska noderna går sedan 

cirkulära noder som bildar nät med hjälp av medför- bågar. Endast ett svar från 

intervjutillfällena har gett en motför- båge, och den ser ut som en pil med ett streck på, och 

återfinns högst upp i denna figur. 
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Massagens regler 

Nedan visas alltså strateginätet i delar, med början från vänster, för att underlätta utläsningen 

av nätet. Den första delen består av massagens regler, samt ytterligare led i nätet som leder 

från dessa och mot målet.  

  

 
Figur 2: Massagens regler 

 

I det följande avsnittet kommer en sammanfattning av de svar pedagogerna gav vid 

intervjutillfällena, noderna i bilden ovan utgör rubrikerna till dessa mer utförliga svar. 

 

Alla ska vara med: Hela klassen ska vara med vid massagetillfället 

 

Normen är att alla ska vara med: Det kan finnas elever som inte vill få eller ge massage av 

olika anledningar, men normen är att alla ska vara med och vara delaktiga i aktiviteten. 

 

Man får inte säga nej: Man ska kunna ge och få massage av alla i klassen, det är inte tillåtet 

att säga att ”jag vill inte massera dig” eller ”jag vill inte få massage av dig”. 
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Stör du får du gå ut: Om någon elev inte följer reglerna om lugn och tystnad under 

massagestunden, utan istället flamsar och tramsar trots tillsägningar, får denne elev gå ut ur 

klassrummet och vänta i korridoren tills massagen är klar. 

 

Respektfull massage: Man ska visa respekt mot den man masserar eller får massage av, 

massera lugnt och göra det skönt för sin kamrat, inte flamsa och tramsa eller göra illa. 

 

Oskyldig massage: Massagen sker utanpå kläderna och ska vara så pass oskyldig att pojkar 

och flickor kan massera varandra utan att det är några problem. 

 

Läraren styr massagen: Oftast är det läraren som bestämmer vem som ska massera vem, för 

att undvika att någon blir nekad att få massera någon annan. Ibland händer det dock att läraren 

låter eleverna välja sin massagekamrat själva.  

Under denna nod hamnar även upplägget att det är läraren som bestämmer vilken 

massagesaga som ska följas under massagetillfället, samt är den som läser upp och visar 

rörelserna. I enstaka fall kan eleverna få hålla i denna del. 
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Lugnande massage 

Den mittersta delen av strateginätet handlar om massagen och hur den påverkar gruppen och 

individerna. Där medför- bågar går åt båda hållen mellan två noder finns en ömsesidig 

påverkan. 

  

 
Figur 3: Lugnande massage 

 

Delaktighet: Genom att alla är med under massagestunden skapas en känsla av delaktighet 

mellan eleverna. 

 

Lugnande: I och med att klimatet i klassrummet under massagen är tyst och lugnt blir 

eleverna lugnare än de var innan massagen. 

 

Avslappning: När eleverna blir masserade kan de koppla av en stund, och blir avslappnade. 

 

Hjälper elever med ADHD: Avslappning och lugn hjälper elever med ADHD och andra 

koncentrationssvårigheter att fungera bra i klassen under resten av skoldagen. 



 

26 
 

 

Koncentrerad under massagen: När eleverna koncentrerar sig på att göra det skönt för sin 

massagekamrat är de koncentrerade och fokuserade på sin uppgift. 

 

Fysiska fördelar: Detta utvecklas inte ytterligare av läraren som angav detta som ett mål med 

massagen, men jag som författare tolkar det som att det handlar om frisättandet av må bra-

hormonet som presenterats i bakgrunden. 

  

Hämningar mellan könen: Genom att alla elever ska kunna massera varandra motverkas 

hämningar mellan pojkar och flickor, det blir naturligt att röra vid varandra oavsett kön. 

 

Ge och få massage av alla: I och med att alla elever ska kunna ge och få massage av varandra 

undviks utfrysning och mobbningstendenser, man kan inte välja bort någon klasskamrat eller 

föredra en annan. 

 

Eleverna har behov av massage: Eleverna har ett behov av att få ha sina massagestunder, de 

tycker mycket om dem och känner att de mår bra av dem. 

 

Eleverna påminner om massagen: Om läraren glömmer bort att det är dags för 

massagetillfället påminner eleverna. 

 

Varva ner inför långa lektionspass: Inför långa lektionspass syftar massagestunden till att 

skapa lugn och ge eleverna möjlighet att varva ner.  
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Gemenskap 

Den högra och sista delen av strateginätet behandlar effekterna av massagen i form av 

gemenskap inom elevgruppen. 

 

 
Figur 4: Gemenskap 

 

Slår på rasten: Massagen och dess övriga följdeffekter motverkar att eleverna går ut och slåss 

på rasterna. 

 

Gemenskap: Denna nod är något större än de andra, eftersom gemenskap är en väldigt viktig 

del i lärarnas strategier kring massage. 

 

Mysig stund: Att ha en mysig stund tillsammans med klasskamraterna är viktigt för att skapa 

gemenskap. 

 

Må bra- känsla: Massagen skapar en må bra- känsla hos eleverna. 

 

Göra det skönt för en kompis: Det kan höja en elev att veta att man klarar av att göra det skönt 

för en kamrat, tillika kan en elev höjas av att en kompis gör det skönt för den personen. Man 

har ett värde. 
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Våga ta på varandra: Att våga ta på varandra i klassen skapar ett klimat där eleverna vet hur 

de kan ta i varandra på ett skönt sätt, kroppskontakt blir något naturligt och mycket av 

knuffande och annat negativt kontaktsökande försvinner. 

 

Sammanfattning 

Mycket av det som framkommit under intervjuerna och som presenteras i denna resultatdel 

syftar till att skapa lugn och ro i klassrummet. De tre lärarna verkar uppleva att massagen har 

lugnande effekter på eleverna, samt att arbetsklimatet blir bättre i klassrummet. Att 

arbetsklimatet blir bättre, kan även bero på att massagen ger en ökad känsla av gemenskap, 

något som också framkommit som en väldigt viktig effekt av massagen. När eleverna känner 

gemenskap minskar även oroligheterna elever emellan och mobbningstendenserna motverkas. 

 

De tre lärarna har också ramar kring användandet av massage i skolan, regler för att få 

massagestunden att bli så bra som möjligt och ge eleverna den avslappning som de behöver. 

Reglerna ligger till grund för allt fortsatt arbete med massage, det kan man se på 

strategikedjorna som ofta börjar vid reglerna och når ända fram till målet med massagen. Det 

finns förstås en fler punkter längs vägen, delmål, men en tydligt strukturerad ram kring 

massagen presenteras av de tre lärarna.  

 

En annan effekt av massagen som visas genom strateginätet, är lärarnas vilja att motverka 

hämningar mellan pojkar och flickor i klassrummet. Genom massagen får eleverna ett 

naturligt instrument att använda när de ska röra vid varandra, så att knuffar och annan 

hårdhänt beröring undviks. Uppdelningar mellan könen minskar, och så även spänningarna. 

Det blir naturligt att pojkar och flickor kan umgås som kompisar.  

 

En av lärarna påpekade att massagen har effekt på elever med koncentrationssvårigheter eller 

ADHD, och använder massagen som strategi för att lugna dessa elever och därmed öka deras 

förmåga att prestera under lektionspassen.   
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Diskussion  

Metoddiskussion 
 

I och med mitt val att använda mig av Cardells Trenätsteori för att genomföra den här 

uppsatsen, kan man säga att delar av val av metod och efterföljande analysverktyg varit 

förutbestämda; till exempel visste jag att en intervjustudie var nödvändig för att komma åt 

mina informanters tankar som jag ville föra in i mjukvaran Complador och dess strateginät. 

Strateginätet hade inte kunnat skapas ur exempelvis en enkätstudie, då informanternas 

tankegångar inte fångas upp genom det instrumentet. Att välja metod innan frågeställningen 

är helt klarlagd är något som bl.a. Bjurwill (2001) är kritisk till. Han menar att studenten 

behöver 
 

/…/bli klar över att metoden inte får styra ditt val av problem, det är tvärtom problemet 

som ska styra valet av metod (Bjurwill 2001 s. 40). 

 

Det finns dock även fördelar med att ha en given ram att förhålla sig till i sitt arbete, eftersom 

jag hela tiden vetat hur resultaten av undersökningen skulle presenteras i resultatdelen har jag 

kunnat fokusera på detta redan från början. Inom ramen för metoden fanns ett flertal val för 

mig själv att göra, exempelvis hur jag skulle utforma intervjufrågorna, hur många intervjuer 

jag skulle genomföra och hur jag skulle genomföra dem. Detta styrdes inte av valet att 

använda mig av Trenätsteorin och Complador, utan var upp till mig som undersökare.  

 

Intervjuer kan se ut på många olika vis, allt från en enkätliknande starkt strukturerad intervju 

till intervjuer som mer liknar fria samtal (Johansson & Svedner 2001). Jag hade för avsikt att 

hamna någonstans mitt emellan, och valde att använda mig av intervjufrågor som visserligen 

var konkreta men som ändå tillät informanterna att sväva ut och mig själv att ställa följdfrågor 

där det var lämpligt. Johansson & Svedner (2001) menar att det är lätt hänt att en kvalitativ 

intervju glider över i en mer strukturerad form, och när jag analyserat mina resultat kan jag 

märka att jag möjligtvis varit lite för fokuserad på mina frågor för att ställa mer djupgående 

följdfrågor. Fler ”varför” från min sida hade lett till fler ”för att“ från mina informanter, och 

därmed hade tankekedjorna i strateginätet blivit längre och troligtvis mer komplicerade.  

 



 

30 
 

En annan aspekt på skapandet av strateginätet i Complador, är att jag gjorde det i efterhand till 

skillnad mot andra som också använt sig av Complador i sina undersökningar†††

Dessa faktorer till trots är jag nöjd med mitt val att använda mig av Complador för att 

synliggöra informanternas strategier kring användandet av massage i skolan, både 

tillvägagångssättet och genomförandet av studien känns relevant för studien. 

. Genom att 

direkt under intervjun föra in informantens svar i strateginätet blir tankarna och tankekedjorna 

synliga för informanten direkt och denne kan självmant berätta om steg i kedjan, strategier, 

mål eller värden som kanske saknas, för att skapa ett komplett strateginät av just den 

pedagogens tankar. Att skapa nätet tillsammans skulle kanske också skapat ett större 

förtroende för mig som undersökare, eftersom informanten direkt kan se hur resultatet av 

frågorna kommer att presenteras i uppsatsen, något som kan vara svårt att förklara muntligt 

när det gäller en mjukvara som Complador. Möjligheten att skapa detta nät tillsammans med 

mina informanter hade jag dock inte, främst eftersom jag vid intervjutillfällena hade relativt 

lite tid till mitt förfogande. En annan faktor var att jag själv inte kände mig riktigt säker på hur 

mjukvaran fungerade vid intervjutillfällena utan blev det först senare.  

 

Att endast en observation genomfördes har flera anledningar. För det första var 

observationens syfte enbart att ge en inblick i hur ett massagetillfälle i skolan kan se ut, och 

inte att ge en redovisande bild av hur massage i skolan generellt utförs. Avsikten var med 

andra ord inte att jämföra och analysera de olika lärarnas strategier kring massagetillfällets 

utförande, något som kan antas variera med varje praktiserande lärare då ingen mall finns för 

hur massage i skolan ska tillämpas. För det andra fanns en tidsmässig aspekt, det var endast 

en lärare som hade massagetillfället i samband med intervjutillfället och för mig som 

undersökare fanns inte tid till förfogande att återvända för att observera vid ett senare tillfälle.  

 

Generaliserbarhet 
Den här uppsatsen bygger på tre intervjuer med pedagoger som använder sig av massage i sin 

undervisning. Eftersom antalet informanter inte är fler går det inte att dra några generella 

slutsatser av resultaten från denna uppsats, däremot kan man se resultaten som en 

fingervisning om hur pedagoger kan resonera kring användandet. Litteraturen som redovisats 

                                                 
††† Exempelvis Hoof, S & Olsson, V. (2006) En lärares strategier för att skapa trygghet i klassen. B-uppsats i 
pedagogik vid Högskolan i Gävle 
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i bakgrundsavsnittet gör också gällande att liknande erfarenheter återfunnits hos andra 

pedagoger och genom andra undersökningar.   

Reliabilitet 
En fördel med att vara ensam författare till en uppsats, är att jag kan garantera att all rådata 

har hanterats på samma sätt, något som inte varit möjlig om vi varit två som skrivit detta 

arbete och hjälpts åt vid intervjuer och transkribering. Genom att samma person ställt 

intervjufrågorna och även skrivit in dem i Complador, minskar risken för att resultatet skulle 

kunna variera på grund av skilda personers olika hantering. Frågorna som formulerats inför 

intervjuerna anser jag ha motsvarat de syften jag hade med uppsatsen, även om de kanske var 

aningen lite för generella vad det gäller massageanvändningen i skolan. Med färre antal frågor 

och fler spontana följdfrågor hade jag kunnat komma djupare ner i informanternas strategier 

och på så vis kanske kunnat bygga ut strateginätet ytterligare, men jag kan se nu i efterhand 

att frågornas formulering troligtvis byggde på min egen nyfikenhet och vilja att lära mig så 

mycket som möjligt om massage i skolan.  

Validitet  
Att genomföra en studie baserad på kvalitativ rådata, i det här fallet en intervjustudie, innebär 

nästan automatiskt att validiteten i undersökningen blir låg, då informationen från 

informanterna behöver tolkas och analyseras av forskaren, som aldrig kan förhålla sig helt 

objektiv till materialet. Min personlighet, den kunskap jag hade med mig in i arbetet med den 

här uppsatsen, erfarenheter och åsikter speglas i resultatet trots att det givetvis varit min avsikt 

att inte projektera in något av detta. För att öka graden av validitet i den här uppsatsen har jag 

därför valt att använda mig av flera instrument för att redovisa resultatet. I mitt fall rör det sig 

om en observation av ett massagetillfälle, där jag som utomstående kunde iaktta och registrera 

det som hände i klassrummet under massagestunden. Detta bidrar till ökad validitet, eftersom 

resultatet på det viset kan luta sig mot två undersökningsmetoder.  

 

Resultatdiskussion 

Syftet med den här uppsatsen var att ta reda på hur pedagoger som använder sig av massage i 

skolan resonerar kring användandet av massage som ett inslag under skoldagen samt vilka 

strategier som finns bland dessa lärare i deras förhållande till massage. 
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Resultaten som presenterats i den här uppsatsen är produkten av tre intervjuer sammanförda 

till ett enda strateginät istället för det brukliga att göra ett nät per informant. Det får till följd 

att det inte går att utläsa vilken lärare som svarat vad, något som kan vara problematiskt om 

man vill kontrollera att det som framkommit vid intervjutillfället överensstämmer med vad 

som presenterats här.  

 

För att förvissa mig om att mitt sammanslagna strateginät speglar de avsikter som 

pedagogerna hade när de svarade på mina frågor, har jag valt att skicka strateginätet till 

informanterna i efterhand, för att på så vis få en bekräftelse på att jag förstått och tolkat deras 

svar på ett tillfredsställande sätt. Trots att dessa mail skickades ut för flera veckor sedan har 

jag inte fått in mer än två svar från pedagogerna. Den ena läraren kommenterade det 

konstruerade strateginätet på ett mycket kortfattat sätt, med orden  
 

Jag har tittat på ditt strateginät och jag måste säga att jag inte förstår så mycket av det. 

Kommentarerna som står på det stämmer med det som jag har sagt. 

 

Jag får förstås ta på mig av kritiken som jag tolkar som att jag inte tillräckligt väl informerat 

denna pedagog om Complador och strateginätet. Jag finner det däremot tillfredsställande att 

pedagogen anser att rubrikerna på noderna i strateginätet stämde väl överens med de svar hon 

givit under intervjun. Då två av tre pedagoger svarat och godkänt strateginätet som jag 

konstruerat med grund i deras svar, anser jag att man kan konstatera att mina analyser och 

tolkningar av deras svar varit korrekta och överensstämt med verkligheten.  

 

Lärares tysta kunskap 

I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo94, 

står det att: 
 

Skolan skall sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära 

(Utbildningsdepartementet 1998 s. 8) 

 

Det stämmer väl överens med den här studiens informanter och deras strategier kring 

användandet av massage i skolan. Två av de viktigaste effekterna av massage som de anger är 

att det leder till just ökad känsla av gemenskap och trygghet.  
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Enligt Molander (1993) som har utvecklat teorin reflekterande praktiker består mycket av 

lärares kunskaper av ”tyst kunskap”, alltså av underliggande antaganden, värden och 

strategier, som aldrig dokumenteras eller synliggörs. I fallet med mina tre informanter kan 

man se att de har strategier kring varför de valt att använda massage i skolan, de har 

antaganden om vad massagen ska bidra till, och de har värden som de vill uppnå genom sina 

strategier. Att på detta sätt tydliggöra pedagogers komplicerade inre och ofta osynliga 

strategier kring användandet av massage i skolan kan även vara ett sätt att rättfärdiga att man 

tar lektionstid till sitt förfogande för att genomföra ett massagepass.  

 

Det blir tydligt att de upplevda effekterna av massagen påverkar övriga lektioner och med stor 

sannolikhet leder den till att man kan utnyttja lektionstiden bättre, när mindre tid går åt till att 

få klassen lugn och arbetsklimatet på rätt nivå.  

 

Massage 

Ovan nämnda uppfattning hos informanterna om att användningen av massage leder till ökad 

trygghetskänsla hos eleverna, återfinns i många olika litteraturkällor till den här uppsatsen. 

Powell et. al. (2008) menar i sin forskningssammanställning att massage hos ungdomar leder 

till att de vågar be om hjälp när de kört fast i skolarbetet, något som annars skulle kunnat leda 

till oro och störningar i klassrummet. Ellneby (1999) anser att respekten mellan elever som 

arbetar med massage regelbundet i klassrummet ökar och att konflikterna blir avsevärt färre. 

Dessa effekter är tydligt sammankopplade med känslan av trygghet i sin skolmiljö, en känsla 

som kan sägas vara grunden för all inlärning. Enligt Boquist et. al. (2003) är just denna 

trygghet och säkerhet en förutsättning för att en elev ska kunna ta till sig kunskap.  

 

På så sätt kan man se massagen som ett väldigt användbart medel för att nå högre grad av 

kunskapsinhämtning i undervisningen. Andra uppsatser har skrivits inom detta ämne, 

exempelvis ”Kan "massage i skolan" påverka elevers inlärningsförmåga?” av L Järleklint 

(2006) samt ”Massage i skolan: ett sätt att öka elevers motivation?” av Stambej, C och 

Wågström, L (2003). 

 
Likaväl som lärarna i den här studien tar upp effekterna av massage i form av ökad 

gemenskapskänsla och trygghet i elevgruppen, tar de också upp saker som massagen anses 

motverka. Exempelvis anger lärarna att regelbunden massage motverkar konflikter mellan 
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eleverna, vilket uttrycks i strateginätet i form av noden med rubriken ”slår på rasten”. Det 

stämmer väl överens med vad Powell et. al. (2008) redovisar i sin artikel. Lärare menar i 

artikeln att eleverna blivit mindre aggressiva och bröt mot färre regler och framför allt ledde 

massagen till att mobbningstendenser minskade. Forskning kring kopplingen mellan massage 

och mobbning finns redovisade i andra uppsatser, själv nöjer jag mig med att konstatera att 

lärarna i den här undersökningen märker av dessa effekter på elevgruppen, men att det inte är 

något särskilt framträdande i intervjuerna då endast en nod behandlar den aspekten. 

Informanterna menar att de genom att i de flesta fall bestämma vem som ska massera vem, 

undviker riskerna för att någon elev ska bli nekad massage, att utfrysning eller 

mobbningstendenser ska uppstå. Denna metod kan dock diskuteras i ljuset av Sanner (2002) 

som belyser att alla människor inte tycker om beröring, eller på annat sätt reagerar negativt på 

massage. Att bli tilldelad en massagekamrat kan ses som en kränkning av den egna kroppen, 

eleven har inte möjlighet att själv välja vem som ska röra vid hennes kropp. Förhoppningen 

blir här att läraren har så pass god kännedom om klassen att hon kan avgöra vilka elever som 

trivs med varandra och vilka som inte gör det, så att obehagliga situationer kan undvikas för 

eleven.   

 

Stress 

Informanterna i den här uppsatsen påpekar vikten av att skapa lugn och ro för eleverna, både 

inför massagestunden och mer allmänt i skolan och undervisningen. Att lära eleverna att 

slappna av och njuta av beröringen från klasskompisen ses som viktiga moment. Trots att 

ingen av informanterna vid intervjutillfällena uttryckligen nämner stress, så ser jag att 

avslappning och stress hör ihop. Barnombudsmannen (2003) menar att en stor del av Sveriges 

elever känner sig stressade och pressade att prestera i skolan, och Ellneby (1999) menar att 

bland stressade barn uppkommer ofta mobbning. På så sätt kan man förstå vikten av 

massagestunderna och deras effekt av avslappning som direkt mobbningsförebyggande. När 

eleverna upplever sig avslappnade beror det på att hormonet oxytocin frigörs menar Uvnäs 

Moberg (2000) som vidare säger att lugn- och- ro- hormonet oxytocin även kan frigöras med 

hjälp av kärleksfulla relationer. 

 

Förslag till fortsatt forskning 
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Genom den här uppsatsen har jag fått kunskaper om hur och varför massage används av 

pedagoger i skolan, alltså de bakomliggande strategierna som gjort att lärarna valt att börja 

med massage i sina elevgrupper. Uppsatsen har även belyst de effekter av massage och 

beröring som pedagogerna ser, något som lärarna inte alltid själva var medvetna om på ett 

teoretiskt plan men märkte av i sin verksamhet. Vad som inte funnits med i den här uppsatsen, 

men som skulle kunna bli intressant forskning, är frågan om hur eleverna själva resonerar 

kring massagen. Märker de själva några skillnader? Upplever eleverna själva ett förändrat 

klassrumsklimat? Djupintervjuer och observationer under en längre tid skulle kunna ge svar 

på dessa frågor.  

 

Ett strateginät likt detta kan vara användbart i diskussioner mellan lärare och skolledning om 

användandet av massage i skolan, det kan användas för att tydliggöra de positiva effekter som 

massagen leder till. Massage inom skolans verksamhet tar lektionstid i anspråk, något som 

skulle kunna vara problematiskt. Vad anser rektorer om att deras anställda använder sig av 

massage i skolan? Är skolan beredd att låta pedagogerna utbilda sig, kan det vara en positiv 

profil i skolans marknadsföring, är det accepterat att lektionstid används för ändamålet, eller 

finns någon konflikt? Detta skulle också vara intressant att ta reda på mer om. 
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Bilaga 1  
 

Kortfattat om de olika metoderna 

 

 

Projekt Charlie 

Syftet är att eleverna ska lära sig uttrycka och hantera känslor, utveckla social kompetens, stå 

emot grupptryck och motverka mobbning. Hjälper elever att bygga upp en positiv självbild 

och skapa verktyg för att lösa konflikter. (www.projektcharlie.se) 

 

 

 

Mombus 

(ett enklare ord för mobbningsombudsmannen) går ut på att man ska kunna lita på sin kompis. 

Projektet vill man lyfta fram en rak och ärlig kommunikation mellan elever och mellan elever 

och personal. Eleverna är Mombus, alltså ett slags ombudsman, två och två ute på skolgården, 

och projektet betonar att det inte är att skvallra att berätta för en vuxen, utan det är att bry sig 

om varandra. Arbetar med att stärka självförtroendet och förebygga. 

(http://hem.passagen.se/klassringen/infomomb.html) 

 

 

 

Friends 

Syftet är att motverka mobbning och kränkningar, och att barn och ungdomar ska känna sig 

trygga. Utbildar, inspirerar och tillhandahåller redskap för att skolan ska kunna arbeta 

förebyggande mot mobbning. Utbildar både skolpersonal, elever och föräldrar. 

(www.friends.se) 

 

 

SET 

Står för Social Emotionell Träning, och arbetar med social kompetens, självkännedom, 

empati, att hantera starka känslor och impulskontroll. Metoden tillhandahåller övningar samt 

undervisningsmaterial med namnen Livsviktigt och Livskunskap. (www.set.st) 

http://www.projektcharlie.se/�
http://hem.passagen.se/klassringen/infomomb.html�
http://www.friends.se/�
http://www.set.st/�
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Exempel på en massagesaga. 

 
 

 



 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

Bilaga 3 
 

Intervjufrågor 
 

Bakgrund: 

Hur gammal är du? 

Hur länge har du jobbat som lärare? 

Vad har du för utbildning? Vidareutbildning? 

Inom vilka åldrar? 

 

Hur länge har du använt dig av massage i skolan? 

Varför använder du dig av massage? 

- Vad vill du uppnå? 

- Vilka är dina mål med massagen? 

- Vad fick dig att börja med massagen? 

Har du upplevt några skillnader i klassen? 

- Vilka elever har störst behållning av massagen? 

- Finns det elever som inte vill få/ge massage? 

- Hur tänker du kring det? 

-  

Vilken typ av massage använder du dig av? 

- Varför har du valt den metoden? 

- Hur ofta har du valt att ha massage med eleverna? 

- Varför? 

Vilken uppfattning har du om elevernas syn på massagen? 

- Upplever eleverna någon skillnad i arbetsmiljö? 

Vad tycker du att man ska tänka på när man funderar på att börja med massage i 

skolan? 
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