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Abstract 
Högman, Bengt & Nilsson, Johanna (2009). Rast. Elevers och pedagogers syn på rasten ur ett 

Specialpedagogiskt perspektiv. (Schoolbreak. Pupils and teachers ideas of the break with a 

Special educational perspective.) Examensarbete, 15 hp. Specialpedagogiskt program - 

Högskolan, Kristianstad.  

 
Syfte: Syftet med följande arbete är att undersöka och beskriva rasten som fenomen ur ett 

relationellt/specialpedagogiskt perspektiv med utgångspunkt i elevers och pedagogers syn på 

den. Vi har delat in studiens problemformuleringar i tre ämnesområden; Aktivitet, 

Relation/interaktion och Känslor. 

 

 Aktivitet: Vad gör elever respektive pedagoger under rasten? Vilken bild förmedlar de 

av varandras rast? 

 Relationer/interaktion: Hur sker det sociala samspelet under rasttid? Vilken upplevelse 

har pedagogerna av elevernas samspel samt hur interagerar de med eleverna? 

 Känslor: Hur känner eleverna och pedagoger före, under och efter rast? Hur förbereder 

de rasten? Vilka visioner har elever och pedagoger om rasten?  

Metod: Vår undersökning är inspirerad av etnografiska studier, studien beskriver verkligheten 

sedd genom våra och informanternas ögon. Arbetet ger en överblick av tidigare forskning 

kring rasten/leken samt förmedlar en historisk tillbakablick. Med hjälp av tematiserade 

intervjuer och observationer har vi undersökt relationer, processer och samband samt deras 

inbördes samspel.                                                                                                                                             

Resultat: Sammanfattningsvis visar resultaten av våra observationer och intervjuer att 

eleverna i stora drag är nöjda med rasten samt att pedagogerna har god inblick i dess innehåll. 

Det är också värt att notera att såväl elever som pedagoger uttrycker en önskan om att 

uppvärdera rasten. 

Nyckelord: rast, leken, relationer, sociala samspelet, interagerar, specialpedagogiskt, 

visioner. 
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1 INLEDNING OCH BAKGRUND 
 

Vi har under vår studietid på specialpedagogprogrammet upplevt att utbildningen har ett 

relationellt fokus. Samtidigt har vi noterat att i skolans värld att det läggs större vikt på 

kunskaper och elevernas skolresultat. Forskare konstaterar att alltför stor ensidighet på 

ämnesinnehållet lätt leder till att pedagoger glömmer bort hur viktig respekt och trygghet är 

för relationerna och därmed också för elevernas utveckling mot att bli goda 

samhällsmedborgare. (Gunnarsson, 1999) 

Vi tycker att det vore intressant att studera sambanden mellan trygghet, relation samt social 

och kunskapsmässig utveckling i vårt examensarbete. Vi vill göra en studie kring rasterna 

som fenomen samt hur ovanstående samband tar sig uttryck på rasterna. Arbetet inbegriper 

således en studie över elevers och pedagogers syn på rasten sett ur ett specialpedagogiskt 

perspektiv. Undersökningen har skett i form av observationer före, under och efter rasten samt 

i form av kvalitativa intervjuer med elever och pedagoger. 

Vi som har gör denna studie har båda under många år arbetat på fritidshem och i skola. I den 

kommun vi arbetat i har vi båda upplevt att fritidspedagogens speciella kompetens inte fullt ut 

tas tillvara under skoltid. Fritidspedagoger har enligt vår erfarenhet istället mer agerat som 

lärare eller utnyttjats som lärarassistenter. Den kompetens vi tänker på är att hjälpa eleverna 

att utveckla sina sociala färdigheter under skoltid, då åsyftar vi främst rasterna. I en rapport 

skriven på uppdrag av Skolverket lyfter författarna fram att studier med kategorisk 

utgångspunkt är ett relativt väl utforskat område. För att bredda forskningen föreslår 

författarna att man utför fler studier på lärandemiljöer och att man lägger större vikt vid att 

bedriva forskning ur ett relationellt perspektiv. (Emanuelsson, Persson & Rosenqvist, 2001) 

Därför har vi valt att skriva examensarbetet med fokus på rasterna ur ett 

relationellt/specialpedagogiskt perspektiv. Då vi inför studien sökt litteratur, har vi haft svårt 

att finna litteratur som renodlat behandlar rasten som fenomen, vi har därför breddat oss och 

sökt litteratur och forskning som behandlar lek, relationer och socialt samspel, där har vi 

plockat relevanta bitar till vår studie. Denna studie är skriven av två, vår gemensamma 

historia började under 90-talet då vi var arbetskamrater på fritidshem, för att sedan skiljas åt 

då båda antog nya utmaningar och nu har vi mötts igen under utbildningen till 

specialpedagoger. Förmodligen eftersom båda har kvar samma vision; att vi aldrig vill sluta 

utvecklas i vår yrkesroll. Vi har, i diskussioner innan vi påbörjade examensarbetet, upplevt att 

vi fortfarande respekterar varandras tankar och åsikter samt att de diskussioner vi har känns 

fortfarande produktiva. Under studiens gång har det känts bra att vara två eftersom vi är två 

individer med olika tankar och idéer. Detta har inneburit att vi fört en ständig diskussion 

under studiens gång och vi upplever att resultatet av detta utbyte lett fram till en mer 

nyanserad bild av verkligheten, eftersom fyra ögon och öron ser och hör mer än två. Fördelen 

att vara två när man gör en studie är som i vårt fall att vi har kompletterat varandra väl; vi kan 

inte och vill inte särskilja vem som gjort vad i detta arbete eftersom vi ser det som en 

gemensam produkt. 
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2 SYFTE OCH PROBLEMFORMULERING 
Syftet med arbetet är att undersöka och beskriva rasten som fenomen ur ett 

relationellt/specialpedagogiskt perspektiv med utgångspunkt i elevers och pedagogers syn på 

den. Vi har delat in frågeställningarna i ämnesområden; Aktivitet, Relation/interaktion och 

Känslor. 

 

  
Aktivitet: Vad gör elever respektive pedagoger under rasten? Vilken bild förmedlar de av 

varandras rast? 

 

Relationer/interaktion: Hur sker det sociala samspelet under rasttid? Vilken upplevelse har 

pedagogerna av elevernas samspel samt hur interagerar de med eleverna? 

 

Känslor: Hur känner eleverna och pedagoger före, under och efter rast? Hur förbereder de 

rasten? Vilka visioner har elever och pedagoger om rasten?  

 

Dessa frågor vill vi studera närmre samt förhoppningsvis besvara.  

 

2.3 Studiens avgränsning 

Vi har valt att genomföra våra studier i två femteklasser bestående av 52 elever, tre 

klasslärare, en fritidspedagog och en specialpedagog i en 0-5 skola i en svensk småstad. 

Studien av rasten som fenomen kommer att ske med utgångspunkt från ett 

relationellt/specialpedagogiskt perspektiv.  

 

2.4 Studiens upplägg 

Studiens fortsatta disposition;  

 

Del 3. Litteraturgenomgång; Vad säger tidigare forskning om ämnet? Vi undersöker hur 

man definierar rasten och andra begrepp som känns relevanta. Hur nämns rasten i de olika 

styrdokumenten? Finns det forskning vars resultat talar för att elever ska ha rast? Hur ser man 

på rasten ur ett historiskt perspektiv? Hur ser man på relationens betydelse? Hur ser man på 

leken? Vad finns det för rastaktiviteter? Var kommer vår specialpedagogiska yrkesroll in då vi 

pratar om raster? 

Del 4. Teoretisk utgångspunkt; Hur kopplar vi samman rast, lek och relationer till befintliga 

vetenskapliga teorier? 

Del 5. Metoddel; Vi redogör för de metoder som vi har använt. Observationer och intervjuer 

presenteras och våra etiska överväganden för studien redogörs. 

Del 6. Resultatdel; Vi redogör här för vår studies resultat och gör en analys. 

Del 7. Sammanfattning och diskussion; Redovisning av studiens diskussionsdel, här 

diskuteras även metoder; kopplat till litteraturen. Kort sammanfattning av undersökningen. 

Del 9. Förslag på fortsatt forskning; Redogörelse för områden och företeelser som kan vara 

intressanta för framtida forskning. 
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3 LITTERATURGENOMGÅNG 

 

3.1 Begrepp 

Vi gör ett försök att definiera ordet rast, därför har vi slagit upp ordet i två kända ordlistor på 

internet. Det finns naturligtvis risker då det gäller tillförlitligheten med att använda sökhjälp 

via internet, men vi väljer ändå att använda oss av dessa kända och allmänt använda 

internetbaserade uppslagsverk. Vi anser att resultaten vi fått fram är relevanta för vår studie. 

(Denscombe, 2000) Nationalencyklopedin är Sveriges största uppslagsverk, skrivet och 

faktagranskat av experter. Wikipedia däremot, är ett fullt ut internetbaserat uppslagsverk. 

Wikipedia skrivs av och uppdateras kontinuerligt av dess läsare. Dess främsta fördel är 

således att den hela tiden uppdateras och hålls därför levande. Arbetsmiljöverket är den 

statliga myndighet som handlägger arbetsmiljöärenden, vi vill därför även belysa deras 

definition av ordet rast. 

Nationalencyklopedin: 

Rast, kortare vilouppehåll under arbetspass i t.ex. skolan; även om avbrott i 

arbetet under vilket arbetstagare inte behöver vistas på arbetsstället. (2009-02-

01 Nationalencyklopedin http://www.ne.se/artikel/1184640) 

Wikipedia:  

Rast är på ett arbete då man tar en längre paus. På rasten sitter man ofta och 

samtalar, äter eller fikar, vissa röker, andra går ut och handlar. En 

yrkeschaufför brukar stanna sitt yrkesfordon på rasten, och äter ibland vid 

gatukök där denne ibland träffar sina kolleger. Rast förekommer också i 

fängelse, och kan där tillbringas på en rastgård. (2009-02-01 Wikipedia 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Rast) 

 

Arbetsmiljöverket: 

Med rast menas ett längre avbrott i arbetstiden, t.ex. en lunchrast. Under rasten 

får arbetstagaren fritt förfoga över sin tid och kan lämna arbetsstället. Rasten 

räknas inte som arbetstid. /…/ Utöver rasterna ska arbetstagaren kunna göra 

kortare avbrott från arbetet, pauser. Under en paus får arbetstagaren inte 

lämna arbetsstället och pausen räknas som arbetstid. 

(http://www.av.se/fragorochsvar/arbetstider/raster.aspx)  

Hur kan vi koppla dessa definitioner till skolans värld? Ovanstående definitioner av begreppet 

rast är till stor del formulerade med en vuxens perspektiv. Vi kan välja att behålla dessa 

förklaringar av begreppet rast eller söker vi vidare genom att komplettera sökningen med det 

som barn fyller rasten med, vi väljer därför att söka på begreppet lek. 
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National encyklopedin: 

Lek, aktiv verksamhet som bedrivs endast i nöjessyfte och ofta kollektivt, särskilt 

av barn. (2009-02-01 Nationalencyklopedin http://www.ne.se/artikel/1131977) 

Wikipedia: 

Lek är en social aktivitet som utförs för nöjes skull, eller som social eller 

intellektuell träning. Denna aktivitet förknippas mest med barn men även många 

vuxna leker, ett exempel på det är sporten. Lekar kan vara utan formella regler, 

som rollspel (Mamma pappa barn). Andra lekar liknar spel eller sport (till 

exempel hoppa hage, säcklöpning, Tafatt). På barnkalas brukar lekar som 

blindbock och hela havet stormar oftast vara en del av programmet. En tid som 

för hela familjer under 1900-talet ofta förknippats med lekar (och sällskapsspel) 

är julen. Leken kan ske med eller utan leksaker. I den fria rollspelsleken som får 

ske utan störningar byter barn tempus i talet och talar i dåtid. 

(http://sv.wikipedia.org/wiki/Lek) 

Rasten är ett avbrott där individen kan samla kraft, vila och återhämta sig. Barn använder 

leken för att det är roligt, samtidigt bearbetar de intryck, kunskaper och färdigheter. Leken är 

för barnet ett redskap för återhämtning och rekreation. 

3.2 Styrdokument 

Det finns tydligt stöd i skolans styrdokument som ger alla elever rätt till utveckling, goda 

relationer och ett rikt socialt samspel. Rasten är ett viktigt inslag som ger eleverna möjlighet 

att ta del av ett naturligt socialt samspel via interaktion med kamrater. Som blivande 

specialpedagoger står vi inför uppdraget att lyfta fram och tydliggöra dessa riktlinjer för våra 

kollegor. Vi måste arbeta för att styrdokumentens intentioner fullföljs, detta möjliggör 

utvecklingen av stimulerande miljöer som i sin tur leder till förbättrad relationell och social 

kompetens hos eleverna. Här följer några utdrag ur Skollagen, Läroplanen samt ur FN:s 

barnkonvention som belyser vikten av relationen och ungas rätt till delaktighet. 

 

Skollagen: 
 

Det har införts nya, tydligare bestämmelser i skollagen för att ge pedagogerna förbättrade 

förutsättningar att skapa ordning, studiero och trygghet för skolans elever. 

 

Skolan ska vara trygg och stimulerande. En plats dit både elever och personal 

känner lust att gå. Ett förebyggande arbete som genomsyrar hela skolan är en 

naturlig utgångspunkt. Skolans värdegrund ska vara väl förankrad hos alla. En 

viktig uppgift för lärarna är att hjälpa eleverna att utveckla empati och respekt 

för andra människors lika värde. 

För att nå dit krävs först och främst att skolan arbetar på ett systematiskt och 

aktivt sätt. Skolans ordningsregler och likabehandlingsplan ska kännetecknas av 

ett helhetstänkande. Eleverna ska veta att det finns ett system som bidrar till 

ökad trivsel och trygghet. Det är även viktigt att ordningsreglerna tas fram på 

ett sätt så att elever och föräldrar är delaktiga och därmed känner ansvar för 

dem. Att reglerna diskuteras regelbundet, tillämpas konsekvent och följs upp är 

också angeläget. Detta är förutsättningar för att kunna skapa och behålla en 

god studiemiljö. (Skolverket, 2007) 
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Lpo 94: 

De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig, 

skall omfatta alla elever. Elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling 

förutsätter att de tar ett allt större ansvar för det egna arbetet och skolmiljön, 

samt att de får reellt inflytande på utbildningens utformning. (Lpo 94 s.15) 

 

Skolan skall därvid vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens 

fostran och utveckling. Arbetet måste därför ske i samarbete med hemmen. 

Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. /…/ Skolan 

skall sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för 

hela skoldagen. (Lpo 94 s.7) 

Skollagen: 

Utbildningen skall ge eleverna kunskaper och färdigheter samt, i samarbete med 

hemmen, främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännande människor 

och samhällsmedlemmar. I utbildningen skall hänsyn tas till elever i behov av 

särskilt stöd. Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med 

grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom skolan 

skall främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår 

gemensamma miljö. (Skollagen 1 kap § 2) 

 

Eleverna skall ha inflytande över hur deras utbildning utformas. Omfattningen 

och utformningen av elevernas inflytande skall anpassas efter deras ålder och 

mognad. (Skollagen 4 kap § 2) 
 

FN:s barnkonvention: 

Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till vila och fritid, till lek och 

rekreation anpassad till barnets ålder samt rätt att fritt delta i det kulturella och 

konstnärliga livet. (FN:s barnkonvention art. 31) 

 

Vi konstaterar att styrdokumenten understryker barns rätt till; trygghet, inflytande, lust och 

glädje samt till fritid och lek. Skolan har ansvar att skapa en miljö som stimulerar till detta. 

      

3.3 Historisk bakgrund 

Den tidigaste noteringen över rasten fann vi i Wittenbergs statuter från 1533, här nämns 

lunchrasten i förbigående samt att ”eleverna är lediga denna timme”. (Hall, 1924) 

 

I 1649 års skolordning uttrycks det med tydlighet att man anser att det är nödvändigt att låta 

eleverna, på bestämda timmar (= rast eller som man vid denna tid uttryckte det; lov), ägna sig 

åt oskyldiga lekar och förströelser. Om dessa lekar inte var alltför högljudda kunde de tillåtas 

i skolan, annars skulle de utövas på en särskild lekplan nära skolan. Skolordningen beskrev 

även hur elevernas lekar skulle övervakas av en av lärarna utsedd ordningsman eller av 

lärarna själva – om de ”hava tid därtill”. Man poängterar även vikten av att lekarna inte blev 

”oädla, slappa eller tröttande, utan hölls måttfulla”. I styrdokumentet ges även exempel på 

lekar som ansågs uppfylla nämnda kriterier; bollspel och måttliga springlekar. Man avslutar 

avsnittet med att framhålla vikten av att hålla dessa avbrott i skolarbetet inom rimliga gränser 

för att inte vänja eleverna vid sysslolöshet. Dessa raster eller lov som man kallade dem, 

beviljades två gånger i veckan; onsdagar efter kl. 14.00 samt lördagar efter kl. 15.00. (Brolén, 

1927) 



  

16 

 

 

I en levnadsteckning över folkskolläraren Johan Cleophas Sandgren, född 1826, fann vi en 

kort skildring av rasten ur en ung skollärares perspektiv: 

 

När jag gav dem lov att gå ut och leka, var jag med dem och tumlade om, så att 

någon obekant, som närmade oss, stod rådvill om vilken av oss som var 

skollärare. Men när jag upphörde att leka och gick in på lärorummet, följde alla 

genast efter. (Hall, 1921) 

 

Stadgan för Folkundervisningen från 1842, beskriver att ett lämpligt jordland bör ställas till 

skollärarens förfogande. Denna mark kunde odlas för lärarens egna behov samt ge möjlighet 

att undervisa i trädgårdsodling. (Hall, 1924) 

Olsson (1995) menar att denna första ansats till skolträdgård helt enkelt tillkom som en 

möjlighet för läraren att utöka sin relativt låga lön. Hon uttrycker att ursprunget för 

skolträdgården snarare var en nödvändighet för läraren och hans familjs överlevnad än ett 

nöje riktat till eleverna. Föräldrar reagerade på detta och menade att eleverna fick arbeta i 

lärarens köksträdgård utan att ens få smaka av den skörd som den gav. 1869 blev året då den 

egentliga skolträdgården föddes – numera skild från lärarens köksträdgård. Skolträdgården 

kom under missväxtåren i slutet av 1800-talet att spela en viktig roll, bland annat för att det 

var via den som eleverna lärde sig att odla och äta en för svenskarna ny gröda – potatis.  

Vid sekelskiftet hade fyra av tio folkskolor en egen skolträdgård. Skolträdgården hade nu 

blivit mer än ett sätt att lära eleverna husbehovsodling, den hade även blivit ett rum för 

avkoppling och den ansågs vara bra plats där eleverna kunde möta naturen. Man tyckte att den 

kunde vara en god motvikt till det skadliga innesittandet och man insåg att den kunde främja 

elevernas koncentrationsförmåga. (a.a.) 

 

 

En skoldag kunde under 1840-talet se ut så här: 

07.45-08.00 Morgonbön 

08.00-09.45 Läsning (lektion) 

09.45-10.00 Frukostlov (rast) 

10.00-12.00 Läsning (lektion) 

12.00-15.00 Lunchlov (rast) 

15.00-17.00 Läsning (lektion) 

 

Det var vid denna tid sex timmars arbete i skolan – förutom på onsdagar och lördagar då det 

var lov på eftermiddagen, dvs. man slutade redan 12.00. Den dagliga undervisningen i 

folkskolan fick inte överskrida dessa sex timmar och stadgan angav även att det skulle finnas 

”tjenliga avbrott”, alltså raster, mellan varje undervisningstimme – både på för- och 

eftermiddag. (Wagnsson, 1955) 

 

Den förnyade stadgan angående folkundervisningen 1921 tydliggör att lämplig plats måste 

ordnas för barns lekar. Man kan även läsa att skoltomten skall vara inhägnad med stängsel 

samt att detta kontrolleras av en folkskolinspektör.  Här kan vi även notera att man styrt upp 

elevernas rätt till pauser. Man anger att varje lektion bör vara 45 minuter och att rasten mellan 

lektionerna ska vara minst 10 minuter samt som längst 15 minuter. Efter tre lektioner ska 

eleverna ha en längre rast – minst en timme lång. Stadgan ger även läraren i uppdrag att ”vaka 

över sina lärjungars seder och uppförande”, dvs. läraren ska övervaka både lektioner och fria 

stunder. (Hall, 1924) 
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1944 års anvisningar för skolbyggnader framhåller skolidrottens vikt framför elevens 

möjlighet till lek. Man tonade även ned de tidigare anvisningarnas tal om ”den vårdande 

omgivningens fostran” av eleverna, om skolträdgården nämndes ingenting.  Lindholm (1995) 

menar att det inte behöver betyda att trädgårdsidealet helt försvunnit utan snarare på att den 

funktionalistiska andan, som vid den här tiden var väl etablerad, ansåg att de delar som inte 

hade någon praktisk funktion var onödiga. (a.a.) 

 

Under 1950-talet blev det på många håll vanligt med bemannade lekplatser på skolgårdar. 

Man ansåg att de fyllde både fysiska och sociala behov. På 1970-talet sågs skolgårdsleken 

som förebyggande ungdomsvård och man gav verksamheten pedagogiska undertoner; 

demokratisk fostran och utveckling av barns fysik lyftes fram. Barns lek under rasttid har 

alltid haft betydelse för skolans undervisning. Man ansåg nämligen att om leken hölls 

frånskild undervisningen skulle barnen lättare hålla koncentrationen om de fått leka av sig 

under rasten. (Paget & Åkerblom, 2003) 

 

Parallellt med att Skolöverstyrelsen arbetade med Lgr 80 pågick utformningen av 

Skolhushandboken; tillsammans bildar dessa dokument en bild av den tidens syn på skola och 

skolmiljö. I Lgr 80 används för första gången ordet ”miljö” snarare som en beskrivning av 

den fysiska omgivningen än som ett direkt motsatsord till begreppet ”arv”. Genom att luta sig 

mot pedagogisk och psykologisk forskning vill man här betona den sociala miljöns betydelse 

för barns utveckling och lärande. Man beskriver skolan som ett centrum för samarbete med 

omkringliggande föreningar, arbetsliv, hem, fritidshem, fritidsgårdar osv. Skolhushandboken 

visar även samma anda; eleverna ska inte bara ges fysiskt utrymme, utan även ges möjlighet 

att påverka sin egen omgivning. Det är heller inte längre enbart skolverksamhetens behov av 

en lämplig utomhusmiljö för undervisning som prioriteras, utan nu lyfts även barns naturliga 

behov av en lekmiljö som främjar aktiviteter och stimulerar till upptäckarglädje fram. 

(Lindholm, 1995) 

 

3.4 Relationens betydelse 

All fostran bygger på relation. Alla människor söker bekräftelse – vi har starka behov av att 

känna oss omtyckta, behövda och att vi duger. Pedagoger bör tänka på att fylla den vågskål 

som förvarar barnets positiva erfarenheter i snabbare takt än vad vi fyller den som innehåller 

dess misslyckanden. (Duvner, 1997)  

 

3.4.1 Tillit och självkänsla 
Stärkande av självkänsla sker genom att man som pedagog, medvetet och konsekvent, 

uppmärksammar det som är fint hos barnet – hur litet det än är. Använder man sig av denna 

strategi minskar risken att man ska fastna i tjat och klander, vilket har direkt motsatt effekt på 

ett barns självkänsla. (Folkman, 1998) Detta synsätt på relationens starka betydelse för barns 

utveckling uppmärksammas alltmer, särskilt i de sammanhang där den ena parten har mer 

makt än den andra. I samspel mellan barn och vuxna är det därför viktigt att påpeka att det är 

den vuxne som bär ansvar för relationens kvalitet och eventuella konsekvenser av den. 

Anledningen till att det förhåller sig på det viset är helt enkelt att barnet inte har förmågan att 

ta ansvar för relationen till den vuxne. Varje gång ett barn tillskrivs detta ansvar blir resultatet 

dålig trivsel och försämringar i relationskvaliteten. Detta sker ofta i sammanhang där de 

vuxna är på defensiven och barnet försöker fylla det tomrum som den vuxne lämnar efter sig. 

Barn som växer upp i samspel med vuxna som har förståelse för barns integritet och har 



  

18 

 

respekt för dess försök att avgränsa och definiera sig som en egen individ har en utmärkt 

utgångsposition för att utveckla en sund självkänsla. Denna självkänsla är i sin tur en 

grundläggande förutsättning för den inre process som leder fram till att barnet kan utvecklas 

till en ansvarstagande individ. (Juul & Jensen, 2003) 

Människan har starkt behov av att vara sedd och accepterad, att få sina behov av närhet och 

kärlek tillfredsställda, allt detta grundas i dess känsla av tillhörighet med andra människor. 

Om vi inte känner denna tillhörighet - var och av vem kan vi då få det vi behöver för att bli 

”hela människor”? Behovet av tillhörighet är förmodligen människans djupaste behov, därför 

att det är förutsättningen för att få kärlek, närhet och trygghet. Utebliven tillfredsställelse av 

detta behov kan växa så starkt att människan söker den till varje pris – kanske genom att dras 

till destruktiva gäng. För många barn är skolan den enda fasta, trygga punkten – för dessa 

barn är samhörigheten med klasskamrater och skolans personal extra viktig; att de har ”sitt” 

klassrum, ”sin” grupp, sittplats och krok att hänga kläderna på. Om man under tillräckligt lång 

tid blivit utstött ur gemenskapen påverkas ens självuppfattning. Man ger upp, finner sig i sin 

situation, drar sig undan och förnekar att man behöver någon. Det är lättare att förneka 

utanförskapet och säga att man har valt det själv än att erkänna för omvärlden att man är 

misslyckad. (Höistad, 2001)  

Det är vanligt att, barn med svag självkänsla, tycker att de har så lite kontroll över sina egna 

liv, att de upplever att de är alldeles hjälplösa. Vissa barn kan reagera genom att försöka 

dominera och kommendera andra – de kräver att omgivningen lyder dem, trotsar vuxna och 

försöker hålla situationen de befinner sig i under fullständig kontroll. Det aggressiva 

beteendet är alltså ofta en täckmantel för dålig självkänsla. (Selikowitz, 1999) 

God självkänsla däremot, utvecklas i miljöer där människor blir respekterade för vilka de är 

och inte för vad de presterar. Detta ställer höga krav på att människor som arbetar inom 

skolan gör skillnad mellan person och prestation. Personal inom dessa verksamheter måste 

vara klara över sina egna värderingar och handlingar så att man tar vara på människors 

möjligheter, utan att ställa villkor för att visa andra bekräftelse och uppskattning. (Olsson & 

Olsson, 2007) 

I barngrupper med tydlig karaktär av trygghet, med ett vuxet ledarskap som kan beskrivas 

som tydligt och tryggt, finns inte samma grogrund för mobbing som i en otrygg grupp. Ju 

tryggare grupp desto mer tolerant blir den mot avvikelser från gruppens grundnormer. Är 

gruppen däremot otrygg, ostrukturerad och kännetecknas av dåligt ledarskap är risken stor att 

mobbing uppstår. Den ångest som känns igen i en dåligt fungerande grupp måste på något sätt 

kanaliseras – gruppen behöver en ”åskledare” för att leda bort sin oro. Man har sett att den 

individ som utses till ”åskledare” har vissa personliga egenskaper som gör att den blir 

”lämplig” att utsättas för mobbing. Dessa egenskaper är osäkerhet, otrygghet och dålig 

självkänsla. (Fahrman, 1993) 

Att använda humorn som verktyg är ett annat mycket lämpligt sätt att motverka dålig 

självkänsla. Man menar att ömsesidig humor i en relation fungerar vaccinerande mot skam 

och skuldkänslor. (Olsson & Olsson, 2007) 

Autonomi - känslan av att ha kontroll över sin egen situation, är en viktig drivkraft för de 

flesta människor. Barn med koncentrationssvårigheter och/eller beteendeproblem kan ofta 

underordna sig regler och skolarbete om motivationen är tillräckligt attraktiv, men när målet 

inte är tillräckligt tilltalande sjunker motivationen snabbt. (Ogden, 2001) 

Myndigheten för Skolutveckling konstaterar, via en expertgrupp, att skolan har två 

grundläggande huvuduppdrag; dels att främja lärande - men även att förmedla värdegrunden 

som samhället vilar på. Genom att koppla ihop dessa två kan vi ge eleverna bättre möjlighet 

att nå målen. (Myndigheten för Skolutveckling, 2003) 
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3.4.2 Barnets behov av relation och trygghet 
Den relationsforskning som skett på flera platser i världen de senaste tjugo åren presenterar 

tre huvudkonklusioner som skiljer sig markant ifrån tidigare forskning om barnets 

kompetenser och utveckling. Forskningen visar att barnet föds socialt och visar behov av att 

under hela livet etablera och utveckla sociala relationer. Allt pekar på att människan är skapad 

att i första hand alltid välja att samarbeta med sin omgivning – till och med i bekostnad på sin 

egen integritet. Barnets reaktioner är alltid meningsfulla och visar en förmåga hos barnet att 

kunna känna av signaler ifrån omgivningen och svara på dessa. Barnet utvecklar snabbt sin 

ansvarskompetens under förskoleåldern. Barnet trivs och utvecklas bäst i en subjektrelation 

där hon får känna sig självständig och kan vara aktiv i sitt relationsskapande med omvärlden. 

I de traditionella teorierna, som till exempel Freuds, ser man på barnet i en 

subjekt/objektrelation där den vuxna är den mer aktive och stimulerar barnet. Juul & Jensen 

(2003) menar att avgörande för att utveckla en god relation är ömsesidighet. (a.a.)  

Behov som inte är omedelbart livsavgörande kallas för sekundära behov. Dessa är 

grundläggande för att vi ska fungera socialt – exempel på sådana är gemenskap och trygghet. 

Tillfredsställelse av behoven av trygghet och gemenskap är helt avgörande för barns psykiska 

och fysiska utveckling. Dessa tankar har sin grund i Abraham Maslows (1908-1970) 

formuleringar kring de grundläggande behoven. Om barnet inte får dessa behov tillgodosedda 

kan det leda till livslånga fixeringar eller att det fastnar i beteendemönster för att få 

uppmärksamhet från omgivningen. (Olsson & Olsson, 2000) 

 

3.4.3 Trygghet och lärande 
I en rapport från Skolverket konstaterar man att det finns ett tydligt samband mellan elevernas 

måluppfyllelse i skolan och deras socioekonomiska bakgrund. Jämförelser mellan skolor visar 

att de skolor som väljer att satsa på både kunskap och omsorg, genom att sträva efter nära och 

förtroendefulla relationer mellan lärare, elever och hem, når en god måluppfyllelse. 

(Skolverket, 2005) 

Askland och Sataoen (2003) hävdar att barn som tidigt får erfarenhet av positiva relationer 

och god vänskap också får en trygg bas att bygga sina sociala uttryck och färdigheter på. 

Detta stärker barnets förutsättningar att utveckla sin kognitiva och sociala kompetens. (a.a.) 

Normell (2004) är mycket tydlig när hon uttrycker att det finns en mycket stark koppling 

mellan människans förutsättningar att känna trygghet och dess förmåga att ta till sig kunskap. 

(a.a.)  

Även Ogden (2001) lyfter fram några liknande tankar/råd till lärare som vill etablera och 

utveckla kontakt med eleverna. Han framhåller vikten av att pedagogen lär känna sina elever 

och att man tillåter eleverna att lära känna personen bakom yrkesrollen. Det är också viktigt 

att pedagogen visar att den bryr sig – kanske genom att intressera sig för elevernas 

fritidsintressen. Ogden menar att utvecklandet av barnets sociala kompetens kan ge en 

”vaccinationseffekt” som ger barnet bättre förutsättningar att möta stress och motgångar. 

Dessutom menar han att det finns klara kopplingar mellan barnets förmåga att utveckla social 

kompetens och dess möjlighet att klara av skolarbetet. (a.a.) 

Den relation man skapar till andra människor är beroende av vilka signaler man själv sänder 

ut till omgivningen. Barnet ska uppleva att det går att tala med den vuxne, att den vuxne lever 

upp till överenskommelser, att den vuxne är förutsägbar och trovärdig, att den vuxne lyssnar, 

att den vuxne tillfredsställer barnets centrala behov och att den vuxne är positivt inställd till 

barnet. Det är den vuxnes uppträdande mot barnet som skapar tillit. Vuxna måste göra sig 

förtjänta av denna tillit. Det handlar inte om stränghet eller snällhet från den vuxnes sida, utan 

om att barnet upplever att den vuxne är pålitlig, rättvis och går att tala med. Det är svårt att 
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skapa tillit, medan det är mycket enkelt att utplåna den. (Nordahl, Sorlie, Manger & Tveit, 

2007) 

 

3.4.4 Kommunikationsförmåga och dess betydelse för relationer 
En teoretiskt färgad definition av begreppet kommunikation, vore att beskriva det som att 

förmedla information. En direkt översättning från det latinska ordet ”commun” med ändelsen 

”ie” får betydelsen ”att framställa eller göra”. Man kan alltså koppla ihop begreppet ”att 

kommunicera” med ”att göra något tillsammans”, vilket ju snarare beskriver en dialog än en 

monolog. De inblandade gör något tillsammans – de skapar något nytt. (Juul & Jensen, 2003) 

Människans förmåga att kommunicera är avgörande för hur vi kan bygga, utveckla och vårda 

våra relationer. Det blir inte trovärdigt att säga att man bryr sig med ord samtidigt som 

ansiktsuttryck, mimik och kroppsspråk kanske sänder motsatta signaler. (Maltén, 1998) 

Kommunikativa signaler med bristande överensstämmelse skapar förvirring. Mottagaren blir 

otrygg och tappar i koncentration vilket naturligtvis leder till att eleven inte kan utveckla 

någon kunskap. Genom att inleda ett samtal med någon inleder man också en 

relation.(Crafoord, 1994)  

 

3.4.5 Pedagogens roll i samspel med elever 
Det är bara genom nära samvaro och samspel med barnet som vi verkligen kan utnyttja vår 

pedagogiska kompetens fullt ut. Pedagoger kan nå fram till samtalsposition med de flesta barn 

genom att utnyttja dess motivation och intresse. Skuld- och tabubeläggande av våra känslor 

gentemot barnet medför det bara att känslorna förblir undertryckta och omedvetna. 

Omedvetna känslor leder i sin tur till att vi inte kan kontrollera dem – vi läcker. Att vara 

empatisk varken hindrar eller står i motsättning till aktiv handling och gränssättande, 

korrigerande verksamhet. Genom att uppmärksamma barnet på dess eget inre liv - dess person 

istället för att se till barnets yttre beteende – dess handlingar, kommer vi inte att tycka illa om 

barnet. (Kinge, 2000) 

Om pedagoger gör en personlig investering i barnet, är det tillit barnet ger tillbaka. Det 

handlar sedan inte bara om att ta tillvara denna tillit, utan också om hur vi tar tillvara den – att 

vi ser barnet och bemöter det med respekt för dess eget människovärde. Det är att beklaga att 

många pedagoger har låtit avstånd bli en garanti för pondus och auktoritet. Det är ju 

egentligen precis tvärtom – barnen respekterar en tydlig och levande pedagog som vågar visa 

sin person. (Gren, 1994) 

 

3.5 Leken och dess betydelse 

Att leken är viktig för barns utveckling är nog de flesta överens om - det är svårare att hitta en 

samstämmig definition av begreppet lek. 

 

3.5.1 Några förklaringar av begreppet lek 
Man kan beskriva att leken förbereder barnet för vuxenlivet, att den är ett verktyg för lärande 

eller problemlösning. (Sandberg, 2002)  

Knutsdotter Olofsson (1987) beskriver leken som frivillig, lustfylld, spontan och utan mål.  

Hon menar att det bör vara processen och inte produkten som skall vara de väsentliga i all lek. 

Detta kan tolkas som att lekens styrs av de inre lustarna. (a.a.) 

Knutsdotter Olofsson (1991) förklarar att leken är en mental inställning – hon menar att den är 

ett sätt att förhålla sig till verkligheten; det som görs och tänks i detta förhållningssätt är inte 

vad det ser ut att vara, det är lek och ska därmed förklaras med utgångspunkt av det. (a.a.)  
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Skillnaden emellan lek och spel är att spelet har ett slut. Leken däremot kan hålla på och 

utvecklas över tid. Att leka handlar om att kunna plocka fram erfarenheter och skeenden som 

man varit med om. Detta måste kombineras med förmågan att se sig själv i förhållande till 

kamrater och förstå deras känslor, tankar och problemlösningar. Grundförutsättningen för att 

barn ska kunna leka är att de känner sig trygga och erbjuds en lekmiljö. (Wetso, 2006) 

Leken kan ses som en kombination mellan det synliga och det osynliga – där det är det 

osynliga som bestämmer huruvida aktiviteten är en lek eller inte. Det är svårt att finna en 

exakt och samstämmig definition av begreppet lek, kanske är det inte så viktigt heller. Det är 

betydligt viktigare att varje forskare formulerar en egen tolkning: ”detta är lek”. (Forsgård, 

1987) 

3.5.2 Lek och lärande 
Forsgård (1987) har iakttagit två former av inlärning via leken. Den ena är riktad mot 

inlärning av ett specifikt innehåll och den andra är den sociala inlärningen – inlärning av 

regler, normer och traditioner. Den lärarledda leken kan sorteras in under den förstnämnda 

formen av lek; kunskap förmedlas via leken i riktning från läraren till eleven. I den sociala 

lekinlärningen är utgångspunkten tvärtom; här är det barnet som styr. Den kunskap som 

förmedlas, både på ett medvetet och på ett omedvetet plan, överförs genom att barnet imiterar 

de modeller som det har valt ut. Dessa modeller, oavsett om de är vuxna eller barn, är oftast 

omedvetna om att de är del av en inlärningsprocess. Den avgörande skillnaden, mellan de två 

formerna av lärande genom leken, verkar vara att syftet i den sistnämnda är formulerat av 

barnet självt - inte av någon utomstående. (a.a.)  

När barnet ger sig hän i leken förvandlas verkligheten till något annat. Genom leken bearbetar 

barnet sina erfarenheter och upplevelser – det sker ett möte mellan den yttre och inre världen. 

Saker som barnet genom sina sinnen upplevt i den yttre världen stimulerar fantasin och blir en 

del av barnets inre värld. Människans sinnen är alltid öppna, vi lär oss och skaffar oss 

erfarenheter via våra sinnen. Allt detta sker helt automatiskt. Det lilla barnet lär sig oerhört 

fort genom leken. (Gårdsäter & Mitchell, 1999) 

Leken hjälper barnen att reflektera över nya saker som barnet har varit med om. I leken kan 

de bearbeta händelser och få en bättre kontakt med sin egen verklighet. Leken bidrar till att 

utveckla barnets fantasi och föreställningsförmåga. Barn i skolåldern tar in mycket ny 

kunskap och om pedagoger inte ger barnet möjlighet att bearbeta denna så slutar barnet att ta 

in ny kunskap. Det har visat sig att barn som har svårt för skolarbetet utvecklas bättre om de 

får hjälp av utvecklande lekpedagogik. (Knutsdotter Olofsson, 2003) 

 

3.5.3 Lekens regler och koder 
Knutsdotter Olofsson (2003) hävdar att alla barn föds med förmågan att leka, förutsatt att 

någon lär dem hur det ska ske. Det kan finnas anledningar till varför barnen inte leker om man 

studerar grundförutsättningarna för lek. Miljön kanske inte känns trygg för barnet, är man inte 

trygg på den stora skolgården kan man kanske inte ge sig hän i leken. Barnet kan då uppvisa 

ett sätt som vi upplever som okoncentrerat och barnet hoppar ifrån den ena aktiviteten till den 

andra. Kanske blir det mest att de går omkring och ser vad alla andra gör. Vuxna upplever 

ofta att de här barnen stör andra barns lek. Förmodligen har ingen lärt dem att leka eller har 

ingen stimulerat deras försök till lek, de vet inte hur de ska agera. En del barn kan ha svårt 

med att förstå lekens sociala regler. De kan ha svår för ömsesidighet och turtagning av olika 

anledningar. Det finns även en del barn som har svårt att förstå leksignaler och som visar 

bristande förmåga att skilja på verklighet och fantasi, de vill vara den de föreställer i leken 

och förstår inte att i leken låtsas man. I de fallen kan pedagogerna fylla en viktig roll och vara 

den som lotsar barnen i leken och tydliggör skillnaden emellan fantasi och verklighet för 
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barnen. Därför är det viktigt att barnen har någon som fortsätter att stimulera till lek så att de 

inte glömmer hur man leker och kan fortsätta att ha glädje av lekens vinster.  

 

Leken är naturens egen fiffiga pedagogik.(a.a. s.87)  

 

Det ska alltid ligga på de vuxnas ansvar att skapa en trygg miljö för barnen så att de kan leka. 

I detta sammanhang är det viktigt att påpeka att fri lek inte är detsamma som lek fri från 

vuxna. Barn som leker i större grupper behöver vuxenstöd långt upp i åldrarna. Begreppet fri 

lek bör istället förklaras som att det är barnen själva som bestämmer vad de vill leka. Den 

vuxne styr inte barnens lek, utan ger barnen förutsättningar att utveckla leken i den riktning 

som barnen önskar. (a.a.) 

Barn visar att de befinner sig i lek genom att signalera med ögon, mimik, röstläge, sätt att tala 

och genom sitt beteende. Leksignalerna är inte kopplade till enbart lekens inledning, utan 

pågår så länge leken pågår. I leken talar barnen ofta i förfluten tid, just för att markera att det 

handlar om fiktion.  När barn sänder ut dessa leksignaler skapar de en ram runt leken – 

innanför denna ram regerar lekens logik och alla som deltar är medvetna om att stolen är en 

häst och att köket är ett stall. (Knutsdotter Olofsson, 1991) 

 

 

3.6 Rastaktiviteter 

Ursprungstanken med skolgården/rasten var att den skulle ge eleverna möjlighet till frisk luft 

och låta dem komma ut från klassrummet en stund för att röra på benen. Detta i kontrast till 

stillasittandet i klassrummet. Idag finns forskning på området som menar att det som sker på 

skolgården har en central roll för elevernas utveckling och lärande. Det bör vara viktigare att 

se på skolgården och vad den har att erbjuda ur ett specialpedagogiskt perspektiv, där får den 

en betydande roll för hur eleverna ges möjlighet till lek och interaktion med kamrater. Rasten 

ger även tid för rekreation och återhämtning. Man bör därför planera skolgården omsorgsfullt 

genom att se till elevernas önskningar, intressen och behov. (Gårdsäter & Mitchell, 1999) 

Rasten bör ses som ett mycket viktigt inslag i skolan. På rasten är det många olika aktiviteter 

igång samtidigt och många barn ute. Några spelar kanske boll, medan andra spelar kula, en 

del gungar och några leker. Elever har kanske valt att vara ensamma eller är tvingade till det 

valet av olika skäl. De flesta barn möts i löst sammansatta grupper; en del tillfälliga och en del 

väl sammansvetsade som bygger på relationerna. Det är vanligt att ett gemensamt intresse, en 

lek, gemensamma bekymmer skapar dessa grupperingar. Hur stabila grupperingarna blir beror 

på deltagarnas intresse - känner någon sig förbisedd bryts grupperingarna. Konfliktsituationer 

uppstår ofta och då kan det behövas ett ingripande av rastvakten. (Forsgård, 1987)   

 

3.7 Den specialpedagogiska rollen 

I examensordningen för specialpedagogutbildningen (Utbildningsdepartementet, 2007) anges 

vilka mål studenten förväntas uppnå för specialpedagogexamen.  

 

Studenten skall; 

– visa förmåga att kritiskt och självständigt identifiera, analysera och medverka 

i förebyggande arbete samt i arbetet med att undanröja hinder och svårigheter i 

olika undervisnings- och lärandemiljöer,  

– visa förmåga att kritiskt och självständigt genomföra pedagogiska utredningar 

och analysera svårigheter på organisations-, grupp- och individnivå,  
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– visa förmåga att utforma och delta i arbetet med att genomföra 

åtgärdsprogram i samverkan mellan berörda aktörer samt förmåga att stödja 

barn och elever och utveckla verksamhetens undervisnings- och lärandemiljöer,  

– visa fördjupad förmåga att vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare 

i pedagogiska frågor för kollegor, föräldrar och andra berörda, och  

– visa förmåga att självständigt genomföra uppföljning och utvärdering samt 

leda utveckling av det pedagogiska arbetet med målet att kunna möta behoven 

hos alla barn och elever. (SFS 2007:638 s.5) 

 

Här kan vi särskilt notera examensordningens tydlighet gällande vilka förmågor 

specialpedagogen förväntas ha med sig ut i yrkeslivet.  

Nilholm (2003) presenterar tre synsätt som ur ett vetenskapligt perspektiv (genom 

frågeställningar, metoder och teorier) ser på specialpedagogik; det kompensatoriska 

perspektivet, det kritiska perspektivet samt dilemmaperspektivet. 

Det kompensatoriska perspektivet har under lång tid varit det dominerande. Målet är att 

identifiera problemgrupper, hitta neurologiska och psykologiska processer för att förstå 

problemen samt utifrån dessa föreslå åtgärder som kompenserar problemen hos individen. 

Det kritiska perspektivet utgår ifrån att specialpedagogik är förtryckande och utpekande mot 

individen. Målet är att avskaffa begreppet specialpedagogik genom att skolan ska förmås att 

möta varje individs behov utifrån dess egna förutsättningar. 

Dilemmaperspektivet grundar sig på att det finns motsägelser i de mål som skolan ska 

tillfredsställa. Ett dilemma är att ge alla elever liknande förutsättningar å ena sidan samt att 

anpassa skolan för att utveckla varje elevs individuella förutsättningar å andra sidan. (a.a.) 

Bladinis (2004) undersökningar visar att många specialpedagoger ser sig själva som det 

utsatta barnets försvarare. Hon menar bl. a. att det finns en stor risk att specialpedagogens 

egen bild av svårigheterna kan ställa sig i vägen för pedagogens beskrivning och andra 

alternativa beskrivningar. Hon varnar för att det kan leda till relationsproblem mellan 

pedagogerna och specialpedagogen. Specialpedagoger som iakttar ett alltför ensidigt 

barnperspektiv och låter relationen mellan sig själv och barnet överskugga förmågan till 

perspektivskifte. (a.a.)  

Samtidigt finner andra forskare att det finns ett tydligt uppdämt behov av att 

specialpedagogen intar positionen ”det utsatta barnets försvarare”;  

 

De utstötta eleverna är beroende av personer som argumenterar för och 

bevakar den sammanhållna utbildningen och som i sin argumentation 

frammanar den universella goda viljan i en utbildning för alla. Häri ligger 

grunden för ett samhälle där jämlika villkor råder. (Helldin, 1997 s.164) 

 

Persson (2001) konstaterar att "en skola för alla" har varit en politisk intention i 40 år. Han 

förmedlar en dyster bild av skolan i allmänhet, men framförallt påvisar han brister i stödet 

som elever i svårigheter får i form av exkluderande specialpedagogiskt stöd. Han menar att 

utestängning av enskilda elever från ett större socialt sammanhang (exempelvis klassen) 

snarare försämrar elevens möjligheter att utvecklas utefter sina egna förutsättningar. Persson 

konstaterar att skolans uppdrag är motsägelsefullt; han menar att barn är olika – redan när de 

börjar i skolan och att det inte är skolans uppgift att minska denna naturliga variation av 

olikhet. Alla barn har rätt utveckla sitt eget lärande, i sin egen takt. Ändå förväntas skolan 

sätta betyg på eleverna som bygger på i vilken grad de uppnått redan uppsatta kunskapsmål. 

Persson vill istället ge eleverna sammanfattade omdömen grundat på det arbete de lägger ned 

i skolan. Först då kan man bedöma i vilken grad den enskilda eleven utvecklats. Han betonar 

att behov av särskilt stöd är ett pedagogiskt problem som ska lösas av pedagoger och 
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specialpedagoger tillsammans. Det bör betyda att ingen kan lägga över ansvaret på den andre, 

arbetslaget har ett gemensamt ansvar. Skolans problem nummer ett är att den inte förmår att 

möta alla elever. Det leder till att specialpedagoger får ta de besvärliga och de svaga. 

Klassläraren fortsätter i de uppkörda hjulspåren. Detta leder i sin tur till att elever i mycket 

uttalad svårighet inte får tillräckligt stöd. (a.a.) 

Persson (2002) har funnit att var femte elev av de som anses ha behov av särskilda insatser 

aldrig får det. Mindre skolor, skolor med hög personaltäthet och skolor med hög andel 

specialpedagoger har bättre förutsättningar att identifiera elever som har behov av 

stödåtgärder. Persson konstaterar vidare att specialpedagogen lägger ned ett stort arbete på att 

identifiera elevers svårigheter, medan de i betydligt mindre omfattning studerar hur lärarnas 

sätt att undervisa påverkar eleverna. Det innebär att man har synsättet att roten till problemet 

finns hos eleven. (a.a.) 

Jönsson & Tvingstedt (2002) beskriver i sin rapport att eleverna i överlag är mycket positiva 

till specialundervisning. Den är något de ser fram emot, något som bryter av tristessen och 

som närmast upplevs som en belöning. Många elever berättar om annorlunda inslag i 

undervisningen; datorspel, rita på tavlan m.m. Andra elever för fram att under dessa lektioner 

blir de sedda, de får lärarens uppmärksamhet, att lektionerna upplevs lugnare, att man som 

elev får mer gjort och förstår bättre. Det finns de elever som finner det utpekande att lämna 

klassrummet, andra elever tycker att de förlorar i det sociala samspelet när de skiljs från sina 

klasskamrater. Rapportens avsikt är att försöka identifiera hur eleverna, som tagit del av 

specialpedagogiska åtgärder, tänker kring skola och specialpedagogik samt studera den 

inofficiella diskurs som uppstår bland barnen. (a.a.)  
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4 TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 
 

I vår studie utgår vi ifrån föreställningen att det relationella perspektivet är viktigt i skolans 

värld. Vi har därför valt att lyfta fram Lev Vygotskijs teorier som vi ständigt inspireras av. 

4.1 Historik 

Lev Semenovich Vygotskij föddes 1896 och växte upp i Vitryssland som då tillhörde Sovjet. 

Vygotskij var jude och därför förbjöds han att gå i skola, eftersom judar diskriminerades i 

Ryssland på den tiden. Vygotskij fick med sin familjs hjälp studera privat, bland annat 

litteratur och filosofi. Han fick senare en plats på universitet, under åren 1913-1917, då läste 

han ämnen såsom; litteratur, historia, juridik, konst, filosofi samt konst. Han skrev en 

avhandling om Hamlet. Sin profession som lärare inledde Vygotskij i sin hemstad Gomel 

1917 ungefär samtidigt som den ryska revolutionen bröt ut och det blev nu tillåtet att som 

jude undervisa. Han arbetade som lärare i en yrkesskola och undervisade i ämnena; ryska, 

estetik, litteratur och filosofi under sju år. I undervisningen för blivande lärare hade han 

ämnena logik och psykologi. Vygotskij blev även ledare vid en pedagogisk institution i 

Gome. Han var en god talare ofta höll föredrag. Vygotskij arbetade under 1920-talet med 

utvecklingsstörda barn, han började intressera sig för psykologi och grundade ett psykologiskt 

laboratorium. Han hade för avsikt att utveckla en psykologisk teori på marxismens och den 

dialektiska materialismens grund. Han ville utveckla en enhetlig psykologisk teori om 

människans psykiska och sociala utveckling och påbörjade studier inom dessa områden. År 

1924 erbjöds Vygotskij en forskartjänst vid psykologiska institutet vid Moskvauniversitet, 

efter att de hört honom kritisera Pavlovs reflexologi under en föreläsning. Vygotskij menade 

att man inom den vetenskapliga psykologin inte kunde bortse från människans existens och 

medvetande. Han kritiserar Pavlovs synsätt, som beskriver människan som en biologisk 

varelse med enkla reaktionsmönster. I Moskva arbetade han bland annat med Alexej Leontjev 

och Alexander Luria. Vygotskij ville finna en helt ny psykologi och valde att bortse från de 

två huvudinriktningar som den dåvarande psykologin hade; reflexologi och behaviorism. Den 

förstnämnda förklarade psykologiska utvecklingar och grundläggande beteenden som enkla 

handlingssätt. Den andra belyste människans andliga natur och var av inåtvänd och ensidig 

tradition. Det var även under detta år som Vygotskij skrev boken om pedagogisk psykologi. 

Vygotskijs kunskaper spreds snabbt och han var känd som en energifylld filosof i Moskva. En 

stor grupp av olika människor runt Vygotskij ville sprida hans psykologi. Vygotskij skapade 

en intuition för forskning om neurologi och handikapp, han prioriterade och behandlade 

företrädesvis handikappade barn, men även avvikande beteenden och utvecklingstörningar 

intresserade honom. Vygotskij hade flertalet föreläsningar i Leningrad 1933 om barns lek, där 

han förmedlade sina tankar om den proximala utvecklingszonen - vilken behandlar skillnader 

mellan det som individen kan utföra själv och vad hon kan göra tillsammans med andra. Den 

handlar även om vad barn kan lära sig vid en viss tidpunkt. Vygotskij menade att det fanns en 

gemensam koppling mellan tal och tänkande; tänkande uttrycks genom språket och tanken 

söker sin mening i ordet - han lyfter fram att det finns ett samband emellan tanke och ord. 

Vygotskij ansåg även att jagbetonat tal inte försvinner i sex- eller sjuårsåldern, utan istället får 

en plats i barnets medvetenhet och blir ett språkburet tänkande. 1933 påbörjade Vygotskij en 

bok: Tänkande och tal, möjligen en av de viktigaste han skrivit. Boken är en sammanfattning 

av hans teorier om människans medvetenhet. Två år efter Vygotskijs död, 1936, förbjöds alla 

hans skrifter av Stalin. En liten grupp av personer förde ändå hans tankar vidare och 1958, 

under Chrusjtjov regering, började Vygotskijs texter att spridas internationellt. 
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4.2 Pedagogik 

Vygotskijs pedagogiska teorier grundas på den marxistiska synen på människans materiella 

verklighet och hennes medvetande. Det betyder att vårt tänkande påverkas av den miljö vi 

befinner oss i. Varje enskild människa har en egen miljö och historia, detta utvecklar oss till 

olika individer med olika erfarenheter och specifika kunskaper. Det lilla barnet tar först 

intryck av och styrs av saker, ljud och föremål. När barnet utvecklat sitt språk, blir det alltmer 

styrt av sina tankar. Barnet bearbetar sina tankar, upplevelser och sin förståelse av sin 

omgivning i detta sammanhang, menar Vygotskij att leken är ett viktigt redskap. I leken kan 

barnet testa sin verklighet för att senare utveckla förståelse av den. Genom leken lär barnen 

rationellt tänkande, de gör sig medvetna om det som sker runtomkring dem - leken är ett sätt 

att lära sig om sin framtid. Vygotskij menar att all undervisning och uppfostran har en social 

läggning, den är knuten till verkligheten omkring oss och till våra erfarenheter. Barnet lär sig 

genom verkligheten och hur hon blir rustad att tyda dessa intryck och upplevelser spelar stor 

roll. Vygotskij anser att teoretisk kunskap inte är något värd om den inte kan användas. Barnet 

är skapat för handling och meningsfull aktivitet. Det är inte möjligt att studera barnet 

individuellt, eftersom man måste förstå att allt existerar i ett sammanhang och står i relation 

till vartannat Vygotskij grundar sina tankar på dialektik och är kritisk gentemot dualismen. 

Lärandet måste vara ett samspel mellan tre olika och aktiva aktörer; en aktiv elev, en aktiv 

lärare och en aktiv social miljö. Han menar att aktiv kunskapsutlämning ifrån pedagog till 

elev gör eleven till en passiv mottagare av samhällets värderingar, det bör istället vara ett 

samspel emellan pedagog och elev där pedagogen kan agera vägvisare. Pedagogen uppgift bör 

vara att skapa en bra social miljö för eleverna, för att sedan kontrollera att samspelet mellan 

elev och miljö fungerar. Som god pedagog, ska man enligt Vygotskij, ha god kunskap om den 

sociala miljön för att kunna handleda sina elever. Eleven påverkas av sin miljö, det är 

pedagogens uppgift att inte enbart vara förmedlare av nya kunskaper och följa läroplanen, 

utan pedagogen måste se elevernas intressen och identifiera deras behov samt få dessa att 

samspela. Pedagogen skall vara den som handleder och förbereder eleven mot att utveckla 

färdigheter, att lära för livet. Han konstaterar att lärande är den avgörande beståndsdelen i all 

utveckling och att drivkraften till utveckling kommer ifrån de samspel som barn deltar i, 

däribland samspelen i skolan och de relationer som finns där. Enligt Vygotskij sätt att tänka är 

den sociala miljön en av de viktigaste beståndsdelarna i allt lärande. (Lindqvist,1999) 

 

4.3 Våra tankar 

Vi pedagoger kan inte ensidigt fokusera på att förmedla nya teoretiska kunskaper till eleverna, 

vår uppgift är snarare att förbereda dem för livet. Eleverna ska utveckla färdigheter i hur de 

hanterar det sociala samspelet; de ska lära sig att leka, utveckla och underhålla goda relationer 

och revoltera mot föräldragenerationen för att slutligen växa upp och bli självständiga 

individer.   

 

  



  

27 

 

5 METOD 
Här följer en presentation av våra tankar kring metodval, etiska överväganden och alternativa 

metoder vi kunde ha använt oss av. 

5.1 Val av metod  

Vi har noggrant övervägt vilken metod som skulle passa för vår studie och var vi skulle 

genomföra den. Med tanke på att vi ville studera rasten som fenomen blev valet att göra detta 

på en för oss känd skola.  Detta har vi diskuterat för och emot. Nackdelarna skulle kunna vara 

att vi redan bär med oss förutfattade bilder av hur rasten fungerar. Närvaron av en för eleverna 

känd person skulle kunna påverka hur eleverna agerar. Fördelar skulle kunna vara att vår 

närvaro inte stör eftersom vi båda i olika grad känner till skolan, vi får därmed lättare tillgång 

till att göra vår studie eftersom vi redan har relationer till kollegiet och de skulle därmed 

kunna var mer välvilligt inställda till att samarbeta. Vi kom fram till att fördelarna med att 

göra en studie på en, för oss båda, känd skola överväger.  

Vår undersökning är inspirerad av etnografiska studier, den beskriver verkligheten sedd 

genom informanternas ögon. Studien lägger tyngdpunkten på relationer, processer och 

samband samt deras inbördes samspel. (Denscombe, 1998) Om man som forskare avser att 

studera ett visst sammanhang, där man på förhand vet att man har intressen och värderingar, 

är det ändå möjligt att få fram tillförlitlig kunskap. Vi är medvetna om att vår närvaro 

påverkar det som sker i vår omgivning. Objektivitet och fullständig värdefrihet bör ses som en 

omöjlighet. Man kan till och med påstå att hela idén om värdefri forskning i sig är en 

värdering. (May, 2001) Vi har använt oss av observationer och kompletterar det materialet 

med kvalitativa intervjuer. Dessa båda metoder kompletterar varandra väl och ger oss en 

djupare information av det vi vill undersöka. En del saker går bara att se under observation 

och en del går bara att få svar på under en intervju. (a.a.) Vår studie kunde genomförts med 

enkäter, kritik mot denna strategi hade varit att den skapar mätningar istället för förståelse och 

utesluter den nyanserade bild av verkligheten vi är intresserade av att återskapa. (Denscombe, 

2000)  

5.1.1 Etiska överväganden  
Vi har följt Vetenskapsrådets (1996) fyra etiska principer genom hela studien, innebärande att 

vi har tagit hänsyn till; 

 

1. Informationskravet; syftet med vår studie har förklarats för dem som deltar. 

2. Samtyckeskravet; deltagarna har informerats om att de själva bestämmer över sitt 

deltagande i studien och kan när helst de önskar avbryta sin medverkan. 

3. Konfidentialitetskravet; vi har garanterat alla informanter full konfidentialitet och 

kommer att förvara deras uppgifter så att ingen utomstående får tillgång till insamlad data 

eller personuppgifter. 

4. Nyttjandekravet; vi har berättat att materialet vi får via vår studie, enbart kommer att 

användas i denna studie. 

  

Vi anser inte att vår studie kommer att försämra situationen eller skada dem vi studerar. 

Eftersom syftet med studien är att undersöka och beskriva rasten som fenomen ur ett 

relationellt/specialpedagogiskt perspektiv med utgångspunkt i elevers och pedagogers syn på 

den. (Vetenskapsrådet, 1996)  

Vi har skickat ut brev med svarstalong till alla målsmän gällande elever som berörs av studien 

där vi informerat om vår studie och gett alla frivillighet att delta eller inte samt lovat full 

anonymitet. Vi lämnade ut brev till samtliga elever (52 stycken) och fick tillbaka 44 stycken 

svarstalonger – samtliga var medgivanden. De 8 elever som inte har lämnat tillbaka talongen 
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har inte deltagit i vare sig enskilda observationer eller i intervjuer. Pedagogerna har tillfrågats 

muntligen och även här har responsen till att delta i vår studie varit positiv. Skolans rektor har 

tillfrågats och han har lämnat sitt godkännande till att vi genomför studier på skolan. Vår 

förhoppning är att vi, med hjälp av det material vi får fram, kan hjälpa till vid utveckling och 

förbättring av rastsituationen för såväl elever som för pedagoger. Vi avser därför att låta den 

berörda skolan ta del av vårt färdiga examensarbete. (Kvale, 1997)      

5.1.2 Observation 
De inledande observationerna startade redan i klassrummet 20 minuter innan rasten bör, för 

att undersöka om och hur elever samt pedagoger förbereder sig för rast. Under rasten utgick vi 

inledningsvis från ett kategorischema, för att på ett tydligt sätt kunna särskilja elevernas 

gruppsamspel och identifiera deras aktivitetsval. Vi utgick ifrån ett papper med kolumner att 

fylla i (se bild I) då vi gick ut på elevernas rast.  

 

Bild I 

 

          

        

        

  

 

Under rasten började vi fylla i det från början tomma kategorischemat som, när det ringde in 

efter ett av observationstillfällena, såg ut som på bild II. 

 

Bild II 

 

 Fotboll   Musikrum Uppehållsrum  Labyrint Kinagunga  Går runt   Bandy 

Flickor 7  7  4 2  

Pojkar 8 4 7 1   2 

  

 

Fördelarna med att använda sig av ett kategorischema är att man kan observera många 

individer samtidigt på en större yta - i vårt fall; en skolgård. Nackdelen kan vara att man låser 

sig vid redan förutbestämda föreställningar och därför missar det oförutsedda eller viktiga 

iakttagelser och händelser. (Rubinstein Reich & Wesén, 1986) Som observatör är det därför 

viktigt att man är flexibel och lämnar utrymme och möjligheter att ändra och göra 

förändringar i sitt kategorischema. Exempelvis, om det vid tredje observationstillfället blir snö 

och eleverna väljer att åka pulka i pulkabacken, då kan vi inte stå kvar vid fotbollsplanen och 

förvänta oss att kunna göra iakttagelser där.  

Vid dessa inledande observationstillfällen valde vi att fortsätta observationen även efter 

rastens slut, för att studera om och i så fall hur rasten följs upp i klassrummet.  

Med hjälp av de data vi fick fram ur kategorischemat, gjorde vi sedan så kallade löpande 

observationer över företeelser och individer som vi ville undersöka ytterligare.  

5.1.3 Intervju 
Vi använder oss av kvalitativa intervjuer med elever och deras pedagoger eftersom syftet med 

studien är att belysa och beskriva rasten som fenomen ur ett relationellt/specialpedagogiskt 

perspektiv med utgångspunkt i elevers och pedagogers syn på den.  Den kvalitativa intervjun 

är väl överensstämmande med syftet eftersom en av fördelarna med kvalitativa intervjuer är 

att vi kan använda oss av öppna frågor som vi sedan kan utveckla efterhand genom att fylla på 
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med följdfrågor. Vi kan på detta sätt lättare förstå verkligheten sedd ur informanternas 

perspektiv och få del av deras kunskap som i sin tur kan berika vårt sätt att uppfatta rasten. Vi 

kommer båda två att delta under intervjuerna, det gör det möjligt för oss att tolka 

ansiktsuttryck, tonfall och annat som händer vid samtalet.  Vi vill på så vis få möjlighet att 

återskapa en nyanserad bild av de intervjuades upplevelse av sin verklighet. Till vår hjälp 

kommer vi att ha en tematiserad intervjuguide (se bilaga II och III). Vi kommer att vara 

tydliga mot intervjupersonerna att de får ta upp och utveckla frågorna om de vill. Samtliga 

informanter kommer att få samma teman gällande frågorna, dock anpassas intervjuguiden 

både till eleverna och pedagogerna. Vi anser att frågorna är så pass grundläggande att 

informanterna kan svara på dem utan förberedelser. (Kvale 1997) 

 

5.2 Urval och genomförande 

Vi har valt att fokusera vår studie på elever i årskurs fem i en medelstor svensk skola. De är 

uppdelade i två klasser med sammanlagt 52 elever. Dessutom har vi tagit del av den kunskap 

om eleverna som finns hos pedagogerna i elevernas nätverk; klasslärare, fritidspedagog och 

specialpedagog. Vi inleder med observationer byggda på ett kategorischema. Observationerna 

börjar 20 minuter innan rasten, pågår under hela rasten för att avslutas 10 minuter in på den 

efterkommande lektionen. Vid senare observationstillfällen övergår vi till enskilda 

elevobservationer. Några observationer har gjorts ”dubbelt” dvs. vi har båda observerat 

samma situation - samtidigt. Detta gör det möjligt att jämföra våra respektive iakttagelser. Det 

är dock viktigt att påpeka att ingen observation kan anses vara ”den rätta” tolkningen av en 

upplevelse, snarare bör man se dem som komplement till varandra. 

Ur elevgruppen har vi valt ut fem elever att intervjua. Urvalet skedde genom att vi att 

plockade ut var femte medgivandeformulär tills vi hade fem elevnamn (se bilaga I). 

Intervjuerna genomförs även med fem pedagoger som är finns i elevernas nätverk. 

Vi började intervjuerna med att tacka informanterna att de tagit sig tid att komma. De 

informerades lite om vår bakgrund och om själva fältstudien samt om intervjuns upplägg. Vi 

följde de viktigaste etiska principerna i forskning, som ”att inte skada någon, rätten till 

anonymitet, öppenhet och att inte kränka privatlivet” (Svensson & Starrin, 1996). 

Informanterna garanterades anonymitet och vi framhöll att de inte behövde svara på frågor 

som de inte önskade besvara. Vi bad om tillåtelse att få använda diktafon (bandspelare). 

Lokalen, som intervjuerna genomfördes i, används övrig tid till planeringsrum för pedagoger. 

Lokalen fanns tillgänglig under samtliga intervjuer och ligger på ett annat våningsplan än 

klassrummet, därför kunde vi sitta ostört och bekvämt. 

 

5.3 Bearbetning av observationerna 

Kategorischeman och övrigt observationsmaterial har renskrivits löpande och efterhand som 

de genomförts. Denscombe (1998) betonar vikten av att man snabbt renskriver sina 

anteckningar ifrån fältet eftersom minnet lätt sviker, det är även lätt att tankar man haft under 

observationstillfället försvinner. Bearbetning av materialet har fortsatt genom att vi vid 

upprepade genomläsningar och inbördes diskussioner har definierat och noterat intressanta 

fenomen samt identifierat likheter och skillnader. De företeelser och aktiviteter som vi funnit 

intressanta sorterades sedan utefter vår problemformulerings tre huvudområden; Aktivitet, 

Relation/interaktion samt Känslor. (May, 2001)  
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5.4 Bearbetning av intervjuer 

Vi har noterat att det finns två sätt att redovisa utskrift av intervjumaterial. Det ena är att göra 

ett sammandrag och det andra är att göra en fullständig utskrift av intervjuerna. Enligt 

Widerberg har båda sätten för- och nackdelar. Sammandraget kan ge en helhetsbild som inte 

är lätt att se i en intervjuutskrift. Det kan även innehålla viktig information som inte blir 

inspelat därför att samtalet fortsatt efter att intervjun var avslutats eller diktafonen stängts av. 

En ordagrann intervjuutskrift ger oss information om hur intervjupersonen och även 

intervjuaren agerade under samtalet. Detta ger intervjuaren möjlighet att studera sig själv i 

denna roll. Intervjuaren får då möjlighet att lära sig av sina egna misstag och se hur mycket 

hon/han styrt intervjun. Hela intervjuutskrifter ger möjlighet till analys av språk, uttryck och 

avbrott medan sammandrag inbjuder till reflektioner om till exempel kroppsspråk som bör 

antecknas. (Widerberg, 2002)  

Det är i sammanhanget viktigt att påpeka att det sker en konstruktion när man översätter den 

muntliga kommunikationen till skriftlig. Utskrifter av intervjuer inte är någon kopia av en 

”ursprunglig verklighet” utan måste ses som en tolkande konstruktion. När en muntlig 

intervju omvandlas till skrift måste en rad ställningstaganden och tolkningar göras. (Bladini, 

2004) 

 

Vi har valt att göra först en fullständig version av intervjuerna som vi sedan har gjort 

sammandrag av, dessa sammandrag har genomförts i två steg. I vårt arbete använder vi 

kortare versioner av de intervjusammandrag som gjorts, intervjuguiderna bifogas som en 

separat bilaga. 

 

Det första steget i en analys handlar om att sortera materialet. Det mest traditionella och 

vanligaste tillvägagångssättet inom kvalitativ forskning är tematisk sortering. Vi sorterade 

intervjusvaren för hand, skrev ut intervjusammandragen först från varje informant. Vi förde 

sedan ihop alla informanternas svar till ett gemensamt sammandrag och markerade svaren 

från de olika informanterna med olika bokstäver under varje fråga och undersökningsområde. 

Det gjordes ett sammandrag för pedagoger och ett för elever. När det var klart letade vi fram 

citat som kunde exemplifiera våra resonemang. Vi numrerade de citat som vi vill ha med på 

följande sätt: ex. A:3:1. Bokstaven visar vilken respondent som svarat. Första siffran anger 

ifrån vilket område frågan kommer, sista siffran visar vilken fråga som besvarats.  På detta 

systematiska sätt gick vi genom alla intervjuerna och hittade bra och uttrycksfulla citat som vi 

kunde använda oss av i varje undersökningsområde.  
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6 RESULTAT 
Vi redogör här för de resultat som våra studier gett genom att presentera en kort analysdel 

efter varje observation och intervju. Vi kommer dock att avsluta med en sammanfattande 

analys, där vi även gör jämförelser mellan observationer och intervjuer, för att förmedla en 

övergripande bild. 

6.1 Resultat och analys av observationerna 

Här följer en presentation av resultaten från våra observationer. Observationerna redovisas i 

sin fulla längd och utan redigering. Direkt efter varje observation formulerar vi en kort analys. 

Vi vill på så sätt ge läsaren en tydlig inblick i varje enskild observation och de slutsatser vi 

drar av dem.  

 

Centralskolan 2009-01-29 Observationstillfälle 1, observation 1 (klassrummet) 

Kl. 09.10-09.30 

De båda femmorna är blandade i engelskagrupper. Läraren har genomgång av texten som man 

haft i läxa. 

Greger ser drömmande ut – gäspar, tittar i taket och viftar med benen. Det är lugn stämning i 

klassrummet. Lotta skriver något på små lappar?! Svårt att höra vad eleverna läser, läraren 

påpekar detta. Lisa och Fanny tisslar och fnissar tyst. De spelar ”glosmemory” i mindre 

grupper (3-4 st), övriga läser för läraren och för assistenten. Greger deltar ej – har fått en 

annan uppgift av läraren; hämtar material i sitt fack – låååångsamt. Ljudnivån höjs något när 

eleverna spelar, men spelet flyter på bra. Hanna sneglar mot klockan (09.24). Lisa och Fanny 

är oense om spelets regler. Ljudnivå höjs ytterligare. Någon har öppnat dörren, det hörs sorl 

från elever i trapphuset. Läraren säger: ”Nu får ni prata tystare!” Ljudnivån sjunker genast 

något. Läraren sneglar mot klockan på väggen, samtidigt som det ringer ut till rast. Elever 

från andra engelskagrupper kommer: ”Vi ska till uppehållsrummet!” Håkan har 

innebandyklubba med ut från klassrummet. Några tisslar bakom min rygg… ”Aj, som fan 

Emma!” Några tjejer skojbråkar. En flicka väntar otåligt på någon utanför klassrummet. En 

annan flicka dröjer sig kvar vid ytterkläderna. 

 

 

Centralskolan 2009-01-29 Observationstillfälle 1, observation 2 (klassrummet) 

 

Kl. 09.10-09.30 

De båda femteklasserna är blandade i grupper och har engelska. Det pågår högläsning i 

klassen då vi kommer. En elev verkar inte hänga med alls i vad det är som händer på 

lektionen och verkar helt upptagen i sig själv. Några elever som sitter två och två viskar med 

varandra. En elev sitter och skriver på lappar. Läraren som står långt fram i klassrummet ber 

en elev längre bak att läsa högre. Efter det att läraren avslutat gemensam högläsning skall 

eleverna två och två spela ett spel med engelsk-svenska ord de tillverkat i läxa. Under tiden 

ska läraren och hennes assistent gå runt och lyssna när eleverna enskilt läser högt. En elev tar 

fram riskakor och börjar äta dem. Den elev som inte hängde med innan har inte heller gjort 

sin läxa utan får nu tydligare instruktioner av sin lärare. Alla verkar komma igång med sina 

spel. Det blir något högre ljudnivå i klassen under spelet. Läraren säger till två elever att 

dämpa sig. Elevassistenten uppmärksammar två elever med en kommentar att det snart är rast 

då eleverna ber att få läsa högt senare. Ljud kommer ifrån trapphuset och de elever som varit 

på annat håll kommer tillbaka till sina bänkar för att lämna böcker. Tre elever som sitter 

tillsammans uppmärksammar klockan och uttalar att det är snart rast. Klockan ringer och 

fröken säger att det nu är rast. Några elever dröjer sig kvar och frågar om de kan vara inne på 

rasten. Det är alltid bra med frisk luft, säger läraren. Tre elever dröjer sig kvar och ställer sig 
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sedan i skolsköterskans väntrum som ligger i samma korridor som deras klassrum. De lämnar 

sedan sin plats i väntrummet mot slutet av rasten. En elev verkar mest inte veta var han ska 

och dröjer kvar går sedan sakta nerför trapphuset.  

 

Analys: 

Vi noterar att ljudnivån höjs, elever börjar röra på sig, de återvänder från andra lektionssalar 

och det sker en allmän förberedelse bland eleverna för rast ungefär fem minuter innan det 

ringer ut. Läraren försöker upprätthålla ordningen för att få eleverna att fortsätta arbetet 

genom tillsägelser. Det är tydligt att eleverna vill förbereda sig för rast. När några elever 

frågar om de får vara inne på rasten. Läraren svarar nej. De tre flickorna som går till 

skolsköterskan och stannar där halva rasten. 

 

 

 

Kategorischema över rasten 09.30-09.50: 

 

Bild III 

 

 Fotboll   Musikrum Uppehållsrum  Labyrint Kinagunga  Går runt   Bandy 

Flickor 7  7  4 2  

Pojkar 8 4 7 1   2 

  

Kommentarer: På fotbollsplanen spelar pojkar och flickor fotboll; pojkarna kombinerar 

emellanåt spelet med att brottas med varandra, medan flickorna varvade spelandet med prat i 

mindre grupper. I musikrummet spelar några elever instrument i grupp under ledning av 

pedagoger, medan andra väntar på sin tur och sitter och pratar. I uppehållsrummet spelar 

eleverna spel eller sitter och läser i serietidningar – även här finns en vuxen; skolvärdinnan. 

Kina-gungan är ett större lekredskap med plats för fyra barn åt gången. Labyrinten är gjord av 

stora stenar, där eleverna har möjlighet att springa omkring. Vid detta tillfälle gick en elev 

ensam omkring i labyrinten. Man spelade bandy på skolans bandyplan. Flickorna som gick 

runt skolbyggnaderna samtalade. De två populäraste aktiviteterna, bland såväl pojkar som 

flickor, är fotboll och vistelse i uppehållsrummet.  

Vi identifierade 42 stycken femteklassare på skolgården. Det går 52 elever i de båda 

klasserna. Vi observerade att de tre flickorna som gick till skolsköterskan och stannade där 

under halva rasten. Det fanns två vuxna ute under rasten. 

 

 

Analys: 

Av de elever som vi identifierat, kan vi se att flertalet är aktiverade – både fysiskt och socialt. 

Dock har vi funnit att en elev ägnade sig åt ensamlek vid skolans labyrint, som vid detta 

tillfälle i övrigt var tom på elever. Frågan är om ensamheten är påtvingad eller om den är 

självvald samt om den är ofta förekommande eller om det är en engångsföreteelse.  

Vi upplevde att det fanns ett positivt samspel mellan dels rastvakter och elever samt mellan 

eleverna på skolgården.  

 

 

09.50-10.00 Observationstillfälle 1, observation 3 (klassrummet) 

Tyst läsning, läraren har inte kommit ännu. Specialpedagog tittar in – frågar efter en elev. 

Tyst och lugnt i klassrummet. Någon fnissar tyst åt det han läser. Eleverna läser och någon 
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ritar och hämtar snart sin bok – sätter sig sen på golvet och läser. Läraren dyker upp och 

undrar varför det är så tyst…? Han sätter sig hos en elev som börjar läsa högt. 

 

09.50-10.00 Observationstillfälle 1, observation 4 (klassrummet) 

Fyra elever står vid klassrumsdörren fem minuter innan rasten är slut och vill in. Då det ringer 

in kommer annan lärare än klassläraren och öppnar dörren. Eleverna går in lite pö om pö. En 

elev visar sin tidning och säger: Gustav är en rolig katt, jag gillar honom, jag skulle vilja ha 

honom som mitt husdjur. 

Klassläraren kommer med en kaffekopp i handen. Eleverna sitter då och läser böcker en och 

en i vad jag förstår som enskild egenvald läsning, varav två elever läser serietidningar. 

Läraren viskar till mig och hälsar välkommen säger också att så hör tysta brukar de inte vara. 

 

Analys: 

Läraren gjorde ingen uppföljning över hur det varit på rasten. Den enskilda läsningen verkar 

vara en inarbetad rutin som eleverna är helt införstådda med. Läraren sätter sig och lyssnar på 

en av eleverna som nu börjar läsa högt. Den fria läsningen upplevs som en mjuk övergång 

mellan rast och lektion – Är det ett medvetet redskap för pedagogen att upplåta tid för 

eleverna att gå ner i varv? 

 

 

Centralskolan 2009-02-05 Observationstillfälle 2, observation 1 (klassrummet) 

09.10-09.30 

Gruppen är delad i mindre grupper. Eleverna tränar på en engelskspråkig dramatisering. Ett 

gäng befinner sig i klassrummet tillsammans med assistent. 

Tre elever kommer in i klassrummet – de är högljudda. Ytterligare elever kommer; de flesta 

är utklädda. Det är mycket spring och högljutt fniss. Assistenten tar med sig en grupp ut, det 

blir genast lugnare. ”Är du klar Muhammed? Har du inga kläder? Näe”, svarade pojken. Nästa 

grupp lämnar klassrummet, endast en elev är kvar. Sista gruppen kommer tillbaka. ”Ni har er 

plats här inne”, säger assistenten. De börjar träna på den engelska text som de ska 

dramatisera. 09.20. Assistenten kommer i rummet. Flytet i texten stannar upp hos en flicka 

hela tiden. ”Har du inget papper? Frågar assistenten. Näe, svarar hon tyst. Under tiden leker 

en kille med en linjal. Den engelska texten flyter på bra tills det är tjejens tur igen… Det blir 

tyst. 

Den grupp som tidigare varit där kommer tillbaka: ”Nu är ju dom härinne! Vi måste vara vid 

soffan.” En utklädd kille kommer in och all träning stannar av. Mycket prat i mun på 

varandra. Det är nu två grupper i rummet och en börjar träna – tyst. Den andra gruppen iakttar 

de som övar. Läraren, som nu också har kommit, lyssnar på gruppen som övar. Snart övar 

båda grupperna för fullt. Läraren går emellan och lyssnar, ger råd och berömmer. Ytterliggare 

elever kommer. Läraren avbryter lektionen för rast. 

 

Centralskolan 2009-02-05 Observationstillfälle 2, observation 2 (klassrummet) 

Kl. 09.10-09.30 

Engelsk lektion och klassrena är delade i mindre grupper. Eleverna tränar på engelskspråkig 

dramatisering. I klassrummet är det högläsning 2 pojkar och 2 flickor finns där tillsammans 

med elevassistent.  Tre elever kommer in och väsnas, öppnar fönstret. Ytterligare tre elever 

kommer in i klassrummet och sedan fem till. Ljudnivån i klassen höjs och alla pratar med 

varandra. Eleverna övar på teater en del av eleverna är ute i korridoren och en del i 

klassrummet. En elev blir sur för att hennes grupp inte får gå ut i korridoren och öva (min 

närvaro verkar störa) Går ut i korridoren men blir av närvarande lärare inskickade igen. Jag 

väljer att gå ut i korridoren för att fortsätta observera där. En elev vankar endast omkring 
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därute och verkar inte göra någonting. Hon verkar stå och lyssna på några andra elever. 

Klassläraren kommer och berättar för mig vad som händer att de övar i grupper på olika 

teatrar. Jag säger att jag har förstått hur läget ligger. Den ensamma eleven sätter sig i 

korridoren och iakttar en grupp som entusiastiskt övar där. En annan klassrumsdörr öppnar sig 

och eleverna där får rast, det blir mycket spring i korridoren och alla elever vi tittar på 

kommer springande tillbaka till klassrummet. Full trafik i korridoren och rastsignalen ringer 

de flesta springer ut fem flickor dröjer sig kvar. De står kvar i klassrummet och tittar på bilder 

på väggarna och sjunger. De fem flickorna frågar fröken om de får vara kvar inne men det får 

ett nekande svar. 

 

Analys: 

Vi noterar här en stegrande oro efterhand som lektionen närmar sig rast; elevernas rörelse 

ökar och ljudnivån i klassrummet höjs. Sammantaget upplevs det ske en övergång från den 

lärarstyrda lektionen till den elevstyrda rasten. Elever frågar läraren ifall de får vara inne på 

rasten, läraren ger ett nekande svar.  

 

 

 

Kategorischema över rasten 09.30-09.50: 

 

Bild IV 

 

 Gömme   Uppehållsrum Går runt Musikrum Basket 

Flickor 2 10 8   

Pojkar 7 6  2 2 

 

Kommentarer: Vi identifierar 37 stycken femteklassare på skolgården. Vid detta rasttillfälle 

är det mycket dåligt väder; det regnar kraftigt och det är kallt. Vi noterar trots allt att sju 

flickor och två pojkar leker ”gömme”. Åtta stycken flickor går runt skolhuset i olika 

konstellationer; två och två, tre och tre samt en flicka som går ensam. I uppehållsrummet 

ägnar sig tio stycken flickor och sex stycken pojkar åt att spela spel, läsa samt åt att sitta och 

prata. Två pojkar befinner sig vid basketplanen samt två pojkar är i musikrummet.  

 

Analys:  

Vädret spelar en viktig roll vid elevernas aktivitetsval under rast. När eleverna väljer att leka 

”gömme”, går de gärna in i skolhuset för att gömma sig samt att de gömmer sig på andra 

ställen där de är i skydd från regnet. De tjejer som ”går runt” består till viss del av de som 

brukar vara vid Kinagungan samt av några andra. Vi upplever att den fysiska aktiviteten är 

lägre under denna rast. Kanske är det så att vädret inte lockar till lek? 

 

09.50-10.00 Observationstillfälle 2, observation 3 (klassrummet) 

Några elever läser, ungefär tolv stycken. Läraren kommer in i klassrummet. Mycket tissel och 

oro, men det blir lugnare efterhand. De flesta läser nu. En flicka reser sig och säger att hon 

behöver gå på toa. ”Jag måste ha en ny bok också”. Läraren svarar att hon kan låna en ny i 

eftermiddag. Alla i klassrummet ser ut att läsa. ”Toalettjejen” kommer tillbaka. Nu är det tyst 

i klassrummet, endast ett tyst snörvlande hörs. Två tjejer längst bak tisslas något ohörbart – de 

tystnar snart igen. Läraren börjar plocka med böcker och material. Ett par flickor har slagit 

ihop boken – sitter och tittar ut över klassrummet. En annan flicka har börjat rita (med boken 

uppslagen). Jag avbryter observationen 10.00. 
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09.50-10.00 Observationstillfälle 2, observation 4 (klassrummet) 

Eleverna kommer in pö om pö efter rasten då det är tid för egen tyst läning. Några läser några 

riktar förväntansfull sin uppmärksamhet på oss. Fröken kommer och förklarar vår närvaro. 

En elev går ut ur klassrummet. En elev går fram till fröken – du jag måste låna en ny bok. 

Nick ifrån fröken. En elev frågar om bokredovisning. Fröken - vi tar det i eftermiddag. 9.55 

har alla funnit sig och kommit igång och läser i sina böcker. Fröken läser också i något. En 

elev äter ett äpple. En elev börjar nu rita istället. Fröken börjar plocka ibland sina papper. Två 

elever börjar viska med varandra, en elev tittar på klockan som nu blivit 10.00. En elev börjar 

skruva på sig och börjar viska med sin klasskamrat. 

 

Analys:  

Lektionen börjar med mycket oro och prat från elevernas sida, vi upplever att man avslutar 

rastens händelser genom att bearbeta den verbalt. Snart blir det lugnt. Den enskilda lässtunden 

verkar fungera väl som övergång mellan rast- och lektionstid. Efter en stunds läsning börjar vi 

se signaler från elevernas sida om att läspasset snart är över; några elever har slutat läsa och 

sitter och tittar ut över klassrummet, någon har börjat rita istället, medan andra börjat tissla 

tyst sinsemellan. Även läraren sänder nu ut signaler om att ”snart börjar något annat” genom 

att börja plocka med sina papper. 

 

Centralskolan 2009-02-26 Observationstillfälle 3, Observation Jenna 

Kl. 09.30-09.50 

Observation av Jenna; vi har lagt märke till henne under tidigare kategoriobservationer, hon 

verkar vara social, men inte särskilt fysiskt aktiv på rasterna. Det är engelska och eleverna 

lyssnar/sjunger med musik på bandspelare. 

Jenna kommer till klassrummet från en annan engelskgrupp. Några flickor dröjer sig kvar i 

klassrummet när det ringer ut till rast, däribland Jenna. Snart går hon ut och klär på sig 

ytterkläderna. Hon går tillsammans med två kamrater till Kinagungan. Det är nu 14 st barn där 

som köar för att komma åt gungan. Jenna står lite bredvid kön och lutar sig mot 

gungställningen. Hon pratar med ett par killar som gungar bredvid – skrattar. Det är byte på 

Kinagungan, tre stycken nya kliver i den. Jenna står fortfarande vid gungställningen, hon tittar 

nu mot Kinagungan och växelvis på killarna som gungar bredvid. Hon tittar bort mot en kille 

som anländer, hon lutar sig mot gungan. En gunga blir ledig och Jenna sätter sig på den – 

sitter stilla, tittar på Kinagungan. En klasskamrat står på gungan bredvid. Jenna tilltalar henne 

– ler mot henne. Hon tittar sen mot tjejerna som stå och köar i ledet till Kinagungan – vänder 

sig sen om till kompisen igen. En annan tjej kommer och sätter sig i Jennas knä – Jenna håller 

om henne. Snart reser sig tjejen och Jenna sitter ensam kvar – sprattlar lite med benen i gruset. 

Kompisen som tidigare suttit i Jennas knä skjuter nu fart på Jennas gunga. Jenna klappar en 

yngre flickas hand när hon gungar förbi – de skrattar tillsammans. En annan tjej från 4:an 

skjuter ytterligare fart på gungan – Jenna himlar med ögonen och säger: ”Gör så att jag 

snurrar!” Hon sitter passiv på gungan medan tjejen skjuter fart, snart tröttnar tjejen och går 

därifrån. Jenna sitter kvar: pratar, skrattar och gestikulerar med armarna – petar på 

klasskompis som står med ryggen emot. Jenna tittar mot himlen. Det ringer in. Jenna reser sig 

och går sakta tillsammans med 5-6 andra flickor. Hon väntar på läraren utanför klassrummet – 

går in – dricker. 

 

Analys: 

Jag upplever att Jenna är väldigt socialt aktiv, samtidigt som hon är relativt fysiskt passiv. 

Hon verkar ha många kamrater (både bland pojkar och flickor) och verkar befinna sig i de 

sociala händelsernas centrum, trots att hon endast rör sig inom ett begränsat område. 
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Centralskolan 2009-02-26 Observationstillfälle 3, observation Kalle 

Kl. 09.30-09.50   

Observation av Kalle; vi har lagt märke till honom under tidigare kategoriobservationer, han 

verkar ha svårt för det sociala samspelet och går mest för sig själv.  

Rastsignalen ringer, jag tittar in i klassrummet; fröken informerar eleverna om veckans läxa. 

Kalle sitter kvar och arbetar, han dröjer sig kvar, kallar på fröken och får hennes 

uppmärksamhet han visar vad han gör och säger att han vill skriva mer han får skriva klart två 

meningar till sen är det rast säger hon. Kl.09.36 är Kalle klar för rast och tar då fram ett äpple 

och går ut i korridoren, tar sin jacka i handen som han tar på sig i trappan, går sedan nerför 

trappan ett steg i taget (2:a vån) till huvudentrén, Kalle tar god tid på sig. Han går sedan 

ätandes på sitt äpple och huvan uppslagen ut på skolgården där går han sakta fram längs 

byggnaden stannar till vid en rabattmur och balanserar på denna, går vidare i sakta mak, 

rundar en lekplats på gården går inom ett buskage, stannar till vid en kvarglömd snöhög och 

sparkar lite i den går sedan vidare längs byggnaden fortfarande ätandes på sitt äpple, söker sig 

emot huvudentrén och går in ställer sig precis innanför dörren äter på sitt äpple. Person som 

jag identifierar som skolsköterska hälsar på Kalle som hälsar tillbaka. Kalle går sedan sakta 

uppför trappan stegen går fortare upp än ner, dock ett trappsteg i taget. Klockan ringer då 

Kalle kommit upp till klassrummet han hänger då av sig jackan äter fortfarande på sitt äpple, 

några flickor har kommit och ställer sig utanför klassrumsdörren Kalle ställer sig bakom dem 

och iakttar dem, han har fortfarande kvar att äta på sitt äpple, fröken kommer. 

 

Analys: 

Var fanns Kalles nöje med rast? Kalle vore intressant att intervjua. Klassen har denna rast 

tillgång till uppehållsrummet, men han verkar ha valt bort det eller vet han helt enkelt inte om 

det? Vill han umgås? Bredvidlek? Hur fångar pedagogerna upp och hjälper honom till 

interaktion? Vill han?  

 

 Centralskolan 2009-02-26 Observationstillfälle 4, observation Frank 

Kl. 09.30-09.50 

Frank verkar, av tidigare kategorischeman att döma, vara en fysiskt aktiv idrottsintresserad 

kille som även är intresserad av musik. 

En boll kommer studsande i korridoren – en kille med keps, Frank, kommer efter - tar bollen. 

Han börjar skojbrottas med en kompis. Frank tar på sig skorna samtidigt som han pratar med 

två kamrater. Han går själv till lekplatsen där han träffar kompisar som spelar kula (trots snö). 

De pratar om och tittar på spelet. Frank lånar en kula av en kompis – de skojar och stojar. De 

samtalar i grupp (fyra stycken pojkar). Gänget rör sig runt på spelområdet. Frank är hela tiden 

i närheten av Helmer, som har kulor med sig. Frank ställer sig på en gunga – fortfarande 

tillsammans med Helmer. Efter en stund flyttar sig Helmer och Frank är ensam kvar på 

gungan. Han iaktta vad kompisarna gör, samtidigt som han gungar stående. Gänget finns runt 

gungorna. Det har kommit en ny kompis till gungan bredvid – de skrattar tillsammans. Frank 

tittar på mig med jämna mellanrum – jag väljer att dra mig längre bort. Frank är ensam på 

gungan nu – kompisarna har gått till andra sidan av spelplanen. Frank tittar på gänget. Han är 

nästan stilla nu – han står fortfarande på gungan – ser uttråkad ut. Det ringer in. Frank kliver 

av gungan och går sakta mot gänget som fortfarande spelar kula. Han pratar med dem – de 

skrattar tillsammans. Frank tar en kompis mössa, lägger den på en avsats, de skrattar åter 

tillsammans. 
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Analys: 

Är det en självvald passivitet? Är han kanske passiv för att han inte har några kulor eller för 

att han inte gillar att spela, men föredrar ändå kompisarnas sällskap – trots att de spelar? Som 

observatör upplever jag att Frank är med de kamrater han önskar att vara med, fast han är inte 

nöjd med deras aktivitetsval. 

 

 

Centralskolan 2009-02-26 Observationstillfälle 4, observation Hans 

Kl. 09.30-09.50   

Observation av Hans, som vid de tidigare kategoriobservationerna varit aktiv på 

fotbollsplanen under rasterna. 

Rastsignalen ringer, Hans går ut ur klassrummet först av alla - ensam, bara går utan att prata 

med någon. Han tar ingen jacka utan bara springer nerför trapporna och ut. Hans springer med 

målmedvetna steg, tar en väg igenom en liten park och rabatt ner emot fotbollsplanen och ut 

emot denna. Hans söker där upp några killar och pratar med dem, laguppdelning? Sedan 

börjar de spela och han är aktiv och gör flera mål. Hans verkligen kämpar i spelet och visar 

genom sitt spel att detta är något han kan och är bra på. Efter halva tiden byter han och blir 

målvakt en stund, jag upplever att han blev trött eftersom han nu är mera passiv och hänger 

lite på nätet. Efter 5 min är Hans sedan ute och spelar igen gör ännu fler mål. Rasten tar slut 

och han avslutar spelet vid andra ringningen och springer upp emot klassrummet. Hans dröjer 

sig kvar i korridoren och tar av tröjor och han ser varm ut efter fotbollsspelandet ända tills 

läraren kommer och följer då med in i klassrummet.   

 

Analys: 

En aktiv kille, vi upplever att han ser fram emot rasten och vet vad han ska göra. Verkar hitta 

balans emellan stillasittande lektion och för att sedan ge utlopp för energin på rasten.  

 

6.1.1 Sammanfattande analys av observationerna 

Aktivitet: Vad gör elever respektive pedagoger under rasten? Vilken bild förmedlar de av 

varandras rast? 

 

Eleverna valde olika aktiviteter under sin rast; många spelade fotboll, många sökte sig till 

skolans uppehållsrum där de spelade spel och pratade. Några gick till ett musikrum med 

rastaktivitet, där de fick spela instrument och umgås. Andra elever sökte sig till kinagungan 

och gungade på den under rasten. En elev lekte ensam vid en stor stenlabyrint. Ytterligare 

elever gick runt på skolgården i par eller ensamma. 

Pedagogerna i vår studie gick till personalrummet under rasten, vi gissar att de där skulle 

dricka kaffe. 
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Bild V 

Relationer/interaktion: Hur sker det sociala samspelet under rasttid? Vilken upplevelse har 

pedagogerna av elevernas samspel samt hur interagerar de med eleverna?  

 

Några elever frågade sin lärare om de fick vara inne på rasten, de fick nekande svar. Under 

observationerna kunde vi se att det fanns två rastvakter ute och att de vid flera tillfällen 

pratade med elever. Många elever bildade grupper eller gick parvis under rasten. Vi såg att de 

flesta eleverna interagerade med kamrater på olika sätt under rasten; en del gick runt skolan 

och pratade, andra spelade exempelvis fotboll eller utförde annan aktivitet tillsammans. Vi 

kunde se enstaka elever gå omkring ensamma och noterade även en elev lekte ensam. 
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Känslor: Hur känner eleverna och pedagoger före, under och efter rast? Hur förbereder de 

rasten? Vilka visioner har elever och pedagoger om rasten?  

 

Vi kunde notera att det blev mera oro i klassrummet precis innan rasten. Eleverna började 

viska mer till varandra och vi upplevde att arbetstakten i avtog. En elev kallade på 

pedagogens uppmärksamhet, han ville fortsätta sitt skolarbete under rasten. Vi upplevde att 

han inte ville gå ut på rast. 

 

 

Bild VI 

 

 
 

Under våra observationer kunde vi tydligt se att alla tre områdena; aktivitet, känsla och 

relation/interaktion, samspelar. Saknar eleven relation/interaktion med kamrater, vilket vi 

kunde se hos enstaka elever eftersom de inte deltog i aktiviteter, kunde vi inte utläsa någon 

glädje. Känslor hos de elever vi observerat är svåra att identifiera och säkerställa. Hos 

eleverna som var aktiva och interagerande med kamrater under rasten, dels i någon 

gruppaktivitet såsom fotboll eller två och två, kunde vi avläsa mer glädje. Hos eleverna 

identifierar vi två sätt att välja kamrater och aktiviteter – att välja kamrat först för att sedan 

välja vad de ska göra. Andra elever gör tvärtom, aktiviteten står i centrum – eleven väljer att 

spela fotboll och kamrater blir då de som likt honom väljer att spela fotboll. 

 

 

 

  

RAST

KÄNSLOR

AKTIVITETRelation/inter.
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6.2 Resultat och analys av intervjuerna 

Vi har under intervjuerna ställt frågor till elever och pedagoger uppdelade i tre olika 

temaområden, vi har valt att kalla dem; Aktivitet, Relation/interaktion och Känslor. Dessa 

områden knyter vi till problemformuleringarna och litteraturen under diskussionen. 

Här följer en presentation av de resultat vi fått från intervjuerna med elever och pedagoger. Vi 

har valt att presentera dem fråga för fråga för att ge läsaren en så tydlig bild som möjligt av 

elever och pedagogers svar. (Intevjuguide, se bilaga III)  

 

6.2.1 Eleverna 

De intervjuade eleverna är slumpvis utvalda bland dem som lämnat medgivanden. Av de 44 

svarstalongerna med målsmäns medgivanden, drog vi slumpvis fem namnade talonger. Dessa 

elever blev våra informanter. 

 

 

Område 1; Aktivitet – en beskrivning av vad elever gör under rasten 
 

Vad tycker du om att göra på rasten? 

 

Lena och Nilla tycker att det bästa som finns att göra på rasten är att gunga på Kinagungan 

eller att vara i uppehållsrummet.  

 

Gunga Kinagungan eller uppehållsrummet. (L.1.1) 

 

Nilla berättar att hon väljer aktivitet utifrån hur vädret är och föredrar uppehållsrummet vid 

dåligt väder. Sven tycker inte om att gå ut på rasten. Han tycker inte att det finns något roligt 

att göra ute på skolgården. Ibland får han vara inne på rasten och då bygger han gärna med 

lego. Patrik spelar alltid fotboll när det är rast. Rosa tycker om att spela kula, men är vädret 

dåligt går hon bara runt och pratar med sina kamrater.  

 

 

Analys:  

Här kan vi konstatera att elevernas val av aktivitet är varierande. Eleverna visar även att de till 

största delen föredrar att utföra någon fysisk aktivitet – kanske i kontrast till det stillasittande 

klassrumsarbetet? Värt att notera är att en elev inte tycker om att gå ut på rast utan vill hellre 

vara inne och bygga med lego.  

 

Var? 

 

Samtliga fem elever kan redogöra för var de olika aktiviteterna görs och verkar väl 

orienterade med sin skolgård. 

 

Analys: 

Det är positivt att alla eleverna känner sig väl bevandrade med sin skolgård och vet var de kan 

utföra olika aktiviteter. 

 

När vet du vad du ska göra på rasten? 

 



  

41 

 

Nilla, Patrik, Rosa och Sven har inga tankar före, vad de ska göra på rasten, utan går ut när det 

ringer ut för rast och bara gör någonting.   

 

Nej, jag bara gör det. (P.1.3) 

 

Lena vet alltid vad hon ska göra innan hon går ut; 

  

När det inte regnar så gungar vi på kinagungan, vet jag ju alltid, och… äh om 

det regnar är vi väl i uppehållsrummet om vi har det eller så går vi en runda… 

så jag vet oftast vad vi ska göra. (L.1.3) 

 

Analys: 

Värt att notera är att enbart Lena uttrycker att hon vet vad hon skall göra då hon går ut på rast 

och att för de andra eleverna är aktivitetsvalet ”något som bara händer”. Patrik har vid tidigare 

fråga sagt att han alltid spelar fotboll. Är utbudet av rastaktiviteter något de längtar till, är det 

tillräckligt lockande? 

 

 

Område 2; Relationer/interaktion – en skildring av elevernas sociala samspel 
 

Tillsammans med vem/vilka? 

 

Rosa har en kompis som hon alltid är tillsammans med då det är rast. Lena och Nilla är med 

lite olika kamrater. Sven är alltid ensam på rasten och slutligen Patrik som spelar fotboll, han 

är med de som spelar fotboll. 

 

De som spelar fotboll. (P.2.4) 

 

Analys: 

Patrik har ett givet urval av kamrater då han berättar att han spelar fotboll med de andra som 

vill spela fotboll. Rosa håller sig till samma kamrat varje rast. En följdfråga som vi borde 

ställt: Vad gör hon när kamraten är sjuk? Lena och Nilla växlar mellan vilka kamrater de är 

tillsammans med. Detta kan ses som en fördel eftersom de med sitt svar berättar att de verkar 

ha lätt för att anpassa sig. Vi identifierar här två sätt att välja kamrater och aktiviteter – Rosa 

väljer kamrat först sedan väljer de tillsammans vad de ska göra. Patrik gör tvärtom, aktiviteten 

står i centrum – han spelar alltid fotboll och kamrater blir då de som likt honom väljer att 

spela fotboll. Sven däremot väljer att vara ensam varje rast, vilket han säger på följdfråga att 

detta är något som han själv väljer att vara. 

 

Vilka vuxna är ute på rasten?  

 

Sven, Lena, Nilla och Patrik nämner inte ordet rastvakt förrän vi gör det via en följdfråga. 

Sven är helt säker på att ingen av hans lärare är ute på rasten.  

 

Inte Lars och Ingela i alla fall, de är bara ute på morgonen. (S.2.5) 

 

Sven vet att det är andra vuxna ute, men inte vilka de är.  Patrik, Nilla och Lena namnger 

lärare som ibland är ute på rasten och betonar att det är olika vilka som är ute. Rosa berättar 

att det är de lärare som rastvaktar som är ute och att det är olika vilka lärare det är. Vid 

följdfråga om det är i rastvakter som är ute vet alla elever vilka vi menar. 
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Analys: 

Värt att notera är att det enbart är Rosa som berättar att de vuxna som befinner sig ute på 

skolgården är rastvakter. Har arbetslaget berättat för eleverna att det finns pedagoger ute på 

skolgården i syfte att agera rastvakter? Eller handlar det om att det är pedagoger som inte 

rastvaktar, men är ute på skolgården under rasttid? 

 

Vilken uppgift har rastvakten? 

 

Patrik och Sven berättar att rastvakterna ska göra så att eleverna inte slåss eller bråkar. 

Rosa säger att rastvakterna skall se så att eleverna inte slår sig eller slår någon annan elev vid 

bråk. Nilla menar att rastvaktens uppgift är att se till att eleverna sköter sig och att det inte 

händer några olyckor. Lena svarar; 

 

Dom har väl till uppgift att se till så att någon inte blir utstött och att man inte 

är taskiga och ja att man har det bra på skolgården. (L.2.6) 

 

Alla elever är inne på att rastvaktens största uppgift är att se till att det inte skall bli några bråk 

på rasten, att det inte skall ske några olyckor. 

 

Analys: 

Värt att notera att samtliga elever vet att det finns rastvakter ute på skolgården. Eleverna ger 

tydliga beskrivningar på vilket uppdrag rastvakterna har.    

 

Vad gör de andra vuxna på skolan under rasten? 

 

Lena är helt säker på sitt svar; 

 

Ja, de som inte är rastvakter de är väl i personalrummet och planerar väl för 

lektionerna, dricker kaffe och så. (L.2.7) 

 

Nilla vet inte, vid följdfråga om vad hon tror – svarar Nilla att hon tror lärarna är i 

lärarrummet. Patrik svarar personalrummet, men vet inte vad de gör där. Sven berättar att 

lärarna brukar vara i lärarrummet och kanske dricker de kaffe. Rosa tror att lärarna pratar om 

vad de ska göra nästa lektion. 

 

Analys: 

Elevernas tankar över vad pedagogerna gör under rasttid berättar att de känner till att det finns 

ett lärarrum dit lärarna går på rasten. Vad lärarna sedan gör i lärarrummet har de olika tankar 

om.  

 

När pratar du med rastvakten? 

 

Nilla svarar att hon nästan aldrig pratar med rastvakten. Patrik pratar med rastvakten om det 

blir bråk. Lena; 

 

När jag behöver hjälp, kanske… eller om någon varit taskig… så säger jag väl 

till nån rastvakt eller om man inte har någon att vara med går jag kanske en 

runda med rastvakten. (L.2.8) 
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Rosa berättar att hon nästan aldrig pratar med rastvakten, skulle det hända är det om det blir 

bråk på skolgården. Sven säger att han nästan aldrig pratar med någon rastvakt. 

 

Analys: 

Svaren på denna fråga tyder på att de flesta av eleverna anser att de inte behöver prata med 

någon vuxen på skolgården förrän det blir bråk med kamrater, då kan de vara användbara som 

förhandlare, konfliktlösare eller samtalsledare.  Lena är den enda av informanterna som ser 

nyttan av att ha en rastvakt ur en relationell synvinkel; någon hon kan vara med om hon är 

utan kamrat. 

 

Om vaddå? 

 

Rosa, Patrik och Lena sa att de pratar med rastvakten, att de berättar vad som hänt till 

rastvakten vid en eventuell bråksituation. 

 

Analys: 

Eleverna berättar att de redogör för rastvakten vad som hänt under exempelvis bråket, de 

tydliggör här för rastvaktens viktiga roll som konfliktlösare och förhandlare. 

 

 

Område 3; Känslor – hur eleverna känner före, under och efter rast, kopplat till 

deras visioner  
 

Hur känner du när du ska gå ut på rast? 

 

Sven berättar att han tycker att det känns jobbigt och långtråkigt att gå ut på rast. Patrik, Lena, 

Rosa och Nilla berättar att de tycker att det känns bra och kul att gå ut på rast. 

 

Äntligen är det rast! (N.3.10) 

 

Analys: 

Värt att notera att Sven inte tycker att det känns roligt att gå ut på rasten. Hur skall vi som 

pedagoger agera gentemot dessa elever? 

 

Hur känner du när du är ute på rasten? 

 

Lena tycker att det var svårt att beskriva vad hon känner när hon är ute på rast men vid 

fundering tycker hon att det känns kul att vara ute på rast. Nilla tycker att det ibland känns bra 

och ibland känns dåligt att vara ute på rast men för det mesta kändes det bra. Patrik och Rosa 

tycker att det känns bra att vara ute på rasten. Sven berättar att han tycker att det känns jobbigt 

under rasten;  

 

Jag längtar tills det ska ringa in! (S.3.12) 

 

Analys: 

Återigen får vi som pedagoger ställa oss frågan hur vi kan arbeta för att elever som Sven skall 

känna glädje när de har rast. 

 

  



  

44 

 

Hur känner du när det ringer in? 

 

Lena tycker att det känns tråkigt när det ringer in och rasten tar slut. Rosa tycker att det känns 

bra när det ringer in. Patrik och Nilla vill vara ute mer och ha längre rast;  

 

NEJ! Hihi. (N.3.12) 

 

Sven tycker att det känns bra när det ringer in ifrån rasten, men att det ändå känns rätt så 

jobbigt att gå uppför trapporna till klassrummet och att andra elever trängs i trapporna. Vid 

följdfrågan, vilka trängs, svarar han:  

 

Alla på skolan. (S.3.12) 

 

Analys: 

Värt att belysa är att tre av eleverna talar om att de anser att rasten är för kort. Hur skulle det 

kunna se ut istället? Bilden som Sven och Rosa ger att de tycker det känns bra när det ringer 

in visar på skolans komplexa värld att tillgodoser man den enas behov stör man den andres. 

 

Hur skulle du vilja att rasten ut? 

 

Lena, Patrik och Nilla vill att rasten skall vara längre eftersom de alla tycker att tiden de är ute 

är för kort. 

 

Äh...  jag tycker att det är rätt bra, men kanske lite längre fruktrast skulle jag 

nog vilja ha. Den där mellanrasten… för den man hinner kanske inte gunga så 

mycket… den skulle vi ha längre.(L.3.13) 

 

Sven vet inte hur han skulle vilja att rasten såg ut istället, han berättar att han inte tycker om 

att ha rast. Rosa tycker att det var bra som det var med rasterna och hur de ser ut. 

 

Analys: 

Elevernas egna visioner över hur de vill att rasten skall se ut ger oss ett dilemma. Vi har en 

skola med många olika individer som dessutom har olika drömmar, visioner och önskemål. 

Kan man tillgodose allas behov? Kanske kan man tillfredsställa fler genom att införa såkallad 

”flextid” – att eleverna tar rast när de känner att de är i behov av den? 

 

6.2.2 Pedagoger 

Pedagogerna som deltar i intervjuerna har alla en koppling till de intervjuade eleverna; 

antingen är de knutna till eleverna som klasslärare, fritidspedagoger eller specialpedagoger.  

 

 

Område 1; Aktivitet – en beskrivning av vad pedagogerna gör under rasten och 

deras bild av vad eleverna gör 
 

Vad tycker du om att göra på rasten? 

 

Alice, Claes och Erika är eniga om att det är trevligt att sitta ner i personalrummet och dricka 

en kopp kaffe tillsammans med sina kollegor. Gunhild behöver använda rasttiden till att 
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planera och förbereda inför sin nästa lektion. Inge, som är involverad i rastaktivitet på skolan 

(musikrummet), tycker att den är en trevlig stund som han gärna tillbringar med eleverna:  

 

Jag tycker om att vara i musikrummet tillsammans med de barnen som väljer att 

gå dit. Jag tycker att det är jätteskoj! (I.1.1)  

  

Analys: 

Pedagogerna väljer att använda sin rast olika, tre är eniga i att det är skönt att kunna sitta ner 

och dricka en kopp kaffe med sina kollegor. Värt att notera är att Gunhild berättar att hon har 

en stressad arbetssituation och hinner inte ta någon egen paus, hon väljer att under elevernas 

rast planera och förbereda nästkommande lektion. Inge som är aktiv i rastaktivitet ser rasten 

som en trevlig stund som han gärna tillbringar tillsammans med eleverna. Vi kan skönja att 

det upplevs stimulerande att tillbringa rasten med de som delar ens intresse, oavsett ålder.  

  

Vad gör eleverna på rasten? 

 

Alla pedagogerna visar att de har en god inblick i vad eleverna gör på rasterna. De räknar upp 

flertalet aktiviteter som görs på skolgården, bland annat att eleverna; leker, gungar 

Kinagunga, spelar kula och fotboll. Inge, pedagogen som ansvarar för musikrummet, berättar 

att han har svårt att veta allt som händer utanför lokalen han befinner sig i. Samtidigt anser 

han att han har full koll på eleverna som är i hans verksamhet. De eleverna som väljer att vara 

i musikrummet på rasten; spelar musikinstrument, spelar i band och en del sitter och pratar 

med varandra. 

 

Eleverna gör olika saker, flertalet är just nu på bollplanen och resten är på 

gungorna och två till tre går och driver och uppehållsrummet och lite 

bollspelande. (C.1.2) 

 

De leker, de spelar kula, är på kinagungan, en del spelar King, fotboll, mm. 

(A.1.2)  

 

Gunhild tänker på elever i behov av stöd när hon berättar: 

 

Våra elever är ju… när jag tänker främst på dem i femman nu som vi har… så 

är dom ju ganska ensamma på rasterna… det är dom ju, de går ofta själva på 

rasterna och flummar runt… och vill liksom inte göra annat. De gånger man 

går ut och pratar med dem, så kommer de alltid och pratar med mig och tycker 

det är trevligt och så går de med mig runt. Äh… men de vill inte göra något 

annat. (G.1.2) 

 

Analys: 

Beskrivningen som Gunhild ger av eleverna i behov av stöd och deras val av aktiviteter under 

rasten känns ytterst relevanta att bejaka. Är det elevernas egna val att gå omkring ensamma? 

Gunhild berättar att eleverna gärna går och pratar med henne, vilket vi tolkar som en tydlig 

signal om att eleverna önskar och vill delta i socialt samspel.  

 

Vad är möjligt att se? 

 

Alla pedagoger vi intervjuar beskriver att man på rasten kan observera eleverna och se vilka 

relationer som finns bland dem, eventuella utanförskap, mobbing och elevers 
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ledaregenskaper. Dessutom berättar Inge att man på rasten kan uppmärksamma om eleverna 

mår bra eller inte. Han menar att på lektionstid är det inte alltid möjligt att alltid se hur 

eleverna mår, utan det är oftast på rasten känslor blommar ut.  

 

Skolsituationen är ju lite grann, man blir lite grann kväst… så att… mår man 

dåligt, så kanske man inte kan visa det på samma sätt som under rasten, utan 

det blommar ut på rasten. (I.1.3) 

 

Analys: 

Pedagogerna belyser i sina beskrivningar vilka möjligheter rasten ger pedagogen att observera 

eleven, sedd ur ett relationellt perspektiv. Värt att reflektera över är huruvida man som 

pedagog tar tillvara på den kunskap man kan få om eleverna under rasttid eller inte. 

 

 

Område 2; Relation/interaktion – en skildring över pedagogernas syn på rasten 
 

Hur interagerar du med eleverna? 

 

Alice och Inge tycker att rasten är till för eleverna, det är deras tid, deras stund att umgås. De 

anser att man som pedagog skall hålla sig i bakgrunden. Claes deltar gärna i de aktiviteter 

eleverna befinner sig i gärna brottning, fotboll m.m. Erika söker gärna upp sina elever och 

pratar gärna med dem eftersom hon tycker att man på rasten får chans att umgås med eleven 

och lära känna dem mer. Gunhild berättar att hon har deltagit i ett försök att starta upp 

meningsfulla rastaktiviteter för de elever som har haft svårt att ta sig för någon aktivitet eller 

lek. Detta försök lyckades inte och nu låter man eleverna som bara vill gå omkring och inte 

göra något, göra det. 

 

Det är aldrig så att jag sätter igång några aktiviteter ute, ett tag gjorde jag det. 

För att jag var lite mer engagerad än vad jag kanske är nu just på rasterna och 

tyckte att mina elever skulle vara med och leka… de andra och satte igång lekar 

och så där... då var jag väldigt inne i detta och tyckte att det var roligt att leka, 

men det resulterade ofta i att mina elever…  dom frågade ju ofta: Måste jag 

vara med nu? Kan jag inte få gå nu?... hihi… och då kändes det är nog inte rätt 

grej… de tycker inte att det här är roligt. Varför ska jag tvinga dem att vara 

med och leka, när de inte tycker att det är kul? De vill ju helst bara gå 

omkring… och då ska de ju få lov att göra det. Så vi slutade med det. Och de 

trivs ju… vi pratar ju mycket om vad de gör på rasterna, de verkar tycka att det 

är okej att gå omkring så där. (G.2.4) 

 

Analys: 

Alice och Inge skildrar en bild där man som pedagog ska välja att ta ett steg tillbaka på 

rasterna, medan Erika och Claes tycker att man ska kliva fram och interagera med eleverna. 

Vilket är att föredra som pedagog? Gunhilds berättelse, om hur de försökt förmedla 

meningsfulla rastaktiviteter som sedan misslyckats och lagts ner, känns viktig att 

uppmärksamma. Finns det tillräckligt utbud av aktiviteter för att stimulera alla elever?  

 

Vad brukar ni prata om? 

 

Alice, Claes och Erika brukar prata med eleverna om vad de har gjort i helgen eller vad de ska 

göra till helgen och elevernas fritidsintressen. Gunhild får ofta frågan vad de ska göra på nästa 
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lektion av sina elever. Inge, som är ansvarig för en arrangerad rastaktivitet med musik, pratar 

nästan uteslutande musik med de elever som är i musikrummet på rasterna.  

 

De kan prata om saker; vad de gör på fritiden eller de kan prata om de andra i 

klassen… vad de tycker… intressen. (A.2.5) 

 

Analys: 

Värt att notera är att en del elever gärna frågar sin lärare vad som skall ske på nästa lektion. 

Positivt att pedagogerna försöker få till samtal med eleverna om deras intressen och helger. 

Detta står i kontrast till elevernas skildring av när de samtalar med läraren/rastvakten, vilket ju 

kring om det varit bråk eller hade hänt något. 

 

Hur brukar du agera för att stimulera eleverna till lek/interaktion? 

 

Inge som har ett eget musikintresse och utifrån detta startat upp en rastaktivitet i ett 

musikrum. Dit kan elever med samma intresse söka sig för att spela instrument, bilda band 

eller bara sitta och prata. Alice har idéer hur pedagoger kan stimulera eleverna till aktivitet 

under rasten. 

 

/... / man skulle ju kunna visa dem lekar och sånt som man kan göra på rasten, 

ge dem tips och idéer./... / (A.2.6) 

 

Claes och Erika berättar att de brukar delta i pågående lekar eller göra försök att starta upp 

aktiviteter, då eleverna har det svårt att komma igång själva. Gunhild berättar om att de har 

något som de kallar; motorik på skolgården för eleverna. Detta sker med några elever i taget 

när resten har lektion. Detta gör de för att i lugn och ro kunna presentera vilka aktiviteter som 

finns att tillgå på skolgården. Detta sätt att presentera skolgården, brukar leda till att eleverna 

lättare kan ta till sig lekredskapen på rasterna. 

 

Analys: 

Positivt initiativ av Inge att starta upp rasverksamhet för elever med musikintresse. Motorik 

på skolgården verkar vara ett spännande projekt där man säkert kan nå en del resultat i form 

av mer aktiva elever. 

 

Vad är din uppgift när du är rastvakt? 

 

Alla pedagoger är eniga om att huvuduppgiften är att se till att det inte blir bråk eller osämja 

på skolgården. De är även samstämmiga om att det ingår i rastvaktens uppdrag att finnas till 

för de elever som är ensamma och utanför. Alice berättade att rastvakten ska se till att 

obehöriga inte kommer in på skolgården.  

 

 

Min uppgift är ju att se till så att det inte är några barn som far illa på rasten på 

nåt vis ju… äh... det är ju klart att man kan tänka att min uppgift faktiskt skulle 

vara att se till att… äh… hjälpa... man lärde känna alla elever mer på ett annat 

vis…  för att kunna hjälpa in dem som har lite svårt att komma in i leken 

kanske… eller att se till såna bitar också… de hade… det är ju en jätteviktig bit 

ju  /... / se barnen i leken och hjälpa dem att komma in i leken på olika vis… och 

relationerna eller mellan barnen och så där /… / Det är ju en grej, det är ju lika 

viktigt som att sitta och räkna matte… Att vara ute på rasten. (G.2.7) 
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Analys: 

Gunhild uttrycker tankar att hon tycker att rasttiden är ett lika viktigt inslag i undervisningen 

som att lära eleverna att räkna. Tiden för det sociala samspelet med eleverna; att stimulera lek 

och umgänge. 

 

Hur vet du det? 
 

Pedagogerna är alla något osäkra på hur de tagit del av vad som ingår i rastvaktsuppdraget. 

Alice berättar att hon inte fått uppdraget presenterat för sig. Erika svarar att det är något hon 

har med sig, men att man tar upp det på konferenser och då det börjar ny personal. Claes 

berättar om en sorts loggbok som pedagogerna skriver i då de haft rastvakt. Denna sedan skall 

läsas av nästkommande rastvakt, så att alla håller sig uppdaterade om vad som sker på 

skolgården. Gunhild svarade: 

 

Ja, det vet man ju inte, det är ju bara det att man har fått på sig att; du ska vara 

ute 10minuter… och så ska du se till så att inte ungarna slår ihjäl varandra… 

det är ju så uppgiften är ju... för det är ju så den tolkas här… det skulle ju 

kanske varit på nåt annat sätt, tycker jag… Hi hi… (G.2.8) 

  

Inge berättar att han egentligen inte vet hur uppdraget hur han skall agera som rastvakt blivit 

presenterat för honom.  

 

Analys: 

Svaren pedagogerna ger över hur de blivit presenterade sitt uppdrag som rastvakter är lika 

många som pedagogerna. Finns det inte en manual över hur uppdraget skall utföras så borde 

det finnas en. 

 

Hur ofta är du rastvakt? 

 

Alice berättar att hur ofta man var rastvakt baserar sig på hur många procents tjänst man 

arbetar som pedagog. De pedagoger vi intervjuat har olika många rastvaktspass i veckan. 

Claes och Gunhild har inga schemalagda rastvaktstillfällen men går ändå ut ibland för att de 

gillar att träffa/se eleverna även på rasten. 

 

Men om man jobbar 100 procent så tror jag att man ska ha om det är 80 eller 

100 min/veckan, 80 tror jag att det är. (A.3.9) 

 

Jag är inte rastvakt ute schemalagt någonting jag är frivillig två till tre gånger i 

veckan jag har så mycket idrott så jag är väldigt ofta ute på rasterna genom att 

gå mellan idrottshallen och själva byggnaden då stöter man på elever men jag 

är inte schemalagd ute på rasterna. (C.3.9) 

 

Analys: 

Sättet att fördela rastvaktsuppdraget samt hur mycket tid man som pedagog ska ha utgår från 

lärarens tjänstgöringsgrad. Detta berättar för oss det är ett uppdrag man blir tilldelad och inte 

något man väljer själv. Hur stort blir då engagemanget när man är ute av denna anledning? 

Gör man som Inge och startar upp rastaktivitet eller som Claes och Gunhild - går ut på eget 

initiativ och interagerar med eleverna, borde utbytet bli större både för elever samt pedagoger. 
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Område 3; Känslor – hur pedagogerna känner under sin rast och deras visioner 
 

Hur känner du dig när du ska ha rast, då du inte har rastvakt? 

 

Alla pedagogerna är överens om att det känns skönt att ha egen rast och få chans att pusta ut 

mellan lektionerna. Tid för reflektion och förberedelse för resten av dagen.  

 

Jag tycker nog att det är ganska så skönt. För att alltså när man har haft en 

lektion, så dels så kommer man ut ganska sent ifrån klassrummet och ska man 

då vara rastvakt direkt har man redan missat några minuter… och ja framför 

allt så har man som klassföreståndare extra pålägg att vara rastvakt också… 

tycker jag. (A.3.10) 

 

Analys: 

Det är fullt förståeligt att pedagogerna uppskattar att ha rast, eftersom skolan är även deras 

arbetsplats och de behöver rasten som tid för reflektion och rekreation. 

  

Hur känner du dig när du rastvaktar? 
 

Jag känner mig nog inte så annorlunda kanske nej jag tycker att det är skönt att 

komma ut och få frisk luft och kunna prata med barnen jag tycker ju inte att det 

är jobbigt att vara ute som rastvakt. (E.3.11) 

 

Mm alltså det är det här att man ska gå ut på sin rast att man inte får den 

stunden till lugn och ro eller att man så fort jag kommer in om jag har 20min 

rast och så är jag ute 10 och så kommer jag in och då får jag välja liksom ska 

jag dricka kaffe eller ska jag packa ihop mina saker till nästa och så blir man 

stressad och sen ska man upp och så har man inte hunnit sitta ner nånting. 

(A.3.11) 

 

Bilden av hur det känns att vara rastvakt varierar hos de intervjuade pedagogerna en sak de är 

överens om är att det är mycket de skulle vilja ha mer tid. Fanns tid där skulle de gärna varit 

ute mer hos eleverna på rasterna men som det är nu med snabba ryck mellan lektionerna och 

för lite tid för reflektion och förberedelse går det inte. 

 

Jasså, jag tycker att det är roligt att vara ute med barnen, det är ingenting som 

jag tycker jag skulle vilja vara ute mer men då får jag… ja hinner inte med det, 

det finns liksom ingen tid, för ska jag hinna äta min middag så hinner jag inte 

gå ut och vara ute nånting..för jag har bara en så liten begränsad tid. (G.3.11)  

  

Analys: 

Det är värt att notera att de flesta pedagoger upplever rasten ute hos eleverna som något 

positivt och att de gärna hade varit ute vid fler tillfällen om tid fanns. Vi ser dock en stark 

fokusering på tidsbrist från pedagogernas håll. Kanske borde pedagogens arbetsbeskrivning 

justeras? 
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6.3 Sammanfattande analys och jämförelser mellan observationer och 
intervjuer 

Eftersom vi har använt oss av observationer och intervjuer för att söka svaren på våra 

problemformuleringar, är det för studiens tillförlitlighet relevant att göra en sammanfattande 

analys och jämförelse över de resultat vi funnit. De data vi fått fram genom att använda oss av 

dessa två metoder och jämförelsen dem emellan, fördjupar förståelsen av studiens syfte. 

(May, 2001) 

Syftet med vår studie; att undersöka och beskriva rasten som fenomen ur ett 

relationellt/specialpedagogiskt perspektiv med utgångspunkt i elevers och pedagogers syn på 

den har vi haft med oss i tanken då vi har vaskat fram dessa data. 

 

Aktivitet: 

Vad gör elever respektive pedagoger under rasten? Vilken bild förmedlar de av 

varandras rast? 

Under våra inledande observationer använde vi oss av kategorischeman för att på enklast 

möjliga sätt undersöka vad som händer på skolgården då det är rast. Detta sätt att observera 

visade tydligt vilka aktivitetsval eleverna gjorde samt hur många vuxna som var ute under 

rasten. Observationerna tydliggjorde vilka aktiviteter som var aktuella för eleverna; fotboll, 

vistelse i uppehållsrummet och att gunga på Kinagungan. Vi såg även att enstaka elever gick 

för sig själva eller lekte ensamma. Dessa val av aktiviteter stämde väl överens med 

intervjuerna, där både elever och pedagoger gav liknande svar på frågan över vad eleverna 

gör/gjorde på rasten. Under observationerna; både de enskilda och de som utgick ifrån 

kategorischemat, kunde vi följa vilka val eleverna gjorde under rasten och sedan försöka tolka 

deras bild av den. Observationer gjorda med hjälp av ett kategorischema visade att eleverna 

främst föredrog fysiska lekar. Även vädret verkar spela en viktig roll vid elevernas 

aktivitetsval under rast, det framkom under såväl intervjuer som under observationer. När 

eleverna väljer att leka ”Gömme”, går de gärna in i skolhuset för att gömma sig, det är även 

uppenbart att de gömmer sig på andra ställen där de är i skydd från regnet. De tjejer som ”går 

runt” består till viss del av de som brukar vara vid Kinagungan samt av några andra. Vi 

upplever att den fysiska aktiviteten är lägre under denna rast. Kanske är det så att vädret inte 

lockar till lek? 

På de enskilda observationerna såg vi att Kalle inte verkade speciellt förtjust då det blev rast, 

utan han gick sakta ut och sen vandrade han för sig själv. Jenna däremot, upplevde vi som 

väldigt socialt aktiv, samtidigt som hon var relativt fysiskt passiv. Hon verkade ha många 

kamrater och upplevdes av oss befinna sig i de sociala händelsernas centrum, trots att hon 

endast rörde sig inom ett begränsat område. Under observationen av Frank upplevde vi att han 

var med de kamrater han önskade att vara med, fast han upplevdes inte nöjd med 

aktivitetsvalet, då han höll sig passiv bredvid medan de andra eleverna spelade kula. Hans 

upplevdes som en aktiv kille, han sprang med målmedvetna steg till fotbollsplanen och 

började spela så fort det ringt ut. Vi bedömer att han har hittat en god balans mellan 

stillasittande lektion och för att sedan ge utlopp för energin under rasten. Dessa observationer 

i förhållande till de data vi fått vid intervjuer; skildrar väl den genomsnittlige eleven. Det inte 

är samma elever vid observationerna som vid intervjuerna. Elevernas svar på vad 

pedagogerna gör under rasttid, berättar att de känner till att det finns ett lärarrum dit lärarna 

går på rasten. Vad lärarna sedan gör i lärarrummet har de olika tankar om.  

 

 

Relationer/interaktion: 

Hur sker det sociala samspelet under rasttid? Vilken upplevelse har pedagogerna av elevernas 

samspel samt hur interagerar de med eleverna? 
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Vid intervjuerna framkom blandade svar på denna fråga. Gunhild var den som starkast 

betonade vikten och innebörden av rastens betydelse för eleverna. Hon uttrycker tankar kring 

att hon tycker att rasttiden är ett lika viktigt inslag i undervisningen som att lära eleverna att 

räkna. Tiden för det sociala samspelet med eleverna; att stimulera till lek och umgänge, har 

bytts i tankar om att tiden inte räcker till för allt man som pedagog ska göra. Inge ansåg att 

rasten kanske var den möjlighet under skoldagen där man kunde se hela eleven och hur hon 

mår. Pedagogerna gjorde i intervjuerna målande beskrivningar över vilka egenskaper man kan 

lära känna hos sina elever under rasten. De talade bland annat om relationer, ledaregenskaper 

och utanförskap bland elever. Pedagogerna talar väl för allt som sker under rasten och vad 

man som pedagog kan observera. De utgår ifrån att eleverna kommer in från rasten med nya 

färdigheter. Hos eleverna identifierar vi två sätt att välja kamrater och aktiviteter – Rosa väljer 

kamrat först sedan väljer de tillsammans vad de ska göra. Patrik gör tvärtom, aktiviteten står i 

centrum – han spelar alltid fotboll och kamrater blir då de, som likt honom väljer att spela 

fotboll. Sven uppger att han är ensam varje rast, han säger på följdfråga att detta är något som 

han själv väljer att vara. Frågan är om ensamheten är påtvingad eller om den är självvald samt 

om den är ofta förekommande eller om det är en engångsföreteelse?  

Vi upplevde att det fanns ett positivt samspel mellan rastvakter och elever samt sinsemellan 

eleverna på skolgården.  

 

 

Känslor:  

Hur känner eleverna och pedagoger före, under och efter rast? Vilka visioner har elever och 

pedagoger om rasten?  

Vad som föregår rasten observerade vi vid två tillfällen och resultatet av dessa studier visade 

att det strax innan rast började bli mer interaktion mellan eleverna i klassrummet. Eleverna 

blev oroliga och ljudnivån höjdes och arbetstakten saktade ner. Detta talar emot faktumet att 

alla eleverna, utom Lena, beskriver att de inte förbereder sig för rasten innan de går ut. Lena 

däremot, berättade att hon planerade aktiviteter beroende på vädret. Efter rasten kunde vi 

observera att eleverna gick in i klassrummet men vi kunde inte finna något efterspel från 

rasten. Under intervjuerna blev inte denna fråga utredd, men eleverna berättade om sin syn på 

rasten, tre elever är fullt aktiva och positiva, medan Nilla växlar mellan att tycka om sin rast 

och att inte göra det. Sven är mycket negativ till rasten. 

Visioner för rasten var av naturliga skäl inte möjliga att se under observationerna. Däremot 

under intervjuerna fick vi presenterat från tre av fem elever att de önskade längre raster, de 

ville leka mer. Rosa tyckte att rasten var precis som hon ville ha den. Sven, var den elev som 

inte ville gå ut på rast, men berättade för oss att om han fick ha rast inne så var det bra med 

rast. Pedagogernas visade skiftande visioner av hur de vill att rasterna skall se ut. Inge var den 

enda av pedagogerna som hade påbörjat förverkligandet av sin vision kring rasten, genom att 

starta rastaktivitet i ett musikrum för elever med musikintresse. Övriga pedagoger talade 

mycket om tid under intervjuerna, de kände att tidsbristen gör att de har svårt att hinna med 

alla åtaganden; rasterna blir därför åsidosatta, förberedelser och lektioner kommer i första 

rummet.  
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7 DISKUSSION 
Här kommer vi att diskutera vår studie; hur blev resultaten, valde vi rätt metoder och nådde vi 

fram till studiens syfte. 

7.1 Diskussion av resultaten 

De data vi funnit intressanta i förhållande till de problemformuleringar som vi inledningsvis 

presenterade i kapitel två och litteraturgenomgången i kapitel tre kommer vi att diskutera här. 

 

Aktivitet 

I FN:s barnkonvention läste vi om elevernas rättigheter: 

 

Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till vila och fritid, till lek och 

rekreation anpassad till barnets ålder samt rätt att fritt delta i det kulturella och 

konstnärliga livet. (FN:s barnkonvention artikel 31) 

 

Vi vill lyfta fram artikel 31 i FN:s barnkonvention tillsammans med vad läroplanen säger om 

rasten i samband med att vi diskuterar elevernas val av rastaktiviteter.  

 

Lpo 94: 

Skolan skall sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom 

ramen för hela skoldagen. (Lpo 94 s.7) 

 

Våra undersökningar visade att aktiviteter som eleverna gillade var; fotboll, att vistas i 

uppehållsrummet, att vara i musikrummet och gunga Kinagunga. Några elever gick omkring 

ensamma, en annan elev verkade leka ensam och en del elever gjorde aktivitetsval eftersom 

kompisarna fanns där. Dessa val av aktiviteter stämmer överens med hur Forsgård (1987) 

presenterar elevers aktivitetsval; en del elever spelar kanske boll, medan andra spelar kula, en 

del gungar och några leker. Elever har kanske valt att vara ensamma eller är tvingade till det 

valet av olika skäl. De flesta barn möts i löst sammansatta grupper; en del tillfälliga och en del 

väl sammansvetsade som bygger på relationerna. Det är vanligt att ett gemensamt intresse, en 

lek, gemensamma bekymmer skapar dessa grupperingar. Hur stabila grupperingarna blir beror 

på deltagarnas intresse - känner någon sig förbisedd bryts grupperingarna. Konfliktsituationer 

uppstår ofta och då kan det behövas ett ingripande av rastvakten. Detta sista han säger är 

något som eleverna i vår studie bekräftar; eleverna kallar på rastvakt vid bråk och för att få 

vuxenhjälp att lösa konflikter. Sandberg (2002) beskriver att leken förbereder barnet för 

vuxenlivet, att den är ett verktyg för lärande och problemlösning. Den tid barnen har för rast 

och lek bör ju därför anses som viktig tid. Vygotskij menar att barnet under leken bearbetar 

sina tankar, upplevelser och sin förståelse av sin omgivning – han menar att leken är ett 

viktigt redskap. I leken kan barnet testa sin verklighet för att senare utveckla förståelse av den. 

Genom leken lär barnen rationellt tänkande, de gör sig medvetna om det som sker 

runtomkring dem - leken är ett sätt att lära sig om sin framtid. (Lindqvist, 1999) Wetso (2006) 

beskriver att leken handlar om att kunna plocka fram erfarenheter och skeenden som man 

varit med om. Detta måste kombineras med förmågan att se sig själv i förhållande till 

kamrater och förstå deras känslor, tankar och problemlösningar. Grundförutsättningen för att 

barn ska kunna leka är att de känner sig trygga och erbjuds en lekmiljö. Knutsdotter Olofsson 

(2003) skriver att barn i skolåldern tar in mycket ny kunskap. Om pedagoger inte ger barnet 

möjlighet att bearbeta den så slutar barnet att ta in ny kunskap. Det har visat sig att barn som 
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har svårt för skolarbete utvecklas bättre om de får hjälp av utvecklande lekpedagogik. Under 

intervjuerna i vår studie berättade eleverna om sin syn på rasten, tre elever är fullt aktiva och 

positiva medan Nilla växlar mellan att tycka om sin rast och att inte göra det och Sven är 

mycket negativ till rasten. Hur kan pedagogen stimulera elever till en meningsfull rastaktivitet 

som de tycker om och kan längta till? Knutsdotter Olofsson (2003) hävdar att alla barn föds 

med förmågan att kunna leka, förutsatt att någon lär dem hur det ska ske. Det kan finnas 

anledningar till varför barnen inte leker om man studerar grundförutsättningarna för lek. 

Miljön kanske inte känns trygg för barnet; är man inte trygg på den stora skolgården kan man 

kanske inte ge sig hän i leken. Barnet kan då uppvisa ett beteende som pedagogen upplever 

som okoncentrerat, barnet hoppar ifrån den ena aktiviteten till den andra. Kanske går de 

omkring och studerar vad andra gör. Vuxna upplever ofta att de här barnen stör andra barns 

lek. Förmodligen har ingen lärt dem att leka eller har ingen stimulerat deras försök till lek, de 

vet inte hur de ska agera. En del barn kan ha svårt att förstå lekens sociala regler. De kan ha 

svår för ömsesidighet och turtagning av olika anledningar. Det finns även en del barn som har 

svårt att förstå leksignaler och som visar bristande förmåga att skilja på verklighet och fantasi. 

De vill vara den de föreställer i leken och förstår inte att i leken låtsas man. I de fallen kan 

pedagogerna fylla en viktig roll och vara den som lotsar barnen i leken och tydliggör 

skillnaden emellan fantasi och verklighet för barnen. Därför är det viktigt att barnen har någon 

som fortsätter att stimulera till lek så att de inte glömmer hur man leker och kan fortsätta att 

ha glädje av lekens vinster. (a.a.) I vår studie uppmärksammade vi att det fanns elever, både 

under observationer och i intervjuer, som inte kände någon glädje i att ha rast. Sven berättade 

att han helst inte ville gå ut på rast, men eftersom han i de flesta fall var tvungen att gå ut, gick 

han mest och väntade på att det skulle ringa in. Andra elever som vi observerade gick 

omkring på gården helt ensamma och till synes planlöst, en elev lekte helt ensam i en stor 

labyrint på skolgården. Pedagogerna berättade under intervjuerna att en del insatser gjorts 

gentemot dessa elever, de hade försökt få igång fler gemensamma rastaktiviteter i syfte att få 

dessa elever att känna glädje och delaktighet under rasten. Dessa försök hade resulterat i att, 

eleverna som pedagogerna upplevde som utanför, uttalat att de inte önskade delta i 

aktiviteterna och bett om att få slippa. Man har lagt ner dessa aktiviteter, men man har tankar 

på att starta upp nya försök. En av pedagogerna har startat en rastaktivitet i ett musikrum, dit 

elever med musikintresse kan gå till under rasten. Här kan de spela instrument, bilda band 

eller bara sitta och prata. Höistad (2001) menar att för en del elever är skolan den enda fasta, 

trygga punkten; för dessa barn är samhörigheten med klasskamrater och skolans personal 

extra viktig; att de har ”sitt” klassrum, ”sin” grupp, sittplats och krok att hänga kläderna på. 

Om man under tillräckligt lång tid blivit utstött ur gemenskapen påverkas ens 

självuppfattning. Man ger upp, finner sig i sin situation, drar sig undan och förnekar att man 

behöver någon. Det är lättare att förneka utanförskapet och säga att man har valt det själv än 

att erkänna för omvärlden att man är misslyckad. Detta är tankfulla ord som skildrar en bild 

av hur viktigt det är att pedagoger finns med på rasterna och kan stötta dessa elever som av 

olika anledningar hamnar utanför aktiviteter och sociala sammanhang. I de flesta fall finns det 

nog intresse för interaktion och aktivitet hos eleverna. Det kan istället vara för många 

misslyckanden på den sociala arenan som leder dem till ensamheten.  

Vad som föregår rasten observerade vi vid två tillfällen och resultatet av dessa studier visade 

att det strax innan rast började bli mer interaktion mellan eleverna i klassrummet. Eleverna 

blev oroliga och ljudnivån höjdes och arbetstakten sjönk. Detta talar emot det faktum att, alla 

elever utom Lena, berättar att de inte har några tankar på rasten och eventuella aktivitetsval. 

Lena däremot berättade om att hon tänkte ut olika aktiviteter beroende på vädret. Efter rasten 

kunde vi observera att eleverna gick in i klassrummet utan någon uppföljning eller efterspel 

på rasten. Under intervjuerna blev inte denna fråga utredd.  
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Pedagogernas aktivitetsval att gärna sitta i personalrummet och dricka kaffe då det är rast, går 

i linje med vad arbetsmiljöverket säger om arbetstagarens rättighet till rast och paus; 

  

Med rast menas ett längre avbrott i arbetstiden, t.ex. en lunchrast. Under rasten 

får arbetstagaren fritt förfoga över sin tid och kan lämna arbetsstället. Rasten 

räknas inte som arbetstid. /…/ Utöver rasterna ska arbetstagaren kunna göra 

kortare avbrott från arbetet, pauser. Under en paus får arbetstagaren inte 

lämna arbetsstället och pausen räknas som arbetstid. 

(http://www.av.se/fragorochsvar/arbetstider/raster.aspx)  

Detta är en aspekt vi måste ta hänsyn till, även om vi önskar sätta eleven i centrum i alla 

sammanhang, pedagoger har behov och rätt till paus samt rekreation för att orka med sin 

arbetsdag. Vi tycker däremot skulle det vara möjligt att titta på pedagogernas 

arbetsbeskrivning ur ett annat perspektiv och kanske där finna möjligheter att omprioritera var 

och när pedagogen ska lägga sin tid. Detta med tanke på att pedagogerna i våra intervjuer 

betonar, liksom våra författare, det viktiga som händer under en rast - vilka möjligheter som 

finns under den tiden. 

 

 

Relationer/interaktion 

Pedagogerna gjorde i våra intervjuer målande beskrivningar över vilka egenskaper man kan 

lära känna hos sina elever under rasten. De talade bland annat om relationer, ledaregenskaper 

och utanförskap. Vygotskij konstaterar att lärande är den avgörande beståndsdelen i all 

utveckling och att drivkraften till utveckling kommer ifrån de samspel som barn deltar i, 

däribland samspelen i skolan och de relationer som finns där. (Lindqvist, 1999) Duvner, 

(1997) säger att fostran bygger på relation. Alla människor söker bekräftelse – vi har starka 

behov av att känna oss omtyckta, behövda och att vi duger. Som pedagoger måste vi tänka på 

att fylla den vågskål som förvarar barnets positiva erfarenheter i snabbare takt än vad vi fyller 

den som innehåller dess misslyckanden. Även läroplanen berättar för oss;  

 

Skolan skall därvid vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens 

fostran och utveckling. Arbetet måste därför ske i samarbete med hemmen. 

Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. /…/ Skolan 

skall sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen 

för hela skoldagen. (Lpo 94 s.7) 

 

I samspel mellan barn och vuxna är det därför viktigt att påpeka att det är den vuxne som bär 

ansvar för relationens kvalitet och eventuella konsekvenser av den. Anledningen till att det 

förhåller sig på det viset är helt enkelt att barnet inte har förmågan att ta ansvar för relationen 

till den vuxne. (Juul & Jensen, 2003)  

Under observationerna inför rasten kunde vi (klassrumsobservationer) iaktta förberedelse, 

men inte efterarbete av rasten. Under intervju berättade pedagogerna att de gärna gick ut även 

då de inte rastvaktade. Pedagogerna talar väl för allt som sker på rasten och vad man som 

pedagog kan observera och utgår härmed från att eleverna kommer in från rasten med nya 

färdigheter. Barn som växer upp i samspel med vuxna, som har förståelse för barns integritet 

och har respekt för dess försök att avgränsa och definiera sig som en egen individ, har en 

utmärkt utgångsposition för att utveckla en sund självkänsla. Denna självkänsla är i sin tur en 

grundläggande förutsättning för den inre process som leder fram till att barnet kan utvecklas 

till en ansvarstagande individ. (Juul & Jensen, 2003) Under våra intervjuer av eleverna 

berättade de att, vid de tillfällen under rasten, då de pratade med rastvakterna 
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(pedagogerna)skedde det vid bråksituationer eller när andra problem uppstod. Pedagogerna 

uttryckte, då vi intervjuade dem, att de gärna pratade med eleverna även vid andra tillfällen 

under rasten och då gärna om deras intressen eller vad de gjort i helgen. Denna öppenhet från 

pedagogernas sida, till att skapa annan relation till eleverna än vad de får i klassrummet, är 

positiv. Nordahl m.fl. (2007) menar att den relation man skapar till andra människor är 

beroende av vilka signaler man själv sänder ut till omgivningen. Barnet ska uppleva att det 

går att tala med den vuxne, att den vuxne lever upp till överenskommelser, att den vuxne är 

förutsägbar och trovärdig, att den vuxne lyssnar, att den vuxne tillfredsställer barnets centrala 

behov och att den vuxne är positivt inställd till barnet. Det är den vuxnes uppträdande 

gentemot barnet som skapar tillit. Vuxna måste göra sig förtjänta av denna tillit. Det handlar 

inte om stränghet eller snällhet från den vuxnes sida, utan om att barnet upplever att den 

vuxne är pålitlig, rättvis och går att tala med. Det är svårt att skapa tillit, medan det är mycket 

enkelt att utplåna den. Att ha en personlig relation till eleverna är mycket viktigt, då man som 

pedagog ibland får ikläda sig rollen som förhandlare och medlare vid bråksituationer.  

 

 

 
Känslor  

Eventuella visioner som finns av rasten var inte möjliga att se under observationerna. 

Däremot under intervjuerna fick vi presenterat från tre av fem elever att de önskade längre 

raster, de ville leka mer. Rosa tyckte att rasten var precis som hon ville ha den. Sven var den 

elev som inte ville gå ut på rast, men berättade för oss att om han fick ha rast inne var det bra 

med rast. Pedagogernas visade olika visioner av hur de vill att rasterna skulle se ut. Alice och 

Inge skildrar en bild där man som pedagog ska välja att ta ett steg tillbaka på rasterna, medan 

Erika och Claes tycker att man ska kliva fram och interagera med eleverna. Vilket är att 

föredra som pedagog? Vygotskij menar att aktiv kunskapsutlämning ifrån pedagog till elev 

gör eleven till en passiv mottagare av samhällets värderingar, det bör istället vara ett samspel 

emellan pedagog och elev där pedagogen kan agera vägvisare. Pedagogens uppgift bör vara 

att skapa en bra social miljö för eleverna, för att sedan kontrollera att samspelet mellan elev 

och miljö fungerar. Som god pedagog bör man ha god kunskap om den sociala miljön för att 

kunna handleda sina elever. (Lindqvist, 1999) Trots sin uppfattning att ta ett steg tillbaka var 

Inge den av pedagogerna som hade förverkligat en vision kring rasten; han höll i rastaktivitet i 

ett musikrum för elever med musikintresse. Övriga pedagoger talade mycket om tid i 

intervjuerna och uttryckte att tidsbristen gör att man som pedagog har svårt att hinna med alla 

åtaganden; rasterna blir åsidosatta och förberedelser för lektioner kommer i första hand. I 

skollagen står det: 

 

/.../Utbildningen skall ge eleverna kunskaper och färdigheter samt, i samarbete 

med hemmen, främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännande 

människor och samhällsmedlemmar. (Skollagen 1 kap § 2) 

 

Detta bör vara något att beakta, pedagoger idag står inför en mångfald av arbetsuppgifter som 

dessutom regleras av en uppsjö av styrdokument och riktlinjer. Hur ska pedagoger, på 

tillfredställande sätt, genomföra alla sina åtaganden? Vem ska prioritera? I gällande 

styrdokument finner vi dock inga tydliga beskrivningar och riktlinjer kring elevers raster. 

Detta kan vi dock finna i gamla styrdokument. Stadgan angående Folkundervisningen från 

1921 tydliggjordes mer gällande raster; att lämplig plats måste ordnas för barns lekar, 

skoltomten skall vara inhägnad med stängsel samt att detta kontrolleras av en 

folkskolinspektör.  Här kunde vi även notera att man styrt upp elevernas rätt till pauser. Man 

anger att varje lektion bör vara 45 minuter och att rasten mellan lektionerna ska vara minst 10 
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minuter samt som längst 15 minuter. Efter tre lektioner ska eleverna ha en längre rast – minst 

en timme lång. Stadgan ger även läraren i uppdrag att ”vaka över sina lärjungars seder och 

uppförande”, dvs. läraren ska övervaka både lektioner och fria stunder. (Hall, 1924) Likaså 

två andra, lite nyare dokument; Skolhushandboken och Lgr 80 kan vara spännande ta del av. 

Här lutar man sig mot pedagogisk och psykologisk forskning där den sociala miljöns 

betydelse för barns utveckling och lärande betonades. Man beskriver skolan som ett centrum 

för samarbete med omkringliggande föreningar, arbetsliv, hem, fritidshem, fritidsgårdar osv. 

Skolhushandboken visar prov på samma anda; eleverna ska inte bara ges fysiskt utrymme, 

utan även ges möjlighet att påverka sin omgivning. Det är heller inte längre enbart 

skolverksamhetens behov av en lämplig utomhusmiljö för undervisning som prioriteras, utan 

nu lyfts även barns naturliga behov av en lekmiljö som främjar aktiviteter och stimulerar till 

upptäckarglädje fram. (Lindholm, 1995)  

Denna tillbakablick i de gamla dokumenten är väl värda att begrunda då vi saknar en 

beskrivning i dagens styrdokument över hur vi ska prioritera rasten. Skolan skall enligt 

gällande styrdokument vara ett stöd för familjerna; för elevers fostran och utveckling. Leken 

ska vara en väsentlig del i det aktiva lärandet. Rasten borde ju vara en av arenorna där 

pedagoger med ett relationellt perspektiv, tillgodoser och stimulerar elevernas utveckling. I 

vår studie berättar pedagogerna, att man på rasten kan observera eleverna och se; vilka 

relationer som finns bland dem, eventuella utanförskap, mobbing och elevers 

ledaregenskaper.  

 

7.2 Metoddiskussion 

Metoderna vi använt oss av i vår studie, i form av intervjuer och observationer, har 

kompletterat varandra väl. Tankar, ord och visioner hade varit omöjliga att utläsa i enbart 

bilder och kroppsspråk. Hade vi använt oss av enkäter hade den nyanserade bilden av 

verkligheten som vi var intresserade av att återskapa, inte varit möjlig. (Denscombe, 2000) 

Dock kan vi nu i efterhand konstatera att det är väldigt tidskrävande att transkribera intervjuer 

och att vi nästa gång kommer att lyssna av och sedan skriva ner sammandrag av svaren och 

inte hela texten. Att göra observation med hjälp av ett kategorischema över 52 elevers 

aktivitetsval under en rast hade varit omöjlig att genomföra om inte vi känt till eleverna och  

haft förkunskap om skolgårdens utformning. Till en annan studie skall vi nog överväga att 

observera ett mindre antal elever vid fler tillfällen. Jämförelsen av data vi fått fram, med hjälp 

av intervjuer och observationer, visade att de flesta företeelser vi observerade fick vi sedan 

bekräftade under intervjuerna. Dessa resultat känns därför särskilt relevanta och trovärdiga för 

studien. Vi känner, sammanfattningsvis, att metoderna vi har använt varit bra redskap för att 

finna svar på våra problemformuleringar. Eftersom vi i vår undersökning inspirerats av 

etnografiska studier och velat belysa rasten som fenomen ur ett relationellt/specialpedagogiskt 

perspektiv med utgångspunkt i elevers och pedagogers syn på den har metoderna mött syftet 

väl.  
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8 SAMMANFATTNING 
Detta kapitel är en sammanfattning av vad vi kommit fram till i vår undersökning. Vi 

sammankopplar dessa resultat med vad litteraturen säger samt med lite av våra egna tankar 

kring rasten som företeelse – allt sett ur ett specialpedagogiskt perspektiv. 

 

Syftet med vår studie var att undersöka och beskriva rasten som fenomen ur ett 

relationellt/specialpedagogiskt perspektiv med utgångspunkt i elevers och pedagogers syn på 

den. Vi valde att dela in frågeställningarna i tre, för studien, centrala ämnesområden; 

Aktivitet, Relation/interaktion och Känslor. 

 

 Aktivitet: Vad gör elever respektive pedagoger under rasten? Vilken bild förmedlar 

de av varandras rast? 

 Relationer/interaktion: Hur sker det sociala samspelet under rasttid? Vilken 

upplevelse har pedagogerna av elevernas samspel samt hur interagerar de med 

eleverna? 

 Känslor: Hur känner eleverna och pedagoger före, under och efter rast? Hur 

förbereder de rasten? Vilka visioner har elever och pedagoger om rasten?  

 

För att undersöka detta genomförde vi observationer i två femteklasser och intervjuade fem 

stycken av eleverna samt med fem av de pedagoger som arbetade kring dem.  

Genom att använda oss av ett så kallat kategorischema identifierade vi de rastaktiviteter som 

var mest populära; fotboll, vistelse i uppehållsrummet och lek på/vid Kinagungan. Vi kunde 

även konstatera att de flesta eleverna var aktiverade såväl fysiskt som socialt. Bland eleverna 

fann vi dock några som rörde sig ensamma på skolgården eller lekte ensamlek. Pedagogerna 

visade god inblick i vad eleverna sysselsatte sig med under rasten, medan eleverna visade sig 

vara något mer osäkra över hur pedagogerna tillbringade rasten.  

Pedagogerna betonade vikten av rasten och berättade med målande beskrivningar om vilka 

egenskaper man kan lära känna hos sina elever under rasten. De talade bland annat om 

relationer, ledaregenskaper och utanförskap. Bland eleverna noterade vi två sätt att välja 

kamrater och aktiviteter – dels genom att välja kamrat först för att sedan gemensamt 

bestämma vad de ska göra - dels genom att låta aktiviteten stå i centrum, att eleven utgår från 

vad han/hon vill göra och därmed låter andra med samma aktivitetsval bli kamrater. Eleverna 

såg pedagogerna (här i form av rastvakter) som en resurs vid bråk och när de behövde hjälp 

för att lösa konflikter. 

Strax innan det ringde till rast ökade interaktionen mellan eleverna i klassrummet. Det blev 

oroligt, ljudnivån höjdes och arbetstakten sjönk. Tre av fem av de intervjuade eleverna 

önskade längre raster, de ville leka mer. Samtidigt förmedlade en av eleverna bilden av rasten 

som trist och tråkig – något som eleven helst ville slippa. En av pedagogerna uppgav sig ha 

påbörjat arbetet med att förverkliga sin vision av rasten genom att starta rastaktivitet i ett 

musikrum för elever med musikintresse. Övriga pedagoger talade mycket om tid i 

intervjuerna, de menade att tidsbristen gör det svårt att hinna med allt de vill; rasterna blir 

därför åsidosatta och förberedelser av lektioner kom i första hand. 

Vår studie har varit inspirerad av etnografin. Vi har med observationer och intervjuer som 

underlag belyst rasten som fenomen sedd ur våra informanters ögon. Detta sätt att studera 

rasten har utvecklat nya insikter och tankar hos oss själva. Vi vill här redogöra för de resultat 

vi fann och de tankar som föddes hos oss under studien. Vi tycker att de är centrala för vår 

studie och därför relevanta att ta med i vår framtida yrkesroll.  

Hos eleverna identifierar vi två sätt att välja kamrater och aktiviteter – Rosa väljer kamrat 

först sedan väljer de tillsammans vad de ska göra. Patrik gör tvärtom, aktiviteten står i 
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centrum – han spelar alltid fotboll och kamrater blir då de som likt honom väljer att spela 

fotboll. Bild VII är ett tydliggörande av individens val av kamrat och/eller aktivitet.  

 

Bild VII 

 

 
 

    
     
     
     
     

     
     
     
     
     
     

      

 

Vi noterar också att studien visar att det fanns elever som inte tycker att det känns roligt att gå 

ut på rast. Hur skall pedagoger agera gentemot dessa elever? Detta är en viktig fråga att 

fundera över. Pedagogerna berättade om vad man kunde se hos eleverna under rasten, de 

talade bland annat om relationer, ledaregenskaper och utanförskap. De berättade även om hur 

de som pedagoger hade det svårt att fånga upp elever som hamnade utanför under rasttid och 

få med dem i någon gemenskap, trots att det hade genomförts försök av olika slag. Persson 

(2001) menar att skolans problem nummer ett är att den inte förmår att möta den naturliga 

variationen av elever. Det leder till att specialpedagoger får uppdraget att arbeta med elever i 

behov av särskilt stöd. I vår studie har vi funnit att pedagogerna svårt att finna sätt att få dessa 

elever att passa in i den rådande rastkulturen. I vår framtida yrkesroll bör det ingå, i form av 

ett specialpedagogiskt uppdrag, att specialpedagogen ska fördjupa sig i hur man skall få alla 

barn att ta del av och känna glädje i rasten och leken. 

 

Wikipedia: 

Lek är en social aktivitet som utförs för nöjes skull, eller som social eller 

intellektuell träning. (http://sv.wikipedia.org/wiki/Lek) 

 

 

Som blivande specialpedagoger står vi även inför uppdraget att lyfta fram och tydliggöra 

riktlinjerna i styrdokumenten för våra kollegor samt betona vikten av att dessa fullföljs. 

Specialpedagogen skall arbeta med frågor kring hur skolan kan erbjuda stimulerande miljöer 

för alla elever som sedan leder till att utveckla elevernas sociala kompetens och deras 

relationer. 
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9 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 
Under studiens gång har vi fått många nya frågeställningar som vi skulle vilja undersöka 

ytterligare. Vi vill att det genomförs fler studier med relationellt perspektiv;  

 Fördjupade studier av rasten - kanske göra en mer genomgripande studie som ser på 

elevernas rast i förhållande till deras skolresultat. Kan man utläsa några samband?  

 Studera flera skolor för att se vilket utbud av rastaktiviteter som erbjuds eleverna. 

 Göra undersökningar som belyser hur skolledare tolkar styrdokumenten och skolans 

uppdrag, gällande skolans roll att stödja familjerna i elevernas fostran och utveckling, 

där leken ska vara en väsentlig del i det aktiva lärandet. 

 Hur skolledare ser på specialpedagogens uppdrag. 

 Hur  specialpedagogen arbetar på fritidshem. 
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Till målsmän 
 
Hej! 
 
Vi är två lärarstudenter som läser sista terminen på Specialpedagogprogrammet på 
högskolan i Kristianstad. Vi skriver just nu vårt examensarbete som handlar om skolrastens 
betydelse.  
Examensarbetet grundas på undersökningar: intervjuer och observationer av elever och 
pedagoger. Vi kommer slumpmässigt att välja ut några av de elever som fått Ert 
godkännande till att delta i intervjuer.  
 
Alla som blir intervjuade kommer att vara helt anonyma och ingen annan än vi kommer att 
ha tillgång till intervjumaterialet. Elevernas och skolans riktiga namn kommer inte att 
användas. 
 
Hör gärna av Er ifall ni har frågor: Johanna Nilsson 0708-926000 el. Bengt Högman 0708-
534291. 
 
 
 
 

 
 
Sätt ett kryss för det alternativ ni väljer samt lämna tillbaka denna del till skolan senast 9 
februari. 

 
Får delta………….  Får ej delta……….. 
 
Elevens namn:_______________________________ 
Målsmans underskrift:_________________________ 
 
  
 
Med vänliga hälsningar! 
Johanna Nilsson och Bengt Högman 
 

  



  

II 

 

Intervjuguide till elever 
Område 1 Aktivitet 
1. Vad tycker du om att göra på rasten?  

2. Var? 

3. När vet du vad du ska göra på rasten? 

 
Område 2 Relation/interaktion 
 
4. Tillsammans med vem/vilka? 

5. Vilka vuxna är ute på rasten? Rastvakten? 

6. Vilken uppgift har rastvakterna? 

7. Vad gör de andra vuxna på skolan under rasten? 

8. När pratar du med rastvakten?  

9. Om vaddå? 

 
Område 3 Känslor 
 
10. Hur känner du när du skall gå ut på rast? 

11. Hur känner du när du är ute på rasten? 

12. Hur känner du när det ringer in? 

13. Hur skulle du vilja att rasten såg ut?  



  

III 

 

Intervjuguide till pedagoger 
 
Område 1 Aktivitet 
 
1. Vad tycker du om att göra på rasten? 

2. Vad gör eleverna på rasten? 

3. Vad är möjligt att se? 

 
Område 2 Relation/interaktion 

 
4. Hur interagerar du med eleverna? 

5. Vad brukar ni prata om? 

6. Hur brukar du agera för att stimulera eleverna till lek/interaktion? 

7. Vad är din uppgift när du är rastvakt? 

8. Hur vet du det? 

9. Hur ofta är du rastvakt? 

 
Område 3 Känslor 
 
10. Hur känner du dig när du ska ha rast, då du inte har rastvakt? 

11. Hur känner du dig när du rastvaktar? 

 

 
 

 
 
 


