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Småbørnskonference 2017
At blive berørt 

- Udvikling af 0-3årige børns deltagelse gennem 
omsorgsfuld berøring og massage 



Baggrund for undersøgelsen

Barnet i Centrum 1: 
• Beretninger om 0-2årige børn i udsatte positioner 

(hyppige konflikter, vrede, uro og manglende 
opmærksomhed)

• Beretninger om hvordan berøring og massage 
transformerer børns deltagelse og trivsel

Dette ville jeg undersøge lidt nærmere



Andel af 1-årige børn i dagtilbud

Kilde: Nordisk Statistisk Årbog 2011 



• 38 procent af danske børn tilbringer min. 8 timer i 
dagpleje, vuggestue eller børnehave hver dag. 
(YouGov for Kristeligt Dagblad i 2015. N: 999 
forældre til 0-5årige).

• Massivt policy fokus på udvikling af børns verbale
sprogkompetencer i Danmark

• 93% af menneskelig kommunikation er non-verbal 
(kropssprog, mimik etc.) (Borg, 2008)

• Stigende berøringsangst også i Danmark. “No 
touch policy” fra fx USA vinder også indpas i
Danmark

Hvorfor er berøring et relevant emne



• Barnets sansemæssige oplevelse af berøringen er 
altid forbundet med et følelsesindhold (det Stern 
(1985) kalder amodal perception). 

• Berøring er således kilde til barnets erfaringer med, 
hvad det vil sige at være menneske – på godt og ondt

• Berøring kan være en måde at kommunikere på, en 
måde at møde det før-verbale barn.

Hvorfor er viden om berøring i pædagogiske 
sammenhænge vigtig?



• To kategorier af berøring: (1) procedure (2) omsorg
• Berøring af tidligt fødte har affektregulerende effekt

(Koester, Papousek & Papousek, 1989) og kan
forandre et barns adfærdsmønstre (Muir & Field, 
1979)

• Berøring kan bidrage til at skabe en sikker
tilknytning mellem mor og barn (Gural & Polat, 
2012) 

• Selv om berøring (massage, penselsstrøg) og non-
verbal kommunikation er vital for småbørns 
udvikling (Field, 2014), er forskning i berøring og 
massage i dagtilbud meget begrænset (Field et al., 
1994; Stack & Jean, 2011)

Eksisterende forskning



Undersøgelsen

• Kvalitativt casestudie der beskriver og analyserer den 
sociale situation (Hedegaard, 2012) for 13 pædagogers
og dagplejers berøringspraksis (mellem 2 måneder og 
8 års erfaring med berøringspraksis)

• Studiet trækker på en sociokulturel læringsforståelse 
(Bruner 1996; Dreier, 1999)

• Hundeide’s (2007) begreb zone of intimacy benyttes til 
at analysere berøringspraksis som (primært) non-
verbal samspil 

• Praksisfortællinger (Hansen, 2009) benyttes som et 
vidnesbyrd om de pædagogiske processer set gennem 
pædagogens/dagplejerens egen optik



Kilde: Hundeide, 
2007



Grundidéen i affektiv afstemning er, at deltagere i en social situation kan 
dele affektive aspekter af deres subjektive oplevelser.
Den voksnes gengivelse af barnets ”indre”, beror på en medfølende 
indstilling (sensitivitet). Omsorgspersoner skaber gennem afstemningen 
en rettethed (Zahavi) mod barnets indre, selvom adfærden ses på det 
ydre.
• Barnet giver et affektivt udtryk, mimisk, vokalt, gestisk eller kropsligt
• Pædagogen reagerer på en observerbar måde, der giver forskeren  

indtryk af matchning eller afstemning i forhold til barnets udtryk
• Barnet ser, hører eller føler pædagogens respons (Stern, 2005)
 Tilstedeværelse af intersubjektivitet er forudsætning for den affektive 

afstemning.« (Køppe, Harder og Væver, 2005. s. 227). Når pædagog og 
dagplejers bevidst eller ubevidst deler barnets aktivitet, tanker eller 
følelser (Stern, 2004). Stern beskriver affektiv afstemning som en form 
for intersubjektiv relatering i lighed med evnen til at dele mentale 
tilstande 

 Er med til at skabe nærvær og mødeøjeblikke under berøringen

Affektiv afstemning og intersubjektivitet



• Hvilken betydning har 
berøring for voksen-barn 
samspillet og børns 
deltagelse i vuggestue og 
dagpleje?

• Ex på spørgsmål til 
deltagerne: Hvordan 
bruger du 
massage/berøring i dit 
dagtilbud? hvordan får den 
betydning for dit samspil 
med barnet? og for barnets 
deltagelse?

Forskningsspørgsmål



Teoretisk forståelse

• Læring kan/skal ikke reduceres til bevidst og 
verbaliseret viden. Det er vigtig at kropslig og non-
verbal viden indtænkes (Wenger, 1998) 

• Kroppen er noget vi har/er – og noget vi tilegner os
(Langaas, 2013). Derfor skal vi hjælpe barnet med at 
lære om og med kroppen

• Barnet skal lære at være berørt/affected, ved fx at 
den voksne giver opmærksomhed og mening til de 
kropslige fornemmelser barnet ikke selv relaterer til
(fx arousal niveau, spændinger og vrede) 



• ”Læring finder sted i kraft af, at den lærende tager del i 
social praksis og at han/hun udvikler eller ændre sin 
deltagelse heri” (Dreier, 1999)

• Deltagelsesbegrebet sætter fokus på: (1) det handlende 
barn (2) barnets engagementer, interesser og intentioner i 
situationen (3) Hvordan omgivelser/samspil understøtter 
barnets deltagelse/medbestemmelse

• Fokus rettes mod hvad det bliver muligt for barnet at 
opleve og erfare fra øjeblik til øjeblik

 Hvordan beskriver pædagoger og dagplejer at de udvikler 
barnets deltagelse gennem berøring og massage – hvad 
gør den voksne det muligt for børnene at deltage i?

Læring som deltagelse



• ”Det er ligesom man sidder i en 
verden for sig selv, hvor kun os 
to er til stede… der opstår et 
fantastisk nærvær”

• ”Jeg føler helt klart, at vi 
kommer tættere på hinanden, at 
der er en dybere samhørighed 
(måske en bedre forståelse for 
hinanden?)”

• ”Børn som kan være 
”belastende” og anstrengende i 
mange dagligdagssituationer 
kan vise sig fra en stille og rolig 
side under massagen, og her 
være et fuldt elskelige børn”.

Samhørigheden næres



• ”Massagen er med til at give barnet overskud til at være 
sammen med de andre børn, fordi barn-voksen relationen er 
kommet mere på plads”

• ”Jeg oplever helt klart, at de [børnene] får et tættere bånd til 
hinanden. De bliver mere afslappede og åbne. De er begyndt 
at kramme hinanden meget – spontant og i forskellige 
situationer.”

• ”Den yngste dreng på 1,5 år trøstede en pige på 2 ved at 
holde om hende og ae hende på ryggen op og ned flere 
gange, uden at sige et ord. Pigen vendte sig pludselig om til 
drengen, gav ham et knus og løb videre til en ny aktivitet”

• ”Massagen giver en ro på barnet, som gør, at det lettere kan 
tackle svære situationer. Derved kommer der et bedre socialt 
samspil og en større tolerance i gruppen”

• ”Er barnet lidt ked af det, kan penslen også hjælpe til at 
skabe en god stemning og give ro til at føle sig klar til leg”. 

Styrker det sociale samspil mellem børnene



”Jeg havde en dreng i dagplejen som ofte var udfordret 
sprogligt og i samværet med de andre børn. Han blev ofte 
frustreret, da han ikke havde noget sprog, selv om han var 
den ældste. Når han blev frustreret trak han sig fra legen 
og begyndte at gå/løbe rundt, uden at kunne finde ro til at 
gå i gang med noget nyt. Jeg begyndte at tilbyde ham 
penselstrygning, når han kom i disse situationer. I starten 
tog det længere tid før han blev roligere, men ret hurtigt 
fandt han ud af at det hjalp ham. Jeg penslede ham stille og 
roligt og snakkede til ham med en beroligende stemme. 
Han blev helt rolig og salig, og på et tidspunkt når han 
synes han havde fået nok, viste han selv tegn til at nu var 
det nok, og så kunne han gå i gang med at lege igen uden 
problemer.”

Udvidelse af barnets deltagelse



• ”Vi havde en dreng som havde svært ved at komme 
ud af sine raserianfald. Det slog mig, måske hjælper 
penselstrøg. Jeg penslede ham i hans vrede, og når 
vi ellers ikke kunne nå ham med ord og han ikke ville 
kontaktes. Penslingen gjorde at han slappede af og 
fik fokus flyttet væk fra vreden.”

• ”Sara kunne godt selv komme og bede om masse, 
især når der var noget som gik hende imod. Hvis hun 
fx drengene drillede hende og hun blev frustreret. Så 
kom hun selv og bad om penselstrygning. Hurtigt 
faldt hun til ro og humøret blev godt igen”.

Udvidelse af barnets deltagelse 



Berøring styrker selvreguleringen

• ”Berøringen giver barnet en holdeplads for flakkende fokus.”
• ”Berøring gør børnene yderst kompetente i forhold til at 

fornemme hvad deres følelsesliv består af.”
• ”Jeg oplever at berøringen gør dem bedre til at vente på tur”
• ”Når Alma får massage kan hun ligge helt stille og bare tage 

imod også selvom, der sker andre spændende ting i lokalet. 
Normalt vil hun afbryde sin leg og gå derhen, hvor der sker 
noget”.

• ”Massagen giver en ro på barnet, som gør, at det lettere kan 
tackle svære situationer. Derved kommer der et bedre socialt 
samspil og en større tolerance i gruppen”

• ”Der skal meget mere til at ”vælte læsset” og barnet kan 
komme meget længere ned i arousal”.

• ”Det giver en ro på barnet. Jo mere ro, jo større overskud til at 
tackle svære opgaver.”



• ”Jeg oplever, at det øger opmærksomheden, når en 
kropslig bevidsthed kobles med sansestimulerende 
aktivitet”

• ”Jeg bruger især massage til urolige børn.
• ”Det nærvær der er under massagen gør at barnet er 

nødt til at bruge sine sanser. Børnene bliver 
opmærksomme på egen krop, mig som massør, min 
stemme, mine berøringer, min mimik, de oplever 
afslappelse, kontra øjeblikke med fuld gang i den 
under leg”. 

Berøring fokuserer opmærksomheden



Det bliver synligt, at:
• Berøring kan skabe en zone af intimitet og 

samhørighed – også bagefter
• Både voksen og barn er medskabere af samspillet
• Det intersubjektive rum udvides ved berøring
• Erfaringerne med berøring styrker den voksnes 

ansvarsfølelse overfor barnet
• Berøring styrker ikke kun dyaden men også 

samspillet med de øvrige børn. Fx bliver børnene 
bedre til at se situationer fra de andre børns 
perspektiv.

Analytiske pointer



• Massage og penselstrøg er ikke afslappende eller 
behagelig, hvis ikke tilliden til den der udfører den er 
til stede. 

• Børn har forskellige præferencer som man er nødt til 
at lære at kende. 

• Nogle børn kan (af gode grunde) have rigtig svært 
ved kropskontakt.

• Vi skal ALTID anerkende barnets urørlighedzone
(Løgstrup)

Centrale opmærksomhedpunkter



Praksisberetning fra BIC1 deltager som jeg fik 
forleden:
• Line stoppede 1.juni en måned efter kom hun på 

besøg i dagplejen. Hun havde ikke været hos mig 
mere end 10 minutter førend hun resolut gik hen for 
at finde massagepenslen. Hun kom hen til mig, holdt 
penslen op foran mig, kiggede mig meget 
vedholdende i øjnene hvorefter hun sagde: " 
Monstro man kan få noget massage ?

Besøg af Line – tidligere dagplejebarn



• “Vi skaber hinandens verden og skæbne. At vi 
normalt ignorerer dette faktum kan nemt forklares: 
Det er en almindelig observation, at de mest
elementære dele af vores eksistens, er dem vi er
mindst opmærksomme på” (Løgstrup, 1971).

Afsluttende pointe



• Hvordan vil I beskrive den pædagogiske 
bevidsthed om berøring i jeres dagtilbud?

• Flyder berøring mere eller mindre end for 3-5 år 
siden i pædagogisk praksis?

• Er der tilstrækkelig fokus på berøring og non 
verbal kommunikation i danske dagtilbud?

Hvad er jeres erfaringer?



Tak for 
opmærksomheden
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