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Abstrakt 
På många skolor runt om i Sverige bedrivs organiserad rastverksamhet. Syftet med 
denna undersökning är att undersöka rastaktivisters syn på effekterna av sitt arbete, med 
utgångspunkt i arbetet mot mobbning och kränkande behandling. Informanter 
eftersöktes via sociala medier, och sju stycken deltog i undersökningen. Dessa fick 
svara på en enkät. Resultatet av denna enkät visar att rastaktivisterna till stor del är 
nöjda med sitt arbete och upplever minskad förekomst av bråk, tråkningar och 
kränkande behandling under de raster då rastverksamhet bedrivs. En stor stolthet över 
verksamheten lyser igenom i informanternas svar, samt en vilja att utveckla och 
förbättra sin verksamhet. Studien visar också att rastaktivisterna upplever stor 
utvecklingspotential i sin verksamhet, för att kunna ”fånga upp” de elever som de anser 
bäst behöver verksamheten. Slutsatsen är att rastverksamheten har stor potential att 
minska förekomsten av mobbning och kränkande behandling. Rastverksamheten har 
även potential att fungera som ett verktyg för inlärning i en skolkontext, utöver ett rent 
underhållningsvärde för de elever som väljer att delta. 
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Inledning 
 
I januari 2013 började jag på min nuvarande arbetsplats, en liten tvåparallellig F-6-skola i ett litet 
samhälle i mellansverige. Ganska omgående s kom jag där i kontakt med två pedagoger som 
presenterade sig som rastaktivister. Till skillnad från ”vanliga” rastvakter organiserade dessa två 
människor lekar som samlade allt ifrån en handfull elever till nästan hela skolan. Allt ifrån lekar 
som Snappa Vanten och Kull, till skolmästerskap i limbo, skattjakt och tipspromenad. 
 
Ungefär samtidigt så fick jag också möjlighet att gå på en föreläsning om just rastaktiviteter, där 
man bland annat talade om ett nätverk av likasinnade pedagoger på sociala medier. Människor som 
såg potential i rasten.  
 
Där föddes också idén till denna undersökning. Många av de pedagoger som organiserar 
rastaktiviteter på skolorna där de arbetar gör det alldeles säkert för att de på så sätt vill hjälpa till att 
erbjuda eleverna något som de kan uppleva som en meningsfull rast, där det alltid ska finnas något 
roligt som man kan delta i. En fråga malde dock på i mitt bakhuvud; kan initiativen till dessa 
rastaktiviteter vara något större än det? 
 
Mobbning och kränkande behandling är ett problem som ofta debatteras i skolans värld. Det finns 
en mängd olika ”program” och ”modeller” som används i svenska skolor i arbetet med att 
förebygga och motarbeta mobbning och kränkande behandling. Styrdokumenten är också mycket 
tydliga på den punkten, mobbning och kränkande behandling ska inte tolereras 
 

Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller 
funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Sådana tendenser ska aktivt 
motverkas. (Lgr11 s.7) 

 
Kan det vara så att man kan påvisa en positiv effekt på arbetet mot kränkande behandling och 
mobbning genom att införa organiserade rastaktiviteter? Kan man som vuxen genom medvetenhet 
och genomtänkt planering och genomförande av sina aktiviteter fånga upp de elever som finns i 
farozonen för att antingen bli mobbare eller mobbade? Eller riskerar rastaktivisten att dömas ut som 
en lekfröken utan större pedagogiskt värde än att känna till tio varianter av regler till kubb? Jag 
hoppas att med denna undersökning ta reda på om rastaktiviteter själva uppfattar sitt uppdrag som 
något större – något som t.o.m kan förebygga eller motverka mobbning och kränkande behandling 
på skolgårdarna runt om i Sverige.  
 
 
Syfte och frågeställning 
 
Syftet med denna studie är att undersöka rastaktivisters uppfattningar om verksamhetens påverkan 
på mobbning och annan kränkande behandling i skolan.  
 
Min frågeställning blir därmed: Upplever rastaktivister några effekter av sin verksamhet på det 
förebyggande arbetet mot mobbing och annan kränkande behandling? Om så är fallet, vilka positiva 
och negativa effekter upplever de? Upplever de några förbättringsområden i sin verksamhet vad 
gäller det förebyggande arbetet mot mobbning och kränkande behandling? Om så är fallet, vilka 
förbättringområden upplever de och vilka förslag på åtgärder ger de?  
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Tidigare forskning 
 
Skolverkets rapport Diskriminerad, trakasserad, kränkt nämner förslag från elever för hur 
mobbning och kränkande behandling ska kunna minskas. Undersökningen bygger på på 156 
gruppintervjuer med sammanlagt 529 barn i förskolan, grundskolan åk 5-8, grundsärskolan, 
gymnasiesärskolan och särvux, elever i åk 2 på gymnasiet samt studerande på vuxenutbildningen. 
(Skolverket 2009:10) Några av de förslag som rapporten tar upp är mer vuxna som rör sig på 
skolan, specifikt yngre sådana. Även fritidspersonalen lyfts fram, eftersom flera av de tillfrågade 
eleverna upplever att fritidspersonalen har mer tid att lyssna och engagera sig än annan personal på 
skolan. (Skolverket 2009:86) 
 
Vad som är av särskilt intresse för denna undersökning är hur eleverna speciellt nämner vikten av 
fritidspersonal, som de upplever har tid lyssna på dem och engagera sig i dem. De nämner också att 
fritidspersonal har större koll på vad som händer på raster och i korridorer än vad övrig skolpersonal 
har. (Skolverket 2009:86) 
 
Den svenska forskaren Dan Olweus har utarbetat ett forskningsbaserat åtgärdsprogram för att 
förebygga och motverka mobbning och kränkande behandling mellan individer på skolor. (Olweus 
1991:48) Stora delar av programmet bygger på och hänvisar till den så kallade 
Bergenundersökningen, där 2500 elever, 1000 föräldrar och flera hundra lärare från 42 skolor i 
Bergen (Norge) följdes under 2,5 år under mitten av 1990-talet. (Olweus 1998:7) Olweus slutsats av 
undersökningen är att ca 15% av det totala antalet elever var inblandande i mobbningssituationer 
vid undersökningens genomförande. Det motsvarar ungefär var sjunde elev. Ca 9-10% av det totala 
antalet elever utgjordes av offer för mobbning. (Olweus 1998:7) 
 
Baserat på Bergenundersökningen så är Olweusprogrammets definition av mobbning när en person 
upprepade gånger under en viss tid blir utsatt för negativa handlingar av en eller flera personer. 
(Olweus 1998:4) Programmets syfte beskrivs som att åstadkomma bättre kamratrelationer i skolan 
som gör det möjligt för alla att trivas och fungera bättre. (Olweus 1998:50) En av metoderna inom 
Olweusprogrammet benämns som Rastvaktsystem och utemiljö, och behandlar hur utemiljön och 
antalet närvarande vuxna under rasten (samt dessas förmåga att avbryta bråk och 
kränkningssituationer) har en effekt på arbetet mot mobbning. (Olweus 1998:53). Detta gör Olweus 
forskning speciellt intressant för denna undersökning. 
 
I sammanhanget är det också värt att nämna att Skolverket i sin rapport Utvärdering av metoder mot 
mobbning bland annat behandlar Olweusprogrammet. Rapporten tar upp att Olweusprogrammet 
förespråkar ett aktivt rastvaktssystem där rastvakterna uppmanas att finnas med på platser där 
mobbning och kränkande behandling är särskilt frekvent. Företrädaren för Olweusprogrammet 
säger också att programmet rekommenderar en gemensam loggbok där rastvakter för in de 
incidenter som inträffat under rasten. (Skolverket 2011:74) Loggboken tas inte upp av Olweus i 
materialets handbok, men då denna är äldre än Skolverkets utvärderingsrapport så får det antas att 
loggboken som metod kommit till senare. 
 
Jag bedömer Olweusprogrammet som särskilt intressant för min undersökning eftersom det bygger 
på forskning som Olweus själv har bedrivit i en skandinavisk kontext. Specifikt så innehåller 
programmet en åtgärdspunkt som benämns Bättre rastvaktsystem och ökat ingripande. (Olweus 
1998:49)  
 
Enligt den undersökning som redogörs i den kanadensiska studien Places to avoid rapporterar 39% 
av de tillfrågade barnen i elementary school (vilket grovt kan jämföras med det svenska låg och 
mellanstadiet) att de inte känner sig säkra under rasterna. Motsvarande siffra för secondary school 
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(grovt jämfört det svenska högstadiet) är 23,5%. Noteras bör att dessa siffror avser raster som 
spenderas utomhus. Motsvarande siffror för rast inomhus är 17,9% för elementary school och 
20,6% för secondary school. (Vaillancourt m.fl 2010:46) Undersökningen omfattade drygt 11,000 
elever från sammanlagt 65 skolor i södra Onatario, Kanada. (Vaillancourt m.fl 2010:43) 
 
Studien tar också upp en tänkbar lösning på problemet med att mobbning och kränkande behandling 
förekommer på dessa platser. 
 

 
Although increased surveillance is an obvious, and critical, first step, it is important that school 
personnel think beyond simple teacher presence. All school personnel need to be especially 
vigilant in monitoring students’ interactions, especially those of students who are likely the 
targets of peer abuse. (…) Another possibility may be to increase the presence of allies that 
children can turn to for assistance. These allies could be peer mediators, student mentors, or 
adult volunteers. (Vaillancourt m.fl 2010:50) 

 
 
Det räcker med andra ord inte att som lärare finnas på plats på de platser där mobbning 
förekommer. Man måste bevaka dessa platser metodiskt, speciellt med tanke på de elever som löper 
större risk att utsättas för mobbning. Ytterligare än väg att gå kan vara frivilliga ”medhjälpare”, 
både andra elever och vuxna. Dessa medhjälpare skulle kunna vara ett bra komplement för att öka 
andelen ”ögon och öron” bland eleverna.  
 
Den maltesiska studien Emotional reactions of schools bullies and their victims lyfter fram hur både 
elever som är självpåstodda mobbare eller mobbade känner inför mobbningssituationer. Av de som 
påstod sig vara utsatta för mobbning kände sig 38,3% hämndlystna, 37,1% arga, 36,5% tyckte synd 
om sig själva, 24,7% likgiltiga och 24,0% hjälplösa. (Borg 1998;437) Värt att notera är också att 
31% av de som påstod sig vara utsatta för mobbning uppgav att de inte gjorde något åt den 
inträffade situationen, och de berättade det heller inte för någon. (Borg 1998;440) Av de som påstod 
sig vara mobbare kände sig 49,8% ledsna, 40,6% likgiltiga och 20,9% tillfredställda. (Borg 
1998;437) I studien deltog 3162 flickor samt 3120 pojkar, vilket motsvarade 25,3% av den totala 
nationella årskullen i åldern 9-14 år. (Borg 1998;435) 
 
Studien drar också följande slutsats. 

 
 
The contention of this study is that our understanding of the problem of bullying is incomplete 
without a consideration of the emotional feelings experienced by bullies and their victims 
following the bullying incident. The investigation of these reactions not only serves to indicate 
how victims of bullying tentatively try to cope with the frustrations, anxieties and pain that the 
bullying incident precipitates on them, or which of the bullies demand immediate, urgent, 
attention on account of their expressed emotional reactions, but it has very important and 
serious implications for the management of the problem. (Borg 1998:442) 
 

 
Vår förståelse av mobbning är alltså inte komplett utan att vi först tagit känslorna hos de inblandade 
eleverna i åtanke. Känslorna hos de inblandade, både de mobbande och de mobbade, är av stor vikt 
för att vi ska kunna förstå problemet med mobbning på ett korrekt sätt. 
 
Den amerikanska studien Differences in Children’s Recess Physical Activity: Recess Activity of the 
Week Intervention undersöker huruvida planerade aktiviteter under rasten (i studien kallat RAW – 
Recess activity of the week) kan ha effekter på elevers fysiska aktivitetet. (Stellino m.fl. 2010:436) 
Studien genomfördes i en mellanstor stad i den amerikanska mellanvästern och 65 elever (30 pojkar 
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och 35 flickor) i elementary school deltog. Av dessa så räknades 20 elever som överviktiga enligt 
BMI-index. (Stellino m.fl. 2010:437) 
 
Under fyra veckor testades fyra olika RAW, en varje vecka. De bestod av ingen RAW alls (eleverna 
lekte som de brukade) under vecka 1, en bana med fyra olika stationer (hopprep, rockringar, stora 
bollar och bönpåsar) under vecka 2, en hinderbana vecka 3 och frisbee vecka 4. Varje vecka 
uppmanandes eleverna av läraren som övervakade rasten att testa den RAW som för tillfället fanns 
till hands. Detta skedde utan tvång, deltagandet var frivilligt. Eleverna fick varsin stegräknare som 
mätte deras fysiska aktivitet. (Stellino m.fl 2010:438) 
 
Studien visade att under alla fyra veckor så var pojkarna mer aktiva i de olika RAW:s som erbjöds 
än flickorna. De äldre eleverna var också mer aktiva än de yngre. Överlag så var de överviktiga 
barnen signifikant mindre aktiva än de övriga barnen. Alla barn överlag var signifikant mer aktiva 
under vecka 1 och 2 (ingen RAW alls och banan med 4 stationer) än under vecka 4 (frisbee). 
(Stellino m.fl 2010:439-440) 
 
Studien kommer fram till slutsaten att det är viktigt att ha olika faktorer såsom kön, ålder, 
förkunskaper och BMI i åtanke när man planerar sin RAW, eftersom studien visar att ingen av de 
genomförda aktiviteterna samlade alla barn unisont kring en och samma aktivitet. (Stellino m.fl. 
2010:442) Med andra ord är det viktigt att de aktiviteter som genomförs under rasten representerar 
en bredd som kan tilltala hela spektrumet av eleverna på skolan, vilket såklart kan vara en stor 
utmaning för den som genomför aktiviteten.  

Slutligen tar den amerikanska undersökningen The outdoor recess activities of children (publicerad 
i tidskriften American journal of play) upp hur elever väljer att spendera sin rast, och vad de väljer 
att göra. Undersökningsunderlaget var 149 barn (74 pojkar och 75 flickor) i åldrarna 5-14 år vid en 
innerstadsskola i nordöstra USA. Stor del av elevunderlaget bestod av elever med annan geografisk 
härkomst än europeiska amerikaner, t.ex. afrikanska amerikaner, latinoamerikaner samt asiatiska 
amerikaner. (Holmes 2012 s.333)  Studien visar att de tre populäraste aktiviteterna för flickor under 
rasten var att gå omkring, prata sittande eller stående samt att hoppa rep. De tre populäraste 
aktiviteterna för pojkar var sport (fördelat på bland annat basket och fotboll), att gå omkring samt 
att vara ensam. (Holmes 2012 s.337) 
 
Sammantaget visar tidigare forskning på området att en trygg och meningsfull rast är beroende av 
flera faktorer. Bland dessa kan nämnas vuxennärvaron under rasterna, speciellt på de platser på 
skolgården där det kan antas att mobbning och kränkande behandling är mer förekommande. De 
vuxna måste också vara aktiva under rasten och avbryta de aktiviteter där mobbning och kränkande 
behandling kan uppstå. Den visar också att både mobbare och mobboffer upplever starka känslor 
inför mobbningssituationer. Möjligheten att delta i fysiska aktiviteter är också viktig. 
 
 
Teoretiskt ramverk 
 
Caroline Ramstetter tar i sin rapport The crucial role of recess in schools upp två olika typer av 
raster, strukturerad och ostrukturerad. Strukturerad rast definieras som rast baserad på strukturerad 
lek, där aktiviteterna planeras och leds av utbildade ledare eller pedagoger. Detta anses vara bra 
eftersom de deltagande ledarna eller pedagogerna kan hjälpa och uppmuntra de elever som behöver 
hjälp för att kunna delta. (Ramstetter 2010:522-523) Några av de fördelar som nämns med 
strukturerad rast är att barnen övas i bra metoder för konflikthantering och får tillfälle att öva på 
dem. Den medverkande vuxna kan också direkt återkoppla såväl positivt som negativt beteende 
direkt till klassföreståndaren. Nackdelarna som nämns är att kravet på att alla elever ska delta i den 
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strukturerade rasten underminerar många av de sociala, emotionella och kognitiva fördelarna med 
rasten. (Ramstetter 2010:522-523) Ostrukturerad rast definieras som rast som sker under 
observation av vuxna. De vuxna tar dock inte aktiv del i elevernas lekar och aktiviteter, vare sig 
som deltagare eller ledare. Ostrukturerad rast anses vara ett bra tillfälle för eleverna att leka fritt för 
att tillgodogöra sig kognitiv utveckling och socio-emotionellt lärande. Den stora nackdelen har med 
elevernas säkerhet att göra, och en ostrukturerad rast kräver utbildad personal som kan upptäcka 
oönskat beteende och vid behov ingripa. (Ramstetter 2010:522) 
 
I kontexten av min undersökning är det intressant att analysera de deltagandes erfarenheter utifrån 
Ramstetters tankar kring strukturerad och ostrukturerad rast. Den strukturerade rasten liknar till sin 
utformning organiserad rastverksamhet, med planerade aktiviteter genomförda av deltagande 
pedagoger. Den ostrukturerade rasten liknar en ”vanlig” rast, där eleverna leker självständigt medan 
pedagogerna iaktar dem utan att delta i aktiviteterna.   
 
Ramstetter tar även upp flera fördelar med rast, som rollen den spelar för utvecklandet av sociala, 
emotionella och kognitiva kunskaper hos eleverna, samt att den kan främja fysisk aktivitet. Under 
rasten ges eleverna möjlighet att utveckla och öva på flertalet sociala kunskaper som t.ex. samspel, 
turtagande och problemlösning. (Ramstetter 2010:523) Alla dessa är kunskaper som det kan 
argumenteras för krävs för att kunna fungera och ta del i sociala kontexter. Därför är de naturligtvis 
också viktiga i min undersökning, där det blir intressant att ta del av de deltagandes syn på de 
möjligheter som Ramstetter lyfter fram som stora fördelar med rasten. 
 
Ramstetter slår också fast följande:  

 
 
Optimal recess is safe and well-supervised; environmental conditions, well-maintained 
playground equipment, and well-trained supervisors are critical components. (Ramstetter 
2010:524) 

 
 
Ramstetter nämner också speciellt att den ostrukturerade rasten utgör en stor möjlighet för eleverna 
att tillgodogöra sig de ovan nämnda sociala färdigheterna. (Ramstetter 2010:524) Detta är 
naturligtvis mycket intressant i förhållande till rastverksamhet, som i och med att den är ledd av en 
pedagog till stor del definieras som strukturerad rast.  
 
Utifrån min undersöknings syfte är det även intressant att lyfta fram Vygotskijs teori om det 
sociokulturella perspektivet på lärande. Utifrån den teorin så sker lärande genom interaktionella 
aktiviteter, alltså genom möten mellan människor. (Strandberg 2006:136) Strandberg skriver att när 
lärare och pedagoger uppmanar elever att söka upp en kompis så bidrar de till barnets utveckling. 
(Strandberg 2006:49) 
 
Den närmaste utvecklingszonen är en central del i Vygotskijs teori och handlar om ”mellanrummet” 
mellan det som barnet redan kan och känner till, och vad det skulle kunna åstadkomma med hjälp 
av t.ex. en lärare, pedagog eller ett äldre barn. (Smidt 2010:119) Den närmaste utvecklingszonen är 
av intresse för min undersökning då den har potential att skapa ett syfte inte bara med 
rastverksamhet, utan med lärande som bygger på socialt samspel överlag.  
 
Smidt lyfter också fram Vygotskijs tankar om de skiftande sociala regler som barn behöver tillägna 
sig för att klara sig i de olika kontexter de rör sig i, t.ex. familj, samhälle och kultur. (Smidt 
2010:156) Utifrån det som erbjuder leken en ett gyllene tillfälle att öva på dessa färdigheter. Att gå 
in och ut ur olika roller i lekar som t.ex. Mamma, pappa, barn. I dessa lekar använder sig barnen av 
sin förståelse av vad en pappa är och hur denna ska uppföra sig och förhålla sig till saker och 
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händelser, och kan samtidigt testa gränserna för sin förståelse. (Smidt 2010:156-158) Utifrån en 
rastverksamhetskontext är detta naturligtvis viktigt. Eleverna kan få tillfälle att testa för dem nya 
sociala sammanhang under överseende av vuxna som kan hjälpa dem genom den närmaste 
utvecklingszonen vidare mot en större potential. Detta speglar även skolans uppdrag så som det 
framställs i Lgr11, där det står att skapande arbete och lek är väsentliga delar under i det aktiva 
lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig 
kunskaper. (Skolverket 2011:9) 
 
Vygotskij själv sade att i leken befinner sig barnet alltid över sin ålder, sitt vardagsbeteende, i leken 
är det som om det vore ett huvud högre än sig själv. (Vygotskij 1967:16) 
 
Olweus har även kommit fram till att lärartätheten under rasterna har ett klart samband med 
förekomsten av mobbning. Desto fler lärare per 100 elever under rasten, desto mindre mobbning. 
Ett tydligt samband kan också ses mellan förekomsten av mobbning under rasten och de närvarande 
vuxnas vilja och förmåga att ingripa i dessa situationer. (Olweus 1998:19) Olweus själv nämner att 
en god vuxentillsyn på rasterna är en av Olweusprogrammets kärnkomponenter. (Olweus 1998:95) 
 
Ytterligare en aspekt av rastens betydelse i arbetet mot mobbning och kränkande behandling i 
Olweusprogrammet handlar om den fysiska miljön. Olweus tar upp en tilltalande och välutrustad 
utemiljö som något av vikt. Den ska inbjuda till positiva aktiviteter och göra det lättare för de vuxna 
att delta i barnens aktiviteter. Om barnen är aktiva och har roligt så anses lusten och behovet av att 
utsätta andra för mobbning eller kränkningar minska. (Olweus 1998:55) Detta är naturligtvis 
mycket intressant i förhållande till organiserad rastverksamhet. 
 
 
Metod 
 
I följande kapitel avhandlas de metoder som används under genomförandet av undersökningen och 
analysen av dess resultat. Kapitlets underrubriker tar upp information kring urvalet av de deltagande 
och genomförandet av undersökningen, vilken analysmodell som används och varför, etiska 
ställningstaganden, avgränsningar som gjorts och varför, metodkritik samt undersökningens 
trovärdighet. 
 
 
Urval och Genomförande  
 
För att förtydliga så är det viktigt att klargöra en del av de begrepp som jag kommer att använda. 
Bland de som arbetar med rastaktiviteter används både begreppet rastaktivitet samt rastverksamhet 
för att beskriva det man gör. Jag har för enkelhetens skull valt att använda mig av dem båda, 
eftersom de deltagande i undersökningen använder bägge orden. I denna uppgift finns alltså ingen 
distinkt skillnad mellan begreppen rastverksamhet och rastaktiviteter, bägge orden syftar på samma 
företeelse. 
 
Som redan nämnts så är rastaktivisterna utspridda över stora delar av Sverige. Olika arbetsplatser 
ger också av olika skäl olika förutsättningar för rastaktiviteter. Av den anledningen finner jag det 
intressant att genomföra undersökningen utifrån en bred utgångspunkt. Jag vill alltså inte begränsa 
mig till en specifik geografisk plats med allt vad det innebär, t.ex. ekonomiska förutsättningar och 
sociala strukturer.  
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Av den anledningen har jag valt att använda mig av en skriftbaserad enkät, en sorts skriftlig 
intervju, för att samla in information. Ytterligare en fördel med en sådan enkät är att den inte är 
beroende av att genomföras på en specifik plats eller vid en specifik tidpunkt på samma sätt som en 
intervju, som ofta genomförs vid en fysisk träff eller vid t.ex. ett telefonsamtal. En enkät är lättare 
att nå ut med till en bredare grupp av människor, samtidigt som den inte är beroende av att 
genomföras vid en specifik plats eller tidpunkt på samma sätt som en intervju. (Patel & Davidsson 
2011:73) Enkäten är standardiserad på så sätt att alla tillfrågade får samma frågor. Samtidigt är 
strukturnivån lägre eftersom frågorna är öppna och inte av typen ja/nej-frågor. (Patel & Davidsson 
2011:76) 
 
För att finna intresserade deltagare till undersökningen gick jag ut med en allmän förfrågan i en 
facebook-grupp som heter Rastaktivisterna – Rasten som aldrig tar slut. Gruppen samlar ca 7000 
rastaktivister från hela Sverige, med andra ord ca 7000 potentiella informanter. Det gjorde att jag 
ansåg den vara en bra utgångspunkt för att hitta intresserade. Det finns dock både fördelar och 
nackdelar med att söka informanter på detta sätt. Det krävs en ganska liten arbetsinsats från min 
sida för att finna intresserade deltagare, men chansen är stor att de som anmäler intresse har en 
övervägande positiv och entusiastisk syn på rastverksamhet och sitt arbete med detta, eftersom de 
aktivt valt att vara med i en facebook-grupp som samlar rastaktivister. Detta kan göra att de 
deltagandes svar inte överensstämmer med övriga rastaktivister som valt att inte vara medlemmar i 
denna grupp. Chansen är att de svar de ger är övervägande positiva och inte speglar verkligheten på 
ett korrekt sätt. Jag har i enkäten varit tydlig med att påpeka att det är de tillfrågades uppfattningar 
och upplevelser av sitt arbete jag är ute efter, inga generella ”sanningar”. 
   
De som anmälde sitt intresse via min förfrågan i gruppen på Facebook kontaktade jag sedan 
personligen med enkätfrågorna, antingen via privata meddelanden på facebook eller via e-post. De 
deltagande fick ett Word-dokument med enkätfrågorna i skickade till sig, och svarade sedan jag att 
skriva direkt i Word-dokumentet som sedan skickades tillbaka till mig.  
 

Utskickat till 12 
Deltagande 7 (58,3%) 

                                                                                               (Tabell 1)  
 

Könsfördelning  
Kvinnor 5 av 7 (71,5%) 
Män 2 av 7 (28,5%) 

                                                                                               (Tabell 2) 
 

Yrkesfördelning  
Fritidspedagog  4 av 7 (57,1%) 
Förskollärare 2 av 7 (28,5%) 
Lärare 1 av 7 (14,4%) 

                                                                                               (Tabell 3) 
 
Enkätfrågorna skickades ut till 12 personer som anmält intresse för att delta i undersökningen. Efter 
att svarstiden gått ut så hade jag fått in svar från sju personer, vilket betyder ett deltagande på 58,3% 
(Tabell 1). Av de deltagande är fem kvinnor och två män (Tabell 2). Fem av deltagarna är 
fritidspedagoger (varav en är utbildad lärare mot yngre år men arbetar som fritidspedagog) och två 
är förskollärare (Tabell 3). Sex av de tillfrågade arbetar på F-6-skolor, en på en F-5-skola. En av de 
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deltagande arbetar i en förort till Stockholm. Fem stycken arbetar i mindre till mellanstora 
kommuner på landsbygden och en uppger inte var hen arbetar. 
 
Frågorna i enkäten kretsade utöver de deltagandes förutsättningar och erfarenhet kring hur arbetet 
mot mobbning och kränkande behandling bedrivs på den aktuella skolan, samt hur den deltagande 
upplevde effekterna av de bedrivna rastaktiviteterna på arbetet mot mobbning och kränkande 
behandling samt på skolans verksamhet i övrigt. Både positiva och negativa effekter behandlades. 
Slutligen efterfrågades hur de deltagande skulle vilja utveckla rastverksamheten på sin arbetsplats.  
 
 
 
Enkätsvaren sorterades främst kvalitativt och analyserades sedan hermenuetiskt. Eftersom denna 
undersökning handlar om de deltagande rastaktiviternas upplevelser av verksamhetens effekter på 
arbetet mot mobbning och kränkande behandling, anser jag att en hermeneutisk analys fungerar 
bäst. Det är inte fråga om en exakt vetenskap med fasta svar, utan om subjektiva upplevelser av ett 
fenomen.  
 
 
Hermeneutisk analys 
 
Denna undersökning kretsar kring de deltagandes syn på och upplevelser av rastverksamheten och 
dessa olika effekter. De deltagande rör sig i olika kontexter och miljöer vilket gör att deras 
upplevelser blir svåra att generalisera som ”sanningar” som kan appliceras på andra kontexter. Med 
den utgångspunkten har jag valt att arbeta hermeneutiskt. Kortfattat går detta ut på att förstå ett 
fenomen snarare än att försöka förklara det eller bekräfta/förneka det. (Skoglund 2012:2) 
 
Den hermeneutiska forskaren utgår från sin förförståelse av fenomenet eller området som ska 
studeras. Denna förförståelse kan bestå av tidigare forskning på området samt andra relevanta fakta 
och kunskaper. Den hermeneutiska processen kretsar sedan kring den så kallade hermeneutiska 
spiralen eller cirkeln. Genom att pendla mellan att studera helheten och gå djupare ner i de enskilda 
delarna, se mönster och tolka detta utifrån sin förförståelse rör man sig djupare ner i den 
hermeneutiska spiralen (eller cirkeln). Efter en första tolkning av helheten ställer man sedan denna 
mot djupare tolkningar av specifika delar i materialet. Det slutliga målet är att nå en så djup 
förståelse som möjligt av det studerade fenomenet, att komma fram till en tes. (Skoglund 2012:2-3) 
Patel och Davidsson påstår att hermeneutiken i samtiden fått stå för ett kvalitativt förståelse och 
tolkningssystem med en öppen, subjektiv och engagerad forskarroll. Detta ställs som motpol till 
kvantitativa undersökningar, statistiska metoder för analys och naturvetenskapliga 
förklaringsmodeller. (Patel & Davidsson 2011:29)  
 
Något att specifikt beakta i denna undersökning är det som inom hermeneutisk analys kallas för 
good-reason-essay. (Skoglund 2012:2) Det gäller att förstå varför de deltagandes svar ser ut som de 
gör, vad de har för ”goda anledningar” att svara som de gör. I skenet av det jag förut nämnt, att alla 
deltagande är aktiva inom en facebook-grupp som samlar rastaktivister, är detta naturligtvis extra 
viktigt.  
 
 
Avgränsningar 
 
Det är också viktigt att nämna de avgränsningar som jag har valt att göra. Den första avgränsningen 
gäller urvalet av deltagande rastaktivister i undersökningen, då jag av tids och utrymmesskäl valt att 
skicka enkäten till 12 personer.  
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Den andra avgränsningen gäller elevunderlaget, då alla deltagande i undersökningen arbetar med 
elever i åldrarna 6-12 år. I sammanhanget är det värt att nämna att det finns rastaktivister i alla 
stadier inom utbildningväsendet, från förskolan upp till gymnasiet. 
 
Etik 
 
Enkäten är konfidentiell, dvs. vet deltagarna om att jag kommer att kunna härleda en specifik enkät 
tillbaka till en specifik individ. (Patel & Davidsson 2011:74) Inga namn på vare sig deltagare, 
arbetsplatser eller liknande kommer dock att publiceras i denna undersökning.  
Jag kommer att använda mig av de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet (1990) antagit, 
nämligen; Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. De 
deltagande informeras innan undersökningens början om detta. 
 
Vid sökandet efter informanter via facebook-gruppen så nämnde jag undersökningens syfte, dess 
konfidentialitet samt hur den skulle gå till. (bilaga 1) 
Med enkäterna till de som anmälde intresse följde även en kort information om undersökningen och 
hur informanternas svar skulle komma att hanteras. (bilaga 2) Patel och Davidsson nämner följande 
om denna information, det så kallade missivet. 
 
Om vi använder oss av enkäter, finns det bara en möjlighet att motivera individerna och det är 
genom det brev som medföljer enkäten, det s.k. missivet. Detta missiv måste innehålla all 
information som vi kan ge och det är alltså mycket viktigt att det är korrekt utformat. (Patel & 
Davidsson 2011:74) 
 
Metodkritik 
 
En nackdel med att genomföra undersökningen på detta sätt är att man riskerar att missa vissa 
faktorer som deltagarna anser viktiga i sammanhanget, men som inte framkommer i enkätfrågorna. 
Ett sätt att kringgå det problemet skulle kunna vara att i slutet på enkäten fråga om den tillfrågade 
har något övrigt att tillägga i ämnet.  
 
Ytterligare en nackdel är att enkäter i en högre grad är en standardiserad metod än t.ex. intervjuer, 
där frågor kan anpassas och ställas utifrån hur deltagaren svarar på tidigare frågor. (Patel & 
Davidsson 2011:76) I syfte att hålla undersökningen så kvalitativ som möjligt kan den högre graden 
av standardisering också ha ett värde i sig självt, då de angivna svaren blir lättare att jämföra och 
generalisera. (Patel & Davidsson 2011:76) 

 
 
Vid hög grad av standardisering och strukturering, exempelvis vid en enkät, måste vi försäkra 
oss om att vi verkligen täcker alla delområden med frågor och se till att svarsalternativen är 
relevanta. Vid låg grad av standardisering och strukturering, vilket är vanligt vid en kvalitativ 
intervju, måste vi visserligen också täcka alla delområden. Vi kan här välja om vi vill formulera 
frågor i förväg eller om det kan räcka med att vi har en uppställning av teman eller 
frågeområden som vi håller oss till. (Patel & Davidsson 2011:77) 

 
 
Eftersom de deltagande i enkäten är utspridda över stor del av Sverige och arbetar under olika 
förutsättningar så kan det innebära en svårighet i jämförelsen och generalisering av deras olika svar 
utifrån lokala förutsättningar. Enkäten tar heller inte upp frågor som specifikt rör rastaktiviteternas 
förutsättningar, t.ex. budget.  
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Undersökningens trovärdighet 
 
Mycket tid ägnades åt att utforma enkäten och dess olika frågor. Målet var att ha många detaljerade 
frågor istället för några få övergripande. Detta för att i möjligaste mån eliminera möjligheterna till 
misstolkning av frågornas syfte och öka tillförlitligheten, eftersom det i en enkätundersökning är 
svårt att återkoppla till de deltagande för att klargöra eventuella missförstånd. Detta är dock ändå en 
risk som man aldrig helt kan försäkra sig ifrån när man arbetar med enkäter.  
 
Eftersom undersökningen endast omfattar sju deltagare så blir det svårt att göra några generella 
antagningar kring validitet utifrån resultatet. För att åstadkomma något sådant så hade det varit 
aktuellt med en mycket större och tidskrävande studie där det också hade varit av intresse att 
undersöka åsikterna hos de deltagande eleverna samt även hos skolans övriga kollegium.  
 
 
 
Resultat 
 
I detta kapitel redovisas resultatet av undersökning, alltså hur de deltagande svarat på frågorna i 
enkäten som skickats ut. Svaren är sorterade efter frågorna i undersökningens frågeställning för att 
de ska bli lättare att ta till sig. De deltagande har alltså svarat på frågorna i en annan ordning än hur 
de nedan redovisas. Tabeller finns med för att göra resultatet tydligt och lättillgängligt.  
 
 
Arbetet mot mobbning och kränkande behandling 
 
 

Arbetsmetoder  
Olweusprogrammet 1 av 7 (14,3%) 
Friends stödteam 1 av 7 (14,3%) 
Likabehandlingsplan/tr
ygghetsplan 

4 av 7 (57,1%) 

Inget aktivt 
arbete/anger ej 

1 av 7 (14,3%) 

                                                                                                  Tabell 3 
 
I arbetet mot mobbning och kränkande behandling så spretar det lite bland de deltagande. Alla utom 
en uppger att de aktivt arbetar mot mobbning och kränkande behandling (Tabell 3). Hen skriver 
följande som svar på frågan: Arbetar man förebyggande mot mobbning och kränkande behandling 
på din arbetsplats? Om ja, beskriv hur. 

 
-Inte så medvetet även om jag kan se och andra pedagoger på skolan har utryckt att det är 
lugnare på skolgården nu när många elever har något att göra på rasten.  

 
En av de tillfrågade nämner att man arbetar med Friends stödteam, och en annan att man arbetar 
med Olweusprogrammet. Övriga nämner att man utgår från sin likabehandlingsplan/trygghetsplan 
(Tabell 3). Två av dessa nämner att rastverksamheten specifikt finns med i likabehandlingsplanen 
som ett medel för att motverka och förebygga mobbning och kränkande behandling.  
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En annan beskriver hur skolan arbetar. 
 

-Vi jobbar kontinuerligt med skolans trygghetsplan och med värdegrunden i klasserna. Det 
genomförs trivselenkäter 2 ggr/år för att ta reda på hur eleverna har det. 

 
 
Rastverksamhetens roll i arbetet mot mobbning och kränkande behandling 
 
Alla deltagande upplever att rastverksamheten har en viktig roll i arbetet mot mobbning och 
kränkande behandling, både när det gäller att förebygga och motverka. Några av kommentarerna 
kring detta var: 

 
 
-Till den vuxenledda leken kan barnen komma om de inte har något att göra eller inte har någon 
att vara med. En vuxen som leder leken inger trygghet och innebär att ingen av barnen får en 
tydlig dominant ledarroll. Barn som är uttråkade har en tendens att ”gå på varandra” i brist på 
roligare saker att göra. 
 
-Många av de eleverna som tidigare mest drev omkring och skapade oro ute på skolgården 
deltar i aktiviteterna vilket gör att övriga läget på gården är lugnare och andra barn blir inte 
utsatta på samma sätt. 
 
-Vi märker att när våra rastvärdar och rastvakter håller i aktiviteter där eleverna leker både 
åldershomogent och åldersblandat blir rastklimatet mycket bättre. Det är då lättare att hålla isär 
elever som inte går så bra ihop. Eleverna har annat att tänka på än att ”tracka” på kamrater. 

 
 
 
Rastverksamhetens effekter på arbetet mot mobbning och kränkande behandling 
 
 

Effekter  
Positiva effekter 6 av 7 (85,7%) 
Negativa effekter 2 av 7 (28,5%) 

                                                                                                 Tabell 4 
 
Alla av de tillfrågade utom en upplever att rastverksamheten har positiva effekter på arbetet mot 
mobbning och kränkande behandling (Tabell 4). Hen uppger att det inte går att se några effekter 
som tydligt kan härledas till den genomförda rastverksamheten. 
 
De övriga tillfrågade lyfter fram olika resultat av rastverksamheten som upplevs ha en positiv effekt 
på arbetet mot mobbning och kränkande behandling: 
 

 
-Jag upplever att barnen lär känna andra än de som de vanligtvis brukar leka med. Yngre möter 
äldre och nya kontakter öppnas upp. All kränkande behandling och negativa kommentarer som 
eventuellt kan uppstå i leken får en direkt konsekvens genom att det finns en vuxen närvarande. 
 
-Jag upplever verkligen att jättemånga kommer fram till mig nu även om jag inte jobbar med 
just deras grupper. Fler trygga vuxna för barnen. 
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-Ja att jag lär ut samma lekar de yngre och äldre vilket gör att de kan leka dessa utanför skolan, 
hörde att de körde en av lekarna på en handbollsträning som uppvärmning nyligen. 

Två av de deltagande lyfter även fram negativa effekter av rastverksamheten, saker som inte har 
fungerat bra och omständigheter som inte har varit optimala (Tabell 4). De nämner följande: 

 
 
-Däremot kan jag uppleva att de ensamma barnen som är de som mest skulle behöva vara med 
inte riktigt vågar eller vill vara med. 
 
 -Att jag inte fångar alla barn, och platsen där vi lägger lekar och bollaktiviteter som oftast är en 
fotbollsplan är schemalagd och upptagen av någon klass. Många barn vill spela fotboll på den 
platsen vilket kan innebär en risk för att något barn utsätter något annat barn för att delta i 
aktiviteten jag genomför. Detta är ett problem som jag tagit upp och som vi måste ändra på till 
hösten.  

 
 
 
Övriga effekter av rastverksamheten 
 
 

Övriga positiva effekter   
Statushöjande för 
fritidspedagogerna   

2 av 7 (28,5%) 

Gladare elever 3 av 7 (43%) 
Ökad samvaro bland 
eleverna 

2 av 7 (28,5%) 

                                                                                                Tabell 5 
 

Övriga negativa effekter   
Ensamt ansvarig 1 av 7 (14,3%) 
Dåligt med planeringstid  1 av 7 (14,3%) 
Övrigt 1 av 7 (14,3%) 
Ingen åsikt 4 av 7 (57,1%) 

                                                                                                Tabell 6                                                                                                
 
Alla tillfrågade upplever även att rastveksamheten har övriga effekter på skolans verksamhet, både 
positiva som negativa. Två av de deltagande lyfter fram förutsättningarna för rastverksamheten som 
något som potentiellt kan få negativa effekter. En av dem nämner att de faktum att hen är ensamt 
ansvarig för rastverksamheten, vilket blir ett stressmoment (Tabell 6). Den andra skriver följande: 

 
 
-Arbetsuppgifterna har ökat utan att planeringstiden för detta har ökat vilket har lett till att jag 
ofta har jobbat frivilligt hemma med detta. Det har ibland också inneburit en viss stress under 
dagen pga förberedelse och undanplockning. 

 
 
Alla deltagande upplever också diverse positiva effekter. Saker som lyfts fram är gladare barn, 
positivare miljö, lektioner som fungerar bättre, barn som leker med barn de annars inte skulle lekt 
med samt barn som ”plockar upp” lekarna och aktiviteterna, modifierar dem och gör dem till sina 
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egna på ett kreativt sätt (Tabell 5). 
 
Två av de deltagande lyfter också fram rastverksamheten som statushöjande för fritidspedagogerna 
(Tabell 5): 

 
 
-Vi fritidspedagoger har dessutom kunnat lyfta vår status och visa vår kompetens i lärarkåren 
genom att visa vad vi gör och relatera detta till det mobbningsförebyggande arbetet. Tidigare 
har inte många lärare förstått vad vi faktiskt gör. 
 
-De andra pedagogerna tycker det är bra att jag är ute och erbjuder rastverksamhet och säger det 
till mig. 
 

 
 
Förutsättningar för rastverksamheten 
 
 

Antal extra vuxna 
under 
rastverksamheten 

 

1 extra vuxen 4 av 7 (57,1%) 
2 extra vuxna 3 av 7 (42,9%) 

                                                                                                  Tabell 7 
 
En viktig iaktagelse är att alla deltagare uppger att rastverksamheten innebär att det finns fler vuxna 
ute på skolgården under de raster som rastverksamheten bedrivs. Fyra av de deltagande uppger att 
rastverksamheten innebär att det finns en extra vuxen på skolgården, och tre av de tillfrågade 
uppger att det innebär två extra vuxna på skolgården (Tabell 7). Flera av de deltagande uppger 
också att dessa extra vuxna har ett speciellt fokus och alltså inte har samma ansvar som den 
”vanliga” rastvakten. Vad den vanliga rastvaktens ansvar är har inte specificerats närmare. 
Rastaktivisten organiserar och håller i en specifik lek eller aktivitet. 
 
En av de tillfrågade svarar: 

 
 
-Ja, det är en extra ute på rasten. Vi har varit tydliga med att den som håller i rastaktivitet inte är 
rastvakt. Den pedagogen utför ett annat arbete, vi vill inte heller att rastvakten ska uppehålla sig 
vid aktiviteten utan göra sitt vanliga arbete på skolgården. Givetvis hjälper vi elever som 
behöver akut hjälp.  

 
 
 

Antal 
rastaktiviteter/vecka 

 

1 gång/vecka 1 av 7 (14,4%) 
2 gånger/vecka 1 av 7 (14,4%) 
3 gånger/vecka 1 av 7 (14,4%) 
4 gånger/vecka 1 av 7 (14,4%) 
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5 gånger/vecka 1 av 7 (14,4%) 
Övrigt/Varierande 2 av 7 (28%) 

                                                                                                  Tabell 8 
 
När det kommer till hur själva rastverksamheten är organiserad på skolan så spretar det desto mer 
mellan de deltagande (Tabell 8). Ingen av deltagarna uppger att man bedriver rastverksamhet under 
alla raster. En av de deltagande erbjuder rastaktiviteter varje lunchrast, medan övriga erbjuder allt 
ifrån en gång i veckan till fyra gånger i veckan, på både förmiddagsrasten och lunchrasten. Två av 
de deltagande uppger att de raster som rastaktiviteter erbjuds på varierar. En av dessa uppger att 
rastverksamheten gått på sparlåga under den senaste terminen pga. många sjukskrivningar. 
 
En av de deltagande uppger att man även gjort försök med elever som rastvärdar. 

 
 
-Vi har under året startat upp ett arbete med rastvärdar. Vi har haft 8 elever (år 3-6) som anmält 
sig till att vara rastvärdar. Dessa turades om att 2 och 2 hålla i en frivillig rastaktivitet antingen 
på förmiddagsrasten eller på lunchrasten. De har fått önska rastleksaker som vi köpt in. Gruppen 
träffades varje fredag och planerade nästa veckas aktiviter. 

 
 
 
En annan deltagande uppger att de har valt att bedriva rastverksamhet under namnet Veckans lek. 
 

 
-Vi har ”veckans lek” som leds av en fritidspedagog under lunchrasterna. Leken bestäms än så 
länge av oss vuxna som håller i leken (två stycken som turas om varannan vecka) men vi har 
planer på en förslagslåda för att öka elevinflytandet. Veckans lek mailas ut till alla mentorer på 
måndag morgon så att de kan meddela det vidare till sina klasser. På skolgården finns även en 
skylt som visar vilken lek, plats, vilken vuxen och reglerna till leken. Vi har valt att hålla i lekar 
där man kan hoppa in och ut utan att det gör något och utan ett bestämt antal deltagare.  
 

 
Ingen av de deltagande uppger att de enbart har rastverksamheten som arbetsuppgift under 
skoldagen. Alla har övriga arbetsupgifter. 
 
 
Förbättringsområden för rastverksamheten 
 
 

Förbättringsområden  
Bättre inventarier 1 av 7 (14,3%) 
Fler rastaktivister på 
skolan 

3 av 7 (43%) 

Rastverksamhet vid fler 
tillfällen 

2 av 7 (28,5%) 

Knyta rastverksamheten 
till styrdokumenten 

1 av 7 (14,3%) 

                                                                                                 Tabell 9 
 
Alla deltagande skulle vilja utveckla rastverksamheten på olika sätt. Fem av deltagarna nämner att 
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man skulle vilja utöka rastverksamheten, erbjuda aktiviteter flera dagar i veckan, eller på flera 
raster. Att fler vuxna engagerar sig i rastverksamheten lyfts också fram (Tabell 9). En av de fem 
upplever att de ”vanliga” rastvakterna på hens arbetsplats ofta ”sitter av tiden” utan att engagera sig 
i vad som händer på rasten.  
 
En av de deltagande talar också om att ibland införa tvingande eller obligatoriska rastaktiviteter. 

  
 
-Kan tycka att vi skulle behöva ”tvinga” barn att vara med på rast verksamheten ibland för att 
motverka djungelns lag, där den starkaste, den som har högst status bestämmer regler för ex. 
Fotboll. 
 

 
En av de deltagande nämner också mer övergripande och pedagogiska utvecklingsmöjligheter 
utöver önskan om utökad tid för verksamheten, mer aktiv personal osv. 

 
 
-Jag vill att vi ska utveckla den pedagogiska biten där vi knyter lekarna/aktiviteten till målen i 
LGR 11. Hittills har vi endast sett till att vi haft roliga saker att göra, detta är inte fel men vi 
behöver bli bättre på att utvärdera vad eleverna lär sig när de är med på rastaktiviteten.  

 
 
 
Sammafattning 
 
Alla deltagande anser att rastverksamheten är viktig i arbetet mot mobbning och kränkande 
behandling. Flera positiva effekter av rastverksamheten lyfts fram, samt även en del negativa. Bråk 
på skolgården upplevs minska under rastverksamheten, men det är också svårt att nå fram till alla 
elever med verksamheten. 
 
De deltagande lyfter också fram att arbetet med rastverksamheter har gett de deltagande 
pedagogerna ökad status bland kollegorna på skolan. Tillräckligt med tid för planering, förberedelse 
och genomförande lyfts också fram som viktiga för att rastverksamheten ska fungera på ett 
tillfredställande sätt. 
 
I studien deltog 7 personer från olika delar av landet, samtliga är fritidspedagoger och förskollärare 
som arbetar med elever i åldrarna 6-12 år. Hur rastvcrksamheten är upplagd på skolorna där de 
arbetar varierar väldigt mycket. Rastaktiviteter erbjuds allt ifrån varje dag till en eller ett par gånger 
i veckan. Gemensamt för att är dock att rastvcrksamheten innebär att det finns fler närvarande 
vuxna på skolgården än under en rast när rastaktiviteter inte erbjuds. 
 
 
Analys och tolkning 
 
En första genomläsning av materialet avslöjar ett ganska tydligt mönster i hur de deltagande svarat. 
En klar stolthet över verksamheten lyser igenom, man vill lyfta fram de upplevda positiva 
effekterna av verksamheten och pekar tydligt på dem. Alla tillfrågade uppger också att 
rastverksamheten innebär att flera vuxna befinner sig på skolgården under de raster där 
rastverksamhet bedrivs. Rastverksamheten upplevs också som viktig, och flera deltagare nämner 
positiva kommentarer de fått från både elever och övriga lärare på skolan. 
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Inget tydligt mönster kan urskiljas i hur de deltagande väljer att (eller har möjlighet att) organisera 
sin verksamhet. Svaren spretar mellan att rastverksamhet erbjuds ett par gånger i veckan till varje 
lunchrast. Den enda gemensamma nämnaren är att ingen av de tillfrågade erbjuder rastverksamhet 
varje rast. Slutsatsen som kan dras av detta är tydligt organisatorisk. Man har valt att lägga 
rastverksamhet på de raster när det är organisatoriskt och schematekniskt möjligt, med tanke på 
rastaktivisternas övriga arbetsuppgifter på skolan. Ingen av de tillfrågade uppger att de enbart har 
rastverksamheten som arbetsuppgift.  
 
Jag finner att de deltagandes svar till stor del liknar det som Ramstetter definierar som strukturerad 
rast. (Ramstetter 2010:6-7) Den stora skillnaden är kravet på obligatorisk närvaro i Ramstetters 
definition som till stor del saknas i verksamheten som bedrivs av de deltagande rastaktivisterna. En 
av dem nämner dock tankar om att eventuellt införa obligatorisk närvaro på vissa aktiviteter. I 
skuggan av de andras svar framstår det dock nästan som en utopi. Normen inom rastverksamheten 
som bedrivs av de deltagande bygger alltså på frivilligt deltagande. 
 
Jag vill också ställa innebörden av att rastverksamheten innebär fler vuxna på skolgården mot 
Olweus tankar kring rastvaktsystemet och fler närvarande lärare per 100 elever på skolgården. 
Olweus nämner ett klart samband mellan lärartäthet och och förekomsten av mobbning. En viktig 
faktor som lyfts fram är också lärarens attityder till mobbning och deras beteende vid 
mobbningssituationer. En lärare måste vara beredd att ingripa. (Olweus 1998:19) 
 
Jag tolkar detta som att ett samband kan ses mellan förekomsten av rastverksamhet och förekomsten 
av mobbning. De extra vuxna på skolgården, de som håller i rastverksamheten, finns där av en 
anledning. De vill fånga upp så många barn som möjligt, gärna de som driver runt utan att ha något 
att göra. Man vill göra rasten till en positiv upplevelse. Även detta kan ställas mot Olweus, som 
kommit fram till en liknande slutsats. (Olweus 1998:19) 

 
 
Det är troligt att en del elever mobbar när de har mer långtråkigt – mobbningen blir ett sätt att 
göra vardagen lite mer spännande. Med en trevlig och välplanerad skolgård kan det kanske 
också vara lättare för vuxna att delta aktivt i eleverna sysselsättningar. (Olweus 1998:55) 
 
 

Det kan också ställas mot slutsatsen hos Ramstetter, som kommer fram till att: ”Optimal recess is 
safe and well-supervised; environmental conditions, well-maintained playground equipment, and 
well-trained supervisors are critical components.” (Ramstetter 2010:8) Närvarande och medvetna 
pedagoger samt ändamålsenlig utrustning är nyckelfaktorer för en bra rast, och en välfungerande 
rastverksamhet erbjuder detta. 
 
Förmågan att se vad som händer runt omkring på rasten är också viktig, och hänger ihop med vilka 
och hur många barn som rastverksamheten lockar. Flera av de deltagande lyfter fram att de upplever 
att mindre barn än tidigare driver runt planlöst på skolgården. Samtidigt så upplever sig en annan ha 
svårt att fånga de lite blyga och försiktiga elverna. Man är också högst medveten om detta, och de 
problem som det kan skapa. Även här kan jag se ett mönster i de deltagande svar. Jag upplever en 
önskan att förbättra sin verksamhet för att kunna locka till sig så många som möjligt. En av de 
deltagande talar t.o.m om funderingar på att ibland införa obligatorisk närvaro på vissa 
rastaktiviteter, att tvinga alla barn att vara med för att kunna motverka ”djungelns lag” under rasten. 
Jag ser det som ett uttryck för att man som rastaktivist verkligen vill nå fram till alla elever, att man 
anser att rastverksamheten har något positivt att erbjuda alla elever.   
Denna iaktagelse likar också den tidigare forskning som bedrivits av Vaillancourt m.fl, som kommit 
fram till ett liknande resultat: 
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Although increased surveillance is an obvious, and critical, first step, it is important that school 
personnel think beyond simple teacher presence. All school personnel need to be  especially 
vigilant in monitoring students’ interactions, especially those of students who are  likely the 
targets of peer abuse. (Vaillancourt m.fl 2010:50) 

 
Jag ser en medvetenhet i de deltagandes svar om detta. Några har lyckats bra, medan andra 
uttrycker en önskan om att bli bättre på att nå de barn som riskerar att utsättas. Det liknar 
Vygotskijs tankar om den närmaste utvecklingszonen, att hjälpa barnen att nå sin fulla potential. 
(Smidt 2010:119) Att ”hjälpa eleverna” eleverna och att vara ett ”stöd i utvecklingen” lyfts fram 
som viktigt, oavsett om det handlar om att komma ur ett destruktivt beteende, överkomma sin 
blyghet och våga delta eller helt enkelt att ge meningsfullhet åt rasten. De deltagande är dock 
överens om att de närvarande vuxna, både rastaktivisterna och de vanliga rastvakterna, behöver vara 
medvetna och ha ögon och öron öppna inför eventuella mobbnings och kränkningssituationer.  
 
Några av de deltagande talar också om utvecklingspotentialen i verksamheten. En önskar knyta 
rastverksamheten närmare innehållet i Lgr11, att se bortom syftet att endast erbjuda rastverksamhet 
för att barnen ska ha något annat att göra. En annan talar om ett mål att barnen ska kunna leka och 
umgås på ett bra sätt även utan en närvarande vuxen. Detta mönster är mindre tydligt, det är inte 
alla deltagande som talar om potentialen i verksamheten på ett tydligt sätt. De som gör det gör det 
dock i väldigt positiva ordalag, vilket jag tolkar som ett brinnande engagemang för verksamheten 
man driver och att förbättra den. Det är dock viktigt att notera att endast en av de tillfrågade talar 
om utvecklingspotentialen hos i verksamheten i förhållande till styrdokument som Lgr11. Även här 
går det att se ett tydligt mönster mellan den deltagandes tankar och Vygotskijs teorier om den 
närmaste utvecklingszonen, att låta rastverksamheten vara ett verktyg för eleverna att med hjälpa av 
vuxna uppnå sin fulla potential. (Smidt 2010:119) Majoriteten av de deltagande nämner dock 
istället faktorer som fler rastaktivister och utökad tid för rastverksamheten som viktiga.  
 
Just viljan att förbättra sin verksamhet genom att t.ex. koppla den till målen i Lgr11 anser jag vara 
en viktig nyckel för rastverksamhetens existensberättigande som något annat än bara lek och skoj. 
Jag tolkar det som en önskan att kunna peka på rastverksamheten och säga” Se! Vår verksamhet 
hjälper eleverna att uppnå målen i läroplanen! Den erbjuder ett verktyg för eleverna att kunna 
utvecklas socialt och emotionellt!” Med en tydlig koppling till skolans styrdokument så tror jag 
också att det är möjligt. Men för att nå dit så är naturligtvis också utökad tid och fler verksamma 
rastaktivister viktiga verktyg. 
 
Allt detta kan ställas i relation till de elevförslag som lyfts fram i Skolverkets rapport 
Diskriminerad, trakasserad, kränkt. Jag upplever att de deltagande är medvetna om detta, och till 
stor del är inne på samma spår. 

 
 
Ett starkt behov bland grundskoleeleverna är att skolpersonalen ska röra sig ute bland eleverna 
på rasterna för att de ska se vad som händer och för att skapa trygghet för eleverna även utanför 
lektionssalen. Lärarna har en viktig roll för att förebygga eller hantera diskriminering och 
kränkningar när de förekommer, anser grundskoleeleverna. Lärarna måste visa att de står på de 
utsattas sida, de ska säga till tydligt vad som är tillåtet och inte och hjälpa till att reda ut 
konflikter mellan dem som bråken berör. (…) I denna rapport efterlyser eleverna i årskurs 8 fler 
yngre vuxna på skolan, liksom behovet av fritidspersonal. På skolor där det finns fritidspersonal 
spelar de en betydande roll för elevernas trivsel och trygghet, ett behov som även eleverna i 
Skolverkets undersökning 2002 uttryckte. Eleverna upplever fritidspersonalen som vuxna med 
mer tid att lyssna och engagera sig i elevernas problem, glädjeämnen och bekymmer än annan 



  
 

20 

skolpersonal. De kan också fungera som rastvakter och hålla koll på vad som händer i 
korridorer och andra lokaler utanför lektionstid, menar eleverna. (Skolverket 2009:86) 

 
 
För att bilden jag målar upp ska bli trovärdig så behöver jag också analysera och tolka de svar som 
har en mer negativ eller tveksam karaktär. För flera av de deltagande har också svårt att se klara 
positiva effekter av sin verksamhet. Vissa upplever också negativa effekter. 
 
Som redan nämnts så upplever några av de deltagande svårigheter med att fånga alla barn till 
verksamheten. Mer specifikt lyfts de barnen fram som kanske skulle behöva verksamheten mest – 
de ensamma, de blyga och de som bara ”driver runt”. För att förstå varför det blir på det viset så 
menar jag att man måste gräva djupare i varje individuell situation, vilket gör det svårt att i denna 
undersökning generalisera kring orsaker och lösningar. Rent spekulativt så skulle jag ändå vilja 
lyfta fram aspekter som verksamhetens bredd (ett brett utbud av aktiviteter tenderar att locka fler 
elever än ett smalt) samt rastaktivisternas förmåga att locka och hantera alla barn. Jag tror att det 
krävs fingertopskänsla och kännedom om alla elever och deras individuella situationer. Stellinos 
undersökning kommer fram till en liknande slutsats, att den som planerar och genomför olika 
rastaktiviteter (i Stellinos fall kallat RAW – Recess activity of the week, veckans rastaktivitet) 
måste ta hänsyn till de förutsättningar som eleverna har. Stellino nämner faktorer som kön, ålder 
och BMI. (Stellino 2010:442) Huruvida BMI är en aktuell faktor just för Sverige (Stellions 
undersökning är amerikansk) kan såklart diskuteras. Möjligen så skulle det i en svensk kontext 
kunna bytas mot t.ex. fysisk möjlighet eller kanske förkunskaper. Aktiviteterna behöver med andra 
ord vara lätta att delta i, och gärna vara utformade så att deltagare lätt kan ”hoppa in och ut” ur dem 
utan att helheten påverkas. De behöver också vara varierade och bygga på elevernas intressen. 
 
Några av de deltagande lyfter också fram förutsättningarna för verksamheten som något som 
potentiellt kan få negativa effekter. Att vara ensamt ansvarig för verksamheten eller att få ansvar för 
en stor verksamhet utan extra tid för planering, genomförande och undanplockning upplevs som ett 
stressmoment. Mönstret här är dock inte så tydligt, det är bara två deltagande som nämner detta. Jag 
tycker ändå att det är viktigt att lyfta fram. Eftersom verksamheten upplevs som viktig så måste 
också tiden för att planera och genomföra den också anses vara viktig. Det kan naturligtvis också 
argumenteras för att en stressad och överbelastad pedagog gör ett sämre arbete.  
 
Rapporten The outdoor recess activities of children lyfter fram rastobservationer där andelen barn 
som självmant sökte ensamhet under rasten var mycket lågt och nästan enbart bestod av pojkar. 
Förekomsten av slagsmål och mobbning under rasterna upplevdes också som lågt, vilket förklaras 
med en hög andel närvarande vuxna under rasterna. Vissa vuxna deltog också aktivt i elevernas lek. 
(Holmes 2012:347) 
 
Jag upplever till viss del liknande erfarenheter hos de deltagande. Vad som skiljer deras 
erfarenheter mot de som lyfts fram i ovanstående rapport är ett större fokus på de elever som söker 
ensamheten under rasterna. Rapporten lägger ingen större vikt vid det, till skillnad från de 
deltagande som upplever en oro för dessa elever och gärna vill ha dem med. Jag upplever det som 
ett ”hälsosamt” beteende hos de deltagande. Ingen av dem uppger dock några specifika siffror på 
hur många barn som väljer ensamhet eller ”driver runt” på rasterna. De talar dock om dem i plural, 
så det kan ändå antas att det finns en handfull på varje skola.   
 
 
Slutsats 
 
Det är nu dags att återvända till den inledande frågeställningen i denna undersökning. Den löd: 
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Upplever rastaktivister några effekter av sin verksamhet på det förebyggande arbetet mot mobbing 
och annan kränkande behandling? Om så är fallet, vilka positiva och negativa effekter upplever de? 
Upplever de några förbättringsområden i sin verksamhet vad gäller det förebyggande arbetet mot 
mobbning och kränkande behandling? Om så är fallet, vilka svagheter upplever de och vilka förslag 
på åtgärder ger de?  
 
Jag finner att de deltagande nästan uteslutande upplever att deras arbete med rastverksamhet gett 
resultat på arbetet mot mobbning och kränkande behandling. De positiva effekter som lyfts fram är 
främst att rastverksamheten innebär en ökad vuxennärvaro på rasterna, vilket i sin tur leder till att 
färre barn utsätts för mobbning och kränkande behandling, vilket i sin tur stämmer väl överens med 
Olweus teorier i ämnet. Verksamheten i sig lockar också barn som förut inte hade något speciellt för 
sig på rasterna, utan bara drev runt. Det kan alltså argumenteras för att tillgången på aktiviteter 
under rasten kan ha en positiv inverkan på förekomsten och mobbnings och kränkande behandling 
under raster där rastverksamhet bedrivs. 
 
Flera av de deltagande upplever dock att deras verksamhet ibland misslyckas med detta, att de barn 
som kanske riskerar att utsätta eller utsättas inte väljer att delta och därmed riskerar att antingen 
utsätta eller utsättas för potentiella mobbnings eller kränkningssituationer vid tillfällen där de 
närvarande vuxna för tillfället inte är närvarande. Medvetenheten om denna problematik är dock 
stor. Det upplevs dock som negativt, att se en problematik utan att med tillgängliga medel kunna 
motverka den. 
 
En parameter som skulle kunna påverka kvaliteten på den genomförda verksamheten är bristen på 
tid för planering och genomförande som några av de deltagande nämner. Det skulle kunna få till 
effekt att rastaktivisten blir för stressad för att kunna uppmärksamma och arbeta med de 
kränkningssituationer som skulle kunna uppstå i anslutning till verksamheten. En deltagare nämner 
också att hen är ensamt ansvarig för verksamheten, dess planering och genomförande. Med andra 
ord står och faller allt med denna enda människa, vilket naturligtvis inte är bra i det långa loppet. 
Detta lyfts dock fram som förbättringsområden, tillsammans med bland annat fler tillfällen/raster att 
genomföra verksamheten och att mer tydligt koppla den till styrdokument som målen i Lgr11 samt 
lokala handlings och verksamhetsplaner. 
 
Mot bakgrunden att jag nu fått kännedom om flera av de effekterna som rastverksamheten har på 
arbetet mot mobbning och kränkande behandling samt fått förslag på hur arbetet med detta skulle 
kunna förbättras, så anser jag mina frågeställningar vara besvarade på ett tillfredställande sätt.  
 
 
Diskussion 
 
I nedanstående kapitel diskuteras resultatet av undersökningen. Aspekter av resultatet lyfts fram och 
diskuteras, samt vilka professionsrelevanta effekter dessa kan tänkas ha. Slutligen diskuteras 
metoden, och dess eventuella påverkan av resultatet samt om en annan metod hade kunnat ge ett 
annorlunda resultat.  
 
Resultatdiskussion 
 
Att alla de deltagande känner en stolthet och glädje över sin rastverksamhet är något som glädjer 
mig och värmer mitt hjärta. De ger kommentarer där de nämner hur barn kommer fram till dem för 
att prata om hur kul de tycker de är, och kollegor som både uppskattar deras arbete och berättar att 
det nu är ett lugnare klimat i klassrummet.  
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Varför ser det då ut på detta sätt? Jag ser paralleller till Skolverkets rapport Diskriminerad, 
trakasserad, kränk; där elever lyfter fram hur de önskar mer aktiva och närvarande vuxna (främst 
fritidspersonal) som engagerar sig i dem och bryr sig om dem. (Skolverket 2009:86) Även yngre 
elever uppskattar närvarande och engagerade vuxna, och rastverksamheten erbjuder ofta sådana 
tillfällen. Att de deltagande känner glädje och stolthet över arbetet de genomför är heller inte så 
konstigt. Många av de deltagande har säkert själva valt att arbeta med rastverksamhet just för att 
man brinner för det och anser det vara ett bra arbetssätt. Då är det lätt att känna glädje över det man 
gör. Hade man som rastaktivist fått ansvaret över verksamheten genom ett beslut som tagits över 
ens eget huvud, t.ex. av rektor, så är det möjligt att man varit mindre entusiastisk över 
verksamheten. Den hade då bara blivit en arbetsuppgift, en sak i mängden av de andra 
arbetsuppgifter man redan har. 
 
Den ökade vuxennärvaron som rastverksamheten innebär är också en mycket positiv faktor. De svar 
som de deltagande ger och övrigt forskning på området (Ramstetter, Olweus, Vaillancourt m.fl) är 
alla överens om detta. Det är heller inte förvånande att rastverksamheten innebär en ökad 
vuxennärvaro. Huruvida de deltagande är medvetna om Ramstetters, Olweus eller Vaillancourts 
tankar på området kan jag bara spekulera i. Men att verksamheten blir som bäst när en vuxen kan 
fokusera på att genomföra den utan att behöva lägga större vikt vid annat som händer på skolgården 
kan anses vara en självklarhet. En vuxen som behöver röra sig runt på skolgården för att ”rastvakta” 
kommer med stor sannolikhet att få svårt att samla elever omkring sig för att genomföra någon typ 
av inspirerande eller intressant aktivitet. För att verksamheten ska fungera optimalt så behöver 
rastaktivisten kunna lägga fokus på just det, och släppa övriga saker som händer runt omkring, 
sådan som vid tillfället bäst hanteras av den vuxne som för tillfället ansvarar för rastvakten. 
 
Den intressantaste biten som denna undersökning visar är dock rastaktivisternas inställning till de 
barn som av olika anledningar inte deltar i verksamheten. Det lyfter fram tankar hos både de 
deltagande och mig. Hur gör man för att nå dessa barn? Det får till professionsrelevant följd att både 
rastaktivisterna och jag börjar fundera i andra banor. Syftet med verksamheten skiftar från att i vissa 
fall endast handla om att erbjuda verksamhet som förströelse åt uttråkade elever till att i första hand 
finnas till för att lyfta fram, hjälpa och pusha de elever som kanske inte kan eller vill göra detta 
själva. Målet blir med andra ord att förhindra utanförskap snarare än att roa. Jag ser detta som den 
största behållningen med rastverksamheten, och vad jag skulle vilja lyfta fram som den största 
”upptäckten” jag gjort under arbetet med denna studie.  
 
Rastverksamhetens roll som förströelse och ”underhållning” för barnen under rasten ska naturligtvis 
heller inte förbises. Den stora majoriteten av de barn som deltar i verksamheten löper antagligen 
heller ingen risk för att vare sig utsättas eller utsätta någon för mobbning eller kränkande 
behandling. För dem fungerar rastverksamheten antagligen mer som ett rent nöje än som ett verktyg 
för att förhindra mobbning, kränkande behandling, utanförskap och andra negativa faktorer. Detta 
är naturligtvis också något som skänker mening till rastverksamheten och gör den meningsfull för 
ett större klientel elever. 
 
Vad som är särskilt intressant att diskutera i ljuset av detta är viljan att knyta verksamheten närmare 
de mål som finns i styrdokumenten. Att låta rastverksamheten vara ett verktyg för måluppfyllelse 
istället för att som ovan nämnt endast roa. Lgr11 lyfter fram att skapande och lek är en viktig del i 
skolan uppdrag, speciellt under de tidigare skolåren (Lgr11 s.9), och Vygotskijs teorier om den 
närmaste utvecklingszonen är lätta att applicera på rastverksamheten. Mål som rastverksamheten 
därmed skulle kunna vara ett verktyg för att uppnå lyfts fram under Övergripande mål och riktlinjer; 
normer och värden, t.ex att skolans mål är att varje elev tar avstånd från förtryck och kränkande 
behandling samt kan leva sig in i och förstå andra människors situation. (Lgr11 s.12) Här får 
rastverksamheten ytterligare en professionsrelevant följd  - den hjälper till att lyfta statusen för de 
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som driver den, varav flera är fritidspedagoger och förskollärare. Det ger främst fritidspedagogerna 
en möjlighet att komplettera skolan genom att använda sin professionskunskap och inte bara ”finnas 
med och hjälpa till” under skoltid. Detta kan med andra ord gagna både fritidspedagogernas 
självkänsla framför allt och skolans arbete. 
 
Metoddiskussion 
 
I ljuset av ovanstående så behöver också valet av metod för denna undersökning diskuteras. Att 
söka efter intresserade deltagare via sociala medier och att skicka ut enkäter via internet upplever 
jag som en effektiv metod på fler olika sätt. Dels har jag via sociala medier nått ett väldigt stort 
antal potentiella deltagare (närmare bestämt drygt 7000 personer, eftersom detta var medlemsantalet 
i den aktuella facebook-gruppen där jag annonserade efter deltagare i maj 2014) som varit utspridda 
över stor del av landet. Detta har gjort att jag fått större geografisk spridning på de slutliga 
deltagarna. Dock så kan en diskussion kring de deltagandes ”transparens” p.g.a denna faktor föras. 
Alla deltagande har gjort ett aktivt val – att delta i en grupp som samlar rastaktivister. Därmed kan 
det argumenteras för att de kan ha förutfattade meningar kring rastverksamhetens positiva effekter 
och känna en vilja av att i första hand lyfta fram dessa till förmån för en mer nyanserad bild av 
verksamheten. Man brinner helt enkelt för det man gör och vill visa på det. Jag ser dock fortfarande 
denna metod som effektiv eftersom jag på ett enkelt sätt kunde nå ut till väldigt många intresserade 
med relativt små arbetsinsatser från min sida. 
 
I ett andra skede så skulle det vara intressant att fördjupa sig i en specifik skola, ett område eller en 
kommun för att djupare kunna studera rastverksamhetens effekter på en mindre grupp över en 
längre tid. Men eftersom denna undersökning är menad att snarare ”skrapa på ytan” och skapa en 
överblick så finner jag att en större geografisk spridning har varit mer effektiv.  
 
Det har också varit ett tidseffektivt och precist sätt att arbeta på, eftersom de svar jag fått tillbaka 
har varit de deltagandes svar och åsikter, direkt nedskrivna på papper. Jag har alltså inte behövt 
transkribera något, och de deltagande har fått tid att i lugn och ro fundera på sina formuleringar och 
uttrycka dem precis så som de önskar. 
 
Nackdelen med en enkät snarare än intervjuer upplever jag som främst statiskt. Under en intervju 
finns möjligheten att ställa spontana följdfrågor på sådant som den deltagande säger, en möjlighet 
som inte är lika stor när man arbetar med enkäter. Det finns också större möjligheter att snappa upp 
tonfall, sinnesstämning, kroppsspråk och annat under en intervju, något som är nära omöjligt när 
man arbetar med enkäter. Om tid och möjlighet fanns för en djupare undersökning längre fram i 
tiden så skulle jag vilja fokusera på ett snävare geografiskt område och använda mig av intervjuer. 
Vid en mer övergripande undersökning, som denna, så anser jag dock att enkäter har varit ett 
mycket effektivt sätt att arbeta på.
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Bilagor 
 
Bilaga A, Missiv 1 
 
(Följande missiv skrevs som statusuppdatering i facebook-gruppen för att intressera potentiella 
deltagare) 
 
Hej! 

Jag håller på med min C-uppsats på lärarutbildningen med inriktning mot fritidshem. Jag har 
valt att skriva om rastverksamhet, närmare bestämt så undersöker jag om organiserad 
rastverksamhet kan ha en positiv inverkan på arbetet mot mobbning och kränkande 
behandling. 

Till min undersökning så skulle jag vilja komma i kontakt med ett antal rastaktivister som skulle 
vilja svara på några frågor. Det rör sig om skriftliga frågor som skickas ut via mail alt. 
personligt meddelande här på facebook. Frågorna rör rastverksamheten och skolans arbete 
mot mobbning och kränkande behandling. Tidsåtgången är ca 20 minuter. Undersökningen är 
konfidentiell. 

Om du skulle vilja hjälpa mig så skriv en liten blänkare här så hör jag av mig om ca en vecka 
med frågorna. 
Stort tack på förhand! 
 
 
Bilaga B, Missiv 2 
 
(Följande missiv skickades ut till dem som anmälde intresse om att delta i undersökningen) 
 
Hej! 
 
Jag heter Linus Karlsson och läser lärarprogrammet med inriktning mot fritidshem vid 
Linnéuniversitetet. Du har erbjudit dig att svara på en enkätundersökning till min C-uppsats om 
rastverksamhetens roll i arbetet mot mobbning och kränkande behandling. Jag är väldigt tacksam 
för din hjälp! 
 
Enkätfrågorna är bifogade som en wordfil. Svara så precist och utförligt på frågorna som du kan. 
Jag önskar ha ditt svar senast torsdag 19/6. Bifoga wordfilen med dina svar i ett mail 
till 19hundra80sju@gmail.com 
 
Enkäten är konfidentiell, vilket innebär att jag kan se vem som har svarat vad. Dina svar och citat 
kan komma att finnas med i den färdiga uppsatsen. Alla deltagare kommer dock att vara anonyma, 
och ditt svar kommer inte att kunna spåras tillbaka till dig. 
 
Om du har några åsikter eller frågor så är jag tacksam ifall du hör av dig till mig. Ännu en gång, 
stort tack för din medverkan! 
 
/Linus Karlsson 
19hundra89sju@gmail.com 
 
0735329521
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