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Förord 
 
Vårt examensarbete har varit lärorikt och roligt. Vi kommer säkert att ha nytta av det i vår 
framtida yrkesroll som grundskollärare.  
 
Vi vill tacka följande personer: 
 
• Barnen i vår undersökningsgrupp, som gjorde vårt arbete möjligt att genomföra. 
• Vår vetenskapliga handledare Anna Öqvist för tips, synpunkter och svar på våra frågor. 
• Vår praktikhandledare, som gav oss tid och tog hand om oss på bästa tänkbara sätt. 
 
Vi vill självklart också tacka oss själva för ett gott samarbete, många glada skratt och goda 
måltider. 
 
Kiruna december 2002 
 
 
 
Siv-Britt Nygård         Pia Kjellin 
 
 
 
 
 
 
 
 

De är ur de stilla stunderna 
av funderingar 

som kreativiteten kommer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                    

Abstrakt 
 
Syftet med vår undersökning var att undersöka om barn blev lugnare av kompismassage. 
Undersökningen genomfördes på en grundskola i Kiruna kommun under sju veckor. 
Undersökningsgruppen bestod av tolv barn, sju pojkar respektive fem flickor i åldrarna sju till 
åtta år. För att kunna studera detta intervjuade vi barn, i början och i slutet av vår 
praktikperiod. Vi ville veta om deras tankar angående lugn och massage, deras erfarenheter 
och om deras inställning till massage. Vi använde oss även av observationer. Resultatet visade 
att alla barnen blev lugnare under kompismassagen. Vi drog slutsatsen att om arbetet hade fått 
fortgå under en längre tid så hade barnen blivit lugnare, inte bara under själva 
massagestunden, utan även under övrig skoltid.  
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Bakgrund 
 
Inledning 
 
Vi lever i ett samhälle där det inte är vanligt med att man berör sina medmänniskor. Idag så 
matas barn med tv, radio och även i det verkliga livet med krig och våld i det oändliga. 
Någonstans måste man få in det mjuka och fina kring oss människor och då får man börja 
med barnen. Om man kan få dem till att sätta värde på sina kompisar och få dem att ta ansvar 
för varandra, då måste vi ju ha sått ett frö i deras liv som vi hoppas ska växa till en stor och 
vacker blomma i det vuxna livet. Massage är ett sätt att säga jag tycker om dej. Och vem vill 
inte höra det? 
 
Under våra tidigare praktikperioder har vi upplevt att många barn är oroliga och har svårt att 
sitta still och koncentrera sig på skolarbetet. Av egen erfarenhet vet vi att man blir lugn av 
massage, och därför ville vi genom detta arbete undersöka om massage kunde vara en väg till 
att barnen också blir lugnare. Efter att ha läst boken Berör mig! av Lena Jelvéus bestämde vi 
oss för att använda oss av kompismassage för att införa massage i skolan. Kunde detta sätt att 
massera göra barnen lugnare? 
 
Förankring i styrdokument 
 
I styrdokumenten står ingenting om massage i skolan, men det finns inte heller något som 
talar emot det. Vi tror att massage ger en lugn och harmonisk tillvaro för eleverna, vilket är en 
förutsättning för att kunna ta till sig kunskap. Detta ser vi som en koppling till 
styrdokumenten som stödjer detta.   
 
I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo94 
(Utbildningsdepartementet 1998) kan man läsa följande:  
 

Skolan skall främja elevernas harmoniska utveckling. Detta skall åstadkommas genom en 
varierad och balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer. Gemensamma 
erfarenheter och den sociala och kulturella värld som skolan utgör skapar utrymme och 
förutsättningar för ett lärande och utveckling där olika kunskapsformer är delar av en helhet. 
(Lpo94, s 8)  

 
Personlig trygghet och självkänsla grundläggs i hemmet, men även skolan har en viktig roll 
därvidlag. Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den 
tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter. (Lpo94, s 9) 

 
Under rubriken Den enskilda skolans utveckling kan man läsa följande: 
 

Den dagliga pedagogiska ledningen av skolan och lärarnas professionella ansvar är 
förutsättningar för att skolan utvecklas kvalitativt. Detta kräver att undervisningsmålen ständigt 
prövas och utvecklas. (Lpo94, s 9) 
 

Vidare kan man läsa under rubriken Mål att uppnå i grundskolan: 
 
                         Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola har grundläggande kunskaper 

om förutsättningarna för en god hälsa samt har förståelse för den egna livsstilens betydelse för 
hälsan och miljön. (Lpo94, s 12) 
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I Kiruna Kommuns skolplan (2001) står att läsa under rubriken Barn och studerande i behov 
av särskilt stöd: 
 

Genom att skapa miljöer som ger värme, omtanke och trygghet underlättas lärandet och 
individen utvecklar och stärker sin identitet. (Kiruna Kommuns skolplan 2001, s 5)  

 
Massage i vår tid 
 
Jelvéus (1998) menar att vårt behov av mänsklig närhet är i stort sett lika hos alla. Att krama 
och beröra de små barnen känns naturligt för de vuxna. Men mellan de vuxna är det sämre 
ställt med beröring. Här har vi ett helt annat beteende än våra släktingar aporna som ofta sitter 
och plockar på varandra. Kvinnor berör dock andra oftare än vad männen gör och kvinnor 
upplever det också oftast positivt att bli berörda. Massagens popularitet har varierat genom 
åren. Idag blomstrar och utvecklas massagen i hela världen. På många ställen finns massage 
bland annat för spädbarn, i skolor och på arbetsplatser. Alla vill känna av massagens kraft till 
helande och välbefinnande. 
 
I Fritidspedagogen (5/97) menar lärare Lena Hansson Nyman på Fagersjöskolan i Farsta att 
många barn inte är vana vid att få kroppskontakt hemma. Ibland inte ens en vänlig klapp. Hon 
tror att massagen kan hjälpa föräldrarna till den kontakten.  
 
I Hälsa (3/97) berättar Anna-Malin Carlsson-Tegnér, som är en tjej på 18 år, att hon hoppade 
av gymnasiet för att hon inte passade in i den vanliga skolan och kände sig vilsen i tillvaron. 
Hon gick en utbildning i massage och det här säger hon bland annat efter utbildningen om 
beröring:  
 

Det är något särskilt med beröring. Vi lärde oss att ge och få beröring och genom det lärde vi oss 
att respektera vår egen – och andras – kropp. Jag kom närmare mig själv och blev mjukare som 
person. (Hälsa 3/97, s 31) 

 
Massagens historia 
 
Lidell (1986) betonar att massagen eller handpåläggning har existerat i flera tusen år. Det var 
läkarna i det antika Grekland och i Rom som använde sig av massage för att hela sjuka 
människor och lindra deras smärta. Hippokrates, som anses var ”läkekonstens fader,” skrev 
400 år före Kristus:  

 
Läkare måste vara duktiga på att knåda… För knådning kan binda fast en led som är för lös och 
lösa upp en led som är för stel. (Lidell 1986, s 10) 

 
Fortsättningsvis menar Lidell att massagen i alla tider har uppskattats mer i öst än i väst för 
sin läkande kraft. De fattiga på landsbygden har genom en lång tradition fortsatt med att 
knåda tills det blir bättre.  
 
Den arabiske filosofen och läkaren Avicienna, från början av 1000-talet menade att avsikten 
med massage är att skingra förbrukad materia som inte blev utstött genom kroppsrörelse.  
 
Under medeltiden var det tyst om massagen i Europa, men på 1500-talet blev den åter aktuell 
främst genom den franska läkaren Ambroise Paré. I början av 1800-talet utvecklade Per-
Henrik Ling, som sägs vara den svenska gymnastikens fader, massagen. Han hittade  
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kunskaper från gymnastik, fysiologi och från kinesiska, egyptiska, grekiska och romerska 
tekniker, detta kom att kallas för den svenska massagen. 
 
År 1813 grundades Gymnastiska centralinstitutet i Stockholm, vilken blev den första skolan 
som hade massage på schemat. 
 
Vad är kompismassage? 
 
Jelvéus (1998) skriver att kompismassage är en variant av massage där barnen är påklädda 
och masserar varandra. Massagen är lätt att göra i förskolan, skolan, idrottslaget eller på 
fritids. Lugn musik i bakgrunden ger en harmonisk stämning.  
 
Kompismassagen kan ta från fem till tjugo minuter. Massagen börjar med att barnen delas in 
två och två. Det ena av barnet sitter på golvet eller på en stol och det andra står bakom för att 
ge massage. Barnen måste själva vara med om att ge eller ta emot massage, de bestämmer 
alltid över sina egna kroppar när det gäller beröring och massage. Den som är givaren bör 
därför fråga kompisen om denne vill ha massage. Om svaret blir ja börjar givaren med att 
lägga händerna på mottagarens axlar för att visa att massagen börjar. 
 
För att lära ut massage till barnen använder man sig av visa-titta-gör-pedagogiken. 
Det finns även en liggande kompismassage. Den liggande helkroppsvarianten är lämplig att 
använda efter en idrottslektion. Den som tar emot massage ligger på mage och givaren sitter 
på knä bredvid. 
 
Tekniken är inte det viktigaste i massagen utan det viktiga är att hjärtat är med och på så vis 
tränas det empatiska sinnet hos barnen. Det viktiga är också att massagen ska kännas skön, 
den får inte göra ont. Istället för att ha musik i bakgrunden kan man berätta en saga medan 
man masserar, en så kallad massagesaga.  
 
Varför ska vi ha massage? 
 
Jelvéus (1998) framhåller att muskler som är avslappnade är mer uthålliga och starkare än 
muskler som är spända. Beröring utlöser oxytocin, därför är mjuk massage ett bra sätt att 
minska muskelspänningar. Oxytocin är både ett hormon och en signalsubstans, också kallat 
för ett lugn-och-ro-hormon. Förr trodde man att oxytocin enbart var ett kvinnligt hormon som 
frigjordes i samband med förlossning och amning. Idag vet vi att oxytocin finns hos både män 
och kvinnor. 
 
Beröring är det första sinnet vi utvecklar. Spädbarn utforskar och uppfattar världen i första 
hand genom känseln. Den kärleksfulla beröringen från föräldrarna gör att barnet mår bra och 
växer bra. Kramar och smekningar som vi får som barn hjälper oss att få en positiv självbild 
och vi känner oss bekräftade och älskade. För oss är det också naturligt att säga till ett barn 
som gjort sig illa, att man masserar tills det blir bra och våra händer letar sig till det ömma 
stället. 
 
Genom att hålla om, krama och smeka uttrycker vi sympati, förståelse och uppskattning. 
Beröring är alltså det språk som vi använder för att uttrycka våra känslor och för att visa att vi 
behöver, uppskattar och älskar andra. 
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Massagen är en behandling mot mycket, bland annat att fördela värk, bekämpa styvhet och 
stelhet. Även många sjukdomar kan behandlas med massage, exempelvis migrän, ischias, gikt 
och ögonsjukdomar. 
 
Oxytocin 
 
Uvnäs Moberg (2001) berättar att år 1906 fann den engelska forskaren Sir Henry Dale en 
substans i hypofysen som kunde påskynda förlossning. Han gav den namnet oxytocin, vilket 
kommer av grekiskan och betyder ungefär snabb förlossning. Så småningom upptäckte Dale 
att oxytocin också kunde driva ut mjölk. Sedan dess har forskningen inom detta området (det 
vill säga om hormoner) nått större framgång.  
  
I Forskning och Framsteg (7/94) står att läsa att oxytocin bildas i ett område i hjärnan som 
kallas hypotalamus. Det är en del av mellanhjärnan som består av ett flertal nervcellsgrupper 
(s k kärnor). Dessa kontrollerar både livsviktiga funktioner i inre organ – och känslor. I två av 
nervcellskärnorna tillverkas oxytocinet. Det passerar sedan ner till hypofysen, det vill säga 
den körtel som står för tillverkningen av hormoner i hjärnan och som också kallas för det 
undre hjärnbihanget. Därifrån går oxytocinet ut i blodbanan. Från den ena kärnan, nucleus 
paraventricularis, går oxytocinnerver till många andra delar av hjärnan, bland annat till 
områden som styr kroppens rörelser. De går också till de områden i hjärnan och ryggmärgen 
som påverkar hur vi upplever smärta. Men även till de centrum i hjärnan och hjärnstammen 
som kontrollerar puls, blodtryck och mag-tarmkanalens arbete och upptag av näring. Det 
betyder att oxytocinnerver från en enda kärna i hjärnan samtidigt kan påverka kroppen på en 
rad viktiga punkter, och att hjärnan använder bland annat oxytocin för att samordna dessa 
funktioner.  
 
Uvnäs Moberg (2001) har bedrivit forskning med råttor där man antingen har injicerat 
oxytocin eller framkallat det genom beröring, det vill säga massage. Man har där kommit 
fram till att goda relationer frisätter oxytocinet, det är alltså vår egen läkande nektar. Genom 
studier har man upptäckt att djur som behandlats med oxytocin lever längre än 
kontrollgrupper som inte får oxytocin. Människor som uppger sig ha goda relationer till sina 
medmänniskor är också friskare. Framför allt kan man se en lägre frekvens av hjärt-
kärlsjukdom, särskilt hos män. Alltså det man bland annat kommit fram till genom forskning 
är att: 
• Beröring frisätter oxytocin hos djur och sannolikt också hos människor. 
• Oxytocinfrisättning skapar känslomässiga band mellan individer, exempelvis mellan mor 

och barn. 
• Goda relationer har betydelse för hälsan, framför allt när det gäller hjärt-kärlsjukdomar. 
• Goda relationer stimulerar sannolikt lugn och ro-systemet, inte bara genom beröring, utan 

också genom känslor av stöd, värme och kärlek. 
• Även vissa platser, som vi ”har en relation till”, kan ha en lugnande inverkan, sannolikt 

genom att oxytocinsystemet kopplas på. 
 
Barn i åldern 6-12 år 
 
Jerlang (1994) skriver om professor E H Eriksons teorier i utvecklingspsykologi. Eriksson 
menar att under de här åren ska barnet upptäcka att det är lika spännande att lära sig som att 
leka. I skolan bör läraren ge barnet god tid på sig och arbetet i skolan skall präglas av 
samarbete och ömsesidig tillit. Barnet i den här åldern framställer gärna något tillsammans  
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med andra. Aktiviteterna skall kännas meningsfulla och ge dem spännande upptäckter. Det är 
viktigt att få vara kreativ och uppleva att man klarar av något.  
 
Leken tar fortfarande stor plats och gör bland annat att spänning och ångest minskar, den ger 
också handlingsmöjligheter och känslomässig tillfredsställelse. Regellekar blir allt vanligare i 
den här åldern och många av lekarna utvecklar de själva under lekens gång. I leken kan de 
placera sig i gruppsammanhang och finna kamratförhållanden och på så sätt pröva sig själv. 
Eriksson menar att dessa lekar kanske inte passar i det moderna teknologiska samhället, men 
kanske däremot utvecklar förmågor såsom solidaritet. 
 
Det är för mycket konkurrens barn-mot-barn i skolan, skolan brister när det gäller 
kamratskapens och lekens betydelse. Uppsplittrade lektioner och ämnen leder till brister på 
sammanhang under skoldagen. Allt detta leder till problem som till exempel överdriven 
tävlingsmentalitet, aggressioner, mobbning, vandalisering och koncentrationssvårigheter, 
menar Erikson. Detta för med sig att barn ofta skiljs ut för specialåtgärder. På så vis utvecklar 
många barn en ”negativ identitet” som kan ligga till grund för en likformig inställning till 
samhällets teknologi och rolluppsättning. Man blir okritisk och anpassar sig och ser livet som 
en plikt att arbeta. 
 
Efter att ha läst Eriksons teorier ser vi att massagen kan vara ett positivt inslag i skolan. 
Massagen kan hjälpa barnen till ett ökat lugn, en positiv självbild och att känna empati för 
andra människor. 
 
Massage i skolan 
 
I Allers (5/99) kan man läsa att under senare delen av 1990-talet började man att prova på att 
ha massage i allt fler skolor i lugnande, våldsförebyggande och trygghetsskapande syfte och 
då främst kring Stockholmsområdet. I Fritidspedagogen (5/97) står det att läsa att man på 
Axelsons Gymnastiska Institut i Stockholm bedrivit projekt som ”Massage på dagis” och 
”Massage i skolan”. Projektens syfte var att förmedla kunskapen om massage till 
skolpersonal, för att de i sin tur skulle lära barnen att massera varandra. Föregångarprojektet 
”Massage på dagis” visar att barnen blir lugnare och slåss mindre. De har också lättare att 
koncentrera sig och är mer samarbetsvilliga.  
 
I Fritidspedagogen (5/97) finns att läsa kursinformation om Axelsons Gymnastiska Institut. 
Där konstateras det att stress blivit ett allvarligt problem och att våra barn omges av allt färre 
vuxna, både under skoltid och under övrig tid. Tillfällena till beröring minskar. Vidare kan 
man läsa: 
 

Idag bedrivs en omfattande forskning världen över vad gäller beröringens och massagens 
betydelse. Beröring är vårt första utvecklade sinne och forskarna är överens om att det fram till 
12 års ålder är det primära sinnet för inlärning och kommunikation … Förutom massagens alla 
positiva effekter visar forskningen att utan beröring kan aggressivitet, oro och ängslan uppstå hos 
barn. (Fritidspedagogen 5/97, s 7)  

 
I Fritidspedagogen (5/97) berättar personal som har infört massage i skolan att de tycker sig 
se att effekten är tydlig och har märkt stor skillnad på barnen. De säger vidare att barnen är 
mycket lugnare nu och respekten mellan barnen har ökat enormt. Enligt lärare Lena 
Andersson på Fagersjöskolan i Farsta utanför Stockholm, märks detta speciellt på 
morgonsamlingarna där de har börjat lyssna mycket noggrannare på varandra. I Hälsa (3/97)  
konstaterar  Kerstin Wester, klassföreståndare för en trea i Munsö lilla skola på Mälaröarna,   
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att alla blir nöjda, glada, lugna och avslappnade efter att de har fått massage. Hon tycker att 
eleverna blir lugnare och får bättre koncentration. Vidare säger hon att gemenskapen ökar, 
man slår inte en kompis man masserat. Fortsättningsvis i Hälsa (3/97) berättar Eva-Lena 
Ekblom lärare på Västbodaskolan i Farsta att även hon introducerat massage och hon menar 
att barnen bara älskar det och undrar när de ska få massage nästa gång – särskilt de som 
kanske annars är de stökigaste. Hon tycker sig märka att barnen blivit lugnare i klassen efter 
det att massage kom med på schemat, liksom att koncentrationen blivit bättre. Även bråken 
mellan eleverna i klassen har minskat tycker Eva-Lena. 
   
I Allers (5/99) står det skrivet att det har visat sig att den som blir masserad går ner i varv, och 
den som masserar lär sig att ta på andra på ett mjukt sätt. Förhållandet mellan tjejer och killar 
blir också mera avspänt, när de lär sig röra vid varandra på ett vettigt sätt. Även våldet på 
skolgården kan minska om man har en stunds massage under skoldagen. Genom massage kan 
barnen få utlopp för sin fysiska energi på ett positivt sätt och går knappast ut och slår den de 
nyss masserat och gjort det skönt för.  
 
”Bråkstakar” behöver massage 
  
I  Allers (5/99) står att läsa att Inga-Lill Berglund, lärare på Södermalmsskolan i Stockholm, 
är övertygad om att massage i skolan kan göra underverk med bråkiga och okoncentrerade 
elever.  
 

Massage har betydelse både för inställningen till andra människor och den egna 
kroppsuppfattningen. Jag tror det behövs nu när barn och ungdomar sitter så mycket ensamma 
med TV och videospel och kanske har tappat bort de gamla, sociala beröringslekarna. (Allers 
5/99, s 17) 

 
Jelvéus (1998) berättar att där man arbetat med beröring genom kompismassage har det visat 
sig att det leder till lugnare atmosfär i klassrummet. Kommunikationen mellan barnen, såväl 
som mellan barnen och läraren, har förbättrats, och en trevligare arbetsmiljö för både lärare 
och elever har kunnat skapas. För det enskilda barnet tillkommer dessutom andra positiva 
effekter såsom lättare inlärning, mindre stress och ökat välbefinnande.  
 
Barn i alla åldrar uppskattar normalt massage. Även de tuffaste killarna och de största 
motståndarna brukar smälta när de väl fått prova på massage. I skolan kan det hända att det är 
just ”bråkstakarna” som kräver ett avbrott i lektionen för massage av till exempel nacke och 
axlar. Det händer att elever ber att få massage på schemat, om inte lärarna redan varit 
framsynta nog att införa det. 
 
Vårt inre lugn 
 
Ainslie Meares har i boken Finn ditt inre lugn (1987) förklarat att när vi upplever oro eller 
spänning, eller är rädd för något och inte vet riktigt vad, blir vi överdrivet vaksamma eller 
rastlösa. Vi använder hela vårt medvetande för att kontrollera spänningen. Vi kan också lätt 
bli arga eller irriterade på andra människor. Det här tillståndet uppstår ur ångest och besvären 
lindras när ångesten minskar. 
 
När vi däremot blir avspända kan vi ägna vår uppmärksamhet åt det vi är sysselsatta med. Vi 
tänker klarare och upplever även känslor på ett friare sätt. Vi blir avspända och naturliga med 
vänner och andra människor. Vår livsglädje ökar, förmågan till kärlek och medkänsla likaså.  
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Även vår kreativitet ökar när vi inte behöver tänka på hur vi tänker och känner. Vi har ett inre 
lugn. 
 
Tidigare studier av massage  
 
I Hälsa (3/97) står det att läsa att vid Touch Research Institute (TRI) i Miami Florida i USA 
har man gjort flera undersökningar om massage ger barn fördelar. Man har bland annat 
studerat barn som är för tidigt födda, HIV-smittade barn och barn som utsatts för kokain 
under graviditeten. Den kontrollgrupp som fick massage mådde bättre än kontrollgruppen 
som inte fick massage. Studien visade att de för tidigt födda ökade bättre i vikt, de HIV-
smittade barnen fick färre symtom på depression och kokainbarnen blev lugnare. Det har även 
visat sig att äldre barn med symtom på depression eller aggressivt utåtagerande har utvecklats 
bättre med massage än utan. Man upptäckte, vid olika mätningar, att bland annat halterna av 
stresshormonet cortisol sjönk markant i och med massagebehandlingen. Även hormoner som 
satts i samband med ångest och depression var lägre efter behandlingen. De barn som fick 
titta på video tillsammans med en vuxen istället för att få massage uppnådde ej det resultat 
som de barn som blev masserade. Barnen som blev masserade var mer samarbetsvilliga och 
mindre ängsliga enligt personalen på avdelningen (i TRI). 
 
Kerstin Uvnäs Moberg (2001) som är professor i fysiologi berättar att det finns svenska 
studier av massage på dagis och skolor, som visat att det blir lugnare i barngrupperna om 
massage införlivas i de dagliga rutinerna. I en studie som omfattade över hundra barn visade 
det sig att barnen med hjälp av massage blev lugnare och socialt mognare. De som svarade 
bäst på behandlingen var de oroligaste pojkarna, vilkas beteende under försöksperioden blev 
mindre aggressivt och socialt mognare jämfört med stökiga barn som inte fick massage. 
Studien pågick i sex månader och både föräldrar och personal bedömde att barnens beteende 
blivit mindre aggressivt redan efter tre månader. Efter sex månader var det ingen tvekan om 
att de masserade barnen förändrats till det bättre. De barn som fick massage fungerade allt 
bättre tillsammans med sina kamrater och klagade dessutom mindre hemma över olika 
kroppsliga besvär. Fortfarande efter nio månader visade en uppföljningskontroll att effekterna 
inte bara kvarstod, utan dessutom tyckte bli ännu mer uttalade ju mer tiden gick. Intressant 
nog verkar det finnas en inbyggd visdom i lugn- och 
ro-systemet, som gör att de barn som redan är lugna inte påverkas ytterligare av lite massage. 
Istället är det främst de barn som verkar behöva mera lugn och ro, som reagerar på 
behandlingen.  
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Syfte 
 
Vårt syfte är att undersöka om kompismassage ger lugnare barn i skolan. 
 
Metod 
 
Kvalitativ metod 
 
Enligt Patel och Davidson (1994) menar man att kvalitativt inriktad forskning är sådan 
forskning där man använder sig av verbala analysmetoder. Verbala analysmetoder är bland 
annat intervjuer, samtal och observationer.  
 
Försökspersoner 
 
År 2 hade från och med höstterminen –02 slagits samman med år 3 som bestod av tio barn.  
År 3 ingick inte i undersökningsgruppen men var med på alla massagestunder vi hade. Vår 
undersökningsgrupp bestod av tolv barn i år 2. Vi valde att intervjua samtliga barn i år 2, som 
bestod av sju pojkar och fem flickor, för att få ett så stort underlag som möjligt. Dessutom 
genomförde vi ostrukturerade observationer, fast på två olika sätt, en på samtliga barn och den 
andra på en pojke och en flicka, som vi hade valt ut i samråd med vår praktikhandledare. Med 
ostrukturerade observationer menar Patel & Davidson (1994) observationer där man ej 
studerar ett visst beteende under en viss tid, utan att man använder sig av ett ej utprovat 
observationsschema. 
 
Bortfall 
 
Vid några enstaka massagetillfällen har inte alla barn varit närvarande på grund av sjukdom 
eller ledighet.  
 
Material 
 
Veckan innan vi gick ut på praktik skickade vi ett brev (bilaga 1) till föräldrarna där vi 
berättade om vårt arbete i klassen. 
 
Vi valde att genomföra intervjuer med barnen och läraren vid två tillfällen, före och efter vår 
undersökning. Vid våra intervjuer använde vi oss av en intervjumall med öppna frågor (elever 
bilaga 2, läraren bilaga 3). Vi använde bandspelare vid elevintervjuerna medan läraren fick 
intervjufrågorna skriftligt. Vi har även genomfört ostrukturerade observationer där vi använde 
oss av ett observationsschema (bilaga 4) samt  dagboksanteckningar.  
 
Vid massagen använde vi oss av massagesagorna Sommarland (bilaga 5) och Väderlek  
(bilaga 6) och delar av Kompismassage från A-Ö (bilaga 7) ur boken Berör mig! av Lena 
Jelvéus (1998). Som bakgrundsmusik till Kompismassagen använde vi oss av cd-skivan 
Lugna blå timmar.  
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Genomförande 
 
Tidsplan  
 
I slutet av termin fem skrev vi vår PM till examensarbetet och lämnade in det till Luleå 
Tekniska Universitet. I början av termin sex fördjupade vi oss i ämnet, sorterade litteratur och 
arbetet med bakgrunden påbörjades. Vi tog kontakt med vår praktikhandledare som är lärare i 
den klass där vi skulle göra vår empiriska del av examensarbetet. Fortsatte arbetet med ett 
första utkast till bakgrund, syfte och metod. När det var färdigt lämnade vi in detta till vår 
vetenskapliga handledare som gav oss klartecken att gå ut på vår slutpraktik. 
 
Genomförande av utvecklingsarbete 
 
Vecka 1. Vi började med att bekanta oss med barnen och personalen på vår praktikplats,          

deltog i ordinarie verksamhet och gjorde intervjuerna. Vi hade också 
massagesamtal med samtliga barn, där vi bland annat berättade att barnen 
kommer att vara påklädda och att vi endast masserar den övre delen av kroppen. 
 

Vecka 2. Under den andra praktikveckan introducerade vi kompismassage i år 2-3. Vi 
började med massagesagan Sommarland (bilaga 5) så att massagen skulle 
komma in på ett lekfullt sätt. Barnen delades in parvis av oss, en sittande på en 
stol och den andra bakom. De turades om att massera varandra. Det är viktigt att 
betona att massagen är frivillig och att barnen måste fråga varandra om lov för 
att få massera. Vi visade och barnen härmade oss. Vi började med 
observationerna. 

 
Vecka 3. Barnen hade höstlov denna vecka. Vi följde vår handledare, under hennes            
                      studiedagar. 
 
Vecka 4. Vi införde massagesagan Väderlek (bilaga 6) och fortsatte med observationerna. 
 
Vecka 5. Återgick till massagesagan Sommarland efter önskemål från barnen. Vi fortsatte 

med observationerna. 
 
Vecka 6. Vi började med delar av Kompismassage från A-Ö (bilaga 7), som är en längre 

massage. Till denna valde vi att ha cd-skivan Lugna blå timmar. Detta var sista 
veckan vi observerade. 

 
Vecka 7. Den sista veckan använde vi massagen Kompismassage från A-Ö och vi gjorde 

de slutliga intervjuerna med både läraren och barnen.  
 
Arbetet i klassen beskrivs utförligare i bilaga 8. 
 
Efter praktikperioden sammanställde vi resultaten från vår undersökning. 
 
Datainsamlingsmetod 
 
Vi har i vår undersökning valt att använda oss av intervjuer och observationer. 
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Intervjuer 
 
Vi valde öppna frågor vid intervjuerna. Doverborg och Pramling (1999) berättar att vid 
barnintervjuer med öppna frågor får man en inblick i barnens sätt att tänka utifrån hur deras 
värld ser ut. Vid genomförandet av intervjuerna fick vi tillgång till ett grupprum i anslutning 
till klassrummet, där vi intervjuade sex barn var. I slutet av den första praktikveckan 
intervjuade vi barnen en och en med hjälp av bandspelare. Efter intervjuerna samtalade vi om 
massage. När vi intervjuade läraren fick hon frågor att svara på skriftligt. Vi ville ge henne en 
möjlighet att i lugn och ro tänka över frågorna. I slutet av praktiken gjorde vi intervjuer med 
barnen på samma sätt som vid första tillfället. Läraren fick även denna gång skriftliga frågor. 
 
Observationer 
 
Vidare med hjälp av Patel och Davidsson (1994) valde vi observationer för att få ett tillfälle 
att studera beteenden och händelser i skeendets stund och i sitt naturliga sammanhang. Vi 
ville endast registrera det som var relevant till vårt syfte. Under den ena ostrukturerade 
observationen, som varade i fyra veckor, observerade vi samtliga barn i 
undersökningsgruppen. Under den andra ostrukturerade observationen observerade vi barnen 
en bestämd tid under dagen. Barnen observerades i tio minuter, en timme före massagen och 
tio minuter efter massagen för att se om det blivit någon förändring i barnens beteende ifråga 
om lugn, detta gjorde vi vid sammanlagt fyra tillfällen per barn.  
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Resultat 
 
I resultatet har vi sammanfattat elevernas svar på varje fråga från intervjutillfälle 1 och 2.  
Lärarintervjuerna från båda tillfällena valde vi att presentera i sin helhet. Vid tillfälle 1 ville vi 
veta om elevernas och lärarens tankar angående lugn och massage, deras erfarenheter och om 
deras inställning till massage. Vid intervjutillfälle 2 ville vi veta om det skett någon 
förändring bland barnen och om eventuell fortsättning av massagen. Vi avslutade med en kort 
sammanfattning av samtliga svar från barnen. Observationerna presenteras i löpande text. 
 
Elevintervjuer från tillfälle 1 
 
Fråga 1. Vad är lugn? 
Fem barn tycker att lugn är när det är stilla och tyst och man ligger i soffan och läser eller ser 
på TV. Tre barn tycker att det är när man inte skriker, man sitter tyst och jobbar och stör inte 
andra. Två barn tycker att det är när man inte stressar innan man går till skolan. Ett barn kan 
inte förklara vad lugn är. Ett barn svarar inte. 
 
Fråga 2.  Hur känner du dig när du är lugn? 
Sex barn känner att det är bra och skönt när de är lugna. Tre barn känner sig avslappnade. 
Två barn känner sig trötta. Ett barn känner sig säker och glad. 
 
Fråga 3.  När känner du dig lugn? 
Tre barn känner sig lugna när det är tyst. Två barn när de är avslappnade. Ett barn efter att det 
har busat. Ett barn när det är med kompisar. Ett barn när det går och lägger sig på kvällen.  Ett 
barn då det är ensam hemma med hunden. Ett barn känner sig lugn ganska ofta och när andra 
är lugna. Ett barn känner sig lugn ibland i skolan. Ett barn svarar inte. 
 
Fråga 4.  Känner du dig lugn när du är i skolan? 
Fyra barn känner sig lugna ibland när det inte är surrigt på lektionerna. Två barn svarar: ”Ja!” 
Ett barn är lugn på rasten. Ett barn när det läser. Ett barn när det lyssnar på musik och jobbar. 
Ett barn när det målar Mandalas. Ett barn svarar: ”Lite.” Ett barn är lugn i skolan när de får 
skriva bokstäver på varandras ryggar. 
 
Fråga 5.  Vad är massage? 
Alla barn vet vad massage är. Tolv barn säger att man håller på med händerna på axlarna och 
ryggen. Tre av dem visar också hur man gör. 
 
Fråga 6.  Har du fått massage? 
Elva barn har fått massage. Ett barn har inte fått. 
 
Fråga 7.  Hur känns det att få massage? 
Tio barn säger att det känns skönt att få massage. Ett barn säger att det känns bra, man är 
trygg. Ett barn vet inte. 
 
Fråga 8.  Har du gett massage? 
Alla tolv barn har gett massage. 
 
Fråga 9.  Hur känns det att ge massage? 
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Sex barn svarar att det känns bra att ge massage. Två barn svarar att det känns lugnt. Två barn 
svarar att det känns skönt och roligt. Ett barn tycker att det känns bra om den som man 
masserar inte har ”skrubbiga” kläder. Ett barn svarar inte. 
 
Fråga 10.  Hur känner du inför att ha massage i skolan? 
Nio barn svarar att det känns bra att få massage i skolan. Två barn svarar att det är pirrigt, 
varav ett motiverar det med att hon är så kittlig. Ett barn svarar att det känns roligt. 
 
Elevintervjuer från tillfälle 2 
 
Fråga 7.  Hur känns det att få massage? 
Sju barn tycker att det känns skönt att få massage. Tre barn tycker att det känns skönt och 
avslappnande. Två barn svarar att det känns bra.  
 
Fråga 9.  Hur känns det att ge massage? 
Sex barn svarar att det känns skönt att ge massage. Tre barn svarar att det känns bra. Ett barn 
svarar att det känns pirrigt och ganska enkelt.  Ett barn svarar att det känns jobbigt för 
händerna när man ska hålla upp dem men annars känns det bra. Ett barn svarar att det känns 
roligt men att det ibland är svårt med nya rörelser. 
 
Fråga 11.  Känner du någon skillnad före och efter massagen? 
Fem barn svarar: ”Nej!” Tre barn svarar att de känner sig trötta efter massagen. Två barn 
känner att före massagen är man kanske stressad och efteråt känner man sig lugn och 
avslappnad. Ett barn svarar att det känns skönt efteråt. Ett barn svarar att man är pigg före 
massagen och efteråt känns kroppen som bedövad och det är en skön känsla. 
 
Fråga 12.  Skulle du vilja fortsätta med att ha massage i skolan? 
Elva barn svarar: ”Ja!” Ett av dessa elva barn tillägger att det är bra om man är kär i någon i 
klassen. Ett barn svarar nej för att det är så jobbigt när man har det varje dag för  
man blir så trött efteråt.  
 
Sammanfattning av elevintervjuerna 
 
Hälften av barnen sa att de kändes skönt när de var lugna och de flesta av barnen beskrev lugn 
med tystnad. När barnen beskrev sina tankar om lugn använde de ofta ord som tyst, skön, 
avslappnad. Alla barn var positivt inställda till massagen och det är endast ett barn som inte 
fått massage tidigare. Barnen upplevde massagen som lugn och alla barn ville fortsätta med 
massage i skolan utom ett, som motiverade det med att han blev så trött efter massagestunden.  
 
Lärarintervju från tillfälle 1 
 
Fråga 1.  Vad är lugn?  
Att vara lugn är att vara i harmoni med sig själv, i gruppen och i sitt arbete. 
 
Fråga 2.  När upplever du att barnen är lugna?  
När barnen är koncentrerade på vad de gör upplever jag att de är lugna. 
 
Fråga 3.  Har du varit med om massage i skolan?  
Nej, det har jag inte. 
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Fråga 4.  Vad känner du inför massage i skolan? 
Jag har verkligen sett fram mot att följa ert arbete med massage. Jag tror att det är mycket bra 
för både det enskilda barnet och för gruppen. 
 
Lärarintervju från tillfälle 2 
 
Fråga 5.  Har det skett någon förändring bland barnen sedan vi började med massage? 
Ja, nu kan 2-3:orna i blandade grupper massera varandra och göra det på ett bra sätt. De har 
varit två separata klasser som slogs ihop i höstas.  
 
Fråga 6.  Kommer du att fortsätta med massage i skolan? 
Ja, det ska jag göra. Jag kommer att använda det i stor utsträckning i blandade grupper för att 
få bättre sammanhållning. 
 
Observationsresultat av barn 1 och barn 2 
 
Vi gjorde observationer av två barn vid sammanlagt åtta tillfällen, det vill säga två 
observationer per observationstillfälle. Observationerna pågick i tio minuter både före och 
efter massagen. Detta gjorde vi för att se om det blev någon skillnad ifråga om lugn. Här 
följer en sammanfattning av våra observationer. 
 
Barn 1 är en pojke. Var barnet oroligt på morgonen så var barnet oroligt under hela dagen. 
Om han däremot hade en lugnare dag så upplevde vi honom som lugn under större delen av 
dagen. Man kunde inte se några skillnader före och efter massagen på detta barn, även om vi 
såg att han kunde koppla av och njuta under själva massagestunden. 
 
Barn 2 är en flicka. Det här barnet visade inte heller på några stora skillnader före och efter 
massagen. Hennes sinnesstämning kunde variera under skoldagen. Om hon till exempel var 
okoncentrerad på förmiddagen så kunde hon vara mer koncentrerad senare under skoldagen 
eller tvärtom. Precis som barn 1, kunde även hon koppla av och njuta av massagen. 
 
Observationsresultat av undersökningsgruppen 
 
Resultaten av de observationerna redovisas här nedan i berättande form. Här ingick alla elever 
i år 2. 
 
Vi samtalade om massage med eleverna i år 2-3 under den första veckan. Det visade sig att 
många av eleverna hade haft massage på förskolan och att de hade tyckt om det. De såg fram 
emot att få massage i skolan. Efter vår första massagestund i år 2 frågade ett barn hur ofta vi 
kommer att ha massage. Vi berättade att vi hade planer på att ha massage så gott som varje 
dag. Det uppskattades av alla eleverna och även förskolan var intresserad av vårt arbete. 
När vi, under våra praktikveckor, kom bärande på vår massagemapp var det många barn som 
blev glada och utropade kommentarer som: ”Åh, vad kul! Ska vi ha massage?!” De kunde 
även be oss om att få ha en massagestund till, trots att de haft massage tidigare under dagen. 
Även de dagar det var inplanerat andra aktiviteter bad barnen om att få ha massage. 
 
Efter någon vecka introducerade vi kompismassage med bakgrundsmusik och en del barn 
upplevde den som lång. Men efter ytterligare en vecka när vi lät barnen välja massage, så 
valde de denna massagevariant. Med tiden märkte vi också att en del övergångar till 
efterföljande lektioner gick smidigare.   
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Vid ett lektionstillfälle hade ett barn svårt att sitta still på sin stol. En av oss ställde sig bakom 
och lade händerna på axlarna och masserade lite lätt, barnet började då arbeta.  
 
Under vår näst sista vecka blandade vi för första gången 2:or och 3:or. Barnen fick välja 
massage och de valde den längre kompismassagen med bakgrundsmusik. Läraren tyckte att 
det var ”vågat” att blanda eleverna. Övergången till lektionen efteråt gick också väldigt lugnt 
och smidigt. 
 
I slutet av praktiken hade vi samtal om massage och alla fick i tur och ordning berätta hur de 
upplevt veckorna med massage. Alla barnen var positiva och många barn berättade att de 
masserade hemma. De använde sig då av massagesagan Sommarland. När samtalet var 
avslutat och barnen gick ut på rast hörde vi hur de pratade om massage, de olika greppen, 
vilken som kändes bra och vilken som kändes ”kittlig”.  
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Diskussion 
 
Reliabilitet 
 
Reliabiliteten i vår undersökning anser vi vara acceptabel. Vilka faktorer som kan ha påverkat 
vårt resultat är svårt att avgöra. Att de flesta av barnen masserat tidigare kan ha bidragit till att 
massagestunderna fungerat bra.  
 
Att intervjua i början och slutet av undersökningen anser vi har ökat reliabiliteten för då har vi 
kunnat göra jämförelser och se eventuella förändringar från de olika intervjutillfällena. Något 
som kan ha påverkat resultatet av intervjuerna är att olika barn kan tolka frågorna på olika 
sätt. Det är svårt att veta om barnen ger de svar de tror vi vill ha, eller om de säger vad de 
egentligen tycker och tänker. Med tanke på barnens ålder tror vi att enkäter för yngre barn 
skulle ha varit ett bra komplement till undersökningen. Det tror vi hade gjort att vi kunnat se 
en större förändring. 
 
Att observera på lektionstid var svårt eftersom det många gånger var barn som ville ha vår 
uppmärksamhet eller hjälp med någonting. Ett problem var att ett av de barn vi observerade 
ofta gick till specialpedagog. Att följa efter barnet för att anteckna vad det gjorde, skulle ha 
medfört att det förstod att vi observerade det, vilket kunde ha gjort resultaten otillförlitliga. 
Det som möjligen kan minska reliabiliteten i våra observationer kan vara att vi har gjort egna 
tolkningar av vad vi har sett. Vi anser trots detta att reliabiliteten i vår undersökning är relativt 
hög. 
 
Validitet 
 
Syftet i vårt arbete är svårt att mäta men vi kan inte se någon annan mätmetod som är bättre, 
för en sådan här undersökning kräver mer än ett ja eller nej svar. Vi använde oss av 
bandspelare för att få en bra kontakt med barnen under intervjun och tycker att detta 
hjälpmedel har underlättat för oss, särskilt under sammanställningen. Bandspelare minskar 
även risken att något svar faller bort. Observationerna anser vi bör vara fler och pågå en 
längre tid för att ge en högre validitet. 
  
Resultatdiskussion 
 
Jelveús (1998) berättar att där man arbetat med beröring genom kompismassage, har det visat 
sig att det leder till lugnare atmosfär i klassrummet. Under våra praktikveckor har vi sett att 
själva massagestunden blivit lugnare med tiden och att barnen mått bra av den, de har fått en 
chans att varva ner och ett avbrott till lugn och ro.  
  
Vi tror att problemen med oroliga barn i skolan till stor del beror på alltför stora barngrupper 
och för lite personal. Trots dessa förutsättningar måste vi som pedagoger göra vårt bästa för 
att skapa en god miljö där både personalen och barnen orkar vistas. Eftersom det är här vi 
träffar barnen är det också här vi har möjlighet att hjälpa dem. Vi vill att barnen ska ha med 
sig kunskapen om att massage kan göra dem lugna.  
 
Vårt mål är att skolorna ska ha med massage på schemat. Vi vill att barnen lär sig att hitta en 
lugn stund under den annars så intensiva skoldagen. Jerlang (1994) skrev enligt E H Eriksons 
teorier att uppsplittrade lektioner leder till bristen på sammanhang under skoldagen och det  
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kan leda till bland annat koncentrationssvårigheter. Genom att få massage som en del i 
undervisningen är vi övertygade om att det har en lugnande effekt på barnen och därmed 
skapas en lugnare skolsituation. Trots att vi inte såg så stora förändringar mellan 
intervjutillfällena så visade barnen ändå att de tagit till sig kunskapen vi förmedlat. Detta 
visade sig under våra massagesamtal, där barnen bland annat berättade att de hade börjat 
massera även på fritiden. Intervjuerna och observationerna pekade också på att barnen tog 
massagetillfällena på större allvar och utförde den mer seriöst och var lugnare. Vi tror att 
stunderna av massage för barnen är värdefull kunskap att ha med sig genom livet. 
  
Maeres (1987) förklarar att när vi upplever oro eller spänning, eller är rädda för något och inte 
vet riktigt vad, blir vi överdrivet vaksamma eller rastlösa. Den oro vi ibland märkte hos 
eleverna kan vara att de inte riktigt visste vad de skulle göra och därmed inte hade ett inre 
lugn. När de däremot hade klart för sig vad som förväntades av dem arbetade de väldigt bra 
och var lugnare. 
 
Det som också stärker det positiva med kompismassage i vår undersökning är att läraren 
kommer att fortsätta med detta arbete i klassen, att hon som känner eleverna väl redan märkt 
positiva effekter. Hon har påpekat vid ett flertal tillfällen att hon upplever att barnen är 
lugnare och mår bra av massagen. Att definiera lugn kan vara svårt. Barn liksom vi vuxna har 
svårt att sätta ord på vad lugn är. Ibland har barnen sagt att de känner sig trötta efter 
massagen, vi funderar om de egentligen menar att de känner sig lugna och avslappnade.  
Kerstin Uvnäs Moberg (2001) som är professor i fysiologi berättar att det finns svenska 
studier av massage på dagis och skolor som visat att det blir lugnare i barngrupperna om 
massage införlivas i de dagliga rutinerna. I en studie som omfattade över hundra barn visade 
det sig att barnen med hjälp av massage blev lugnare och socialt mognare. De som svarade 
bäst på behandlingen var de oroligaste pojkarna.  
 
Under vår undersökning såg vi att de barn som annars var mest oroliga och stökiga, hade 
väldigt lätt att komma till ro och att de verkligen njöt av de lugna stunderna med massage. Det 
visade sig att ett av dessa barn hade tagit till sig massagen på så vis att han hade introducerat 
massage hemma. Barnet berättade det med stolthet och inlevelse under ett massagesamtal. 
Detta ser vi som ett tecken på social mognad. Vi hoppas att hela skolan så småningom 
använder sig av massage, för vi är övertygade om att massagen ger positiva effekter. 
Det som möjligen kan minska reliabiliteten i våra observationer kan vara att vi har gjort egna 
tolkningar av vad vi har sett. Vi anser trots detta att reliabiliteten i vår undersökning är relativt 
hög. 
 
Fortsatt forskning 
 
En liknande undersökning skulle vara intressant att göra under en längre tidsperiod. Det skulle 
också vara intressant att undersöka om massage kan bidra till att öka barnens 
koncentrationsförmåga. Ytterligare en intressant forskning skulle vara att undersöka om 
barnen visar någon skillnad före och efter helgen. Är barn mer avslappnade i början eller 
slutet på veckan?  
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Bilaga 1 
 
 
Hej!  
 
Vi heter Pia Kjellin och Siv-Britt Nygård och vi går sista terminen på 
distanslärarutbildningen mot Luleå Tekniska Universitet. Vi kommer 
att göra vår slutpraktik i den här klassen. Under vår praktik (som 
kommer att vara i 7 veckor med start v 42) kommer vi att göra vårt 
examensarbete. I vårt arbete kommer vi att undersöka om barn blir 
lugnare av kompismassage, som är en massagevariant där eleverna 
masserar varandra med kläderna på. Vi vill särskilt tala om att 
massagen alltid kommer att vara frivillig för barnen, man behöver 
inte delta om man inte vill.  
I vår undersökning ingår att vi kommer att intervjua barnen innan 
massagen introduceras samt i slutet av vår praktikperiod. Vi kommer 
också att observera några av barnen för att se om det sker några 
förändringar med barnet.  
I vår färdiga rapport kommer varken skolans namn eller något av 
barnens namn att nämnas men vill du inte att ditt barn ska ingå i vår 
undersökningsgrupp så kan ni meddela det till personalen så snart 
som möjligt.  
 
Vi hoppas på och ser fram emot en trevlig praktikperiod.  
Med Vänliga Hälsningar  
Pia och Siv-Britt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                    

Bilaga 2 
 
 
Intervjufrågor till eleverna 
 
1. Vad är lugn? 
2. Hur känner du dig när du är lugn? 
3. När känner du dig lugn? 
4. Känner du dig lugn i skolan? 
5. Vad är massage? 
6. Har du fått massage? 
7. Hur känns det att få massage? 
8. Har du gett massage? 
9. Hur känns det att ge massage? 
10. Hur känner du inför massage i skolan? 
11. Känner du någon skillnad före och efter massagen? 
12. Skulle du vilja fortsätta med massage i skolan? 

 
Fråga 1 - 10 hade vi vid intervjutillfälle 1. 
Fråga 7, 9, 11 och 12 vid intervjutillfälle 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                    

Bilaga 3 
 
 
Intervjufrågor till läraren 
 
1. Vad är lugn? 
2. När upplever du att barnen är lugna? 
3. Har du varit med om massage i skolan? 
4. Hur känner du inför att ha massage i skolan? 
5. Har det skett någon förändring bland barnen efter att de haft massage i skolan? 
6. Kommer du att fortsätta att ha massage i skolan? 
 
Fråga 1 - 4 hade vi vid intervjutillfälle 1. 
Fråga 5 och 6 vid intervjutillfälle 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                    

Bilaga 4 
 
 
Observationsschema 
 
 
Barn nr ………… Datum/dag …………………………………………... 
 
Kort beskrivning av lektion ……………………………………………………… 
 
 
Tid …………….. 
 
Minut   1    …………………………………………………………………………. 
             2    …………………………………………………………………………. 
             3    …………………………………………………………………………. 
             4    …………………………………………………………………………. 
             5    …………………………………………………………………………. 
             6    …………………………………………………………………………. 

7 …………………………………………………………………………. 
8 …………………………………………………………………………. 
9 …………………………………………………………………………. 

            10   …………………………………………………………………………. 
 
 
Tid ……………… 
 
Minut   1    …………………………………………………………………………… 

2 …………………………………………………………………………… 
3 …………………………………………………………………………… 
4 …………………………………………………………………………… 
5 …………………………………………………………………………… 
6 …………………………………………………………………………… 
7 …………………………………………………………………………… 
8 …………………………………………………………………………… 
9 …………………………………………………………………………… 

            10   …………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                    

Bilaga 5 
 
 
Massagesaga SOMMARLAND 
 
Det var en gång ett sommarland Gör stora strykningar över hela  
där solen lyste varm och skön  ryggen. 
och värmde alla blommorna och 
träden, djuren och människorna. 
 
 
En dag täcktes himlen av många,  Tryck med hela handflatan och 
stora, tjocka moln. Så stora var  vandra över ryggen. 
molnen att solen inte syntes mer. 
 
 
Det började blåsa. Först lite grann  Låt fingertopparna stryka fritt  
och sedan allt mer och mer.  som vinden över ryggen. 
Det blåste upp till höststorm. 
Träden vajade och bladen virvlade i vinden. 
 
 
Det började regna. Regnet öste ner  Trumma med fingertopparna över 
Det blev blött och stora vattenpussar                        ryggen. 
överallt som barnen hoppade i. 
 
 
Sedan blev det kallare och vintern tog vid. Trumma lättare och lättare. 
Regnet blev till snö. Mjuka snöflingor 
dalade sakta till marken. Allting blev  
vitt och vackert och det blev alldeles tyst. 
 
 
Det enda man kunde se var en liten kissekatt Vandra med två fingrar upp på  
som klättrade upp…   ena sidan av ryggen till axeln. 
och en till…                        Upprepa på andra sidan 
och en till som satte sig och började kurra. Klättra uppför ryggraden och nacken 

till huvudet.  
Cirkla med fingrarna i håret. 

Där satt de tills vårsolen kikade fram  
och värmde upp jorden en gång till. Stora strykningar över hela ryggen. 
 
 
Utförande 
Vi utförde massagen i klassrummet. Vi delade in barnen parvis och de turades om att massera varandra. Barnen 
satt grensle på en stol med ryggstödet mot bänken. De som blev masserade lutade huvudet mot armarna som låg 
på bänken och de som masserade stod bakom. Vi lärarstudenter turades också om att massera varandra. Den av 
oss som masserade läste sagan och gjorde rörelserna utförligt, för att barnen skulle kunna följa efter. När det blev 
udda par, gick en av oss in som massagekompis. Den av oss som blev kvar utförde då rörelserna i luften för att 
tydliggöra för barnen. Barnen frågade alltid innan massagen om de fick lov att massera sin kompis. Efter 
massagen tackade barnen för att de hade fått massera kompisen.  
 
 
 



 
                    

Bilaga 6 
 
 
Massagesaga  VÄDERLEKEN 
 
Det var en gång en sol, som var stor,  Ena handen på axeln, ta andra  
rund och gul… handen och gör en cirkel medsols på 

ryggen. 
 
…som värmde hela jorden. Strålar ut mot sidan. 
 
Men titta, då kom molnen och skymde solen. Gör små cirklar med fingerblomman. 
 
Sedan kom vinden som blåste,                                      Stryk med händerna från sida till  
starkare och starkare och starkare… sida, hårdare och hårdare. 
 
…tills det blev en tornado. Börja högst upp och gör tornado- 

liknande strykningar med finger-
blomman. 

Sedan kom blixten…  
 Gör blixtar med fingertopparna. 
 
…åskan                                                                  Klappa på ryggen med          
                                                                                       handflatorna. 
 
Och så kom regnet. Börja högst upp på ryggen och stryk 

neråt med fingerblomman. 
 
Det regnade hårdare och hårdare… Samma som ovan, men fortare och 

fortare.  
 
…tills det blev hagel …och mer hagel. Dutta med fingertopparna, hårdare och 

hårdare.  
 
Sedan började det att snöa och allt blev Dutta mycket lätt och sakta. 
vitt och vackert.   
 Klättra upp mot nacken genom att 
Det enda man såg var en katt, som tassade först ta handloven, rulla handen 
I den vita, mjuka snön …och en katt till uppåt, på den ena sidan, mitt på 
…och en katt till. ryggen och på den andra sidan. 
 
Sedan kom dimman och allting blev stilla.                  Händerna stilla på ryggen. 
 
Och nu kommer solen och värmer upp                     Ta sakta bort händerna 
Jorden en gång till. 
 
Utförande 
Vi utförde massagen i klassrummet. Vi delade in barnen parvis och de turades om att massera varandra. Barnen 
satt grensle på en stol med ryggstödet mot bänken. De som blev masserade lutade huvudet mot armarna som låg 
på bänken och de som masserade stod bakom. Vi lärarstudenter turades också om att massera varandra. Den av 
oss som masserade läste sagan och gjorde rörelserna utförligt, för att barnen skulle kunna följa efter. När det blev 
udda par, gick en av oss in som massagekompis. Den av oss som blev kvar utförde då rörelserna i luften för att 
tydliggöra för barnen. Barnen frågade alltid innan massagen om de fick lov att massera sin kompis. Efter  
massagen tackade barnen för att de hade fått massera kompisen. 



 
                    

Bilaga 7 
 
 
Delar av KOMPISMASSAGE från A-Ö 
 
Glasögon 
Gör cirkulära strykningar runt skulderbladen genom att låta händerna glida från toppen av 
axlarna. Stryk ut till sidan med kupade händer, fortsätt runt skulderbladen så att händerna 
möts på mitten av ryggen och glid upp på axlarna igen. Upprepa. 
 
Kaningreppet 
Stå vid sidan av mottagaren och stötta dennes huvud med ena handen i panna. Ta ett 
kaningrepp i nacken och gör mjuka knådande rörelser med fingrarna på ena sidan nacken om 
tummen på den andra. Var noga med att inte trycka för långt framåt halsen! 
 
Degknåd 
Sätt händerna på axlarna igen och gör knådande rörelser med handlovar och fingrar på övre 
kappmuskeln (toppen av axeln). 
 
Hårfrissan 
Glid med fingrarna som en kam genom håret och gör cirklar med fingertopparna i hårbotten. 
 
Rutschkana 
Stryk från huvudet nerför nackens sidor och ner över axlarna. För att ha en uppiggande verkan 
kan strykningen göras snabbt. 
 
T-strykning 
Stå bakom mottagaren. Placera händerna vid ryggslutet och gör en stor strykning upp för hela 
ryggen och ut över axlarna (rita ett T). Glid ner för sidorna och upprepa. 
 
Björnlufs 
Sätt händerna på var sida om ryggraden. Börja nere i ländryggen och tryck växelvis med 
handlovarna samtidigt som du förflyttar dig uppför ryggen. Låt fingrarna vara avslappnade 
och gunga gärna med kroppen från sida till sida för att få in rytmen. När du nått nacken lufsa 
så att säga baklänges ner igen. 
 
Skrubbning 
Börja med en hand på var sida om ryggraden. Gnugga med händerna fram och tillbaka. 
Arbeta uppför hela ryggen. 
 
Kattstrykning 
Stryk med hela handen uppifrån och ner över ryggen. Låt den ena handen följa den andra. 
Stryk medhårs över hela ryggen. Avsluta med att stryka lätt från toppen av huvudet och ner 
över armarna respektive ner över ryggen. Avsluta med att låta händerna stanna på axlarna. 
 
Utförande 
Vi utförde massagen i klassrummet. Vi delade in barnen parvis och de turades om att massera varandra. Barnen 
satt grensle på en stol med ryggstödet mot bänken. De som blev masserade lutade huvudet mot armarna som låg 
på bänken och de som masserade stod bakom. Vi lärarstudenter turades också om att massera varandra. Under 
massagen hade vi lugn bakgrundsmusik och vi gjorde rörelserna utförligt, för att barnen skulle kunna följa efter. 
När det blev udda par, gick en av oss in som massagekompis. Den av oss som blev kvar utförde då rörelserna i 
luften för att tydliggöra för barnen. Barnen frågade alltid innan massagen om de fick lov att massera sin kompis. 
Efter massagen tackade barnen för att de hade fått massera kompisen. 
 



 
                    

Bilaga 8  1(2) 
 
 
Arbetet i klassrummet 
 
Vecka 1 
Första dagen hälsade rektorn oss välkomna till skolan. Vi samlades i ring i klassrummet 
tillsammans med elever och läraren. Vi presenterade oss för barnen och sedan fick barnen 
presentera sig själva och berätta vad de gjort under helgen. Resten av dagen följde vi med i 
undervisningen, åt lunch med eleverna – allt för komma in i verksamheten så fort som 
möjligt. Tillsammans med läraren bestämde vi vilka barn vi skulle observera. Vi fick tillgång 
till ett litet grupprum där det fanns en bandspelare och i slutet av veckan gjorde vi där våra 
elevintervjuer. Vi intervjuade sex barn var och lämnade över de skriftliga intervjufrågorna till 
läraren. Vi avslutade vår första praktikvecka med samtal om massage i hela klassen, år 2-3. 
Flera av barnen hade varit med om massage på förskolan så de visste vad man skulle tänka på. 
De fick berätta för de övriga barnen och vi fyllde i det vi tyckte var viktigt. Barnen såg fram 
emot att få börja med massagen på måndag nästa vecka. 
 
Vecka 2 
Vi fick svaren på lärarintervjun och efter måndagspratet startade vi med kompismassagen. Vi 
lärarstudenter delade in barnen i par, de skulle få nya massagekompisar till varje 
massagestund för att de skulle lära känna varandra ännu bättre. Vi repeterade det vi pratade 
om på fredag, att massagen var frivillig, att man måste fråga kompisen om man fick massera, 
att man började med att lägga händerna lugnt på mottagarens axlar, att man under hela 
massagen höll kvar en hand på mottagaren, att man masserade ordentligt, att man gjorde det 
lagom hårt – det skulle kännas skönt för mottagaren, att man höll kvar händerna ett tag på 
mottagaren när man hade slutat massera, att man tackade för massagen och att man tackade 
för att man fått massera. Första gången masserade vi lärarstudenter varandra och barnen 
tittade på, givaren läste massagesagan Sommarland och gjorde rörelserna till. Mottagaren satt 
grensle över en bak- och framvänd stol, lutade sig mot armarna som låg på bordet. Ett av 
barnen ville inte vara med, vi talade om för honom att det gick bra att sitta tyst och titta på. I 
och med detta blev ett barn utan kompis och en av oss tog platsen, vilket gick bra för barnet 
ifråga. Alla masserade seriöst och efteråt tyckte alla att det hade varit skönt, skönast var att få 
bli masserad. Det barn som inte hade varit med hade suttit och tittat på hela tiden och sade 
ingenting. När vi hade massage nästa gång var alla med och de gånger det blev udda par var 
någon av oss lärarstudenter massagekompis, och då visade den andra av oss rörelserna i 
luften. En dag under veckan hade vi två föräldrar på besök i klassen, dessa var då åskådare 
och var positivt inställda till vårt arbete. Denna vecka gjorde vi våra första observationer, 
vilket ibland var svårt då eleverna behövde hjälp eller på annat sätt ville ha vår 
uppmärksamhet. Observationerna i hela undersökningsgruppen var lättare att genomföra då 
dessa inte krävde lika mycket uppmärksamhet av oss.  
 
Vecka 3 
Eleverna hade höstlov, vi var med på studiedagar med vår handledare. 
 
Vecka 4 
Den här veckan började vi med en ny massagesaga, Väderleken, de flesta tyckte att sagan var 
för kort och att den förra var roligare. Efter att ha kört denna massage tre gånger bytte vi 
tillbaka till Sommarland. Eleverna bad om att få massage en dag, då vi inte hade planerat in 
det på grund av andra aktiviteter på skolan. Vi bestämde att vi tar tid till det, vilket gjorde 
barnen nöjda. Vi fortsatte med observationerna.  
 



 
                    

Bilaga 8  2(2) 
 
 
Vecka 5 
Under denna vecka var det lite ”tjafsigt” vid ett par tillfällen under massagen, en gång var det 
några pojkar som masserade varandra oseriöst och vi fick gripa in. Det andra tillfället var när 
två pojkar skulle massera varsin flicka, de stod intill varandra och överdrev rörelserna, gjorde 
helt enkelt inte massagen ordentligt. Flickorna som hade masserat dessa pojkar innan hade 
gjort det ordentligt. Vi pratade om ”tjafsandet” senare, men vi fick ingen riktig förklaring till 
beteendet men eleverna lovade att sköta sig nästa gång. Vi fortsatte med våra observationer. 
 
Vecka 6 
Veckan började med en ny massage, delar ur Kompimassage från A-Ö ur boken Berör mig! av 
Lena Jelveús. Vi hade bakgrundsmusik på under massagen, cd-skivan Lugna blå stunder. 
Barnen reagerade på att massagen var för lång, men vi trodde att den skulle komma att 
uppskattas när de lärt sig rörelserna. I den här massagen kunde vi själva styra hur länge vi 
ville hålla på med varje rörelse i och med att vi inte var beroende av någon saga. I slutet av 
veckan fick barnen välja vilken massage de ville ha. De allra flesta ville ha Kompismassagen 
med bakgrundsmusik, vi bestämde oss för att göra den. Under veckan hade vi massageprat 
med eleverna, de fick i tur och ordning berätta vad de tyckte om massage, alla var positiva. I 
de här samtalen kom det fram att många masserade hemma, att de gjorde rörelserna till 
massagesagan för dessa kunde de utantill. De hade även lärt ut massagen till sina syskon och 
föräldrar. De hade också provat rörelser från Kompismassagen. I slutet av veckan blandade vi 
för första gången eleverna ur år 2-3 i massagen. Läraren tyckte det var ”vågat”, men resultatet 
av massagen fick också henne att glädjas. Allt gick väldigt lugnt till. 
Vi avslutade observationerna och började sammanfatta dem. 
 
Vecka 7  
Denna vecka hade eleverna friluftsdag på onsdag och på fredag gick vi på Adventsgudstjänst i 
kyrkan. Som massage valde barnen Kompismassage med bakgrundsmusik. Avslutningarna på 
massagen och övergångarna till lektionerna efter, upplevde vi hade blivit lugnare med tiden. 
Vi gjorde de slutliga elevintervjuerna på liknande sätt som i vi gjorde i början av praktiken. 
Läraren hade fått de skriftliga frågorna i början av veckan och lämnade in svaren till oss under 
fredagen. Vår sista dag kändes lite vemodig, vi hade kommit barnen väldigt nära och haft en 
underbar handledare som tagit hand om oss på bästa tänkbara sätt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


