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Föräldrakompendium 
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1.	 INDISK	MJÖLKNING 2.	 KRAM	OCH	GLID

6.	 TUMPRESS

3.	 TUMME	ÖVER	TUMME 4.	 TÅRULLNING

5.	 UNDER	TÅRNA	OCH	TRAMPDYNAN

Ben och fötter

Börja med att ta kontakt med barnets ben genom vilande händer.
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7.	 FOTENS	OVANSIDA 8.	 ANKELCIRKLAR

12.	 SAMMANBINDNING

9.	 SVENSK	MJÖLKNING 10.	RULLNING

11.	RUMPAVSLAPPNING

Gör en svepande strykning med båda händerna från 
rumpan till fötterna.
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2.	 VATTENHJULET	DEL	A

3.	 VATTENHJULET	DEL	B

1.	 VILANDE	HÄNDER

4.	 TUMMARNA	TILL	SIDORNA

5.	 SOL	OCH	MÅNE

7.	 FINGERPROMENAD

6.	 I	LOVE	YOU

Mage

“Looooove” “Yooooou”

“Iiiiiiiii” 
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2.	 ÖPPNA	BOKEN

4.	 SAMMANBINDNING

1.	 VILANDE	HÄNDER

3.	 FJÄRILEN

Bröst

Gör en svepande strykning med båda händerna från 
bröstet till magen och ända ner till fötterna.
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Armar och händer

2.	 ARMHÅLAN

3.	 INDISK	MJÖLKNING

6.	 HANDENS	OVANSIDA

1.	 VILANDE	HÄNDER

4.	 KRAM	OCH	GLID

5.	 HANDFLATAN	OCH	FINGERRULLNING
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Gör med båda händerna en lång svepande  
strykning från barnets axlar till bröstet, magen, 
benen och fötterna.

8.	 SVENSK	MJÖLKNING7.	 HANDLEDSCIRKLAR

9.	 RULLNING 10.	 SAMMANBINDNING
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1.	 ÖPPNA	BOKEN

3.	 TILL	NÄSRYGGEN,	UNDER		
	 KINDBENEN	

2.	 ÖGONAVSLAPPNING

6.	 ÖRONEN,	KÄKVINKLARNA,	HAKAN

5.	 KÄKAVSLAPPNING

4A.	LEENDE	OVANFÖR	ÖVERLÄPPEN

4B.	LEENDE	NEDANFÖR	UNDERLÄPPEN

Ansikte
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2.	 FRAM	OCH	TILLBAKA

3.	 SVEPANDE	STRYKNING	DEL	A

6.	 KAMNING

1.	 VILANDE	HÄNDER

4.	 SVEPANDE	STRYKNING	DEL	B

5.	 RYGGCIRKLAR

Rygg
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Sträckövningar

De här rörelserna stretchar varsamt barnets armar och ben, masserar magen och bäckenområdet samt rätar  
ut ryggraden.

Ta det försiktigt och gör det till en rolig stund med ramsor och lekar.

4. Upp och ner
 Håll ihop barnets knän och för upp med mot 

magen, räta sedan ut dem igen. Om barnet inte 
vill böja och/eller räta på benen, så försök att 
med varsamma gungande rörelser få barnet att 
slappna av. Upprepa flera gånger.

5. Cykla
 För varsamt upp ett knä i taget mot magen och 

gunga, sträck ut och slappna av.

 Rytmen är: upp – upp – upp - sträck ut. 
Upprepa.

1. Korsa armarna
 Korsa barnets armar växelvis över bröstet tre 

gånger. Sträck sedan försiktigt ut armarna åt 
sidorna.

 Rytmen ska vara: korsa – korsa – korsa – öppna. 
Upprepa.

2. Korsa armen och benet
 Korsa motsatt arm och ben omväxlande över 

och under varandra - arm mot bröstkorg, fot mot 
axel (knäet får böjas) - och sträck sedan ut. 

 Rytmen är: korsa –korsa – korsa – öppna.
Upprepa med motsatt arm och ben.

3. Korsa benen
 Korsa benen växelvis över magen tre gånger. 

Sträck sedan försiktigt ut benen mot dig.

  Rytmen är: korsa – korsa - korsa –sträck. 
Upprepa.
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Massage för att lindra kolik och gaser 

Den här massagen kan användas när man möter problem som magont, gaser, förstoppning eller kolik. 
Upprepa strykningarna tre gånger, två till tre gånger om dagen i minst två veckor.

Andra metoder som också kan hjälpa är: vilande händer, beröringsavslappning och omslutande beröring.

Sol och måne

1. Vilande händer
 Börja med att ta några djupa andetag för att 

slappna av. Låt händerna vila på barnets mage 
och förbered barnet genom att söka ögonkontakt 
och berätta vad som ska hända.

2. Vattenhjulet del A
 Gör strykningarna sex gånger med varje hand. 

Stryk omväxlande med höger och vänster hand 
från revbensbågen till benen.

3. Upp med knäna
 Håll ihop barnets knän och för dem varsamt upp 

mot magen. Håll kvar och räkna sakta till sex.

4. Beröringsavslappning
 Använd röst, händer och rytmiska klappar/

vaggningar för att hjälpa barnet att slappna av.

5. Sol och måne
 Upprepa sex gånger.  

Ena handen ritar en hel cirkel medurs. Den andra 
handen ritar en halvcirkel medurs (ungefär från tio 
till fem på en klocka).

6. Upp med knäna
 Håll ihop barnets knän och för dem varsamt upp 

mot magen. Håll kvar och räkna sakta till sex.

7. Beröringsavslappning
 Använd röst, händer och rytmiska klappar/

vaggningar för att hjälpa barnet att slappna av.

Vattenhjulet del A
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Vakentillstånd

Schema över medvetandetillstånden
Som förälder kan man hjälpa sitt barn hantera sömn- och vakentillstånd. Efterhand som barnet utvecklas 
kommer hon/han att smidigare övergå från ett tillstånd till ett annat. Omgivningen påverkar också hur hon/han 
klarar av växlingarna. Mognad och temperament avgör om barnet själv klarar av att övergå från ett tillstånd till 
ett annat eller om hjälp behövs.

LUGN	VAKENHET

• Barnet är klarögt och mottagligt för intryck
• Är uppmärksamt och tittar sig omkring
• Rör sig lugnt och avspänt
• Andas regelbundet
• Visar intresse och koncentration
• Kan vrida sig bort från alltför mycket stimulans 

för att behålla sitt lugna vakentillstånd.

I det här tillståndet är barnet som mest mottagligt 
och läraktigt. Det är den bästa tiden för massage.

AKTIV	VAKENHET	/	KINKIGHET

• Barnet rör sig ganska mycket
• Andas oregelbudnet
• Är gnälligt
• Har svårt att vara uppmärksamt eller fokusera

Det här tillståndet följer ofta på ett lugnt 
vakentillstånd och kan vara tecken på 
överstimulering, leda eller behov av något slags 
förändring. När barnet får respons kan det återgå 
till ett lugnare tillstånd. 

GRÅT

• Barnet rör sig mycket
• Gråter med olika intensitet och tonläge vilket 

kan ge ledtrådar till orsaken
• Gör grimaser, ofta med slutna ögon
• Kan få färgförändringar i huden

Det här tillståndet ställer krav på att man 
lyssnar till barnets behov av att något upphör 
eller förändras. Gråt kan också handla om 
en känslomässig urladdning som kräver stor 
förståelse och empati.

Sömntillstånd

DJUP	SÖMN	(LUGN	SÖMN)

• Barnet andas lugnt, djupt och regelbundet
• Har inga snabba ögonrörelser under slutna 

ögonlock (NREM-sömn)
• Ligger för det mesta helt stilla
• Har låg kroppsaktivitet med mycket  

sporadiska rörelser eller sprittningar

I detta tillstånd sker tillväxt och utveckling.

LÄTT	SÖMN	(AKTIV	SÖMN)

• Barnet andas snabbare, mer oregelbundet  
eller ytligare

• Har snabba ögonrörelser under ögonlocken 
(REM-sömn)

• Kan öppna ögonen kortvarigt
• Gör sugrörelser, suckar och ler av och till
• Spritter till sporadiskt och har lätta,  

övergående ryckningar

I det här tillståndet är barnets hjärna mycket  
aktiv och har fullt upp med att lagra och 
organisera upplevelser och information.

Övergångstillstånd
DÅSIGHET

• Barnets ögon är tunga, irrande eller slutna  
med fladdrande ögonlock

• Rör sig och andas oregelbundet
• Kan vara gnälligt
• Reagerar långsammare

I det här tillståndet försöker barnet antingen 
somna om eller vakna ordentligt.
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Oljor

Mineraloljor och syntetiska oljor
All mineralolja utvinns ur petroleum medan 
syntetisk olja framställs på laboratorium. 

Nackdelar med att använda 
mineralolja eller syntetisk olja till 
spädbarnsmassage 

• Gör barnets hud hal och kan därför kännas 
riskabel när man hanterar barnet.

• Oljan kan vara upplevas för kladdig för att  
man ska vilja klä på barnet efteråt.

• De flesta mineraloljor och syntetiska oljor  
är parfymerade och kan ibland leda till  
reaktioner på överkänslighet. 

• Mineraloljor och syntetiska oljor har inget 
näringsvärde.

Eteriska oljor
IAIM avråder bestämt från att använda eteriska 
oljor i samband med spädbarnsmassage.

Vegetabiliska oljor
IAIM rekommenderar att spädbarn masseras med 
oparfymerad, kallpressad vegetabilisk olja av hög 
kvalitet (helst ekologisk).

Kallpressad olja framställs genom att man pressar 
växter såsom frukter, fröer eller nötter, på mekanisk 
väg vid låg temperatur.

Några fördelar med att 
använda vegetabilisk olja till 
spädbarnsmassage

• Den innehåller välgörande ingredienser som 
vitaminer och mineraler

• Har ingen tillsatt parfym som kan dölja 
förälderns och barnets naturliga doft  
(viktig i anknytningsprocessen)

• Är ätlig och känns därför igen av kroppen  
som ett nedbrytbart födoämne

• Ger näring åt huden 

Några nackdelar 

• Vegetabilisk olja härsknar efter ett tag genom 
oxidering. Detta märks genom att doften 
förändras, så lukta därför på oljan före 
massagen.

• Kvaliteten kan variera beroende på skörd och 
framställningsmetod.

Rekommendationer

• Oljan bör helst förvaras i en mörk flaska eller 
burk och lagras svalt och mörkt 

• Vid öppna sår, hudinfektioner eller eksem bör 
man undvika olja på de känsliga hudpartierna. 

Bruket av oljor är ett komplicerat ämne som alltjämt är föremål för forskning. Vilken typ av olja man använder 
beror på många faktorer såsom kulturella preferenser, familjetraditioner, hudtyp, tillgång och kostnad.
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Förslag för det växande barnet

Aktiv krypålder
• Ha medvetandetillstånden i åtanke och vilken tid som passar bäst (helst lugn vakenhet).

• Massera den kroppsdel som barnet tycker bäst om.

• Använd sånger och ramsor.

• Anpassa massagen till hur barnet vill sitta eller ligga.

• Låt gärna barnet sitta i knät så att det ser vad som händer.

• Massagestunden ska vara lekfull och rolig

• Ge barnet mjuka leksaker och tygböcker att sysselsätta sig med.

• Prova att ge massage i badet.

Småbarnsåldern
• Använd avslappnande strykningar vid läggdags.

• Kalla massagen t ex för ”massage för stora pojkar/flickor” istället för ”spädbarnmassage”.

• Var beredd på att barnet kan motsätta sig massage på vissa delar av kroppen.

• Använd sånger, ramsor och lekar under massagestunden.

• Be om lov på ett annorlunda sätt för att undvika det typiska ”nej”-svaret. Låt t ex barnet välja vilken del av 
kroppen som ska masseras.

Förskoleåldern
• Berätta historier för att inspirera barnets fantasi.

• Kalla det ”massage för hjältar/hjältinnor”.

• Sjung visor eller använd rim och ramsor.

• Låt barnet välja vilken del av kroppen som ska masseras.

Skolåldern
• Låt barnet berätta en historia under massagestunden.

• Strykningarna kan behöva anpassas för längre armar och ben.

• Relatera till barnets fritidsaktiviteter och intressen.

Tonåren
• Respektera blyghet,

• Låt tonåringen välja musik under massagen.

• Prova att ge hand-/fotmassage eller massera axlarna medan ni tittar på en film.

• Erbjud axelmassage som ett avbrott från läxläsningen.

• Ställ öppna frågor för att inspirera till tankeutbyte.

• Ge positiva kommentarer för att främja och stärka tonåringens självkänsla.

Kom ihåg att alltid fråga om lov.



© International Association of Infant Massage 2013 • www.iaim.net

•  IAI M  •

In
te

rn
at

io
na

l A
sso

ciation of Infant M
assage

Att lyssna till spädbarn

I artikeln Att lyssna på spädbarn skriver 
Vimala McClure:

‘Tänk dig att du just har varit med om en väldigt 
traumatisk upplevelse, någonting som verkligen 
har berört dig på djupet. Du är på gränsen till 
att börja gråta och du är oförmögen att slappna 
av eller koncentrera dig och du vänder dig till 
din partner eller en vän för att få hjälp. Du börjar 
berätta vad som hänt och hur det påverkar  
dina känslor.

Efter en stunds medkänsla börjar din vän hyssja 
åt dig och säga: “Såja, strunta nu i det. Gråt inte, 
jag står inte ut när du gråter. Kom igen, var glad 
nu. Jag fixar något åt dig att äta. Du kanske borde 
gå till doktorn.” Förmodligen kommer du att torka 
tårarna och gömma smärtan inom dig för att 
hålla kvar vänskapen och för att din väns reaktion 
har visat att du inte kan vara dig själv i hennes 
sällskap.

Tänk dig nu in i samma situation men med en 
annan reaktion från din vän. Du börjar berätta 
vad som hänt och hur du mår. Din vän ser dig 
i ögonen. Hon lutar sig fram och tar din hand. 
“Jag är här, berätta allt för mig. Jag kan se att du 
verkligen mår dåligt och jag vill att du ska veta att 
jag är din vän och att jag vill hjälpa dig att ta dig 
igenom det här.” Hon lägger armen om dig och du 
slappnar av och låter gråten komma i den trygghet 
som hennes närvaro skapar. Du pratar på, ibland 
osammanhängande, och hon finns där och säger: 
“Berätta mer. Vad hände sen? Det måste ha varit 
så jobbigt för dig.” Du känner hennes ärliga stöd 
och det förtroendet får dig att verkligen lätta ditt 
hjärta och att till slut ta dig samman igen. Ditt 
förhållande till henne har stärkts, hon mår bra av 
att ha ställt upp för dig och du är bättre rustad att 
gå vidare mot att må bra igen.’

När en bebis gråter av fysiska skäl behöver 
man göra något konkret åt gråten. Om gråten är 
känslomässig kan man gå tillväga på olika sätt. I sin 
artikel föreslår Vimala en trestegsmetod, som bara är 
en av flera möjligheter. 

 1. Ta ett långt, långsamt, djupt andetag och  
  slappna av.

 2.  Glöm allt annat.

 3.  Knyt an till barnet, öga-mot-öga om det går.

Om barnet undviker ögonkontakt, lägg varsamt men 
bestämt händerna på barnets kropp och låt händerna 
förmedla viljan att lyssna till vad barnet har att säga.

Stanna kvar hos barnet, var avslappnad och lyhörd 
och lyssna och svara genom att iaktta barnets 
kroppsspråk. Titta på barnets mun och ögon. När 
man är säker på att barnet känner sig hört och har 
sagt det mesta av vad som behövde sägas är det 
dags att erbjuda tröst genom att vagga, gå omkring 
eller klappa för att hjälpa barnet att samla sig igen. 
Ett barn som känner att någon har lyssnat sover alltid 
djupare efteråt och känner tillit.

När vi verkligen lyssnar på våra små barn fyller vi 
alla deras känslomässiga behov. Det underliggande 
budskapet är: “Du förtjänar respekt. Du är värdefull 
precis som du är.” Barnet får möjlighet att hålla med, 
får större självförtroende och känner att det har 
en viktig plats här i världen. Sensoriska receptorer 
uppfattar budskapet och hela kroppen slappnar av. 
Vimala avslutar med:

‘Bägaren i det här barnets hjärta är fyllt till brädden 
och när hon växer upp kommer hon att vilja dela med 
sig av sin kärlek till andra. Och hur kommer hon att 
göra detta? Jo, genom att följa den förebild hon har 
själv haft. Hon kommer att finnas där för andra på 
samma sätt som någon har funnits där för henne. 
Vilket enastående, sunt kretslopp!’


