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Rasten är en stor del av elevernas skoldag. Den påverkar elevernas trivsel och därmed även i 

förlängningen deras måluppfyllelse. Elever som har svårt med raster tenderar att få svårt även 

på lektionerna. Eftersom det är pedagogerna i skolan som sätter ramarna för elevernas raster 

är jag intresserad av att undersöka vilka tankar lärare på mellanstadiet har om rasten som en 

del i den pedagogiska verksamheten eftersom det sätt på vilket man tänker om rasten påverkar 

hur man agerar samt planerar och organiserar verksamheten.  

 

Mina frågeställningar Vilka tankar finns det om rasten som en del av den pedagogiska 

verksamheten? och Vilka tankar finns det om rastens betydelse för elevens måluppfyllelse? 

låg till grund för frågor som jag ställde till trettioen lärare på mellanstadiet i en enkät och vid 

enskilda intervjuer med personer som innehar olika funktioner i ett elevhälsoteam. Då jag är 

intresserad av lärarnas och elevhälsoteamets tankar valde jag att använda mig av öppna frågor 

som sedan behandlades kvalitativt. 

 

Resultatet visar att det finns en stor variation i lärarnas tankar om rasten som en del i den 

pedagogiska verksamheten. Två tredjedelar av lärarna i undersökningen ser inte rasten som en 

del av den pedagogiska verksamheten. För dem är rasten främst en paus där vuxna på 

skolgården är rastvakter med vaktfunktioner utan pedagogiska uppgifter. En tredjedel av de 

tillfrågade lärarna ser däremot rasten som en del i den pedagogiska verksamheten och sina 

uppgifter på rasten som att finnas till hands för eleverna och stötta dem vid behov, samt att se 

till att alla elever har det bra.  
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Alla lärare anser att det är viktigt att eleverna har rast men endast ett fåtal är medvetna om 

sambandet mellan elevernas sociala och kognitiva utveckling samt betydelsen av närvarande 

vuxna som stöd för detsamma. Tjugosju respondenter av trettioen ansåg att rasten har 

betydelse för elevernas måluppfyllelse. Endast hälften av respondenterna tillskrev den sociala 

aspekten av rasten vikt för elevens måluppfyllelse.  Elevhälsateamet är överens om att rasten 

fyller en funktion för elevens måluppfyllelse och alla ser både rastens funktion som en paus 

från skolarbetet och de sociala aspekterna av rasten. 

 

Resultatet ger vid handen att rasten är ett angeläget pedagogiskt utvecklingsområde i arbetet 

för att förhindra att elever blir elever i behov av särskilt stöd. Rektor och elevhälsa har viktiga 

roller i skolans förebyggande arbete för en ökad trivsel och ökad måluppfyllelse för alla 

elever. 

Nyckelord 

Elevhälsa, Lärares tankar, Måluppfyllelse, Mellanstadiet, Rast 
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1 Inledning 

Under mina år som lärare har jag funderat mycket över de pedagogiska konsekvenserna av 

rasten. Detta är ett fenomen som jag inte ägnade en tanke under min lärarutbildning, utan var 

något som jag först blev uppmärksammad på när jag började mitt första arbete som klasslärare 

på mellanstadiet. Ganska snabbt upptäckte jag att mina lektioner påverkades mycket av hur 

mina elevers raster fungerade. Jag var förvånad och frustrerad över att behöva ägna så mycket 

lektionstid åt att trösta och lugna elever som var i affekt efter något som inträffat på rasten, i 

försök att skapa ett gott klassrumsklimat. Jag såg att de elever som var upprörda efter rasterna 

hade svårt att koncentrera sig på sitt skolarbete resten av arbetspasset eller kanske till och med 

resten av dagen. Jag såg även att vissa barn kom in arga och ledsna oftare än andra. Dessa 

elever var även ofta föremål för diskussion av mina kollegor efter incidenter på skolgården. 

Detta medförde att jag snabbt insåg att mitt arbete med gruppen inte kunde begränsas till 

lektionstid. Det var min uppgift att även finnas till hands för mina elever mellan lektionerna, 

för att kunna ge dem bättre förutsättningar till lärande i klassrummet. Skolan tillämpade ett 

rastvaktsystem. Det fanns andra lärare som var ute lite mer med sina klasser emellanåt. Jag 

såg en vinst i att vara ute tillsammans med mina egna elever, men var däremot inte förtjust i 

att vara rastvakt. Att patrullera skolgården i en gul väst eller med ett orangefärgat band 

draperat över axeln var inte något som jag kände mig bekväm med. Jag tyckte inte om att vara 

domare vid elevers meningsskiljaktigheter, inte heller att se elever bryta mot regler och sedan 

förväntas ”göra något åt det”. Framförallt  när det handlade om elever som jag inte hade en 

relation till.  

 

Det var först när jag började arbeta på en skola för elever med Aspergers syndrom som jag 

verkligen började förstå vidden av vad begreppet fri tid och raster kan innebära för elever. En 

viktig del av vårt arbete handlade om att undanröja hinder för lärande och stödja eleverna i 

deras sociala utveckling. Därmed ägnade vi mycket tid åt att hjälpa eleverna att hantera sin 

fria tid och stödja dem i deras sociala kontakter med jämnåriga. Där var det självklart att vi 

var tillsammans med eleverna under hela skoldagen, och kanske främst vid raster och 

elevgemensamma aktiviteter. Ibland som förebild och stöd, för att förklara och förtydliga 

situationer som uppkom, ibland bara i bakgrunden som backup och trygghet.  

Med de här erfarenheterna i ryggsäcken är det svårt för mig att se skolan uppdelad i 

lektionstid med lärare och raster med rastvakter, då jag har fått inblick i vilken svårighet 

rasten kan vara för eleverna.  
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På alla skolor finns det elever vars skolgång kompliceras av att de har svårt att hantera raster. 

Jag har mött dem i mina egna klasser, sett dem i korridorer och på skolgårdar. Orsakerna 

bakom dessa svårigheter varierar, men dessa svårigheter påverkar elevernas lärsituation och 

måluppfyllelse på ett negativt sätt. Min uppgift som specialpedagog är att identifiera och 

förebygga hinder för elevernas utveckling och lärande. Därför vill jag med detta arbete titta 

närmare på rasten som ett pedagogiskt utvecklingsområde för förebyggande av att elever ska 

hamna i skolsvårigheter. 
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2 Bakgrund 

I bakgrunden ringar jag in mitt intresseområde som rör rasten som ett pedagogiskt 

utvecklingsområde i syfte att förebygga att elever hamnar i skolsvårigheter ,vilket i sin tur kan 

leda till en lägre måluppfyllelse för eleven. Jag tittar närmare på innebörden av skolans 

dubbla uppdrag, riskfaktorer för att elever hamnar i sociala skolsvårigheter, rastens formella 

form och funktion, hur man kan välja att organisera vuxennärvaro på raster i form av rastvakt 

eller rastpedagog samt redogör för elevhälsans förebyggande uppdrag. 

 

2.1 Det dubbla uppdraget 

”4 § Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla 

kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en 

livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället 

vilar på”. 

(Skollagen 2010:800) 

 

Skolans demokratiska uppdrag handlar om att alla elever ska ges möjlighet att utveckla både 

kunskaper och värden. Det är lätt att göra tankefelet att se arbetet med att utveckla elevers 

kunskaper och värden som två olika fenomen som sker oberoende av varandra. Men de är 

beroende av och påverkar varandra på ett sådant sätt att de inte går att skilja åt i praktiken. All 

kunskapsförmedling förmedlar värden. All form av värdegrundsarbete handlar om lärande 

(Skolverket 1999). 

 

”Läroplanen kan aldrig uppfattas som ett styrinstrument som bara anger mål för 

verksamheten. Skolan är inte och kan inte vara värdeneutral. Läroplanen anger de 

oförytterliga värden som allt arbete måste vila på. Dessa värden kan inte förhandlas bort av 

rationella skäl. Detta innebär att dessa värden kommer först men också alltid samtidigt.” 

(Skolverket 1999, s.11) 

 

Elevens kunskapsutveckling i skolan sker inte bara på lektioner utan i alla möten mellan 

elever och vuxna, samt genom möten elever emellan. Det är viktigt att man arbetar såväl 

normativt som funktionalistiskt när det gäller skolans demokratiska uppdrag. Hur man 

uppfattar sig själv som medborgare påverkas av huruvida man ser sig som normativt 
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demokratiskt handlande genom att föra sin talan, reflektera och ta ställning samt förhandla 

med andra, eller om man endast ser demokrati som att man rent funktionalistiskt väljer 

representanter till elevrådet (Carlsson 2006). Den bild av sin egen roll i en demokrati som vi i 

skolan förmedlar till våra elever, är den bild som de kommer ha med sig ut i livet – den 

kommer påverka dem lika mycket eller mer än den bild av demokrati som vi undervisar om 

på samhällskunskapslektionerna.  

  

”Eleven ska i skolan möta respekt för sin person och för sitt arbete. Skolan ska sträva efter att 

vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära.”  

(Skolverket 2011, s.10) 

 

2.2 Elever i behov av särskilt stöd 

Gerrbo (2012) uppmärksammar i sin avhandling att sociala skolsvårigheter är vår största 

specialpedagogiska utmaning och han ställer sig kritisk till tidens tanke att bedömning och 

betygsättning skulle vara lösningen på sociala skolsvårigheter. Han ser social utvecklig och 

delaktighet som en nödvändighet för att förebygga att elever hamnar i svårigheter och pekar 

på vikten av att vuxna finns tillgängliga och närvarande för eleverna under hela deras skoldag.  

 

Hur vi i skolan väljer att avgränsa tid och rum visar vad vi anser att barn ska klara av i olika 

åldrar. Den praktiska verksamheten visar var gränsen går mellan vad som är normalt och vad 

som är avvikande. Det finns en risk att barn hamnar i utsatthet genom hur vi planerar 

verksamheten (Nordin-Hultman 2004). I skolan ska vi ta hänsyn till barns och elevers olika 

behov. Eleverna har rätt till det stöd och den stimulans de behöver för att kunna utvecklas så 

långt som möjligt. Skolan har även ett kompensatoriskt uppdrag vilket innebär att vi ska 

uppväga skillnaderna i elevernas förutsättningar för lärande (Skollagen 2010:800). 

 

2.2.1 Exekutiva funktioner/icke-kognitiva förmågor 

En studie som Skolverket gjort av forskning om det som de i sin sammanställning har valt att 

kalla icke-kognitiva förmågor, alltså förmågor som inte direkt rör kunskap, visar att de icke-

kognitiva förmågorna kan vara lika eller mer betydelsefulla än de kognitiva förmågorna för 

elevens måluppfyllelse (Skolverket 2013c). Dessa förmågor åsyftas i skollagen som något 

som ska främjas och stödjas. 
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Ett annat ord för dessa förmågor är exekutiva funktioner. Exekutiva funktioner är ett 

samlingsnamn för förmågor som är nödvändiga för att planera sina handlingar och byta 

strategi vid behov. En definition av kognitiva funktioner är att det är de neurokognitiva 

processer med vilka en individ kan styra och reglera sin medvetenhet, uppmärksamhet, 

emotionella reaktioner samt handlande (Carlson 2013).Dessa funktioner påverkar barnets 

koncentration, uthållighet, korttidsminne, reflektion och möjlighet till flexibelt tänkande. Det 

finns stora individuella skillnader i hur dessa utvecklas hos olika barn. Hur väl dessa 

funktioner är utvecklade påverkar såväl barnets lärande som hur väl det lyckas i skolan i stort. 

Om man inte möter de här barnen med förståelse och tålamod riskerar de att hamna i negativa 

spiraler vad gäller deras relation till skolan samt utveckla problembeteenden. Barnen behöver 

hjälp att skapa positiva associationer till skolan, goda relationer och en lust att lära (Carlson 

2013).  

 

Då det är fastställt att dessa förmågor kan tränas, och det långt upp i åldrarna, borde det anses 

viktigt då man ser till skolans kompensatoriska uppdrag (Skolverket 2013c).  Genom att på ett 

lekfullt sätt hjälpa barnen att utveckla sin förmåga att reflektera och se sig själv i tredje 

person, eller fråga sig själv: ”Hur skulle Batman ha gjort?” kan man hjälpa barnen att få en 

bättre överblick över situationen och därmed ge barnet möjlighet att tänka efter före (Carlson 

2013).  

 

Barn är olika och måste få vara det. I skolan ska vi kunna möta alla elevers olikheter. De barn 

som vi möter är individer som har olika förutsättningar när de kommer till skolan. Skillnader i 

hur vi tänker om och möter barnen påverkar deras möjligheter att få en bra skolgång och nå en 

god måluppfyllelse. 

 

2.3 Rastens form och funktion  

Alla elever som går i skolan har raster, det har även deras lärare. Lärarnas raster styrs och 

regleras av arbetstidslagen enligt följande: 

 

”Med raster förstås sådana avbrott i den dagliga arbetstiden under vilka arbetstagarna inte 

är skyldiga att stanna kvar på arbetsstället. Arbetsgivaren skall på förhand ange rasternas 

längd och förläggning så noga som omständigheterna medger. Rasterna skall förläggas så, 

att arbetstagarna inte utför arbete mer än fem timmar i följd. Rasternas antal, längd och 
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förläggning skall vara tillfredställande med hänsyn till arbetsförhållandena.” 

(Arbetsmiljöverket 2011, s. 46) 

 

Enligt Lärarförbundet ska lärarens rast finnas inlagd i dennes arbetstidsschema. De poängterar 

att man inte ska blanda ihop skolans rast med sin egen lagstadgade rast. Som lärare har man 

även rätt att ta ut pauser i arbetstiden under dagen och lärarförbundet påtalar vikten av tid för 

återhämtning och reflektion för att orka med sitt arbete (Lärarförbundet 2013). 

 

Elevernas raster är inte reglerade i lag på samma sätt. Rasten nämns överhuvudtaget inte i 

Skollagen. Elevernas raster styrs av de scheman som de tilldelas i början av varje läsår. Hur 

rasterna ligger under dagen och hur långa de är, är helt upp till schemaläggarna. Ungefär 20% 

av elevernas skoldag är rast, vilket motsvarar en skoldag i veckan tidsmässigt sett (Jonsson 

2012). Det enda som finns skrivet om barns rätt till rast finns skrivet i Barnkonventionens 31 

artikel: 

 

”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.”  

 

De flesta är överens om att eleverna behöver få rast, men vi har ofta inte någon tanke med 

rastens innehåll (Jonsson 2012). I USA och Storbritannien finns det skolor där man i 

effektivitetssyfte har tagit bort rasten för eleverna. De som fattat dessa beslut hävdar att rasten 

är slöseri med tid som skulle kunna användas till lärande istället, och att fri tid främjar 

aggressivt beteende hos eleverna. Detta trots att forskning visar att rasten är viktig för att 

eleverna ska kunna orka koncentrera sig på skolarbetet. Det är även viktigt att eleverna får 

träna sina sociala förmågor tillsammans med jämnåriga för att utvecklas både socialt och 

kunskapsmässigt. Därmed är det är lika viktigt att hjälpa barnet i sin utveckling såväl socialt 

som kunskapsmässigt om man vill nå goda resultat (Pellegrini 2005). 

 

2.3.1 Rastvakter eller rastpedagoger 

Sedan hösten 2011 har lärarna fått en ny läroplan, nya kurs- och ämnesplaner samt 

kunskapsprov att förhålla sig till. Mycket av lärarnas tid går till bedömning, dokumentation 

och administrativt arbete i strävan att öka elevernas måluppfyllelse (Skolverket 2013b). 
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Enligt Skolverket (2013a) tillbringar lärarna i dagsläget 45% av sin arbetstid tillsammans med 

elever i genomsnitt, varav 34% är undervisning. Lärarna är enligt TCO:s Stressbarometer 

(2013) den mest stressade yrkesgruppen och är svårt pressade av reformer och tidsbrist.  

 

Linnér (2005) beskriver att risken att pedagogens moraliska omdöme försämras när denne är 

stressad av sin arbetssituation. Stressen påverkar alltså inte bara lärare genom skuldkänslor 

och utmattning, utan eleverna riskerar att bli indirekt lidande av lärarnas arbetssituation. Det 

visade det sig, vid undersökningen av lärares yrkesvardag, att 27% av lärarna anser att de 

ägnar för mycket tid åt elevvård och småprat, dvs. omsorg, med elever (Skolverket 2013a). 

Många lärare upplever att fokus har tagits ifrån arbetet med eleverna till 

dokumentationsarbete. Lärarna upplever att deras ambitionsnivå bedöms utifrån hur väl de 

utför dokumentationen av elevernas arbete istället för deras faktiska arbete med eleverna 

(Nordänger 2002). 

  

Att vara rastvakt är ofta något som man blir tilldelad utan att några riktlinjer ges. Det är därför 

ofta upp till läraren själv att tolka sitt uppdrag som rastvakt. Vissa pedagoger väljer att umgås 

med eleverna och är ute mer än vad som förväntas, medan andra anser att rasten är elevens 

egen tid. Vissa lärare tolkar uppgiften som rastvakt att se till att eleverna inte skadar varandra. 

(Högman & Nilsson 2009). Om eleverna får välja önskar de naturliga mötesplatser samt att 

det finns vuxna tillgängliga på ett okonstlat sätt. Att de får ingå i en gemenskap som är 

självklar genom att skolan ser till att det finns mötesplatser för gemenskap samt goda 

relationer mellan vuxna och barn (Artursson & Larsson 2011). 

 

På vissa skolor har man utsett rastpedagoger för att organisera rastaktiviteter med och för 

eleverna. Genom att höja statusen på rasten och se rasten som en viktig resurs för skolan 

lyckas man förbättra det sociala klimatet och skapa sammanhang för eleverna att ingå och 

utvecklas i. Man får en möjlighet att anpassa rasten efter elevernas behov och eleverna ges en 

möjlighet att arbeta praktiskt med likabehandlingsplanen med vuxenstöd, genom leken. 

Eleverna får hjälp att träna på att följa regler, att hantera motgång och medgång. Med hjälp av 

rastpedagogen finns även en möjlighet att få ut ämnena på rasten och få in dem i leken 

(Jonsson 2012).  

 

Skolverket uppmärksammar tiden med eleverna i flera rapporter och påminner om att lärande 

inte bara sker på lektionerna utan i all samvaro med eleverna. De trycker på skolans arbete 
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med omsorg och ordning i och utanför klassrummet samt att förtroendefulla relationer mellan 

lärare och elever har betydelse för lärandets kvalitet. Detta stämmer även överens med 

tidigare rapporter från Skolverket från 2005 och 2009 vilka också visar att skolor med goda 

relationer mellan elever och lärare har bättre förutsättningar för lärande och goda resultat 

(Skolverket 2013b). 

 

2.4 Elevhälsan 

Elevhälsan har både en hälsofrämjande och en förebyggande funktion. Elevhälsans 

förebyggande funktion ska fungera som en skyddsfaktor mot skolsvårigheter, stress och 

ohälsa samt främja goda relationer mellan elever och lärare, samt elever emellan. Därmed 

ingår det i elevhälsans förebyggande arbete att öka trivseln på skolan och skapa ett gott 

skolklimat präglat av goda relationer mellan elever och lärare. Rektors övergripande roll i 

elevhälsoarbetet är att organisera arbetet på ett sådant sätt att alla pedagoger kan bidra till att 

skapa hälsofrämjande lärmiljöer (Nilsson 2013). 

 

Sambandet mellan lärande och hälsa är tydligt då dessa faktorer påverkar varandra. God hälsa 

ger möjlighet till goda studieresultat och goda studieresultat påverkar individens hälsa i 

framtiden. Därför har elevhälsan även en viktig funktion som stöd i alla elevers utveckling 

mot målen. Man säger att hälften av de faktorer som påverkar elevens resultat ligger i skolan 

men vi kan se att elevernas socioekonomiska bakgrund har blivit allt mer betydande för 

elevernas skolresultat. Här är skolans kompenserande uppdrag viktigt (Nilsson 2013).  

Elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande arbete handlar till stor del om hur normer och 

värden gestaltas i skolans vardag. Om de vuxna i elevhälsan har en gemensam förståelse för 

de mekanismer som påverkar elever i behov av särskilt stöd kan de i sin tur stötta de andra 

vuxna på skolan i sitt arbete och i deras relationer till eleverna i syfte att öka elevernas känsla 

av sammanhang och mening i sitt skolarbete (Partanen 2012).  

 

2.5 Sammanfattning 
 

Skolan har enligt Skollagen i uppdrag att främja elevens utveckling av kunskaper och värden 

(Skollagen 2010:800). Detta är ett arbete som löper under hela skoldagen, både på raster och 

lektioner (Jansson 1996).  
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Vikten av goda relationer mellan barn och vuxna i skolan påtalas av Skolverket (2005)  som 

en viktig framgångsfaktor för goda skolresultat. Gerrbo (2012) påtalar att elever riskerar att 

bli elever i behov av särskilt stöd i fria situationer där eleven utsätts för många val och olika 

interaktioner på det sätt som rasten ofta är utformad och Nordin-Hultman (2004) visar på att 

hur vi planerar verksamheten i skolan kan försvåra elevens skoldag och förespråkar att man 

ser till barnens pedagogiska sammanhang istället för att söka fel hos eleven när man märker 

att en elev har svårigheter. Jansson (1996) påpekar att elevernas sociala samspel är beroende 

av sammanhanget som det uppkommer i, och att skolan har ett stort ansvar i att stödja 

elevernas sociala utveckling. Att elever får träna sin sociala utveckling tillsammans med 

jämnåriga, med hjälp av stöd av vuxna, för utvecklingen av elevens sociala och 

kunskapsmässiga förmåga påtalas även av Pellegrini (2005). 

  

Rasten är en stor del av skoldagen och inverkar på arbetet mot elevernas måluppfyllelse enligt 

Jonsson (2012). Carlsons (2013) forskning och Skolverkets forskningssammanställning visar 

på att man genom medveten träning kan förbättra elevers icke kognitiva förmågor vilka 

påverkar elevens inlärning (Skolverket 2013c). Elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande 

funktion ska fungera som en skyddsfaktor och sambandet mellan lärande och hälsa 

understryks (Nilsson 2013). 

 

Om man som pedagog eller elevhälsapersonal inte är medveten om dessa mekanismer riskerar 

elever att hamna i skolsvårigheter och därmed nå lägre måluppfyllelse. Elever som inte får 

stöd utifrån sina behov både på lektioner och raster riskerar att nå lägre resultat än om de 

skulle få stöd (Jonsson 2012). En elev som däremot ges möjlighet att delta i gemenskapen i 

skolan med hjälp av stöd efter behov, både på lektioner och/eller raster ges därmed en större 

möjlighet till måluppfyllelse i skolämnena. Elevhälsateamets roll i arbetet är att 

medvetandegöra, stötta och leda lärarna i arbetet med att öka trivseln och skapa ett gott 

skolklimat präglat av goda relationer mellan lärare och elever på skolan (Partanen 2012). 
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3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med mitt arbete är att fördjupat förstå innebörden av vilka tankar som finns om rasten 

som en del i den pedagogiska verksamheten med avseende på elevhälsoarbete, vuxennärvaro 

och måluppfyllelse, då tankarna påverkar hur man agerar, planerar och organiserar 

verksamheten.   

 

 Vilka tankar finns det hos lärare och elevhälsateam om rasten som en del av den 

pedagogiska verksamheten? 

 Vilka tankar finns det hos lärare och elevhälsateam om rastens betydelse för elevens 

måluppfyllelse?  
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4 Tidigare forskning 
 

Det finns inte mycket tidigare forskning som handlar direkt om förhållandet mellan rasten och 

elevens måluppfyllelse. Däremot finns det forskning som handlar om att elever riskerar att bli 

elever i behov av särskilt stöd på grund av rasten och den fria tiden i skolan (Gerrbo 2012), 

om strukturer i skolan som gör att elever framstår som avvikande (Nordin-Hultman 2004), om 

vikten av kamrater och kamrateffekter (Ihrskog 2006). Wright (2000) beskriver vikten av 

relationer för lärande. Jansson (1996) skriver om socialt samspel och skolans ansvar för 

elevens hela skoldag.  

 
Omgivningen har stor betydelse för elevens möjligheter till goda studieresultat. Elevernas 

resultat påverkas av såväl kamrateffekter som relationer till lärare (Ihrskog 2006); (Skolverket 

2005) . Elevkonflikter som uppkommer på rasten kan vara svåra att lösa och följer med 

eleverna in i klassrummet och påverkar deras arbete där (Gerrbo 2012). Elever som känner sig 

utanför och saknar kompisar får därmed sämre förutsättningar att lära sig det som vi lärare vill 

att de ska lära sig på lektionerna eftersom de ägnar energi och tankemöda åt att försöka passa 

in och hitta en roll i gruppen (Ihrskog 2006). 

 

”Rasten som skolföreteelse kan därför sägas ställa stora krav på förmågan till 

meningsskapande och förståelse över situationen som sådan, och i detta sammanhang välja 

och finna sig en kamratgrupp, platstillhörighet och aktivitet.” (Gerrbo 2012, s.257) 

 

Skolans verksamhet är tydligt uppdelad i lektioner i klassrummet, som präglas av relationen 

mellan lärare-elever, där lärarens regler råder och rasten ute på skolgården präglas främst av 

elev-elevrelationer och de regler som uppkommer mellan kamrater och i leken. Då lärarnas 

uppgift främst begränsas till lärandet på lektionerna lämnas eleverna att träna kamratorienterat 

samspel med endast en viss yttre hjälp och kontroll av vuxna. Detta att lärare inte har någon 

pedagogisk uppgift på rasten kan ses som en begränsad syn på vad pedagogik och skolans 

ansvar egentligen innebär (Jansson 1996). En stor del av elevernas skolproblematik beror på 

återkommande vardagliga företeelser och då rasten är ett av de största kritiska momenten för 

att eleverna ska hamna i situationella skolsvårigheter kan man ställa sig kritisk till skolans 

rastvaktsystem och istället införa pedagogiska inslag i rastverksamheten i syfte att möta alla 

elevers olikheter och utveckla elevernas samspel och delaktighet (Gerrbo 2012). 
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Dagens skola präglas av en psykologisk diskurs där de svårigheter som uppstår i relation till 

ett barn individualiseras och därmed förläggs till barnet. Detta gör att man har svårt att se 

barnet i ett pedagogiskt sammanhang och tappar fokus på det som vi som pedagoger faktiskt 

kan påverka. Om vi upprepade gånger försätter barn i situationer som de inte bemästrar 

kommer de framstå som avvikande (Nordin-Hultman 2004).  

 

”Barnen är inte, de blir, på olika sätt i relation till de möjligheter och normer som de olika 

miljöerna och aktiviteterna utgör. Barnen talar och handlar inom de meningsbärande 

tankemönster, föreställningsvärldar och handlingsmönster som de möter och lärt sig 

använda. I varje stund behöver barnen förhålla sig till en eller flera meningsskapande 

diskurser, gemensamma, egna, andras. Barnen skapas (konstitueras) också av andra, utifrån 

de föreställningar om barn som dominerar i ett sammanhang."  

(Nordin-Hultman 2004, s.168) 

 

Om man väljer att se på barn på ovanstående sätt riktar man blicken mot möjligheter och 

hinder i den miljö barnet visats i. Det leder även till att man blir medveten om att när man 

uttalar sig om ett barn gör man det även om dess miljö. Man kan se att barnets svårigheter 

uppkommer i mötet med skolans organisation (Nordin-Hultman 2004). Socialt samspel är 

alltid beroende av sammanhanget som det uppstår i. Därmed är verksamheten ansvarig för hur 

samspelet blir (Jansson 1996).  
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5 Teoretiska perspektiv 

För att förstå lärarnas och elevhälsateamets tankar om sitt uppdrag i förhållande till rasten har 

jag tagit hjälp av två teorier som beskriver mellanmänskliga relationer på två olika sätt: 

Wrights (2000) interaktionsteori som handlar om två olika perspektiv man kan ta när man 

möter andra och Janssons (1996) teori som handlar om skillnader i och betydelse av relationer 

mellan barn och vuxna och relationen mellan jämnåriga kamrater. Hur man möter elever och 

på vilket sätt elever får möjlighet att utveckla sina förmågor i samspel med andra påverkar i 

förlängningen elevernas möjligheter till lärande och måluppfyllelse. 

 

5.1 Interaktionsteori  

All form av pedagogiska möten är social interaktion, och det är främst det perspektiv man 

antar i mötet som påverkar den pedagogiska situationen. Hur man ser och möter en elev 

påverkar hur mötet kommer att bli och påverkar elevens handlingsmöjligheter i stunden, eller 

vem eleven blir i mötet. Då pedagogen är i en maktposition gentemot eleven har pedagogen 

ansvaret för hur mötet blir. Man kan möta elever med två olika perspektiv, ett relationellt eller 

ett punktuellt perspektiv. De olika perspektiven är inte  motsatser till varandra, utan två olika 

sätt att se och möta elever på (Wright 2000). 

 

Man kan som lärare anta både ett relationellt och ett punktuellt perspektiv, dock kan man inte 

anta båda perspektiven samtidigt. Det punktuella perspektivet ser elevens behov som 

inneboende egenskaper hos eleven som individ eller i elevens omständigheter, man ska hitta 

felet och rätta till det. När lärare med ett punktuellt perspektiv stöter på svårigheter i det 

pedagogiska mötet är det inte ovanligt att de efterfrågar mer kunskap om eleven eller om 

något annat område t.ex. en funktionsnedsättning (Wright 2000). 

 

Det relationella perspektivet däremot ser elevens behov som fenomen som uppstår i relation 

till omgivningen. Så även om det är viktigt att ha förkunskaper om eleven och om olika 

funktionsnedsättningar när man möter elever påtalar hon att förutsättningen för ett bra 

pedagogiskt möte är att man kan möta eleven som den unika individ som denne är och bortse 

ifrån de förutfattade meningar som man har. Om man på detta sätt antar ett relationellt 

perspektiv finns möjligheten att man ser elevens möjligheter genom att sätta sig in i elevens 

situation (Wright 2000). 
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Detta ger en möjlighet att se ur elevens perspektiv. Om man ser på elevens förutsättningar ur 

ett relationellt perspektiv kan man inte bestämma dessa på förhand utan endast se hur de 

uppenbarar sig i situationen. Om man väljer ett punktuellt perspektiv där man ska hitta ett fel 

och åtgärda det finns risken att eleven ser sig själv som ett vad istället för vem och inte känner 

sig delaktig i skeendet och riskerar att välja att inte delta. Det gäller att börja i rätt ände, 

eleven blir inte social av lärande utan lärande sker i en social kontext (Wright 2000).  

 

5.2 Vertikala och horisontella relationer 

Ett sätt att beskriva mellanmänskliga kontakter är att dela upp dem i vertikala och horisontella 

relationer. Den vertikala relationen mellan vuxen och barn präglas av ojämlikhet. Den vuxne 

har resurserna och erfarenheten som barnet är beroende av. Relationen präglas av att det finns 

en bestämmande och en mer medgörlig part. Den vuxne fattar beslut som barnet kan gå med 

på eller protestera mot. Den vuxne kan besluta att gå med på barnets önskan eller ej. Genom 

att barnet är beroende av den vuxnes omsorg för att få sina grundläggande behov 

tillfredsställda blir det en stark känslomässig bindning dem emellan (Jansson 1996). 

 

Horisontella relationer mellan barn är jämlika och motiveras mer genom en önskan om 

samvaro. Denna önskan är motivationen och drivkraften till leken hos barn. I leken tränar 

barnen sig i att kompromissa och ta hänsyn till bådas önskningar. Båda barnen har behov och 

önskningar vilket leder till att de måste hitta lösningar om de vill att relationen ska fortsätta.  

Den horisontella relationen leder till att barnen tränar på perspektivtagande och problemlösing 

genom förhandling. Barnen tränar hur man kommer in i en aktivitet, att följa lekens regler och 

att lösa konflikter. De tidiga kamratrelationerna bidrar till hur individen utvecklas, detta gäller 

socialt, kognitivt, känslomässigt och kommunikativt. Dessa kontakter är därför väldigt viktiga 

och kan inte ersättas av relationer med föräldrar eller andra vuxna som inte innehar den 

jämlika möjligheten att förhandla (Jansson 1996).  

 

För att ett barn ska kunna utveckla horisontella relationer till jämnåriga behövs stöd genom 

fungerande vertikala relationer till vuxna. Olika elever har olika stort behov av detta stöd för 

sin sociala utveckling. De olika relationerna formar barnets norminlärning på olika sätt. I de 

vertikala relationen lär sig barnet normer i form av lagar såsom rätt och fel. I den horisontella 

relationen prövas dessa lagar och barnet lär sig hur dessa lagar kan tolkas och hur dessa 

normer fungerar i samspel med andra. Normerna får en social mening för barnet genom 
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prövning i de horisontella relationerna med jämnåriga. På detta sätt tillägnar sig barnet de 

normer och regler som gäller i vårt samhälle (Jansson 1996).  

 

5.3 Relationer på rasten 

Processer där elever skapar horisontella och vertikala relationer pågår hela tiden i skolan, 

både på lektioner och på raster. Därför påverkar tillgängliheten till vuxna som barnen har 

goda relationer med, även på rasterna, barnens möjlighet till att utveckla goda och för deras 

utveckling nödvändiga relationer sinsemellan (Jansson 1996). Relationen mellan barn och 

vuxna beror till stor del på hur den vuxne möter och ser barnet. Om den vuxne antar ett 

punkuellt eller relationellt perspektiv påverkar barnets möjligheter att agera och utvecklas. Ett 

möte med en vuxen som kan sätta sig in i barnets perspektiv för att stötta utifrån barnets 

behov kan ge barnet bättre förutsättningar för en god lärandesituation genom att barnet känner 

sig sett och delaktigt (Wright 2000). 
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6 Metod 

Här kommer jag beskriva hur jag gått till väga för att genomföra min undersökning, allt från 

mitt val av metod att göra både enkäter och intervjuer, mitt urval av respondenter till 

undersökningen och undersökningens genomförande. Jag kommer redovisa för 

forskningsetiska principer och för studiens tillförlitlighet samt metodkritik. 

 

6.1 Val av metod 

Då jag är intresserad av hur pedagoger på mellanstadiet samt ett elevhälsateam lägger för 

innebörd i rasten som en del i den pedagogiska verksamheten samt tankar om rastens 

betydelse för elevens måluppfyllelse valde jag inledningsvis att göra min undersökning i form 

av en enkät med tonvikt på öppna frågor. Enkäten ses oftast som en kvantitativ strategi för 

insamlande av forskningsmaterial och kallas ibland för surveyundersökning. Denscombe 

(2000) beskriver att surveyundersökningar ger en god överblick över ett fenomen vid en 

bestämd tid. Den ger forskaren ett material i vilket man kan söka samband och motsägelser. 

Samtidigt ger valet av öppna frågor i enkäten möjlighet till en kvalitativ ansats vid analysen 

av svarsmaterialet. Respondenten får fritt formulera sina svar med egna ord till korta öppna 

frågor. Detta sätt att fråga ger ett material som kräver analys och bearbetning och som gör det 

möjligt för tolkaren att studera hur människor uppfattar och påverkar sin omvärld (Bryman 

2011). Enkäten är bifogad till arbetet som Bilaga B. 

 

Utöver enkäterna valde jag att göra enskilda intervjuer med personer som innehar olika 

funktioner i ett elevhälsateam på en mellanstadieskola i södra Sverige. Elevhälsateamet består 

av rektor, skolsköterska, specialpedagog och kurator. Då jag är intresserad av deras tankar om 

rasten på mellanstadiet utifrån dem själva och i deras yrkesroll valde jag att göra en 

semistrukturerad intervju med mina enkätfrågor som intervjuguide. Jag har valt att ställa 

samma frågor som i enkäten till lärarna. De är därmed samma frågor som de i Bilaga B. En 

semistrukturerad intervju har någon form av intervjuguide som till viss del styr intervjun men 

det finns möjlighet till respondentens egna tolkningar och öppnar för följdfrågor då det är 

respondentens uppfattning och tankar som ligger i fokus för undersökningen (Bryman 2011).   
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6.2 Urval 

6.2.1 Enkäterna 

Enkätundersökningen fick form av en surveyundersökning för att ge en bild av pedagogers 

olika tankar om rastens syfte, form och innehåll. Jag valde att göra undersökningen på 

mellanstadiet då jag själv har erfarenhet från att arbeta på mellanstadiet och för att jag ser att 

man generellt sett lättar på den omsorg som man har runt elevernas hela skoldag på lågstadiet. 

Urvalsmetoden var i första ledet ett bekvämlighetsurval där jag tog kontakt med gamla 

kollegor och studiekamrater som arbetar på mellanstadiet på olika skolor i landet. De hjälpte 

mig genom att lämna ut och samla in enkäter ifrån deras kollegor. Några kunde även samla in 

material ifrån flera skolor än den skola som de arbetade på.  

 

6.2.2 Intervjuerna 

Elevhälsateamet arbetar på mellanstadiet på en närliggande skola. Valet av elevhälsateam är 

ett bekvämlighetsurval, då tiden är en faktor i materialinsamlingen och jag ville ha möjlighet 

att återkomma och göra intervjuerna med de olika personerna vid olika tillfällen. Flera av 

respondenterna i elevhälsateamet arbetar på alla stadier i grundskolan men jag bad dem att 

svara på frågorna utifrån sitt arbete på mellanstadiet. 

 

6.3 Genomförande 

6.3.1 Enkäterna 

Trettiofem enkäter skickades ut till fem kontaktpersoner på mellanstadiet på skolor i tre olika 

kommuner i södra Sverige. Kontaktpersonerna meddelade i förväg hur många enkäter de 

skulle behöva varefter skickades det antalet enkäter ut till dem, med tillhörande svarskuvert. 

Alla kontaktpersoner hjälpte till genom att samla ihop enkäterna och skicka tillbaka dem med 

posten. Tre av dessa kontaktpersoner lämnade ut enkäter till lärare på två skolor var. Trettien 

enkäter med svar skrivna av pedagoger från åtta olika skolor kom tillbaka ifrån 

kontaktpersonerna. Frågeformuläret finns bifogat i Bilaga B. 

 

6.3.1.1 Bearbetning av enkäterna 

Trettien enkäter med öppna svar gav ett brett material som behandlades kvalitativt, först 

genom att svaren lästes igenom flera gånger i jakt på teman och samband. Enkäterna 

numrerades och svaren bearbetades och sorterades efter frågeställning. Vidare strukturerades 
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materialet fråga för fråga, genom att dela in svaren i olika kategorier efter innebörden i svaret. 

I ett första skede skrev jag upp svaren och noterade hur många gånger de återkom. Vissa svar 

var mer frekventa än andra. Några var snarlika såsom tanka energi och hämta kraft så dem 

slogs ihop i samma kategori. Jag letade efter gemensamma nämnare för att strukturera 

materialet ytterligare och för att kunna se samband mellan svaren och bakgrunden samt de 

teorier som jag valt ut. Slutligen strukturerades resultatet under rubrikerna Syftet med rasten, 

Vuxennärvaro, Måluppfyllelse och Elevhälsoarbete. 

 

6.3.2 Intervjuerna 

Intervjuerna utfördes med personer som innehar olika funktioner i ett elevhälsateam utifrån 

deras arbete på mellanstadiet, en rektor, en skolsköterska, en specialpedagog och en kurator. 

Jag använde mig av samma frågor som i enkäterna, dessa finns bifogade i Bilaga B. De 

utfördes enskilt med informanterna på deras arbetsrum. Jag gjorde intervjuerna på olika dagar. 

Samma frågor ställdes i intervjuerna som i enkäterna, med den skillnaden att möjligheten till 

att kunna ställa följdfrågor under samtalets gång fanns. 

  

6.3.2.1 Bearbetning av intervjuerna 

Vid intervjuerna gjordes anteckningarna för hand. Dessa skrevs ned på dator direkt efter 

intervjun med mötet färskt i minnet. Det insamlade materialet sammanställdes med varje 

intervju för sig, såsom samtalet utvecklade sig, utefter de frågeställningar som var intressanta 

utifrån informanternas respektive yrkesroller.    

 

6.4 Forskningsetiska principer 

Alla informanter har enligt de forskningsetiska principerna som rör frivillighet, integritet, 

konfidentialitet och anonymitet (Bryman 2011) blivit muntligt informerade om 

underökningens syfte, samt att deras deltagande är frivilligt och att deras identitet inte 

kommer att kunna röjas genom följebrevet till enkäten, eller muntligt då de tillfrågades om de 

ville delta i intervjun. Följebrevet är bifogad till arbetet som Bilaga A (Vetenskapsrådet 

2002).  
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6.5 Studiens tillförlitlighet 

Vid en kvalitativ analys av kan man se på följande parametrar när man ska bedöma studiens 

tillförlitlighet: Trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering (Bryman 2011). 

 

Trovärdighet: Jag tror att lärarna har svarat sanningsenligt på frågorna efter de förutsättningar 

som de har. De delger mig sina tankar i skrivande stund, och eftersom de var oförberedda på 

frågorna tror jag att de svarar spontant, ärligt och öppet på frågorna. 

 

Överförbarhet: Om jag skulle göra studien med andra respondenter på andra skolor skulle jag 

kunna få ett annorlunda resultat eftersom det visar sig att resultatet är beroende av skolans 

arbete med rasten. Jag tror dock att spännvidden mellan svaren skulle finnas, och att 

representanter för de olika ytterligheterna mellan svaren finns på de flesta skolor, men att 

frekvensen på de olika svaren skulle variera mellan undersökningarna. 

 

Pålitlighet: Om jag skulle göra samma studie med samma personer tror jag att jag skulle få 

liknande resultat under förutsättning att man inte på någon av skolorna har förändrat sitt 

arbete med rasten. Resultatet är till viss del beroende av hur man har valt att organisera eller 

inte organisera rasten på skolan. Spännvidden över lärarnas egna personliga åsikter om rasten 

som lyser igenom i enkäten har jag mött i mitt yrkesliv och tror att alla dessa olika tankar 

finns ute på skolorna, däremot tror jag att variationen är mindre på de skolor där man arbetar 

medvetet med rasten. 

 

Konfirmering: Har jag kunnat lägga mina värderingar åt sidan? Jag är engagerad i frågan och 

har valt just detta ämne för att jag tycker att rasten är slentrianmässigt behandlad och för att 

jag har sett elever fara illa på grund av hur vi tänker eller inte tänker runt rasten. Jag försöker 

att vara objektiv, men är medveten om att mina åsikter färgar hur jag tolkar resultaten. En 

svårighet med att koda resultat på det sätt som jag har gjort är att det finns en risk att saker 

blir tagna ur sitt sammanhang och man tappar den hela bilden av vad som är sagt eller skrivet. 

Min strävan är att dock att redovisa resultaten så sakligt som det är möjligt och jag har varit 

medveten om att mina åsikter färgar hur jag tolkar resultaten under arbetets gång. 

 
Validitet: Hur vet jag att jag har studerat det som jag avsåg? Då jag är intresserad av vilka 

tankar som finns om rasten som en del i den pedagogiska verksamheten med avseende på 
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elevhälsoarbete, vuxennärvaro och måluppfyllelse har jag valt att ställa öppna frågor vars mer 

uttömmande svar kan ge mig en bild av detta. Jag upplever att respondenternas svar motsvarar 

min frågeställning i relativt hög grad. Jag har lämnat ut trettioen enkäter till lärare som 

undervisar på flera olika skolor på mellanstadiet samt intervjuat personer som innehar olika 

funktioner i ett elevhälsateam på en skola. Mitt underlag är givetvis för litet för att säga att det 

generellt är så här lärare och elevhälsateam tänker runt rasten men det kan ge en bild av hur 

det kan vara på de skolor som har ingått i min undersökning.  

  

6.6 Metodkritik 

Mitt material samlas in i form av enkäter med lärare som undervisar på mellanstadiet och 

genom intervjuer med personer i ett elevhälsateam. Orsaken till att jag väljer just enkäter är 

att jag vill nå ut till ett så stort antal lärare på olika skolor som möjligt på relativt kort tid. Jag 

vill få så många olika svar som möjligt, och tänker att sannolikheten att få det borde öka ju 

fler personer som svarar på ekäten. Fördelar med enkäten är att den till sin form ger en 

möjlighet att ställa avgränsade frågor och få relativt kortfattade svar vilket underlättar 

bearbetningen av materialet, även om mitt val att ställa öppna frågor i enkäten inbjuder 

respondententerna till att utveckla sina svar mer än om frågorna varit slutna. En stor nackdel 

med att skicka ut en enkät är att det finns en risk för missförstånd om frågorna är otydligt 

ställda samt att jag inte har möjlighet att ställa följdfrågor om jag är osäker på hur jag ska 

tolka ett svar. Därför är det viktigt hur frågorna utformas på ett sådant sätt att man verkligen 

får svar på det som man avsett. 

 

Mitt val att göra intervjuer med elevhälsateamet istället för att låta dem fylla i enkäten medför 

fördelen att jag att jag får en möjlighet att ställa följdfrågor och på så sätt få lite mer kött på 

benen. Om jag skulle låta elevhälsateamet svara på frågorna i enkäten hade deras svar troligen 

blivit mer kortfattade. Risken finns dock att elevhälsateamet framstår som mer genomtänkta 

gentemot lärarna då de har får mer utrymme att utveckla och förklara sina svar. Nackdelen 

med att göra intervjuer är att man riskerar att påverka respondenten under intervjun genom det 

sätt man ställer frågorna och vad man väljer att ställa följdfrågor om. Därför är det viktigt att 

hålla sig till sin intervjuguide samt göra sitt bästa för att hålla sig neutral i mötet med 

respondenten.   
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7 Resultat 

Nedan redovisas resultatet från undersökningen. Resultaten redovisas först med en 

redogörelse för enkäten med pedagogerna på mellanstadiet, efter det följer en redogörelse för 

intervjuerna med elevhälsateamet utifrån deras arbete på mellanstadiet. Pedagogerna på 

mellanstadiet och elevhälsateamet har fått svara på samma frågor som finns bifogade i Bilaga 

B. 

 

7.1 Enkät 

Jag har valt ut rubriker utifrån mitt syfte och mina frågeställningar. Jag vill veta vad 

pedagogerna har för tankar om rasten som en del i den pedagogiska verksamheten med 

avseende på syftet med rasten, vuxennärvaro, elevhälsa och måluppfyllelse. Jag vill även veta 

om man ser ett samband mellan rasten och elevens måluppfyllelse.  

 

7.1.1 Syftet med rasten 

Hälften av respondenterna nämnde behovet av att få en paus, vila hjärnan och slappna av, 

ännu några fler nämnde behovet av att röra på sig och få motorisk träning. Behov av frisk luft 

eller syrebrist i klassrummet nämndes av hälften av respondenterna.  

 

En tredjedel nämnde att eleverna behöver tanka energi och hämta kraft. Åtta respondenter av 

trettien svarade att eleverna har rast för att sedan kunna koncentrera sig och orka jobba på 

lektionerna. Rent praktiska orsaker såsom toalettbesök, ärenden, förflyttning och att för att 

läraren behöver ta fram material var orsaker som nämndes av enstaka respondenter.  

 

Att lära sig och träna socialt samspel nämndes av sex respondenter av trettien, tjugotvå 

nämnde att vara social/prata/umgås med kompisar och åtta respondenter nämnde leken, eller 

för att få utlopp för fantasi och kreativitet.  

 

7.1.2 Vuxennärvaro  

Samtliga respondenter svarar att man tillämpar någon form av rastvaktsystem. Antalet vuxna 

som är ute varierar efter hur många elever som har rast, enligt lokala riktlinjer. Det är lärare 

eller klasslärare som är ute på rasterna tillsammans med eleverna. En tredjedel av 

respondenterna svarade att elevassistenterna är ute när deras elever är ute.  
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Fritidspersonal/fritidspedagoger nämns som rastvakter av en tredjedel. Förskollärare, 

vaktmästare, barnskötare, skolsköterska nämns i några enstaka fall var. Administratör nämns 

av en respondent av trettien. 

 

Sju respondenter av trettien svarar att man organiserar aktiviteter på rasterna efter behov. En 

respondent berättar att man har planer på skolan på att ha en rastpedagog som erbjuder lekar 

och aktiviteter för eleverna på rasterna. 

 

7.1.2.1 Riktlinjer för vuxennärvaro 

Alla respondenter utom fem svarar att de har gemensamma riktlinjer för de vuxnas närvaro på 

rasten. Två av trettien svarar att de inte vet på grund av att de är nya på skolan och har  i så 

fall inte blivit informerade om det. En svarar ”Vi borde ha! Ha ett bättre i alla fall. Har 

egentligen gemensamma men många följer ej dessa. Svårt då!” Två svarar att de egentligen 

inte har gemensamma riktlinjer.  

 

Några exempel på gemensamma riktlinjer handlar om att man ska gå runt på hela skolgården 

och cirkulera samt hålla koll på att eleverna ska hålla sig inom skolgårdens gränser. Man ska 

inte stå och prata med varandra utan hålla uppsikt över eleverna och deras språkbruk, man ska 

även se till att eleverna visar hänsyn till naturen. Man ska avvisa främlingar och visa besökare 

tillrätta. Fyra säger att man ska ha gula västar. Några nämner att riktlinjerna är att följa 

rastvaktsschemat. Skolans regler nämns som riktlinjer av flera stycken.  

 

”Försöker gå runt skolgården och iaktta eleverna. Eleverna ser mig bra eftersom jag har en 

grön väst och händer det något vet de för det mesta var jag är och kan ropa på mig.” 

 

En tredjedel svarar att man ska finnas till hands för eleverna. Att alla vuxna ska se alla elever. 

Att man ska hålla ögonen öppna, se om någon blir utsatt, om någon är ensam, om någon är 

ledsen och att se till att eleverna har något att göra. De nämner uppgifter som att prata med 

eleverna, uppmuntra och lyssna samt att hjälpa eleverna att knyta sociala kontakter. Att vara 

en närvarande vuxen och se till att det är en god stämning på gården.  

 

Nitton respondenter ger svar som beskriver rastvaktsregelverk och tio respondenter ger svar 

som handlar direkt om omsorg om eleverna. 
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En respondent svarar:  

”Formella uppgifter att ingripa i konflikter, skriva incidentrapport i så fall. Informella att 

skapa positiva kontakter med elever, mellan elever. Se till att alla har det bra helt enkelt.” 

 

7.1.3 Elevhälsa 

Alla respondenter diskuterar rasten, både formellt och informellt. Tjugofyra av trettien anger 

att de diskuterar rasten informellt och nitton av trettien anger att de diskuterar rasten i olika 

formella forum.  

 

Informellt är det vanligt att man diskuterar rasten och händelser på rasten i direkt anslutning 

till det skedda. 

  

”Ja vi diskuterar rasten, framförallt för att se hur det har gått för elever man vill ha extra koll 

på och se om de mår bra.”  

 

De händelser som nämns är konflikter eller om någon varit ensam eller ledsen. Några nämner 

att man meddelar klasslärare och/eller skriver incidentrapporter efter incidenter. Några 

nämner att man uppmärksammar och diskuterar vilka som lekt tillsammans på rasten.  Någon 

nämner planer på att införa en rastloggbok där alla rastvakter dokumenterar incidenter. 

 

Formellt diskuterar man rasten på arbetslagsmöten, konferenser och elevråd när det gäller 

organisationen runt rasten. Några nämner diskussion om eller revidering av skolans regler och 

skolgårdens gränser. Man pratar om kritiska platser, aktiviteter och elever som orsakar 

konflikter eller risker, samt vad man kan göra annorlunda för att förebygga konflikter. En av 

trettio respondenter berättar att man diskuterar möjligheten att ha en rastpedagog. En nämner 

att man diskuterar om man ser att någon elev behöver hjälp att komma in i leken. Om 

diskussionen handlar om en enskild elevs trivsel diskuterar man på elevhälsomöten eller i 

trygghetsråd/likabehandlingsråd.  

 

Man ägnar sig även åt att diskutera planeringen och utförandet av rastvakten.  

 

”Generellt tycker klasslärare att vi har fullt upp med att förbereda och efterarbeta våra 

lektioner.”  
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”Vi diskuterar ibland hur dåligt rastvakten funkar. Hur illa folk sköter sitt jobb.”” …hur 

mycket lärartid som det är rimligt ska gå åt till rastvakter.”  

 

Det finns även de som inte diskuterar rasten i samma utsträckning som de andra.   

 

”Vet ej är nyanställd.”   

 

”Sällan” 

 

7.1.3.1 När rasten inte fungerar 

Två tredjedelar av respondenterna svarar att man märker att en elev har svårt med raster 

genom att eleven inte vill gå ut utan dröjer sig kvar inne i klassrummet eller i korridoren. 

Ungefär hälften beskriver elever som hamnar i konflikter, eller där det sociala samspelet inte 

fungerar. Tre av trettien nämner att man märker att eleverna är ledsna när de kommer in i 

klassrummet. Hälften av respondenterna beskriver elever som går ensamma, en tredjedel av 

dem lägger till eleverna som gärna söker upp vuxna. 

 

På frågan om man anpassar rasten för elever som har svårt för raster svarar sju respondenter 

nej, vet inte eller ett streck. En svarade ”Inte vet jag, återigen handlar det nog om informella 

regler som man som nyanställd får gissa sig till/märker efter hand. Det finns mycket tyst 

kunskap här!” Tio respondenter svarade ja på frågan. 

 

I några fall använder respondenterna ordet punktmarkering eller att rastvakterna är extra 

observanta. Fyra av trettien nämner att man pratar med gruppen om hur det fungerar på rasten. 

En tredjedel berättar att man anpassar rastlekar eller introducerar nya lekar för att hjälpa 

eleverna. Man anpassar tider på raster för att förebygga konflikter mellan elever på gården 

eller i kapprum.  

 

Några nämner särskilda överenskommelser med eleven såsom kortare rast, möjlighet att gå in 

tidigare, flera raster eller pauser. Flera beskriver att man hjälper elever med rasten genom att 

en elev har en vuxen eller assistent som stöd på rasten. Dubbla rastvakter nämns i ett fall. I 

några fall nämner man att eleven får lite extra tid med vuxen och stöd och hjälp med sociala 

kontakter.    
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7.1.4 Måluppfyllelse 

På frågan om rasten påverkar elevens möjlighet till måluppfyllelse enligt kursplanens mål 

svarar tjugosju av trettien jakande, resten svarade nekande eller frågande. Många säger 

återigen att eleverna behöver rast för att få röra på sig och få frisk luft för att kunna arbeta och 

prestera.  

 

Två konstaterar att eleverna behöver rast utan att motivera varför.  

”Vi vet inte hur eleverna skulle fungera utan rast.” 

 

Ungefär hälften poängterar vikten av att rasten fungerar för att eleverna ska klara av att 

koncentrera sig på lektionerna. De beskriver att elever som oroar sig för rasten eller är ledsna 

över något som har hänt på rasten har svårt att koncentrera sig på skolarbetet. Många menar 

att det sociala samspelet är viktigt. Fem av trettien skriver att barnen får träna värdegrund, en 

nämner demokratiarbetet. En respondent poängterar vikten av att se helheten på elevens 

skoldag.                                 

”Om rasterna fungerar och alla är sysselsatta kan större delen av elevernas kraft användas 

till måluppfyllelse.”  

 

”Genom att trivas med kamrater och vuxna och få en positiv bild av skolan, tillvaron och 

livet.”  

 

 

7.2 Intervjuer med ett elevhälsoteam 

7.2.1 Syftet med rasten 

”Eleverna har rast för att återhämta sig efter och innan lektionerna. För social samvaro med 

de andra eleverna, och väen vuxna. För att röra på sig.”  

 

Så svarar skolsköterskan på frågan om varför eleverna har rast. Alla respondenter i 

elevhälsoteamet är eniga om att eleverna har rast för att få en paus från sitt skolarbete med 

frisk luft och rörelse samt för social samvaro. Däremot varierar det lite i vad de lägger mest 

vikt vid. Rektor nämner träning av social samvaro i första hand medan de övriga 

respondenterna börjar med rastens funktion som vila och rekreation för att orka jobba igen 

efter rasten före den sociala interaktionen. Frisk luft nämns av två, rörelse nämns av alla utom 

specialpedagogen.  
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”Eleverna har rast för att få en paus mellan skolarbetet och för social träning.” 

 

Kurator lägger till aspekten att lärarna behöver tid att plocka fram material. 

 

7.2.2 Vuxennärvaro  

På skolan där elevhälsateamet arbetar finns ett rastvärdssystem. Rastvärd är en ny benämning 

av rastvakt, men det fungerar på liknande sätt enligt rektor. Eleverna har tillsyn på alla raster 

och det är pedagogisk personal som är ute på rasterna, lärare och elevassistenter. Ingen av 

respondenterna har någon formell uppgift på rasten. 

Rektor  håller i elevhälsadiskussionerna och tar upp rasten till diskussion på APT. Det är hon 

som kallar till pedagogträffar och handledning. Ibland kommer hon in och hjälper till att nysta 

i konflikter när pedagogerna känner att de inte har tid att göra det. Hon har även några elever 

som hon stämmer av med regelbundet tillsammans med skolans fritidspedagog.  

 

Rektor berättar även att en pedagog har till en av sina arbetsuppgifter att finnas till hands för 

och ta emot eleverna när de kommer till skolan på morgonen. Vidare beskriver hon att de 

börjar titta mer och mer på möjligheten att anordna olika rastaktiviteter med hjälp av 

fritidspedagoger på övriga raster.  

 

"Jag tror att vi har en ökad medvetenhet om rasten nu. Många elever ägnar mycket tid vid 

skärmar och är inte så vana vid att leka fritt. Vi behöver hjälpa dem att utöka sitt lekbatteri, 

ge dem flera lekar att leka. Vi måste ha ett helhetsperspektiv på elevernas skoldag och börja 

förebygga istället för att släcka bränder."  

 

Man arbetar efter ordning- och trivselreglerna ute på gården. Det ordnas pedagogträffar för 

lärare som arbetar nära elever som ofta hamnar i konflikt där man diskuterar förhållningssätt. 

Det förekommer handledning av skolpsykolog i vissa fall.  

Specialpedagogen arbetar på flera skolor och beskriver två ytterligheter på de olika skolor 

som hon arbetar på.  

 

”Man tänker olika på olika skolor när man organiserar rasterna. På vissa handlar det som en 

vaktsynpunkt. En pedagog på hundra elever. På andra skolor tänker man mer förebyggande 
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och har mer tätt med vuxna ute för att stödja om det händer något, stötta i lekar och vara en 

rollförebild.” 

På skolan där man har valt att tänka förebyggande låter man behovet styra hur många och 

vilka som ska vara ute på elevernas raster och ser till att det är de som är bäst lämpade för 

uppdraget som är ute med eleverna i möjligaste mån. 

  

Skolsköterskan har ingen formell uppgift på rasten men informellt besöker elever henne på 

rasten för att umgås lite, byta några ord. Det händer att elever pratar med henne om rasten när 

de besöker henne. Det är vanligt att eleven tar upp sådant som denne inte tycker är bra med 

rasten, eller om eleven känner sig otrygg på rasten. Ofta upplever hon att det hjälper eleven att 

få komma och prata med en vuxen.  

 

Kurator önskar att det fanns en lektant eller lekfarbror istället för rastvakt, som hjälper barnen 

med organiserad lek som möjliggör att alla barn får vara med och leka, om de vill. Hennes 

utopi är en skolgård med elever i blandade åldrar där de äldre eleverna kan få i uppdrag att 

ordna aktiviteter åt de yngre.  

"Det räcker inte med att köpa hem långhopprep, någon måste vara med och visa hur man 

gör." 

Hon poängterar vikten av att man visar att man vill vara med barnen när man är ute på rasten. 

 

Kurator diskuterar inte rasten direkt i sin profession men gissar att det diskuteras nog främst 

utifrån resurser och utifrån att man egentligen inte vill vara rastvakt. Hon är medveten om att 

situationen är pressad för lärarna och att de har mycket att göra till lärarnas försvar. Hon 

tänker att det borde finnas gemensamma riktlinjer för rastvaktandet. Man måste ju veta vad 

man kan ha för förväntningar på sina kollegor och vad de kan ha för förväntningar på mig, 

som rastvakt. 

 

7.2.3 Elevhälsa 

”I min roll som specialpedagog diskuterar jag rasten formellt på elevgenomgångar på olika 

skolor när man diskuterar olika delar av elevens skoldag.” 

 

Vidare diskuteras rasten på APT-mötena, den ingår under punkten elevhälsa. Diskussionen 

om rasten ser olika ut på olika skolor beroende på vad man fokuserar på.  På en av skolorna 

som specialpedagogen arbetar på förs diskussioner inför införandet av planerade 
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rastaktivteter. En del i diskussionen är hur mycket lärarna ska vara med och leda och styra på 

rasten. På andra skolor fokuserar man mest på formen, var eleverna får vara och var de inte 

får vara. Rasten diskuteras även med eleverna på elevrådet. 

 

En del elever som tycker att det är svårt med raster väljer att besöka skolsköterskan för att få 

prata och umgås en stund. 

 

”Jag diskuterar inte rasten så ofta direkt i min profession, däremot pratar elever om rasten, 

sånt som eleven inte tycker är bra eller om eleven känner sig otrygg.” 

  

Respondenterna beskriver många olika signaler på att elever har det svårt på rasterna. Elever 

som har svårt med samspel. Elever som är svåra att få ut, de som står vid sidan av. Elever som 

kan bli fysiskt utåtagerande av alla intryck. Man kan även se mönster i de konflikter som 

uppstår. En del elever söker vuxenkontakt eller står hos rastvakten. 

 

"Hur man märker att eleverhar svårt med raster… De vill inte gå ut. Säger att de inte gillar 

vädret. Kanske är rädda för snöbollar eller för kompisar som inte är så trevliga.” 

 

”Man märker att elever har svårt med rast på återkommande konflikter och starka 

känsloyttringar från eleven. När man då observerar och nystar i elevens situation kan man 

ofta se att rasten är jobbig för eleven.” 

 

Det är främst rektor och specialpedagog som pratar om olika anpassningar av rasten. Rasten 

kan anpassas på olika sätt för olika elever.  

 

”Rasten ska vara en paus men det är svårt att tänka om och komma fram till vad som kan 

vara vila för en elev. Det är viktigt att hitta en balans mellan arbete och vila.” 

 

En anpassning av rasten kräver ofta fler vuxna. Rektor ser behovet av att utveckla och anpassa 

rasten för sina elever. En del barn vill inte vara ute, då det inte blir bra för dem på rasten. De 

kan få ha en aktivitetshörna inne istället för att vara ute.  En del elever ges två olika förslag att 

välja mellan för att de ska kunna komma på vad de ska göra på rasten. 

 

”Rasten passar generellt elever i behov av struktur dåligt då det är en så flexibel miljö.” 
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”Då rasten är en fri aktivitet är svårt att planera och förbereda eleven för rasten då de andra 

eleverna inte gör som man tänkt och planerat.”  

 

7.2.4 Måluppfyllelse 

Alla respondenter är överens om att rasten påverkar elevens måluppfyllelse.  

 

”Ja rasten påverkar eleven möjlighet till måluppyllelse. Om rasten inte fungerar blir den inte 

rasten den vila som det är tänkt utan en konflikthärd som tar kraft. Då får eleven pausa från 

rasten på lektionerna.” 

 

Specialpedagogen beskriver att elever som har det jobbigt på rasterna blir tvungna att vila och 

ta igen sig på lektionerna. Kurator beskriver även aspekten att om man har roligt i skolan har 

man lättare att lära. Elever som vet att något roligt väntar efter lektionen får det lättare att stå 

ut med att arbeta med något som inte är så roligt.  

 

 

 



  
 

30 

 

 

8 Analys 

Syftet med mitt arbete var att se på vilka innebörder i  tankar som finns om rasten som en del i 

den pedagogiska verksamheten på mellanstadiet med avseende på syftet med rasten, 

vuxennärvaro, elevhälsa och måluppfyllelse, då tankarna påverkar hur man agerar, planerar 

och organiserar verksamheten.   

Resultaten har givit mig en bild av olika tankar som finns hos de pedagoger och 

elevhälsateamet som deltagit i undersökningen om rasten som en del av den pedagogiska 

verksamheten. Jag har även fått en bild av hur dessa informanter tänker runt rastens betydelse 

för elevens måluppfyllelse. Nu tittar jag på mitt resultat utifrån bakgrunden och de teoretiska 

perspektiv som jag har antagit; Interaktionsteorin och Vertikala och horisontella relationer. 

 

8.1 Syftet med rasten 

Pedagogerna och deltagarna i elevhälsoteamet tänker sig många olika orsaker till varför 

eleverna har rast. Alltifrån behovet av en paus, rörelse och frisk luft till toalettbesök eller att 

pedagogerna behöver plocka fram material. Få pedagoger visade medvetenhet om att den 

sociala och kognitiva utvecklingens samverkar. Denna samverkan påpekas i såväl forskning 

som skolans styrdokument. Pellegrini beskriver vikten av att barn får utvecklas socialt för att 

även utvecklas kognitivt (2005). Det är på rasten som eleverna får möjlighet att utveckla 

horisontella relationer till jämnåriga kamrater. Denna utveckling är viktig för elevernas 

kognitiva, känslomässiga och kommunikativa förmågor. Det är även genom dessa relationer 

som eleverna testar och befäster de normer som är viktiga för dem som blivande demokratiska 

samhällsmedborgare (Jansson 1996). Inte fler än sex pedagoger i min enkät  uttryckte explicit 

medvetenhet om vikten av elevernas sociala träning, medan samtliga av elevhälsans 

funktioner var medvetna om detsamma, om än i varierande grad.  

 

8.2 Vuxennärvaro 

8.2.1 Rastvakt eller rastaktivitet 

Tanken om vuxennärvaro i form av rastvakter är den allra vanligast förekommande på 

skolorna, även om några arrangerar rastaktiviteter och ytterligare några fler berättar att de 

befinner sig i ett planeringsstadie för någon form av rastaktiviteter. Både Gerrbo (2012) och 
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Jansson (1996) efterfrågar pedagogiska insatser på rasterna som ett förebyggande och 

utvecklande arbete med eleverna. 

 

Närvaron av vuxna på rasterna är styrt av rastvaktssystem på samtliga skolor i 

undersökningen. Undersökningen visar att de flesta pedagoger på skolan har som uppgift att 

vara rastvakt någon gång under veckan. Gerrbo (2012) trycker på att de pedagoger som är ute 

tillsammans med eleverna ska ha förutsättningar att möta alla elevers olikheter och kunskap 

för att kunna hjälpa eleverna att utveckla sitt samspel sinsemellan. 

 

Sju av trettioen av lärarna beskriver att de organiserar aktiviteter för eleverna på rasterna efter 

behov. Kurator beskriver en önskan om en lektant eller lekfarbror för eleverna på rasten. 

Någon som kan organisera lekar så att alla kan få vara med om de vill. Rektor trycker på 

vikten av att stötta barn i leken och nödvändigheten att förtydliga rasten för vissa elever. Det 

här stämmer väl med tanken om att barn har behov av stöd i form av den vertikala relationen 

för att kunna utveckla de viktiga horisontella relationerna till jämnåriga (Jansson 1996). Man 

finns till som pedagog för eleverna på deras raster kan man ge dem möjlighet att utveckla sina 

horisontella relationer till sina jämnåriga med stöd av den vertikala relationen av en vuxen. 

Eleverna får en möjlighet att träna skolans värdegrund tillsammans med sina kamrater med 

hjälp av en vuxen som har tid avsatt för just detta och som är tillgänglig för eleverna. (Jonsson 

2013). 

 

8.2.2 Rastvakt eller rastvärd 

När informanterna beskriver de gemensamma riktlinjer som finns för de vuxnas närvaro på 

rasten handlar det oftast om rent praktiska göromål såsom var man ska vakta, och att man ska 

vara uppmärksam på vad som händer, för att på bästa sätt hålla koll och ha kontroll. Skolans 

regler nämner flera som de riktlinjer som gäller. Detta kan man tolka som ett mer punktuellt 

synsätt på eleverna på rasten. (Wright 2002). En tredjedel svarar riktlinjerna är att man ska 

ingripa i och medla i konflikter. Endast en tredjedel beskriver att man som rastvakt ska finnas 

till hands för eleverna i deras lek och i deras sociala kontakter och att de som rastvakt har till 

uppgift att se till att alla ska ha det bra och att det är god stämning på skolgården. Tre av 

trettien säger att de har till uppgift att hjälpa eleverna att skapa positiva relationer. Detta tolkar 

jag som ett mer relationellt synsätt (Wright 2002). 
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En av pedagogerna uttrycker sig så här: 

”Formella uppgifter att ingripa i konflikter, skriva incidentrapport i så fall. Informella att 

skapa positiva kontakter med elever, mellan elever. Se till att alla har det bra helt enkelt.” 

 

En majoritet av respondenterna beskriver de formella riktlinjerna i termer av vaktfunktioner, 

medan arbetet med att stödja eleverna i deras sociala utveckling inte nämns alls eller ses som 

mer informella uppgifter. En tredjedel av respondenterna uttrycker däremot arbetet med 

elevernas sociala utveckling som formella riktlinjer för sitt arbete som rastvakt. Svaren ger 

mig bilden av att man upplever att man har gemensamma riktlinjer för rasten men skillnaden i 

svaren pekar på att de ändå är otydliga och att det därför blir upp till pedagoerna själva att 

tolka uppdraget. Högmans och Nilssons (2009) undersökning visade på samma fenomen. Att 

vara rasvtakt är något som man tilldelas utan några tydliga riktlinjer.  

 

Specialpedagogen som jag intervjuade beskrev dessa två ytterligheter på de olika skolor som 

hon arbetar på. Hon ser att på vissa skolor har rastvakten en ren vaktfunktion medan man på 

andra skolor tänker mer förebyggande med vuxna som kan stötta och vara en rollförebild. De 

riktlinjer man får styr hur man tänker och tolkar sitt uppdrag vilket påverkar hur man agerar. 

Här ser vi återigen att det är viktigt med elevhälsans förebyggande roll i utformningen av 

rasten. Kanske kan det vara en bra början, att byta namn på rastvakt till rastvärd, som rektor 

beskrev i intervjun, för att förtydliga och förflytta fokus från vaktande till värdskap, från en 

punktuell till en mer relationell elevsyn (Wright 2002).   

 

8.3 Elevhälsa 

Rektor och specialpedagog har större möjlighet att se olika lösningar när man upplever 

svårigheter runt rasterna utifrån sina yrkesroller. Specialpedagogen belyste att många 

lösningar gällande anpassad rast ofta medför mer personal och den formen av beslut ligger 

självklart hos rektor. Specialpedagog och rektor visar i mina intervjuer att de leder arbetet 

med rasten på en mer organisatorisk nivå genom planering av rasten samt pedagogiska 

diskussioner och handledning i olika forum rörande förhållningssätt och bemötande, 

tillsammans med pedagogerna runt elever där de upplever att det blir svårigheter på rasten. 

Detta stämmer väl överens med elevhälsans nya riktlinjer, där en stor del av arbetet ska vara 

förebyggande och där rektors roll ska vara att ge utrymme och möjlighet för att lärare och 

elever ska kunna skapa goda relationer (Nilsson 2012). Hur vi organiserar skolans verksamhet 

sätter de ramar inom vilka eleverna kan verka och utvecklas (Nordin-Hultman 2004).  
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Pedagogerna i enkäterna däremot upplever inte att man pratar så mycket om rasten på en 

organisatorisk nivå, förutom när det gäller rent praktiska göromål. Beror det på att 

diskussionerna om att möta elever på rasten ofta förs på individnivå? Svaren i enkäten tyder 

på det. Att den kunskap som alla lärare borde få utveckla om vikten av hur man möter alla 

elever och deras olikheter bara diskuteras med de pedagoger det rör när det redan har 

uppkommit svårigheter?  

 

Om jag tittar på resultaten ser jag att svaren från de skolor där man arbetar förebyggande med 

rasten ur ett mer relationellt perspektiv ser jag en större samstämmighet runt uppdraget och 

dess sociala aspekt. På de skolor där man inte prioriterar förebyggande arbete runt rasten finns 

det en större variation i svaren från respondenterna gällande uppdraget och svaren speglar mer 

pedagogens egna åsikt än en gemensam värdegrund. Elevhälsan har en viktig roll i att driva 

detta förebyggande arbete. I de nya riktlinjerna före elevhälsoarbetet där man ser 

elevhälsoarbetets förebyggande aspekt som ett skydd för eleverna genom att minska stress 

och stötta i upprättandet av goda relationer mellan elever och lärare samt elever emellan 

(Nilsson 2012).  

  

8.3.1 Svårigheter med rasten 

Alla respondenter ger exempel på och beskriver elever som har svårt med rasten på något sätt. 

Det kan vara elever som inte vill gå ut utan dröjer sig kvar inne i klassrummet eller i 

korridoren. Ungefär hälften av respondenterna beskriver elever som hamnar i konflikter, eller 

där det sociala samspelet inte fungerar. Tre av trettien nämner att man märker att eleverna är 

ledsna när de kommer in i klassrummet. Hälften av respondenterna beskriver elever som går 

ensamma, en tredjedel av dem lägger till de elever som gärna söker upp vuxna. 

Elevhälsoteamet såg samma tecken på svårigheter.  

 

Vid frågan om man anpassar rasten svarar sju av trettien nej, vet inte eller inte alls. En svarar 

att det antagligen rör sig om informella regler som man får gissa sig till, och att det rör sig om 

tyst kunskap. En sak som slår mig är att alla respondenter kan identifiera svårigheter en elev 

kan ha med rasten, medan sju av trettien inte har några tankar om hur man kan göra 

anpassningar eller underlätta för dessa elever. Kanske anser man att svårigheterna inte är så 

stora, eller så vet man inte vilka informella regler som gäller på skolan som en av 

respondenterna uttryckte det. Kanske sitter skolans regel om att alla elever är ute på alla raster 

så hårt, så att det är svårt att göra undantag? (Jag vet att den inte finns överallt men min 
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erfarenhet säger mig att den är vanligt förekommande.) Jansson anser att eftersom elevernas 

svårigheter uppkommer i mötet med skolans organisation är skolan ansvarig för hur deras 

samspel fungerar (1996). Ihrskog (2006) belyser att elever som känner sig utanför och inte har 

någon kamrattillhörighet riskerar att nå en lägre måluppfyllelse då de ägnar tid åt att oroa sig 

för och  tänka på vad som händer på rasten. Gerrbo (2012) beskriver att elevkonflikter följer 

med in i klassrummet och tar ork och tid ifrån elevernas lärande.  

 

De anpassningar som görs för elever som har svårt med rasten kan se olika ut. Insatser på 

individnivå, där en elev får mer vuxentid och hjälp med hur man gör för att umgås med andra, 

där behovet av den horisontella relationen till en vuxen för att eleven ska kunna utveckla de 

vertikala relationerna till sina klasskamrater tillgodoses, förekommer i några fall. Några 

respondenter nämner ordet punktmarkering, ett ordval som gör att jag tolkar in ett mer 

punktuellt synsätt på eleven och dess svårigheter snarare än ett relationellt (Wright 2002). 

Insatser på gruppnivå såsom anpassning av lekar och dubbla rastvakter eller en 

morgonpedagog på skolgården på morgonen är lösningar som gynnar flera elever. Exempel 

på organisatoriska insatser kan vara hur man lägger rasterna för att undvika krockar med 

andra klasser. Handledning av pedagoger som arbetar nära elever som är i behov av mycket 

stöd. Denna typ av insatser styrs av ledning och elevhälsoteamet och ingår i elevhälsans 

förebyggande uppdrag (Nilsson 2012).  

 
8.3.2 Svårigheter med rastvakten 

Rastvaktandet kan leda till osämja kollegor emellan. När jag frågar mer ingående om vilka 

uppgifter man har som rastvakt, och om det finns gemensamma riktlinjer för uppdraget så 

visar det sig att även om man anser att det finns gemensamma riktlinjer så varierar 

uppfattningen om vad uppdraget egentligen innebär. De flesta respondenter säger att det finns 

gemensamma riktlinjer för rastvaktandet, samtidigt som nyanställda lärare i enkäten inte anser 

att de har fått någon information om detta. Några få svarar att de inte har tillräckliga riktlinjer. 

En uttrycker frustration i att det finns gemensamma riktlinjer, men att de inte följs av alla. 

Ytterligare några svar uttrycker en viss frustration runt rasten och rastvaktsuppdraget.  

 

”Generellt tycker klasslärare att vi har fullt upp med att förbereda och efterarbeta våra 

lektioner.”  

 

” …hur mycket lärartid som det är rimligt ska gå åt till rastvakter.” 
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Det informella samtalet efter rasten som rör hur rasten har gått för eleverna, om någon är 

ledsen eller om det har varit någon konflikt tar tid och sker mellan lektioner. Rastvaktande 

leder ibland till oplanerat merarbete för den som rastvaktar. Att reda ut konflikter och att 

meddela klasslärare och/eller skriva incidentrapporter är göromål som tar tid från annat 

schemalagt arbete. Detta kan leda till irritation och osämja mellan kollegor om man inte har 

en gemensam tanke med rastvaktsarbetet.  

 

”Vi diskuterar ibland hur dåligt rastvakten funkar. Hur illa folk sköter sitt jobb.” 

 

Lärare är en pressad yrkesgrupp enligt TCO:s stressbarometer (2013). Många lärare upplever 

att fokus har tagits ifrån arbetet med eleverna och lagts på dokumentationsarbete (Nordänger 

2002).  27% av lärarna i Skolverkets undersökning om lärares yrkesvardag anser att de lägger 

för mycket tid på elevvård och småprat med eleverna (2013a). Kvaliteten i mötet med de barn 

som behöver stöd i dessa situationer, under dessa omständigheter, blir inte heller optimal då 

risken finns att lärarens moraliska omdöme fördunklas av stress (Linnér 2005).   

 

8.4 Måluppfyllelse 

De flesta av respondenterna, varav samtliga i elevhälsoteamet, är överens om att rasten 

påverkar elevens möjlighet till måluppfyllelse, fyra av trettien pedagoger såg inte något 

samband mellan rasten och elevens måluppfyllelse. Bara hälften av lärarrespondenterna, men 

alla i elevhälsan, skrev att den sociala aspekten av rasten är viktigt att eleven ska kunna 

koncentrera sig på skolarbetet. En respondent poängterar vikten av att se helheten på elevens 

skoldag.  

 

”Genom att trivas med kamrater och vuxna och få en positiv bild av skolan, tillvaron och 

livet.”  

 

”Om rasterna fungerar och alla är sysselsatta kan större delen av elevernas kraft användas 

till måluppfyllelse.”  

 

Dessa påståenden stämmer väl överens med vad forskare säger om elevens behov av att ha 

kamrater och känna sig delaktiga i gemenskapen (Ihrskog 2005). Carlsson (2012) säger att 

man kan hjälpa eleverna att utveckla sina exekutiva funktioner med stöd av vuxna som bla. 

kan hjälpa eleven att reflektera och ta olika perspektiv. Hur väl dessa funktioner är påverkar 
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elevens koncentration, uthållighet, korttidsminne, reflektion och möjlighet till flexibelt 

tänkande. Dessa funktioner påverkar i sin tur elevens möjlighet till måluppfyllelse. 

 

Skolverket påpekar även att lärande sker i all samvaro med eleverna (2013c), men om man 

inte inser vikten av att eleverna får stöd i sin sociala utveckling för deras kognitiva utveckling 

kommer man inte arbeta medvetet med det. De finns flera vinster i att höja rastens status och 

se rasten som en viktig resurs för skolan (Jonsson 2012). Här spelar elevhälsans 

hälsofrämjande och förebyggande arbete en stor roll.   

 

8.5 Sammanfattande analys  

Syftet med mitt arbete var att se på vilka tankar som finns om rasten som en del i den 

pedagogiska verksamheten med avseende på elevhälsoarbete, vuxennärvaro och 

måluppfyllelse, då tankarna påverkar hur man agerar, planerar och organiserar verksamheten. 

 

Med hjälp av frågeställningen om vilka tankar det finns hos lärare och elevhälsateam om 

rasten som en del av den pedagogiska verksamheten har jag fått ta del av hur ett trettiotal 

lärare på mellanstadiet ser på rasten som en del av den pedagogiska verksamheten.  

Undersökningen visar att det finns en stor spridning i hur lärare ser på rasten. Alltifrån de som 

har en medvetenhet om vikten av de sociala aspekterna av rasten till de som ser rasten endast 

som en paus där eleverna ska ut och få frisk luft för att orka jobba på lektionerna. De som 

visar en medvetenhet om den pedagogiska aspekten av rasten ser rasten som ytterligare ett 

lärandetillfälle för eleverna. Dessa lärare har ett mer relationellt synsätt på sin samvaro med 

eleverna på rasten. Elevhälsan delar synen på rasten som en viktig del av den pedagogiska 

verksamheten.  

 

Även på frågeställningen om vilka tankar som finns hos lärare och elevhälsateam om rastens 

betydelse för elevens måluppfyllelse har svaren varierat. De flesta av lärarna svarade ja på den 

direkta frågan om rasten kan påverka elevens måluppfyllelse medan fyra personer svarade 

nekande eller frågande. Samtliga i elevhälsan anser att rasten påverkar elevens 

måluppfyllelse. Hälften av lärarna tillskrev rastens sociala aspekter vikt för elevens lärande i 

klassrummet. 
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9 Diskussion 
 

9.1 Metoddiskussion 

Det har varit en lång process att skriva det här arbetet varav den största biten var att skriva 

ihop bakgrunden. Trots att mitt ämne är ett vanligt förekommande fenomen fanns det inte så 

mycket litteratur som direkt rör den vinkling som jag ville komma åt, så jag ägnade mycket 

tid åt att läsa och anteckna för att bygga upp en bakgrund till det som jag ville undersöka. 

Många timmar på biblioteket och ett antal timmars diskussion med min handledare och med 

vänner hjälpte mig sätta ihop min bakgrund.  

 

När det var dags att välja hur jag ville göra min undersökning föll valet på att göra enkäter. 

Detta på grund av att jag ville ha en bred, översiktlig bild av hur pedagoger tänker om rasten. 

Det fanns en viss oro över att det är svårt att få tillbaka enkäter men jag har haft hjälp av 

noggranna kontaktpersoner som hjälpt mig att distribuera enkäterna och skicka tillbaka dem 

till mig så att jag fick in trettien enkäter av trettifem utskickade.  

 

När jag samlade in enkäterna från lärarna använde jag mig av kontaktpersoner som jag var 

bekant med. Denna form av urvalsmodell där jag mer eller mindre känner fem av 

respondenterna skulle kunna påverka hur de svarar på frågorna eller ge mig en fingervisning 

av resultatet redan innan. Jag valde att göra så i alla fall då jag inte ville göra undersökningen 

i det område där jag arbetade och visste att de kunde hjälpa mig så att jag kunde få in många 

svar på en relativt kort tid. Det här är också ett ämne som man inte diskuterar så ofta så jag 

hade ingen tanke på förhand om hur mina bekanta kunde tänkas svara på frågorna. Dessutom 

skulle mina bekantas svar endast vara en liten del av det insamlade materialet. 

 

Materialbearbetningen blev ett omfattande arbete. Efter att ha läst igenom svaren fram och 

tillbaka började jag med att sammanställa alla svar uppgift för uppgift. Eftersom frågorna är 

öppna varierar svaren mycket vilket gjorde det nödvändigt att tolka och kategorisera svaren.  

 

På frågan Varför har eleverna rast? fick jag väldigt många olika svar. Eftersom många 

respondenter även gav flera svar var, blev materialet lite svårbearbetat. Jag delade in några av 

svaren under kategorierna: Vara social/Prata/Umgås med kompisar/Leka å ena sidan och Lära 

sig/Träna socialt samspel å den andra. Innehållet i dessa kategorier handlar om olika sorters 

social aktivitet men jag gör en skiljelinje mellan pedagogens uttryck av aktiviteten i att göra 
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och att träna. Den här gränsdragningen är inte helt självklar då det antagligen finns de som 

tänker att Leka och Vara social också är olika sorters social träning. Å andra sidan kan jag 

vara säker på att de lärare som skriver att eleven behöver träning är medvetna om elevens 

behov av social träning. 

 

Frågorna Har ni några gemensamma riktlinjer för de vuxnas närvaro på rasten på er skola? 

och Har du någon uppgift i samband med elevernas raster? är två ganska lika frågor som 

kom efter varandra i frågeformuläret och de tolkades inte riktigt som jag hade tänkt att de 

skulle tolkas. Min tanke var att frågan om uppgifter i samband med elevernas raster skulle ge 

svar på uppgifter utöver de vanliga. Jag tror att de som tolkade frågan på det sättet var de som 

svarade nej eller inte utöver mina rastvaktsuppgifter. Några tolkade frågan på så sätt att de 

beskrev lite mer ingående vad det är de gör på rasten. Detta var turligt eftersom jag bara 

frågade om riktlinjer i den andra frågan men inte ställde frågan om vilka riktlinjer för de 

vuxnas närvaro som fanns. Så på frågan om Har du någon uppgift i samband med elevernas 

raster? fick jag istället lite mer svar på vad pedagogerna gör när de rastvaktar. Jag valde att 

dela upp de svaren i svar Ja och Nej utan kommentarer, vilket turligt nog bara var tre stycken. 

Resten delade jag upp i svar som tar upp rastvaktsverksamhetsregelverk och svar som direkt 

nämner omsorg om elever.  

 

Jag valde att även göra intervjuer med ett elevhälsoteam för att få med elevhälsans roll i 

skolans arbete med rasten. Intervjun blev till formen semistrukturerad då jag använde samma 

frågor som i enkäterna, eftersom frågorna är öppna fanns det utrymme för respondenterna att 

utveckla sina svar efter deras eget huvud. Det blev även naturligt att ställa följdfrågor och be 

om förtydliganden under intervjuns gång. Då respondenterna svarar utifrån sina erfarenheter i 

sin yrkesroll fanns det ingen mening med att slå ihop deras resultat och behandla dem 

kvantitativt utan det blev mer relevant att behandla dem kvalitativt. Jag önskar även att jag 

hade ställt frågan hur vanligt det är att elever har svårt med rasten, det hade varit intressant att 

se hur vanligt pedagogerna anser att det är och ställa det mot i vilken utsträckning man arbetar 

medvetet med att motverka det.  

 

Vid intervjuerna med elevhälsateamet valde jag att göra anteckningar för hand under 

intervjuns gång istället för att göra en inspelning av samtalen. Detta är något som jag ångrar i 

efterhand. Min farhåga med att spela in var att det skulle upplevas som obekvämt i mötet med 

respondenten och att det därmed skulle bli stelt. Jag hade för att inte tappa nyanser i det som 
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sades avsatt tid efter intervjun, så att jag kunde sätta mig i lugn och ro och renskriva mina 

anteckningar. Jag gjorde därför en intervju i taget så att jag inte skulle blanda ihop dem. Visst 

vann jag lite tid i detta genom att jag slapp transkribera långa stycken men å andra sidan kan 

jag ha tappat närvaron i samtalet och kanske missade jag att ställa vissa följdfrågor, då jag 

fokuserade på att anteckna. Om jag skulle göra om min undersökning är det här något som jag 

definitivt skulle göra annorlunda. 

 

 

Jag har fått en bild av hur några pedagoger på mellanstadiet tänker om rasten och deras 

pedagogiska uppdrag på rasten samt om de anser att rasten kan påverka elevens 

måluppfyllelse. Med hjälp av enkäten kunde jag få kontakt med pedagoger på flera olika 

skolor samt en möjlighet att nå ut till relativt många pedagoger på den korta tid som jag hade 

till förfogande. Jag är medveten om att svaret endast speglar de pedagoger som ingått i 

underökningen. Intervjuerna gav en bra bild av hur olika funktioner i ett elevhälsoteam kan 

tänka runt samma frågor och svaren gav struktur och stöd till mina enkätresultat.  

 

9.2 Resultatdiskussion 

Här nedan kommer jag att diskutera mitt resultat utifrån syftet som var att se vilka tankar som 

finns om rasten som en del i den pedagogiska verksamheten med avseende på 

elevhälsoarbete, vuxennärvaro och måluppfyllelse, då tankarna påverkar hur man agerar, 

planerar och organiserar verksamheten.  

 

Få pedagoger var medvetna om sambandet mellan elevernas sociala och kognitiva utveckling. 

Sex av trettioen påpekar social träning som ett syfte med rasten. Detta kan innebära att man 

inte är medveten om vikten av fungerande vertikala relationer till vuxna som stöd i 

utvecklingen av de viktiga horisontella relationerna till jämngamla kamrater. 

De flesta lärare var medvetna om rastens betydelse för elevens måluppfyllelse även om häften 

inte tillskrev den sociala aspekten av rasten vikt. 

 

Pedagogerna anser att det är viktigt att eleverna har rast men endast ett fåtal är medvetna om 

samverkan mellan elevernas sociala och kognitiva utveckling och betydelsen av närvarande 

vuxna som stöd för elevernas utveckling. De flesta skolor har någon form av rastvaktsystem 

vilket verkar bidra till ett mer punktuellt vaktande av elever i motsats till att interagera med 

eleverna och se dem ur ett mer relationellt perspektiv. På några skolor anordnas rastaktiviteter 
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på vissa raster. Några skolor i undersökningen håller på att planera för rastaktiviteter. Jag 

hoppas att detta är ett tecken på att tanken om rastaktiviteter håller på att spridas på våra 

skolor.  

 

En majoritet av de tillfrågade uttryckte sig i termer av vaktande när de beskrev sina uppgifter 

på rasten och en minoritet såg mer till de relationella värdena som rastvakt. På en skola har 

man valt att byta namn från rastvakt till rastvärdar. Kanske kan detta leda till ett annat tänk 

om pedagogens roll på rasten ifrån att vara en vakt till att fungera mer som en värd som 

hjälper eleverna tillrätta.  

 

Alla lärare i undersökningen kan beskriva elever som inte har det bra på raster men det är inte 

många som upplever att de kan hjälpa eleverna i detta. Det finns många regler runt rasten som 

är svåra att frångå som lärare. Rektor och specialpedagog har större möjlighet att se lösningar, 

kanske beror detta på att de har mandat att tänka annorlunda vad gäller skolans 

ordningsregler.   

 

Undersökningen visar även att rastvaktssystem kan leda till frustration och missämja mellan 

kollegor då vissa pedagoger tycker att deras kollegor inte sköter sitt uppdrag som de borde, 

medan andra inte tycker att de skulle behöva vara rastvakter i den utsträckning som de är 

tilldelade. Denna frustration riskerar att påverka mötet med eleven till det sämre. 

 

En majoritet av lärarna i undersökningen ser inte direkt rasten som en del i den pedagogiska 

verksamheten. För dem är rasten främst en paus och vuxna på skolgården är rastvakter med 

vaktfunktioner utan pedagogiska uppgifter. Samtidigt ser en tredjedel av de tillfrågade 

pedagogerna sina uppgifter på rasten som att finnas till hands för eleverna och stötta dem vid 

behov, samt att se till att alla har det bra. Jag har i min intervju med en rektor hört tankar om 

en ökad medvetenhet om rasten och hur hon arbetar med rasten på flera olika plan, såväl 

organisatoriskt som på grupp och individnivå. Förändringen av rasten i skolan ligger i rektors 

och elevhälsans händer därför är det viktigt att elevhälsan har en gemensam syn på elever i 

särskilt stöd. En väl fungerande elevhälsa som har goda relationer till lärarna är en god grund 

till väl fungerande relationer mellan elever-lärare samt elever och lärare emellan. Det är deras 

medvetenhet om vikten av ett förebyggande utvecklingsarbete som ligger till grund för det 

arbete som pedagogerna sedan utför på skolgården. Jag såg i min undersökning att på de 
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skolor där man arbetade medvetet med rasten fanns det en större samstämmighet runt rasten 

och svaren lärarna lämnade gav uttryck för en uttalad gemensam värdegrund.  

 

Fyra respondenter ansåg inte att rasten har någon betydelse för elevernas måluppfyllelse och 

endast hälften av respondenterna tillskrev den sociala aspekten av rasten vikt för elevens 

måluppfyllelse. Om man är medveten om sambandet mellan mående/trivsel och 

måluppfyllelse är det mer troligt att man ser rasten som ett prioriterat område när det gäller 

skolutveckling. Elevhälsoteamet har genom de nya riktlinjerna för elevhälsans arbete en stor 

uppgift framför sig att sprida kunskap om och stötta personalen i deras arbete att skapa goda 

relationer.   

 

9.3 Avslutande diskussion 

Jag vill med mitt arbete visa på att det är viktigt att man har en helhetssyn på elevens hela 

skoldag. Rasten är en stor del av skoldagen och jag ser därför insatser som rör rasten som ett 

utvecklingsområde för en ökad social delaktighet och därmed även en ökad måluppfyllelse för 

eleverna på våra skolor. I min uppgift som specialpedagog ligger det att identifiera och 

undanröja hinder för lärande. Rasterna kan vara en riskfaktor för elever som riskerar att bli 

elever i behov av särskilt stöd. Undersökningen gav mig en bild av att pedagogernas 

medvetenhet om rastens betydelse för elevernas måluppfyllelse varierar stort. 

 

Jag ser att frågor som rör rasten är en ledningsfråga då det kräver strukturella och 

organisatoriska förändringar i hur vi arbetar i skolan. Elevhälsa och rektor har en stor roll i 

detta arbete och de nya riktlinjerna för elevhälsans arbete trycker på vikten av de 

förebyggande aspekterna. Min roll som specialpedagog är att vara delaktig i det här arbetet, 

antingen jag arbetar som specialpedagog i ett elevhälsoteam eller i kontakt med de 

elevhälsoteam och rektorer som jag möter runt de elever som jag arbetar med. Det här arbetet 

har även givit mig argument för att se rasten som ett utvecklingsområde. Om man väljer att se 

till elevens hela skoldag och rasten som ett lärtillfälle för eleverna, där de kan få möjlighet att 

träna sina sociala färdigheter i samspel med andra, med hjälp av stöd efter sin förmåga, kan 

man minska antalet elever som hamnar i skolsvårigheter. Eleven får lyckas i kamratrelationer 

och ges en möjlighet till större självständighet och delaktighet vilket i sin tur ger eleven bättre 

möjlighet till måluppfyllelse.  
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Jag hoppas och tror att vi är i början av ett skede där allt fler börjar se rasten som ett 

utvecklingsområde för att öka trivsel och måluppfyllelse på skolorna. Rektorn som jag 

intervjuade uttryckte det så här:  

 

"Jag tror att vi har en ökad medvetenhet om rasten nu. Många elever ägnar mycket tid vid 

skärmar och är inte så vana vid att leka fritt. Vi behöver hjälpa dem att utöka sitt lekbatteri, 

ge dem flera lekar att leka. Vi måste ha ett helhetsperspektiv på elevernas skoldag och börja 

förebygga istället för att släcka bränder. 

 

Mot bakgrund av min undersökning kan jag se att det finns ett behov av att forska vidare på 

rastens betydelse. Rasten är ett relativt lite utforskat område inom skolans värld där det finns 

mycket kvar att undersöka och utveckla, detta för en ökad trivsel och måluppfyllelse för alla 

elever på våra skolor.  
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Bilagor                                                                         

Bilaga A Följebrevet 
 

Hej! 

Jag heter Louise Storm och jag håller på att skriva ett självständigt arbete inom min 

specialpedagogutbildning på Linnéuniversitetet, som handlar om rasten i skolan ur ett 

pedagogiskt perspektiv, handledd av Ulla Gadler, lektor i pedagogik vid 

Linnéuniversitetet, institutionen för pedagogik.  

Idag finns det många olika sätt att organisera vuxennärvaron på rasten, alltifrån 

rastvaktsystem till organiserade rastaktiviteter. Vissa aktiviteter är organiserade 

gemensamt medan andra är upp till pedagogens eget initiativ. 

Jag vill veta mer om hur man organiserar rasten på olika skolor. Jag är även intresserad 

av hur olika pedagoger tänker om rasten och dess betydelse för elevens måluppfyllelse 

enligt Lgr 11. 

Enkäter går ut till ett trettiotal lärare på mellanstadiet på skolor i södra Sverige. Ditt 

deltagande är frivilligt och alla uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt. det är jag 

som kommer sammanställa enkäterna och tolka resultaten. En sammanställning av 

enkäten kommer att redovisas i mitt självständiga arbete vilket kommer  finnas 

tillgängligt på det Digitala Vetenskapliga Arkivet, DIVA (http://www.diva-portal.org) 

när den är klar. 

Enkäten består av nio öppna frågor där du får skriva svar med egna ord. Observera att 

enkätpapperet har en fram- och en baksida. 

Om du har några frågor eller funderingar får du gärna kontakta mig på mail: 

louise.storm@gmail.com eller telefon:  

Ditt bidrag är ovärderligt för mig i mitt skrivande, så jag vill tacka dig i förhand för 

arbetet du lägger ner på att svara på enkäten.' 

Tack! 

Louise 
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Bilaga B Frågeformuläret 
 

 

 Varför har eleverna rast? 

 

 På vilket sätt organiserar man närvaron av vuxna på rasterna på er skola? (ex. 

rastvakt, rastaktiviteter, annat) 

 

 Vilka vuxna är ute på elevernas raster? (klasslärare, annan personal) 

 

 Diskuterar ni rasten kollegor emellan, informellt eller i andra forum? Om ja, ge 

exempel. 

 

 Har ni några gemensamma riktlinjer för de vuxnas närvaro på rasten på er skola? 

 

 Har du någon uppgift i samband med elevernas raster? Om ja, vad gör du? 

 

 Påverkar rasten elevens möjlighet till måluppfyllelse enligt kursplanens mål? 

Om ja, på vilket sätt? 

 

 Hur märker man om en elev har svårt med raster?  

 

 Anpassar ni rasten för elever som har svårt med raster? Om ja, på vilket sätt? 
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