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Förord  
 

Vi vill börja med att tacka de lärare och fritidspedagoger som deltagit i våra intervjuer och 

observationer samt delat med sig av sin tid och erfarenhet så att vi har kunnat genomföra vår 

studie. Vi vill även rikta ett tack till vår handledare Inger Karlefors som tryggt har guidat oss 

igenom detta arbete.  

 

Vi sänker också ett tack till våra familjer och vänner som har funnits vid vår sida och stöttat 

oss på olika sätt genom denna process. Tillslut vill vi även tacka varandra för ett fantastiskt 

bra samarbete under detta tålamodskrävande och lärorika arbete. Det har varit roligt att arbeta 

tillsammans och vi är tacksamma för det stöd som vi har givit varandra under denna tid.  

 

2014-01-16 

Klara Skantz och Victoria Öman 

 



 

 

Abstrakt  
 

Syftet med studien var att studera pedagogernas roll under elevernas raster samt hur arbetet 

och organisationen kring rasterna går till. Detta granskade vi genom att utföra intervjuer och 

observationer med pedagoger verksamma inom rastverksamheten. 

I vår undersökning såg vi att pedagogerna inte har några specifika direktiv för deras roll under 

elevernas raster, men att de känner att deras främsta uppgift är att skapa trygghet för eleverna. 

Respondenternas syn på syftet och vikten av raster på skolan är att ge eleverna möjlighet till 

fysisk aktivitet och socialt samspel samt ge dem tid för rekreation och frisk luft.  
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1. Inledning  

 

Nu ljuder signalen, det är dags för rast! Ut ur skolbyggnaden springer en ström av elever som 

äntligen har rast! Full fart in i materialförrådet, ut kommer de dragandes på åkmadrasser, nu 

är det äntligen dags för snöhögspremiär! Det har snöat under natten och på morgonen skottade 

traktorn upp den första snöhögen, glädjen lyser i ögonen på eleverna när de svischar ned för 

backen. Några tjejer har intagit klätterställningen, där de hänger upp och ned och gör alla 

möjliga gymnastiska övningar, några elever kommer kånkandes på innebandymålen som 

dagligen spelas i insprånget mellan skolan och matsalen. Några elever står i en klunga precis 

utanför en av ingångarna till skolan, de ser ut att frysa, en av pedagogerna går fram till dem, 

de samtalar en stund sedan löses klungar upp, några går till materialförrådet och de andra går 

till klätterställningen. Nu utvecklas leken kring klätterställningen till kull, blandat med 

snöbollskrig, leken går bra tills en av eleverna får en snöboll rakt i ansiktet, gråten skär genom 

luften och en av pedagogerna kommer till platsen, ger lite ömhet och torkar bort snön som är 

på väg ned innanför jackan, gråten stillas och leken fortsätter, men det dröjer inte länge tills 

nästa elev kommer springandes till pedagogen som precis håller på att lösa en konflikt som 

har uppstått på bandyplanen. 

– Fröken! FRÖKEN!!!! Jesper kasta en isboll i min rygg, han är så dum!!! 

– Ta de lugnt Nisse, jag kommer strax jag är lite upptagen, har du jätte ont? Gå å prata med 

Anders kanske han kan komma och prata med Jesper. Nisse springer iväg mot den andra 

pedagogen som håller till vid snöhögen.  

– Anders! Kom! Jesper är dum.  

– Inte nu Nisse, jag måste hålla koll på snöhögen så de inte hände nå olyckor, gå till Lena. 

– Men jag har ju nyss varit där! Hon hade inte tid.   

– Men nu kanske hon kan komma, gå och kolla igen. Nisse går med tunga steg tillbaka till 

Lena som nu är på väg in med en av sexåringarna som har kissat ned sig. 

– Lena, kom nu! Anders hade inte tid å komma.  

– Men Nisse, jag kan inte komma nu, det ser du väl. Du får gå och prata med Jesper själv, säg 

att jag har sagt att slutar han inte så får han inte vara nått mer i klätterställningen idag. 

Precis när Nisse är på väg tillbaka till klätterställningen ljuder åter signalen och rasten är slut. 

En hel hord av elever kommer springandes från skolgårdens alla hörn, en av tjejerna halkar 

när hon ska runda hörnet på skolbyggnaden, hennes kompis kommer och hjälper henne upp 

och de går arm i arm in i skolan. Vid dörren till 2:ans klassrum knuffas det för fullt, Jesper tar 

tag i hängslena på Nisses täckbyxor och drar bort honom från dörren så att han själv kan 

komma in före. Nisse vänder sig om för att se om det var någon vuxen som såg vad som 

hände, men Anders och Lena har redan hunnit gå in...   

 

Detta är en situation som vi kan möta under elevernas raster, rasten är en händelserik och 

viktig tid under elevernas skoldag. Genom vikariat och verksamhetsförlagd utbildning [Vfu] 

har vi fått erfara att det förekommer skillnader på rastverksamheten på olika skolor och i olika 

kommuner. Detta grundar sig nog främst i att olika skolor och kommuner lägger olika stort 

fokus på elevernas raster, samt att pedagoger har olika sätt att arbeta med rasten utifrån vilken 

syn de har på sin roll under rasterna, samt vilka förutsättningar som finns på de enskilda 

skolorna. Elevernas raster har fångat vårt intresse och väckt många frågeställningar kring 

rastverksamhet i skolans värld. Utifrån våra tidigare erfarenheter så har vi observerat att 

pedagogerna som agerar rastvakt, sällan är delaktiga i barnens aktiviteter under rasterna. 
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Pedagogerna har mest en vaktande roll, nu vill vi närmare undersöka om vår förutfattade bild 

verkligen stämmer överens med verkligheten eller om vi behöver omvärdera vår syn på detta.  

Därför väljer vi nu att undersöka vad pedagogerna själva anser att deras uppdrag och roll är 

under rasterna, är deras uppdrag att observera och agera vid konflikter eller arbetar de 

långsiktigt och förebyggande och formar rasterna genom att medvetet planera och verka för 

en givande och utvecklande rastmiljö för eleverna?  

 

Vad som verkligen gjorde att vi öppnade ögonen för rasten som fenomen var en grupp på det 

sociala mediet Facebook (www.facebook.com) som heter Rastaktivisterna! – Rasten som 

aldrig tar slut, en grupp som är grundat av en man som heter Olof Jonsson, verksam 

fritidspedagog och nu även föreläsare. Olof Jonsson har genom sitt brinnande engagemang för 

rastverksamhet blivit en inspiratör och hjälp till att lyfta fram rasten i olika media. Idag har 

Rastaktivisterna! – Rasten som aldrig tar slut över 5000 medlemmar på Facebook, främst 

bestående av lärare och fritidspedagoger som tillsammans delar med sig av sina lekfulla tips 

och erfarenheter på detta forum.   

 

Vi finner det intressant och väsentligt att öka vår kunskap och förståelse kring detta ämne som 

blivande lärare i fritidshem. Med vårt arbete hoppas vi även kunna öka medvetenheten hos 

lärare och fritidspedagoger kring hur pedagoger kan arbeta med rasten. 

 

 

1.1 Arbetsfördelning 
 

Vi valde att börja med att läsa in oss i ämnet båda två, vilket gjorde att vi kunde ge varandra 

tips och idéer på böcker och relevant litteratur. Då vi började skriva, delade vi löpande upp 

vem av oss som skulle skriva vilka stycken och delar av studien. Arbetet skrevs i Google 

drive så att vi hela tiden kunde se vad den andre skrev och kunde ändra, rätta till och ge 

respons på varandras texter. Båda två har gjort intervjuer med pedagoger och har tillsammans 

analyserat och diskuterat dem. Vi anser att vi har varit lika delaktiga i alla delar av arbetet. 
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2. Syfte och frågeställningar 

 

Vårt syfte är att studera pedagogernas roll och uppdrag under elevernas raster samt hur arbetet 

och organisationen kring rasterna går till.   

 

 

2.1 Frågeställningar 

 

* Vad finns det för övergripande struktur och planering för rastverksamhet på olika skolor?  

* Vad är pedagogernas roll under elevernas raster och vad anser de är betydelsen av rasterna? 

* Vilka förutsättningar finns för rastverksamhet i skolan? 
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3. Bakgrund 
 

3.1 Begrepp 
 

Elever/ Barn - I vår studie använder vi begreppen elever och barn synonymt, med dessa 

begrepp syftar vi på skolbarn i förskoleklass till årskurs 3. 

 

Pedagog - Vi använder det uttrycket som ett samlingsnamn på lärare, fritidspedagoger och 

förskollärare som är verksamma i skolans verksamhet och på olika sätt arbetar med eleverna 

under skoldagen. Respektive yrkeskategori används när vi upplever att vi vill förtydliga de 

enskilda yrkesgruppernas roll. 

 

Rastverksamhet - Elevernas raster, som skolan bedriver som en del av skoldagen. 

 

Rastaktiviteter - Med rastaktiviteter menar vi, av pedagogerna anordnade aktiviteter utförda 

på elevernas raster.  

 

Lek - med begreppet lek syftar vi på den sociala aktivitet som utförs av eleverna för nöjes, 

social- eller intellektuell träning skull. Begreppet lek innefattar både konstruktions-, regel- 

och roll lekar. 

 

 

3.2 Sociokulturellt perspektiv på lärande  
 

Vi har valt att utgå ifrån ett sociokulturellt lärandeperspektiv som har som utgångspunkt att 

människan lär sig i samspel med andra. Vi valde detta perspektiv eftersom mycket av det 

lärande som sker under elevernas raster handlar om socialt samspel.  

 

Inlärningsteoretikerna John Dewey (1859 - 1952) och Lev Vygotkij (1896 - 1934) är båda 

förespråkare för delar av det sociokulturella perspektivet, och de delar uppfattningen att 

utgångspunkten för lärande ligger i den gemenskap som individen är en del av (Dysthe, 

2003). De har dock olika infallsvinklar på lärande, Dewey är förespråkaren för ett 

upplevelsebaserat lärande, han tillhör vad som kallas pragmatikerna och han har bland annat 

myntat uttrycket ”Learning by doing”, ett lärande som många gånger sker i interaktion med 

andra, men främst betonar lärandet som sker genom att själv aktivt delta i olika aktiviteter 

enligt Johansson (2011). Detta är ett lärande som till stor del kan finnas under elevernas 

raster, när elever praktiskt får vara med och kanske konstruera och bygga kojor eller liknande, 

genom detta utvecklar de en förtrogenhet med olika material och tekniker och kan 

allteftersom förfina sitt byggande. Inom det sociokulturella perspektivet kan det även till stor 

del finnas ett informellt lärande, ett lärande som till större del är fritt och inte bundet till 

klassrummet, utan istället återfinns i de friare sammanhangen under skoldagen, så som rasten 

eller under fritidshemstiden enligt Johansson (2011). 

 



5 

 

Enligt Dysthe (2003) är Lev Vygotskij den främste av de sociokulturella teoretikerna och 

förespråkar i stor utsträckning lärandet som sker i samspel med andra. Vygotskij har även 

utarbetat teorin kring den proximala utvecklingszonen, som handlar om hur individen 

tillsammans med någon annan kan nå mycket längre i sin egen kunskapserövring än om 

personen bara ska ta till sig kunskapen på egen hand.  

 

 

 

3.3 Förankring i lagar och styrdokument 
 

Det riktlinjer som finns kring rasterna enligt Skollagen (SFS 2010:800) och Läroplan för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 [Lgr 11] Skolverket (2011a), är det som 

skall genomsyra hela skoldagen och skolverksamheten. Hela skoldagen ska enligt Skollagen 

(SFS 2010:800) Kap. 5, § 3, genomsyras av att eleverna känner sig trygga. Lgr 11 (2011) 

menar att skolan ska ha omsorg om de enskilda elevernas välbefinnande och aktivt motverka 

diskriminering och kränkande behandling av olika slag. Varje skola eller 

utbildningsanordnare har idag i uppdrag enligt Diskrimineringsombudsmannen [Do] i Lagen 

om DO, Diskrimineringslagen, Föräldraledighetslagen (2010) att varje år upprätta en 

likabehandlingsplan så att det tydligt framgår hur skolan ska arbete med dessa bitar. Skolan 

ska även enligt Skollagen (SFS 2010:800) kap 6, § 6, § 7 och § 8 målinriktat arbeta för att 

förhindra kränkande behandling och aktivt arbeta med åtgärder för att förhindra och 

förebygga kränkande behandling av barn och elever. En del i detta är att varje år upprätta en 

plan mot detta. 

 

Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de åtgärder som 

behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. (Skollagen 

2010:800, Kap. 5, § 8) 

 

Andra delar som tas upp i styrdokumenten är att lek är en väsentlig del i det aktiva lärandet 

samt att skolan måste sträva efter att eleverna ska erbjudas daglig fysisk aktivitet inom ramen 

för hela skoldagen, vilket till stor del omfattar aktiviteterna på elevernas raster. Under rasterna 

lämnas även stort utrymme för socialt samspel elever emellan och det finns även möjlighet till 

informellt lärande under rasten vilket även det förespråkas av Lgr 11 (2011). 

 

 

3.4 Litteraturförankring  
 

I Pedagogisk uppslagsbok (Lärarförbundet, 1996) finner vi ett förtydligande av rastens 

allmänna verksamhet. “Rast är den tid mellan lektionerna då eleverna inte undervisas. Det 

finns inga centrala bestämmelser om rasternas omfattning, utan varje skola får själv besluta 

om detta.” (Lärarförbundet, 1996, s. 499). Som citatet ovan säger har eleverna alltså inte rätt 

till en viss mängd raster, det är istället upp till de enskilda skolorna att fördela elevernas raster 

under skoldagen, de bestämmer även längden för de olika rasterna. Arbetande vuxna har, 

enligt Arbetstidslagen och dess förordning med kommentarer i lydelse från den 1 augusti 

2011.Arbetsmiljöverket, 2011), rätt till både längre raster t.ex. lunchrast men även kortare 
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pauser under arbetsdagens gång. ”Elever under utbildning faller däremot utanför lagen” 

(Arbetsmiljöverket, 2011, s.5).  

 

Enligt Gårdsäter och Mitchell (1999) är raster viktiga för både barn och vuxna, de menar att: 

“Raster är tankepauser, nog så viktiga för att vi ska orka koncentrera oss stora delar av 

dagen.” (s. 247). Vidare anser de att det är nödvändigt att varva mellan lektionstid, och fria 

pass eller raster, detta för att orka med vardagen och allt som förväntas av oss. Eleverna har 

mycket att lära in under skoltiden och behöver rasterna för att koppla av och låta hjärnan vila 

och sortera kunskapen och intryck de fått (Ellneby, 1999). Dock betyder inte de att eleverna 

inte lär sig något på rasterna. Gårdsäter och Mitchell (1999) menar vidare att barn lär sig saker 

var de än befinner sig, alltså även under rasterna och sin fria tid.  

 

De upptäcker och lär sig om livet precis överallt. Helhetssyn när det gäller skolbarns lärande handlar 

egentligen om samma sak, det vill säga att man värderar rasterna i skolan som lika viktiga inslag 

som mattelektionen [...] (Gårdsäter & Mitchell, 1999, s. 226) 

 

Alla elever är olika och lär sig på olika sätt och i olika situationer under hela skoldagen, det 

ska vara en skola för alla enligt Lgr 11 (2011), en plats för både ett formellt lärande men även 

ett forum före ett informellt lärande. Detta är ett faktum som ställer krav på skolan att denna 

bemöter eleverna med ett varierande och omväxlande inlärningssätt hela tiden. Under rasterna 

i skolan får eleverna bland annat en möjlighet att inhämta kunskap i samspel med andra 

utanför det inramade klassrummet. 

 

 

3.5 Pedagogens roll 
 

Under rasten så är det både lärare och fritidspedagoger som agerar rastvakt. Pedagogernas roll 

under elevernas raster präglas mycket av de fem grundläggande värden som alla pedagoger i 

skolans värld ska förespråka, de är människolivets okränkbarhet, individens frihet och 

integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet 

med svaga och utsatta (Lgr 11, 2011). Detta är inte minst viktigt under rasterna när eleverna 

leker fritt.  

 

Lärarens yrkesroll kan många gånger kännas mer tydlig än fritidspedagogens då den har sett 

ut ungefär likadan genom tiderna. Detta medan fritidspedagogens yrkesroll många gånger kan 

uppfattas som mer diffus och har förändrats ganska mycket under relativt kort tid, därför vill 

vi förtydliga den. 

 

3.5.1 Fritidspedagogens roll 
Fritidspedagogyrket är det yngsta pedagogiska yrket i utbildningsinstitutionen, men även om 

den har en relativt kort historia har yrket förändrats drastiskt under denna tid, enligt Calander 

(1999). Fritidshemmet ingår numera som en självklar del i skolansvärld och ansvar, vilket den 

inte alltid gjort. I slutet av 1800-talet öppnades de första så kallade arbetsstugorna, vilket är 

den tidigare varianten av fritidshem (Skolverket, 2011b). Denna verksamhet uppkom bland 
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annat som följd av att ett stort antal barn inte hade någonstans att ta vägen då många föräldrar 

började jobba utanför hemmet. Sen dess har fritidsverksamheten ökat och blivit mer och mer 

integrerat med skolan. Detta skedde på grund av ekonomiska skäl, att det blev billigare att 

dela lokaler, men också på grund av pedagogiska skäl nämligen att det blev mer tillsyn för 

eleverna. 

 

Calander (1999) anser att fritidspedagogernas arbete påverkas i hög grad av de förändringar 

som sker i skolan och med lärarna, på grund av att den ökade interaktionen mellan yrkena. 

Han har som åsikt att fritidspedagogens yrkesroll slits mellan skolansvärld och fritidshemmet: 

 

Från det att yrket såg dagens ljus till dags dato har fritidspedagogens yrkesidentitet slitits mellan å 

ena sidan eftermiddagshemmets rekreationstanke med förankring i tillsyn, omsorg och fritid, och, å 

den andra, den pedagogiska tanken förankrad i omsorg och målinriktat lärande, eller om man så vill, 

en form av undervisning. (Calander, 1999, s. 26). 

 

I dagens samhälle ska fritidshemmet vara ett komplement till skolan (Skolverket, 2011a). 

Calander (1999) hävdar att fritidspedagogens kompetens kommer till uttryck främst i de 

praktiska och estetiska ämnena och delarna av skoldagen, där bland annat rasterna kan räknas 

in. Skolverket (2011) menar att fritidspedagoger har ett grupporienterat arbetssätt, det vill 

säga fokuserar på elevgruppen och inte på individerna var för sig, de arbetar med att stödja 

barnens relationsarbete samt att skapa trygghet och god självkänsla hos dem. 

 

3.5.2 Mobbning och utanförskap på rasten  
En stor del av pedagogernas roll under rasten är att förebygga mobbing och utanförskap. Det 

är under rasterna ute på skolgården som det sker mest mobbning och kränkande behandling 

enligt Wrethander Bliding, et al., (2002). De menar vidare att det också är här som elever 

känner sig mest osäkra och rädda, detta på grund av bland annat vuxnas frånvaro. Ute på 

skolgården har vuxna inte samma koll på eleverna som i klassrummen, vilket betyder att det 

kan vara svårare att se allt som händer detta leder till att eleverna känner att vuxna inte alltid 

kan ingripa om något händer (Wrethander Bliding, et al., 2002). I Skolinspektionen (2010) 

Skolornas arbete vid trakasserier och kränkande behandling, kan vi läsa resultatet av den 

undersökning som skolinspektionen har gjort under 6 år på ett 50-tal olika grundskolor i 

Sverige. I den rapporten framkommer att de stora problem områdena, där de mesta av 

trakasserier och kränkandebehandling sker är just under rasten när det inte är någon vuxen 

närvarande, eller under andra icke schemabundna tider där inte någon vuxen är närvarande. På 

de skolor där det finns ett utarbetat rastvaktsystem så är det ungefär hälften av de granskade 

skolorna som faktiskt följde dessa scheman, enligt Skolinspektionen (2010). 

 

Vid flera skolor finns scheman för hur vuxna ska finnas tillgängliga under elevernas icke 

schemabundna tid men de fungerar ofta inte i praktiken. Orsaken kan vara att de vuxna tycker sig ha 

andra saker som måste göras under raster – prata med kollegor, elevvårdande personal, hämta 

material eller dylikt. (Skolinspektionen, 2010, s. 24) 

 

Vidare menar Skolinspektionen (2010) att detta leder till att eleverna lämnas utan vuxenstöd, 

vilket är en grund för bland annat utsatthet och konflikter.  
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3.6 Betydelsen av elevernas raster  
 

Mårtensson, Lisberg Jensen, Söderström och Öhman (2011) hävdar att elevernas raster i 

skolan kan ge eleverna en välbehövlig återhämtningspaus. Där slipper eleverna koncentrera 

sig på samma saker och på samma sätt som inomhus under lektionstid. Ellneby (1999) anser 

att barn är väldigt mottagliga för stress, vilket bland annat kan uppkomma då de har mycket 

att tänka på. ”Stress är alltså en reaktion på att vi utsatts för extra stor fysiska, emotionella 

eller intellektuella krav och påfrestningar.”(Ellneby, 1999, s. 31). Hon menar vidare att 

energireserven kan fyllas på igen genom vila och avkoppling. För eleverna i skolan kan dessa 

intellektuella vilopauser inträffa under rasterna när eleverna leker. 

 

Enligt Mårtensson, et. al. (2011) är ett av de medicinska argumenten för att utomhusvistelse 

och utomhuslek är bra för barn att det gynnar deras fysiska utveckling och hälsa, bland annat 

då barns kondition, styrka och balans förbättras. Vidare ”[…] finns argument som visar hur 

inlärning förbättras, hur minnet förstärks, hur konflikter minskar och hur gruppdynamik blir 

bättre i utomhusmiljö[…]” (Mårtensson, et. al., 2011, s. 25). Utomhusrasterna är alltså ytterst 

viktiga för barn både då det gäller deras fysiska och psykiska hälsa. Barn i ett försämrat 

hälsotillstånd har sämre förmåga att koncentrera sig under lektionstid och svårare att lära sig 

saker än friska barn (Ellneby, 1999). Utomhusleken är också stressförminskande, hon hävdar 

att ”Barn som leker mycket blir mindre sjuka, och sjuka barn som leker blir snabbare friska” 

(s. 121). I en studie som Verstraete, Cardon, De Clercq, De Bourdeaudhuij (2006) har 

genomfört bland eleverna i grundskolan fann de att genom att sysselsätta eleverna med olika 

lek och spelredskap så ökade elevernas grad av fysisk aktivitet under rasterna.  

 

3.6.1 Rörelse och fysiska aktiviteter   
Demetriou och Honer (2012) hävdar att ett flertal studier har visat på att hälsoeffekterna av 

regelbunden fysisk aktivitet hos barn i skolåldern är mycket positiv. Bland annat finns det 

forskare som har det granskat bevis för att fysiska aktiviteter minskar risken att få hjärt-

kärlsjukdom, fetma och övervikt, samt främst hos barn och ungdomar skelett problem. Janssen 

och LeBlanc (2010) påstår att för att uppnå dessa hälsofördelar krävs regelbunden fysisk 

aktivitet, med minst 30 minuters fysisk aktivitet dagligen. Det är denna tid de uppmanar 

skolan att lägga på elevers fysiska aktiviteter.  

 

I Lgr 11 (2011) framgår att: “Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk 

aktivitet inom ramen för hela skoldagen.” (s.9). Under de senaste åren har det också skett en 

ökning av insatser som syftar till att främja elevhälsan och fysiska aktiviteter i skolan 

(Demetriou & Honer, 2012).  

 

3.6.2 Socialt samspel  
Rasterna i skolan är ett viktigt inslag för eleverna, och kan erbjuda dem ett socialt samspel i 

interaktion med klasskamrater på ett annat sätt än vad som sker på de schemalagda 

lektionerna. Skolans styrdokument menar på att eleverna socialt ska kunna samspela med 

andra människor (Lgr 11, 2011). Lärarförbundet (1996) menar att rasten har en viktig 

pedagogiskt betydelse, i den bemärkelsen att de ger ett ypperligt tillfälle för eleverna att träna 
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sin sociala kompetens och få en annan kompetens än den de får under den traditionella 

lektionstiden. 

 

Rasterna ger också eleverna ett ypperligt tillfälle att leka tillsammans. ”Leken betecknas av 

många forskare som barns viktigaste verksamhet och dess stora betydelse för barns 

socialisation och lärande är oomstridd.” (Persson, 2008, s.49). Även Pramling Samuelsson 

och Asplund Carlsson (2008) anser att lek och lärande inte alltid är två skilda ting utan går 

hand i hand. Genom bland annat regellekar och spel utvecklar elever förmågan att förhandla 

och följa regler och genom rollekar tränar eleverna sin sociala kompetens samt 

diskussionsförmåga (ibid). Persson (2008) har som åsikt att leken är en arena för samlärande, 

kommunikativ kompetens, inflytande och samarbete, sambandet mellan lek och lärande är 

sammanflätat och invecklat. Även Lgr 11 tar upp vikten av lekens betydelse: “Skapande 

arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har 

leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper.” (Lgr 11, 2011, s.9). Leken är 

alltså ett effektivt redskap för att samlärande, vilket kan nyttjas av pedagoger i skolans värld. 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2008) menar att om pedagoger ska ta dessa 

begrepp på allvar och kunna utnyttja det nära sambandet mellan lek och lärande måste 

pedagogen klara av att se lekens möjligheter i verksamheten. 

 

Wrethander Bliding, Holm, Hägglund och Dahlström, (2002) menar att rasten många gånger 

ställer stora krav på elevernas sociala kompetens, det är ofta ett stort antal elever som ska 

samspela om/på en begränsad yta. Detta borde alltså kunna vara en arena som utvecklar 

elevernas sociala kompetens och demokratiska egenskaper. Dock är rasten även en scen där 

det förekommer utanförskap, kränkningar och mobbning (ibid).   

 

 

3.7 Förutsättningar för rastverksamhet 
 

Olsson (1995) skriver om möjligheterna som finns på skolgården, de lekar som leks på 

skolgården är beroende av vilka lekredskap som finns på den. Skolgårdens storlek har även 

betydelse för hur elevernas lek utvecklas “På en plats där ytan är liten, där det finns lite som 

inspirerar och där barnen inte kan skapa revir har leken aldrig samma möjlighet att nå ett 

djup.” (Olsson, 1995, s. 131). Landskapsarkitekten Gunilla Lindholm (refererat i Olsson, 

1995) har forskat kring betydelsen av tillgången till naturmark på skolgårdarna, naturmark 

kan enligt Lindholm göra eleverna mer uppfinningsrika, eleverna behöver variation i miljön 

på skolgården.  

 

En annan faktor som kan påverka förutsättningarna för rastverksamheten är bristande 

ekonomi på landets skolor, detta leder i många fall till brist på pedagoger i skolan. I 

dagspressen kan vi ofta läsa om de nedskärningar som sker inom skolan, i en debatt artikel i 

Dagens nyheter (Fridolin & Amin, 2013, 5 juli. ”I alliansens skola har 12 600 lärare skurits 

bort”. Dagens Nyheter. Hämtad från http://www.dn.se/) kan vi läsa om det nedskärningar som 

har skett under de senaste åren, sedan utbildningsminister Jan Björklund tillträdde 2007, ca 12 

600 tjänster har drabbats av nedskärningar sedan dess, trots att elev antalet har ökat enligt 

Dagens nyheter.  
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4. Metod 

 

För att närmare studera vårt syfte kring pedagogernas roll och uppdrag under elevernas raster, 

samt hur organisationen och arbetet kring rasterna ser ut har vi valt att göra en kvalitativ 

studie. Detta genom att använda oss av två kompletterande metoder, intervjuer, samt icke 

deltagande observationer. Bell (2006) menar på att metodvalet är något som under alla 

omständigheter ska utgå ifrån frågeställningen och syftet med studien. Vårt syfte med studien 

är att ta reda på vad det finns för övergripande struktur och planering för rastverksamhet på 

olika skolor samt vad pedagogernas roll under rasterna är.  

Trost (2005) anser att det finns två olika sorters studier; kvalitativa och kvantitativa. En 

kvalitativ studie utmärks bland annat av att undersöknings området är ganska snävt och går in 

på djupet av människors känslor och tankar. Medan en kvantitativ studie mer bygger på siffror 

och statistik och har ett bredare urval av befolknings representanter (ibid).  

Anledningen till att vi valde dessa kvalitativa metoder var att vi ville få ett djup i vår 

förståelse för hur arbetet kring rastverksamheten går till. Genom intervjuer låter vi 

pedagogerna själva får uttrycka vad de tänker kring rastverksamheten samt sin egen roll under 

rasten. Vi ville även komplettera intervjuerna med observationer för att närmare studera 

pedagogernas agerande under rasterna samt att med egna ögon se hur rastverksamheten går 

till.  

 

Vi har alltså genomfört en kvalitativ studie bland lärare och fritidspedagoger, där vi använde 

oss av observationer och semistruktureradeintervjuer. Semistruktureradeintervjuer innebär att 

utifrån en föreskriven intervjuguide har utformat några mer övergripande frågeställningar som 

intervjuaren utgår ifrån under intervjun, dessa frågeställningar kan även följas åt av 

följdfrågor utifrån de svar som respondenten ger, enligt Bryman (2011). De pedagoger som vi 

intervjuat agerar rastvakter på ett antal olika skolor i grundskolans tidigare år.  

Vi delade upp intervjuerna och observationerna mellan oss och utförde tre intervjuer och 

observationer var. Nackdelen med att olika personer gör intervjuer och observationer är dock 

att olika personer kan se olika saker, utifrån sina egna erfarenheter och förutsättningar.  

Med hjälp av intervjuerna hoppades vi få svar på de frågeställningar som vi har utgått från i 

vårt syfte. Patel och Davidsson (2003) menar att när en intervju är kvalitativ ställs frågor på 

ett öppet sätt. De menar vidare att respondenten kan beskriva och utveckla sina tankar och 

åsikter samt ge djupa och starka svar. Detta håller Bell (2006) med om och betonar att de som 

anammat ett kvalitativt perspektiv, till skillnad från kvantitativa studier, har ett resultat som 

bygger mer på insikt än statistiska analyser. 

 

För att komplettera intervjuerna samt för att betrakta trovärdigheten av det vi fått ut av 

intervjuerna har vi också genomfört observationer på de fyra olika skolorna där vi intervjuade 

pedagoger. Patel och Davidsson (2003) bedömer observationer som ett användbart instrument 

för att bland annat samla in information om människors beteende. Observationerna har hjälpt 

oss få en egen bild av hur elevernas raster går till samt svarat på frågan om vad lärares och 

fritidspedagogers roll under rasterna är. 
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4.1 Genomförande  
 

Undersökningarna skedde på fyra olika skolor i två grannliggande kommuner. Vi intervjuade 

sammanlagt sex pedagoger, fyra av dessa var fritidspedagoger och de övriga två lärare för 

grundskolans tidiga år. Intervjuerna skedde individuellt med fritidspedagoger och lärare som 

är involverade i rastverksamhet. Bell (2006) anser att en av fördelarna med att utföra 

intervjuer är dess flexibilitet, hon menar vidare att intervjuare kan följa upp idéer på ett sätt 

som inte fungerar i till exempel enkäter. Speciellt lämpliga för vår studie är just de 

semistrukturerade intervjuer, där denna flexibilitet tydligt finns. Intervjuerna är till viss del 

strukturerade, men lämnar även utrymme för följdfrågor (Byrman, 2011). Detta gav en bra 

struktur när vi sedan skulle analysera intervjuerna.  

 

Vi har innan intervjuerna ägt rum tillfrågat de tilltänka intervjupersonerna om vi fick spela in 

intervjuerna så att vi lättare kunde gå tillbaka och studera samtalen mer ingående. Vi 

intervjuade sammanlagt 6 personer och intervjuerna hade en ungefärlig längd på 30 min. Vi 

fick tillåtelse att spela in 4 av dessa intervjuer, i de fallen som inspelning inte ägde rum valde 

vi istället att anteckna för hand. När vi hade intervjuat personerna, lyssnade vi av 

inspelningarna och påbörjade arbetet med att transkribera dessa. Kvale och Brinkmann (2009, 

s. 194) förklarar “Att transkribera innebär att transformera, att ändra från en form till en 

annan.” Vi har i vår studie ändrat från muntligt tal till skriven form.  

 

Det var på en av de fyra skolorna som vi inte fick spela in intervjuerna och istället fick föra 

anteckningar. Under dessa intervjuers gång skrevs stödord och korta kommentarer stället för 

att skriva ned ordagrant allt som sades, det upplevde vi skulle ta för mycket fokus från 

respondenten och flödet i intervjun hade fått lida på grund av detta. Vi skulle inte kunna vara 

lika fokuserade på vad som faktiskt sades och kunna komma med relevanta följdfrågor. 

Därför valde vi att endast skriva stödord under själva intervjun och direkt efter att intervjun 

avslutas sitta och skriva ner ordentligt vad som sades.  

 

Observationerna genomförde vi på de skolor där vi intervjuade pedagoger. Vi valde att endast 

observera ett rast tillfälle som varje pedagog vi intervjuade var rastansvarig på. Vi ansåg att 

det skulle stärka våra tidigare uppfattningar kring hur rastverksamheten bedrivs utifrån de 

intervjuer vi genomfört. Allt som allt blev det alltså sex stycken observationstillfällen. Syftet 

med observationerna var att stärka reliabiliteten i de material som vi har samlat in genom 

intervjuerna med pedagogerna. ”Observationer kan vara användbara då man vill veta om 

människor verkligen gör det de säger sig göra eller beter sig på det sätt de säger.” (Bell, 2006, 

s. 187). Vi bestämde oss för att använda ett icke deltagandeperspektiv eftersom att vi inte ville 

påverka observationernas utfall. För att få en tydlig struktur på observationerna använde vi 

oss av en observationsmanual utifrån Johansson och Svedner (2010) mall (se bilaga 1). I 

observationsmanualen kunde vi systematiskt fylla i vad vi såg och vad som hände runt 

omkring oss. Vi fick på så sätt lättare ett avgränsat fokus på det vi ville studera. Det vi skrev 

på observationsmanualen användes som fältanteckningar som vi sedan kunde reflektera kring. 
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Efter att observationen ägt rum kunde vi jämföra observationsmanualen med intervjun och se 

om vi upplevde att dessa stämde överens.   

 

 

4.2 Urval  
 

Vi hade från början tänkt använda oss utav åtta intervjuer och observations tillfällen, men på 

grund av tidsbrist från pedagogernas sida fick vi inte möjlighet att utföra detta på fler än sex 

stycken pedagoger. Dock anser vi inte att vårt resultat påverkats utav detta bortfall utan att vi 

ändå har fått ihop tillräckligt med information ifrån de pedagoger vi intervjuat och observerat.  

Undersökningsgruppen bestod alltså utav sammanlagt sex pedagoger, två lärare och fyra 

fritidspedagoger från de fyra skolor som vi sedan tidigare har besökt, i två grannliggande 

kommunerna. När vi skulle göra ett vidare urval bland pedagogerna, så gjorde vi ett 

bekvämlighets urval där vi utnyttjade redan etablerade nätverk för att komma i kontakt med 

de pedagoger vi ville intervjua. Vi valde vi att rikta in oss på att intervjua och observera de 

pedagoger som fungerar som rastvakt under skoltid. Vi beslutade att då vi hade fått en 

överblick av intervjuerna avgöra om vi kände att vi hade fått ut det vi behövde av intervjuerna 

eller om vi var tvungna att göra fler intervjuer för att få ett tydligare och mer trovärdigt 

resultat. 

 

Anledningen till att vi valde att genomföra intervjuer och observationer i två olika kommuner, 

med olika sorters pedagoger, var att vi ville ha en så stor spridning på svaren som möjligt.  

Med ett urval av pedagoger verksamma i rastverksamheten har de kvalitativa 

semistrukturerade intervjuerna genomförts, vi har även genomfört observationer utifrån 

samma urval av pedagoger, detta för att få en så djup och insiktsfull förståelse kring 

pedagogernas förhållningssätt som möjligt. 

 

 

4.3 Etiska aspekter  
 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) bör alla som bedriver forskning rätta sig efter forskningsetiska 

principer. Inom vad Vetenskapsrådet betecknar som individskyddskravet så finns det fyra 

huvudaspekter att ta hänsyn till. Det första är informationskravet, de som deltar i studien 

genom intervjuer eller liknande har rätt att bli informerade om syftet med forskningen, de 

behöver även veta att deltagandet i studien är frivillig samt att det insamlade materialet endast 

kommer att användas till den aktuella forskningen. Den andra aspekten är samtyckeskravet, 

deltagarna i studien måste själva ge sitt godkännande till att de medverkar i studien. Den 

tredje aspekten är konfidentialitetskravet, som innebär att de som deltar i studien skall känna 

sig helt trygga med att deras identitet inte skall kunna kopplas till deltagandet av studien.  

Enligt Vetenskapsrådet (2002) kan detta liknas med att det råder sekretess kring de uppgifter 

och svar som lämnas av deltagarna i studien, så att inget som de har sagt kan återkopplas till 

dem även om materialet hamnar i orätta händer. Den fjärde och sista aspekten är 

nyttjandekravet, vilket innebär att de underlag som samlas in endast skall användas till den 

angivna studien. Dock finns här även undantag där andra forskare kan få del av det insamlade 
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materialet och även använda det i sin forskning, men det insamlade materialet får inte på 

något sätt användas för kommersiellt eller andra icke vetenskapliga syften (ibid). 

 

Utifrån dessa aspekter har vi utformat ett missivbrev (se bilaga 2) som vi har delgivit de 

respondenter som skall delta i vår studie. Genom detta missivbrev har vi i förväg förklarat för 

respondenterna vad syftet med intervjuerna var, detta för att de ska vara mer motiverade att 

svara på frågorna. Enligt Patel och Davidson (2003) är betydelsen av att lyfta syftet med 

intervjuerna, samt hur resultatet kommer att användas stor. Bland annat så grundar det för 

motivationen att delta, men också på grund av en säkerhetskänsla. Bell (2006) menar att de 

som ska svara har rätt att veta syftet med intervjuerna, samt om svaren kommer att vara 

anonyma eller inte för att slippa känslan av att de kan svara fel. Vi försäkrade respondenterna 

om deras anonymitet och valde att under intervjuer och observationer inte skriva ner deras 

namn utan istället referera till dem med hjälp av nummer tillexempel Lärare 1 eller 

Fritidspedagog 2.  

 

 

4.4 Material  
 

Innan vi skrev intervjufrågorna funderade vi igenom vad det var vi ville få ut av våra 

intervjuer. Vi gick tillbaka till vårt syfte och frågeställningar och formulerade utefter dem ett 

antal intervjuområden (se bilaga 3) som kändes relevanta och kunde bidra till att vi i slutändan 

kunde besvara vår inledande frågeställning. Frågorna som används i en studie ska, enligt Patel 

och Davidson (2003), tänkas igenom noggrant och får inte vara varken ledande eller alldeles 

för långa och krångliga. Vidare ska frågorna vara anpassade för den grupp som frågorna ska 

ställas till och inte vara på en för hög eller för låg nivå. Vi kände också att vi inte ville ha 

alldeles för många frågor då det skulle ta för lång tid och vi skulle få svårare att hitta 

pedagoger som hade tid över och var villiga att bli intervjuade. Trost (2005) menar att om 

intervjuerna är för långa orkar inte den intervjuade personen att svara på allt och blir mer 

omotiverad mot slutet av intervjun vilket kan påverka resultatet. 

 

Enligt Johansson och Svedner (2010) så har personen som håller i undersökningen och 

frågorna en central roll i dess resultat. Intervjuaren kan motivera de som ska svara på frågor 

och intervjuarens beteende kan både uppmuntra och förstöra studien. Innan vi gick ut och 

intervjuade pedagoger förberedde vi oss också genom att läsa in oss på intervjuteknik; vad vi 

skulle tänka på då vi genomförde intervjuerna, hur vi skulle bete oss och ställa frågorna. Vi 

övade på att intervjua varandra och våra studiekamrater för att bli så säkra som möjligt i vår 

roll som intervjuare. Vi läste också in oss på observationsteknik och gick noga igenom vad 

det var vi skulle observera, detta för att slipa lägga fokus på fel saker när vi väl hade våra 

observationer av pedagogerna. Patel och Davidson (2003) hävdar att observationer måste vara 

systematiskt planerade för att fylla sitt syfte.  

 

Vi använde oss av två olika typer av ljudinspelare, en mp3-spelare som hade en 

inspelningsfunktion samt en mobiltelefon. Dessa två ljudinspelare fungerade bra att både 

spela in med, samt lyssna av vad som hade sagts.  
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4.5 Reliabilitet och validitet  
 

Tillförlitligheten och sanningshalten i studien är något vi hade i åtanke när vi valde metod, då 

dessa i en studie ska granskas används begreppen reliabilitet och validitet.  

 

Med reliabilitet menas noggrannhet vid mätning. ”Instrumentets tillförlitlighet, reliabiliteten, 

handlar om hur väl instrumentet motstår slumpinflytanden av olika slag. ” (Patel & Davidson, 

2003, s. 86). Instrumenten i vår studie var intervjuerna och observationerna som vi hade, 

vilket gör att mätnoggrannheten, reliabiliteten, analyseras i förhållande till dem. Johansson 

och Svedner (2010) hävdar att vanliga intervju- och observationsreliabilitets brister är att 

informanterna inte får samma information och frågor. Vilket var anledningen till att vi innan 

intervjuerna noggrant formulerade relevanta frågor samt att vi innan observationerna 

utformade en observationsmanual. Detta gjorde att allt material från intervjuerna och 

observationerna samlades in på samma sätt, förutom att vi i två av fallen inte spelade in 

intervjuerna utan istället antecknade under intervjuns gång.  

 

Validitet syftar på hela undersökningsprocessen, det vill säga om resultatet är 

verklighetstrogen, ger en sann bild av ämnet (Johansson & Svedner, 2010). Det första att 

tänka på för att kontrollera validiteten är att titta om resultatet täcker studiens frågeställningar. 

Vi funderade mycket på om vi mätte rätt saker i vår studie; frågade vi rätt och tillräckligt med 

frågor under intervjuerna, tittade vi på rätt saker under observationerna, var det över huvud 

taget rätt metoder att använda sig av. Detta var funderingar vi var tvungna att ha under studien 

för att få en så bra validitet som möjligt. 

 

 

4.6 Analys 

 

Utifrån vårt ordagrant transkriberade material har vi gjort en analys där vi har använt oss av 

den modell av kodning som Bryman (2011) beskriver, där vi utifrån de material vi har samlat 

in genom intervjuer, kodar innehållet i olika kategorier. Detta för att i slutändan nå en kodning 

bestående av olika relevanta begrepp som framkommit av studien. De kategorier som vi fann 

var bland annat konflikthantering, rastaktiviteter, socialtsamspel, fysisk aktivitet samt 

skolgårdens förutsättningar. Utifrån dessa begrepp har vi sedan gjort en sammanställning för 

att se om det finns några övergripande faktorer som liknar varandra i de olika intervjuerna, för 

att sedan resultera i en slutsats av vår studie.  

 

Med utgångspunkt i kategorierna vi fann i våra intervjuer begränsade vi observationerna och 

studerade de områden som vi funnit. Vid analysen av observationerna har vi valt att utgå ifrån 

de observationsmanualer som vi har använt oss av under våra observationer. Dessa har vi att 

granskat och närläst, ett uttryck som Johansson och Svedner (2010) använder när de beskriver 

hur, den som intervjuat, grundligt och kritiskt ska läsa igenom materialet för att sedan 

strukturera upp det insamlade materialet i kategorier och underkategorier och slutligen 

sammanställa ett resultat. En svårighet som Johansson och Svedner (2010) beskriver är att 
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observatören ska behålla sin objektivitet och inte lägga in för mycket av sina egna tankar och 

förutfattade meningar när resultatet av observationen ska analyseras. 
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5. Resultat 
 

Utifrån vårt syfte att studera pedagogernas roll och uppdrag under elevernas raster samt hur 

arbetet och organisationen kring rasterna går till, har vi nu genomfört observationer och 

intervjuer med pedagoger. Här är det resultat som vi har sammanställt utifrån vårt insamlade 

undersökningsmaterial, pedagogernas citat är något förfinade utifrån våra ordagrant 

transkriberade intervjuer. Studiens resultat har vi grundat på vad vi såg och uppfattade, samt 

på pedagogerna synpunkter. I resultatet kommer vi att använda oss av anonyma benämningar 

på intervjupersonerna, med benämningar som Fritidspedagog 1 och Lärare 2.  

Upplägget av resultatet är skrivet utifrån syftet av studien och våra fyra frågeställningar.  

 

 

5.1 Skolornas övergripande struktur och planering av 

rastverksamheten 
 
Något genomgående på de skolor vi har besökt var att eleverna har en förmiddagsrast på 

ungefär 30 minuter och en lunchrast som är lite längre, för det mesta 40 minuter. Utöver detta 

har eleverna i år 3, en kortare 10 minuters rast de dagar som de har längre skoldagar. På denna 

rast behöver eleverna inte gå ut, utan får stanna inne om de vill. Den rasten syftar mest till att 

ge eleverna en liten paus i arbetet och i stillasittandet, och eleverna får röra lite på sig innan 

lektionerna fortsätter.  

 

Hur många pedagoger som är ute med eleverna under deras raster varierar bland annat på 

grund av barngruppens storlek, men också beroende på tidsbrist bland pedagogerna. På de 

skolor som vi besökte varierar också elevantalet som den rastansvarige pedagogen ska ha 

ansvar för, dock är det oftast en pedagog på cirka 25 elever.  

 

På alla de skolorna vi besökte struktureras de pedagogiska resurserna under rasterna genom 

ett schema som pedagogerna följde. Schemat utformades så att lärarna mest var ute på 

förmiddagsrasten, för att möjliggöra så att lärarna sedan kunde ta ut sin egen lunchrast under 

elevernas lunchrast. På lunchrasten var det istället fritidspedagogerna som hade det mesta av 

rastansvaret, detta var något genomgående på de skolor vi besökt. Pedagogerna är alla nöjda 

med arbetsfördelningen och schemat “Det fungerar bra. Det kommer alltid ut någon när det 

ska och då vet man att då kan jag gå in när någon annan kommit ut.” [Utdrag ur intervju med 

Lärare 2].  

 

Enligt pedagogerna så finns det inga egentliga direktiv och nedskrivna uppgifter för vad den 

rastansvarig ska göra under elevernas raster. “Vi har inte direkt någon gemensam 

målbeskrivning för rasterna, men vi pratar ju ofta, kontinuerligt kring regler och olika 

aktiviteter.” [Utdrag ur intervju med Fritidspedagog 2]. Alla intervjuade pedagoger har 

samma uppfattning om att de kontinuerligt pratar med sina arbetskamrater om rasterna och 

vad som sker på dem, vilket är något som vi även har sett under våra observationer. Trots 
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bristen på direktiv och nedskrivna uppgifter upplever sig pedagogerna veta vad som ska 

göras.  

 

Gemensamt för de fyra skolorna var att eleverna under sommarhalvåret på rasterna gavs 

möjlighet att leka lekar, spela fotboll, bandy och basket, cykla, leka i sandlådor och klättra i 

klätterställningar. På vintern fick eleverna bland annat åka skridskor samt leka i snöhögar. De 

flesta pedagoger hade snarlika åsikter om vad syftet med elevernas raster var. Fem av sex 

pedagoger ansåg att en del av rastens syfte är att eleverna ska få röra på sig, den sjätte 

pedagogen lyfte fram rasten som en plats att träna socialt samspel på, den sociala aspekten av 

rasten lyfter även de övriga pedagogerna fram.  

 

Det är en stor social bit, det händer ju andra saker än det händer på lektionerna där det är mer 

styrt, utan det blir ju mycket socialt träning under raster.  

[Utdrag av intervju med Lärare 1] 

 

Syftet med rasten kan även vara att eleverna upplever en stunds rekreation, ett avbrott från 

den styrda tiden i klassrummet uttrycker Lärare 1. Rasten kan också vara en tid till att få frisk 

luft och får ge uttryck för sin kreativitet genom olika skapande aktiviteter, så som arbete med 

kojor i skogen eller liknande enligt Fritidspedagog 1.  

 

5.1.2 Sammanfattning  

Utifrån vårt insamlade datamaterial kan vi utläsa att pedagogerna har en liknande 

arbetsbelastning på alla skolor, de har i snitt 25 elever på sitt ansvar under rasten om antalet 

elever på skolan delas mellan antalet pedagoger som har rastansvar. Alla skolor har även ett 

schema för pedagogernas utevistelse under elevernas raster, däremot så skiljer sig 

pedagogernas utevistelse i att fritidspedagogerna som är ute på lunchrasterna och lärarna 

under förmiddagsrasterna. Rent tidsmässigt har de dock lika mycket tid som rastansvariga 

både lärare och fritidspedagoger. 

 

Ingen av pedagogerna lyfter fram att de har några specifika direktiv för deras roll under 

rasterna och verkar inte heller sakna det, utan de är ganska klara över sin roll under elevernas 

raster.  

 

Respondenternas syn på syftet med elevernas raster är möjlighet till fysisk aktivitet, socialt 

samspel, en tid för rekreation och frisk luft, det är även en tid för kreativitet och skapande.  

 

 

5.2 Pedagogens roll under rasterna 
 

Benämningen på den pedagog som är ute under rasten varierar, två av pedagogerna kallar sig 

rastvakter, två rastvärdar, en pedagog säger sig vara rastansvarig och en pedagog har ingen 

benämning. Benämningarna varierar på olika skolor, på en av skolorna varierar även 

begreppen mellan pedagogerna. En av pedagogerna uttrycker sina tankar kring detta.  
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Vi kallar oss ju för rastvakter, jag vet inte, jag har då aldrig tänkt på att de inte är så moderna eller 

nytänkande, men det har bara suttit kvar. Jag vet att det finns finare som rastvärd och det finns ju 

alla möjliga men vi gör ju samma saker det är ju de, barnen vet ju att vi är ute o så. [Utdrag ur 

intervju med Lärare 1] 

 

De två pedagoger som kallar sig för rastvärdar är båda fritidspedagoger och arbetar båda med 

någon form av rastaktiviteter, vilket de pedagoger som kallar sig rastvakter inte gör.  

 

Vi var även intresserade att veta mer om hur pedagogerna ser på sitt eget uppdrag under 

rasterna; vad är deras roll under rasterna. Då de inte har några egentliga direktiv och 

nedskrivna uppgifter för vad den rastansvarige ska göra men kontinuerligt pratar med sina 

arbetskamrater kring uppdraget, upplever de sig ändå ha bra koll på vad de ska göra under 

rasterna.   

 

Fyra av de sex pedagogerna vi intervjuade tar upp att en av anledningarna till att de är ute är 

för att skapa en trygghetskänsla hos eleverna. De menar på att elever många gånger upplever 

att otrygga platser är där de inte finns några vuxna. Tryggheten kommer alltså genom att 

vuxna är synliga och finns ute på gården där eleverna leker. Pedagogerna har också berättat 

att deras uppgifter under rasten är att stoppa bråk och vägleda i konflikter samt att förebygga 

mobbing och utanförskap, vilket vi även sett under våra observationer.   

 

5.2.1 Konflikter och mobbning 
På de skolor vi har besökt så uttrycker de två mindre skolorna att det förekommer väldigt lite 

konflikter, och att det allmänt verkar vara en god stämning bland eleverna. Det förekommer i 

dagsläget heller ingen dokumenterad mobbing på dessa skolor. Tidigare har den ena av 

skolorna haft problem med elevernas språkbruk, men genom att de medvetet jobbat mycket 

med det, bland annat som mål i deras upprättade likabehandlingsplan så har de nu fått bukt 

med det och kan istället fokusera på att jobba med socialt samspel och andra sociala bitar för 

att stärka eleverna. Pedagogen på av de större skolorna beskriver att det förekommer mycket 

konflikter under rasterna, men ingen utpräglad mobbing. Det är speciellt en klass som 

utmärker sig när det gäller konflikter, då har de löst det så att det brukar vara en extra pedagog 

ute för att försöka stävja de konflikter som kan uppstå kring den klassen, men de flesta 

pedagoger som är ute på rasten vet om att denna problematik finns, så att de håller ett extra 

öga på den klassen, på ett väldigt subtilt sätt, märkte vi när vi observerade.  

 

Alla pedagoger arbetar också med att förebygga mobbning, vilket de gör genom att alltid 

finnas till hands och kan därigenom lyfta det sociala samspelet, samt ha policyn att alla elever 

ska trivas och känna trygghet i skolans miljö. Allmänt är behovet av vuxennärvaro på rasterna 

något som alla besökta skolor belyser vikten av för att skapa trygghet för eleverna. Under våra 

observationer har vi sett att pedagogerna ständigt går emellan elever som hamnar i konflikter 

med varandra, pedagogerna agerar då medlare och hjälper eleverna hitta en lösning på 

problemet. Vi har även observerat att pedagogerna ofta punktmarkerar de platser där 

konflikter ofta uppstår då främst kring fotbollsplanen. En av pedagogerna uttrycker att 
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pedagogernas roll under elevernas raster är “att se till att de inte slår ihjäl varandra, och att se 

till att de sköter sig och att de inte bråkar” [Utdrag ur intervju med Fritidspedagog 4].  

 

5.2.2 Anordnade rastaktiviteter 

En av lärarna vi intervjuat arbetar på en skola där de bedriver rastverksamhet, men arbetar 

inte med det själv, och två av fritidspedagogerna bedriver rastaktiviteter en gång i veckan för 

eleverna på skolan. De äldsta eleverna på skolan, treorna, får hjälpa till att planera och 

anordna medan de övriga eleverna får komma med förslag, detta för att de äldre eleverna ska 

få känna större ansvarstagande. Anledningen till att de bara har rastaktiviteter en gång i 

veckan säger de beror på tidsbrist, att de inte har tid att ha flera dagar. Fritidspedagogerna 

säger dock att det är önskvärt att kunna ha det oftare. Båda fritidspedagogerna uttrycker att 

syftet och fördelarna med de anordnade aktiviteterna är att samla barnen, alla eleverna får 

vara med i lekarna och ingen behöver vara ensam och utanför, vilket kan skapa en sorts 

trygghet hos eleverna. Utifrån våra observationer på den skolan, så har vi sett hur de övriga 

pedagogerna som är ute på rasten uppmuntrar eleverna till att delta i rastaktiviteterna. 

Eleverna lär sig också nya lekar som de själva kan leka sen, samt att de kan hitta nya 

kompisar. Detta blir en del i ett upplevelsebaserat lärande där eleverna får pröva på och lära 

sig genom att själv agera och därigenom bli förtrogna med leken. Lärare 2 som arbetar på en 

skola där det förekommer rastaktiviteter uttrycker sina tankar kring rastaktiviteterna:  

 

Det finns inga nackdelar med det, de är jätte bra, alltså de är ju super! O att de fångar upp en 

massa barn som får lära sig en ny lek och leker den på rasten, det tycker jag är underbart. Jätte-, 

jättebra! [Utdrag ur intervju med Lärare 2] 

 

Ingen av pedagogerna som arbetar på en skola med anordnade aktiviteter på raster ser några 

nackdelar med att bedriva rastaktiviteter.  

 

De övriga tre pedagogerna uttrycker att de brukar anordna mer spontana rastaktiviteter under 

vissa perioder, tillexempel i början av terminerna när eleverna inte känner varandra och de 

behöver få lära sig leka tillsammans och skaffa sig kompisar. Väderförhållandena är också en 

faktor som kan göra att pedagogerna anordnar spontana lekar och aktiviteter, samt om 

eleverna känner att de inte har någonting att göra. Vid dessa tillfällen kan det genomföras 

både planerade och spontana rastaktiviteter. Skolorna som inte har rastaktiviteter regelbundet, 

kan ändå behöva ha det utifrån de förutsättningar som är på skolan just då. Elevernas 

aktiviteter under rasterna i skolan är årstidsbundna och beror mycket på väder och vind.   

 

Just nu när det är snö och så, känner vi inte att vi behöver prioritera styrd rastverksamhet, däremot 

om man säger på höstkanten så brukar det vara läge att ha styrt, när det blir så där kargt och lite 

fruset och innan snön kommer, då är det läge med nått mera planerat. För det är lite sådär att de 

tappar sin aktivitet som de har haft under sommaren, när de har gått och leka. [Utdrag ur intervju 

med Fritidspedagog 2] 
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Dessa pedagoger kan även om de inte bedriver rastaktiviteter för eleverna på sina skolor se 

både fördelar och nackdelar med detta, men ser idag inget behov av att bedriva kontinuerliga 

rastaktiviteter för eleverna.  

 

Fördelen är ju om man hittar på någonting med dem, att de ska få göra någonting så att de inte bara 

går och har tråkigt ifall det skulle vara så. Nackdelen, eller fördelen med att de hittat på själva vad 

de ska göra de är att de får ha sin fantasi, att dom får träna mer samarbete mellan varan komma 

överens. Kommer man som vuxen och säger nu ska vi göra de här och de här reglerna gäller, då 

behöver dom inte tänka själv. [Utdrag ur intervju med Lärare 1] 

 

5.2.3 Socialt samspel  
Något som vi också såg under våra observationer var kamratlärandet mellan eleverna, de 

lärde tillexempel varandra regler på olika spel och lekar, detta var något som pedagogerna till 

viss del uppmärksammade och uppmuntrade, då de hade rastansvar. På en skola såg vi även 

mycket av kamratlärande när eleverna var tillsammans i skogen på skolgården, de byggde 

kojor tillsammans och tränade då problemlösning. Pedagogerna upplevde att en av deras 

viktigaste roll även var att motverka utanförskap. Alla elever skulle ha någon att leka med om 

de ville det. “Ibland behöver de ju vara ifred, men om de vill ska de ha någon att leka med.” 

[Utdrag ur intervju med Fritidspedagog 3]. Då pedagogerna såg att någon elev var ensam på 

rasten går de dit och pratar med eleven; frågar hur eleven har det och om allt är som det ska.  

Pedagogen samtalar med eleven för att ta reda på varför hen är ensam, om det är frivilligt eller 

om den inte har någon att leka med. Om orsaken är den sistnämnda hjälper pedagogerna 

antingen eleven att hitta någon att vara med eller spenderar själv lite tid med eleven.  

 

5.2.4 Analys  
På de pedagoger som är verksamma under elevernas raster varierar benämningen. Rastvärdar 

kallar sig de pedagoger som anordnar någon form av rastaktiviteter, medan de som inte är 

inblandade i aktiviteter kallar sig för rastvakter. Alltså värdarna är mer aktiva under elevernas 

raster medan vakterna mestadels vaktar och är mer passiva. 

 

Pedagogernas huvuduppdrag under rasterna är att skapa trygghet för eleverna, vilket de gör 

genom att finnas tillgängliga för dem, hjälpa dem att lösa konflikter samt motverka mobbning 

och utanförskap. Även det anordnade aktiviteterna fyller funktionen att skapa trygghet för 

barnen. Alla de fenomen pedagogerna tar upp att de gör under elevernas raster har på något 

vis med elevernas trygghetskänsla att göra. 

 

 

5.3 Pedagogernas syn på betydelsen av elevernas raster  
 

När vi intervjuade pedagogerna så frågade vi även om vad de tror att rasten har för betydelse 

för eleverna, fyra olika faktorer kom på tal; fysiska aktiviteter, rekreation, det sociala 

samspelet och frisk luft.  
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Fysiska aktiviteter 

Pedagogerna uttryckte att en viktig del av rasten för eleverna var möjligheten till fysisk 

aktivitet. Att eleverna har ett stort behov av att få röra på sig och springa av sig, var ett vanligt 

uttryck bland de pedagoger vi intervjuat. En av respondenterna uttrycket att: 

 

En grej jag kan tycka är jätteviktigt är att de får vara ute och springa av sig lite, så kanske dom är 

lite lugnare när de kommer in. De får röra sig litegrann, de är jätteviktigt, det ser man ju tydligt om 

det är kallt ute och vi är inne, vilken oro och vilket kryp i kroppen det blir om man inte varit ut 

[Utdrag ur intervju med Fritidspedagog 1] 

 

Om eleverna inte fick vara ute och röra på sig skulle de bli rastlösa och inte kunna sitta stilla 

under lektionerna, anser pedagogerna.  

 

Rekreation  

Ett antal pedagoger uttryckte också att rasten var en stund för eleverna att vila upp sig så att 

de orkade arbeta vidare under lektionerna. “Jag har hört att elever inte orkar koncentrera mer 

än 20 minuter under lektioner, så de behöver pausen.” [Utdrag ur intervju med Fritidspedagog 

3]. Rasterna sågs som ett viktigt avbrott från de schemalagda lektionerna. “Jag tror att 

eleverna ska få slappna av så att de orkar ta tag i nästa ämne” [Utdrag ur intervju med Lärare 

2]. Eleverna behövde, enligt respondenterna, få ledigt en stund och inte behöva tänka på 

arbetet i klassrummen.  

 

Socialt samspel  

Vidare var samspelet som ägde rum under rasterna av vikt. Flera av respondenterna uttrycker 

att rasterna är en väldigt viktigt del av elevernas skoldag och hur eleverna brukar längta till 

den och berätta ivrigt vad de har varit med om under den tiden. Detta beroende på att det var 

under rasten de fick fri tid att leka och samspela med sina kamrater.  

 

Mycket av det eleverna längtar till i skolan och saknar under loven är att vara med kompisar o leka. 

Så jag tror rasten betyder jättemycket. Har de roligt på rasten så är det ju glada barn och är det så att 

rasten inte fungerar, då betyder de mycket åt andra hållet, då är det jobbigt. [Utdrag ur intervju med 

Lärare 1] 

 

Då det ofta förekommer mycket konflikter under rasttiden kan även de påverka 

elevernas upplevelse av skoldagen. Trots de negativa konflikter under rasterna ses 

samspelet under rasterna som viktigt då eleverna får social träning enligt 

respondenterna. Vi observerade även hur pedagogerna arbetade utifrån ett 

sociokulturellt förhållningssätt. Där de uppmuntrade elevernas sociala samspel, 

pedagogerna gick även många gånger in i leken eller samtalen för att hjälpa eleverna att 

komma vidare i sin lek eller kunskapserövring,  

 

Frisk luft  

Att eleverna skulle få frisk luft ansågs även det vara viktigt. Fritidspedagog 4 uttrycker det så 

här. “Jag tror den är viktig de måste få frisk luft annars sitter de ju inne hela dagarna.”  
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Att rasten spenderades utomhus var en självklarhet för samtliga pedagoger, det var först i 

årskurs 3 som eleverna under eftermiddagsrasten fick välja att vara inne. Utöver de rasterna 

var det obligatorisk utevistelse under rasterna på samtliga skolor, detta för att eleverna skulle 

få frisk luft. Undantaget är om väderförhållandena förhindrar utelek, t.ex. om det är för kallt 

ute eller om det regnar för mycket, då kan eleverna få stanna inne på rasten.  

 

5.3.1 Analys  

Dessa fyra fenomen kan delas in i två kategorier den fysiska hälsan och den mentala. Fysiska 

aktiviteter, att eleverna ska få röra på sig och tillsammans med det få frisk luft anser 

respondenterna att eleverna behöver för att öka deras prestation under skoldagen och bidra till 

deras allmänna hälsotillstånd. Den andra aspekten är den mentala hälsan där rekreation under 

rasten kan bidra till minskning av stress och ett andrum från skolans lektionsstyrda 

verksamhet. Socialt samspel kan verka både positivt och negativt på den mentala hälsan, är 

det ett positivt utbyte som sker eleverna emellan eller mellan pedagogerna och eleverna så 

verkar det till en positiv påverkan på elevernas mentala hälsa. Är det istället ett negativt 

samspel så kan det förstärka elevernas mentala ohälsa avsevärt.  

 

När pedagogerna kliver in i leken eller i samtalen så tyder det på att pedagogerna använder sig 

av elevernas proximala utvecklingszon, pedagogerna bidrar med sin kunskap för att eleverna 

skall komma längre i sitt lärande. 

 

 

5.4 Förutsättningar för rastverksamhet 
 

Vi bad respondenterna berätta hur de upplever skolgårdsmiljön på den skola de arbetar. Vi har 

även i våra observationer haft med skolgårdsmiljön som en faktor att studera. Två av 

pedagogerna på samma skola har beskrivit sin skolgård som för stor. 

 

Jag tycker att den är bra men den är lite för stor, vi har ju tre olika hus på skolan och eleverna går 

bakom husen och leker och då ser vi dem inte. Och det är där det händer saker, för om eleverna ska 

göra något dumt gör de det ju inte framför en pedagog. [Utdrag ur intervju med Fritidspedagog 4] 

 

En av respondenterna gav en väldigt målande bild av hur deras skolgård är. 

 

Ja, vi har ju tråkig skolgård. Det är ju lite tråkigt här ute kan vi tycka, lite Sarajevo brukar vi säga, 

du vet lite grått och trist. Men nu har vi ju faktiskt fått lite nya gungor och lite, en ny gungställning, 

nog är det ganska bra. [Utdrag ur intervju med Fritidspedagog 1] 

 

Två av skolorna har gjort en kartläggning av skolgårdsmiljön, då lät de eleverna själva säga 

hur de upplevde skolgården, vilka områden som de upplevde som riskzoner för bråk och 

konflikter, områden eller platser där de kände sig trygga eller otrygga. På den ena skolan där 

pedagogerna upplevde att skolgården var för stor gav även eleverna uttryck, genom den 

kartläggning som gjorts, att farozonerna var i ytterkanterna av skolgården bakom de tre 
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skolbyggnaderna, dit pedagogerna vanligtvis inte brukar gå, enligt Fritidspedagog 3 och 

Fritidspedagog 4. Fritidspedagog 2 upplever deras skolgård som väldigt bra, den är väldigt 

stor och därför väldigt resurskrävande, alla elever från alla olika klasser får röra sig fritt över 

hela skolgården, Pedagogen skulle vilja att eleverna var mer samlade klassvis på var sin del 

av skolgården.  

 

Men det har jag tänkt att hade jag haft en sexårsgrupp, så skulle jag nog inte kunna sprida dem så 

vind för våg, utan då skulle man få ha dem lite mer samlade på en och samma sida av skolgården för 

att ha lite koll på hur det sociala samspelet fortsätter. [Utdrag ur intervju med Fritidspedagog 2].  

 

Skolgården har flera olika komponenter som inbjuder till lek, skogen är den plats på 

skolgården som pedagogen upplever mest gynnande för rollekar av olika slag, fotbollsplanen 

är en annan plats som är välanvänd. Situationen på deras skola är den att de delar skolgård 

med en annan grundskola och detta har fört med sig den del problematik, enligt 

Fritidspedagog 2.  

 

Det här blir stundvis jättetjafsigt, och just det här med ishögen som är här ute, på vilken skolgård står 

den? Den står som mitt emellan och dem har vissa regler för den o vi har andra regler. Vi ska försöka 

få gemensamma regler, men det är inte så lätt, när inte de har samma förutsättningar kanske att ha 

vuxna ute. [Utdrag ur intervju med Fritidspedagog 2] 

 

Utöver denna problematik så upplever pedagogen sin skolgård som fantastisk.   

 

5.4.1 Pedagogernas syn på utvecklingsmöjligheter för rastverksamheten 
5 av 6 pedagoger anser att rastverksamheten är något som behöver prioriteras i dagsläget. 

Lärare 1 uttrycker istället att de är väldigt nöjda med sin rastverksamhet, så i dagsläget 

upplevs det inte som att det behövs prioriteras på deras skola.  

 

Vi känner inte att det är något behov av att förändra någonting för det fungerar så väldigt, väldigt 

bra, ta i trä säger vi, hela tiden o vi har det så bra. Jo, men vi bara går ut o njuter med barnen. Går 

bara o pratar o går runt o det funkar jättebra. Så just nu tycker jag inte att vi behöver göra några 

förändringar. De är aktiva på rasten o de kommer in o är rosiga på kinderna o är glada och vill 

berätta om vad de har gjort, så det är kul. [Utdrag av intervju med Lärare 1] 

 

Fritidspedagog 2 talar mycket om elevinflytanden och önskar att elevernas tankar och 

önskemål skulle prägla rastverksamheten ännu mer. I dagsläget är det främst pedagogerna 

som försöker forma rastverksamheten utifrån det som de ser att eleverna har ett intresse av. 

Vidare ser pedagogen skogen som en plats som har stor potential att utvecklas men anser att 

det gärna skulle få finnas mer omkullvälta träd och stora stenar som kan inspirera till lek och 

kreativitet. I övrigt så anser Fritidspedagog 2 att de har alldeles nog med lekmaterial till 

eleverna. Lärare 2 skulle vilja utveckla rastverksamheten mer, och ha fler schemalagda 

rastaktiviteter under hela skolveckan som engagerar alla elever och som bidrar mer till 

elevernas sociala träning. 

 

Något som flera av pedagogerna uttrycker som ett hinder för utvecklingen av 

rastverksamheten är skolans ekonomi, “Visst skulle vi kunna ändra mycket men det kostar ju 
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och skolan har inga pengar just nu.” [Utdrag ur intervju med Fritidspedagog 4]. På en av 

skolorna är det främst bristen på pedagoger som upplevs som ett hinder för att utveckla 

rastverksamheten. De upplever att de inte har nog med tid för planering av rastaktiviteter och 

skulle gärna ha en av de anställda fritidspedagogerna friställd från samverkanstid i 

klassrummet på förmiddagarna, så att denne istället kunde planera och jobba mer 

rastverksamheten, men helst skulle de vilja anställa fler fritidspedagoger på skolan.  

 

Något annat som skolornas bristande ekonomi hindrar är inköp av material, 2 av 4 skolor 

uttrycker att de gärna skulle vilja ha en klätterställning, men det är en alldeles för stor kostnad 

i dagsläget. Även Fritidspedagog 1 kan ibland sakna möjligheten att köpa in material till 

skolan, cyklar är något som de gärna skulle ha fler av men ekonomin sätter stop för det. 

Istället har de försökt vända cykelbristen till något positivt, på förmiddagsrasten är det de 

yngre eleverna på skolan som har förtur på cyklarna och på lunchrasten är det de äldre 

eleverna. Detta är ett system som fungerar bra i dagsläget, eleverna lär sig att samsas om 

cyklarna och ibland kan det även vara elever som delar på en cykel, detta ser Fritidspedagog 1 

som en möjlighet till socialt samspel.   

 

5.4.2 Analys 
Det finns två stora faktorer i skolgårdsmiljön som påverkar förutsättningarna för elevernas 

raster. Dessa är skolgårdens storlek och skolans ekonomiska situation. Pedagogerna på två av 

skolorna anser att de har för stor skolgård, vilket lämnar ett stort utrymme på skolgården 

obevakat. Skolornas bristande ekonomi leder till att pedagogerna känner att de inte kan köpa 

in det material som de anser sig behöva för att bedriva en god verksamhet under elevernas 

raster. Även personalbristen på skolorna är en följd av den ekonomiska situationen, detta 

anser pedagogerna är en faktor som skapar svårigheter att bedriva den rastverksamhet som de 

önskar, eftersom dessa är väldigt resurskrävande.  
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6. Diskussion  
 

I denna del av studien kommer vi att diskutera vårt arbete, om vi valde rätt metoder, 

reliabiliteten och validiteten, hur resultatet blev, samt om vi nådde fram till studiens syfte. Vi 

börjar med att diskutera metoden för att sedan gå över till resultatet.  

 

 

6.1 Metoddiskussion  
 

Vi anser att metoderna vi använt oss utav, intervjuer och observationer, har kompletterat 

varandra bra. Intervjuerna var väl fungerade för att få svar på de frågor vi ville få svar på. 

Hade vi dock använt oss utav en enkätmetod tror vi inte att vi hade fått lika utförliga svar på 

frågorna. Att utföra observationerna efter att intervjuat pedagogerna fungerade också bra. Vi 

kunde under observationerna se om vi uppfattade samma saker som pedagogerna och samt att 

vi fick möjlighet att ställa ytterligare frågor om vi kom på att vi missat något som hade med 

vår studie att göra. Dock så skulle vi, om vi skulle göra om studien, göra observationer både 

innan och efter intervjuerna för att få ut mer och djupare information.  

 

Nyttjandet av våra redan etablerade nätverk var förmodligen både på gott och ont. Fördelen 

med att använda sig utav kontakter i en sådan här studie är att det kan vara lättare att få dem 

att vilja delta i studien samt att det kan kännas lättare för respondenten att svara på frågor om 

de pratar med någon som de sedan tidigare känner. Vår upplevelse säger också att många 

pedagoger ute i verksamheten inte alltid har tid för intervjuer men att ens kontakter är mer 

villiga att lägga ner den tiden för att hjälpa en. Nackdelen med att utföra intervjuer och 

observationer med våra kontakter kan vara att vi redan hade en bild av hur de arbetar och 

tänker om rasterna på skolorna. Dock så hade vi detta i åtanke då vi genomförde studien och 

försökte hålla oss neutrala och professionella i mötet med pedagogerna.  

 

Vi valde att inte utföra intervjuer och observationer tillsammans vilket ledde till att vi innan 

intervjuerna var tvungna att ordentligt diskutera hur vi skulle gå till väga under dessa. Vi 

försökte utforma intervjuerna och observationerna på liknande sätt, då vi ville att alla 

pedagoger skulle få samma information och uppfatta frågorna på samma sätt. Detta för att 

resultatet skulle bli så sanningsenligt som möjligt. Vi anser att detta gick väldigt bra förutom 

att det var två intervjuer som vi inte tilläts spela in, vilket kan ha påverkat bland annat vårt 

beteende under intervjuerna. Under de intervjuer som inte tillåts spela in måste det föras 

anteckningar, vilket kan göra det en aning svårare att hänga med på vad som sägs hela tiden. 

Dock anser vi att vi löste problemet ganska bra då vi valde att endast skriva stödord under 

intervjuernas gång och sedan direkt efteråt gå igenom intervjuerna och skriva ner mer 

ingående vad som sades. Emellertid kan en del av informationen vi fick under dessa intervjuer 

gått förlorade någonstans under denna process. I denna situation tror vi att det skulle ha 

underlättat om vi varit tillsammans och utfört intervjuerna, då en av oss skulle kunnat 

anteckna medan den andre pratade och ställde frågor. På detta sätt skulle vi kanske fått ut mer 

av dessa intervjuer och eventuellt bortfall av svar minskat.  
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Trots detta känner vi sammanfattningsvis att metoderna vi använt oss av har varit bra redskap 

under studiens gång och hjälpt oss att nå målet med studien samt hjälpt oss att svara på våra 

frågeställningar.  

 

6.1.1. Reliabilitet och Validitet  

Reliabilitet handlar som sagt om mätningens tillförlitlighet i en studie, enligt Patel och 

Davidson (2003). Med det menas att resultatet inte ska vara slumpmässig utan pålitligt, det 

vill säga att om studien skulle göras två gånger ska samma resultat uppkomma. Användandet 

av två metoder, har vi nyttjat för att både bredda och säkerhetsställa vårt resultat. Vi kunde 

med hjälp av intervjuerna och observationerna diskutera om vi fick fram samma resultat av 

både metoderna eller om det var någon skillnad på det vi såg och hörde. Då vi jämförde den 

data vi fått fram visade det sig att det mesta av informationen vi fått av pedagogerna under 

intervjuerna kunde vi även se då vi observerade dem. Genom att vi fick ut samma resultat 

anser vi där med att resultatet är trovärdiga i studien. 

 

Att vi nyttjade våra kontakter för att utföra studien kan ses som bristande vad gäller vår 

objektivitet, då vi redan innan intervjuerna och observationerna hade en bild av pedagogerna 

vi intervjuade. Med objektivitet menas att alla måste, utan att lägga in personliga tolkningar 

och förklaringar, läsa av det insamlade matrealet på samma sätt. Dock tror vi inte att detta var 

ett problem i vårt fall då vi innan intervjuerna och observationerna ägde rum noggrant gick 

igenom hur vi skulle bete oss och tänka då vi utförde insamlingen av data. Vi tog även hjälp 

av studiekamrater och övade också på att utföra intervjuer, på det viset tränade vi på att hålla 

oss objektiva. 

 

Validiteten besvarar frågan om studiens metod har mätt vad det var meningen att den skulle 

mäta. I vårt fall handlar det mycket om intervjufrågornas relevans samt om vi tittade på rätt 

saker under observationerna. 

 

Vi var väldigt noggranna då vi skapade våra intervjufrågor; skulle vi ställa fler eller färre? Vi 

diskuterade möjliga svar vi kunde få, skapade följdfrågor och provade intervjua ett par 

personer. För att vara så säkra som möjligt på att frågorna var av relevans gick vi hela tiden 

tillbaka till syftet med studien och våra frågeställningar för att kontrollera att våra 

intervjufrågor skulle svara på dessa. För att observationerna skulle ge så relevant data som 

möjligt skapade vi tillsammans en observationsmanual och pratade om vad vi skulle 

koncentrera oss på, så att vi inte fokuserade på fel saker under observationerna av 

pedagogerna. Då vi valde att göra observationerna enskilt så minskade vi även till viss del 

validiteten i studien, hade vi genomfört observationerna tillsammans hade vi kunnat se mer 

och därigenom få en ännu grundligare bild av rastverksamheten. Trots detta anser vi att vår 

studie är tillförlitlig, eftersom vi gjort ett grundligt förarbete med observationsmanual och 

samtal sinsemellan. Det ledde till att vi anser att observationerna gav en klar bild av skolornas 

rastverksamhet. 
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Då vi inte är vana varken intervjuare eller observatörer har vi innan studien fått gå igenom 

och tränat mycket på metoderna vi använt oss utav. Detta för att få en så stark reliabilitet och 

validitet som möjligt, vilket vi tycker att vi lyckats bra med. 

 

 

6.2 Resultatdiskussion  
 

6.2.1 Styrning  
Vi anser båda två att det varit mycket intressant att fördjupa oss inom detta ämne, tråkigt nog 

finns det inte så mycket litteratur och forskning om ämnet ännu, vilket har försvårat vårt 

letande efter relevant litteratur till bakgrunden i studien. Vi hade gärna sett mer forskning 

kring pedagogens roll under rasterna så vi hade haft något att jämföra vårt arbete och resultat 

med, för att skapa en bredare förståelse kring pedagogernas situation och uppdrag under 

elevernas raster. Å andra sidan har detta lett till att vi till viss del har fått bidra med kunskap 

kring just detta område och bidragit till att fylla denna kunskapslucka som vi tycks ha hittat. 

Vi har istället fått samla litteratur kring olika komponenter inom ämnet rast och tillslut byggt 

ett pussel av kunskap som vi har kunnat grunda vårt arbete på. Vi fann ett förtydligande av 

rastens allmänna verksamhet i boken Pedagogisk uppslagsbok (Lärarförbundet, 1996) där det 

bland annat stod att det inte finns några centrala bestämmelser om rastens omfattning. Det är 

de enskilda skolorna som får bestämma hur mycket rast eleverna får ha under skoldagen samt 

när eleverna får rasterna. Vi ställer oss frågande till detta och anser att det borde finns en lag 

eller i alla fall någon form av reglering kring hur mycket rast eleverna har rätt till i skolan, 

eftersom detta finns klart och tydligt reglerat för vuxna i Arbetstidslagen. Då skolan i folkmun 

brukar kallas för elevernas arbetsplats borde även eleverna ha någon form av laglig rätt till 

raster. När vi har letat relevanta vetenskapliga artiklar till vår studie så har vi trillat över 

artiklar som visar på att elever i USA i vissa fall har förlorat mycket av sina raster till förmån 

för mer undervisningstid enligt Jarrett och Waite-Stupiansky (2009). Detta är något som vi 

tror skulle kunna undvikas om det fanns en lagstiftning kring elevers raster, så att vi inte 

hamnar i samma situation i Sverige.  

 

Genom vår studie kan vi också konstatera att det finns lite styrning och planering för rasterna 

i skolans verksamhet. Vilket i och för sig pedagogerna inte verkar sakna, emellertid är då en 

fråga hur de vet vad de ska göra under elevernas raster och vad deras uppdrag under rasterna 

är. Pedagogerna svarade att de kontinuerligt pratade med varandra om vad som skulle göras 

och vad som hände. Vi fick dock uppfattningen att arbetet kring rasterna går till som det alltid 

har gjort och att få pedagoger reflekterar kring varför de gör som de gör. Det är en tradition 

som levt vidare i generationer och som inte ändrats speciellt mycket. Vilket den kanske inte 

heller behöver? Vi gick in och läste de fyra olika skolornas likabehandlingsplaner, på de 

respektive kommunernas hemsidor, och fann då ett visst förtydligande av pedagogernas roll 

under rasterna. De handlade främst om att pedagogerna genom sitt agerande ska skapa 

trygghet och förebygga mobbing och kränkande behandling, det faktum att pedagogernas roll 

fanns inskrivet i likabehandlingsplanerna var det ingen av pedagogerna som tog upp. 
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6.2.2 Pedagogens roll 
Majoriteten av pedagogerna upplever att arbetet kring rasterna fungerar bra och att de vet vad 

de ska göra även utan befintligt centrala bestämmelser om hur rasterna ska gå till. Trots det 

upplever vi inte pedagogens roll som speciellt tydlig, dels på grund av att många av 

pedagogerna svarade trevande och var tvungna att tänka efter rejält innan de svarade och dels 

för att det verkar som att pedagogerna inte riktigt reflekterar kring arbetet under elevernas 

raster. ”Vi kallar oss ju för rastvakter, jag vet inte, jag har då aldrig tänkt på att de inte är så 

moderna eller nytänkande, men det har bara suttit kvar.” [Utdrag ur intervju med Lärare 1]. 

För oss verkar det som att elevernas raster är lite av en bortglömd tid, som det inte läggs 

speciellt mycket fokus på från skolan sida, vilket vi både kan se genom avsaknaden av 

litteratur i ämnet samt i svaren vi fått ifrån våra respondenter. Under de vfu perioder som vi 

tidigare har haft under utbildningen så har vi upplevt att det ofta är lite jobbigt att vara 

rastvakt. Inte egentligen det att vara ute på rasten, men tanken på att vara rastvakt är jobbig 

bland pedagogerna, en tung suck kan höras när de kommer på att de är rastvakt den dagen. Vi 

tror att denna känsla kan grunda sig i att pedagogerna själva upplever att det är svårt för dem 

att få ut sin egen rast, något som vi har fått signaler om under våra tidigare vfu perioder. 

Tillslut visar sig missnöjet någonstans och i detta fall så går ut över uppgiften som rastvakt.  

 

Benämningen på pedagogerna som är rastansvariga varierar på de olika skolorna. Att 

benämningen även varierar på den enskilda skolan anser vi är ganska märkligt och tyder på att 

pedagogerna sinsemellan inte har diskuterat begreppen och vad de betyder. Vilket även det 

föregående citatet tyder på. Benämningen rastvärd används av de två fritidspedagoger som 

anordnar rastaktiviteter, medan de övriga kallar sig rastvakter eller endast säger att de har 

rastansvar. Pedagogerna använder alltså ordet värd när de är aktiva och integrerade med 

eleverna medan ordet vakt används när de är mer passiva och tillbakadragna, när de vaktar 

eleverna och ser till ”att de inte slår ihjäl varandra”. Frågan är då om det är benämningen som 

ger pedagogen dess roll, benämningen som alltså ger pedagogen en beskrivning på hur den 

ska bete sig i sitt uppdrag på rasten eller är helt utan tanke som de olika begreppen används 

ute i verksamheterna. Tillviss del så tror vi att benämningen präglar pedagogernas agerande, i 

våra öron har ordet rastvakt en mer negativ klang, än det mer trevliga och tillmötesgående 

ordet rastvärd, som låter mer inbjudande. Dessutom känner vi att rasten är ett yppligt tillfälle 

för pedagogerna att arbeta mer aktivt bland annat för att skapa en god gemenskap hos 

eleverna och motverka mobbning och kränkande behandling. Enligt Lgr 11 (2011) ska skolans 

personal aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av olika slag. Så varför inte 

nyttja rasttiden till detta.  

 

En reflektion som vi gjorde under våra observationer var att en kritisk tid under elevernas 

raster är precis när det ringer in. Alla elever springer in i full fart, på en av de skolor som vi 

besökte så var detta extra tydligt. Någon minut innan rasten var slut gick den pedagog som var 

rastvakt in för att ringa i klockan, så eleverna var helt utan tillsyn under denna tid. Pedagogen 

var borta ungefär tre minuter innan det ringde in. När signalen ljöd, så rusade eleverna in, en 

av eleverna halkade och slog sig, inte så hårt men dock, tre elever rusade samtidigt mot 

dörren, en av eleverna puttades då hårt in i dörrkarmen av de andra två eleverna. Ingen 

pedagog i närheten, en helt obevakad tid. Visst ska inte eleverna behöva vara bevakade hela 
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tiden, men vi blev förvånade av vad vi såg, hur mycket som kan hända på så kort tid, saker 

som kan prägla resten utav dagen. Vi vet inte heller om detta är något återkommande, att 

eleverna ser sin chans att retas när ingen pedagog är i närheten eller att samma elev aldrig 

hinner in först, utan alltid blir puttad mot dörrkarmen, detta är nog ingenting som 

pedagogerna ser om de alltid har som rutin att gå in några minuter innan för att ringa in 

eleverna från rasten. Detta är en reflektion som vi kommer att bära med oss in i vår 

kommande profession som lärare för fritidshem och fritidsverksamhet. 

 

Vi observerade även hur pedagogerna arbetar utifrån ett sociokulturellt perspektiv och har 

funnit att pedagogerna många gånger fanns till hand och stöttade eleverna i sitt sociala 

samspel, samt att de även bidrog med sin kunskap kring olika saker som eleverna frågade om 

eller behövde hjälp med. Dysthe (2003) menar att detta sätt att arbeta är i enlighet med 

Vygotskijs teori kring den proximala utvecklingszonen. Det sociokulturella förhållningssättet 

och ett upplevelsebaserat lärande verkade vara något som naturligt präglade pedagogernas 

agerande och det var den lärandeteorin som vi upplevde som synlig hos pedagogerna.  

 

6.2.3 Arbetet runt konflikter och mobbning 
Pedagogerna pratade om att en av deras största ansvar under rasterna var att medla i konflikter 

samt motverka mobbning och utanförskap. Lgr 11 (2011) tar upp de fem grundläggande värden 

som alla som arbetar inom skolan ska gestalta och förmedla, två av dessa är människolivets 

okränkbarhet och alla människors lika värde. Alltså är alla människor lika mycket värda och har 

alla lika rättigheter, därav ska ingen behöva känna sig kränkt eller mobbad. Pedagogerna vi 

intervjuade och observerade ansåg att de motverkade mobbning, kränkande behandling och 

utanförskap under elevernas raster. Ändå var det ingen av dem som kunde förklara hur de 

arbetade med detta annat än att finnas till hands för eleverna. På pedagogerna lät det alltså 

som att de enda de behövde göra för att motverka mobbning utanförskap och konflikter var att 

se på när eleverna lekte och ingripa endast om något hände. Vi ställer oss frågande till detta 

och anser att det måste finnas ett effektivare sätt att arbeta, att jobba mera förebyggande så att 

pedagogens roll inte bara blir ett barnvaktsjobb. Enligt Wrethander Bliding, et al. (2002) 

känner elever sig mest osäkra och rädda under vuxnas frånvaro och ute på skolgården, under 

rasterna, har vuxna inte samma koll på eleverna som i klassrummen. Vi anser därför att det 

inte räcker med att bara hålla ett extra öga på eleverna för att motverka mobbing. Genom att 

arbeta mer aktivt, via att samspela med eleverna och anordna samarbetslekar, tror vi att 

verksamheterna kan förbättras genom att mobbning motverkas och konflikterna minskar.  

 

6.2.4 Rastaktiviteter  
Alla pedagogerna vi pratade med kunde se fördelarna med att genomföra rastaktiviteter. Trots 

det var det endast på en av de besökta skolorna som pedagogerna anordnade några aktiviteter, 

då de andra antingen ansåg att det inte behövdes eller att de inte hade tillräckligt med 

pedagoger. Rastaktiviteter ansågs nämligen som resurskrävande. Vilket också var anledningen 

till att den skola som hade rastaktiviteter endast hade det en dag i veckan. De pedagoger som 

arbetade på den skolan önskade nämligen att de kunde ha det oftare men ansåg att det inte 

skulle fungera på grund av tidsbrist. 
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Detta är något som vi själva har upplevt, vi har båda genomfört och planerat för rastaktiviteter 

under vår senaste vfu. Vi kan intyga att det är ett väldigt tidskrävande arbete som kräver 

planering och förberedelse, kanske främst om pedagogerna inte är så vana att bedriva sådan 

verksamhet. Vi anser att rastaktiviteter är något som skulle prioriteras mer inom skolan idag, 

kanske inte på alla ställen, men på många skolor så skulle det kunna ha en stor positiv 

påverkan på klimatet bland eleverna. Mycket på grund av att rastaktiviteternas positiva 

effekter är så övervägande och kan verka förebyggande med många bitar som är svåra att 

tackla inom skolan idag, så som mobbing och utanförskap. Rastaktiviteterna ger även 

utrymme för ett upplevelsebaserat lärande, där eleverna genom de olika aktiviteterna 

utvecklar en förtrogenhet med olika former av lekar eller andra aktiviteter, detta kan på olika 

sätt verka positivt på deras utveckling och hjälpa dem i leken.  

 

Som vi tog upp i bakgrunden anser Persson (2008) att lek är en arena för samlärande. 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2008) menar att om pedagoger ska kunna nyttja 

leken som ett verktyg för lärande måste de kunna förstå sambandet mellan lek och lärande. 

Detta är något som vi absolut håller med om och tycker ska lyftas i skolansvärld, och som vi 

anser skulle kunna användas och hållas i åtanke under raster och rastaktiviteter.  

 

Något som vi reagerade på var att de som organiserade aktiviteter inte kunde se några 

nackdelar med det utan bara kunde se det positiva, medan de pedagoger som inte hade några 

aktiviteter på skolorna kunde berätta om de negativa med rastaktiviteter också. Kanske är det 

så att olika sätt att jobba är bra på olika skolor. På vissa skolor är det kanske bra med 

rastaktiviteter för att skapa en bra gemenskap och samspel mellan eleverna medan det på 

andra skolor mer skulle skada eleverna då de leker så bra tillsammans ändå. Rastaktiviteter 

kan då göra så att eleverna inte får träna sin fantasi lika mycket som de får göra om de själva 

hittar på vad de ska göra. Alltså är det olika på olika skolor.  

 

6.2.5 Betydelsen med elevernas raster 
Vi kan konstatera att pedagogerna överlag är eniga om syftet med elevernas raster och vad 

rasterna har för betydelse för eleverna. De är alla eniga om att det finns både fysiska och 

mentala faktorer som spelar roll i elevernas hälsa och välbefinnande. Vilket vi även kan läsa i 

tidigare nämnd litteratur. Till exempel hävdar Mårtensson, et. al. (2011) att utomhuslek är bra 

då det gynnar barns fysiska utveckling och hälsa och Demetriou och Honer (2012) menar att 

hälsoeffekterna av daglig fysisk aktivitet är mycket positiv. Vilket pedagogerna vi intervjuat 

verkar hålla med om. Vi upplever dock att dessa betydande faktorer inte lyfts upp i 

skolansvärld och inte betraktas med den respekt som rasterna förtjänar. Vi kan i studien 

konstatera att rasterna utan tvekan är bra för de allra flesta elever, men att de aldrig har blivit 

speciellt uppmärksammade, vilket de förtjänar att bli. Därför anser vi att det är ett område 

som det bör forskas vidare om och att elevernas raster i skolan är något som borde få högre 

status och att vikten av rasterna bör lyftas i verksamheten. 

 

6.2.6 Förutsättningar för rastverksamheten  
Fyra av våra respondenter anser att deras skolgård är väldigt stor, detta medför enligt dem att 

det är svårt att få en överblick över vart eleverna håller till under rasterna, och i och med det 
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så är det lätt att missa saker som händer i skolgårdens periferi. Detta medför att många 

konflikter sker på dessa platser och det blir därför en otrygg miljö att vistas på för eleverna 

enligt de kartläggningar som de har gjort på dessa skolor. I dagsläget så verkar de inte ha 

utarbetat en strategi för att undvika denna problematik, på dessa skolor. Skolgårdens storlek 

blir i dessa fall en fara i sig och bidrar inte med sin storlek på ett positivt sätt till skolmiljön, 

inte enligt pedagogerna i alla fall. Detta var något som vi även upplevde när vi observerade på 

dessa skolor, det är väldigt lätt att missa elever, eftersom pedagoger inte har möjlighet att vara 

i alla skrymslen och vrår som kan finnas på en stor skolgård. Problematiken kan även 

försvåras om det är en vikarie eller likande som inte känner eleverna så väl sedan innan. I och 

med att skolgårdarna är så stora så lämnas mycket av ansvaret över på eleverna, en sådan 

situation kan lämna öppet för elever att lämna skolgården under skoltid, utan att pedagogerna 

märker något, vilket kan skapa en oro och otrygghet hos pedagogerna. Dock anser Olsson 

(1995) att stora ytor för barnen att leka på är något väldigt bra, små ytor gör nämligen att 

leken inte kan ge samma djup som en stor yta där eleverna kan skapa revir. Förmodligen finns 

det då både positiva och negativa egenskaper med både små och stora skolgårdar.  

 

För att förbättra rastverksamheten krävs det, enligt våra respondenter, fler pedagoger och mer 

pengar. Som vi i bakgrunden av studien tagit upp så har Dagens Nyheter haft en artikel 

skriven av Fridolin och Amin (2013, 5 juli. ”I alliansens skola har 12 600 lärare skurits bort”. 

Dagens Nyheter.). Där tar de upp hur mycket skolan i Sverige har utsatts för nerskärningar de 

senaste åren. Antalet pedagoger i skolan har nämligen minskat medan elevantalet ökat. 

Kanske är det detta som pedagogerna känner av.  

 

Flera av respondenterna uttrycker att det är ekonomin som sätter stop för utvecklingen av 

rastverksamheten, självklart kan vi förstå den aspekten, men vi tror att det finns många fler 

bitar som kan utvecklas utan att det ska behöva kosta pengar. På skolgårdar brukar det finnas 

många naturliga resurser som ibland kan glömmas bort och inte används. Ibland kan 

pedagoger bli lite hemmablinda och inte se de tillgångar som faktiskt existerar. Att inspirera 

till lek behöver absolut inte kosta pengar, då barn kan leka utan en massa dyra leksaker och 

lekredskap. Det krävs visserligen lite tid från pedagogerna om de ska engagera sig i elevernas 

lekar under rasterna. Vi tror dock att pedagogerna får igen den tiden som läggs ut för att ordna 

ett trevligt samspel mellan eleverna då de kanske slipper utreda konflikter och bråk senare 

under lektionstid.   
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Förslag till fortsatt forskning 
 

Arbetet med studien har väckt många nya frågeställningar som skulle kunna undersökas 

ytterligare för att bredda vetskapen om elevernas raster i skolan. Detta skulle vi vilja 

genomfördes med en sociokulturell teoretisk bakgrund, då vi anser att detta känns mest 

relevant och skulle vara bra att fortsätta med utifrån vår studie. 

 

Vi har här nedan punktat upp en del olika förslag till vidare forskning. 

 

* Studera vidare vad elever i olika åldrar erbjuds göra under rasterna och varför. 

 

* Göra en mer genomgripande studie om rasten som ett pedagogiskt utvecklingsområde, vad 

eleverna lär sig under rasterna i skolan.  

 

* En fördjupande studie av elevhälsa kopplad till raster i skolan 

 

* Studera om och hur elevernas raster kan påverka deras skolresultat.  

 

* Studera hur rektorer ser på rastens funktion och på vem ligger ansvaret för rastverksamheten 

enligt dem?  

 

* Göra en studie kring hur skolgården kan utvecklas till en mer inbjudande och lekvänlig 

plats, utan att skolans, många gånger bristande ekonomi skall behöva vara ett hinder. 

 

* Närmare studera skillnaden mellan begreppen rastvakt och rastvärd. Är det begreppen som 

skapar pedagogernas roll under elevernas raster? 
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Bilagor  

 

Bilaga 1 
 

 

 

 

Observationsmanual 
 

Observatörens namn: Datum och tid:  

 

Plats: Antal närvarande 

personer  

 Vuxna: 

 Barn: 

 

Första rasten  Pedagogens agerande Reflektioner 
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Bilaga 2 
 

 

Informationsbrev inför intervjuer och observationer 

 

 

Vi är två kvinnor, Klara Skantz och Victoria Öman, som studerar till Lärare i fritidshem, vi 

läser nu sista terminen på Luleå tekniska universitet och håller på att skriva ett examensarbete 

som handlar om arbetet kring elevernas raster.  

 

Syfte med undersökningen är att ta reda på vad det finns för övergripande struktur och 

planering för rastverksamhet på olika skolor samt vad pedagogers roll under elevernas raster 

är. Vi kommer att genomföra intervjuer med ett antal lärare och fritidspedagoger, som agerar 

rastvakt eller rastvärd under skoltid. Tanken med dessa intervjuer är att undersöka hur arbetet 

idag ser ut kring elevers raster i grundskolans tidiga år. Som en del av vår undersökning skulle 

vi även vilja göra en observation av dig och ditt agerande under en av skoldagens raster, om 

den möjligheten finns. Detta gör vi för att få en ännu tydligare bild av hur pedagogernas 

arbete under rasterna går till. Självklart genomför vi inte denna observation utan ditt 

godkännande, så tänk efter hur du vill göra, meddela sedan en av oss på mail om du tillåter att 

vi intervjuar och observerar dig vid ett tillfälle. 

 

Intervjun är frivillig och du har rätt att avbryta intervjun under tiden den pågår. Om du senare 

ångrar din medverkan och vill återkalla de intervjumaterial som vi har samlat in, så är det helt 

i sin ordning. Undersökningen är anonym och vi kommer inte att använda ert namn utan 

istället en enklare benämning t.ex. Lärare 1, Fritidspedagog 3 eller liknande. För att underlätta 

bearbetningen av intervjuerna så ser vi gärna att vi även får spela in intervjuerna, men 

självklart gör vi det inte utan ert godkännande, materialet kommer endast att användas till 

studiens ändamål. 

 

 

 

Tack för din medverkan! 

Med vänlig hälsning. 

Klara Skantz och Victoria Öman 
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Bilaga 3 
 

Intervjufrågor till pedagoger: 
 

 

* Vad anser du är syftet med rasterna på skolan?  

- Hur mycket raster har eleverna? 

- Vad tror du rasterna betyder för eleverna? 

 

* Vad är pedagogernas roll under rasterna? 

- Finns det någon skillnad på vilka uppgifter de olika yrkeskategorierna har? 

- Hur mycket personal brukar ni vara ute på rasterna? 

- Hur många elever? 

- Hur organiserar ni personalen kring rasterna? 

- Hur fungerar det? 

- Är uppgiften delad lika mellan yrkesgrupperna (lika mängd tid och samma 

uppgifter)? 

- Vilken benämning har ni på pedagogerna som är ute med eleverna på rasterna? 

- Finns det någon beskrivning av vilka uppgifter den rastansvarige har? 

 

* Anser du att rastverksamheten fungerar bra eller dåligt i dagsläget? 

- Vilka faktorer bidrar till att rastverksamheten fungerar bra eller dåligt? 

- Hur upplever ni skolgårdsmiljön? 

- Förekommer det konflikter bland eleverna under rasterna? 

 

* Vad erbjuds eleverna göra på rasterna? 

- Erbjuds de fysisk aktivitet, i form av  olika sporter som t.ex. fotboll, bandy, basket? 

- Vad har ni för naturliga möjligheter (skogen, snöhögar, vattendrag mm.)? 

    

* Bedriver ni någon form av rastaktiviteter på er skola? 

- Varför/ Varför inte? 

- Hur går det till? 

- Vad är syftet med det?  

- Vad finns det för fördelar respektive nackdelar? 

 

*Anser du att rastverksamheten skulle kunna förändras och i så fall hur? 

- Är det möjligt för skolan att genomföra detta, vad kan vara möjliga hinder? 

- Är rastverksamhet något som behöver prioriteras idag? 

 


