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Sammanfattning 
Syftet är att undersöka när och hur behaglig beröring sker i förskolan samt att studera 

den behagliga beröringens effekter på barn och barngrupp på förskolan. 

Undersökningen har utförts genom kvalitativa intervjuer, i form av enkätundersökning 

och observationer i form av löpande protokoll, on/off och kategorischema. Den 

teoretiska utgångspunkten behandlar hur behaglig beröring påverkar oss, olika typer av 

beröring och effekter av den behagliga beröringen. I forskning har beröring 

tillsammans med att få uppmärksamhet och näring visat sig vara livsavgörande för 

överlevnad. Resultaten har visat att personalen anser att de kan ge barnen behaglig 

beröring vid alla typer av aktiviteter och tycker att de hinner med det. Det är ingen 

som känner oro inför att beröra barn, men påpekar att det är barnet själv som ska få 

välja om det vill få beröring och var på kroppen. Personalen tycker att det är viktigt 

med den behagliga beröringen och känner sig positiva till det. 

 

 

 

 

 

Nyckelord; barn, förskola, massage, oxytocin, positiv beröring 



  



Innehållsförteckning 

 
1. Inledning ............................................................................................................ 1 

1.1 Syfte och frågeställning .................................................................................................... 2 

1.2 Bakgrund .......................................................................................................................... 2 

1.2.1 Lpfö 98 och FN:s konvention om barnets rättigheter – Barnkonventionen .............. 2 

1.2.3 Tidigare elevarbeten .................................................................................................. 4 

1.3 Litteraturgenomgång ........................................................................................................ 4 

1.3.1 Vad händer i kroppen vid behaglig beröring ............................................................. 4 

1.3.2 När och hur kan behaglig beröring integreras i verksamheten? ................................ 9 

1.3.3 Hur påverkas barn och barngrupp av behaglig beröring? ....................................... 10 

2. Metod ............................................................................................................... 12 

2.1 Urval ............................................................................................................................... 12 

2.2 Datainsamlingsmetoder .................................................................................................. 13 

2.3 Procedur ......................................................................................................................... 13 

2.4 Analysmetoder ............................................................................................................... 14 

3. Resultat ............................................................................................................ 15 

3.1 På vilket/vilka sätt anser personalen att det är accepterat att beröra barn behagligt? .... 15 

3.2 När och hur kan behaglig beröring integreras i verksamheten? ..................................... 17 

3.3 Hur påverkas barn och barngrupp av behaglig beröring? .............................................. 21 

4. Diskussion ....................................................................................................... 22 

4.1 Sammanfattning ............................................................................................................. 22 

4.2 Tillförlitlighet ................................................................................................................. 23 

4.3 Teoretisk tolkning .......................................................................................................... 24 

4.3.1 På vilket/vilka sätt anser personalen att det är accepterat att beröra barn behagligt?

 .......................................................................................................................................... 24 

4.3.2 När och hur kan behaglig beröring integreras i verksamheten? .............................. 25 

4.3.3 Hur påverkas barn och barngrupp av behaglig beröring? ....................................... 26 

4.4 Förslag till fortsatt forskning/praktisk tillämpning ........................................................ 29 

Referenser ............................................................................................................ 30 

Bilagor ................................................................................................................. 32 

 

 
 





1 

 

1. Inledning 
Arbetet kommer att handla om behaglig beröring. Med behaglig beröring eller bara beröring, 

avses alla tillfällen av positiv kroppskontakt människor emellan, en klapp, en kram, en hand 

på en axel, massage och så vidare. När jag varit ute i verksamheten har det dykt upp frågor 

som; uppfyller förskolan Skolverkets krav när det gäller att se och beröra barn? Är det risk 

för att man försvinner i mängden på en förskola eller hinner personalen med att beröra alla 

barn varje dag? Önskar pedagogerna att de hann med att beröra varje barn mer? 

Barngrupperna är stora och personalen är få, men jag kan ändå se personal som är duktiga på 

att strukturera upp verksamheten så att de hinner med alla aktiviteter de vill göra och bemöta 

och beröra de barn som är i barngruppen. 

 

Syftet är att undersöka hur den behagliga beröringen på ett naturligt och planerat sätt används 

i förskolan och försöka se var gränsen går för vad som anses accepterat. Samt att studera den 

behagliga beröringens eventuella effekter på barn och barngrupp. I Läroplanen för förskolan 

(1998), Lpfö 98, står det bl.a. att alla i arbetslaget skall ansvara för att aktiviteterna i 

förskolan vägs samman på ett balanserat sätt i förhållande till barnens ålder och vistelsetid. 

Omvårdnad, omsorg, lek och vila ska alla få plats i verksamheten (Lpfö 98). Det innebär att 

verksamheten ska vara varierad under dagen, allt från busig lek till lugna stunder, kanske 

med behaglig beröring som inslag. 

 

För att få inblick i olika planerade beröringstillfällen som kan förekomma på förskolor/skolor 

har i undersökningskommunen två förskolor och en skola valts ut till observationsstudierna. 

Dessa tre har någon form av planerad verksamhet med beröring. Aktiviteterna återkommer 

stadigvarande varje vecka och barnen har gjort dessa aktiviteter under en längre tid och är väl 

förtrogna med dem. De olika förskolorna/skolan ligger i samma stad och har liknande 

utgångspunkter vad gäller miljö, sociala och kulturella likheter. Valet av fler än en förskola är 

för att få inblick i hur beröring kan se ut i olika barngrupper. Under observationerna kommer 

löpande protokoll föras, on/off och kategorischema. I samband med observationerna utförs en 

kortare intervju med ansvarig personal. Undersökningen kommer även utföras genom 

kvalitativa intervjuer i form av enkätundersökning till personal på sex olika avdelningar på 

förskolor. Frågorna är formulerade på det sätt att de ger en fenomenografisk bild, dvs. vad de 

olika pedagogerna tycker i olika frågor rörande behaglig beröring.  
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1.1 Syfte och frågeställning 

Syfte  
Syftet är att undersöka hur den behagliga beröringen på ett naturligt och planerat sätt används 

i förskolan och försöka se var gränsen går för vad som anses accepterat. Samt att studera den 

behagliga beröringens eventuella effekter på barn och barngrupp. 

 

Frågeställningar 
 På vilket/vilka sätt anser personalen att det är accepterat att beröra barn behagligt? 

 När och hur kan behaglig beröring integreras i verksamheten?  

 Hur påverkas barn och barngrupp av behaglig beröring? 

 

 

1.2 Bakgrund 

I detta avsnitt tas lagtexten upp och vad den säger, några olika begreppsdefinitioner och 

tidigare elevarbeten. Litteraturavsnittet belyser ämnen som; vad händer i kroppen vid 

behaglig beröring? när och hur kan behaglig beröring integreras i verksamheten? och hur 

påverkas barn och barngrupp av behaglig beröring? 

1.2.1 Lpfö 98 och FN:s konvention om barnets rättigheter – Barnkonventionen 

I läroplanen för förskolan, Lpfö 98, står det att: 

Alla som arbetar i förskolan skall;  

 visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, 

där samhörighet och ansvar utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet. 

Alla i arbetslaget skall ansvara för att;  

 Varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde. 

 Arbetet i barngruppen genomförs så att barnen får stöd och stimulans i sin sociala utveckling. 

 Aktiviteterna i förskolan vägs samman på ett balanserat sätt i förhållande till barnens ålder 

och vistelsetid. Omvårdnad, omsorg, lek och vila ska alla få plats. 

 

Mål i förskolan enligt Lpfö 98 

Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar;  

 sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att 

värna om sin hälsa och sitt välbefinnande. 

 Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa 

andra. 

 Barnet ska få stöd i sin utveckling av den empatiska förmågan. 
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FN:s konvention om barnets rättigheter – Barnkonventionen 
Konventionen om barnets rättigheter eller barnkonventionen som den kallas i dagligt tal vilar 

på FN:s princip om alla människors inneboende värdighet och rättigheter. I den första 

artikeln förklaras att: ”I denna konvention avses med barn varje människa under 18 år, om 

inte barnet blir myndigt tidigare enligt den lag som gäller för barnet”. Perspektivet som 

barnkonventionens 54 artiklar vilar på är att barnets bästa alltid ska komma i främsta rummet. 

Konventionen fastställer i artikel 6 att alla barn har en inneboende rätt till liv och att de stater 

som omfattas av konventionen ska göra allt i dess makt för att garantera barnets överlevnad 

och utveckling. Senare, i artikel 27, framhålls att varje barn har rätt till den levnadsstandard 

som behövs för att barnet ska utvecklas fysiskt, psykiskt, andligt, moraliskt och socialt. 

Dessutom påpekas i konventionen barnets rätt till vila, fritid, lek och rekreation som är 

anpassad efter barnets ålder. 

 
 

1.2.2 Begreppsdefinitioner  
I arbetet återfinns några begrepp som är viktiga att avgränsa samt förklara för att visa vad 

som sorteras in under begreppen och därför är relevant i undersökningen. Dessa begrepp har 

legat till grund för litteratursökning samt vid sökning efter tidigare rapporter och forskningar 

i universitetsbibliotekets databaser.  

 

Behaglig beröring; då menas en, ibland lätt, kontakt mellan levande varelser eller föremål. 

Jag kommer att med behaglig beröring avse all kroppskontakt människor emellan, en klapp, 

en kram, en hand på en axel o.s.v. 

Beröring; syftar på samma som vid behaglig beröring 

Braingym; Koordinations rörelser som stärker t.ex. barns läs- och skriv- inlärning 

Massage; sker när man gnider eller knådar kroppens mjukdelar och detta främst i 

behandlingssyfte. Djupare muskulär behandling. 

Medveten beröring; syftar på samma som vid behaglig beröring 

Oxytocin; ett hormon som frisätts vid bl.a. beröring och ger oss lugn och ro, det kan kallas för 

vår hälsonektar, eftersom det har många bra hälsosamma effekter på människan.  

Positiv beröring; syftar på samma som vid behaglig beröring. 

Taktil; har att göra med känselsinnet och det avser lätt beröring. 

Taktila lekar; lekar där barn berör varandra i leken 

Taktil stimulering; en lättare strykning på huden eller att man håller händerna stilla på huden. 

Stimulering; betyder att man ökar kommunikation, med hjälp av stimulus, beröring och 

massage.  

Yoga; positioner som utförs i lugnt tempo ihop med andningsövning, för att komma ner i 

varv och få ökad genomströmning av blod och syre i kroppen. 

Uttrycken behaglig beröring, positiv beröring, beröring, medveten beröring, massage och 

taktil stimulering är i de flesta fall synonyma med varandra. Massagesagorna som många 

förskolor idag använder sig av är egentligen, trots sitt namn, en form av beröring eller taktil 

stimulering i och med att det är en lättare strykning man utför på barnets hud. 
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1.2.3 Tidigare elevarbeten 

I de flesta tidigare elevarbeten om beröring har fokuserats på massage och vad den tillför och 

hur den utförs. En kvalitativ studie om taktil stimulering i förskola och förskoleklass som 

gjort tidigare är; Att bli berörd, av Sofie Petersson. Växjö universitet, Examensarbete 10 

poäng i Lärarutbildningen, Vårterminen 2006. Denna uppsats är baserad på kvalitativa 

metoder med semistrukturerade intervjuer som de gjort till sex förskollärare. De har även 

gjort icke-deltagande, ostrukturerade observationer av två massagetillfällen till barn. 

Resultatet visade att taktil stimulering anses som positivt och viktigt hos förskollärare och de 

tycker att det är ett bra kompletterande kommunikationssätt. Effekter de kunde se var att 

barngruppen blir lugnare och om barnen lär sig beröra varandra utvecklar de en större 

empatikänsla. Förskollärarna anser att stimulering ökar barnens kroppskännedom och 

bekräftar barnet. Resultatet visade även att förskollärarna upplevde ett mildare klimat i 

barngruppen sedan de infört massage. De som jobbade med massage regelbundet hade ett 

pass i veckan men kunde även bryta av ordinarie undervisning och ge massage om 

barngruppen blev okoncentrerad.  

 

 

1.3 Litteraturgenomgång 

Den behagliga beröringen fanns i stor utsträckning i Sverige innan kristendomen fick sitt 

intåg i vårt land enligt Wigforss (2006). Då blev beröring/massage skamligt och kopplades 

ihop med sexuella aspekter påtalar. Det var många kvinnor som fick sätta livet som insatts 

om de trodde på beröringens/massagens fördelar och fortsatte att behandla folk med massage 

menar författaren. Det är först på sista tiden som massagen upplever ny rännesans i Sverige. I 

början fanns så gott som endast klassiskmassage som också kallas Svensk massage och har 

stor popularitet i USA. I dag finns det många varianter av massage, vilka många är hämtade 

från Orienten. (Wigforss, 2006).  

 

1.3.1 Vad händer i kroppen vid behaglig beröring  

Att vidröra varandra är naturligt medfött hos oss anser Wigforss (2006)  och Uvnäs Moberg 

(2000). Författarna menar att om vi tittar på djuren så putsar och slickar de sina ungar och vi 

mår bra av beröring genom hela livet. Uvnäs Moberg (2000) har forskat på hur oxytocinet, 

vilket är vårt lugn- och ro- hormon, inverkar på kroppen och gör att vi kan känna oss tillfreds 

och empatiska. Uvnäs Moberg har gått mot strömmen när det gäller forskning, den mesta 

forskning som andra gjort är utifrån hur stress påverkar oss, medan författaren vill titta på hur 

lugn och ro systemet fungerar hos människan. I Uvnäs Mobergs utsagor finns djärva 

antaganden, svar från egen och andras forskning och iakttagelser från sina erfarenheter. 

Författaren har fått fram i sina forskningar att av alla de tillflöden av lugn- och ro- system 

som finns, så verkar beröring vara ett av de starkaste (Uvnäs Moberg, 2000). Den behaglig 

beröring skapar lugn och ro hos mottagaren anser Wigforss (2006). Birkestad (2001) håller 

med och hänvisar till att medveten beröring eller massage minskar stressen hos barn. Med 

andra ord behaglig beröring framkallar lugn och ro reaktionen genom att oxytocin frisätts 

(Uvnäs Moberg, 2000). Forskning har påvisat att effekten blir kraftigare vid upprepade 

tillfällen av behaglig beröring (Uvnäs Moberg, 2000). En annan intressant iakttagelse som 

Uvnäs Moberg (2000) gjort, är att på djur är framsidan, magen, mer effektfull att beröra om 

man vill skapa lugn och ro. Författaren påpekar att det som ger oss lugn och ro har minskat i 

samhället i och med att kraven och stressen ökat (Uvnäs Moberg, 2000).  
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Vi står inför en hälsofara på grund av samhällets förändringar och mindre gemensamma 

aktiviteter anser Ellneby (1999) och Uvnäs Moberg (2000). För när de sinnesintryck och 

förnimmelser av exempelvis beröring och lukt, som naturligt finns med i samspelet mellan 

individer faller bort, minskar lugn- och ro- systemets aktivering menar Ellneby (1999) och 

Uvnäs Moberg (2000). Ellneby (2007) vill framhålla att aktiviteter som är kravlösa och roliga 

stimulera lugn och ro hormonet. Men när det som ger oss lugn och ro minskar runt omkring 

oss minskar även aktiveringen av detta inre psykobiologiska lugn- och ro- system menar 

Uvnäs Moberg (2000). Vidare vill Ellneby (2007) säga att barnen inte har samma möjlighet 

som vuxna att själv få välja vad de vill göra. Schnackenburg (1999) skriver i sin intervju av 

Uvnäs Moberg att samhället ställer krav på oss att vi ska vara starka och självständiga. 

Författaren anser att många gånger har vi inte den närhet som vi behöver för att hitta lugnet. 

Det kan vara svårt att upptäcka om någon saknar lugn, det syns inte utanpå menar 

Schnackenburg (1999). 

 

Trots att det är väldigt få bieffekter i form av olika skador i samband med massage, så finns 

det ändå vissa inrapporterade sådana poängterar Wigforss (2007). Några har fått allergiska 

reaktioner av massageoljan, det har rapporterats om leverskador på grund av för stort tryck 

över levern, även inre blödningar och frakturer har uppstått av för hårt tryck. (Wigforss, 

2007). Den etiska aspekten är jätteviktig. Det är därför som kurser anordnas i massage. Att 

lära sig de olika greppen är inte svårt men att bli en bra professionell massör med de 

moraliska och teoretiska bakgrundsfakta som krävs är inte lika lätt menar Wigforss (2007). 

Massören måste vara väl förtrogen med de anatomiska och fysiologiska kunskaperna, så att 

inga fel uppstår. Under massagestunden måste massören kunna ta hand om det som eventuellt 

dyker upp, det kan vara allt från gråt till olika frågor anser författaren. Det gäller att massören 

har hälsa och välbefinnande i sin utgångspunkt när den masserar. Som massör är det viktigt 

hur du bemöter den du ska massera, dvs. accepterande och lyhörd och att se alla som en unik 

person. Den som ska bli masserad måste i sin tur kunna skapa en tilltro till massören. Vissa 

kan tycka att det är jobbigt att släppa någon annan så nära inpå sig, därför måste massören 

kunna känna in hur och var det är ok att massera. Givetvis går det bra att fråga, men här 

gäller det även att kunna tolka svaren så att det blir bra. Att vara innanför ”intimzonen” 

ställer stora krav på massören (a.a.). 

 

Kerstin Uvnäs Moberg är författare och professor i fysiologi. Hon anser att när barn får 

behaglig beröring som i sin tur ger en frisättning av oxytocin kan detta hjälpa till så att barn; 

 håller sig torra utan blöja lättare  

 tål smärta bättre  

 får sänkt blodtryck och puls - vilket är bra i förebyggande mot hjärt- kärl- sjukdomar 

 ger näring till kroppen så att sårläkning kan ske lättare 

 skapande av nya celler i kroppen 

 smälta maten  

 växa normalt  

 lägre ångestnivå  

 mer omhändertagande mot andra, mer empatiska  

 ökar lusten till sociala kontakter med andra människor och blir mer öppna inför nya möten 

 tar lättare emot andra människor som våra vänner 

 blir mer intresserad av nya kunskaper 

 det har också visat sig att vi lättare vågar stå inför grupp och prata 

(Uvnäs Moberg, 2000).  
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Huden hos en vuxen människa har en yta på cirka 2 m² och den väger ungefär 15 % av vår 

kroppsvikt (Birkestad, 2001). Den är tillsammans med slemhinnorna vårt största organ och 

sinnesorgan. Wigforss (2006) håller med och upplyser vidare om att huden omger och håller 

ihop vår fysiska kropp, det är den fysiska gränsen för jaget. Sanner (2002) är inne på samma 

linje och vill lägga till att huden håller ihop de inre organen och skyddar mot angrepp av 

virus och andra bakterier. Huden skyddar mot uttorkning, reglerar vår temperatur, lagrar 

näring i fettdepåer och fungerar som blodreserv. (Wigforss, 2006, Birkestad, 2001 och 

Sanner, 2002). Vidare hävdar de att vi kan överleva och fungera utan de övriga 

sinnesorganen som öron, ögon, näsa och tunga, men förlorar vi mer än en sjundedel av vår 

hud så dör vi. (Wigforss, 2006, Birkestad, 2001 och Sanner 2002). Sanner vill tillägga att 

förutom alla dessa funktioner har huden även en avgörande roll när vi kommunicerar med 

andra och hävdar att beröring är ett av alla våra språk (Sanner, 2002). 

 

Sinnena ger oss information om hur vår kropp mår och hjärnan får ta emot en konstant ström 

av sinnesintryck som den lokaliserar, sorterar och ordnar skriver Ayres (1988). Ellneby 

(1999) tycker likadant och skriver att våra sinnen ger oss impulser från omgivningen som vi 

samlar och därefter sorterar. En del av dessa intryck reagerar vi reflexmässigt på medan andra 

intryck blir en utveckling med avancerade färdigheter menar Uvnäs Moberg (2000). När man 

är fysisk aktiv används alla sinnena ihop, de ger då information till det centrala nervsystemet 

om kroppen, rörelserna och omgivningen. Inlärning, tankar, kreativitet och intelligens är inte 

bara processer som försiggår i hjärnan utan i hela kroppen. (Jagtöien m.fl. 2002). 

Förnimmelser, rörelser, känslor och hjärnans inneboende funktioner finns grundlagda i 

kroppen och utvecklas vid beröring (Hannaford, 1997). 

 
Våra sinnen: 

Det visuella sinnet (synen) viktigt i koordination mellan syn och motorik bl.a. 

Det auditiva sinnet (hörseln) att kunna skilja på olika ljud men även att lokalisera ljud.  

Smaksinnet (smaken) att känna igen olika sorters mat, för att kunna äta den mat som är introducerad 

och därmed upplevs som trygg. 

Luktsinnet (lukten) lite lika som med smaken. Att känna igen både mat, personer och platser. 

Känselsinnet kan indelas i det taktila och det kinestetiska sinnet: 

Det taktila sinnet (beröringssinnet) känselcellerna sitter i vår hud och i slemhinnorna. De utgör 

gränsen mellan oss själva och omgivningen.  

Det kinestetiska sinnet (rörelsesinnet) ger oss en upplevelse av när vår kropp är i rörelse eller inte. De 

hjälper oss att spänna rätt muskler.  

Det vestibulära sinnet (labyrintsinnet/balanssinnet) registrerar när vi ändrar läge eller om vi ökar eller 

minskar på farten  
(Jagtöien m.fl. 2002). 

 

Vi kan finna känselceller utspridda över hela vår kropp, på huden, i slemhinnorna och på 

tungan (Wigforss, 2006). Känselsinnet är vårt mest omfattande sinne och har betydelse för 

hur vi mår kroppsligt och själsligt. (Ellneby, 2007, Wigforss, 2006 och Uvnäs Moberg, 

2000). Vidare hävdar de att bli berörd har inverkan på vårt nervsystem och hur det utvecklas i 

unga år (Ellneby, 2007, Wigforss, 2006 och Uvnäs Moberg, 2000). Nervsignalerna går 

fortare och fortare för varje gång de aktiveras (Hannaford, 1997). Forskning visar på, enligt 

Hannaford, att ju mer myelin, fettskida, som nerven har runt sig, ju snabbare går 

nervsignalen. När vi gör nya okända övningar, byggs myelinet på runt de nerver som är 

engagerade i övningen och signalen kommer att gå fortare nästa gång. (Hannaford, 1997). 

Känselsinnet har även betydelse för våra andra sinnen och Ellneby (2007) menar på att 

känselsinnet är direkt kopplat till kontakt med andra sinnen och känslor. Detta är Hannaford 

(1997) inne på när hon hävdar att kropp och själ, tanke och sinnesförnimmelse existerar i ett 
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enda sammanhang. Våra känselnerver sitter olika tätt på olika platser på kroppen (Wigforss, 

2006). På ryggen sitter de inte så tätt, därför kan barn ha svårt att uppfatta beröring på ryggen 

beskriver Ellneby (2007). Men det är bra att ge barnen många upplevelser av sin rygg på 

olika sätt, så att de blir säkra på att den finns menar författaren. Tätast sitter känselcellerna på 

tungspets och fingertoppar, detta gör att vi lättast och mest avancerat känner de olika 

beröringarna just där. Som litet spädbarn kan vi inte avgöra om det är för kallt eller varmt, 

därför är det av stor vikt att de vuxna runt oss ser till att vi har det lagom. Barnet lär sig 

genom erfarenhet vad som är lagom. Det lilla barnet kan känna om det gör ont och reagerar 

reflexmässigt genom att dra bort kroppsdelen från det som gör ont. Vid ca 18 månaders ålder 

kan barnet visa var det gör ont och vid 3 -4 årsåldern kan det tala om var det gör ont. Ett litet 

barn upplever mycket genom att röra sig till olika föremål och känna på dem menar Ellneby 

oftast vill de smaka på sakerna till en början. På detta sätt lär de sig om material och form. 

Ellneby hävdar att känselsinnet och motoriken är starkt sammanlänkade och påverkar även 

barnets språkutveckling. (Ellneby 2007). 

 

Om vi råkar ut för smärtsam beröring blir vi argsinta och vill springa undan, då triggas kamp- 

och flyktsystem igång (Uvnäs Moberg, 2000 och Wigforss, 2006). Känsel är en viktig sak 

hos människan skriver Hannaford (1997). Känsel ger ökad överlevnad hos spädbarn, med det 

menar Hannaford att om vi berör våra spädbarn så har de lättare att överleva och växa till sig, 

hon påpekar att även aga är bättre än ingen beröring alls. Författaren menar på att när man 

kombinerar beröring med andra sinnen ökar aktiveringen avsevärt i lärandet i hjärnan. Man 

kan ha lera som barnen får knåda under föreläsningen säger hon. Det har visat sig i forskning, 

enligt Hannaford, att om läraren klappar eleven på axeln och säger att han/hon gör 

uppgifterna bra, så presterar eleverna bättre. Författaren vill att vi lär oss att beröra barn och 

elever igen. Hannaford tror att många är rädda för att röra barn för att det ska uppfattas fel. 

Men beröring stimulerar inlärning. Om vi pedagoger gör det på ett korrekt sätt så att det 

känns bra för alla, skulle det vara till stor hjälp för eleverna anser författaren. Barnen själva 

har viljan att beröra, spontant medfött anser författaren. Titta på det lilla barnet, säger hon, 

som vill stoppa allt till mun. Dels för att bli berörd men även för att lättare lära sig form och 

material. (Hannaford, 1997). 

 

Vid beröringsbrist, som kan ske om man är utsatt för långvarig stress eller om vi ska skiljas 

från en annan person, så löper vi större risk för att drabbas av sjukdom. (Uvnäs Moberg, 2000 

och Wigforss, 2006). Goda relationer är istället hälsosamma eftersom oxytocin frisätts och 

oxytocin är vår egen hälsosamma nektar menar Uvnäs Moberg (2000). Vi mår bra att få vara 

en del i en grupp, umgås med våra djur, eller få beröring och naturlig kontakt med andra, 

detta är extra viktigt för barn påtalar Ellneby (2007). Man kan också ha en relation till en 

plats, då kan lugn och ro reaktionen framkallas av ett syn-, hörsel- eller luktminne. Vi känner 

oss ofta lugna och trygga i vår hembygd. Att känna igen sig är viktigt för att behålla hälsan. 

Vid sjukdom vill vi gärna ha beröring, även av okända, såsom sjukhuspersonal. (Ellneby, 

2007). Beröring är viktig i de flesta relationer det visar känslor och vårt sinnestillstånd, som 

att klappa kinden eller smeka ryggen (Wigforss, 2006). Detta skapar viktiga band mellan oss 

och frigör oxytocin. Den som får och ger behaglig beröringen upplever att personerna är 

sanna och ärliga. Vi upplever ofta massören som en ärlig person. (Wigforss, 2006). Själslig 

kontakt är också beröring fast på ett psykologiskt plan, att uppleva ett varmt och stödjande 

samtal motsvarar beröring (Uvnäs Moberg 2000, Wigforss 2006). Tänk på hur ni gör i mötet 

med en gammal kär bekant skriver Ellneby (2007) och låter oss reflektera över det. Visst är 

det så att vi gärna kramar om varandra skriver författaren. När vi ser ett ledset barn, då går vi 

oftast fram och stryker det över kinden eller tar upp det i famnen. Den vi håller kär håller vi 

gärna i handen och tar mycket och ofta på. Dessa berörande handlingar måste väl ändå betyda 
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något. Ja, vi är skapta till att beröra varandra behagligt menar författaren, vi mår bra av att ge 

och att ta emot behaglig beröring. (Ellneby, 2007). 

 

Massage förbättrar kroppskännedom och främjar individens utveckling (Sanner, 2002). I 

boken ”Om du inte rör mig så dör jag”. Ellneby hävdar att det faktiskt är så, berörs barn inte, 

ingen pratar med dem eller lyfter upp dem, dör de. Hon hänvisar till en berättelse om en blind 

liten kille på ett daghem i Moçambique, som hon träffade på en av sina resor. Han låg i 

fosterställning med händerna för öronen den första dagen hon var där. Skötaren menade på att 

den lilla killen inte ville bli berörd, att någon skulle ta på honom. Ellneby lät sig inte påverkas 

av detta utan satte sig bredvid och la en hand på pojkens rygg, detta lät hon successivt öka på 

med rörelse och sedan på andra ställen på pojkens kropp. Så småningom kunde hon ta upp 

pojken i famnen och han verkade tycka om det. Ellneby ordinerade 15 minuters hållande av 

pojken per dag till personalen. Ett halvt år senare kom ett brev där det stod att pojken växte 

och mådde riktigt bra. Ellneby är övertygad om att pojken dött inom en snar tid om de bara 

låtit honom ligga utan beröring. (Ellneby, 1994). Om fostret varit stressat under fostertiden 

kan man se lägre vikt hos barnet och de har även lättare för att dra på sig olika 

stressjukdomar i vuxen ålder hävdar Uvnäs Moberg (2000).  

 

I en intervju av Uvnäs Moberg framkom att när det sker stora förändringar på arbetsplatserna 

kan människor bli sjuka. På Uvnäs Moberg eget arbetsfält har hon sett hur människor fått 

stressrelaterade problem tre till fyra år efter att stödresurser dragits in. De har kämpat på och 

även skött arbetsuppgifter som tidigare skötts av andra grupper, men efter några år orkar de 

inte och konsekvenser blir sjukskrivning och stressrelaterade problem. Organisationer 

slimmas och arbetsbördan blir större och större för dem som arbetar där, som på t.ex. 

förskolor (Bengtsson, 2002). När Ellneby besökte ett barnhem i Jordanien, fanns det ett 

tvillingpar där vilken den ena var född med gomspalt. På barnhemmet hade de mycket att 

göra så de barn som klarade av att äta ur sina flaskor själva fick göra det. Tvillingbarnet med 

gomspalt behövde dock hjälp med sin matning vilket hon också fick. Detta resulterade i att 

hon växte mycket bättre än sin syster och blev också mer social. Detta var pga. att hon fick 

mer av den mänskliga kontakten i samband med måltiderna. (Ellneby, 1994). Strandberg 

(2004) har efter en intervju med Uvnäs Moberg skrivit att eftersom beröringen ger goda 

relationer och det blir minskad fientlighet måste det vara bra för samhället i stort. Till och 

med på världsekonomisk nivå borde beröring ha betydelse menar Sandberg (2004). Den 

amerikanske neuroekonomen Paul J Zak har forskat på hur människors tillit till andra 

påverkar tillväxten i olika länder fortsätter författaren. Beröring skapar tillit och det gör att i 

samhällen där människor litar på varandra blir det en god ekonomisk utveckling. Lite 

massage eller en klapp på axeln kan vara en riktigt god investering. (Strandberg, 2004).  

 

Människan är påhittig och när hon känner att hon mår bra av oxytocinets frisättning i kroppen 

tar hon gärna till sig även sådana metoder som kan anses mindre hälsosamma för att uppleva 

effekter av lugn och ro (Uvnäs Moberg, 2000). Det kan vara sex och droger vilka också har 

förmågan att frisätta oxytocin. Mat kan ha en lugnande effekt, man ger gärna kossan mat 

samtidigt som hon ska mjölkas. Även på insidan av vår kropp har vi celler som tycker om att 

beröras, t.ex. i matsäcken. När maten kommer ner sker beröring och det frisätts oxytocin, 

vilket ger oss en känsla av välbefinnande. Att suga ger en känslomässig bindning och detta 

använder man på nyfödda barn. De får ligga nära mamma och suga, det ger barnet lugn och 

ro, och bindningen till mamman blir stark. Uvnäs Moberg(2000) ställer sig frågan om hunger 

av närhet, kan vändas och bli hunger av näring. Vilket i sin tur kan leda till olika ätstörningar. 

(Uvnäs Moberg, 2000). När Uvnäs Moberg blev intervjuad av Johansson (2009), kom frågan 

upp om vi i framtiden kommer att få se lyckopiller? Nej, det hoppas jag inte på säger Kerstin 
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Uvnäs Moberg. Att stimulera sitt oxytocinsystem på annat sätt än genom det naturliga gör oss 

bara beroende. Då är det bättre att till exempel skaffa hund, gå på massage, ha sex, ta ett 

varmt bad, sova under ett litet tyngre täcke, sjunga i kör eller pyssla med händerna. För lugna 

och upprepade rörelser är bra, som när vi bakar eller rullar köttbullar. Kanske kommer 

läkarna i framtiden, tror Uvnäs Moberg, att skriva ut beröring på recept, på samma sätt som 

de gör med motion i dag. (Johansson, 2009).  

 

 

1.3.2 När och hur kan behaglig beröring integreras i verksamheten?  

Varje förskolegrupp borde få möjlighet och ta sig tid till att utföra massage till 

förskolebarnen minst en gång i veckan förespråkar Ellneby (2007). Författaren hävdar att det 

för med sig så mycket positivt till barngruppen att barnen får och själva får ge massage 

regelbundet. I stället för att göra större barngrupper och mindre personal behöver vi prioritera 

en miljö för barnen. Där entusiastiska pedagoger kan få tid och ro att hinna utföra taktila 

lekar, beröringslekar, där beröring ingår i leken som ett givet moment, och andra former av 

beröring. Vidare menar författaren att för att pedagogerna ska kunna använda kunskapen om 

barns utveckling och kunna ge varje enskilt barn det de behöver måste de få tid och lagom 

stora barngrupper. (Ellneby, 2007). Att ge massage och därmed stimulera kroppsmedvetandet 

är viktigt för barns känslomässiga och mentala utveckling anser Heath (2001). Det hjälper till 

att skapa ett tryggt och kärleksfullt förhållande till barnet. Även barn med särskilda behov 

kan med fördel masseras som en daglig omvårdnad. (Heath, 2001). Massage är ett sätt att 

utvidga och fördjupa den för barns utveckling så viktiga fysiska och psykiska kontakten anser 

Lidbeck (1991). Massage innehåller ju både intensitet och gensvar (Lidbeck, 1991). 

 

Det finns saker som motverkar stress i barngrupper. Det kan vara att ha fler vuxna per barn 

och mindre barngrupper, hålla låg ljudnivå, vara ute mycket, låta barnen vara långa stunder i 

sin lek utan att störa/avbryta, se till att barnen lär sig att uttrycka sina känslor, lära barnen 

tänka goda tankar eller be barnen fundera på vad för något snällt de kan göra för någon annan 

anser Ellneby (1999). För att barnet ska kunna lära sig ge utryck för sina känslor kan man 

använda dans och musik. Att göra något snällt mot andra får oss att må bra. Barn mår bra av 

att bli kramade och pussade på och samtidigt få höra hur älskade och bra de är. ”För att kunna 

ändra ett aggressivt beteende måste man möta barnet med mycket kärlek, men också med 

tydliga gränser. Visa att barnet är älskat men inte alltid hans/hennes beteende”. (Ellneby, 

1999:24). 

 

Människan strävar efter balans även om vi inte är medvetna om det hävdar, Uvnäs Moberg 

(2000). Vi behöver vila och aktivitet, lugn och ansträngning. Uvnäs Moberg (2000) tipsar om 

att träning är bra, då blir vi även tillfreds med oss själva att vi presterat bra. Yoga är en 

populär erfarenhetsbaserad metod som finns mer och mer i samhället (Vilga, 2006). I Yogan 

får vi samband mellan kroppsställningar och andningen vilket ger lugn och ro genom att 

oxytocin utsöndras. (Weller, 2005 och Vilga, 2006). Om du är stressad och upplever att du 

har svårt att hinna med allt, rekommenderas att man gör yoga till en del av sitt dagliga liv 

(Weller, 2005). Då dämpas stressen och du kommer att må bättre anser Weller (2005). Yoga 

är bra för det kan utövas var som helst, även i sängen (Vilga, 2006). Det finns olika 

träningsprogram både för morgon och kväll. Morgonprogrammet fungerar som uppiggare och 

kvällsprogrammet främjar för god sömn. (Vilga, 2006).  

 

Det är viktigt att alla utvecklingsstegen sker under uppväxten, för att kroppen och inlärningen 

ska fungera normalt anser Hannaford (1997). Författaren vill att vi ska se på alla skeden av 
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utveckling i kroppen som olika beröringsformer. Hon menar på att man kan beröras invärtes 

genom nya kopplingar i nerverna och olika inlärningar. Om vissa steg i utvecklingen inte 

skett så finns det speciella övningar som man kan uppmuntra barnet till att göra, ihop med att 

barnet dricker mer vatten. Detta för att programmera om de neurala funktionerna, som kan ha 

blivit felaktiga genom överhoppade utvecklingsfaser som spädbarn. Om olika 

utvecklingsfaser har blivit överhoppade, kan det föra med sig att barnet blir mer oroligt och 

har svårare att koncentrera sig. Ett stark redskap i detta är Braingym, där barnen får olika 

koordinationsövningar att träna på för att underlätta inlärning. Braingym kan kombineras till 

att vara specifikt för just detta barn. (Hannaford, 1997). Man kan hänga upp en boxboll i 

förskolan, barn tycker om att använda sina muskler och ge musklerna vad de tål anser 

Ellneby (2007). På detta sätt ger de sig själva egen beröring, samtidigt som barnen får skutta 

runt. Här kan barnen bli av med ilska eller bara träna sig. För att kunna slå hårt krävs bra 

balans. (Ellneby, 2007). Meditation kan vara en källa till lugn och ro anser Hannaford (1997). 

Hon ger olika tips på hur man kan göra vid meditation bl.a. kan man ha en låga att titta på, 

upprepa ett ord eller en mening eller bara sitta i lugn och ro. Detta gör att oxytocin frisätts 

och skapar än mer lugn och ro. (Hannaford, 1997). Wilson (2007) har skrivit en handbok i 

läkande massage. Denna bok ger tips på enkla övningar som man själv kan tillämpa om något 

barn har olika lättare former av krämpor. 

 

Platon ansåg att eleven skulle sitta tyst och inta fakta för att lära, skriver Hannaford (1997). 

Författaren menar att detta hänger kvar i svenska skolor, vilket hon anser är synd. Allt vi hör 

måste kunna förankras i tidigare erfarenheter för att kunna bli till kunskap, annars blir det 

bara ord. Det är bra om man kan ha experiment med mycket sensorisk information i skolan, 

och sedan korta föreläsningar med förklaringar till. Författaren menar att kropp – tanke – 

känsla är starkt kopplade till varandra. Dagens undervisning sker ofta med många 

sönderhackade ämnen vilket gör att det inte finns socialt eller emotionella sammanhang. En 

del elever klarar av att skaffa sig motivation på egen hand, kanske genom att förstå att bra 

betyg ger dem större möjligheter i framtiden eller de barn som gillar att lära. Andra kommer 

att misslyckas i skolan. (Hannaford, 1997). 

 

 

1.3.3 Hur påverkas barn och barngrupp av behaglig beröring? 

Hur naturligt det anses med beröring är väldigt kulturellt påtalar Ellneby (2007), både ur 

olika familjers synvinkel och ur olika länders inställning till att beröra varandra. I vissa länder 

t.ex. Argentina är det vanligt att man pussas, även till personer man inte känner om de 

kommer och hälsar på i en s.k. hälsningsceremoni. (Ellneby, 2007). Massage och beröring 

höjer stämningsläget och motverkar stress hos både den som får och den som ger, det skapar 

lugn och ro (Ellneby, 2007, Wilson, 2007, Hannaford, 1997, Birkestad, 2001, Heath, 2001, 

Lidbeck, 1991 och Sanner, 2002).  

 

Massage har väldigt få bieffekter, men däremot många fördelar anser Uvnäs Moberg (2000). 

Barnen får rosiga kinder och ett avslappnat leende på läpparna, det är ångestdämpande, 

lugnande, avslappnande, barnen blir mindre deprimerade, mer samarbetsvilliga, mindre 

ängsliga, kortisol sjunker (stress hormonet). De får lättare att lösa uppgifter efter en 

massagestund och det blir lugnare i barngrupperna, socialt mognare, de svårhanterliga 

pojkarna fungerade bättre. De lugna barnen påverkas inte speciellt medan de andra som är 

oroliga eller stökiga blir lugnare, sover bättre, mindre ont, vaknar upp mentalt, mindre 

förvirrade. Även den som ger beröring får lägre stress och blodtryck, den som ger mår själv 

bra. (Uvnäs Moberg, 2000). 
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Powell m.fl. (2008) gjorde en studie över hur massagens inverkan var i skolklassen. 

Resultatet visade att barnen i testgruppen hade förbättringar i självförtroende, social tillit, 

kommunikation och ökad mängd bidrag till klassen. Barn som deltagit i projektet 

rapporterades visa märkbar minskning av negativa beteenden. Såsom mobbning, störande 

beteenden och att behöva vara härskare i gruppen. Barnen ökade sina positiva beteenden, 

såsom att lyda instruktioner, ingå i en grupp, den sociala samverkan med kamrater och att 

kunna be om hjälp i klassen. Det fanns även större förbättringar i 

koncentration/uppmärksamhet, de visade större självkänsla i att prata inför grupp och de hade 

något bättre betyg. Förändringen av betyg var även i kontrollgruppen bättre och i den riktning 

som man kunde förvänta sig (Powell m.fl. 2008). 

 

Det finns barn som har ett överaktivt beskyddarsystem medfött menar Wigforss (2007). 

Dessa barn har svårt att vara kvar vid beröring och undviker oftast lekar där beröring ingår. 

De är taktilt defensiva, dvs. de undviker all beröringsform. Det går att träna upp de flesta 

genom att ha tålamod och börja med att bara sitta bredvid. Sedan lägga en hand på ryggen 

och så småningom gå långsamt framåt och hela tiden vara lyhörd på vad barnet tycker är ok. 

Vi som personal måste acceptera dessa barn och inte gå över deras integritetsbehov. 

(Wigforss, 2007). Mer lugn och ro behövs verkligen i barngruppen tycker Uvnäs Moberg 

(2000). Samhällssynen idag är ett problem, vi får sällan spontan frisättning av oxytocin 

eftersom vi gosar mindre, går sällan hand i hand, tar oss inte tid till älskog med partnern. 

Fråga barnet om det vill ha massage, ett varmt bad, en skön stund i solen eller en stund i 

bastun. Barn blir lugnare, socialt mer mogna och mindre aggressiva om vi berör dem, de 

klagar mer sällan över kroppsliga besvär. Beröring är en bristvara idag. (Uvnäs Moberg, 

2000).  

 

Diago m.fl. (2002) har gjort en fallstudie där han har jämfört två grupper av barn mellan 9 

och 14 år som alla uppvisat aggressivt beteende. Den ena gruppen fick två gånger i veckan i 

fem veckor lyssna på guidad avslappning i 20 minuter vid varje tillfälle. Den andra gruppen 

fick massage sittandes med kläder på, varje tillfälle var 20 minuter. Massagen gavs på rygg, 

nacke, huvud och armar. Undersökningen varade i fem veckor, två gånger i veckan. 

Författarna menar att aggressivt beteende har blivit ett stort hälsoproblem i skolorna. De 

hävdar att aggressivitet kan visa sig hos barn genom att de är för impulsiva, arga, rädda, 

ovänliga eller saknar sympati. Det kan också visa sig i form av känslor som oro och 

depression. Tidigare har man använt sig av massage till barn med depression och/eller 

beteende störningar i behandlingssyfte men författarna känner inte till att det gjorts till barn 

med aggressivt beteende. Tidigare forskning visar att massagen reducerar depression och oro 

vilka Diago m.fl. hävdar är faktorer som är relaterade till aggressivitet. I fallstudien visar det 

sig att de barn som fick massage minskade sin aggressivitet, ängslan och förekomst av 

stresshormonet, Cortisol och att barnen ökade sin sympati för andra. Däremot visade 

fallstudien inte någon förändring i den gruppen som hade avslappning. (Diago m.fl. 2002). 

 
”Alla barn är vänliga av naturen!” Enligt den indiske filosofen Rari Shankar. ”Om de inte är 

det, beror det på att de är utsatta för stress” (Ellneby, 1999:23). Barn föds med en förmåga till 

empati som växer under goda omständigheter. Om barnet inte bemöts med t.ex. inlevelse kan 

denna förmåga inte utvecklas. (Ellneby, 1999).  
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2. Metod  

2.1 Urval 

För att kunna svara an mot syftet att arbetet ska undersöka hur behaglig beröring på ett 

naturligt och planerat sätt används i förskolan. Har valts att studera den behagliga 

beröringens eventuella effekter på barn och barngrupp. Valet blev två förskolor och en skola 

med planerad beröringsverksamhet för att använda vid tre olika observationstillfällen. Samt 

personal från sex olika förskolor som fick svara på enkätfrågor. Det var 17 av totalt 21 

personal som svarade på enkätfrågorna. Från de olika förskolorna där personalen fick svara 

på enkäter var det tre förskolor som hade planerad beröringsaktivitet. Vid utlämningstillfället 

av enkäten informerades personalen via missivbrev och av mig personligen, om arbetets syfte 

och att deltagandet var frivilligt. Personen hade rätten att avbryta sin medverkan när han/hon 

ville under undersökningens gång. De blev informerade om att i den slutgiltiga rapporten 

kommer det inte synas vem som svarat vad. Personalen blev informerad om att enkäten är 

konfidentiell och att uppgifterna inte kommer att nås av obehöriga utan endast i arbetets syfte 

(Johansson & Svedner, 2006 & Vetenskapsrådet, 1990). Valet att lämna ut enkäter till fler än 

de tre förskolorna/skolan som observationerna gjordes på, var för att kunna jämföra mot 

varandra och öka på validiteten i resultatet. Innan undersökningen tillfrågades personalen om 

de ville medverka i en intervju eller svara på en enkät, samtliga föredrog enkät. Utifrån den 

insikten sattes enkätfrågor ihop som skulle ge fenomenografiska svar på ett kvalitativt sätt. 

Dvs. ge svar på personalens uppfattningar om vad de tycker och göra tolkningar utifrån det. 

Vad skiljer sig åt i deras åsikter eller vad för dem samman. Arfwedson m.fl. (1998, 2001) och 

Kylén (2004) anser att det är viktigt att forskarna väljer en metod som ger dem relevant data 

som stödjer de frågeställningar som formulerats. Enkäten var utformad i kryssfrågor efter 

önskemål från personalen. Personalen tyckte kryssfrågor på en enkät är det snabbaste och 

enklaste sättet eftersom de upplevde sig vara hårt tidspressade.  

 

Den planerade beröringsverksamheten skulle vara återkommande och stadigvarande varje 

vecka så att barnen var väl förtrogna med övningarna. Missivbrev lämnades ut tidigt till 

föräldrarna för att godkänna eller inte om deras barn fick delta i studien, trots detta var det 

svårt att få in missivbreven, och en del lämnade aldrig in.  

 

 På förskola 1 lämnades 4 av 5 in 

 På skola 2 lämnades 5 av 5 in 

 På förskola 3 lämnades 4 av 11 in  

 
För att kunna genomföra observationerna valdes de barn ut vilkas föräldrar godkänt att 

barnen fick delta. Samtidigt med observationen genomfördes en kortare intervju med den 

ansvariga personalen. De olika förskolorna/skolan ligger i samma stad och har liknande 

utgångspunkter vad gäller miljö, sociala och kulturella likheter. Valet av fler än en 

förskola/skola var för att få inblick i hur beröring kan ske i olika barngrupper och för att få en 

större validitet. Det var två till fem barn i varje grupp, i åldrarna mellan fyra till åtta år.  
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Före observationsstudien hade utformning av en observationsmanual tagits fram, för att 

tydligt och strukturerat kunna fylla i händelserna. På en förskola var det en grupp på tre barn 

som utförde Yoga, gruppen bestod egentligen av fem barn men två var sjuka. På skolan som 

genomförde Braingym var det fem barn vilka gruppen i vanliga fall bestod av. På sista 

förskolan som har massage, var det två barn som studerades vid ett tillfälle. Varje barn 

tillfrågades om de ville medverka i observationen, detta skedde för att visa respekt mot barnet 

och för att ge dem ett alternativ att inte medverka om de inte ville. Under 

observationstillfällena tittades det efter hur aktiviteten genomfördes och om barnen deltog 

aktivt och koncentrerat. 

 

 

2.2 Datainsamlingsmetoder 

Datainsamlingsmetoden bestod av enkäter, (bilaga 1), observationer och tre korta intervjuer. 

Två testenkäter lämnades ut innan till oberoende medbedömare för att säkra analysens 

pålitlighet. Tillsammans med enkäten delades missivbrev ut, detta lästes av tre personer 

under tillverkningens gång för att säkerställa att inga missförstånd skulle uppstå. Den 

tillfrågade personalen som svarade på enkäten hade möjlighet att lägga svarsenkäten i ett 

kuvert för att förbli anonym. Observationsstudien är gjord enligt en observationsmanual på 

tre grupper av barn när de genomförde olika beröringsaktiviteter. Denna manual är skriven 

för hand och sparad så. Vid observationerna gjordes även en kortare intervju till personalen 

som genomförde aktiviteten. Den är sparad ihop med observationen i handskriven version. 

Allt material kommer att sparas under ca ett års tid på Gävle Högskola för att sedan strimlas. 

Enkätsvaren är inlagda i Excel och bearbetade till diagram och tabeller, för att använda i 

examensarbetet. Observationsmaterialet är hopslagen med intervjun i en gemensam text som 

redovisas i arbetet.  

 

 

2.3 Procedur 

Tre olika former av beröringsaktiviteter valdes ut, Yoga, Massage och Braingym. Efter att 

fått påskrivet och godkänt av föräldrarna genomfördes observationerna vid tre olika tillfällen 

på de olika förskolorna/skolan. Observationerna gjordes utifrån första ordningen, eftersom 

man observerar den pedagogiska situationen och har det som den primära uppgiften. Björndal 

& Cato (2002) menar att detta ökar på validiteten genom att man är koncentrerad på bara en 

uppgift, i detta fall observationen, vilket Marton & Booth (2000) instämmer i. 

 

Observationerna bokades vid ett tidigt stadium, med de olika förskolorna/skolan. För att få 

tillåtelse att observera barnen av föräldrarna, lämnades missivbrev (bilaga 2) ut till 

föräldrarna vars barn skulle observeras. Dessa lämnades ut tre veckor innan observationerna 

skulle äga rum och det var ett sista inlämningsdatum på lapparna.  

 

Observationerna är gjorda efter följande strategier;  

 

 löpande protokoll, skriver ner det som händer i ordningsföljd  

 on/off, tittar om barnen är med i aktiviteten eller inte och markerar varje gång de är 

frånvarande/drömmande,  

 kategorischema, markerar för varje gång barnen pratar 

(Johansson, 2006). 
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De tre observationsmetoderna användes parallellt i de olika grupperna, Jag lärde mig namnen 

på barnen och hade på det sättet lätt att dokumentera. Informationen skrevs ner för hand i 

observationsmanualen. I samband med observationen genomfördes en kortare intervju med 

respektive personal för de olika aktiviteterna. I den intervjun tillfrågades de om det var något 

de ville tillägga angående aktiviteten med den behagliga beröringen. 

 

Det var sex olika förskolor som deltog i enkätstudien som delades ut i pappersformat och 

tillsammans med den ett informationsbrev (bilaga 3). Det tog tid att få fram enkäter i den 

utformning som kändes bra, vilket var positivt på slutet, när de väl genomarbetade enkäterna 

var lätta att föra in i resultatet. Enkäterna samlades in av mig i ett kuvert så att personalen 

kunde förbli anonym. I samband med utlämningen av enkäten talade jag om vad arbetet 

handlade om och att de bara medverkade om de själva ville. De fick också information om att 

de när som helst kunde avbryta sin medverkan. En del personal tog kontakt under pågående 

enkätsvar och tyckte vissa frågor var svåra, de fick till svar att de bara behövde svara på 

frågor som kändes bekväma och att de kunde strunta i de övriga. Att jag valde att göra en 

triangulering med tre olika metoder för att få fram resultat tycker jag var bra eftersom det gav 

ett brett och täckande resultat. Resultaten las in i Excel för att sammanställa ett medelvärde 

på de olika frågorna. Utifrån den sammanställningen kunde diagram och procentsatser tas 

fram för att användas i examensarbetet.  

 

2.4 Analysmetoder 

I Observationerna har analys gjorts genom att läsa igenom vad jag skrivit ner under 

observationen och intervju. Detta har jämförts sinsemellan med de olika situationerna och 

gjorts en bild av hur beröringen kan se ut. Efter det har jag jämfört med befintlig litteratur 

och forskning inom ämnet enligt Rubinstein Reich & Wesén (1986). Det färdiga materialet 

från observationerna tillsammans med intervjuerna, har sammanfattats. Det väsentligaste har 

plockats ut för att läsaren ska få en inblick i Yoga, Braingym och massage. 

 

Enkäterna analyserades genom att göra en kategorisering av de svar som framkommit. Att se 

likheter och olikheter i svaren. (Dahmström, 1991, 2005) I Excel har jag fått fram 

medelvärden och kunnat se variationsbredden, detta har jag använt i statistisk 

sammanställning i form av tabeller och diagram. Redovisningen sker i form av text, tabeller 

och diagram för att läsaren ska få en överkådlig bild av vad personalen har för uppfattning 

om behaglig beröring. I och med att jag använt mig av triangulering, tre olika metoder för att 

få fram resultatet, har validiteten ökat.  
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3. Resultat 

3.1 På vilket/vilka sätt anser personalen att det är accepterat att beröra 

barn behagligt? 

Personalen tycker att man ska beröra barn mycket, nästan hela tiden och de tycker att de 

hinner med det så mycket som de vill. För att citera en av de tillfrågade; ”Så mycket som det 

går. Ta tillvara alla tillfällen”. Lite drygt hälften tycker att vi borde beröra barnen mer. Om 

man tittar på de förskolor vars avdelning har återkommande planerad beröringsverksamhet, 

är personalen något mer positiv till beröring 4,43 i medeltal på en skala på 0 – 5 mot 4,32 i 

medel hos samtliga. Det är 7 personal som jobbar på de förskoleavdelningar som har planerad 

strukturerad beröring på förskolan av 17 tillfrågade. 3 tillfrågade arbetar på avdelningar som 

inte har det alls. De sju som svarat att de har det ibland kan spontant lägga in beröring på 

vilan eller anordna någon form av rörelselek under dagen eller gymnastik. ”Barnen behöver 

beröring vid olika tidpunkter på dagen”.  

 

 

 
 
Diagram 1 Enkätsvar, fråga 16, i procent på om personalen känner någon oro för att deras beröring ska 

misstolkas, till att bli negativt tolkad beröring? (dvs. sexuellt, förbjuden)? 

 

 

Det är 82 % av 17 tillfrågade ur personalen som aldrig känner någon oro för att beröringen 

ska misstolkas till att bli negativ i den bemärkelsen att det upplevs som ofredande i form av 

sexuellt, förbjuden beröring. Av de 17 tillfrågade är det 18 % som anser att de ibland kan 

tänka tanken, men att det inte påverkar dem i mängden beröring de ger till barnen. ”Beror på 

var jag har jobbat”. 

 
I resultatet kom det fram att 11 av 17 tillfrågade tror inte att barn reagerar negativt på att det 

används handskar vid blöjbyte, 3 tror att de kanske gör det ibland, 2 vet inte, och en tror att 

de kan reagera negativt på handskar. Vissa har svarat att de inte använder handskar och därför 

inte vet.  

 

”Barnen kan fråga varför jag använder handskar, lämnar då en förklaring o 

det är ok”.  

”De flesta är så vana vid det att jag inte tror att de reagerar över det”.  

”De är vana ifrån början. Får känna på dem. Ibland säger de att 

mamma/pappa inte använder när de torkar rumpan”. 
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Personalen tror det är viktigt att barnet känner sig tryggt med den som ska beröra barnet 

behagligt. All tillfrågad personal tror att barnet tycker det är ok att bli berörd av personal som 

barnet känner väl. 6 av de 17 tror dessutom att barnet kan tänka sig att bli berörd av annan 

personal som de har förtroende för. Vissa avdelningar tränar även barnen i att fråga innan de 

kramar ett annat barn, för att höra om det barnet vill eller inte. De tränar även barnen att hålla 

distans och inte kramas med okända. ”Finns alltid något distanslöst barn i de flesta 

barngrupper som tycker beröring är ok av okända”.  

 

 

 
 
Diagram 2. Enkätresultat, fråga 8, på vad de tillfrågade tycker är ok att göra med förskolebarnen om barnen 

själva vill. 

 
All tillfrågad personal upplever att det känns bra med beröring till barn i följande situationer. 

 

Hålla handen Krama om Massera huvudet 

En hand på en axel Massera händerna Massera ryggen 

Klappa på handen Massera benen Massera fötterna 

 

16 av de 17 tillfrågade tycker dessutom att det är ok att klappa på huvudet. Den som inte 

tyckte det var ok hade tanken om att det kanske upplevs nedvärderande för barnet. Att 

massera på magen var 12 av 17 positiva till, de som var tveksamma mot det tyckte att detta 

område kändes privat. 

 

När frågorna om pussar kom var personalen klart mer restriktiva.  

 6 av 17 tycker att det är ok att pussa på kinden, en person tycker det är ok ibland 

 4 av 17 tycker att det är ok att pussa på magen, en person tycker det är ok ibland  

 Ingen tycker att det är ok att pussa på munnen, en person har valt att inte svara. 
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Personalen är tveksam till att pussa på magen eller kinden och helt emot att pussa barnen på 

munnen. citat  

 

”Pussa på munnen tycker jag skulle kännas fel. Samtidigt finns det barn som 

blir så ivriga och glada ibland och vill pussas och att du avvisar de kan bli 

konstigt det med”.  

 

 

3.2 När och hur kan behaglig beröring integreras i verksamheten?  

 

 
 
Diagram 3 Enkätresultat, fråga 13, när tycker personalen att de kan beröra barn 

 

 

I resultatet syns att personalen på förskolorna berör barnen vid många olika tillfällen. De 

tillfrågade menar att de försöker finnas tillhands så mycket som möjligt om barnen vill bli 

berörda. De tillfrågade ur personalen anser att de kan beröra barn vid; mötet på morgonen, 

matsituationen, samling, lässtunden, utelek, pyssel, fri lek, blöjbyte, vilan och när barnet går 

hem. 

 

All personal upplever att barn tycker att det är ok att de blir kramade av personalen på 

förskolan och att det kan ske när som helst. Men personalen påpekar att det är viktigt att man 

frågar eller känner in om barnet vill eller inte före man kramas. Vid de tillfällen som barnet 

vill bli kramat tror personalen att barnet upplever det mycket bra och även barnens föräldrar. 

”Föräldrar kan bli avundsjuka”. All tillfrågad personal tycker att det är ok att barn kramar 

dem. ”Om de inte har hårlöss”. 
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Det finns en mängd olika taktila lekar, lekar där beröring ingår, (bilaga 4), där barnen via lek 

får möjlighet till behaglig beröring både genom att beröra andra och att beröras. Även på 

skötbordet kan personalen göra behaglig beröring genom fingerlekar eller olika ramsor när de 

samtidigt tar på olika ställen på barnets kropp, såsom t.ex. ramsorna; pip på magen, spring 

efter vatten…, fotborre- benborre - knäknorre….  
 

 

 

Tabell 1. Enkätresultat, fråga 13, hur den tillfrågade personalen tycker att de kan beröra barn vid dessa tillfällen 

 
Beröringssituation  

 
Hur 

Mötet på morgonen När man tar över de små när föräldern går, strykning på armen, 

klappa på huvudet, ta i hand, kram, håller i dem vid vinkning 

 

Matsituationen  Vid placering, om någon inte lyssnar – kan man lägga en hand 

på axeln, torkar av, hålla i handen föra skeden till munnen, 

stryka på ryggen 

 

Samling  Hålla händerna, se till att de sitter kvar, klappa lite lugnt på 

ryggen 

 

Lässtund  Sitter nära eventuellt i knä 

 

Utelek  Leka tillsammans t.ex. kull, trösta, snyta, när barnet kommer och 

vill ha beröring 

 

Pyssel, måla m.m. Hjälpa till ibland med hand på hand 

 

Fri lek inne Alltid när barnet kommer och vill, vissa barn kommer och 

”tankar” en stund, ex en kram, sitter i knä, med i leken och 

kanske ska klappa ”hunden”. 

 

Blöjbyte  Genom ramslek, måste för att kunna byta! Pratar om kroppen, 

klappar händer, fötter, ”pusspruttar” på magen, lite pill o kill o 

blås.  

 

Vilan  Klappa/smeka över ryggen, kinden, påklädning av de små som 

ska ligga i vagn ute o sova, 

 

När barnet går hem En kram, rufsa om håret lite, det sker om barnet tar initiativ till 

det. 

 

 

 

I resultatet syns att personalen på förskolorna berör barnen på många olika sätt. Många av 

tillfällena är av nödvändighet för att verksamheten ska fungera. När föräldrar lämnar de små 

på morgonen måste en personal hålla i dem så de kan vinka, eller när något barn är snuvigt så 

behöver det hjälp med att snyta sig. Det kan vara barn som inte kommer upp på stolen själv 

och behöver lyftas eller barn som behöver hjälp med att matas. Den tillfrågade personalen tar 

initiativ till beröring genom många olika aktiviteter vid många olika tidpunkter på dagen. 

Många gånger berör de barnen för att barnet behöver hjälp med olika sysslor. 
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Observation och intervju 

I texterna nedan har observation och intervju slagits ihop från de olika aktiviteterna.  

 

Massage  

Det avsetts två timmar i veckan till massage på denna avdelning, tyvärr uppkommer ibland 

andra möten som gör att de måste ställa in. Under dessa timmar hinner hon med fyra barn, två 

och två åt gången. Terapeuten säger att hon aldrig bara tar ett barn i taget. Det är barn mellan 

3 – 6 år som får och ger massage, de yngsta kan få vara med och titta på, men bara om de kan 

hålla sig lugna. Rummet är inrett som ett upplevelserum med flera speciella lampor som 

glittrar och glimmar och är i olika färger, en gardin som mörklägger rummet hänger för 

fönstret, belysningen är dämpad och här råder lugn och ro. Det finns en låg säng och en skön 

fåtölj som det andra barnet kan vila i. Terapeuten sitter på en låg pall när hon ger massagen. 

Till att börja med ber hon barnen gå och försöka kissa, hon har upplevt tidigare att de har 

svårt att ligga still om de blir kissnödiga. Tofsar ur håret tas bort, extra tjocktröjor tas av och 

det ena barnet får lägga sig på mage i sängen.  

 

Terapeuten kör med en ”bil” över rygg och ner på ben och sedan över rygg och ut på armar. 

Efter det gör hon små cirklar med händerna på ben och fötter det andra barnet får om det vill 

köra med ”bilen” på ryggen på det masserande barnet. Båda frågar då och då om det känns 

bra och om de ska fortsätta. Ett lågmält samtal pågår hela tiden. Barnen får tillfälle att prata 

om sitt och få en egen stund med personalen. Detta var en medveten strategi från terapeuten 

som är utbildad i barnmassage på förskola. Hon anser att det är mycket viktigt för barnen att 

kunna få prata om det de vill under massagestunden. Terapeuten masserar vidare på rygg, 

hårbotten och öron. Barnen är väl förtrogna med processen och brukar fråga om terapeuten 

gör i en annan ordning. Barnen vill gärna ha massage och kan fråga om det vid andra 

tillfällen, - när är det min tur? Efter öronens massage är det dags att vända på barnet och det 

får ligga på rygg. Terapeuten kör med ”bilen” på benen igen, sen får det andra barnet göra det 

medan terapeuten masserar armar, händer och fingrar genom att hålla barnets arm uppåt mot 

huvudändan. Stryker över pannan, kinderna, masserar ögonbryn, drar över pannan åt sidan 

och håller sen still händerna över kinderna. Terapeuten berättar att hon avstår från att massera 

magen. Hon har ingen exakt tid utan känner in hur mycket barnet orkar och vill men ungefär 

en 20 minuter brukar det bli. Efter detta byter barnen plats och liknande procedur genomförs 

med det andra barnet.  

 

En del barn kan uppleva klåda och pirr under massagestunden. Det beror på att cirkulationen 

kommer igång. Vissa kan tycka att det killar på vissa ställen, antingen försöker man ta lite 

hårdare där (fast fortfarande löst) eller också undviker man de ställena. Barnen brukar vänja 

sig så småningom så att det skittliga försvinner. Efteråt kan barnen bli pigga eller lugna eller 

ingen skillnad mot tidigare. Terapeuten berättade om en stökig grabb de haft tidigare som 

blev mycket lugnare av massage. Tips och idéer på massage går att se i Bilaga 5.  
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Braingym  

Braingym stimulerar till inlärning genom koordinationsövningar som stimulerar vänster och 

höger hjärnhalvor att samarbeta, det blir en sorts inre beröring som utsöndrar oxytocin vilket 

för med sig att det ökar på ens eget värde, jag kan. Det blir mindre ”bråk i kroppen” och ökad 

empati både mot sig själv och andra. Vid observationstillfället genomfördes Braingym 

inriktat på läs- och skrivinlärning. Personalen som är ansvarig för Braingym är utbildad inom 

ämnet, och har handplockat fem barn från skolan som behöver extra stöd i läs- och 

skrivinlärning. Braingym finns med inriktningar även på andra områden. Skolan har avsatt en 

timme i veckan för denna grupp, som består av samma barn hela terminen. De är i ett litet 

rum utan massa saker. Sex stolar har ställts fram i en halvcirkel annars har det inte förberetts 

på något speciellt sätt. 

 

Aktiviteten börjar med att barnen sitter i en halvcirkel i ett tyst och avskilt rum. Barnen får 

jobba med sina tungor, genom att sätta dem mot gomtaket samtidigt som de håller händerna i 

speciella positioner. Sedan får de sittandes göra passgång med sina ben och armar, samtidigt 

som de läser en ramsa högt tillsammans, Pelle plutt, plutt, plutt… Gruppen ställer sig därefter 

upp och gör om samma sak. Barnen får sedan följa en pinne med ögonen som parkompisen 

håller i. Denna pinne ska föras i bestämda riktningar och fröken är med hela tiden och styr 

hur länge och vad som ska göras. Barnen får sedan välja två varsina tunna tyg bitar som de 

ska föra i likadana rörelser med båda händerna. Barnen är för det mesta koncentrerade men 

speciellt ett barn far ut i egna rörelser och pratar mycket om annat. Som avslutning får var 

och ett av barnen rita en åtta på tavlan, först med ena handen och sedan med andra handen, 

för att avsluta med dubbelhandsfattning. När de blir klara en efter en försvinner de ut på 

fruktstund.  

 

Yoga 

På observationen av Yoga fick barnen gå i förväg till ett rum som ligger avskilt från övrig 

verksamhet. Där får barnen lägga sig på rygg på ett liggunderlag och vänta in fröken och mig. 

Fröken ville att de skulle få det ansvaret och att de skulle komma till ro en stund innan Yogan 

påbörjades. Denna avdelning har avsatt en personal en timme i veckan för de största barnen 

till att få utföra Yoga. Denna personal är utbildad massageterapeut och Yoga instruktör för 

förskolebarn. Rummet var inte förberett på annat sätt än undanplockat och liggunderlag 

framme.  

 

Barnen fick till en början, efter att de vilat en stund, sätta sig i lotusposition (som skräddare 

med händerna på knän) och andas in och ut med näsan i långsamma andetag. Instruktören 

talade om andningen och bad barnen känna efter att magen gick ut och in. Efter det körde de 

igång med övningarna som var och en kopplades ihop med namn så att barnen visste vilken 

övning som skulle komma. De utförde 7 positioner och barnen var helt koncentrerade, kom 

det frågor från barnen, så var det enbart om Yogan. Till vissa positioner fick barnen härma 

efter instruktören i olika ord och ramsor. Efter dessa positioner fick barnen gå på 

”djungelpromenad” där de fick vända på djurkort och utföra förutbestämda rörelser som 

tillhörde just detta kort, medan instruktören berättade en saga om det de gjorde. Yogan 

avslutade med att ett barn i taget fick ligga på rygg på en madrass och de andra höll sina 

händer still på dennes armar och ben. Instruktören höll en hand på pannan och en på övre 

bröstkorgen samtidigt på detta barn. Alla var helt i stillhet. Instruktören anser att barnen mår 

bra och har lättare för att lära genom att utföra Yoga. Hon anser att det är bra för kroppen 

som blir mjuk och stark, blodcirkulationen ökar vilket gör att barnen får mer syre till huvudet 

och övrig kropp, vilket medför att de blir piggare. För att få tips på yoga till förskolebarn läs 

Yoga för barn av Ann Arnesson. 
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3.3 Hur påverkas barn och barngrupp av behaglig beröring?  

 

 
 
Diagram 3. Enkätresultat i procentsats om det finns barn som kan reagera negativt på beröring. 

 

25 % av de 17 tillfrågade ur personalen anser att det finns vissa barn som inte tycker om 

beröring och avstår från situationer där beröring kan komma att ingå och dessa barn reagerar 

negativt på beröring. Personalen tycker att man måste ha tålamod med dessa barn och 

respektera dem för hur de känner. De tror det är bra att försöka berömma dessa barn lite extra 

med ord eller vänta tills barnet är lugnt och positivt med att försöka beröra. Man kan också 

försöka med beröringslekar och låta barnet titta på först. Barnet kan även få vara med och ge 

massage om det vill. Personalen kan börja så smått med att sätta sig bredvid och kanske hålla 

hand. Oftast går det att vänja barnen vid beröring, men ibland går inte det heller. 56 % av de 

17 tillfrågade ur personalen tror att de flesta barn som nekar till att få beröring är positiva vid 

ett annat tillfälle när beröring erbjuds. 19 % av de 17 tillfrågade ur personalen anser att det 

inte finns några barn som reagerar negativt på beröring.  

 

 

 
 
Diagram 4. Enkätresultat på vad personalen tror händer med barnen vid beröring. 

 

De flesta av de tillfrågade tror att barnen blir gladare, friskare, får lättare för att lära nya 

saker, känner eget värde, känner sig sedda, känner mer samhörighet i gruppen, får mer 

medkänsla de blir mer empatiska, tryggare, och även att det blir mindre mobbning i gruppen 

när de får beröring. De tror däremot inte att beröring kan göra barnen mer ledsna, inte heller 

att barnen får svårare att koncentrera sig, oftare blir förkylda, oroliga och inte heller att 

barnen blir arga av beröring. 
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4. Diskussion 

4.1 Sammanfattning 

Det var härligt att de tillfrågade var så positiva till beröring eftersom detta är ett yrke där 

kroppskontakt i stort sett är ett måste. Det har varit skriverier i press om personal som blivit 

anmälda för incest och liknande övergrepp men det hade inte påverkat de tillfrågade, utan de 

kände sig trygga i kontakten med barnen. När jag har varit i verksamheten har jag inte heller 

märkt av att det skulle vara hämmande för personalen att beröra barn behagligt, utan man ser 

det överallt och hela tiden. Jag ger gärna behaglig beröring till barn, men ibland har tanken 

slagit mig, - är detta ok för barnet? I resultatet visar det att personalen utnyttjar i stort sett alla 

vardagliga situationer till att beröra barn. De tillfrågade var eniga om att de inte vill pussa 

förskolebarn på munnen. Det upplever de som för privat för att utföras på arbetet på 

förskolan. Många var dessutom tveksamma till att pussa på barnet överhuvudtaget. Det var 

intressant att de var så samstämda i frågorna om hur de kan beröra barn. När jag observerat 

de olika planerade verksamheterna, Massage, Braingym och Yoga ute på förskolor/skola, 

blev jag positivt överraskad att barnen var så välviligt inställda till aktiviteten. Det var bra att 

alla tre ansvariga personerna var utbildade, det visar på att de tar uppgiften på allvar. 

Wigforss (2007) anser att den etiska aspekten är jätteviktig. Wigforss (2007) menar att lära 

sig de olika greppen är inte svårt, men att bli en bra professionell massör är inte lika lätt. När 

instruktören i Yogan lade ut korten till ”djungelpromenaden” lade hon ut dem på måfå, på så 

sätt blev det barnen som bestämde berättelsen beroende på vilket kort de gick till. Jag tror det 

kändes bra för barnen att få vara med och påverka händelsen. Personalen som hade ansvar för 

massagestunden påpekade att hon brukar ha två barn i taget med vid massagestunden. Hon sa 

det aldrig rakt ut men jag tolkade det som att hon ville ha två versioner av samma situation 

ifall det skulle uppstå några kommentarer efter aktiviteten.  

 

Hur gör man med de barn som inte tycker om beröring när de behöver hjälp för att ta på sig 

ytterkläder? I tidigare studier har jag läst om autistiska barn som tycker all slags beröring är 

otäck. De kan tycka att det är obehagligt att duscha. Strålen som blir mot huden i duschen 

tycker de gör ont. Om barn är ovana hemifrån att få beröring tror jag även att de är mer 

distanserade på förskolan. Jag tror inte det är så att de inte tycker om beröring utan bara att de 

inte är vana vid att ge eller ta emot. Dessa barn kan vara bra att göra beröringsaktiviteter med 

eftersom beröringen inte kommer spontant hos dem. I resultatet framkom det att de olika 

förskolorna gör många olika taktila lekar med barnen och de föreslår även att de barn som 

inte vill ta emot massage kanske vill ge massage. Jag blev förvånad att så många tyckte det 

var ett bra sätt att beröra barn genom att klappa på huvudet. Själv uppfattar jag det som en 

nedvärderande handling. De som valde att avstå från att massera på magen var helt emot det 

och hade tagit ett genomtänkt ställningstagande i frågan. Min uppfattning är att barn mellan 

ett till sex år, inte har något emot att man masserar eller tar på deras bröstkorg eller mage. 

Däremot får man passa sig när barnen/ungdomarna närmar sig och befinner sig i puberteten. 

Då kan smekningar upplevas som en sexuell handling och den blir för intim. En del barn på 

förskolan, vänder spontant upp magen när det ges massage på vilostunden efter lunch. Då 

känns det naturligt att de får beröring där tycker jag. Det framkom att det var en viss högre 

andel ur personalen på de förskolor som hade planerad strukturerad verksamhet som var 

något mer positiv till beröring. Det kan väl tänkas att om personalen är positiv till beröring, 

försöker de också få in det så mycket som möjligt i verksamheten. 

 

 

 



23 

 

4.2 Tillförlitlighet 

Observation  

För att kunna genomföra observationerna valdes de barn ut vilkas föräldrar godkänt att 

barnen fick delta. Detta gjorde att vid massagen var jag hänvisad till att välja två av de fyra 

barn vars föräldrar godkänt medverkan. De tre observationerna gjordes på likadant sätt, vilket 

ökar reliabiliteten. Det känns säkert lite konstigt för barnen att bli studerade, så de uppträdde 

eventuellt inte på samma sätt som vid de vanliga tillfällena.  

 

 

Enkät 

De inledande frågorna på enkäten bestod av ålder, kön, antal år inom yrket och antal år på 

samma arbetsplats. Enligt Johansson (2006) bör man inleda en enkät på så sätt att man får 

fram lite fakta om deltagaren. I efterhand tycker jag att informationen är irrelevant i 

sammanhanget. Upplevelsen av att det saknas frågor har inte uppkommit. Resultaten som 

framkommit har hög validitet och täcker mina frågeställningar på ett föredömligt sätt. Viss 

personal svarade inte på alla frågor, men medelvärde och statistik kunde ändå tas fram.  

 

 

På tre frågor i enkäten som går ihop rätt mycket stämmer inte resultaten.  

 Fråga 9. Personalen tyckte att man ska beröra barn mycket, nästan hela tiden  

 Fråga 10. De tycker att de hinner med det så mycket som de vill.  

 Fråga 19. Lite drygt hälften tycker att vi borde beröra barnen mer… 

Här stämmer det inte med att de tycker de hinner med att beröra barnen så mycket som de 

vill, men ända anser personalen att de borde beröra barnen mer!  

 

19. Borde vi beröra barnen mer? 

     

     

  0              1               2               3               4               5 
Inte alls                                                                      Ja, absolut 

 

När det ser ut så här, är det lätt att sätta krysset långt åt höger om man tycker att det är viktigt 

med att beröra barn. Frågan borde varit formulerad; Är det viktigt att beröra barn? 

 

 

Fråga 13. Här frågar jag efter när personalen tycker att de kan beröra barnen och så har jag 

räknat upp givna situationer som de får sätta ja eller nej på. På ett ställe har jag tagit upp 

blöjbyte. Här har många kommenterat att det vore svårt annars att få på en ny blöja. Min 

tanke med alternativet var om de såg en möjlighet till ytterligare behaglig beröring under 

stunden med blöjbyte, olika ramsor eller dylikt. Men det fick jag inte fram i mitt val av fråga. 

 

 

Fråga 8. Att pussa på magen tycker bara några få är ok, av de tillfrågade. Men en del av de 

som svarat att de tycker det är ok har hänvisat till buspruttar på magen och till situationen på 

skötbordet. Kanske skulle fler svarat att de tycker det är ok om de tänkt på sådana situationer.  
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Fråga 18. Här undrar jag om det finns något barn som reagerar negativt på beröring. Här hade 

jag hoppats på att få lite tips på hur de i så fall hanterar detta barn genom att ställa en 

följdfråga. Hur skulle ni kunna hjälpa det barnet? Här har bara två svar inkommit. Av de 

tillfrågade var det 19 % som inte trodde att det fanns några barn som reagerar negativt på 

beröring. Kanske de tolkade frågan som om det var negativt att beröra barn. Det är det kanske 

inte, däremot tycker en del barn inte om att bli berörda kroppsligt. 

 

I mitt material hade jag själv förutbestämt olika saker som de skulle pricka in om de tyckte 

det påverkas av behaglig beröring. Därav kunde jag inte få alla dessa svar som beskrivs i 

litteraturen.  

 

 

4.3 Teoretisk tolkning 

4.3.1 På vilket/vilka sätt anser personalen att det är accepterat att beröra barn 

behagligt? 

Att barnen vill bli berörda av personer de känner förtroende för och inte vem som helst kan 

jag förstå, det gäller även vuxna. Det är en utelämnande situation att låta andra ta på oss anser 

jag. Wigforss (2006) menar att vi binder band till dem vi blir berörda av. Därför tror jag att 

man inte släpper vem som helst inpå sig att bli berörd av. För barn kan det nog vara 

stressande om det är många olika personer på förskolorna som ska hjälpa till att snyta, tvätta, 

klä på och byta blöja på barnen. Speciellt byta blöja kan jag själv tycka är en utlämnad 

situation och det ställs höga krav på barnen att hantera den situationen. Att använda handskar 

eller inte vid blöjbyte är oftast styrt från föreståndaren. Det är för att skydda personalen från 

att bli smittad. Det verkar inte vara så många av de tillfrågade som upplever någon 

problematik med att använda handskar, utan de bara gör det och upplever att barnen bara 

accepterar.  

 

Kraven har ökat på barn menar Uvnäs Moberg (2000) och Ellneby (1999). Förr var barnen 

ofta hemma med ena föräldern, vilket innebar en kontinuitet på ett annat sätt för barnet. En 

tillfrågad i enkätundersökningen skrev att de ville göra barnen mindre distanslösa, vilket jag 

upplever positivt. Men kanske det för med sig i och med att det är mycket olika personer runt 

barn att de blir distanslösa. Det är mycket bättre för barnen om det är små barngrupper och 

personaltätt för att skapa trygghet framhåller Ellneby (2007). Att lära barnen att fråga innan 

de kramar något annat barn tycker jag låter bra så att alla får en chans till valmöjlighet. Att 

träna sig i att man kan säga nej, får säga nej, tror jag förstärker möjligheten till att man inte 

låter sig utnyttjas.  

 

Hannaford (1997) tror att många ur personalen är rädda för att röra vid barnen för att det ska 

uppfattas fel, men min undersökning visar att de tillfrågade inte kände någon större oro för 

det. Jag trodde att många skulle svara att de kände oro för att beröra barn, just ur den 

aspekten, men det var roligt att se att de inte gör det. Barnen har viljan att beröra andra 

medfött anser Hannaford (1997). På observationerna kunde jag se att barnen gärna gav 

beröring till sin kompis. Detta är något som vi kan utnyttja mer av i förskolan, att barnen ger 

varandra behaglig beröring. Hur ska vi då ta hand om barn som inte tycker om att bli 

berörda? Det finns ju barn som helst avstår från alla aktiviteter där beröring ingår enligt 

Wigforss (2007). Det finns nog ingen universalmetod för det, utan vi får långsamt och tryggt 

pröva oss fram tror jag. De tillfrågade anser att om man kan förstärka det andra runt omkring 

som skapar lugn och ro hos barnet, genom att låta barnet sitta nära, hålla en hand eller få vara 
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med och titta när någon annan ger massage eller kanske låta barnet själv få ge massage. Så är 

det nog lättare att även få beröra barnet så småningom. Den etiska aspekten är viktig anser 

Wigforss (2007). Det syns i resultatet att även de förskolor som har planerad behaglig 

beröring tycker det. Vid alla tre observationerna av den strukturerade beröringsverksamhet 

var alla tre utbildade inom området. Jag upplevde de ansvariga ur personalen som mycket 

lyhörda och kompetenta. De tillfrågade var slående överens om vad för slags beröring de 

tyckte var accepterad eller inte. De ansåg att pussa på munnen var något som man gjorde med 

sin egen familj och inte på förskolan. De tillfrågade var tveksamma till allt pussande på 

barnen. Någon hade skrivit, att om barnen blev glada och ivriga, kunde det uppfattas fel från 

barnets sida, om man inte tog emot deras puss. Vissa tyckte att pusspruttar på magen kunde 

vara accdepterat, det tycker jag också. Ur smittorisk tror jag det är bra att inte alla pussas med 

varandra. De tillfrågade påtalade att de brukade ha diskussion med barnen om att man pussas 

med sina föräldrar och kanske mor- och farföräldrar men inte med personalen. I litteraturen 

hittar jag inte något om vad som anses accepterat eller inte. Jag tror det är bra om varje 

avdelning på förskolan pratar ihop sig och sätter egna gränser för vad de tycker ska vara 

accepterat i samband med beröring.  

 

 

4.3.2 När och hur kan behaglig beröring integreras i verksamheten? 

Att vidröra varandra hävdar Wigforss (2006) och Uvnäs Moberg (2000) är naturligt medfött 

hos människan. Som syns i resultatet finns det många olika tillfällen som de tillfrågade berör 

barnen. Vi människor klarar oss dåligt själva i livets början, utan vi behöver ompyssling av 

de vuxna genom att få hjälp med att; snyta näsor, tvätta rent oss, lyfta upp oss när vi ramlat, 

hjälpa oss upp på en stol, mata oss, klä på oss m.m. Men förutom alla dessa ”behövliga” 

beröringstillfällen tror jag det är bra att man stoppar in lite gos och mys. Detta för att stärka 

individens självkänsla. När kristendomen kom till Sverige blev det tabubelagt att utföra 

massage (Wigforss, 2006). Kanske det fortfarande lever kvar lite i dag att en del anser att det 

är lite onödigt att hålla på med massage. I resultatet var det ganska få som använde sig av 

massage. De som gjorde det var jättenöjda, men de som valt att inte ha massage verkade inte 

sakna det. Om Uvnäs Mobergs (2000) forskning stämmer med alla dessa positiva aspekter 

som hormonet Oxytocin har, så är det nog snart obligatoriskt i förskola/skola med massage. 

Uvnäs Moberg (2000) hävdar att beröring är det starkaste vapnet i att skapa frisättning av 

lugn och ro hormonet Oxytocin.  

 

Den avdelning som har inplanerad massage en gång i veckan, verkar dock få avstå den 

planerade massagestunden ofta för att ge vika för andra möten för personalen. Detta gör att 

de blir för kort om folk för att genomföra massage. Det är konstigt att aktiviteter med barnen 

många gånger kommer i andra hand om det måste väljas mellan möten för personalen eller 

aktiviteter för barn/barngrupp. Idag ska vi vara tillgängliga och samtidigt självständiga, 

många gånger får vi inte den närhet som vi behöver anser Schnackenburg (1999). Vissa barn 

kan ha svårt för att ligga still, kanske är det för att de är kissnödiga. Detta såg 

massageterapeuten till att minimera risken för genom att låta alla barn som skulle få massage 

kissa först. Smart. På denna avdelning kunde man klart och tydligt se att barnen gillade 

massagestunden för de kunde ofta fråga när det skulle bli deras tur. Denna förskola hade även 

tagit hänsyn till många andra sinnen hos barnen genom att använda lampor, musik och mjukt 

underlag i form av ”fluffig” filt. Jagtöien m.fl. (2002) tar upp om de olika sinnena och 

Hannaford (1997) hävdar att sinnena har ett intimt samband med varandra, så förstärker man 

flera får man ännu bättre resultat på flera olika plan. Hannaford (1997) hävdar att kropp, själ, 

tanke och sinnesförnimmelser fungerar alla tillsammans och är beroende av varandra. Jag 
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kom att tänka på att Johansson (2009) påtalade att baka, rulla köttbullar och liknande 

aktiviteter, är rofyllda för människan. Dessa aktiviteter tror jag håller på att försvinna nästan 

helt ur barnens värld. På förskolan får man inte ur hälsosynpunkt och hemma köps det mer 

och mer färdig mat! På förskolan behöver dessa aktiviteter in igen för att skapa harmoniska 

barn. 

 

Vid Braingym kunde jag tydligt se olikheterna i gruppen, hur mycket svårare det var för vissa 

att följa instruktionerna. Det var inte det att de inte försökte utan att de inte klarade av det. 

Det kan tyckas hur lätt som helst att gå passgång på stället men det är det inte för alla. Det är 

inte heller så lätt att rita en liggande åtta på skoltavlan utan att komma av sig för alla barn. 

Att följa en glasspinne med ögonen utan att vrida huvudet kan också vara krävande. 

Hannaford (1997) hävdar att nya signaler till nerverna bygger på fettskidan runt nerverna 

varje gång den används och på det sättet ökar tempot i den nervsignalen. Detta innebär att vi 

måste lära in många nya rörelser för att kunna få snabba nervsignaler (Hannaford, 1997). 

Intressant att med så lätta små övningar kunna finna en taktik för att underlätta skriv och 

läsinlärning. Fascinerande hur man kan komma på det. Under denna observation var det 

roligt att se den entusiasm som fanns i gruppen. Dessa barn var de som mest reagerade på att 

jag var närvarande, kanske det berodde på att de var något äldre än de andra. De var mellan 

sju och nio år. På den avdelning som har Yoga som inplanerad aktivitet tyckte jag det var 

intressant att instruktören gav dem förtroende att gå i förväg och lägga sig att vila. Det hade 

ju kunnat bli så att de gått i förväg och börjat stoja. Att alla var samlade på slutet runt en 

person i taget tror jag stärker gruppsamhörigheten, jag kunde se hur försiktigt och varsamt de 

höll händerna på varandra, som om de var gjorda av ömtåligt material. Kanske var de så 

varsamma för att de visste att snart får de själva ligga där. I Yogan får vi samband mellan 

kroppsställningar och andningen vilket ger lugn och ro genom att oxytocin utsöndras (Weller, 

2005 och Vilga, 2006). Ansvarig personal berättade för barnen vad de olika övningarna 

gjorde för nytta för dem. Hon bad dem även att själva berätta samma sak genom upprepning. 

Det kändes som att hon ville att de skulle ta med sig lärdomen vidare i sina liv. 

 

 

4.3.3 Hur påverkas barn och barngrupp av behaglig beröring?  

Aga kan vara bättre än ingen beröring alls (Hannaford, 1997). Det kanske kan vara en av 

förklaringarna till bråkiga barn? Skulle beröringsstunder kunna vara det som reducerar bråk? 

Tänk att människan är så beroende av beröring att hon hellre tar emot stryk än ingen beröring 

alls. Vi växer och utvecklas mycket bättre om vi blir behagligt berörda menar Ellneby (1994). 

Kanske man kan förebygga mobbing genom att beröra barn mycket, för då skulle de inte 

acceptera att bli berörda genom slag och trakasserier. Även den som mobbar skulle kunna må 

bra av behaglig beröring för att bli mer empatisk och känna större trygghet och självkänsla. 

Diago m.fl. (2002) har kommit fram till i sin forskning att barn som får massage ökar sin 

sympati för andra. Är behaglig beröring receptet på många problem vi har i förskolan/skolan?  

 

När barn ger behaglig beröring till varandra förstärker det banden mellan barnen (Uvnäs 

Moberg, 2000, Wigforss, 2006 och Ellneby, 2007). Med det menar de att genom att låta 

barnen ge varandra massage, skulle barnen kunna uppleva varandra som mer ärliga snälla och 

intressanta. Det skulle även kunna vara avstressande för barnen tror jag. Den tillfrågade 

personalen märkte många effekter av beröring hos barn/barngrupp och de var klart medvetna 

om att det är bra att beröra barn på ett behagligt sätt. Uvnäs Moberg (2000) anser att behaglig 

beröring har många positiva effekter. Jag tror det skulle vara bra i dagens samhälle när många 

går långa dagar på förskolan och har många kvällsaktiviteter att man la in aktiviteter i form 
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av behaglig beröring dagligen på förskolan. De behagliga beröringsaktiviteterna gör att barn 

känner mer välbefinnande (Ellneby 2007). Jag såg på tv att Uttrar kelar och pysslar om 

varandra mycket för att skapa välbefinnande och samhörighet. Det gäller säkert samma för 

oss. Barnen kan på det sättet bli mer kreativa och friskare i och med att kroppens olika 

system inte går på högvarv hela tiden. Det var en tillfrågad i undersökningen som upplevde 

att de märkt effekt på en busig kille när han fick massage, han blev mycket mer trivsam i 

gruppen. Efter att jag gjorde massage på en ”vila” en gång blev alla barnen sugna på att 

pyssla efteråt! Uppfattningen jag fått är att vi behöver beröring för att må bra och kunna 

känna meningsfullhet i det vi ska lära oss eller skapa. Jag önskar att barnen ska upptäcka 

genom pedagogerna att stillhet är något som vi kan hämta en otrolig kraft ifrån. 

 

I denna studie tittade jag inte på stress och aggressivitet men jag kan ändå slås av tanken efter 

att ha läst litteratur (Ellneby, 1999) och forskningsrapporter (Diago, 2002) om det är så att 

stressen som skapas av att alla har mer att göra tar sig i uttryck i barngruppen som 

aggressivitet. Det är många som jobbar inom förskola som tycker att grupperna blivit mycket 

mer svårhanterliga nu på de sista åren. Förskolegrupperna blir större och större, personalen 

hinner inte med att sätta gränser och se allt som händer. ”För att kunna ändra ett aggressivt 

beteende måste man möta barnet med mycket kärlek, men också med tydliga gränser. Visa att 

barnet är älskat men inte alltid hans/hennes beteende” (Ellneby, 1999:24). Jag tror att det 

krävs en attitydförändring gentemot förskolan om grupperna ska bli harmoniska och att 

barnen kan växa upp med läran om att kunna varva arbete med vila. Det står i läroplanen, 

Lpfö 98, att förskolan ska varva aktiviteterna på ett balanserat sätt i förhållande till barnens 

ålder och vistelsetid. Omvårdnad, omsorg, lek och vila ska alla få plats.(Lpfö 98). Det är dags 

för förändring.  

 

Jag pratade med en femåring när vi var på promenad med förskolan, då berättade han att han 

gick på skridskoskola, handboll och innebandy. Sedan brukar vi simma på lördagar fortsatte 

pojken och ibland är det fotbollsträning… Pappan hade precis samma morgon beklagat sig 

över att han inte förstod vad det var med pojken hans, han kunde vara heltrotsig och argsint 

hemma… Kanske vill vi för väl med våra barn idag, så att det blir för mycket för dem? Som 

Ellneby (2007) påpekar så har barnen sällan någon chans att själva få bestämma vad de ska 

göra. Vill barnen över huvudtaget vara på förskola? Får barnet själv bestämma hur länge i så 

fall? Samtidigt ska vi ha i åtanke att barn har svårt att veta hur mycket de orkar med, allt som 

låter roligt säger de gärna ja till. Jag anser att det är föräldrarna och personalen som måste 

lära sig att läsa av barn och se hur mycket de orkar. Jag hörde talas om förskolor som infört 

flexibel frukost och de upplevde att matsituationen blivit mer lugn. När även vi vuxna får 

mindre och mindre av välbefinnande utan känner att vi inte har tid för det vi skulle vilja göra, 

så har vi svårt att förmedla detta till barnen. Det man saknar själv har man svårt att ge. Det 

positiva med massage var att den som ger massage också får utsöndring av Oxytocin, så det 

blir friskvård till personalen om vi ger barnen massage. 

 

På arbetsplatser där det sker stora förändringar blir människor lättare sjuka (Bengtsson, 

2002). Jag kom att tänka på att småbarn ofta är sjuka på förskolan, man brukar säga att det är 

för att de inte hunnit bli immuna. Jag slås av tanken att det är en otroligt stor förändring som 

sker i barnens värld när de börjar på förskola, det kanske bidrar till alla förkylningar? Många 

småbarn har napp i stort sett hela tiden. Det finns föräldrar som säger att det är bra om barnet 

har napp, så inte barnet stoppar något äckligt i munnen. Ibland har vi blivit så renliga att vi 

missar vissa viktiga erfarenheter anser jag. Hannaford (1997) påtalar att barnet behöver 

uppleva alla material med munnen för att få viktiga sinnesupplevelser vilka är viktiga för 

barnets utveckling. Efter att läst om att oxytocin frisätts när vi suger, kan jag förstå att barn 
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gärna har napp. Jag kan även förstå att barnet har svårt att släppa den eftersom det sker en 

personlig bindning rent hormonellt till nappen. Ibland hoppar barn över något eller några 

utvecklingsteg i småbarnsåren (Hannaford, 1997). Om de gör det kan det skapa svårigheter 

senare i inlärning (Hannaford, 1997). Så om barn har lite svårare att lära sig läsa eller skriva, 

så kan det bero på att de hoppat över någon fas i utvecklingen. De började kanske gå innan de 

krupit eller så kröp de innan de ålat. I Braingym utgår instruktören ifrån detta i sina övningar. 

Hon anser att barnen måste upprätta dessa kopplingar i hjärnan som inte blivit av, innan de 

kan lära sig läsa och skriva ordentligt.  

 

Det var intressant att Powell m fl. (2008) fick fram så många positiva effekter i sin forskning. 

Som större självkänsla, våga prata inför grupp, förstärkt förmåga att lyssna, ökad 

koncentrationsförmåga, mer positiv beröring, störde mindre i klassen och att de var mer 

avslappnade. Detta genom att lägga in massage två gånger i veckan. Om det är så att det 

skulle hjälpa att man lade in massage, yoga, andningsövningar och avslappning i skolans 

schema, så undrar man varför det inte prioriteras mer. Det går mycket energi från eleverna till 

att inte må bra, som istället skulle kunna läggas på skolarbete. De tillfrågade i enkätstudien 

som hade någon form av strukturerad beröringsform var nöjda med den och tyckte det 

tillförde gruppen mycket positiva saker. Ellneby (1999) skriver att när barnen får göra något 

snällt mot andra mår de själva bra. Detta hade Yoga instruktören, Braingyminstruktören och 

massageterapeuten tagit fasta på och lät barnen göra olika beröring mjukt och försiktigt på 

varandra. Även vid taktila lekar, lekar där man berör varandra, tränas detta och barnen får 

tillfälle att vara snälla mot varandra. Här har de tillfrågade räknat upp en mängd olika 

beröringslekar de utför med barnen vid olika tillfällen. Detta tror jag är jättebra i träningen att 

samspela med varandra vilket vi behöver både i kompisrelationer och i arbetslivet.  

 

Vi läser i tidningar och hör på tv att överviktiga barn blir fler och fler i Sverige. I Amerika 

har de haft detta problem redan tidigare och enligt mig är Amerika ett presterande land. Du är 

bra för det du gör… och inte den du är. Barnen i Amerika har många fritidsaktiviteter och 

föräldrarna är hårt arbetande folk. Vinna och tjäna mycket pengar samtidigt som du ska vara 

glad och social, är Amerikas ledord enligt mig. Vi tycker tydligen det verkar bra ”över där” 

för vi tar efter mer och mer. De överviktiga barnen kanske äter för att uppleva lugn och ro. 

Uvnäs Moberg (2000) hävdar att vi gör om hunger av närhet till hunger av näring, eftersom 

även magsäcken har känselnerver som triggas igång av beröring, då i form av mat och dessa 

utsöndrar då lugn och ro hormonet Oxytocin, som ger oss en tillfällig känsla av välmående. 

Kanske skulle man kunna massera bort övervikt. Jag tänker att om barnet får mycket av lugn 

och ro beröring så skulle suget på mat försvinna? 

 

Massage har den förmågan att göra så att man vill prata om personliga saker och ventilera 

bekymmer och annat som man funderar på anser Wigforss (2006). Det är därför viktigt att 

barnet är väl förtroget med den som ger massage så att de vågar prata när de känner att de 

vill. Massageterapeuten i observationsstudien hade tagit fasta på detta och lät barnen prata så 

mycket de ville, fast i en låg ton.  
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4.4 Förslag till fortsatt forskning/praktisk tillämpning 

Det vore bra om förskolan gick ner i antal barn per avdelning så att de fick mindre intryck 

under dagen (Ellneby, 2007). Personalen skulle då få möjlighet att hinna med alla barn, alla 

dagar flera gånger per dag. Behaglig beröring borde läggas in som obligatorisk aktivitet flera 

gånger i veckan till alla barn. 

 

Fortsatta forskningsfrågor skulle kunna vara; 

 Om överviktiga barn kan gå ner i vikt av kontinuerlig behaglig beröring?  

 Om det finns någon skillnad på frekvensen av behaglig beröring på barn, från 

personal som jobbat länge inom yrket eller kort tid inom yrket? 
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Bilagor 
 
Bilaga 1 
 

Informationsbrev till föräldrarna 
 

Tycker ni att det är OK att ert barn deltar i min undersökning rörande hälsoinslag på 

förskolan/skolan genom observation?  Mitt kunskapsintresse för undersökningen handlar om 

ifall barnen påverkas av att det deltar i olika hälsosamma aktiviteter på förskolan/skolan och 

dess eventuella påverkan på verksamhetens kvalitet. Undersökningen görs genom 

observation under beröringstillfällen/rörelsestunder och har till syfte att ta reda på hur den 

genomförs.  

 

Resultatet redovisas som ett examensarbete vid lärarutbildningen på Högskolan i Gävle. När 

arbetet är avslutat lämnas materialet till högskolan för arkivering enligt arkiveringslagen 

(1990:782, § 3 och § 10). Observationen kommer att behandlas och redovisas anonymt. Det 

innebär att den inte kan kopplas till ert barn som person eller till förskolan/skolan. Ni har 

alltid rätt att avbryta er medverkan.  

 

Har du frågor om undersökningen eller arbetet i sin helhet, kontakta gärna mig eller 

handledaren. Mvh Maria Haegermarck 

 

Observatör   

Maria Haegermarck 

Lärarstuderande mot barn i tidigare åldrar 

Telefon: xxxxxxxxxxx 

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxx 

 

Handledare: 

Fredrik Von Euler 

Akademin för teknik och miljö 

Högskolan i Gävle 

Telefon: xxxxxxxxxx 

E-mail: xxxxxxxxxxxxx 

 

 

 

Klipp - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

Barnets namn:__________________________________________ 

 

_ _ _ _ Ja, vi godkänner att vårt barn medverkar i observationsstudien.  

_ _ _ _ Nej, vi godkänner inte att vårt barn medverkar i observationsstudien. 

(Lämnas in senast xxxxxxx i kuvertet på anslagstavlan) 

 

Datum.________________ Förälders underskrift:____________________________ 
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Bilaga 2 
 

Informationsbrev till förskolepersonal 
 

Mitt namn är Maria Haegermarck och jag läser sista året på Högskolan i Gävle med 

inriktningen lärare mot yngre åldrar. Nu är det dags för mig att skriva mitt examensarbete 

som inriktas på beröring. Syftet är att undersöka hur beröring på ett naturligt och planerat sätt 

används i förskolan och försöka se vart gränsen går för vad som anses accepterat samt att 

studera beröringens eventuella effekter på barnen och barngruppen i förskolan. Anledningen 

till undersökningen uppkom efter att läst en bok som tog upp information om ett lugn och ro 

hormon, Oxytocin, som utsöndras vid bl.a. beröring. En annan viktig del i valet har varit att 

på något sätt kunna binda ihop förskollärarutbildningen med min tidigare verksamhet inom 

Friskvård. Det finns mycket forskning om stress och stresshormoner. Medan lugn och ro är 

ett ämne som inte utforskats lika mycket.  

 

Undersökningen kommer att utföras genom att samla in information från personal genom 

denna enkätundersökning. Jag kommer även att genom observation på barn, se hur det går till 

vid viss planerad beröring såsom, massage, yoga och Braingym. I arbetet tas hänsyn till de 

fyra etiska reglerna, informationskrav, samtyckekrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav 

(Vetenskapsrådet, 1990), d.v.s. det är frivillig medverkan, helt anonymt, ni kan när som helst 

avbryta er medverkan och materialet kommer att användas till det examensarbete som jag, 

Maria Haegermarck utför. För att studien skall ge ett så korrekt utfall som möjligt är det av 

stor vikt att så många som möjligt vill delta. Har du frågor om undersökningen eller arbetet i 

sin helhet, kontakta gärna mig eller handledaren. Allt material kommer att behandlas 

konfidentiellt, svaren kommer inte att kunna kopplas till enskild individ eller förskola i den 

slutgiltiga rapporten. All personal som deltar i studien kommer att vara anonym. Har du 

möjlighet att svara på enkäten vore det jättebra. 

 

 

Tack på förhand. Med vänlig hälsning 

 

 

 

Maria Haegermarck 

E-mail: xxxxxxxx 

Mobil: xxxxxxxxxxxx 

 

Handledare: Fredrik Von Euler 

Akademin för teknik och miljö     

Högskolan i Gävle  

Telefon: xxxxxxxx 

E-mail: xxxxxxxxx 
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Bilaga 3 

Enkät till personalen 
 
Med beröring menar jag alla tillfällen av kroppskontakt människor emellan, en klapp, 
en kram, en hand på en axel och så vidare. När ni svarar på frågorna ska ni utgå 
utifrån er yrkesroll när ni svarar, inte privat. 
 

1. Ålder  
 
Svar;…………… 
 
2. Hur länge har du jobbat i yrket som förskollärare/barnskötare? 
 
Svar;…………….. 
 
3. Kön 
 
□  Man       □   Kvinna 
 
4. Hur länge har du varit på samma arbetsplats? 
 
Svar;………………………. 
 
 
5. Har ni någon form av planerad, strukturerad beröring på förskolan?  
(t.ex. massage) 
 
□  Ja        □   Ibland        □   Nej 
 
Om ja eller ibland, vilken i så 
fall?.................................................................................. 
…………………………………………………………………………………….. 
 
 
6. Från vem, tror du barnet tycker det är ok att få beröring av?  
(flera alternativ går bra) 
 
□  för barnet känd personal        □   för barnet okänd personal    
     
□  viss personal som barnet har förtroende för 
 
Eventuella kommentarer;…………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………... 
 
7. Vilka ”taktila” lekar brukar ni leka? (med taktila menar jag lekar där beröring 
ingår, t.ex. kull eller sånger där man håller varandras händer) 
Svar;……………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………….. 
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8. Tycker du något av dessa nedanstående alternativ är ok att göra på 
förskolebarnen, om barnen vill? 
                                                         Ja          Nej Ja Nej 

Hålla handen 
 

   Krama om 
 

  

En hand på en axel 
 

   Massera händerna 
 

  

Klappa på huvudet  
 

   Massera benen 
 

  

Klappa på handen  
 

   Massera huvudet 
 

  

Pussa på kinden 
 

   Massera ryggen  
 

  

Pussa på munnen 
 

   Massera magen   

Pussa på magen 
 

   Massera fötterna   

 

Eventuella kommentarer;…………………………………………………………............. 
……………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
9. Hur ofta tycker du att personalen ska beröra barnet? 
 

     

                                         

  0              1               2               3               4               5 
Inte alls                                                                   Så mycket som möjligt 
 
 
10. Tycker du att du hinner beröra barnen så mycket som du vill? 
 

     

     

  0              1               2               3               4               5 
Nej                                                                             Ja, absolut 
 
Eventuella kommentarer?.......................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
 
11. Tror du barnen reagerar negativt på att det används handskar vid blöjbyte? 
 
□  Ja        □   Ibland        □   Nej 
 
Eventuella kommentarer;…………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
 
12. Tycker du det är ok att barnen kramar dig? 
 
□  Ja        □   Ibland        □   Nej 
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13. När tycker du personalen kan beröra barn? 
 
Vid;                                    Ja          Ibland       Nej             Om ja eller ibland, Hur i så fall? 

Mötet på morgonen 
 

    

Matsituationen 
 

    

Samling 
 

    

Lässtund 
 

    

Utelek 
 

    

Pyssel, måla, pussel, 
pärla m.m 

    

Fri lek inne 
 

    

Blöjbyte 
 

    

Vilan  
 

    

När barnet går hem 
 

    

 
Eventuella 
kommentarer;…………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
14. Hur tror du barnet upplever en kram? 
 

     

     

0                1               2               3               4               5 
negativt                                                                       positivt 
 
 
15. Hur tror du föräldrarna upplever det, att en personal kramar deras barn? 
 

     

             

0                1               2               3               4               5 
negativt                                                                      positivt 
 
 
16. Känner du ibland oro för att din beröring ska misstolkas, till att bli negativt 
tolkad beröring? (dvs. sexuellt, förbjuden)? 
 
□  Ja        □   Ibland        □   Nej 
 
Om du svarat ja på fråga 16, gör detta att du medvetet berör barn mindre? 
 
□  Ja        □   Ibland        □   Nej 
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17. Vad tror du händer med barnen vid beröring? 
 
                                        Ja      Ibland     Nej   Ja   Ibland   Nej 

Gladare 
 

    Känner eget värde 
 

   

Ledsen 
 

    Känner sig sedd 
 

   

Lättare att 
koncentrerar sig  
 

    Mer samhörighet i 
gruppen 

   

Svårare att 
koncentrera sig 
 

    Mer medkänsla    

Friskare 
 

    Mer empatisk 
 

   

Oftare förkyld  
 

    Arg  
 

   

Orolig 
 

    Tryggare 
 

   

Lättare för att lära 
nya saker 

    Mindre mobbing i 
gruppen 

   

 
 
 
18. Finns det något barn som reagerar negativt på beröring? 
 
□  Ja        □   Ibland        □   Nej 
 
Om du svarat ja på fråga 18. Hur skulle ni kunna hjälpa det barnet? 
Svar;……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
 
19. Borde vi beröra barnen mer? 
 

     

     

  0              1               2               3               4               5 
Inte alls                                                                      Ja, absolut 
 
 
 
 
Övriga synpunkter;………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 4  
 

Taktila lekar 
 
Biltvätten Två barn eller vuxna står mitt emot varandra och 

föreställer en biltvätt. De andra barnen är bilar som på 

alla fyra ”kör” in i tvätten, en i taget. De beställer vad 

de vill ha för behandling. Några som är försiktiga med 

beröring kanske bara beställer avspolning 

eller torkning, medan andra beställer allt från 

underredsbehandling till polish. 

 

Varg och lamm Ett av barnen utses till varg. Denne ska kulla de övriga 

genom att trycka en kudde i magen på lammen. Den 

som blir kullad blir ny varg. Nu kan lammen rädda sig 

genom att krama om varandra när vargen närmar sig. 

När vargen passerat måste man släppa. 

 

Kudden Ligg med huvudet på en kompis mage och känn att: 

- när ditt huvud åker upp, andas du in 

- när huvudet sjunker, andas du ut 

 

Baka liten kaka Baka, baka liten kaka (rulla, vagga barnets kropp) 

Rulla, rulla liten bulla (fortsätt rulla och vagga) 

Ringla, ringla liten kringla (stora, mjuka cirkelrörelser 

med hela händerna) 

Bre på smör (långa strykningar uppifrån och ner till 

fötterna) 

Sockra, sockra (”picka” med fingertopparna utan att 

kittlas) 

Hysch in i ugnen (fös försiktigt/ rulla kroppen ifrån 

dig) 

De första gångerna gör den vuxne det på barnen, 

sedan gör barnen det två och två. En ligger på golvet 

och är deg, den andre bakar. 

Sedan byter barnen roller. 

 

Ramsa på skötbordet Fotborre, benborre, knäknorre, lårvecke och lilla 

vällingsäcken (knåda lite försiktigt de olika 

kroppsdelarna medan du säger ramsan) 

 

 

Ännu fler behagliga beröringslekar 

 

Katten är lat och ligger  

och sover 

God morgon – god middag  

– god kväll 

Olika sånglekar där man håller 

varandras händer 

Tingelinge tåget går Törnrosa Nordanvind 

Disco  En bonde i vår by Drama lek 

Under hökens vingar En elefant balanserade Kull 

Björnen sover I ett hus vid skogens slut Här är jag 

Ringlekar Bulleri – bulleri.,– bock Ormen långe 

Tunnelkull Danslekar Sånglekar 

Hundtvätten Torkar varandra på låtsas på 

gymnastiken 
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Bilaga 5 

Förskolans massageprogram 
Reviderad version utifrån bland annat kompendier från Axelsons Gymnastiska Institut. 
Barnet ligger ner, med början på mage. Arbeta med lugna, stora händer. Trycket skall vara riktat 

uppåt, med jämn styrka. Utför greppen 3-4 gånger. Samma grepp kan göras på rygg, ben och armar. 

Ett bra tips är att använda olja, dock sparsamt. En vegetabilisk olja tas lättast upp av kroppen och är 

att föredra. 

 

1. Rygg Grundgreppen. 

- Effleurage (med hela handen). En hand på var sida om ryggraden. 

Strykning, tryck uppåt, glid neråt. 

- ”Skidåkning” Trycket är på handloven, arbeta växelvis med 

händerna. 

- Strykning. Samma som första greppet. 

 

2. Nacke ”Kaningreppet” Ta ett grepp om nackmusklerna och lyft. 

 

3. Ben– baksida - Grundgreppen: arbeta längs hela benet. Strykningar och knådningar 

med hela handen. 

- ”Kaningrepp” vid akilleshälen. 

 

4. Ben – framsida - Grundgreppen: arbeta längs hela benet. Strykningar och knådningar 

med hela handen. 

 

5. Fot - ”Tvålen” (knåda fotsulan med handloven). 

- Väck tårna genom att dra i dem en och en. 

- ”Rullbrädan”, låt tummarna glida längs fotens långsidor. 

- ”Tvåla” igen. 

 

6. Mage - ”Hjärtat” stora strykningar med båda händerna, som ser ut som ett 

hjärta. 

- ”Skidåkning” på tvären. Använd handlovarna växelvis. 

- Avsluta med ”hjärtat”. 

 

7. Arm Grundgreppen: arbeta längs hela armen. Strykningar och knådningar. 

 

8. Handen - ”Brytgreppet” (fingrarna under handflatan, handlovarna glider från 

handryggen ner mot sidorna). 

- Vända handen – gör cirklar i handflatan. 

- Massera och dra i fingrarna. 

- ”Tvålen” (knåda handflatan med handlovarna). 

 

9. Ansikte - Klappa pannan. Stryk från näsroten mot håret med hela handen. 

- Strykningar med tummarna på pannan från mitten och utåt. 

- Friktioner vid tinningarna med pek- och långfinger. 

- Sätt knogarna mot tinningarna, dra ner mot hakan och vänd och dra 

uppåt. Klappa pannan. 

- Sätt knogarna mot tinningarna, dra ner till kinderna och vänd och dra 

uppåt. Klappa pannan. 

- Strykningar från hakan upp mot öronen och ut i håret. 

- Lägg stilla händerna på pannan för att ge tillbaka värmen man fått 

från kompisen. Ta bort en hand, vänta lite och ta bort andra handen 

 

 


