
KATTERNA 

En massagesaga för barn. 

 Inomhus  
 Antal: Hela barngruppen 
 Ålder: För alla åldrar 

Instruktioner: 

 Låt barnen sitta två och två, och låt dem turas om att massera på varandras ryggar.  
Eller låt dem sitta i en lång rad efter varandra, i en ring eller bara på rak linje. 

 Läs texten lugnt, med mjuk röst och inlevelse. 

Text och beskrivning: 

 Det var en gång ett sommarland, där solen lyste varm och skön och värmde alla 
blommorna och träden, djuren och människorna. 

(Gör stora strykningar över hela ryggen) 

 En dag täcktes himlen av många stora, tjocka moln. Så stora var molnen att solen 
inte syntes mer. 

 (Tryck med hela handflatan och vandra över hela ryggen.) 

 Det började blåsa. Först lite grann sedan allt mer och mer. Det blåste upp till 
höststorm. Träden vajade och bladen virvlade i vinden. 

 (Låt fingertopparna stryka fritt som vinden över ryggen.) 

 Det började regna. Regnet öste ner. Det blev blött och stora vattenpussar överalt 
som barnen hoppade i. 

(Trumma med fingertopparna över ryggen.) 

 Sedan blev det kallare och vintern tog vid. Regnet blev till snö. Mjuka snöflingor 
dalade sakta till marken. Allting blev vitt och vackert och det blev alldeles tyst. 

 (Trumma lättare och långsammare över hela ryggen.) 

 Det enda man kunde se var en lite kissekatt, som klättrade upp…… och en till………
och en till som började spinna. 



 (Vandra med två fingrar upp på ena sidan av ryggen till axeln. Upprepa på andra 
sidan. Klättra uppför ryggraden och nacken till huvudet. Cirkla med fingrarna i håret.) 

 Där satt de tills vårsolen åter kikade fram och värmde upp jorden en gång till. 

 (Stora strykningar över hela ryggen.) 

Förskolan ska sträva efter att varje barn:
"utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för 

vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande" (Lpfö98, rev. 2016, s. 9)


