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Förord 
Vi vill börja med att tacka de förskollärare vi intervjuat, inte bara för att de ställt upp vid 
intervjuerna utan dessutom snabbt svarat på de kompletterande frågorna vi behövde i 
sista stund. Utan deras hjälp hade vi inte kunnat genomföra vår studie. Vi vill också tacka 
vår handledare Marie-Louise Annerblom för hennes stöd och guidning i ”den 
vetenskapliga världen”. Ett stort tack också till Cecilia Falk vid Luleå 
universitetsbibliotek för hennes tid och engagemang i vår förtvivlade sökning efter 
vetenskaplig forskning. Thomas, tack för all din hjälp den har varit jätteviktig för oss! 
Särskilt tack också till Anneli Lundberg som korrekturläst vår rapport på helt frivillig 
basis. Vi vill också, efter åtskilliga timmar med långa dagar hemma hos varandra och på 
biblioteket, tacka varandra för ett lärorikt och gott samarbete. Slutligen vill vi också tacka 
våra män och våra barn som tålmodigt ställt upp och stått ut med oss när vi varit näst 
intill helt avskärmade från verkligheten under arbetets gång.  

Luleå, maj 2009  

Veronica Marklund och Sara Sjögren 



  

Abstrakt 
Syftet med vårt examensarbete var att undersöka om förskollärare upplever att 
kompismassage har inverkan på barnens utveckling av social kompetens och i så fall hur 
det visar sig? Eftersom vi var intresserade av förskollärarnas upplevelser valde vi att göra 
kvalitativa intervjuer med fyra förskollärare som regelbundet använder sig av 
kompismassage i förskolan. Resultatet visar att förskollärarna upplever att 
kompismassage har inverkan på utvecklingen av barnens sociala kompetens. Vår slutsats 
är att kompismassage kan användas som ett verktyg för att utveckla barns sociala 
kompetens, som en del i en verksamhet präglad av en helhetssyn på lärande.   
 
Nyckelord: förskola, social kompetens, kompismassage, beröring, massage 



  

 
 

”Social kompetens är allt för 

underskattad nu för tiden trots att 

det är grunden för att vi alla ska 

kunna vara tillsammans i en 

grupp och fungera i samhället, 

arbetslivet osv. Inget lärande 

kan ske om inte detta fungerar!”. 
 

(Intervjuad förskollärare, april 2009)  
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INLEDNING  
Vi är två blivande lärare som läser "Barn, lek och lärande med inriktning mot förskola 
och förskoleklass". Under vår senaste vfu (verksamhetsförlagda utbildning) gjorde vi en 
aktivitetsserie (Marklund & Sjögren, 2009) där vi introducerade kompismassage för en 
grupp barn i åldrarna 4 till 6 år på en förskola. Kompismassage innebär att barnen sitter 
tillsammans, oftast två och två och masserar varandra. Ibland kan kompisen ersättas av en 
vuxen. Vi upptäckte att barnens sätt att samspela med varandra förändrades efter en tids 
användande. Vår tolkning var att barnen började visa mer respekt för varandra. Men 
också att de verkade stärkas i sin självkänsla och sin identitet genom att de både vågade 
säga ifrån och vågade utföra massagen efter sin egen förmåga. I efterhand var vår 
tolkning att det bland annat var barnens sociala kompetens som utvecklades. Vi blev då 
nyfikna på om kompismassage kan vara ett verktyg att använda sig av i förskolan för att 
utveckla barns sociala kompetens. Vi anser att det är viktigt att som förskollärare hitta 
verktyg som hjälper barnen att utveckla denna kompetens. Detta för att livet består av 
ständig interaktion med andra, inte minst i förskolan där barnen måste integrera sig med 
andra. Dessutom sker en utveckling och ett lärande i relationer mellan människor. Vi 
väljer att redan i inledningen ge en kort definiering av social kompetens som vi slagit upp 
på Nationalencyklopedins hemsida: 
 

social kompetens, förmåga att umgås och kommunicera med människor i ens 
omgivning på ett sätt som befrämjar den sociala samvaron. Hög social kompetens anses 
värdefull i t.ex. skola och arbetsliv och kan, som allt mänskligt samspel, övas upp och 
utvecklas. Begreppet har fått ökad användning under senare år i och med att individens 
roll i det sociala sammanhanget får allt större betydelse i ett globalt och mångkulturellt 
samhälle. (www.ne.se) 
 

  

http://www.ne.se
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SYFTE  
Syftet med vårt arbete är att undersöka om förskollärare upplever att kompismassage har 
inverkan på barnens utveckling av social kompetens och i så fall hur det visar sig? 
  
Frågeställningar 

- Inverkar kompismassage på utvecklandet av barnens sociala kompetens?  

- Hur visar det sig? 

- Hur ser förskollärarna på begreppet social kompetens? 
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BAKGRUND  
Teorier, tidigare forskning och förankring i styrdokument 
Samhällsperspektiv 
Vallberg Roth (2002) skriver att från mitten av 1800-talet sågs barnen som i grunden 
onda och skulle därmed skolas till en god kristen genom kristen uppfostran med 
gudsfruktan och lydnad som grund. Från slutet av 1800-talet blev barnsynen mjukare och 
barnet började ses som ett naturbarn som genom lek skulle ledas till goda 
samhällsmedborgare. Från mitten av 1900-talet sågs barnen som könsneutrala 
likhetsbarn. Faktabaserade kunskaper blev viktiga och självständighet, samhällsfrågor 
och naturvetenskap sattes i förgrunden. Från slutet av 1980-talet är vi inne i den epok 
som gäller än idag. Barnet ses nu som en medaktör i samhället och världen, som en egen 
social individ med rättigheter och ansvar (Vallberg Roth, 2002)."Målstyrning, 
decentralisering, globalisering, marknadsorientering och individualisering är utmärkande 
drag under perioden" (s. 120).  
 
Sommer (2005) menar att de västerländska samhälleliga förändringarna har gått mot 
individualisering av människan. Kraven på människan har därmed ändrats. Han skriver 
att konsekvenserna av detta måste reflekteras kring och ingå som fostran och pedagogisk 
strävan. Han menar att personlig profilering och förståelse för olika sociala och kulturella 
områden är utvecklingsmässiga krav i det internationaliserade informationssamhällena. 
Enligt honom behöver människor en ”samvarokompetens”, en förmåga ”att både kunna 
ingå i förhållanden med andra och ta hänsyn till deras perspektiv och önskningar, och 
samtidigt markera sig själv som person – det vill säga att både ha ’socialt gehör’ och 
förmåga att individuellt prägla sociala situationer”(s. 129).  
 
Sommer (2005) skriver att ”samvarokompetens” krävs redan bland förskolebarnen. Han 
menar att de barn som är omtyckta har personliga och sociala förmågor som gör att de 
kan leva sig in i och kan anpassa sig i leken samtidigt som de kan vara självständiga.  

 
I framtiden kan de individer förväntas nå framgång, som med hjälp av socialisationen i 
förskolan och skolan har utvecklat kompetenser att hantera de nya kraven på 
psykosocial omställning – exempelvis att kontinuerligt genom hela livet företa val, 
förhandla livsstil, hantera abstrakta symboler och skapa självidentitet genom att 
förhålla sig reflexivt till sig själv och andra. (Sommer, 2005, s. 136) 

 
Enligt Dahlberg, Moss och Pence (1999) ställer dagens postmoderna förhållanden 
speciella krav på barn eftersom de växer upp i ett samhälle i ständig förändring, med en 
framtid som är svår att förutspå. De menar att det ställer krav på individualisering vilket 
innebär att individen måste tro på sin egen förmåga och också kunna hävda sina 
ståndpunkter. Men relationer ses också som väldigt viktiga eftersom "kunskap, identitet 
och kultur konstitueras och re-konstitueras i relationer - de är sam-konstruerade" (s. 90). 
De menar att pedagogiken i det postmoderna samhället bör grundläggas genom relationer 
där möten och dialoger blir viktiga. I läroplanen för förskolan, Lpfö 98 (Skolverket, 
2006:22) kan vi läsa: 
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Förmåga att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är nödvändig i 
ett samhälle präglat av ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. 
Förskolan skall lägga grunden till att barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaper som 
utgör den gemensamma referensram som alla i samhället behöver. (s. 5) 

 
Eftersom vi lever i ett postmodernt samhälle där förändringar sker i snabb takt och 
informationsflödet är stort, är vår tolkning att det är en del av förskolans uppdrag att 
arbeta för att utveckla barnens förmåga till att samspela och förhålla sig till sina 
medmänniskor i olika relationer. För att uppnå detta krävs social kompetens, vilket vi 
kommer att ge belägg för under rubriken ”social kompetens”.    
 
Social kompetens 
Persson (2003) betecknar det postmoderna samhället som ett samhälle som är både starkt 
individualiserat och starkt tillhörighetsreglerat. Individualisering handlar enligt 
författaren om att individen tillåts vara den person han eller hon är och 
tillhörighetsreglering handlar om personens relationer till andra och samhället och vad 
personen måste göra för att kunna tillhöra en grupp. Han menar att denna reglering beror 
på att tillhörigheter av olika slag måste väljas i det postmoderna samhället. Det gäller allt 
från grupptillhörigeter till livsstil, inget är egentligen givet och valmöjligheterna är 
många. Detta till skillnad från det tidigare förmoderna- och moderna samhället, då många 
av de val vi måste göra idag var mer eller mindre givna beroende på vilken grupp vi 
tillhörde. Denna grupp hade vi mer eller mindre fötts in i utan att själv behöva välja, 
genom exempelvis ett tydligare klassamhälle (Persson, 2003).   
 
Dagens informationssamhälle gör att valmöjligheter finns tillgängligare för oss på ett helt 
annat sätt än tidigare genom media och internet (Persson, 2003). Han tror att detta är en 
av orsakerna till ett ökat intresse av social kompetens. En annan orsak anser han är vårt 
sätt att samspela och kommunicera med varandra som är under stor förändring i och med 
att vi idag kan umgås på ett annat sätt, bland annat med hjälp av mobiltelefonen och via 
internet. Men han hävdar också att tillhörighet är en nödvändighet även i det postmoderna 
samhället eftersom människan är en social varelse som söker trygghet i relationer och 
gruppgemenskaper. Persson (2003) uttrycker det som att vi precis står på tröskeln till det 
postmoderna och menar därmed att mycket av det som tagits förgivet vad gäller relationer 
mellan individen, de andra och samhället då ifrågasätts. I tomrummet mellan det 
individualiserade och det sociala vill han så placera den sociala kompetensen som hjälper 
till att skapa individens band till gruppen och samhället.  
 
Persson (2003) definierar social kompetens som ”individens förmåga att hantera 
relationer mellan sig själv, de andra och samhället” (s. 182). Han menar att det är en 
personlig förmåga men att granskningen av den är social. Vad som definieras som stor 
eller liten social kompetens beror alltså på hur vi lärt oss att relationer ska fungera. Han 
förklarar också social kompetens i ett vidare och ett snävare sammanhang. I det vidare 
sammanhanget handlar det om sociala relationer i samhället i stort och i det snävare 
definierar han social kompetens som ”individens samspelsförmåga i relationer med andra 
individer och i grupp” (s. 178). Det handlar också om förmågan att anpassa sig till en 
grupp. Han anser dock att social kompetens inte behövs i samma utsträckning i alla 
sammanhang. Han menar att i nära relationer finns en gemensam moral som kompenserar 
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den sociala kompetensen, detta gör att det i dessa relationer räcker med att ”man är den 
man är”. Däremot menar han att den sociala kompetensen behövs som mest tillsammans 
med människor som vi inte har en nära relation till, vilka vi kan möta exempelvis på 
skolan, på den privata festen eller på olika offentliga platser. 
 
Pape (2001) skriver om social kompetens i förskolan och hon definierar begreppet som 
att det handlar om värderingar, kunskaper, förmågor och den motivation som behövs för 
att kunna möta de utmaningar som samspel med andra kan leda till. Samtidigt måste 
barnet kunna behålla tron på sig själv, må bra och inte bli aggressiv. Hon menar att social 
kompetens handlar om en balans mellan ”hänsyn till sig själv och hänsyn till andra” 
(s.25) och att denna hänsyn har en avgörande betydelse och måste stå i fokus. Vidare 
påminner hon om att den sociala kompetensen är relaterad till både individ och situation, 
det vill säga det som fungerar i en situation eller i en miljö inte behöver fungera i en 
annan. Pape (2001) skiljer liksom Persson (2003) på olika former av relationer men hon 
kallar dem för kamratskap och vänskap. Kamratskap är relationer som skapas inom ett 
begränsat område där barnen måste samspela och acceptera varandra, exempelvis på 
förskolan. Hon anser att ur kamratskapet växer sedan vänskap fram som hon menar är en 
närmare relation som uppstår mellan ett mindre antal barn. Vår tolkning är att det Pape 
menar då hon talar om kamratskap är det Person menar med människor som vi inte har en 
nära relation till och det Pape betecknar som vänskap är det Persson menar med nära 
relationer. Pape (2001) hävdar att ”du behöver social kompetens för att utveckla vänskap, 
och du utvecklar din sociala kompetens genom samvaro med vänner” (s. 173). Pape 
menar att i vänskapsrelationer behövs social kompetens men att i de relationerna är 
acceptansen stor för om vi ”uppträder fel” vilket resulterar i att det är i dessa relationer 
som den sociala kompetensen kan tränas som bäst.   
 
Persson (2003) påpekar att i dagens samhälle är det mesta valbart utom skolplikten. Han 
skriver att det finns en viss valmöjlighet i och med att föräldrarna har rätt att välja 
kommunal skola åt sina barn eller de alternativa friskolorna. Detta menar han dock inte är 
särskilt vanligt och att det dessutom i de flesta fall är föräldrarna som väljer åt barnen. 
Han menar också att som vuxen har vi en möjlighet att välja bort de miljöer vi inte trivs i, 
vilket inte barnen i skolan har. Detta kan bli problematiskt eftersom barnen då måste 
kunna samspela med sådana som de inte skulle ha valt om det vore frivilligt och detta 
under hela skoltiden. Vi menar att detta även gäller för barnen i förskolan eftersom även 
denna miljö är ”påtvingad” barnen. Ellneby (1999) menar att barnen i förskolan nästan 
dagligen måste komma överrens med ett stort antal barn och mer eller mindre kända 
vuxna. Detta menar hon utsätter barnen för många stressrelaterade situationer i sin vardag 
som kan leda till en rädsla hos barnen att fästa sig vid någon. Andra faktorer som 
påverkar kan vara sociala problem i barnets närhet såsom skilsmässor, arbetslöshet eller 
liknande. Detta kan vi också finna i olika undersökningar. Barnombudsmannen (2001, 
2003:02, 2004:06) rapporterar att stress är ett ökande problem bland barn och unga och 
de framhåller också vikten av att åtgärder sätts in för att minska problemet. Persson 
(2003) och Goleman (1997) skriver att i dagens samhälle har föräldrarna inte samma 
möjlighet som tidigare att hantera barnens sociala och emotionella fostran varför skolans 
ansvar har ökat. I Lpfö 98 (Skolverket, 2006:22) kan vi läsa om förskolans ansvar att i 
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samarbete med hemmen utveckla barnen till ”ansvarskännande människor och 
samhällsmedlemmar” (s. 4).  
 
Att fungera i grupp är en viktig aspekt på social kompetens enligt Persson (2003) men 
han poängterar också vikten av att det inte enbart handlar om att individen ska passa in i 
gruppen utan att det också handlar om att kunna hävda sitt eget personliga 
handlingsutrymme, samtidigt som man är tillmötesgående och bra på att anpassa sig till 
andra. Enligt honom kan grupptrycket både verka positivt genom att inge tillhörighet och 
trygghet men också negativt genom att verka förtryckande på någon som står utanför 
gruppen, exempelvis genom mobbing. Gren (2007) skriver att det är i möten med andra 
människor, sammanhang och miljöer som barnets identitet formas och att det därför är 
viktigt att den miljön känns trygg för barnen. Hon menar att barnen lär sig normer och 
regler genom socialisationsprocessen och att det är där läroplanens värden, genom 
personalens omsorg, ska integreras i barnen. I Lpfö 98 (skolverket, 2006:22) står det 
bland annat att: "Arbetslaget skall ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att 
barnen får stöd och stimulans i sin sociala utveckling" (s. 10). 
 
Att ingå i gemenskap med andra är en del av livet enligt Ivarsson (2003). Hon poängterar 
vikten av att barnen ska betraktas som sociala med mål och drömmar om att tillhöra en 
gemenskap. Hon menar att det finns kritiker som hävdar att barn står utanför det sociala 
livet fram tills de betraktas som vuxna. Barn i förskolan har en vilja och en strävan efter 
att vara i varandras sällskap och denna strävan efter delaktighet upptar mycket tid i 
barnens tankar och tar mycket energi. Detta får konsekvenser för verksamheten menar 
hon, eftersom dessa funderingar rivaliserar med annat som barnen förväntas göra och lära 
(Ivarsson, 2003). Kärrby (1997) skriver att i förskolan handlar pedagogisk kvalitet om det 
sociala samspelet mellan barnet, personalen och barngruppen eftersom det är i det 
samspelet och genom den fria leken som barnet lär och utvecklas.  I Lpfö 98 (Skolverket, 
2006:22) kan vi läsa att ett av förskolans uppdrag är att: ”Förskolan skall vara en levande 
social och kulturell miljö som stimulerar barnen att ta initiativ och som utvecklar deras 
sociala och kommunikativa kompetens” (s. 5-6).  
 
Johansson (2007) skriver att vi inte kan leva utan att hamna i relationer med andra. Hon 
menar också att barnens erfarenheter av samspel har betydelse för om de kan försvara 
rättigheter och visa omsorg om andra. Hon skriver att hon utifrån sin forskning kan 
konstatera att det är viktigt att lärare stödjer och hjälper barnen att kunna handla för att 
stödja andra. I Lpfö 98 (Skolverket, 2006:22) står det att ett av målen är att: ”Förskolan 
skall sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra 
människors situation samt vilja att hjälpa andra” (s. 7). I Johanssons (2007) observationer 
av barn i en förskola visade det sig att vissa barn handlade direkt för att försvara kamrater 
i underläge eller för att hjälpa eller trösta kamrater som gjort sig illa, medan andra bara 
var passiva och såg på. Hennes slutsats är att barnen behöver hjälp med att närma sig 
varandra och förstå andras väl. Hennes studie visade att när de små barnen rent fysiskt 
kom nära varandra bidrog detta ”till att barnen närmade sig den andres synfält, vilket 
ibland medförde att den andre kamraten kunde stödjas” (s. 237). 
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En avgörande social förmåga är enligt Goleman (1997) att kunna visa sina känslor under 
kontrollerade former och utan att bli aggressiv, men att man också måste kunna hantera 
andras känslor. Han menar att förmågan att skapa relationer bygger på dessa två 
känslobetonade förmågor: självstyrning och empati. Han anser att om det brister i denna 
kompetens har man svårt att ha med andra att göra. Däremot hävdar han att ”Den som har 
social kompetens kan påverka ett möte, inspirera och få andra med sig, utvecklas i nära 
relationer, övertala och påverka människor, få andra att koppla av och känna sig väl till 
mods”(s.149). Vår tolkning av Golemans text är att han inte särskiljer emotionell 
intelligens och social kompetens eftersom han längre fram skriver att emotionell 
intelligens är en viktig social förmåga som bland annat handlar om empati, att kunna 
förstå saker ur en annan persons synvinkel, att lyssna på andra och att också respektera 
dessa uppfattningar. I Lpfö 98 (Skolverket, 2006:22) kan vi läsa att förskoleverksamheten 
bland annat ”skall syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra 
utvecklas, liksom öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och 
levnadssätt” (s. 3-4). Vidare skriver Goleman (1997) att emotionell intelligens även 
handlar om att kunna stå för sina egna uppfattningar utan att vare sig bli arg eller att 
genast ge vika för andra. Persson (2003) menar att känslor har att göra med emotionell 
intelligens (EQ) som han dock anser vara väldigt nära besläktat med social kompetens. 
Han skriver att EQ handlar om ”relationen mellan individens känslor och de andra” (s. 
186). Både Persson (2003) och Goleman (1997) skriver att social kompetens och 
emotionell intelligens är något vi kan träna oss i och lära oss. Goleman skriver också att 
det är just i barndomen och i tonåren som vi har störst möjlighet att forma de emotionella 
mönster som är avgörande i våra liv. Vår slutsats är att emotionell intelligens och social 
kompetens är så nära besläktade med varandra att de är svåra att skilja åt. Hädanefter när 
vi skriver väljer vi därför att inte välja bort det som kan förklaras med emotionell 
intelligens utan båda begreppen blir för oss lika viktiga med tanke på utvecklandet av 
barns sociala kompetens. 
 
I Lpfö 98 (Skolverket, 2006:22) står det att samarbete är en viktig förmåga i samhället 
idag som förskolan bör grundlägga, Persson (2003) menar att social kompetens handlar 
om förmågan att hantera olika sorters relationer och Ivarsson (2003) framhåller att barn 
har svårt att koncentrera sig på annat om inte deras sociala relationer fungerar. Ivarsson 
(2003) menar vidare att detta i sin tur hämmar övrig utveckling och lärande som 
förskolan ska stimulera. Utifrån detta anser vi att förskolan bör hjälpa barnen att utveckla 
sin sociala kompetens. I Lpfö 98 (Skolverket, 2006:22) kan vi också läsa att: ”Arbetslaget 
skall ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen ges goda 
förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen” (s. 10).  
 
Arbeta med social kompetens i förskolan 
Det rör sig inte bara om att lära barnen sociala färdigheter då det handlar om att stärka 
barnens sociala kompetens, utan att barnen måste få uppleva att resultatet av att ändra 
sina värderingar faktiskt ger en positiv inverkan på samspelet med andra (Pape, 2001).  
 
Pape (2001) tar upp några färdighetsområden genom vilka hon vill förmedla hur social 
kompetens kan upplevas i vardagen. Hon menar att på förskolan kan dessa områden vara 
bra att ha i åtanke då det handlar om att arbeta med social kompetens. Dessa är 
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självhävdelse, empati, positivt socialt beteende, självkontroll och lek/glädje och humor 
(s.32). Självhävdelse handlar om de möjligheter en individ har för att komma i kontakt 
med andra, att göra sig synlig. Empati rör förmågan att kunna ta andras perspektiv och ha 
förståelse för detta. Positivt socialt beteende är handlingar som syftar till att stödja eller 
hjälpa andra. Självkontroll handlar om att låta andra få ta utrymme och själv kunna stå 
tillbaka. Slutligen så lek/glädje och humor. Lek är en del av barndomen, här lär, lever och 
utvecklas barnen vilket gör att förskolan måste skapa en miljö där leken blir en scen för 
socialt lärande, en plats som alla barn måste ges möjlighet att delta i. Känslan av glädje 
och humor har en positiv effekt på sin omgivning vilket gör att dessa egenskaper hos ett 
barn gör att de lättare får kontakt med andra (Pape, 2001). 
 
Vidare poängterar Pape (2001) vikten av att ha en helhetssyn på lärandet där både det 
formella lärandet (de planerade aktiviteterna) och ”här och nu”- situationerna (all övrig 
tid på förskolan, exempelvis fria leken, konflikter, barns frågor med mera) blir lika 
viktiga för att ge barnen goda förutsättningar att utveckla sin sociala kompetens. Det 
formella lärandet behövs för att rama in det pedagogiska arbetet och för att ge barnen 
”impulser, kunskaper och idéer som de kan ta med sig i leken” (s. 93). ”Här och nu”- 
situationerna, menar hon, kräver handlingsberedskap eftersom de inte går att förutsäga. 
Det viktigaste är att de vuxna är närvarande med barnen som behöver hjälp för att gå 
vidare och för att träna sin sociala kompetens. Det handlar bland annat om att de vuxna 
ska kunna delta i barnens aktiviteter utan att styra men genom att stötta och vägleda, 
hjälpa de ”osynliga” att göra sig synliga och de dominanta att stå tillbaka. Det handlar 
också om att som vuxen ha förmågan att se och stötta det positiva som barnen gör i 
samspel med sina kamrater och att också lyfta detta i gruppen, att synliggöra detta. Det är 
viktigt att prata med barnen och lyssna på vad de har att säga och tro på deras förmågor. 
Den vuxna måste både kunna sätta gränser och ställa krav på barnen samtidigt som 
barnen måste kunna ställa krav på de vuxna. Barnen måste bemötas med respekt för att 
kunna lära sig att möta andra med respekt (Pape, 2001).  
 
Pape (2001) skriver också om vikten av att vuxna är barnens förebilder och att 
utvärdering och reflektion är ett måste i den pedagogiska verksamheten. Både att de 
vuxna tillsammans reflekterar och utvärderar de uppsatta målen och sin väg att nå dit. 
Detta menar hon är viktigt för att personalen ska få en helhetssyn på verksamheten, är vi 
goda förebilder, strävar vi mot samma mål och är vi på rätt spår för att nå dessa. Hon 
skriver också att barnen måste få möjlighet att reflektera över vad de har lärt sig och hur 
de har utvecklats för att bli medvetna om sitt lärande. I Lpfö 98 (Skolverket, 2006:22) 
kan vi läsa att ”Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande 
och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera” (s. 6).  
 
Social kompetens och kompismassage i förskolan 
Under kursen A0009P Vetande i praktiken - forskning och utvecklingsarbete i lärande på 
Lärarprogrammet var en av examinationsuppgifterna att planera, genomföra, analysera, 
tolka och bedöma kvalitet. Detta resulterade i en mindre rapport ”Kompismassage i 
förskolan” (Marklund & Sjögren, 2009). Vi valde då att införa och genomföra 
kompismassage som aktivitetsserie på en förskola med barn i åldrarna 4 till 6 år. Projektet 
genomfördes under fem veckor på vår vfu. Vi vill här hänvisa till de observationer vi då 
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gjorde men vill påpeka att vi inte genomfört en större vetenskaplig studie. Vi väljer dock 
att redovisa studien i vår bakgrund på grund av att vi enligt vår litteratursökning funnit så 
lite forskning inom området. Den förskola vi var på hade inte använt sig av någon form 
av massage i verksamheten så barnen hade inte varit med om detta tidigare, i alla fall inte 
på förskolan. Vi inledde aktivitetsserien med taktila lekar av olika slag för att vänja dem 
med beröringen av sina kamrater. Därefter inledde vi själva kompismassagen (vi kommer 
att förklara hur den går till längre fram i arbetet) som vi utförde 2 till 3 gånger i veckan 
och som pågick cirka 10 till 15 minuter, därefter hade vi olika avslappningslekar. Vi 
valde att bara göra våra observationer under själva massagesituationen och utläsa våra 
resultat utifrån vad vi såg där. Vi gjorde alltså observationer, förde anteckningar, 
samtalade och reflekterade med varandra efter varje aktivitetstillfälle, både vi 
tillsammans, tillsammans med vår handledare och tillsammans med barnen. Vi tolkade 
vårt resultat efter fyra veckors observationer som att barnens empatiska förmåga och 
respekt för varandra hade ökat under denna tid. De lyssnade mer på sina kamraters 
önskemål och försökte efter bästa förmåga följa deras önskningar. Barnen började också 
kommunicera med varandra genom att fråga sina kamrater under massagens gång om det 
kändes bra. Likaså hade barnens förmåga till att värna om sin integritet ökat, vilket vi i 
detta sammanhang kopplade till deras förmåga att själva bestämma över hur kamraten 
skulle ”behandla” deras kroppar. Vi märkte att barnen började säga ifrån om något inte 
kändes bra och accepterade inte heller att kamraten fortsatte att ”göra fel”, till skillnad 
från i början då barnet hellre drog sig undan eller bara accepterade situationen. Vi märkte 
också att en del av barnen till en början inte riktigt vågade ge kompisen massage men 
efter fyra veckor hade detta förändrats. Barnen masserade varandra med hela händerna 
och vår tolkning var att de kände sig väldigt stolta då de lyckades få kamraten att tycka 
det var skönt. Vår tolkning är att deras sociala kompetens tränades och att de också 
upptäckte vinningen med att kommunicera och samspela med sina kamrater genom att 
lyssna på varandra för att det skulle bli så bra som möjligt för alla.  
 
Utifrån det vi skrivit om kring social kompetens och de resultat vi kom fram till i vår 
egen observation (Marklund & Sjögren, 2009) under vår vfu, är därmed att 
kompismassage kan inverka på barns utveckling av social kompetens. Vid våra 
observationer ansåg vi oss kunna se att barnen upplevde att de hade något att vinna på att 
ta hänsyn och försöka lyssna på sin kamrats önskemål. Vår tolkning var att de fick 
uppleva att om de bemötte kamraten med respekt blev kamraten nöjd och vänligt inställd 
vilket gjorde att de själva också blev bemötta med respekt. I detta sammanhang 
resulterade det dessutom i att de själva sedan fick en skön massagestund.  
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Definition av massage 
Enligt Nationalencyklopedin har massage följande betydelse: 

 
massage (franska, av masser 'massera', antingen av arabiska mass 'trycka', 'hantera', 
'beröra' eller av grekiska. ma´ssō 'knåda (bröd)'), strukturerad beröring i ett bestämt 
syfte. Med olika handgrepp åstadkoms en mekanisk bearbetning av kroppens 
mjukvävnader (hud, bindväv och muskler). Beroende på massagens syfte och på 
egenskapen hos den kroppsvävnad som masseras används olika metoder. Massage kan 
utövas i många former och under delvis olika förhållanden, alltifrån enkel beröring till 
avancerad massageterapeutisk behandling av en skada. Massage används också som ett 
naturligt inslag i många förskolor och skolor. (www.ne.se) 

 
Massagens historia 
Enligt Calvert (2002) tros massage ha använts i någon form både bland naturfolk och i de 
gamla kulturerna i exempelvis Egypten, Indien, Kina och Japan. Där har det hittats 
dokumentationer som visar att massage varit en del av läkekonsten. Redan på 
Tutankhamuns tid (ca 1300 f.Kr) i det forntida Egypten tror man att massage funnits. I 
hans gravkammare har det hittats en målning där han sitter på sin tron, framför honom 
står hans hustru med en skål i ena handen, som antas innehålla olja av något slag och den 
andra handen liggandes på makens axel. I skrifter som finns bevarade från Hippokrates 
Läkekonstens fader (460-ca 377 f.Kr), kan man se att han använt sig av massage som 
medicinsk behandlingsform (Calvert, 2002). 
 
Under medeltiden i Västeuropa försvann i princip massage som medicinsk 
behandlingsform eftersom beröring förknippades med sexualitet. Under denna starkt 
kristet präglade period ansågs sexualiteten som skamlig och syndig. Inte förrän på 1700-
talet återvände massagen som läkekonst i Europa (Calvert, 2002). Wigforss Percy (2006) 
skriver att Pehr Henrik Ling, som levde mellan 1776-1839, är den som anses ha infört 
massagen i Sverige i början av 1800-talet. Hans massageform är känd som ”svensk 
massage” inom stora delar av världen. I Sverige kallas den även för ”klassisk massage”. 
Först i slutet av 1800-talet blev massagen godkänd som medicinsk behandlingsform, tack 
vare Pehr Henrik Ling (Wigforss Percy, 2006). 
 
Massage/beröring och hälsa 
Även om känslan av lugn och harmoni efter massage alltid har funnits, skriver Sanner 
(2002) att det var först vid slutet av 1990-talet som massagens lugnande effekter blev 
styrkta. Detta då professor Kerstin Uvnäs Mobergs forskning på råttor kring hormonet 
oxytocin presenterades. Hormonet frambringas exempelvis vid beröring. ”Av alla 
inflöden till lugn och ro-systemet förefaller beröring att vara ett av de starkaste” (Uvnäs, 
2000, s. 33). Sanner (2002) menar att hormonet har en harmoniserande effekt på kroppen 
och vid beröring av varandra skapas en positiv samhörighet. Eva Granath skriver i 
Wigforss Percys bok ”Massage och hälsa” (2006) att oxytocinet har många effekter 
förutom att ”stimulera sammandragning av livmodern och utdrivning av mjölk från 
bröstkörtlarna” (s. 49). Några av de effekter hon nämner är: sänker puls och blodtryck, 
höjer smärttröskeln, stärker immunförsvaret, ökar den sociala kompetensen, ökar 
bindning mellan individer, underlättar koncentration och inlärning och att det har en 
långtidseffekt. Wigfors Percy (2006) skriver att beröring är naturligt och medfött. 

http://www.ne.se
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Exempelvis masserar vi och berör det ställe på kroppen som vi eller någon annan skadat, 
eller blåser på det ställe där barnet gjort sig illa. Detta gör vi reflexmässigt. Hon menar 
vidare att det sätt vi berör på, grundar sig i ett socialt sammanhang. Eftersom det finns 
känslor med vid beröring är det risk att det feltolkas av den som berör eller den som blir 
berörd. För den som berör en annan människa är det viktigt att respektera dennes 
integritet och önskemål ”för att beröring ska upplevas som positivt och främja individens 
hälsa ur både ett fysiskt, psykiskt och socialt perspektiv” (Wigfors Percy, 2006, s. 62). 
Om den personliga integriteten skriver hon:  
 

”Människan ’har’ inte en kropp, utan ’är’ sin kropp. Det är genom kroppen som 
människan har kontakt med sin omgivning och en stor del av kontakten sker genom 
huden.” (s. 81)  

 
Jelvéus (1998) påstår att huden och slemhinnorna kommunicerar med hjärnan med hjälp 
av receptorer (små känselkroppar). Hon menar att en del av dessa receptorer reagerar på 
kyla, värme, vibration, kittling, tryck, smärta och beröring. Känselkropparna sitter tätast i 
handflatan, på fingertopparna, läpparna och tåspetsarna. Därför känner vi också av 
beröringen snabbast på dessa ställen. ”Beröring kan vara allt från den lätta smekningen 
över det fasta handslaget eller den stilla handen på axeln till den verkningsfulla 
massagen” (s. 7). Författaren menar vidare att beröring skapar välbefinnande och att det 
finns fysiologiska förklaringar till det. Hon hävdar att neurofysiologer upptäckt kemiska 
budbärare (signalsubstanser) i nervsystemet som förmedlar information mellan 
nervcellerna. Exempelvis påverkar mjuk beröring lustcentrat i hjärnan och hon menar att 
även oxytocinet har dessa effekter. Oxytocin är både en signalsubstans och ett hormon 
som brukar kallas lugn-och- ro-hormon. Hon skriver att lugn-och-ro-hormonet 
åstadkommer bland annat minskad muskelspänning, höjd smärttröskel, sänker puls och 
blodtryck, minskad aggressivitet och större lugn, upphävd rädsla, ökad koncentration och 
smartare barn, ökad nyfikenhet och kommunikation samt ökad bindning till andra 
(Jelvéus, 1998).  
 
Ellneby (1999) menar att beröring och massage motverkar stress och att detta beror på att 
oxytocinet sänker nivån av stresshormonet kortisol. Hon menar att det är ett primärt 
behov för människan att bli berörd och att beröra och för små barn är det lika viktigt att 
bli berörd som att äta och hålla sig varm. För barnen är kontakten med omgivningen, att 
känna närhet och att vara trygga det allra nödvändigaste. Wikander (2008) skriver också 
att behovet av beröring är viktig genom hela livet och främst under barndomen. Då menar 
hon att tillfredsställelsen för detta behov är viktig för grundtryggheten, självkänslan och 
självförtroendet. Ellneby (1999) skriver att Sverige är ett beröringsfattigt land och hävdar 
att ett barn blir mer självständigt ju mer närhet och beröring det får under sin uppväxttid. 
Vidare menar hon att många förskolor använder sig av massage i någon form för att 
barnen på detta sätt verkligen blir sedda och bekräftade. Personalen där har upplevt 
många positiva effekter av detta, bland annat att de samspelar bättre med sina kamrater.  
 
Vi menar att det är så viktigt med beröring bland annat för vårt välbefinnande och vårt 
samspel med andra. Och eftersom vi lever i ett beröringsfattigt land kan massage vara ett 
sätt att använda sig av i förskolan för att barnen ska må bra, kunna samspela och 
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utvecklas. I Lpfö 98 (Skolverket, 2006:22) kan vi också läsa att ”Verksamheten skall 
präglas av omsorg om individens välbefinnande och utveckling” (s. 3).  
 
Kompismassage 
En form av massage är kompismassage och ska enligt Jelvéus (1998) kunna vara ett 
hjälpmedel för att träna barnen att kunna beröra varandra med respekt. Wikander (2008) 
menar att massage i förskolan är positivt eftersom det främjar inlärningen och kan göra 
barngruppen lugnare, kamratligare och mer empatiska. Hon skriver att det viktigaste inte 
är hur vi rör varandra utan att vi berör varandra. Även Jelvéus (1998) menar att när 
barnen utför kompismassage är inte utförandet eller tekniken det viktiga utan det 
viktigaste är att hjärtat är med och att empatin tränas hos barnen. Vidare är hennes 
filosofi att ”allt som känns bra är bra” (s. 97). Både Jelvéus (1998) och Wikander (2008) 
skriver att ett bra sätt att införa kompismassage är genom att använda sig av 
massagesagor. Enklast är det att barnen sitter tillsammans i par och turas om att massera 
varandra. Barnen utför då vissa rörelser eller knådningar med sina händer främst på 
kamratens rygg, nacke och huvud. Rörelserna följer ett visst mönster som är 
sammankopplat till en saga (Wikander, 2008). I Wikanders bok ”Massagesagor” (2008) 
finns många färdiga massagesagor att utgå ifrån. Vi menar att förutom dessa färdiga 
sagor går det bra att skriva sina egna och också låta barnen skapa egna massagesagor, 
vilket vi upplevde att barnen fann stort nöje i under vårt projektarbete (Marklund & 
Sjögren, 2009). Massagesagor är bra att inleda kompismassage med men är inget måste, 
det viktiga är att barnen masserar varandra på ett sätt som känns behagligt för alla. Att 
skapa en mysig stämning kring massagestunden är också viktigt, där skön 
bakgrundsmusik, dämpad belysning och gärna levande ljus är att rekommendera. Likaså 
bör det vara lagom varmt i rummet (Jelvéus, 1998; Sanner, 2002; Wikander, 2008). 
 
Forskning kring massage på barn 
Eftersom vi inte hittade något vetenskapligt material om just kompismassagens effekter 
har vi använt oss av annan forskning som vi hittade på barn och som vi anser vara 
användbar även för vår studie. Vi har utgått från forskning där principen för utförandet 
delvis är densamma som vid kompismassage. Den massageterapi som används i 
nedanstående rapporter består av ett speciellt mönster av tryck och strykningar som inte 
är individuellt anpassade utan utförs likadant på alla barn. Eftersom kompismassagen 
också består av olika knådningar/tryck och strykningar som utförs utan individuell 
anpassning och för att positivt påverka barnens allmänna välbefinnande anser vi att 
likheten är stor mellan dessa massageformer. Det som tydligast skiljer dessa metoder från 
varandra är att i den terapeutiska massagen får barnen massage av någon vuxen, ett barn i 
taget till skillnad från kompismassage där barnen masserar varandra. Nedan redovisar vi 
dessa rapporter.  
 
Massage i förskolor 
I en annan studie gjord 1996 vid Touch Research Institute, University of Miami School of 
Medicine (Field, Kilmer, Hernandez-Reif & Burman, 1996b) studerades en grupp 
förskolebarn i åldern 2 till 4 år som fick massage 20 minuter två gånger i veckan under 
fem veckor. Massagen genomfördes på förskolan precis före vilan av en vuxen med 
kunskaper i massageterapi. Massagen utgjordes av ett specifikt mönster av tryck och 
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strykningar i barnens ansikten, ben, armar och nacke/skuldror/rygg. Denna grupp 
jämfördes med en kontrollgrupp som inte fick massage. För barnen i denna grupp 
spelades lugn bakgrundsmusik och de hade sina ”gosedjur” med sig då det var dags för 
vilan. De förskollärare som gjorde observationerna på barnens eventuella förändringar 
var inte medvetna om vilken grupp de olika barnen tillhörde. I jämförelse med 
kontrollgruppen, visade resultatet att den masserade gruppens sinnesstämning var bättre 
efter massagen, likaså var ljudnivån lägre, barnen blev bättre på att samarbeta och kunde 
uttrycka sig bättre. Det visade sig också att barnen blev lugnare och det gick lättare för 
dem att somna, deras inställning till beröring blev positivare och de blev också mer 
utåtriktade. 
 
I en studie gjord på förskolor i Stockholm och Uppsala (von Knorring, Söderberg, Austin 
& Uvnäs-Moberg, 2008) med 110 deltagande barn i åldrarna 4 till 5 år visades att daglig 
massage under lång tid bland annat minskade aggressioner hos barnen. 50 av dessa barn 
tillhörde en kontrollgrupp som inte fick massage under perioden utan istället dagligen 
fick lyssna på en saga som personalen läste eller att de fick lyssna på musik. Ingen 
individuell uppmärksamhet gavs till dessa barn om de inte bad om det. Barnen i 
massagegruppen fick daglig massage en i taget, på ställen de själva valt ut, av en 
förskollärare som blivit undervisad i massageterapi och principen var långsamma 
strykningar och behaglig knådning som varade fem till tio minuter. Om de ville, fick 
dessa barn lyssna på en saga eller på musik under tiden de fick massage. Utvärdering 
skedde efter tre, sex och tolv månader. Förskollärare och föräldrar gjorde då 
utvärderingar med en statistiskt godkänd teknik. Resultaten av dessa var att barnens 
aggressiva beteenden minskade mer och mer ju längre tid massagen pågick i jämförelse 
med kontrollgruppen. Likaså minskade sociala problem mer i massagegruppen än i 
kontrollgruppen. Efter tolv månader kunde de också se att i massagegruppen hade 
barnens tillbakadragenhet och oro minskat. 
 
Massage vid posttraumatisk stress 
En forskning gjordes 1996 vid Touch Research Institute, University of Miami School of 
Medicine (Field, Seligman & Scafidi, 1996a) på barn som upplevt posttraumatisk stress 
på grund av orkanen Andrew. Enligt dessa barns lärare visade barnen olika 
beteendeförändringar efter katastrofen. Bland annat hade de på olika sätt svårt att fungera 
i klassrummet och var också mer ”klängiga”, vilket lärarna trodde berodde på att de hade 
ett ökat behov av närhet. 60 barn deltog i studien och barnen gick i de tidigare 
årskurserna, medelåldern var 7 1/2 år. Hälften av barnen fick 30 minuters ryggmassage 
två gånger per vecka under en månad. Massagen utfördes av massageterapistudenter vilka 
var olika varje gång. Massageterapin utfördes som måttliga tryck och mjuka strykningar 
över barnets rygg. Kontrollgruppen fick se på video, filmer som ansågs vara lämpliga för 
barn som upplevt katastrofer, under samma tid. Med i den gruppen satt en 
massageterapistudent som hade fysisk kontakt med barnen genom att ha dem i knä eller 
hålla om dem. I grupperna skulle inga samtal ske och barnen hade i förväg fått veta att 
massagen eller videostunden skulle få barnen att känna sig mer avslappnade. Resultatet 
visade att barnen i massagegruppen blev mer avslappnade, mindre oroliga och mindre 
deprimerade än i kontrollgruppen. Dessutom visades en tydlig förbättring av barnens 
förmåga att relatera och samspela med andra och de blev mindre klängiga, mer 
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självständiga och mindre beroende av andra. Testerna visade också att barnen i 
massagegruppen kände sig gladare och positivare. 
 
Massage på barn med autism 
I denna studie (Escalona, Field, Singer-Strunck, Cullen & Hartshorn, 2001) deltog 20 
autistiska barn i åldern 3 till 6 år. Tio av barnen fick 15 minuters massage av sina 
föräldrar varje kväll innan sänggående under en månads tid. Föräldrarna till barnen i 
massagegruppen var instruerade om massagetekniken av en massageterapeut. Massagen 
bestod av mjuka strykningar med måttligt tryck på barnens armar, ben, framsida och 
rygg. Tio barn tillhörde en kontrollgrupp vars föräldrar läste sagor för sina barn 15 
minuter varje kväll innan sänggående. Föräldrarna i båda grupperna hade fått 
informationen att massagen/sagostunden kan förbättra barnens förmåga att slappna av 
och få dem att somna lättare. Mätningar gjordes sedan av föräldrar och lärare enligt 
statistisk godkänd metod. Lärarna som gjorde observationer på barnen i klassrummet och 
på skolgården visste inte vilka barn som hade fått massage och vilka som hade fått 
sagostund. Lärarna observerade bland annat barnens reaktioner på beröring, deras 
förmåga att uppfatta uppgifter och förmågan att ta kontakt och relatera till läraren och till 
kamrater under leksituationer. Resultatet av dessa studier visade att barnen i 
massagegruppen visade bättre förmåga att uppfatta och förstå uppgifter, de sociala 
relationerna fungerade bättre på skolgården och barnen relaterade lättare till sin lärare. 
Detta i jämförelse jämfört med kontrollgruppen. Föräldragruppens resultat byggde på 
deras dagbokanteckningar över barnens sovvanor och deras observationer. Resultatet av 
deras studier i jämförelse med kontrollgruppen visade att barnen i massagegruppen blev 
mindre bråkiga och rastlösa vid sänggående, grät mindre och klev inte upp ur sängen lika 
ofta. 
 
Att tänka på vid användande av massage 
Det finns dock vissa saker vi bör tänka på då det gäller massage. Sanner (2002) skriver att 
det är viktigt att barnen själva får bestämma om de vill ha massage eller inte. Hon menar 
att de kan bära på negativa upplevelser av beröring som gör att de kan ha svårt att ta emot 
beröring men också att de kan ha svårt att säga nej och sätta gränser. Hon anser dock att 
positiv beröring kan vara viktigt även för dessa barn men det viktiga är att barnen själva 
få bestämma takten och hur massagen ska gå till. Vidare skriver hon att de reaktioner som 
människor har på massagen också påverkas av den kultur som personen tillhör. Jelvéus 
(1998) menar också att det finns kulturella betingelser som motsäger massage. Sanner 
(2002) skriver att vissa barn kan vara känsliga för beröring och att de därför kan behöva 
lång tid på sig för att vänja sig. Därför menar hon att det är viktigt att vara observant på 
barnens reaktioner, de får inte uppleva att massagestunden är något som de måste 
genomföra utan att det är deras behov som är det viktiga. Sanner (2002) skriver också att 
massage inte ska ges om barnen är sjuka eller har en infektion i kroppen, eftersom 
massagen kan sätta igång processer i kroppen som kan förvärra sjukdomsförloppet.  
 



   15 

METOD 
Vetenskapsteoretiskt perspektiv 
Vi har utgått från den hermeneutiska vetenskapsteorin eftersom vi utifrån våra egna 
förkunskaper försöker förstå förskollärarnas åsikter genom våra tolkningar av 
intervjuerna. Ödman (2007) skriver att i den hermeneutiska vetenskapen försöker man 
förstå människor. Man försöker förstå sina studieobjekt som studeras genom texter och 
språk. Därefter förstås innebörder och samband genom tolkning och att dessa givetvis 
påverkas av den tolkandes förkunskaper och erfarenheter. Han menar att det är tolkningen 
som är hermeneutikens främsta kunskapsform. Thurén (2007) skriver att 
”Hermeneutikern vill förstå och inte bara begripa”  (s. 103). Enligt Patel och Davidson 
(2003) ska den hermeneutiska forskaren pendla mellan en förståelse för helheten och en 
förståelse för de olika delarna i materialet. I tolkningsmaterialet ska forskaren sedan utgå 
från båda dessa synvinklar. De menar också att hermeneutisk forskning kan ses som en 
spiral utan någon bestämd början eller slut, där tolkningen av en text leder till förståelse 
som i sin tur leder till inhämtning av ny text eller material som måste tolkas och så 
vidare. Vi ansåg att den hermeneutiska vetenskapsteorin passade oss eftersom vi har en 
del erfarenheter kring det ämne som detta examensarbete bygger på. Detta i och med vår 
tidigare genomförda examinationsuppgift som byggde på barnobservationer vid 
införandet av kompismassage på en förskola där resultaten byggde på våra tolkningar. Vi 
kände också att de svar som vi eventuellt skulle få på våra intervjuer efter en första 
analys, kunde leda till att vår egen förståelse fördjupades. Detta insåg vi i sin tur kunde 
leda till att vi behövde förtydliga våra tidigare intervjuer och kanske också komplettera 
dem med nya frågor.   
 
Informationshämtande metoder 
Vi valde att använda oss av kvalitativa intervjuer eftersom vi är ute efter att försöka förstå 
förskollärarnas upplevelser om kompismassage. Utifrån deras svar har vi sedan försökt 
tolka om massage är ett verktyg att använda sig av i förskolan för att utveckla barnens 
sociala kompetens. 
 
Vid en kvalitativ studie är vi enligt Trost (2005) ute efter att försöka förstå något ur en 
annan människas perspektiv, deras sätt att resonera eller handla. Här är det inte viktigt att 
ha ett stort antal i sitt underlag utan fokus ligger på förståelsen. Han skriver också att vid 
dessa intervjuer handlar det om att man är ute efter innehållsrika svar på enkla frågor. Det 
slutliga materialet ska vara fylligt och utifrån detta ska man sedan kunna tolka och utläsa 
mönster och åsikter som kanske förenar eller skiljer intervjuerna från varandra. 
 
Patel och Davidson (2003) skriver att i en kvalitativ intervju är båda parterna delaktiga i 
ett samtal men intervjuaren har ansvar för att intervjupersonen inte ska känna sig osäker. 
”För att lyckas med den kvalitativa intervjun bör intervjuaren hjälpa intervjupersonen att i 
samtalet bygga upp ett meningsfullt och sammanhängande resonemang om det studerade 
fenomenet” (s. 78). Författarna skriver vidare att den kvalitativa intervjun exempelvis kan 
ge upplysningar som gör att man får en mångsidig beskrivning av företeelser i den 
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intervjuades livsvärld och om intervjun dessutom har en hermeneutisk inriktning är 
medkänslan viktig för förståelsen.   
 
Enligt Trost (2005) ska man i kvalitativa intervjuer inte ha i förväg utformade frågor 
eftersom det är den intervjuade som ska styra ordningsföljden i samtalet. Man ska istället 
använda sig av så kallade frågeområden som ska ta upp stora delområden. Han kallar det 
att göra en intervjuguide. Dessa områden ska sedan läras in utantill. Hur och i vilken 
ordning man sedan ställer frågorna beror på den intervjuades svar. Han menar att om man 
gör en lista med färdiga frågor blir man lätt mer rädd för att missa något och då kan det 
hända att det blir för många frågor, vilket blir både svårt att bearbeta och kan uppfattas 
som besvärligt för de intervjuade. Han poängterar dock vikten av att man, innan man gör 
sin intervjuguide, har ett tydligt syfte och att man är väl insatt i ämnet.   
 

Den guide du gör skall för dig vara lämplig och ha en för dig logisk ordning och 
således en struktur som passar dig. Själva intervjun däremot kan komma att ha en helt 
annan struktur. Där kommer frågorna i guiden kanske helt huller om buller. Du kanske 
kommer att tvingas hoppa fram och tillbaka mellan frågeområdena. (Trost, 2005, s.51) 

 
Eftersom vi har ytterst liten erfarenhet av att intervjua ansåg vi att vi behövde använda 
oss av ljudinspelning vid intervjuerna, detta för att vi lättare skulle kunna koncentrera oss 
på frågor och svar för att kunna hålla struktur och sammanhang och för att inte gå miste 
om viktig information. Att använda sig av ljudinspelning har enligt Trost (2005) både för- 
och nackdelar. En fördel är att svaren registreras så att vi kan lyssna på dem vid 
upprepade tillfällen. Man kan också lägga all sin koncentration på frågorna och svaren 
och slipper göra en massa anteckningar under intervjuns gång. Han menar också att man 
får möjlighet att lyssna till sin egen intervju och kan då utläsa vad man har lyckats bra 
och mindre bra med. Man kan då lära av sina egna misstag som intervjuare. En nackdel 
enligt Trost (2005) är att det tar tid att gå igenom bandinspelningarna och att spola fram 
och tillbaka för att hitta det man söker. Det tar också tid att skriva ut inspelningarna. 
Dessutom kan det kännas hämmande för den intervjuade att bli inspelad vilket han menar 
är viktigt att ta hänsyn till.  
 
Etiska ställningstaganden 
Vid våra intervjuer har vi tagit hänsyn till olika etiska aspekter. Patel och Davidson 
(2003) skriver att det första vi måste göra är att informera om syftet med intervjun och att 
poängtera att individens medverkan är viktig. De skriver också att vi måste informera om 
hur materialet kommer att användas, konfidentiellt eller inte. Om något behandlas 
konfidentiellt betyder det att endast vi kommer att veta vem som svarat vad, ingen annan 
kommer att få den informationen. De rekommenderar också att dessa upplysningar ges i 
flera steg exempelvis att man börjar med att skicka ett brev där man informerar om syftet 
och vem som är ansvarig för intervjun. Därefter tar man kontakt för att boka tid och plats. 
Trost (2005) skriver att innan intervjun påbörjas måste man också informera om att den 
intervjuade har rätt att bryta pågående intervju. 
 
Patel och Davidson (2003) skriver att ljudinspelningar kräver den intervjuades samtycke. 
Trost (2005) menar att utifrån dennes perspektiv kan det kännas hämmande att bli 
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inspelad på band. Men han menar att de flesta vänjer sig med inspelningen och slutar 
tänka på det. Författaren poängterar dock vikten av att alla inte vill bli inspelade på band 
och då måste detta accepteras. 
 
En annan etisk aspekt som vi vill belysa är angående citat från intervjuerna, eftersom vi 
har valt att använda oss av dessa i vår text. Trost (2005) anser att man inte ska citera 
ordagrant han menar att man då kan skriva något som kan vara kränkande för den 
intervjuades personliga integritet. Patel och Davidson (2003) menar däremot att när 
resultatet av analysen ska presenteras är det vanligt att belysa med citat och kommentarer. 
Detta för att styrka trovärdigheten i sina tolkningar. Vi har valt att skriva citaten 
ordagrant eftersom vi anser att äktheten styrker tolkningarna. 
 
Urval 
I inledningsskedet av detta arbete funderade vi på om vi både skulle intervjua 
förskollärare och göra barn- observationer eller intervjuer med barnen. Men vi kom fram 
till att detta inte skulle inrymmas i den tid vi har på oss eftersom det skulle innebära 
observationer under en längre tid. Patel och Davidson (2003) skriver att observationer är 
bra att använda sig av när man vill få information som berör beteenden. Men de skriver 
också att en av nackdelarna med denna metod är att den är kostsam eftersom den tar 
mycket tid. De menar också att det är svårt att bestämma om de beteenden man ser är 
karakteristiska eller om det bara är en tillfällighet, men att grundliga förstudier kan hjälpa 
till att ringa in representativa beteenden. I vårt fall gäller dessa grundliga studier även när 
kompismassagen använts under en tid, detta för att få belägg för att de resultat vi ser är 
representativa. Vi kom då fram till att vårt alternativ var att intervju förskollärare som 
redan hade kunnat se hela denna process. Dessutom insåg vi att det kändes relevant att 
använda sig av de observationer som vi genomfört tidigare (Marklund och Sjögren, 
2009).  
 
Trost (2005) skriver att man bör begränsa antalet intervjuer. Han menar att om materialet 
blir för stort så blir det svårt att överblicka och besvärligt att bearbeta. Det blir svårt att se 
vad intervjuerna har gemensamt och vad som skiljer dem åt. Därför valde vi att intervjua 
fyra förskollärare på sammanlagt fyra förskolor. Trost (2005) menar att vid kvalitativa 
studier är man oftast ute efter variation för att få fram och försöka förstå hur olika 
människor uppfattar liknande situationer. Till vår studie valde vi därför att göra 
intervjuerna på olika förskolor eftersom vi anser att det finns en risk att man på samma 
förskola påverkar varandra så att svaren blir gemensamma i stället för personliga.  
 
Genomförande 
Vi kontaktade de förskollärare vi skulle intervjua genom att besöka olika förskolors 
hemsidor för att se vilka som angett att de använder sig av kompismassage. Därefter har 
vi mejlat dem eller personligen sökt upp dem för att få kontakt med en intresserad 
förskollärare. Vi började med att informera om vilka vi är och om studiens syfte, därefter 
frågade vi om de använder sig av kompismassage. Om så var fallet undrade vi om de 
kunde ta emot oss för en intervju angående dess effekter på barnens sociala relationer och 
deras förmåga att samspela med varandra. Därefter tog vi kontakt med de berörda 
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förskollärarna via telefon eller mail för att boka tid. Vid detta tillfälle informerade vi 
också om att intervjun skulle ta cirka 30 minuter. Trost (2005) skriver att vid de första 
kontakterna med den som ska intervjuas ska man inte lämna ut de frågeställningar man 
ska använda sig av i själva intervjun eftersom det kan leda till att man styr 
intervjupersonens svar i en viss riktning. Fram till dess att intervjun går av stapeln skall 
man därför bara ge ut den information som är absolut nödvändig för att intervjupersonen 
skall förstå vad undersökningen handlar om menar Trost. Vidare skriver han att vi vid 
första kontakten skall informera om den ungefärliga tiden som intervjun kommer att ta. 
 
Då vi bokade tiden för intervjun kändes det självklart för oss att vi skulle komma till 
deras arbetsplats, där de känner sig hemma. Enligt Trost (2005) är det viktigt att den som 
ska intervjuas känner sig trygg i miljön och att denna gärna får välja plats men att det är 
den intervjuades ansvar att se till att det är en plats där man får vara ostörd. Därför 
frågade vi innan varje intervjutillfälle den intervjuade om de kunde erbjuda en lämplig 
plats där vi kunde få sitta i lugn och ro.  
 
Samtliga intervjuer genomfördes som ett samtal med utgångspunkt i vår intervjuguide 
(bilaga 1). Vi startade varje intervjutillfälle med att informera om att intervjuerna skulle 
behandlas konfidentiellt och att vi har tystnadsplikt. Vi talade också om att deras 
medverkan var viktig för vårt arbete. Enligt Patel och Davidson (2003) är det viktigt att 
den intervjuade är medveten om det. Vi upplyste om att de hade rätt att bryta intervjun 
om de kände att de ville och vi frågade om vi fick banda intervjun. En av de tillfrågade 
ville inte att vi använde oss av bandspelaren vilket gjorde att vi endast antecknade. För att 
få en mjuk inledning på intervjun försökte vi först samtala med förskolläraren lite allmänt 
kring dennes verksamhet innan vi startade med själva intervjun. Vi avslutade varje 
intervju med att fråga om vi fick höra av oss i efterhand med eventuellt kompletterande 
frågor.  Varje intervju tog mellan 20 till 30 minuter.   
 
Efter en första bearbetning och analys av vårt intervjumaterial ledde våra nya insikter till 
att vi kände att en del information behövde förtydligas och att ytterligare en fråga 
behövde ställas. Denna fråga handlade om hur förskollärarna såg på begreppet social 
kompetens och hur de märkte på barnen att de utvecklar denna kompetens (bilaga 2). Vi 
kom därför, i samförstånd med vår handledare, fram till att frågorna kunde förskollärarna 
få svara på via mejl om de ville. Vi enades också om att vi måste skicka ett personligt 
mail till varje förskollärare och att det enda som skulle skilja dessa åt var, förutom 
namnet på den vi skrev till, också de personliga frågorna som behövde förtydligas. Vi 
kontaktade först förskollärarna via telefon så att de skulle vara förberedda på att svara på 
våra frågor. Alla förskollärarna ville svara på frågorna via mail.  
 
Bortfall 
Vid en av våra intervjuer insåg vi att de arbetade med vanlig ”klassisk” massage, där de 
vuxna masserade barnen i tur och ordning på en massagebänk. Eftersom vårt arbete 
handlar om kompismassage valde vi därför att utesluta denna intervju och i stället söka 
reda på ytterligare en förskola som använder sig av kompismassage. Vi kontaktade därför 
ytterligare en förskollärare via telefon som vi personligen kände till sedan tidigare. Hon 
var positiv till att medverka så redan vid första kontakten bokade vi en tid för intervju.  
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Bearbetning av intervjuer 
Vi har bearbetat den information som vi samlat in genom att göra löpande analyser efter 
varje intervju. Patel och Davidson (2003) menar att fördelen med detta är att den ger 
idéer till hur vi kan gå vidare, då kan vi också lättare upptäcka om vi missat något eller 
om frågorna inte svarade mot vårt syfte. De menar att det är en fördel att analysera medan 
intervjun är i färskt minne för att materialet ska hållas ”levande”. Vid slutbearbetningen 
har vi läst igenom materialet flera gånger med ”pennan i hand” som Patel och Davidson 
(2003) skriver. Detta för att på en gång kunna skriva ner våra tankar och reflektioner. 
”Slutprodukten av en kvalitativ bearbetning är ofta en text där citat från intervjuer eller 
observationsanteckningar varvas med egna kommentarer och tolkningar” (s. 120). 
 
Efter varje intervju har vi börjat vår bearbetning av materialet med att föra varsin 
personlig loggbok, där vi skrivit ner våra egna upplevelser av och kring intervjun. Trost 
(2005) skriver att vid bearbetningen av materialet kan det vara bra att notera om det är 
något speciellt som jag personligen reagerar på, det behöver inte vara knutet till själva 
intervjun utan kan vara miljön runt omkring eller liknande. Han rekommenderar också att 
man skriver ner det man upplevt och personliga tolkningar i en egen loggbok. Då blir 
miljön mer levande vid bearbetningen av materialet, man blir mer påmind om situationen 
och minns tillfället bättre. Efter att vi skrivit ner våra personliga reflektioner lyssnade vi 
igenom den bandade intervjun ett varv och förde samtidigt personliga anteckningar. 
Därefter transkriberade vi den inspelade intervjun. I fallet då vi inte bandade och därmed 
inte kunde lyssna igenom intervjun, blev det att vi på en gång renskrev och 
sammanställde våra anteckningar till ett dokument. 
 
Vid en kvalitativ bearbetning finns egentligen inga bestämda metoder (Patel & Davidson, 
2003; Trost, 2005). Det är dock viktigt att läsaren hittar en egen lösning på hur materialet 
bearbetas så att läsaren på ett begripligt sätt kan se författarens tillvägagångssätt (Patel & 
Davidson, 2003). Enligt Kvale (1997) däremot finns det metoder att utgå ifrån vid 
kvalitativa intervjuanalyser. Då vi transkriberade våra intervjuer valde vi därför en metod 
som vi kände skulle passa oss. Vi valde att omstrukturera svaren så att det passade in i 
vår intervjuguide. I samband med detta valde vi också att inte ta med det material som 
kändes oväsentligt för vår studie. Enligt Trost (2005) är detta ett sätt att sammanfatta 
intervjuerna på. Han menar att materialet då blir lättare att analysera. För att lättare kunna 
överblicka underlaget valde vi att skriva ut transkriberingarna. De kompletterande svaren 
som vi fick i efterhand via mail, för att förtydliga tidigare svar, har vi valt att skriva in där 
de behöver förtydligas. 
 
Vårt nästa steg var att göra materialet tillgängligt för analys i rapportens resultatdel. Detta 
kallar Kvale (1997) för en kartläggning av materialet. Han menar att där kan man rensa 
bort det som inte är väsentligt för studien. Vi upptäckte då att vi behövde göra ytterligare 
omstruktureringar i svaren för att dessa skulle hamna under rätt frågeområde. Vi har 
också använt oss av det som Kvale (1997) menar med meningskoncentrering som innebär 
att det som intervjupersonerna sagt skrivs ner så att endast den ”väsentliga innebörden av 
det som sagts omformuleras i några få ord” (s. 174). Men som vi tidigare nämnt har vi 
valt att citera ordagrant.  
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RESULTAT  
Nedan följer redovisningen av våra intervjuer. Vi har valt att kalla de intervjuade 
förskollärarna för Förskollärare 1 till och med 4. Eftersom vi vill inleda varje redovisad 
intervju med viss bakgrundsfakta har vi valt att lägga fråga 4 i intervjuguiden (bilaga 1) 
som fråga 1 i resultatredovisningen. Därmed har även de andra frågorna flyttats efter ett 
steg. 
 
Vi kommer ibland i nedanstående text att använda oss av benämningen massage men vid 
dessa tillfällen syftar vi på samma innebörd som kompismassage. 
 
Fråga 1: På vilket sätt går du tillväga? Är alla barn med? Massagesagor? Barn – 
barn, vuxen – barn? När utför ni massagen? Var? Hur ofta? 
 
Förskollärare 1 
På den förskolan som denna förskollärare arbetar, utför de massage just innan lunch två 
till tre gånger per vecka och tar ca 10 till 15 minuter. Under vissa perioder användes 
massagen oftare om personalen tyckte att det behövdes för att varva ner gruppen. Hela 
gruppen (21 barn) medverkade och barnen var i åldern 3 till 6 år. Barnen sitter två och två 
på golvet och oftast utförs massagen barn – barn, men ibland sitter även någon vuxen 
med och masserar. Barnen blir ibland tillsagda vilka de ska sitta ihop med och ibland får 
de välja själva. Massagen utförs i lekhallen med något dämpad belysning och 
avslappnande bakgrundsmusik. De använder sig av olika massagesagor, en del med bilder 
så att barnen kommer ihåg sagan och rörelserna. Oftast leder en vuxen själva sagan, men 
ibland får även barnen vara massageledare. Massage utförs inte på 
småbarnsavdelningarna vid denna förskola. Dessa barn har alltså inte fått massage innan 
de började på denna avdelning. På denna avdelning har de däremot använt sig av 
kompismassage regelbundet under flera år. Medverkan i massagen var frivillig. 
 
Förskollärare 2 
På den förskolan som denna förskollärare arbetar utför de massage just efter lunch nästan 
varje dag och den pågår ca 15 minuter. Detta kan variera eftersom det är barnens behov 
som styr. Är barnen rädda, trötta eller ängsliga så genomför de definitivt massage under 
dagen. Barngruppen består av 18 barn i åldrarna 1 till 6 år. Tre av de yngre barnen sover 
dock efter lunch vilket gör att 15 barn deltar i kompismassagen. Massagen utförs i ett 
speciellt rum avsett för massage och avslappning. På golvet ligger madrasser och barnens 
egna kuddar och speciell mysbelysning finns. I bakgrunden spelas avslappnande musik. 
Vid utförandet sitter barnen antingen som ett tåg och gör på varandra och de vuxna visar 
och ibland är de två och två, en ligger ner och den andra ger massage, sen byter de av. 
Vid dessa tillfällen blir barnen tilldelade kompisar så att det blir variation i gruppen. 
Oftast utförs massagen barn – barn, men ibland sitter även någon vuxen med och 
masserar. De använder sig både av färdiga massagesagor eller improviserar medan de 
håller på. Barnen hittar också på själva och leder ibland. De små barn som inte deltar vid 
själva kompismassagen berör personalen genom att medvetet stryka på och beröra. Detta 
eftersom de anser att beröring är viktigt i alla åldrar och det gör också att barnen är 
förberedda inför den kommande kompismassagen. Även denna förskola har använt sig av 
kompismassage regelbundet under flera år. Medverkan i massagen var frivillig. 
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Förskollärare 3 
Denna förskola har åldersindelade avdelningar och barnen på denna förskollärares 
avdelning är i åldrarna 4 till 5 år. Alla barnen (18 stycken) deltar och de utför massagen 
före lunch, en gång per vecka i ca 10-15 minuter per tillfälle. Barnen sitter två och två i 
samlingsrummet på avdelningen och avslappnande musik spelas i bakgrunden. 
Personalen delar alltid in barnen i par så att alla får sitta med alla. De använder sig av 
massagesagor och en vuxen leder massagen. Ibland får barnen ligga på madrasser och 
massera varandra, det är då de använder sig av massageolja. Då har de inga massagesagor 
utan barnen masserar fritt. På denna förskola använde de sig av massage i alla åldrar. För 
1 till 2-åringarna är det de vuxna som stryker och berör barnen. Vid 2 till 3-årsåldern 
börjar de använda sig av kompismassage med massagesagor. Från 4 år används massagen 
såsom vi ovan beskrivit. Kompismassage har också här använts regelbundet under flera 
år. Medverkan i massagen var frivillig. 
 
Förskollärare 4 
Denna förskollärare åkte runt på olika förskolor för att introducera kompismassage i 
verksamheten. Vid varje tillfälle deltog 10 till 12 barn från 4 år. Förskolläraren 
rekommenderade att massagen skulle genomföras före lunch minst två gånger per vecka 
under ca 10 minuter. Barnen fick sitta två och två i en för förskolorna lämplig lokal. 
Eftersom denna förskollärare inte kände barnen fick den ordinarie personalen göra 
hopparningen av barnen. Hon tyckte dock att man skulle variera så att barnen satt med 
olika kompisar. Avslappnande musik spelades alltid i bakgrunden och hon tyckte att det 
var viktigt att tända ljus för att markera att stunden innefattar lugn. Massagen leddes vid 
dessa tillfällen av henne och hon använde sig av olika massagesagor. Vid första träffen 
introducerade hon kompismassagen med att använda ett mjukdjur föreställande en katt 
som hon smekte och kliade och talade om för barnen hur gott katten mår av beröringen. 
Barnen fick också klia katten och därefter talade hon om för dem att de också skulle få 
må gott genom att få lära sig massagesagor som man utför på varandra. Nästa tillfälle för 
henne att besöka förskolan var efter ca 3 veckor. Under den tiden fick förskollärarna i 
uppgift att ha kompismassage i gruppen minst två gånger per vecka, helst mer vid behov. 
På de förskolor som hon besökte hade de inte använt kompismassage tidigare och hon 
gjorde tre besök på varje ställe. Vid besök nummer två fortsatte hon med kompismassage 
och massagesagor och vid det tredje besöket som var ca två månader efter det första, fick 
de prova på olika massagegrepp och också använda sig av massageolja. Medverkan i 
massagen var frivillig.  
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Fråga 2: Hur kommer det sig att du använder dig av kompismassage? Har du sett 
positiva/negativa effekter på kort respektive lång sikt? I så fall vilka? 
 
Förskollärare 1 
Långt tillbaka, för flera år sen fick denna förskollärare lära sig av en hälsovägledare och 
fick gå på informationsmöten där de visade bilder. Hon tyckte att det lät spännande och 
ville prova.  
 
Hon anser att de omedelbara effekterna är att man går ner i varv och slappnar av. Det blir 
lugnare vid matsituationen vilket ger större möjligheter till pedagogiska samtal. 
Dessutom sitter lugnet i sig vilket gör att de barn som ska sova är mer avslappnade och 
somnar lättare. På lång sikt tycker hon att man kan se att massagestunden gör alla barn 
synliga i och med att de sitter i par och inte behöver dela uppmärksamheten med någon 
annan. Om att bli synlig säger förskollärare 1 ”att man känner till kompisen, vet vad alla 
heter, vet om andras förmågor, ger varann beröm, vad de kan och vad de behöver lära sig/ 
träna på. Barnen är stolta över att få visa kompisen hur man gör i olika situationer”. Vid 
massagetillfället passar de dessutom på att lyfta och uppmuntra barnen inför varandra. 
”Titta så stora, fina rörelser X gör!” ”Vad bra X är på att göra det skönt för Y.” Hon 
menar att det stärker deras självkänsla och självförtroende. Det handlar om inflytande och 
delaktighet också, menar hon, eftersom barnen själva får vara ledare och hålla i massagen 
ibland. De känner sig då väldigt duktiga och betydelsefulla. 
 
Några negativa effekter har inte förskollärare 1 kunnat se under de år hon använt sig av 
kompismassage. Men hon säger däremot ”Det skulle väl vara i så fall att man inte är 
uppmärksam som vuxen. Om man ser att någon inte mår bra och då inte funderar på 
varför”. Hon menar att om man ser att någon mår dåligt av beröringen måste de vuxna 
fundera på orsaken. En sådan situation kan inte bara lämnas med att barnet inte behöver 
delta längre, utan orsaken behöver redas ut. Det är också viktigt att barnen inte ska känna 
sig tvingade att delta i massagen.  
 
Förskollärare 2 
Det startade med en massageutbildning för ca tio år sedan då personalen på denna 
förskola fick lära sig olika metoder, antingen med kompis eller enskilt. De använder sig 
dock mest utav kompismassage. Hon anser att oxytocinet som utsöndras vid beröring är 
jätteviktigt eftersom det har en lugnande effekt. Idag lever vi i ett stressat samhälle med 
högt tempo, många barn är länge på förskolan och aktiviteter ska utövas också efter en 
heldag på förskolan. Detta innebär att föräldrar knappt hinner ta i sina egna barn.  
 
Hon tycker sig se att den omedelbara effekten är att det blir lugnare. Helst om barnen är 
trötta och spända och det är mycket konflikter. Hon tycker att de lugnande effekterna på 
både kort och lång sikt gör sig påminda i verksamheten.  
 

Vi har olika aktiviteter efter lunch. Då känner man att det är effekt, de är mycket, 
mycket lugnare och mer koncentrerade när vi har haft massagen. Så det blir lugnare i 
gruppen. När det är lugnare lär man sig ju mer också.  Vi har ju mål vi ska gå efter och 
läroplanen och massage är perfekt eftersom man lär sig mer då man är koncentrerad 
och lugn.  
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Hon anser att effekten är påtaglig. Hon tycker också att massagen tränar barnens 
kroppsuppfattning, främst att de faktiskt blir påminda om att de har en baksida, en rygg. 
Vid beröringen brukar de också passa på att benämna de kroppsdelar som de masserar. 
Dessutom ger kompismassagen barnen en möjlighet till en stunds avkoppling och 
avslappning från det höga tempo som annars råder hela dagen. Det hjälper till att få en väl 
avvägd dagsrytm så att barnen ska orka med hela dagen. Hon menar att ”oxytocin är ett 
lugn och ro hormon som gör oss lugna och glada, frisättningen av stresshormoner 
sjunker, vi känner mindre ängslan och oro. Barnen blir mindre aggressiva och får en 
känsla av avslappning”. Hon anser att kompismassagen är ett bra verktyg att använda sig 
av för att uppnå många av läroplanens mål som exempelvis, empatibegreppet, respekt för 
varandra, förmågan att samarbeta och lite kroppsuppfattning.  
 
På frågan om negativa effekter svarade förskollärare 2 att hon faktiskt har funderat 
mycket på det men hon kan inte komma på några. Hon menar att vissa barn kan rygga 
tillbaka vid beröring men att det oftast beror på ovana. Hon menar därför att enda 
negativa effekten är om de inte får någon massage. Hon tar också upp att det i vissa 
religioner kanske kan vara så att barnen inte får beröra varandra på det sätt som görs i 
massagen, kanske framför allt om en del barn vill ta av sig sina tröjor. Det kan i så fall 
kanske leda till att vissa barn känner sig utanför.  
 
Förskollärare 3 
För ca tio år sedan fick personalen gå på en föreläsning om kompismassage och 
personalen tyckte att detta skulle vara jättebra för barnen. Då fick de gå en kurs med en 
kvinna som åkte runt på olika förskolor och visade kompismassage. Det var då de började 
använda metoden regelbundet. 
 
Den omedelbara effekten är att det skapar lugn i gruppen och att barnen varvar ner. På 
lång sikt ser förskolläraren också massagen som ett hjälpmedel på många plan som är bra 
för barnens utveckling. Lugnet stärker deras koncentrationsförmåga och hon menar också 
att kompismassagen stimulerar barnen att använda sin fantasi. Eftersom massagesagorna 
inte är synliga för ögat måste barnen göra sig inre bilder för att kunna forma bilderna med 
sina händer. Hon anser att det är en form av skapande. De lever sig verkligen in i 
massagesagorna så det stimulerar både fantasi och kreativitet.  
 
Förskollärare 3 har personligen inte upplevt några negativa effekter och kan inte heller 
komma på några.  
 
Förskollärare 4 
För ca tio år sedan hade hon ett sabbatsår från sin tjänst som förskollärare och gick då en 
friskvårdsutbildning. Där fick de lyssna på en föreläsning av en kvinna som ägnat sig åt 
kompismassage bland barn och hon kände att detta skulle vara bra att få använda på 
förskolan. När hon återgick till sin tjänst fick hon en typ av kombinationstjänst som bland 
annat innebar att hon hade tre friskvårdsdagar i veckan för att gå ut och introducera 
kompismassage på rektorsområdets elva förskolor.   
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De effekter som hon kunde se var de omedelbara eftersom hon bara tillbringade en kort 
stund på varje förskola vid varje tillfälle. Hon menar att hon kunde se att barnen blev 
lugnare och mer avslappnade. Den ordinarie personalen kunde också på många förskolor 
bekräfta att detta även avspeglade sig på den verksamhet som bedrevs efter massagen. 
Barnen var då mer koncentrerade och färre konflikter uppstod. Förskollärare 4 tycker 
också att barnen i massagesituationen får en möjlighet att stärka tilliten till sin egen 
förmåga genom att de får uppleva att de kan göra sina kamrater nöjda och belåtna genom 
sin egen personliga insats.  
 
Den enda negativa effekten hon kunde komma på är om de inte vill delta eftersom de då 
går miste om kompismassagens alla positiva effekter. 
 
Fråga 3: Har kompismassagen påverkat barnens sociala relationer gentemot 
varandra? I så fall, hur har det visat sig? Kan du ge något exempel? Arbetar ni på 
förskolan på något annat sätt för att främja goda sociala relationer barnen emellan? 
 
Förskollärare 1 
Denna förskollärare tror att massagen påverkar gruppdynamiken. ”Jag tror att det 
påverkar klimatet i gruppen. Det tror jag! Absolut!” Hon tror att den fysiska närheten gör 
att barnen blir tryggare med varandra i gruppen och att man då vågar göra mer saker som 
man annars kanske inte skulle ha vågat. ”Att vara trevlig och bussig med varandra gör att 
det blir en starkare gruppkänsla”. Hon tycker också att det är bra med massage ur ett 
genusperspektiv. Man tränar sig hur hårt man kan ta i varandra och får en möjlighet att 
vara den mjuka omtänksamma personen, det gäller då främst traditionellt pojkar. ”I och 
med kompismassagen får barnen en upplevelse av att det faktiskt lönar sig att vara justa 
mot varandra. Jag tror att den känslan sitter kvar och avspeglar sig i hur barnen är mot 
varandra även i andra situationer”. Med justa menar hon: ”barnen säger snälla saker till 
varann, är hjälpsamma, exempelvis hämtar kläder och saker åt varann”. 
 
Att stärka goda sociala relationer är något som de dagligen arbetar med på denna 
förskola. Förskolläraren vill inte peka på någon speciell metod men hon menar att de 
försöker uppmuntra barnen så att det blir naturligt att hjälpa varandra. Det behöver inte 
alltid vara en vuxen som hjälper. Detta stärker barnens känsla av att de kan och de lär sig 
också att lita på varandra i gruppen. De vill att barnen ska förstå att alla behövs och kan 
bidra med något, de kan alla lära av varandra. Hon menar att de yngre barnen ofta ser upp 
till de äldre, vilket gör att de är lika viktiga förebilder som de vuxna. Hon säger också att 
de berömmer, uppmuntrar och lyfter barnen inför resten av gruppen så fort de ser att 
något barn gör något positivt i samspel med kamrater. Hon menar att detta stärker barnets 
självkänsla men också att det medför att ”det goda sprider sig”.    
 
Förskollärare 2 
De sociala relationerna påverkas definitivt av kompismassagen enligt förskollärare 2. 
Hon tycker att det märks tydligt om massagen används regelbundet under en lite längre 
period, de blir då mer empatiska vilket innebär att de lyssnar mer på varandra och är mer 
tillmötesgående. Hon säger också att barnen själva spontant kan komma med uttryck som 
”man kan inte `slådde´ någon som man masserat, det ska man inte göra”. Hon tycker 
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också att kompismassagen gör att varje barn blir bekräftat och sett. Hon menar att denna 
bekräftelse stärker barnets självkänsla. De får möjlighet att känna att de gör något bra för 
någon annan. Hon anser att massagen absolut påverkar klimatet positivt i hela gruppen. 
Barnen blir lugnare och tryggare i och med att de börjar våga ta i varandra, de kommer 
närmare varandra och bryr sig om varandra mer. Massagen har en tvåvägseffekt vilket 
förskolläraren menar bidrar till att samverkan mellan barnen förbättras. Hon tror att det 
har betydelse hur mycket man fysiskt berör varandra för hur mycket konflikter som 
uppstår, hon anser att barnen blir mindre otrevliga mot varandra. ”Nog är det ju konflikter 
och så att de småbråkar, det är ju inte konfliktfritt på något sätt, då ljuger jag ju. Hur man 
bemöter varandra och hur mycket man tar på varandra… det blir kanske inte att man 
bråkar så mycket och är otrevlig”.  
 
Förskollärare 2 anser att de dagligen arbetar med att stärka barnens sociala relationer. Det 
är viktigt att barnen blir sedda och bekräftade redan från morgonen då de kommer till 
förskolan. Därför är de noga med att ta emot varje barn redan i hallen. ”Vi arbetar mycket 
med förhållningssätt och bemötande och ser till att ta oss tid för att prata med varandra”. 
Hon poängterar vikten av att själv vara en god förebild. De anser att det är viktigt att 
barnen får talutrymme och att de då blir bemötta med respekt och tagna på allvar. De har 
också ”barnråd” där barnen eller de vuxna kan ta upp, för dem viktiga frågor eller 
händelser. Där får alla komma till tals och gemensamt försöker de sedan hitta svar eller 
en lösning, beroende på vad som tagits upp. De tränar sig också i att våga säga vad de 
känner och tycker och samtidigt måste de träna sig i att lyssna på varandra. Hon menar att 
detta bland annat hjälper barnen att få en förståelse för att vi kan uppfatta samma 
situationer på olika sätt. Det som är roligt för ett barn kanske är obehagligt för ett annat.  
 
Förskollärare 3 
I längden anser förskollärare 3 att massagen hjälper till att skapa goda relationer i och 
med att barnen börjar se varandra på ett annat sätt och börjar bry sig om hur det känns för 
den andra. ”Det handlar bland annat om att utveckla barnens omtanke om varandra”. Med 
detta menar hon ”det ska kännas skönt och bra när jag ger min kompis massage och 
tvärtom när jag också får massage av min kamrat. Att man kan krama om olika kamrater 
och våga beröra varandra på ett mjukt sätt som den andre uppskattar även i andra 
situationer”. Alla barn blir sedda av varandra och lika viktiga eftersom de sitter med olika 
personer. Att alla blir sedda innebär att det blir mer naturligt att barnen kan vara med 
olika kompisar. ”Alla barn är lika viktiga och ingen utesluts ur den gemensamma 
aktiviteten”. Detta märks också i den övriga verksamheten, eftersom inga barn egentligen 
är direkt främmande för varandra. Hon menar att den som i vanliga fall inte märks så 
mycket kan få en annan roll i och med att denna kanske kan göra det skönt för kompisen. 
På detta sätt lyfts också barnens självkänsla.  
 
Hon ger också ett exempel om en ny flicka som kom till förskolan vid 3-4-års ålder. Hon 
var väldigt bestämd och noga med vilka hon skulle vara och inte vara med. Fick hon inte 
vara med den hon ville, så vägrade hon att alls delta i aktiviteten. Så var det också vid 
massagen, som hon var helt främmande för, där ville hon från början inte alls delta utan 
bara satt och såg på. Så småningom kunde hon vara med om hon själv fick bestämma 
vem hon skulle sitta med. Hennes beteende gjorde att hon hade svårt att bli en del av 
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gruppen. Förskolläraren menade att de fick jobba på olika sätt för att komma tillrätta med 
problemet. Och hon tror att massagen spelade en viktig roll för att hjälpa henne in i 
gruppen. När hon började delta i kompismassagen och att både kunna ge och ta emot 
massage från vilken kompis som helst märktes också efter en tid att samspelet med de 
andra barnen förbättrades. Förskolläraren tror just att den kroppsliga närheten är viktig 
för att främja goda relationer. 
 
Denna förskollärare menar att de arbetar för att stärka barnens sociala relationer i alla 
situationer på förskolan. De förebygger konflikter genom att pedagogerna alltid väljer 
vilka kompisar barnen ska vara med i olika situationer. De ser också till att barnen får 
turas om att vara med olika barn. Detta menar hon gör att inget barn behöver känna sig 
utanför och att det blir naturligt för barnen att vara med olika kamrater. Hon säger också 
att det är viktigt att när konflikter uppstår låta de berörda barnen få möjlighet att berätta 
sin version. Att lyssna på barnen och ta dem på allvar anser hon är viktigt i alla 
situationer. 
 
Förskollärare 4 
De långsiktiga effekterna som här beskrivs är andrahandsinformation eftersom denna 
förskollärare arbetat på ett annat sätt som vi beskrivit ovan. Detta är alltså den 
information som hon själv samlat på sig från den ordinarie personalen på de förskolor 
hon besökt. Hon menade att många förskollärare reagerade med att de inte kunde tro att 
något som kompismassagens beröring kunde ha så positiva effekter på barngruppen. 
Bland annat började barnen visa mer närhet och bry sig mer om varandra, hur var och en 
mådde. Aggressivitet och konflikter minskade och de fick också lättare att komma sams 
efter konflikter som uppstått. Mindre slag och sparkar förekom. En annan viktig aspekt 
som många ur personalen hade påpekat var att ”den osynliga blir synlig i gruppen”, de 
menar att de som är tysta och inte kräver så mycket plötsligt kan ge massage som andra 
tycker är bra. Det stärker deras självförtroende och ger barnet en annan roll i gruppen. 
Hon menar också att den som blir berörd av en annan får en känsla av ”att den som tar i 
dem bryr sig om dem”. 
 
Denna förskollärare kunde inte svara på frågan om förskolan arbetar på något annat sätt 
för att främja goda sociala relationer emellan eftersom hon bara besökt olika förskolor.  
 
Fråga 4: Hur länge har du använt dig av kompismassage? Efter hur lång tid har du 
kunnat se de effekter och skillnader som du berättat om? 
 
Hur länge förskollärarna använt sig av kompismassage har de redan svarat på i fråga 2. 
Därför är det bara den andra frågeställningen i fråga 4 som besvaras nedan. 
 
Förskollärare 1 
Denna förskollärare menar att det till att börja med tar några veckor innan barnen 
överhuvudtaget kommer in i massagerutinerna. Det vill säga, innan alla deltar och 
verkligen tar det seriöst. I början kan vissa vara avvaktande, de vill inte vara med. De 
busar mer än verkligen ger massage. Det blir inte det lugn och ro som behövs för att 
effekterna ska uppnås. ”När de väl kommit in i massagerutinerna då kan man nästan 
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genast se de lugnande effekterna”. Sedan tar det ytterligare flera veckor innan de 
långsiktiga effekterna blir märkbara. ”Det är jobbigt att starta om, det ser man på hösten. 
De som varit med tidigare går det ändå ganska fort för när man påminner dem”. Därför 
arbetar denna förskola kontinuerligt med massagen.  
 
Förskollärare 2 
Hon anser att det är viktigt att introducera barnen på ett lugnt och försiktigt sätt. ”Man 
kan ju inte tvärbörja.” Hon menar att de får börja lite på varandra genom att massera en 
arm eller en hand. Sen menar hon att det tar några månader innan barnen kommit in i 
rutinerna och man börjar se effekterna. Men hon menar att detta är individuellt, för en del 
barn går det fortare och för en del tar det längre. Hela gruppens sammansättning menar 
hon också har betydelse för hur lång tid det tar. ”Att barnen blir lugna är i alla fall det 
som man märker först”. 
 
Förskollärare 3 
”Svårt att säga, men jag tror att effekterna finns eftersom vi hållit på sen de var små”. 
Men hon tar åter upp exemplet med flickan som kom ny till förskolan vid 3-4-års ålder 
och inte var van vid massage. Från början ville hon inte alls delta utan bara satt och såg 
på. Det tog några veckor innan hon ville vara med, sen ytterligare några veckor innan 
effekterna kunde ses. Lugnet direkt efter massagen menar hon är den effekt som syns 
först. 
 
Förskollärare 4 
Denna förskollärare kunde personligen inte se alla effekter eftersom hon bara gjorde 
tillfälliga besök på förskolorna. Däremot menade hon att personalen kunde berätta att de 
såg de långsiktiga effekterna efter ca två månader. Därför är hennes slutsats att man bör 
räkna med den tiden på ett ungefär. 
 
Kompletterande fråga: Hur ser du på begreppet social kompetens och hur märks 
det på barnen om de utvecklar denna kompetens? 
 
Förskollärare 1 
Hon menar att barnen tar hänsyn till varandra, kan vänta på sin tur, även vänta till sist 
som är svårast ”att deras bok inte blev vald idag, att de inte kunde välja sitt 
förstahandsval av aktiviteter, förstå att någon annan fick göra det idag, att inte bli sur för 
det, de vet att jag får det en annan gång”. Förskolläraren menar att detta handlar om 
hänsyn. ”De förstår att barn i olika åldrar kan olika mycket och även barn i samma ålder.” 
Hon menar också att social kompetens handlar om att barnen inte ska säga något 
förnedrande om kompisen och att de inte ska reta varandra. Hon menar att det är viktigt 
att barnen får känna sig stolta då de kan hjälpa någon, även hjälpa en vuxen. ”Social 
kompetens är allt för underskattad nu för tiden trots att det är grunden för att vi alla ska 
kunna vara tillsammans i en grupp och fungera i samhället, arbetslivet osv. Inget lärande 
kan ske om inte detta fungerar!”.  
 
Förskollärare 2 
Denna förskollärare svarade inte på denna fråga. 
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Förskollärare 3 
Hon menar att i det här sammanhanget handlar det om att kunna möta olika människor 
med respekt, omtanke och hänsyn. ”Barnen är trygga med varandra och gruppen. Barnen 
vågar prata, ha olika åsikter och blir respekterad för den dom är.” 
 
Förskollärare 4 
Hon menar att social kompetens omfattar mycket, bland annat ”barnet vågar stå för sin 
åsikt, prata inför barngruppen, med de vuxna, ställer frågor, lyssnar, ser om kompisen blir 
ledsen om jag gör något fel, alltså kan läsa av ansiktet, visar medkänsla. Ger en hjälpande 
hand till den som behöver det”. 
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DISKUSSION 
Här kommer vi att diskutera tillförlitligheten i vårt arbete och undersöka relevansen mot 
vårt syfte. Under resultatdiskussionen kommer vi att diskutera hur resultatet förhåller sig 
till vårt syfte och till tidigare teorier och forskning. 
 
Reliabilitet 
Svenning (2003) skriver att reliabilitet handlar om att resultaten ska vara tillförlitliga men 
att det finns många sätt att se på vikten av reliabiliteten i en kvantitativ och en kvalitativ 
studie. Han menar att en kvantitativ studie har hårdare krav eftersom den eftersträvar att 
vara generaliserande medan en kvalitativ studie är exemplifierande. Detta anser också 
Trost (2005) som skriver att det är stor skillnad mellan mätningar av reliabilitet i en 
kvantitativ och en kvalitativ studie. Han menar att reliabilitetsbegreppet främst hör 
hemma i en kvantitativ studie eftersom man där kan göra olika mätningar som anger 
värden. Mätningarna ska ske utifrån likartade förutsättningar. Han poängterar dock vikten 
av att datainsamlingen sker på ett trovärdigt sätt även i en kvalitativ studie. Patel och 
Davidson (2003) skriver också att om vi inte kan erhålla ett mått på reliabiliteten måste vi 
försöka se till att undersökningen blir trovärdig på annat sätt. Vi anser att reliabiliteten i 
vår studie stärks eftersom vi har varit noga med att de intervjuades tillvägagångssätt vid 
massagesituationerna varit mycket likartade. Vi har inte slumpvis valt ut de förskollärare 
som arbetar med massage på sin förskola utan vi har kontrollerat på vilket sätt de 
använder sig av kompismassage innan vi gjorde våra intervjuer. Patel och Davidson 
(2003) skriver vidare att förutsättningarna för god reliabilitet är att intervjuaren är erfaren 
vilket vi inte anser oss vara, detta kan därmed sänka reliabiliteten i vår undersökning.    
 
Validitet 
Validitet handlar enligt Kvale (1997) om i vilken utsträckning undersökningen svarar på 
syftet. Vi anser att förskollärarnas svar beskriver vad de anser har utvecklats genom 
kompismassage. Vår tolkning är sedan att det bland annat är just den sociala 
kompetensen som har utvecklats. Dessa svar fick vi trots att vi valde att inte fråga om 
social kompetens vid första frågetillfället. Kvale (1997) skriver att validitet handlar om 
att kontrollera och ifrågasätta, med detta menar han att forskaren ska kritiskt granska och 
ifrågasätta forskningsresultatet. När det gäller validiteten i en kvalitativ undersökning är 
strävan enligt Patel och Davidson (2003) bland annat att upptäcka särdrag, tolka, förstå 
och beskriva uppfattningar. De menar att det viktiga är att hela forskningsprocessen blir 
trovärdig och att detta grundar sig på hur väl forskaren kan använda sin förförståelse. Vi 
menar att vi har ganska stor förförståelse genom våra litteraturstudier kring social 
kompetens och massage och genom vår tidigare genomförda examinationsuppgift då vi 
införde massage i en förskola (Marklund & Sjögren, 2009). Vi menar att dessa 
erfarenheter kan inverka på två sätt, å ena sidan kan det stärka vår validitet genom att det 
hjälper oss att hålla fokus på syftet och hjälper oss att fördjupa vår förståelse. En annan 
effekt kan vara att vi i allt för hög utsträckning utgår från våra tidigare erfarenheter och 
förväntar oss ett likartat resultat. 
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Resultatdiskussion 
Nedan kommer vi att behandla de svar vi redovisat i resultatet med utgångspunkt i 
studiens syfte, vårt bakgrundsmaterial och vår förförståelse.  Vi har också valt att endast 
analysera de frågeområden eller delar av de frågeområden som vi anser är intressanta för 
vårt syfte. Vårt syfte med undersökningen har varit att se om förskollärare upplever att 
kompismassage har inverkan på barns utveckling av social kompetens. Vi kommer också 
att redovisa våra avslutande reflektioner med de slutsatser vi dragit utifrån ett 
helhetsperspektiv på studien och avrundar med våra tankar kring fortsatt forskning. 
 
Tillvägagångssätt 
Sammanfattning 
Alla förskollärare har använt sig av kompismassage där barnen har masserat varandra. På 
två av förskolorna deltar även de vuxna aktivt tillsammans med barnen i utförandet. Vid 
en förskola sitter barnen ibland som ett tåg, på rad och masserar varandra. Alla använder 
sig av någon form av lugn bakgrundsmusik och tre förskollärare säger att de använder sig 
av någon typ av mysbelysning. Alla vakna barn deltar utom för den förskollärare som 
varit runt på olika förskolor och introducerat kompismassagen. Två av förskolorna 
utförde massagen före lunch och en efter lunch. För den fjärde förskolläraren som åkte 
runt på olika förskolor varierade tiderna. Endast en förskola hade ett speciellt rum för 
avslappning och massage. Tre av förskollärarna ansåg att massage skulle användas minst 
två gånger per vecka, men att behovet bör styra. En förskollärare använde sig av massage 
en gång per vecka. 
 
Kommentar och tolkning 
Resultatet visar att de förskollärare som vi har tillfrågat har använt sig av i stort sett 
samma tillvägagångssätt vid utförandet av massagen, vilket vi tolkar som att de använt 
sig av det som Jelvéus (1998) och Wikander (2008) kallar för ”kompismassage”. Vi 
menar därmed att de intervjuades metoder stämmer med de metoder som vi i vårt syfte 
frågade efter. Eftersom vi inte kunde hitta något forskningsmaterial kring kompismassage 
så har vi fått utgå från forskning som vi anser vara likartad. I de forskningsrapporter 
(Escalona et al., 2001; Field et al., 1996a, 1996b; von Knorring et al., 2008) som vi 
använder oss av är det en vuxen som masserar ett barn i taget till skillnad från 
kompismassage där barnen sitter i en större grupp och masserar varandra, oftast två och 
två. Detta kanske kan göra att reliabiliteten i vår studie kan minska men vi hävdar att det 
också kan ses ur ett annat perspektiv som vi vill förklara här. De forskningsrapporter 
(Escalona et al., 2001; Field et al., 1996a, 1996b; von Knorring et al., 2008) som vi 
hänvisar till i bakgrunden visar att barns sociala kompetens utvecklas genom massage. 
Om vi försöker sammanställa dessa resultat anser vi att forskningsrapporterna på olika 
sätt visar att barnen blev mindre oroliga och mer avslappnade. De blev också mindre 
aggressiva, de blev gladare, självständigare och mindre tillbakadragna. Dessutom visar 
alla rapporter att barnens sätt att relatera och samspela med sina kamrater/lärare på olika 
sätt förbättrades. Vi menar att principen för utförandet av massagen är likartad med 
kompismassage där strykningar och knådningar används i en lugn och avslappnad miljö. 
Därmed anser vi att även kompismassage borde kunna visa samma resultat som de 
forskningsrapporter vi använt. Delar av dessa resultat kunde vi också utläsa som en följd 
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av kompismassagen då vi genomförde vår vfu-uppgift (Marklund & Sjögren, 2009) där 
barnen bland annat började samspela bättre med varandra.  
 
Vi menar vidare att det som inte kommer med när barnen får massage av vuxna är 
momentet då barnen själva ger massage. Vi undrar därför om kompismassage till och 
med skulle ge bättre utslag när det gäller utvecklandet av social kompetens. Detta för att i 
kompismassage måste barnen samspela med varandra. Utifrån den litteratur vi använt oss 
av utvecklas social kompetens i samspelssituationer med andra. Johanssons (2007) studie 
visar dessutom att när barnen kom fysiskt nära varandra ökade deras känsla för att stödja 
varandra vilket vi menar ytterligare styrker effekterna av just kompismassage. Vår 
tolkning av forskningsresultaten (Escalona et al., 2001; Field et al., 1996a, 1996b; von 
Knorring et al., 2008) är att beröringen i sig har en lugnande och harmoniserande effekt 
på individen som skapar förutsättningar för att samspel mellan individer ska fungera 
bättre. Här menar vi att det borde vara ett bra tillfälle att göra massagesituationen till en 
samspelssituation för barnen. Detta eftersom möjligheten till ett lyckat utfall, som kan ge 
barnen en upplevelse av att samspel lönar sig, borde vara hög i detta sammanhang. Vi 
anser därför att kompismassage är ett utmärkt tillfälle för barnen att träna sin sociala 
kompetens i. 
 
Positiva och negativa effekter 
Sammanfattning 
De positiva effekter förskollärarna såg på kort sikt var att barnen går ner i varv och 
slappnar av, de blir lugnare, gladare, mer koncentrerade och lär sig mer. Positiva effekter 
på lång sikt var att barnen vågar mer, blir trevligare och bussigare med varandra, barnen 
säger snälla saker till varandra, hjälper varandra och blir mer omtänksamma. I och med 
att barnen ofta blir sedda och bekräftade och kan göra det skönt för kompisen stärks 
barnens självkänsla och självförtroende. Deras förmåga till samverkan och samarbete 
förbättras, likaså blir det naturligt att vara med olika kompisar. Barnen blir mer empatiska 
och tillmötesgående och visar mer respekt för varandra. De visar också mindre 
aggressivitet, konflikterna minskar och förmågan att komma sams efter konflikter ökar. 
Förskollärarna ser också massagesituationen som ett bra tillfälle för att uppmuntra och 
lyfta barnen inför varandra vilket stärker deras självkänsla. Barnen ges också möjlighet 
till inflytande och delaktighet.  
 
Ingen av förskollärarna har upplevt några negativa effekter, men vikten av att som vuxen 
vara uppmärksam så att ingen mår dåligt av beröringen poängteras. Vidare nämndes att i 
vissa religioner kan det vara så att barnen inte får beröra varandra på det sätt som görs i 
massagen. 
 
Kommentar och tolkning 
Ovan skrivna förmågor som förskollärarna tar upp att barnen har utvecklat genom 
kompismassage, tolkar vi som att det är barnens sociala kompetens som har utvecklats. 
För enligt Persson (2003) handlar social kompetens bland annat om individens 
samspelsförmåga, förmågan att vara tillmötesgående och empatisk. Goleman (1997) 
skriver att en viktig social förmåga är att kunna ta en annan persons perspektiv och att 
lyssna och respektera andra, vilket han definierar som empati. Han skriver också om 
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vikten av att kunna visa sina känslor under kontrollerade former utan att bli aggressiv. 
Pape (2001) skriver också om dessa två begrepp, men hon kallar dem för empati och 
självkontroll och menar att dessa är viktiga områden för utvecklandet av social 
kompetens. I detta sammanhang talar hon också om positivt socialt beteende som hon 
menar är handlingar som stödjer och hjälper andra. Hon menar att social kompetens 
handlar om förmågor som barnen behöver för att kunna möta de utmaningar som samspel 
med andra kan leda till och ändå behålla tron på sig själv, må bra och inte bli aggressiv. 
 
De effekter som förskollärarna upplever att massagen har, tycker vi på många sätt 
stämmer överens med de effekter som litteraturen tar upp. Bland annat skriver Granath 
(Wigforss Percy, 2006) och Jelvéus (1998) om att oxytocinet ger oss ökad bindning till 
andra. Jelvéus skriver i samma text att oxytocinet även ger minskad aggressivitet och att 
det viktiga i kompismassagen är att hjärtat är med och att empatin tränas. Ellneby (1999) 
menar också att barnen verkligen blir sedda och bekräftade genom massagen och att detta 
bland annat gör att barnen samspelar bättre med sina kamrater. Förskollärarnas 
upplevelser stämmer också på många sätt med forskningsrapporterna (Escalona et al., 
2001; Field et al., 1996a, 1996b; von Knorring et al., 2008). Alla dessa rapporter visar att 
aggressivt beteende minskade eller att sinnesstämningen blev bättre, likaså att oro eller 
rastlöshet minskade. Tre av rapporterna (Escalona et al., 2001; Field et al., 1996a, 1996b) 
visar också tydligt att barnens förmåga att samspela och relatera till andra förbättrades. 
Von Knorring et al. (2008) skriver att barnens sociala problem minskade vilket 
betydelsen inte förklaras närmare. Däremot anser vi att begreppet ”social” i detta 
sammanhang betyder att ”relatera till andra”.  
 

social (fr., av lat. socia´lis 'kamratlig', av so´cius 'kamrat'; 'deltagare'; 'bundsförvant'), 
samhällelig, samhälls-, samhällsbildande, relaterad till andra; i utvidgad betydelse 
omvårdnads-, omsorgs- (t.ex. i termer som socialförsäkring, socialtjänst); ibland också 
sällskaplig (www.ne.se) 

 

Därmed ser vi det som att även denna rapport (Von Knorring et al., 2008) menar att 
barnens förmåga att relatera till andra har förbättrats. 
 
Vi kan utläsa att förskollärarna upplever att barnens självkänsla stärks. Vilket stämmer 
med Ellneby (1999) som skriver att ett barn blir mer självständigt ju mer närhet och 
beröring de får vilket vi tolkar som att tron på den egna förmågan ökar. Wikander (2008) 
skriver också om vikten av att barn blir berörda och menar att det är viktigt för barnens 
grundtrygghet, självkänsla och självförtroende. Däremot kan vi inte uppfatta det som att 
förskollärarna upplever att barnens förmåga att hävda sig själv har ökat, vilket vi kan läsa 
är en viktig social kompetens. Persson (2003) skriver att social kompetens inte bara 
handlar om att kunna fungera i grupp utan också om förmågan att kunna hävda sig själv.  
Likaså skriver Goleman (1997) att emotionell intelligens handlar om att våga stå för sina 
åsikter och inte genast ge upp sin egen uppfattning för att andra tycker annorlunda. Vi 
upplever det inte som att de ser om eller när barnen ger uttryck för detta i 
massagesituationen, exempelvis om de vågar säga ifrån när något inte känns bra eller att 
de vågar säga till kompisen att massera på något annat sätt. Enligt de forskningsrapporter 
som vi tagit del av kring massagens effekter är vår tolkning att denna kompetens 
emellertid kan utvecklas. Två av rapporterna (Field et al., 1996b; von Knorring et al., 

http://www.ne.se
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2008) visade att barnen blev mindre tillbakadragna och mer utåtriktade. En rapport (Field 
et al. 1996a) visar också att barnen blev mer självständiga och mindre beroende av andra. 
Detta tycker vi tyder på att barnens förmåga att tro på sina egna uppfattningar och deras 
förmåga att hävda sig själv har ökat. När vi genomförde vår vfu-uppgift (Marklund & 
Sjögren, 2009) kunde vi se att barnen efter en tids användande av kompismassage började 
våga uttrycka vad de kände, kunna sätta gränser och hävda sig själv. Därmed undrar vi 
hur det kan komma sig att de intervjuade förskollärarna inte tog upp denna aspekt som vi 
ser som en väldigt viktig social kompetens. Beror det på att vi ställde fel frågor eller beror 
det på hur förskollärarna väljer att se på massagen och vad de väljer att stötta och 
uppmuntra? Att förskollärarna inte tog upp detta kan som sagt bero på att vi inte ställde 
de rätta frågorna, men eftersom vi måste utgå från de svar vi har fått tolkar vi det som att 
denna aspekt kan vara lätt att glömma bort. När vi genomförde vår vfu-uppgift (Marklund 
& Sjögren, 2009) var vi noga med att stötta och uppmuntra både det barn som gav 
massage då det gjorde något bra och då det som fick massage vågade uttrycka vad de 
tyckte och kände. Kan det vara så att det är lätt att fokusera på den som utför massagen 
eftersom det är den personen som är aktiv? Dock menar en förskollärare att 
massagesituationen i sig är ett bra tillfälle för att uppmuntra och lyfta barnen inför 
varandra vilket hon menar stärker deras självkänsla. Förskolläraren ger exempel på hur 
detta kan gå till och de situationer hon då visar på att de uppmuntrar är då ett barn ger 
massage på ett bra sätt. Vår upplevelse är att förskollärarna inte tänkte på det andra 
perspektivet, alltså på vikten av att se och uppmuntra det barn som får massage om denna 
vågar säga ifrån.  
 
Ingen av förskollärarna hade upplevt några negativa effekter av massage. Sanner (2002) 
menar att det är viktigt att barnen själva får bestämma om de vill delta eller inte eftersom 
det kan finnas bakomliggande orsaker till att beröringen kan upplevas negativ. Vi menar 
dessutom att det är viktigt att låta barnen själva bestämma över sina kroppar för att värna 
om deras integritet. Vår upplevelse är att detta är viktigt för att utveckla barnens förmåga 
att stå för sina känslor och att dessa också respekteras (Marklund & Sjögren, 2009). 
Förskollärarna tog dock upp några aspekter som är viktiga att tänka på. Bland annat 
vikten av att vara uppmärksam så att inget barn mår dåligt av beröring. Detta menar 
Sanner (2002) är viktigt att ha i åtanke eftersom barnen kan bära på upplevelser som gör 
att de har svårt att säga nej och sätta gränser. Förskollärarna påpekar också att det kan 
finnas kulturella betingelser som påverkar om barnen vill eller får bli berörda. Vilket 
Sanner (2002) och Jelvéus (1998) poängterar som en viktig aspekt att ta hänsyn till då 
man jobbar med massage.  
 
Att förskollärarna inte sett några negativa effekter just i deras massagesituationer tror vi 
beror på att barnens deltagande har varit frivilligt. I detta sammanhang vill vi poängtera 
vikten av att det faktiskt finns barn som kan verka delta frivilligt men att deltagande beror 
på att barnen inte kan säga ifrån på grund av bakomliggande orsaker eller på grund av 
grupptrycket och en rädsla hos barnet att hamna utanför gruppgemenskapen. Persson 
(2003) skriver att grupptrycket kan ha både positiv verkan, genom att skapa tillhörighet, 
men också en negativ, genom att verka förtryckande på den som står utanför gruppen. 
Eftersom vi inte sett hur förskollärarna agerar i massagesituationen kan vi inte heller 
förutsätta att de verkligen är uppmärksamma på om barnen är med frivilligt eller inte. Vi 
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tror nämligen att det finns en fara med att ägna sig åt något under lång tid och detta är att 
det blir slentrian. Vilket vi tror är extra lätt när vi upplever att en situation oftast fungerar 
bra. När vi sysslar med kompismassage bland barn menar vi därför att det är viktigt för 
personalen att alltid vara uppmärksam på barnens reaktioner och också fundera på 
orsakerna. Detta eftersom massagen annars kan få negativa konsekvenser för ett barn. 
 
Efter hur lång tid syns effekterna 
Sammanfattning 
De tre förskollärare som arbetar med kompismassage på ”sin” förskola menar att det först 
tar upp till några veckor innan barnen vant sig vid beröringen och situationen. Därefter 
upplever förskollärarna att de lugnande effekterna är det som märks först. Därefter tar det 
ytterligare några veckor innan de långsiktiga effekterna kan ses. En av förskollärarna 
menar att det är jobbigt att starta om med massagen efter en tids uppehåll. 
 
Kommentar och tolkning 
Vår tolkning av förskollärarnas svar är att för att kompismassage ska ha inverkan på 
barnens utveckling av social kompetens krävs att den används kontinuerligt under en 
längre tid. Detta bekräftas också i en av forskningsrapporterna (von Knorring et al., 2008) 
där barnens aggressiva beteende minskade mer och mer ju längre tid massagen pågick. 
Deras resultat visade också att minskningen av barnens tillbakadragenhet och oro kunde 
ses först vid utvärderingen som skedde efter tolv månaders användande av massage. 
 
Arbete för att främja goda relationer 
Sammanfattning 
De tre förskollärare som kunnat svara på om förskolan arbetar på något annat sätt för att 
främja goda relationer menar att detta görs dagligen. Bland annat genom att uppmuntra 
barnen när de hjälper varandra, dagligen se och bekräfta barnen, ta sig tid för att prata och 
lyssna på barnen, bemöta deras åsikter med respekt, låta barnen vara delaktiga i beslut 
och på olika sätt förebygga och lösa konflikter. Förskollärarna anser också att det är 
viktigt att vara goda förebilder. En förskollärare framhåller också vikten av att uppmuntra 
och lyfta barnen inför varandra då de gör något bra i samspel med sina kamrater. 
 
Kommentar och tolkning 
Förskollärarna menar att de dagligen i sin verksamhet arbetar på olika sätt för att främja 
goda relationer. Vår tolkning är att detta görs genom att försöka stärka barnens sociala 
kompetens. Vi menar att förskollärarna stödjer och hjälper barnen att utveckla denna 
kompetens då de uppmuntrar att barnen hjälper varandra och då de lyfter barnens goda 
beteenden inför sina kamrater. Pape (2001) skriver att en viktig del av social kompetens 
är förmågan att kunna handla för att stödja andra. Hon menar att det är viktigt att se och 
stötta det positiva som barn gör i samspel med andra och att också lyfta och synliggöra 
detta i gruppen. Vidare skriver hon att en viktig social kompetens är förmågan att göra sig 
själv synlig. Vi menar att förskollärarna, genom att dagligen se och bekräfta barnen, visar 
att de ser dem för den person hon/han är och att detta kan bidra till att stärka självkänslan 
så att barnet efter hand vågar ta mer plats. Goleman (1997) skriver att en viktig social 
förmåga är att kunna lyssna på andra och respektera dess uppfattningar. Pape (2001)  
skriver också att barn måste bemötas med respekt för att själv kunna lära sig bemöta 
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andra med respekt och hon framhåller också vikten av att de vuxna är goda förebilder. 
Vår tolkning är att förskollärarna hjälper till att utveckla dessa förmågor genom att lyssna 
på barnen, respektera deras åsikter, göra dem delaktiga i beslut och att de försöka vara 
goda förebilder. 
 
Vi anser att den sociala kompetensen är något som förskollärarna på olika sätt och i 
många situationer under dagen jobbar med för att utveckla hos barnen. Vi menar därmed 
att det kan vara svårt för oss att enbart utifrån de intervjuer vi gjort, avgöra 
kompismassagens betydelse för utvecklandet av barnens sociala kompetens. Vi vill då 
hänvisa till de forskningsrapporter (Field et al., 1996; von Knorring et al., 2008) som vi 
använt oss av, som visar på utveckling av förmågor under en begränsad period, med start 
då massagen infördes. Många av de förmågor som förskollärarna anser utvecklas genom 
massagen stämmer med de förmågor som utvecklades enligt forskningsrapporterna. Vi 
vill också hänvisa till vår egen studie (Marklund & Sjögren, 2009) där vi bland annat 
kunde utläsa att barnen samspelade bättre och visade mer empati och respekt för varandra 
efter en period av fyra veckor. 
 
Förskollärarnas syn på begreppet social kompetens  
Sammanfattning 
Förskollärarna ser social kompetens hos barn som: att de tar hänsyn till varandra, visar 
respekt för att vi är och tänker olika, har omtanke om varandra, väntar på sin tur och 
förstår att deras tur kommer, förstår att barn kan olika saker olika mycket, de ska inte 
förnedra eller reta varandra. Men också att barnen ska våga prata och ha olika åsikter. De 
menar också att barnens förmåga att kunna läsa av varandras sinnesstämning, visa 
medkänsla och ge en hjälpande hand om det behövs, också är en social kompetens. En 
förskollärare anser också att social kompetens är en grundförutsättning för att kunna vara 
tillsammans i grupp och fungera i samhället i stort. Hon menar också att det är en 
förutsättning för lärande.  
 
Kommentar och tolkning 
Vi anser att förskollärarnas syn på begreppet social kompetens handlar om hänsyn, 
respekt, omtanke, medkänsla, samspelsförmåga (fungera i grupp), självkontroll (vet att 
min tur kommer), självkänsla (våga prata och ha olika åsikter), att hjälpa varandra och ha 
empati (ha förståelse för, sinnesstämning) och en förutsättning för lärande.  
 
Vår tolkning är att det som förskollärarna uppfattar som social kompetens på många sätt 
stämmer bra med de förmågor som de såg utvecklades vid kompismassagen. De menade 
bland annat att massagen gjorde att barnen började hjälpa varandra och bli mer 
omtänksamma, de vågade också prata mer vilket vi definierar som ökad självkänsla. De 
upplevde också att barnen blev mer empatiska och respekterade varandra mer och deras 
förmåga att samarbeta blev bättre.  
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Avslutande reflektioner 
I diskussionsavsnittets tidigare del under rubriken ”positiva och negativa effekter” har vi 
kopplat de förmågor som förskollärarna ansåg utvecklas vid kompismassage till vår 
bakgrund. Där visar vi att dessa stämmer med vad litteraturen definierar som delar av vad 
som behövs för att inneha social kompetens. Vi anser därför att förskollärarnas 
upplevelser av kompismassage bland annat är att den har inverkan på barnens utveckling 
av social kompetens. Förskollärarna upplever att det visar sig genom att barnen hjälper 
varandra och blir mer omtänksamma, de blir mer empatiska och tillmötesgående. De 
visar mer respekt för varandra och samverkan och samarbetet förbättras. Förskollärarna 
anser också att barnens självkänsla och självförtroende stärks, de vågar mer. 
 
Vår upplevelse av denna studie är dock att det är lätt att vi främst fokuserar på det aktiva 
barnet under massagesituationen, alltså det barn som ger massage. Denna erfarenhet tar 
vi med oss eftersom vi anser att om vi missar just detta perspektiv missar vi en stor 
möjlighet till att i massagesituationen hjälpa barnen att förstå vikten av att värna om sin 
integritet. Att bli respekterad för sina känslor och upplevelser menar vi stärker barnets 
självkänsla. Genom att vi vuxna stöttar och uppmuntrar barnen då de värnar om sin 
integritet stärker vi också deras upplevelse av att de är viktiga och respekterade som de 
är, ingen har rätt att göra något med dem mot deras vilja. Att våga stå upp för sig själv är 
som vi visat i vår bakgrund (Persson, 2003; Goleman, 1995) en del av social kompetens.  
 
Denna studie har gett oss en förståelse för att kompismassage har många positiva effekter 
på barn vilket vi anser att vi kommer att ha användning för i vår kommande yrkesroll. 
Inte bara på utvecklandet av barns sociala kompetens som vi visat i vår studie utan också 
sådana effekter som att barnen blir mer avslappnade, får bättre kroppsuppfattning, ökad 
kreativitet och koncentrationsförmåga. Vi anser därmed att de effekter som uppnås 
genom användande av kompismassage på många sätt har inverkan på flera av läroplanens 
mål men då integrerat i övrig verksamhet, som ett verktyg bland flera. Vi menar att för att 
uppnå dessa mål krävs en helhetssyn på lärandet där olika delar bildar en helhet. Den 
planerade verksamheten är lika viktig som den oplanerade. 
 
Denna studie har också gjort oss medvetna om att för att massagen ska ha effekter på 
barnens utveckling av social kompetens behöver den vuxna finnas med och stötta och 
uppmuntra barnen. Vår tolkning är att de effekter som kompismassage har på 
utvecklandet av barns sociala kompetens är beroende av den miljö som den övriga 
verksamheten erbjuder. Vi menar att om verksamheten inte på något annat sätt arbetar för 
att stärka barns sociala kompetens kommer inte heller kompismassagens effekter på detta 
område att kunna märkas. Genom denna studie har vi också förstått att det krävs 
kontinuitet vid användandet av massage för att effekterna ska uppnås. Vi menar också att 
eftersom kompismassage har så många positiva effekter är det viktigt att som 
lärare/arbetslag vara medveten om vårt syfte med kompismassagen. Vad är vi ute efter att 
uppnå? Samsyn och regelbunden reflektion i arbetslaget ser vi därför som en 
förutsättning. 
 



   37 

Fortsatt forskning 
Eftersom vi till vår studie inte har hittat någon forskning kring kompismassage eller dess 
effekter skulle vi tycka att det vore väldigt intressant att göra en långsiktig studie på 
kompismassage där vi regelbundet utläser effekter ända fram till ett års användande. 
Därefter skulle vi vilja jämföra kompismassagens effekter på utvecklandet av barns 
sociala kompetens med effekterna som den forskning vi använt oss av (Escalona et al., 
2001; Field et al., 1996a, 1996b; von Knorring et al., 2008) och eventuell annan liknande 
forskning visar.  
 
En annan intressant forskning i detta sammanhang skulle kunna vara att undersöka hur 
stor betydelse miljön har för resultaten. Då kompismassage genomförs är miljön väldigt 
mysig, avslappnad och stämningsfull med dämpad belysning, stearinljus och 
bakgrundsmusik. Det skulle vara intressant att veta om effekterna skulle bli annorlunda 
om massagen genomfördes utan denna iordningställda miljö? Ytterligare något som 
kunde vara spännande att undersöka skulle vara om vi använde denna iordningställda 
miljö i en annan situation med en grupp barn, exempelvis sagoläsning eller bara 
avslappning och jämförde dessa resultat med en grupp som fått kompismassage, hur 
skulle resultaten då se ut?  
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Bilaga 1 
- Ditt deltagande är viktigt. 

- Intervjun behandlas konfidentiellt. 

- Vi har tystnadsplikt. 

- Du har rätt att bryta intervjun. 

- Bandinspelning ok? Förstörs efteråt! 

- En av oss intervjuar, den andra för anteckningar (backup). 
 
 
Frågeområden/ Intervjuguide 
 
1. Hur kommer det sig att du använder dig av kompismassage? 

Har du sett positiva effekter (kort/lång sikt)? I så fall vilka? 
Har du sett negativa effekter (kort/lång sikt)? I så fall vilka? 

 
2. Har kompismassagen påverkat barnens sociala relationer gentemot 
varandra? 

I så fall, hur har det visat sig?  
Kan du ge något exempel? 
Arbetar ni på förskolan på något annat sätt för att främja goda sociala 
relationer barnen emellan?  

 
3. Hur länge har du använt dig av kompismassage?  

Efter hur lång tid har du kunnat se de effekter och skillnader som du 
berättat om? 

 
4. På viket sätt går du tillväga?  

Är alla barn med? 
Massagesagor?  
Barn – barn, vuxen – barn?  
När utför ni massagen? Var? 
Hur ofta? 

 
5. Finns det något mer du kan berätta som du tycker känns viktigt vad gäller 
kompismassage? 
 
- Får vi höra av oss i efterhand om vi har några kompletterande frågor? 



 

 
Bilaga 2 

Kompletterande intervjufråga 
 
Hej X! 
 
Vi har nu sammanställt våra intervjuer men har av vår handledare fått i uppgift att ställa 
några kompletterande frågor till er allihop. Vi hoppas det går bra för dig att svara. Vi ser 
helst att du svarar skriftligt på vårt mejl men om du hellre vill så kan vi komma ut till 
förskolan så du får svara oss personligen.  
 
Här ställs den individuella frågan till respektive förskollärare. 
 
I Lpfö 98 kan vi läsa att: ”Förskolan skall vara en levande social och kulturell miljö som 
stimulerar barnen att ta initiativ och som utvecklar deras sociala och kommunikativa 
kompetens” (s. 5-6).  
 
Vi undrar därför hur du ser på begreppet social kompetens och hur det märks på barnen 
om de utvecklar denna kompetens? 
 
Tack på förhand, er hjälp är ovärderlig och vi är enormt tacksamma för att ni har tagit er 
tid att ställa upp! 
 
Mvh 
Sara Sjögren och Veronica Marklund 
 




