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Att ge sin lilla bebis massage väcker inte bara ömsesidigt 
välbehag. Den kärleksfulla beröringen stärker också 
anknytningen och gör dig som förälder mer lyhörd inför 
ditt barns kroppsspråk och signaler.

TEXT EVA-LOTTA SIGURDH FOTO PETER NORDAHL

Närhet och 
mys med  
babymassage

E
N EFTER EN droppar de 
nyblivna mammorna och 
deras små telningar in. 
Någon snusar gott i sin 

vagn, en annan skriker förtvivlat 
efter mat och blir snabbt ammad. 
Ytterligare ett par mer eller mindre 
nyfödda småttingar ser sig nyfi
ket och vaket omkring, som om 
de förstår att en mysig stund med 
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mamma och ett gäng jämngamla ”kom
pisar” väntar.

Vi befinner oss på Öppna Förskolan 
Stureby i södra Stockholm där instruk
tören, tillika förskoleläraren Ulrika 
Calissendorff strax ska hålla andra kurs
omgången i babymassage för den lilla 
gruppen. Rummet är väl förberett med 
behaglig nakenbebisvänlig tempera
tur och dämpad belysning. I bakgrun

den spelas stämningsfull musik, som 
är lätt att nynna med i och på golvet 
har hon placerat ut varsin skötbädd i en 
cirkel, med plats för varje mamma mitt 
emot sitt barn.

– Babymassage innebär en stimule
ring av alla sinnen, förklarar Ulrika de 
genomtänkta förberedelserna, där inte 
bara själva beröringen utan också så
dant som ögonkontakt, doft och närhet, 

Babymassage är en stund av avslappning och välbefin-
nande.

Deltagarna i gruppen är redo för en mysig 
stund tillsammans med sin bebis.

Ulrika Calissendorff leder gruppen genom att visa på 
en docka.

VAD ÄR  
BABYMASSAGE?
Babymassage är en kärleksfull beröring 
av barnets hud, där alla sinnen hos 
barnet stimuleras genom kombinationen 
av beröring, ögonkontakt, dofter och 
närhet.

Babymassage är ingen behandling utan 
en möjlighet för dig som förälder att ut-
veckla och fördjupa samspelet med ditt 
barn under prestigelösa och avslappna-
de former. Det kan även lindra magknip.

Utbildningen i babymassage är inter-
nationell och alla svenska instruktörer 
måste ha en certifiering från Föreningen 
för Instruktörer i Spädbarnsmassage 
(FIS).

Kurser i babymassage erbjuds inte av 
någon central enhet, utan anordnare kan 
vara allt ifrån BVC till öppna förskolor och 
Svenska Kyrkan.
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kanske sång och småprat också är 
viktigt för helhetsupplevelsen. Allt 
detta får barnet att känna sig älskat 
och tryggt.

Krävs några särskilda förberedelser?
– Nej, inte mer än att ta med en 
handduk att lägga barnet på och 
några extra tvättlappar, i fall olyck
an är framme. Bebisen ska ju helst 
vara naken för att man ska kunna 
komma åt överallt.

– Sedan är det bra om barnet är 
nyvaket, men inte för nymatat inn
an – fast det är ju svårt att planera 
på en kurs så ofta behöver de amma 
ändå. 

DELTAGARNA ÄR IVRIGA att komma 
igång och Ulrika inleder som alltid 
med att låta mammorna bjuda in 
sitt barn: 

– Nu tar vi lite olja i handen, ser 
bebisen i ögonen och frågar ”får jag 

massera dig?” säger hon mjukt när 
alla slagit sig ner på golvet.

När ingen tycks protestera (vilket 
annars märks väldigt tydligt hos 
barnet, menar Ulrika) fortsätter 
hon:

– Vi börjar med att repetera ben 
och fötter från förra gången, sedan 
blir det fokus på magen.

Kursen består av sammanlagt 
fem kurstillfällen, där varje omgång 
alltid inleds med ben och fötter, 
för igenkänningen. Därefter följer i 
turordning mage/bröst, armar och 
händer, ansikte och rygg. 

Plötsligt bryts lugnet av ett hög
ljutt brak. Lilla Molly, sex veckor, 
bajsar rakt ut och det blir ett mun
tert avbrott tills ”olyckan” åtgärdats.

– Ja, det är sådant som händer, 
skrattar Ulrika och påminner om 
att allt är – och ska vara! – på bar
nets villkor. 

Hon betonar att babymassage 

Det är 
inte som 
att gå på 

spa precis 

inte är någon behandling utan en 
prestigelös stund av avslappning och 
välbefinnande, där det finns möj
lighet för föräldern att utveckla och 
fördjupa samspelet med sitt barn.

– När du umgås med din bebis 
på det här nära sättet lär du dig att 
bättre förstå och besvara ditt barns 
kroppsspråk och signaler och det i 
sin tur gör dig tryggare och säkrare 
som förälder, utvecklar hon.

Fast just dagens massage, mag
massagen, har också visat sig kunna 
lindra magknip och gasbesvär, fram
håller hon och illustrerar strax ett 
antal strykningar över buken som 
kan förebygga sådana besvär. 

ULRIKA HAR LETT kurser i flera 
år och märker ett stadigt ökande 
intresse. Ett av skälen menar hon är 
att många vill få hjälp med att lindra 
just magbesvär, men att det som 
lockar allra mest ändå är att få en 

 Varje omgång inleds alltid med ben och fötter.
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kravlös mysstund med sin bebis. 
Mest är det mammorna som 

kommer – av naturliga skäl. De 
flesta ammar fortfarande, då 
barnen vanligtvis inte är mer än 
23 månader gamla (”en bra ålder, 
eftersom de inte har börjat vända 
sig än”).

EN AV MAMMORNA på dagens pass 
är Zandra Wellmar, som är här 
med sin son Levi:

– Jag valde att gå den här kursen 
både för att få verktyg mot Levis 
magknip, men också för anknyt
ningen. Jag har försökt göra mas
sage på honom själv, men det är så 
svårt att veta om man gör rätt när 
man bara ser på bilder eller filmer. 
Det är mycket bättre att få hjälp på 
plats! 

Det är andra gången idag, vad tycker du 
hittills?
– Det är jättemysigt, både för mig 

och Levi! Nu känner jag mig också 
tryggare i hur jag ska göra med 
massagen och kan visa hans pappa 
hemma. Sedan är det så roligt att 
få träffa andra med bebisar i sam
ma ålder.

Malin Öhlander, mamma till 
Molly som lyckligt ovetandes bi
drog till det muntra avbrottet nyss, 
håller med:

– Ja, det är verkligen mysig 
stämning! Och så härligt att det 
inte är på dödligt allvar, utan att 
allt kan hända och att man får 
skratta tillsammans också. Det 
är inte som att gå på spa precis, 
haha!

BÅDE ZANDRA OCH Malin råder 
nyblivna föräldrar att gå på baby
masssage – oavsett om barnet har 
magproblem eller inte:

– Det är en underbar stund mel
lan förälder och barn och ni blir 
båda så relaxade! _

Deltagarna är nöjda och tycker att massagen ger skön avslappning.Anknytningen mellan barn och förälder förstärks.

Ulrika har lett kurser i flera år och märker ett stadigt ökande intresse.


