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Sammanfattning

Följande studie syftar till att belysa hur viktigt det är med rastverksamhet på skolor och hur 

skolor kan använda sig av rastverksamheten till att förebygga konflikter, öka gemenskapen 

och bidra till ett hälsosammare liv för barnen. Studiens syfte är att få en inblick i 

fritidslärarnas arbetssätt, få syn på hur rastverksamheten organiseras och fritidslärarnas sätt 

att arbeta med konflikthantering. Frågeställningarna i studien är: Hur beskriver 

fritidslärarna den organiserade rastverksamhetens betydelse för elevernas trivsel, hur 

uttrycker fritidslärarna att de arbetar med organiserad rastverksamhet samt på vilket sätt 

kan fritidshemmets personal skapa en aktiv rastverksamhet och förebygga eventuella 

konflikter under rasterna.

Kvalitativa semistrukturerade intervjuer användes som metod. Detta gjorde att relevant 

data kunde samlas in och bearbetas så att jag kunde svara på mina frågeställningar. Fem 

intervjuer har genomförts på tre olika avdelningar på en skola. Vidare har teorierna 

sociokulturellt perspektiv, Cohens konfliktpyramid och lekteorier använts i studien. Jag har 

utgått från tidigare forskning om rastverksamhet och konflikthantering för att sätta in 

fritidslärarnas tankar i ett sammanhang i resultatet och analysen. Informanterna klargör att 

rastverksamheten minskar konflikter bland eleverna, och inkluderar också barn med 

sociala svårigheter. I studiens resultat framkommer att alla fritidslärare som medverkat i 

studien anser att det är viktigt med både den organiserade rastverksamheten och den fria 

rasten.  
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1. Inledning 
Jag är en högskolestudent som läser till grundlärare mot fritidshem och under min 

utbildning så har jag haft verksamhetsförlagd utbildning under varje termin på olika skolor. 

Jag har fått möjligheten att se hur fritidspedagogerna använder sig av olika metoder i 

arbetet med bland annat förebyggande konflikthantering och det sociala samspelet mellan 

eleverna. Under min verksamhetsförlagda utbildning har jag sett när det sker flest 

konflikter under en skoldag. Det har visat sig vara under rast tiderna. Jag har diskuterat 

med andra pedagoger när de tycker att det uppstått flest konflikter och även de har kommit 

fram till samma slutsats. 

Forskningen inom rastverksamheten är begränsad. Detta har skapat ett intresse hos mig att 

undersöka rastverksamhetens funktioner och vad verksamma fritidslärare har för syn på 

ämnet. I dagens läge finns det inget krav på att fritidslärarna ska hålla i någon 

rastverksamhet utan det är något som under senaste tiden blivit allt mer populärt. I Lgr11 

(rev. 2018, s. 22) står det att alla kommuner har rätt att utforma fritidshemmet på olika sätt. 

Därför har ledningen rätt att organisera fritidshemmet under frihet. Ahlgren (se Philgren 

2017, s. 36) belyser hur ledningen kan se olika ut på alla skolor i Sverige men för 

fritidspedagogernas uppdrag under skoldagen finns det inte några tydliga ramar för hur de 

ska jobba. Fritidshemmets personal har dessutom ett annorlunda schema och olika 

arbetstider jämfört med klasslärarna. Varje dag har eleverna under skoltid rastverksamhet, i 

olika längder beroende på årskurs, dag och skola. I utbildningsradions serie “Friare kan 

ingen vara” avsnitt “Det händer på rasten” (2011), talar Olof Jonsson om att rasten utgör 

20 procent av elevernas skoldag. I direktiven för skollagen benämns inte rastverksamheten 

eller hur skolorna ska arbeta med konflikthantering.

Rasten är även en tid för barnen att mötas och leka gruppvis. Händelser som kan uppstå om 

eleverna inte har vuxennärvaro är att eleverna själva bestämmer reglerna, vilket ofta leder 

till att de barn som hörs mest bestämmer i aktiviteten. Eleven som gör detta påverkar andra 

elevers åsikter för att de möjligen inte vågar säga emot. Här kan det lätt övergå till osunda 

regler som bestäms av ett barn och sedan får resten anpassa sig. Vuxna i barnens närvaro 

under rasterna har stor inverkan för deras trivsel. Detta kan förebygga negativa faktorer 

som stress, mobbning, utanförskap och bråk (Utbildningsradion, 2011). Jonsson (se 

Wallman 2018, s. 169) förklarar hur lärarna i sitt uppdrag kan arbeta förebyggande med 
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konflikthantering med hjälp av kontinuerlig värdegrundsarbete både teoretiskt och 

praktiskt. Att arbeta med konflikthantering på lång sikt kan gynna sammanhållningen 

bland eleverna och få dem att känna sig tryggare i skolan. 

Med denna studie är mina förväntningar att införskaffa mer kunskap om hur 

rastverksamheten kan användas som ett gynnsamt verktyg under raster för att skapa en 

meningsfull fritid och minska på utanförskap för alla barn. Jag vill dessutom belysa vikten 

av rastverksametens betydelse.

2. Syfte och frågeställningar
Syftet med denna studie är att förstå fem fritidspedagogers synsätt på organiserad 

rastverksamhet och deras sätt att arbeta med förebyggande konflikthantering och 

konfliktlösning i grundskolan. 

 Mina frågeställningar är: 

● Hur beskriver fritidslärarna den organiserade rastverksamhetens betydelse för 

elevernas trivsel?

● Hur uttrycker fritidslärarna att de arbetar med organiserad rastverksamhet?

● På vilket sätt kan fritidshemmets personal skapa en aktiv rastverksamhet och 

förebygga eventuella konflikter under rasterna?
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3. Teori 
I detta avsnitt kommer jag presentera de olika teorierna jag har valt att utgå ifrån i min 

studie. Dessa teorier handlar om konflikthantering och konfliktlösning, samt lek och fysisk 

aktivitet i grundskolan. Teorierna kommer att användas för att diskutera mitt slutgiltiga 

resultat. Den sociokulturella teorin används för att förklara vikten av social interaktion. 

Cohens konflikthanteringspyramid används för att förklara hur konflikter kan förhindras 

och lösas. Lekteorierna förklarar varför barn är i behov av att leka och vad barnen lär sig 

av att leka. 

3.1 Sociokulturellt perspektiv 

Den första teorin som används är sociokulturellt perspektiv. Enligt Vygotskij (se Säljö 

2014, s. 35-37) handlar sociokulturell teori om att vi människor formas genom de sociala 

interaktioner vi har med andra individer. Detta leder till vårt sätt att bete oss, tänka, 

kommunicera och hur vi uppfattar vår verklighet. För att kunna förstå sina elever så 

mycket som möjligt behöver läraren inhämta kunskap om elevernas språk och kulturer. 

Detta gör att eleverna känner sig trygga och inkluderade i klassrummet. På så sätt kan 

eleven växa i skolarbetet och öka sitt eget självförtroende (Säljö, 2014 s.36). Vidare anser 

Vygotskij att en individs utveckling utspelar sig i två nivåer. Den ena är biologisk mognad 

som innebär en ökad förmåga att erfara, ingripa och samspela med sin omvärld. Barn söker 

sig till personer i sin omgivning redan från födseln och de tar initiativ till att svara på 

fysisk och verbal kommunikation. Vygotskij menar att dessa förutsättningar redan finns 

inlagda i vår genetiska utrustning. Den andra nivån är sociohistorisk mognad som innebär 

en vidareutveckling för barnets kommunikation och sociala samspel vilket sker i ett 

växelspel mellan barnets sociala biologiska förutsättningar och barnets behov av kontakt 

med andra människor i sin omgivning. Barnen upptar en stor del av det sociala i lek och 

kommunikativ verksamhet i olika miljöer. Människan är från början en kommunikativ 

varelse och inriktad på att samspela med andra.
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3.2 Cohens konflikthanteringspyramid 
Cohens konflikthanteringspyramid (se figur 1) tas upp av Hakvoort och Friberg (2015). 

Konflikthanteringspyramiden handlar om hur personal och elever kan vidareutveckla 

arbetet med konflikthantering i skolan. Pyramiden är en metod som visar hur konflikter 

kan lösas och hur viktigt det är att eleverna får vara i en stöttande skolmiljö. Här synliggörs 

betydelsen av lärarnas närvaro och deras stora inverkan på elevernas trygghet. Vidare 

skriver Hakvoort & Friberg (2015, ss. 35-36) att Cohens konflikthanteringspyramid är 

uppbyggd i fyra nivåer och dessa innefattar olika strategier som pedagoger kan arbeta med 

när det kommer till konflikthantering. Den första nivån i Cohens 

konflikthanteringspyramid beskriver hur ett arbete i skolan kan förebygga konflikter som 

sker mellan eleverna till exempel med en stöttande miljö från skolans håll. Den andra 

nivån handlar om att eleverna ska få tillräckliga verktyg för att själva kunna lösa de 

meningsskiljaktigheter som kan uppstå (Hakvoort & Friberg 2015, ss. 35-36). Oavsett hur 

stöttande skolmiljön är så kommer det att uppstå konflikter. Detta behöver då lösas på ett 

sätt som gynnar elevernas vidareutveckling för värdegrundsarbetet. Eleverna ska få 

tillgång till strategier för att lära sig bemöta varandra på ett fungerande sätt när en konflikt 

uppstått. Tredje steget i pyramiden beskriver hur eleverna inte alltid har möjlighet och 

kunskap att lösa dispyter som uppstår på egen hand, utan att de nu behöver hjälp ifrån en 

tredje part. Här ska den tredje parten inte ta någons parti utan skall förhålla sig neutral och 

objektiv i samtalet. Den tredje parten hjälper då barnen att utveckla sin förmåga att 

självständigt lösa konflikter med hjälp av vägledning. I fjärde nivån av pyramiden 

förklaras det hur skolans personal ska gå in och stoppa det oacceptabla beteendet 

disciplinärt då de tre tidigare stegen inte räcker till (Hakvoort & Friberg 2015, ss. 35-36).

Figur 1, Cohens pyramid (Hakvoort & Friberg s. 36).
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Cohens konflikthanteringspyramid ger ett helhetsperspektiv på hur konflikthantering kan 

gå till och konflikter kan lösas. Jag har valt den för att se om fritidslärarnas arbetssätt 

påminner om dessa olika steg.

3.3 Lekteorier
Jensen lekteori (2013, s.75) påstår att barn lär sig saker i det sociala samspelet med 

varandra. Till exempel lär sig barnen turtagning, lekregler och samarbete när de integrerar 

med varandra. Vygotskij (se Jensen 2013, s.75) anser att kreativitet och fantasi sker i den 

fria leken där barnen själva får bestämma vad de ska göra. Han påpekar även att det är 

genom verkliga händelser som barnens fantasi utvecklas. Vidare anser Vygotskij att 

uppfattningen är att barn har en rikare fantasi än vuxna, för att de har en större fallenhet till 

att tro på sin egen fantasi. Det går tydligt att se hur barnen använder sin fantasi, till 

exempel hur en helt vanlig pinne helt plötsligt blir en trollstav för ett barn, medans den blir 

en käpp för ett annat barn under leken, det påvisar att det bara är barnens fantasi som sätter 

gränser för lekarna. Definitionen av vad lek är och vad som sker i leken beskriver Jensen 

(2013, ss. 12-13) som något roligt, lustfyllt, frivilligt och spontant samt att leken har ett 

självändamål. Jensen (2013, ss. 27-30) nämner också att det finns fem lekteorier och jag 

har valt att se på resultatet utifrån två teorier: Karl Groos övningsteori och Herbert 

Spencers kraftöverskottsteori. Groos (se Jensen 2013, s. 27) övningsteori handlar om att ett 

anpassningsbart beteende inte är medfött utan är något som behöver tränas upp hos 

individen. Han menar att lek är ett värdefullt sätt att träna upp den fysiska delen hos 

människan. Den fysiska delen handlar framförallt om att träna upp de motoriska 

färdigheterna till exempel som att hoppa, springa, smyga och klättra, och detta kan ske 

under lekens process. Vidare antyder Groos att genom leken har individen fått fysisk 

erfarenhet som barnet sedan kan ha användning för i det vuxna livet. 

Precis som Groos lyfter Spencer (se Jensen 2013, s. 28) vikten av fysisk aktivitet för barn 

men han nämner också begrepp som överskottsenergi. Spencers kraftöverskottsteori går ut 

på att barn leker för att de har ett överskott på energi och genom lek kan barnen minska på 

överskottet av energin. Vidare menar Spencer att utifrån ett barns perspektiv kan 

lektionerna bli långa och om energin i barnets kropp inte får något utlopp kan det kännas 

som ett inre tryck. När barnen då går ut på rast finns det möjlighet att släppa ut energin 
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genom att till exempel leka eller delta i en fysisk aktivitet. Efter rasten kan barnet komma 

in i klassrummet igen och har en bättre balans när det kommer till energi och kan då vara 

mer stillsam, fokusera och är lugnare i klassrummet under lektionstid. Barn behöver olika 

typer av lek både en lite lugnare lek som kräver mindre fysisk aktivitet och en som kräver 

mer fysisk aktivitet.

3.4 Fysisk aktivitet i skolan
Grindberg (2000, s. 84) har forskat om vilka effekter fysisk aktivitet har på människan. 

Hon påstår att leken påverkar både de fysiska och psykiska känslorna hos människor. 

Barnet upplever omvärlden genom sinnena såsom hörsel, syn, lukt, känsel och smak. 

Dessutom skapar barnet sig erfarenhet av omvärlden genom att söka utmaningar i sin 

omgivning. Av dessa erfarenheter så får barnet en uppfattning om hur världen fungerar. 

Fysiska aktiviteter ger kroppen goda egenskaper så som styrka, uthållighet och snabbhet 

vilket barnen bygger upp genom att leka Åhs (se Grindberg 2000, s. 29). Enligt Grindberg 

(2000, s. 80) påverkar leken barnet emotionellt, utmanar barnet intellektuellt, språkligt, 

socialt, fysiskt och bygger upp de motoriska färdigheterna. 

4. Tidigare forskning
I avsnittet kommer jag ta upp om vad de olika forskarna tidigare har skrivit om rast, lek 

och konflikthantering. Det finns en del tidigare forskning om rast och konflikthantering. 

4.1 Rastverksamhet
Pihlgren har forskat om didaktik i fritidshemmet samt skrivit boken Rasten - 

möjligheternas mellanrum där hon samlat olika verksamma fritidspedagoger och forskare 

inom området rast. Pihlgren (2019, ss. 23) menar att ur ett historiskt perspektiv har rasten 

varit en tid för icke lärande och setts som ett uppehåll från lärandet. Många lärare har inte 

förståelse för hur stor inverkan rasten har på barnen utan ser rasten endast som ett moment 

med lägre status. I Lgr11 (rev. 2018, s. 22), tar läroplanen upp att skolan ska erbjuda 

eleverna en meningsfull fritid, medan Pihlgren (2019, s. 22) belyser att varken rasten eller 

fritidshemsverksamheten är barnens egna fritid. För om de hade haft egen valfri fritid så 

hade de valt en annan plats för just nu så begränsas eleverna till att endast vara på 
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skolområdet om inget annat är bestämt. 

Rasten är en möjlighet och tid för barnen att få stimulera kroppen rent fysiskt och röra på 

sig för att slippa vara oroliga i kroppen och ha det som i folkmun kallas “spring i benen”. 

Kane (se Pihlgren 2019, s. 42) påstår att skolgården är en plats för lek och understryker 

vikten av att inte begränsa barnens lek, utan att uppmuntra dem istället till att vara 

innovativa, skapa flera lekar och erbjuda eleverna större lekytor eller inspirera kring vad en 

skolgård kan erbjuda. Varje skola bör ha ett strategiskt upplägg för hur barnen ska få goda 

möjligheter till att leka. Enligt Pihlgren (2019, s. 25) så vill inte alla elever gå ut på rasten 

då möjligheterna till att få inspirerande utelekar inte finns tillgängliga. Under rasterna bör 

vuxna delta i aktiviteter och lekar för att fånga upp elever som på olika sätt hamnat utanför 

eller har svårt att ta sig in i lekar självmant. Rasten innebär mer ostrukturerad tid och miljö 

i jämförelse med den starkt styrda lektionsmiljön där läraren kan se vad varje elev gör 

vilket det inte går att göra på samma sätt under rasten. Där det är svårt att överblicka var 

alla elever befinner sig och vad de gör. Det förekommer mer fysiska kränkningar och 

trakasserier under rasten. Hon belyser även att under rasterna är barnen sysselsatta med 

relationsövningar som att förstå sig på hur man själv och andra fungerar i relationer. Enligt 

Philgren (2019, s.27) ska fritidslärare utifrån sin professionella kompetens se till att 

eleverna har roligt, leker och lär sig under lekfulla förhållningsätt genom att strukturera 

upp lekar guppviss. I uppdraget ingår också att fånga upp elever som har svårt att hitta in i 

lekar och hjälpa dem att hitta till sysselsättning och samvaro.

4.2 Konflikthantering
I detta avsnitt tar jag upp tidigare forskning om konflikthantering. Jag har valt att inrikta 

mig på de som är med och medlar i en konflikt och hur de kan arbeta för att lösa konflikter, 

detta görs både av elever och vuxna. Kolfjord (2009, ss. 29-33) diskuterar i sin forskning 

om hur elever kan bli medlare i en konflikt och arbeta med konflikthantering i skolan. Hon 

anser att eleverna ska lära sig hantera hur man löser konflikter och på så sätt utöva 

demokrati och inte bara läsa om demokrati som de sedan ska leva med i vuxen ålder. 

Eleverna skall endast vara där och arbeta med att stötta upp i konflikter som uppstår så att 

de inblandade själva lär sig hantera konflikter. Grundreglerna går ut på att de elever som 

valt att vara kamratmedlare ska vara villiga att lösa problemen, tala sanning och ta ansvar 
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för att reda ut problematiken och medlarna ska hålla konflikten konfidentiell. Den ska 

vägledas av principerna fredlig, frivillig, förtrolig, försonlig och faciliterande. Den sista 

principen innebär att medlaren ska göra så att parterna själva kan hitta en lösning. Eleverna 

som valt att vara medlare måste acceptera de nämnda grundreglerna och att det ska 

genomföras på rätt sätt. De som är inblandade i en konflikt skall  ges utrymme att berätta 

sin egen version, eleverna ska sedan hitta lösningar och diskutera dessa. Kamratmedlingen 

är en metod som används för att lösa konflikter och dispyter där medlarna ska vara neutrala 

och opartiska. Medlaren ska alltså styra processen men inte resultatet. Eleven skall 

exempelvis fråga de bråkande barnen om de behöver hjälp och om de vill lösa konflikten. 

Jensen (2013, s. 183) påstår att när en vuxen stöter på en konflikt mellan två eller flera 

barn ska den vuxna först börja arbeta mot att reda ut ifall det skett en missuppfattning 

bland barnen eller om det varit något som legat och grott sedan innan vilket till slut lett till 

en konflikt. Jensen (2013, s.184) belyser även hur en vuxen skall förhålla sig under en 

konfliktsituation som behöver lösas. Förhållningssättet gentemot eleverna bör hållas 

neutral och ens egna känslor ska inte ta över, då det bland är lätt hänt att vuxna intar en 

anklagande hållning så fort de upptäcker en konflikt. 

5. Metod 
I följande avsnitt presenteras vilken metod som använts för att samla in materialet till 

denna studie och hur studien har genomförts. Jag redogör också för hur min intervjustudie 

tagit hänsyn till de forskningsetiska principerna.

5.1 Metodval 
I studien används kvalitativa semistrukturerade intervjuer som metod. Anledningen till att 

denna forskningsmetod använts är för att på bästa möjliga sätt få svar på det som 

undersökts och för att kunna tolka resultatet då det skall ske i anslutning till val av 

teoretiskt perspektiv och till den aktuella frågeställningen Esseveld (se Trost 1997, s. 17). 

Den kvalitativa metoden används vidare för att få bredare insikt i den sociala verkligheten, 

som rör personer och olika situationer (Bryman, 1997, s. 64). Det mest grundläggande i 

kvalitativ forskning är viljan att se och förstå händelser, handlingar, normer och värden 

utifrån de studerade personernas egna perspektiv. Intervjuaren skall se saker och ting 
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genom aktörernas ögon. Därför är det viktigt att försöka förhålla sig neutral (Bryman, 1997 

s. 77). 

Jag har under intervjuerna ställt fjorton. Detta har i sin tur gett mig intressant information 

som kommit till användning i min studie. Enligt Trost (1997, s.58) är det viktigt att 

intervjuaren vet vad hen skall ställa för frågor och att de frågorna som ställs förhåller sig 

väl till ämnet för att slutligen kunna besvara syftet i studien. En diktafon användes också 

under intervjuerna för att spela in alla respondenter. Valet att använda sig av en diktafon 

medförde en plikt att upplysa intervjupersonen om att allt skulle spelas in. Möjligheten att 

spela in var viktig för att kunna lyssna om på de uttalanden som de intervjuade gjorde och 

för att lättare analysera allt material. 

Efter transkriberingen av de inspelade intervjuerna som gjordes på datorn skrevs 

intervjuerna ut i pappersform. De lästes igenom ett antal gånger och vissa stycken i 

texterna markerades upp med två understrykningspennor. En färg för gemensamma 

mönster i respondenternas svar och en färg för att belysa skillnader. När jag strukit över 

något skrev jag sedan ner det på ett papper och kunde lättare jämföra alla intervjuer och 

svar med varandra. Texterna bearbetades sedan noggrant och lästes igenom flertalet gånger 

för att hitta relevanta svar till mina intervjufrågor. Jag började sedan skriva in de olika 

svaren som jag fått ifrån respondenterna under kategorier som jag skapat baserat på 

studien, vilket i sin tur gav mig ett resultat. Det mest utmanande var att hitta kategorier 

som var tillräckligt breda och som rymde mycket information från de olika respondenterna. 

Enligt Lantz (2013, ss. 157) skall man se ett mönster i hur intervjupersonerna beskriver 

olika aspekter för att se bort från delarna och närma sig helheten och förstå helheten på ett 

djupare och annorlunda sätt genom sökandet av hur de olika delarna är relaterade till 

varandra. Vilket jag försökt göra under min studie och känner att det är något jag lyckats 

med. 

5.2 Reliabilitet
Reliabilitet beskriver resultatets tillförlitlighet i studien och kvaliteten i mätningen. Vid 

användandet av en kvalitativ metod handlar reliabiliteten om att visa upp hur materialet 

bearbetats och samlats in (Bell, Waters & Nilsson 2016, s.117). Bearbetning av 
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intervjufrågorna skall synliggöras i rapporten för att styrka sannolikheten för tolkningen. 

Spelas intervjuerna även in och det är en person som intervjuar minskas riskerna för 

missförstånd och egna tolkningar (Patel & Davidsson, 2003, s.101).

5.3 Urval
Jag har valt att intervjua fem utbildade fritidspedagoger på samma skola men som arbetar 

på olika avdelningar. Trost (1997, s 110) påstår att man skall begränsa sig till ett litet antal 

intervjuer, cirka fyra eller fem stycken. Materialet kan annars bli ohanterligt och alla 

viktiga detaljer kan missas då man inte har en lika bra överblick över sitt material. Ett fåtal 

väl utförda kvalitativa intervjuer är mycket mer värda än ett större antal ytliga intervjuer 

som inte går in på djupet på samma sätt. Jag bestämde mig därför för att utföra intervjuerna 

med fem pedagoger då jag ville förhålla mig till det kvalitativa i studien. 

På skolan finns det tre avdelningar, där två är för förskoleklassen upp till årskurs två och  

den tredje är för årskurserna tre till sex. Enligt Trost (1997, s. 104) så skall urvalet vara 

heterogent inom en strukturerad ram dvs. det ska finnas variation men inte så att för många 

är extrema eller avvikande.

5.4 Genomförande
Platsen där intervjuerna utfördes var i olika klassrum då det var ont om plats på skolan så 

fick respondenterna själva välja ett rum som var ledigt för stunden. Den tid som var avsatt 

för intervjun var cirka 30-45 min. Innan intervjun startade så pratade jag lite om andra 

ämnen för att lätta upp stämningen och för att respondenterna skulle känna sig bekväm när 

det väl var dags. Detta gjorde jag för att den intervjuade personen skulle vara så uppriktig i 

sina svar som möjligt. Jag informerade intervjupersonen om att deltagandet var frivilligt 

och frågade om jag kunde genomföra ljudinspelning med diktafon. 

Jag började med att använda min strukturerade intervjumall som grundar sig i låg grad av 

standardisering. Det innebär enligt Trost (1997, s. 19), att man formulerar sig efter den 

intervjuade och har inte så hög grad av strukturering, till exempel så läses frågorna inte 

upp med samma tonfall eller i samma ordning.. Detta gjorde jag för att kunna ställa öppna 

frågor och undvika att svarsalternativen på något sätt begränsades, vilket underlättade för 
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mig att kunna ställa följdfrågor.

De personer som jag har valt att inrikta mig på är fritidspedagoger som har 

högskoleutbildning med inriktning fritidshem. Jag tog reda på vilka som var utbildade 

genom att prata med en av fritidspedagogerna som arbetar på skolan. Pedagogen jag varit i 

kontakt med informerade alla andra fritidspedagogerna att en student ska komma till 

skolan och göra en undersökning.

Eventuella problem som jag kände kunde påverka min materialinsamling var att de flesta 

jag intervjuade redan var bekanta med mig, då jag haft min verksamhetsförlagda utbildning 

på skolan. Detta var något jag kände oro inför då det lätt kan leda till andra samtalsämnen 

under intervjun. Det kan också vara så att informanterna säger det som de tror att jag vill 

höra. Men eftersom informanterna vet att jag har en inblick i hur organisationen ser ut och 

ungefär hur de arbetar så kan det också innebära att de är ärliga i sina svar.

5.5 Forskningsetik
För att kunna spela in en intervju i ett examensarbete behöver jag följa de regler som 

Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer inom humanistisk samhällsvetenskaplig 

forskning (2002, ss. 7–14). Jag har arbetat med följande krav:

* Informationskravet medför att informera deltagarna vad syftet med studien är.       

Respondenterna skall därefter få kännedom om att det är frivilligt att delta i studien och att 

de har rätt att när som helst avbryta sin medverkan. Jag tillgodoser detta kravet genom att 

deltagarna i undersökningen kommer få ta del av ovan nämnda information både muntligt 

och skriftligt.

* Samtyckeskravet medför att den som genomför undersökningen måste se till att 

deltagaren ger sitt medgivande till att medverka. Detta utgörs genom ett samtycke från 

deltagaren. Under studiens förlopp kan den deltagande personen när som helst avbryta sin 

medverkan utan konsekvenser eller påtryckningar. Kravet uppfylls genom att jag 

informerar deltagaren i intervjun om samtyckeskravet.

* Nyttjandekravet medför att när studien berör den enskilda individen får det insamlade 

materialet endast användas i det syfte som berör arbetet. Det får inte nyttjas på ett annat 
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sätt, insamlade personuppgifter får aldrig användas till något som kan ha påverkan för den 

enskilde individen, utan medgivande från personen i fråga. Informationen som samlas in 

från respondenterna kommer bara att användas till mitt examensarbete och på så sätt 

uppfyller jag detta krav.

* Konfidentialitetskravet medför att deltagarna i en undersökning ska omfattas av största 

möjliga anonymitet. Känsliga uppgifter skall tas om hand så att ingen utomstående kan 

komma åt materialet. Kravet uppfylls till följd av att jag anonymiserar det insamlade 

materialet i vårt examensarbete. Anteckningar och annat insamlat material förvaras så att 

ingen utomstående kan ta del av det.

6. Resultat och analys
I kommande avsnitt kommer resultatet av studien presenteras. Resultatet baseras på 

insamlat empiriskt material som har granskats för att hitta gemensamma nämnare men 

också olikheter i intervjusvaren. Det insamlade materialet har transkriberats och sedan 

analyserats.

Avsnittet behandlar hur pedagogerna beskriver den organiserade rastverksamhetens 

betydelse för elevernas trivsel och hur de arbetar förebyggande mot eventuella konflikter. 

Det diskuteras även hur konflikter som uppstått bland eleverna kan hanteras. Resultatet 

framställer fritidspedagogernas yttranden genom citat och liknande uttalanden. Den sista 

frågan i intervjun (se bilaga 3) hålls öppen för att tillåta informanterna att ta upp övriga 

saker de inte fått möjlighet att diskutera om ämnet, detta gjordes för att ingen viktig 

information skulle missas. 

Nedan presenteras informanterna med fiktiva namn utifrån deras erfarenheter, med 

avseende på när de tog examen som fritidslärare och antalet år de varit verksamma efter 

skolan.

Fritidsläraren Märta är 55 år gammal och tog sin examen år 1994. Hon har varit verksam i 

skolan i 24 år och arbetar med årskurserna 0-3 i eken cd avdelningen.

Fritidsläraren Sven är 24 år gammal och tog sin examen år 2018. Han har varit verksam i 
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skolan i 1 år och arbetar med årskurserna 0-3 i eken cd avdelningen.

Fritidsläraren Lisa är 26 år gammal och tog sin examen år 2016. Hon har varit verksam i 

skolan i 3 år och arbetar med årskurserna 4-6 i guldringen avdelningen.

Fritidsläraren Sara är 56 år gammal och tog sin examen år 1990. Hon har varit verksam i 

skolan i 30 år och arbetar med årskurserna 0-3 i eken ab avdelningen.

Fritidsläraren Maria är 44 år gammal och tog sin examen år 1996. Hon har varit verksam i 

skolan i 22 år och arbetar med årskurserna 0-3 i eken ab avdelningen.

6.1 Synen på organiserad rastverksamhet och fri lek
När frågan om synen på organiserade rastverksamhet jämfört med den fria rasten ställdes 

antydde Märta att det ska finnas både och. Hon påstår att “en del barn har jättesvårt att 

leka självmant vilket leder till att de då behöver någon aktivitet som organiseras de bli 

även gladare ”. Hon menar att eleverna blir mer positivt inställda till att gå ut på rasterna 

om man erbjuder fler aktiviteter till eleverna mot om man inte erbjuder några aktiviteter 

alls.

Maria anser att den “organiserade rastverksamheten bör ses som något man utför med en 

tanke bakom det bör vara någon typ av social tanke bakom eller motorisk träning”. Maria 

menar att den organiserade leken ska användas som ett redskap för att utveckla vissa 

färdigheter som behöver stärkas hos eleven. Maria påpekar att de hade kunnat ha lite mer 

styrda och organiserade aktiviteter. Hon anser att om detta ska kunna ske “så måste det 

vara minst två vuxna ute på rasten, som kan både hålla i organiserade aktiviteter samt 

ansvara för övriga moment på skolgården” såsom konflikter mellan eleverna eller om 

någon trillat och slagit sig. Maria och Märta antyder dock att båda valmöjligheterna behövs 

då eleven även behöver få rekreation från lektionerna eftersom en del barn är i behov av att 

vila hjärnan. Därför bör barnen kunna välja om de vill leka fritt eller vara med under en 

organiserad rastaktivitet.

Sven anser att “rasten är en paus från lektionstid då eleverna får springa av” Han menar 

att under den organiserade rastverksamheten kan barnen få träna på spelregler och lära 

känna nya vänner.  Han har även samma syn som Märta då han påstår att  “ eftersom vissa 
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barn har svårt att sysselsätta sig självmant så blir den organiserade rastverksamheten ett 

annat alternativ för de eleverna”. Sara upplever istället rastverksamheten lite mer 

“stillastående för de äldre barnen och de kanske snackar mer, spelar ett spel och har inte 

så mycket spring som de yngre, vilket gör att de inte behöver rastverksamheten på samma 

sätt”.

När frågan om vilken syn de intervjuade har på rasten i förhållande till det schemalagda 

skolarbetet ställdes så tar Märta upp i sin intervju “att barnen tränar mer på det sociala 

samspelet under rasterna, de får vara mer kreativa och hitta på lite mer självständigt och 

använda sig av sin fantasi”. Hon går in lite mer på hur rasten bör ses: “Ja att den är minst 

lika viktig som skolarbetet för det är ett skolarbete”. Maria antyder hur viktig rasten är och 

att den bör ses som en del av det vardagliga skolarbetet. Hon påstår att “rasten inte bara 

skall ses som ett avbrott från studierna utan att den har någon slags mening”. Maria tycker 

att måendet och självkänslan spelar stor roll “man måste ju må bra för att kunna ta till sig 

ämnen och kunskaper”. Välmående kan uppnås genom att eleverna får röra på sig samt 

socialisera vilket vi människor behöver.

Fritidsläraren Lisa uttalar sig istället om att det inte finns något sätt att mäta elevers sociala 

samspel utan att “det finns många grejer som är viktiga men inte mäts i våra matriser och 

betygssystem”. Då det sociala samspelet under rasterna idag inte betygsätts så blir det inte 

något som prioriteras i jämförelse med de övriga skolämnena. Lisa påpekar att detta är 

något hon anser bör finnas med i själva skolsystemet och ska vara något ämne 

fritidslärarna kan se över, bedöma och vidareutveckla med föräldrarna. Maria och Märta 

fokuserar mer på vad barnen lär sig istället och inte så mycket på hur skolsystemet bör 

förändras. Majoriteten av informanterna anser dock att barnen tränar på sitt sociala samspel 

under rasten och att det är minst lika viktigt som skolarbetet för att kunna må bra och 

prestera bättre under lektionstid.

Sammanfattningsvis så anser alla intervjuade att rastverksamheten på skolan ger en positiv 

inverkan på barnen och att den är viktigt. Något som även är en gemensam nämnare i vissa 

uttalanden är att det alltid går att utveckla rastverksamheten vidare och att det alltid kan bli 

bättre. Det framgår i intervjuerna att det är stor skillnad i barnens olika behov av 

rastaktiviteter baserat på årskurs, de nämner att de yngre barnen i årskurs ett till tre är i 

större behov av mer aktiva lekar som får barnen att röra på sig. De antyder även att den 

organiserade rasaktiviteten ska vara valfri då vissa barn vill leka självmant.
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6.2 Tid till att planera organiserad rastverksamhet
När det kommer till fritidslärarnas förutsättningar till att planera verksamheten är de flesta 

överens om att det finns inplanerad tid en halvtimme schemalagt varannan vecka. Men de 

påpekar och understryker vikten av att ha mer planeringstid för att kunna utveckla 

rastverksamhetens kvalitet. Maria påstår att:

En halvtimme varannan vecka och det tycker jag är 
alldeles för lite om man ska ha rastverksamhet så 
behöver man egentligen mer planering. Det ligger ju 
ändå schemalagt så vi ser ju ändå att ledningen ser det 
som viktigt. Men ja gärna mer men ibland tar vi annan 
tid till att fixa material eller tar den tid till att fixa annat 
man behöver göra.  Egentligen tror jag man skulle 
behövt mer tid.

För tillfället så sker planeringen av rastverksamhet för fritidlärararna lite under den 

inplanerade tiden men även under rasterna. Att fritidslärarna behöver använda rasterna för 

att planera rastverksamhet är något som bland annat Sven anser inte fungerar särskilt bra. 

Eftersom man tar då uppmärksamheten från barnen. Han säger ”Vi pratar mycket om det 

här att inte stå i klump under rasterna och prata om andra saker utan att man går runt och 

visar sig för eleverna”. Sara uttalar sig om att de “tar en del av fritidspedagog planeringen 

till att planera rasten oftast faller det även in under den gemensamma planeringen för 

fritidshemmet”. Märta belyser också hur de arbetar mot tiden för att uppfylla det 

förtroendet de fått av rektorn till planeringen av rastverksamheten. Märta säger tydligt att: 

“Dels har vi rastplanering varannan vecka ihop en halvtimma och sen varje lov har det 

blivit så att rektorn har lagt in så att vi kan sitta ner och planera under någon dag under 

lovet”. Hon belyser även att tiden inte räcker till under rasten för att organisera upp en 

aktivitet. Han säger “det är inte praktiskt möjligt. Det är ont om tid till att plocka fram 

material. Före och efter arbetet är lite tajt”. Lisa berättar hur hon känner kring 

rastverksamhetens planering:

  Vi känner att vi inte riktigt fått den tiden att kunna göra det, så jag 
tänker att skolan inte har känt att de vill prioritera det än. Vi har tid 
varannan vecka en halvtimme tillsammans men vi har inte riktigt 
använt tiden till att planera aktiviteterna.

Hon menar att de lätt kommer in på andra ämnen eller händelser mellan elever på den 

utsatta tiden för planering. Det är tydligt att hon tycker att rasten inte är tillräckligt 
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prioriterad av ledningen, dock är hon glad över den möjlighet de fått med schemalagd 

planering. Sven tänker tillbaka på när han själv var högskolestudent. Han anser att det var 

mycket man ville ändra och testa på när man själv kom ut i arbetslivet men som aldrig blev 

av på grund av stressen som lärare utsätts för numera i sin profession. Sven talar mycket 

om att “...vi jobbar väldigt mycket mot klockan”. Han tar även upp att “om man vill gå ut 

och göra 50 saker ute så hinner man inte”.

Sammanfattningsvis diskuteras att något som är mindre bra är den korta planeringstiden 

som ges för rastverksamheten. För att kunna utveckla den organiserade rastverksamheten 

är det gemensamma svaret från alla intervjuade att mer tid behövs för planering.

6.3 Pedagogernas arbetssätt
Lisa uttrycker att det sällan arbetas med pedagogiskt styrda rastaktiviteter under de olika 

rasttiderna. Hon uttalar sig så här när frågan om de arbetar med organiserad rastverksamhet 

ställs: “Sällan skulle jag säga, men stötta dom i att komma igång med någon aktivitet”. 

Lisa anser att inget organiseras upp eller planeras utan att de endast initierar eleverna och 

att de ger barnen service. Hon tycker inte att de gör något särskilt för de äldre barnen som 

anses vara mer självgående. Detta har lett till att de endast öppnat upp förrådet för eleverna 

och att de själva har fått välja något att sysselsätta sig med.

Sven påstår att arbetet med den pedagogiskt styrda rastverksamheten utförs mer på den 

lilla rastgården som är för de mindre eleverna upp till årskurs tre. Han uttrycker sig genom 

att säga: “De mindre barnen som befinner sig på lilla gården som det kallas har haft lite 

mer lek styrda aktiviteter”. Han anser att de aktiviteter som är styrda under rasterna är mer 

hopprepslekar och leken “Kom alla mina små kycklingar”. Dessa anses vara de mer 

planerade aktiviteterna enligt Sven. Märta uttalar sig vidare om hur de arbetar under 

lunchrasten. Hon anser att det ”[...]inte finns möjlighet till organiserad rastverksamhet, då 

det inte finns tillräckligt med personal och för att det befinner sig för många elever ute på 

skolgården samtidigt”. Märta önskar att det var mer vuxna ute för att kunna erbjuda fler 

aktiviteter som kan genomföras och att det då kan göra att fler barn blir sedda. Den mesta 

tiden går istället åt till att lösa konflikter som uppstått under rasten för att de inte ska följa 

med in i klassrummet och hon påstår att pedagogerna skall försöka lösa konflikterna så fort 

som möjligt. Märta berättar:
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Främst tiorasten på lilla gården då det befinner sig mer vuxna 
ute på skolgården går det hålla i någon aktivitet för på 
lunchrasten har man ett större ansvar att finnas till hands om 
det uppstår konflikter. Det är inte så många andra vuxna utan 
du kanske rastvaktar med en eller två kollegor och måste vaka 
över en hel klass eller två klasser samtidigt. Så man har inte 
samma möjligheter då.

Märta hade gärna velat göra lite mer pedagogiskt styrda rastaktiviteter under alla raster i 

skolan men även hon belyser att det är svårt då det är för lite personal på lunchrasterna. 

När jag ställer frågan varför de har organiserad rastverksamhet, anser Sara att det är “[...] 

för de barnen som vanligtvis inte är synliga”, det vill säga de som inte tar så mycket plats 

för att de inte är pratglada eller utåtagerande. Det Sara antyder är hur viktig 

rastverksamheten är för de elever som är lite mer tillbakadragna och har svårt för den 

sociala biten. Märta påstår att elever behöver styrda aktiviteter eller att någon pedagog är 

med i själva aktiviteten. Hon belyser att arbetet med rastverksamheten behövs för “om 

eleverna inte har något att göra kan det annars leda till en negativ cirkel då eleverna går 

runt och inte gör något utan istället mobbar andra eller försöker hitta på något bus” Hon 

ser dessutom en förändring av barnens trygghet under rasterna när de erbjuder aktiviteter. 

Hon har även “[...]märkt att eleverna blir lugnare då de fått röra på sig under rasten”. 

Detta gör att klassläraren sedan kan sätta igång lektionen snabbare. En annan faktor som 

spelar stor roll för barnens trygghet är att det finns fler vuxna ute på skolgården. Även om 

de vuxna inte är i närheten utan bara är synliga för barnen.

Arbetet med rastverksamheten bygger på att eleverna ska se fram emot rasten och ha stora 

valmöjligheter i olika aktiviteter. Lisa anser att “En del lärare ser inte rasten som något 

speciellt, utan tänker att rasten är en paus för att springa av sig”. Här påpekar Lisa hur 

hon har fått en uppfattning om vad lärarna tycker om arbetet med organiserad 

rastverksamhet. Hon anser att de inte förstår innebörden av arbetet med elevernas fortsatta 

utveckling som fritidspedagogerna gör. Klasslärarens fokus är mer i skolämnena och de 

tänker inte på vad som sker under rasten utan ser det lite mer som en paus från lektionerna. 

Lisa fortsätter med att den sociala biten på rasten kan vara väldigt svår och elever kan 

känna sig ensamma samt att de inte alltid har lätt för sig med den sociala biten i gruppen 

vilket skapar en känsla av utanförskap.

Sammanfattningsvis det finns några mönster i informanternas uttalanden kring hur de 

arbetar förebyggande med konflikthantering. Ett är att de använder rastaktiviteter som en 
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metod till att förebygga konflikter. En annan metod som används är när de vuxna befinner 

sig ute på skolgården och stöttar eleverna.

  

6.4 Konflikter och förebyggande arbetssätt med konflikthantering
När jag ställer frågan till informanterna om de upplever att det varit mycket konflikter på 

skolgården och hur de arbetar med att förebygga konflikter så märker jag hur det skiljer sig 

i svaren. Informanten Märta anser att det inte är så mycket konflikter som sker på skolan 

men att “det är normalt att barn blir osams ibland”. Informanten Sven tycker däremot att 

konflikter sker periodvis och säger: “Vi har ju som sagt två skolgårdar och det skiljer sig 

lite på konflikterna för på den lilla gården så är det mycket bråk kring någon som slagit 

någon”. Sven talar även om att konflikthantering är ett pågående arbete som håller på att 

utvecklas men han belyser en viktig del : “[...] man ska aldrig nöja sig, det kan alltid bli 

bättre”.

Maria talar dock om att det inte är så mycket konflikter när de är närvarande under leken 

och kan då se elevernas lekmönster innan det eskalerar till någon konflikt. Hon brukar då 

gå in och stötta eleverna genom att styra upp leken eller aktiviteten och förtydliga reglerna. 

Hon antyder här att “Det är något man som pedagog lär sig av observation och erfarenhet 

vilka elever som kan leka med varandra och är överens i leken”. Hon tittar då till de elever 

som hon vet inte klarar av det men ändå låter dem leka, för att de ska lära sig samspela 

med alla individer. Här tydliggör hon att pedagogernas förebyggande arbete med att ha 

information och kunskap om vilka som inte fungerar ihop. När de har uppsikt över 

eleverna så undviker de uppenbara konflikter.

När följdfrågan ställs till Märta om de ger eleverna verktyg till att lösa konflikter påstår 

hon att hennes metod är att medla “Ja, jag försöker ’nu berättar du och du berättar sen 

och att man sedan syr ihop påsen och återgår’”. Det hon syftar på är att låta var och en av 

eleverna prata ut om händelsen och sedan gå vidare. Maria påstår att hon förebygger varje 

dag genom att försöka skapa relationer och göra olika aktiviteter tillsammans med eleverna 

så de lär känna andra som de vanligtvis inte hade gjort. Hon tydliggöra även att detta 

skapar “en gemenskap och ett positivt tänkande hos barnen”.

Sara påpekar att det är viktigt för barnen att vara sysselsatta “de bör kommer igång med 

någonting bra, så att de inte går planlöst och söker bråk utan att vi får förebygga genom 
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att vara steget före”. Tidigare så har rastförrådet varit stängt under rasterna och enstaka 

lekmaterial plockades fram. Lisa anser att: “Det uppstod ganska mycket konflikter innan vi 

hade rastförrådet öppet”. Hon tillägger även var det förekommer mest konflikter: “På 

fotbollsplanen. De bråkar alltid på fotbollsplanen”. Hon berättar även vidare: ”Det blir 

lite granna, men inte alls så mycket som det var innan vi hade öppnat upp rastförrådet”. 

Lisa ser en minskning av konflikterna sedan rastförrådet har öppnats, vilket lockar andra 

till att inte bara spela fotboll utan de hittar någon annan aktivitet att ägna sig åt. Lisa anser 

att målet egentligen är att barnen självständigt ska lösa konflikter och öka den sociala 

kompetensen hos barnen då blir inte konflikterna lika många.

Sven svarar“Ja absolut” när frågan om de använder rastverksamheten till att förebygga 

konflikter ställs. Han påstår även hur viktigt det är med att rastvakterna och rastvärdarna 

finns där för eleverna och hur de bör arbeta aktivt på olika sätt för att förebygga eventuella 

konflikter. En nackdel Sven tar upp är att “de vuxna som är ute och rastvaktar befinner sig 

samlade och pratar ofta om något annat som inte är relevant för stunden.” Det är då lätt 

hänt att fokuset på eleverna som befinner sig ute på skolgården försvinner och detta kan 

leda till att konflikter uppstår. Sven menar att det är något som är lätt hänt, då de vuxna 

känner att det finns för lite planeringstid och tar istället upp det under rasterna, vilket de 

egentligen inte ska behöva göra eftersom det bör finnas tillräckligt med tid för planering. 

Pedagogerna skall istället finnas närvarande och visa sitt engagemang för sina elever. Sven 

påstår vidare att “tanken är att försöka röra på sig så mycket som möjligt och visa att de 

vuxna finns tillgängliga.”.

Sara påstår att det förebyggande arbetet med konflikter  ”sker mer per automatik” och att 

de använder olika aktiviteter som en metod till att förebygga eventuella konflikter. Hon 

anser dock att detta sker mer spontant och vardagligt och inte alltid behöver tänkas 

igenom. Sedan så kan även rastaktiviteter planeras mer utförligt och användas till att 

förebygga eventuella konflikter. Lisa inriktar sig mer på att ta upp elevernas sysselsättning 

under rasterna då de bör fokusera på en positiv sak under rasten som till exempel en 

aktivitet. Hon anser att då sker inte de negativa sakerna som oftast leder till konflikter. 

Sven styrker hur konflikter bör hållas utanför klassrummet genom att säga: “Uppstår det 

konflikter så är det inte bra att släppa in barnen förens den med lämpligt karaktär av 

pedagogerna löser konflikten innan de går in till sina lektioner”. Målet är att konflikten 

inte ska påverka eleverna under lektionstid. Han påstår vidare att: ”Det är lätt hänt att 

eleverna drar sig till bekanta lärare automatiskt då de har ett starkt band mellan 
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varandra”. Det visar sig spela stor roll för eleverna vilka lärare de anförtror sig till och kan 

lättare prata ut om konflikten.

Sara fortsätter med att det inte alltid är lätt att lösa alla konflikter. Sara konstaterar att: 

”Ibland är det svårt för andra att lösa konflikten då de inte varit med”. Hon talar om att 

den pedagogen som inte sett konflikten inte heller kan säga något utan de inblandade får 

berätta sin egen version av hur konflikten uppstod. Konflikten löser pedagogen sedan efter 

bästa förmåga anser Sara och tycker även att klassläraren skall använda sig av värdegrunds 

och konflikthanteringsarbete under lektionstid. Detta hinner inte klasslärarna alltid med då 

det alltid finns andra saker i skolämnena som behöver prioriteras.

Sammanfattningsvis förebygger fritidslärarna konflikter genom att sysselsätta eleverna så 

att de inte bara går runt och inte har något att göra. För om eleverna inte har något att göra 

så kan det lätt övergå till bus vilket skapar konflikter. Det förebyggande arbetet kan alltid 

bli bättre och det är något fritidslärarna arbetar med och anser själva vara under ständig 

förbättring.

7. Diskussion 

I kommande avsnitt diskuteras och analyseras synen på fri lek i jämförelse med den 

organiserade rastverksamheten samt hur de arbetar med konflikthanteringen relaterat till 

tidigare forskning utifrån de kategorier jag framställt i resultatet. De presenteras i liknande 

ordning som resultatavsnittet. Grunden för diskussionen är att besvara studiens syfte och 

frågeställningar. 

7.1 Synen på fri lek och organiserad rastverksamhet
Först diskuteras resultatet i relation till lekteorier och sociokulturella perspektiv utifrån vad 

informanternas synsätt på den fria leken och den organiserade leken är. Utifrån resultatet 

går det att se att den organiserade rastverksamheten behöver en pedagogisk planering till 

skillnad mot den fria leken. Den pedagogiska planeringen behövs för att det ska finnas 

möjlighet till att öka dynamiken i grupperna. Fungerar inte gruppen, så ska 

fritidspedagogerna använda sin pedagogiska kunskap och inplanerade tid, för att se vilka 

moment som ökar till exempel det sociala samspelet eller träning av motoriken. I 

informanternas svar framkommer det en likhet med det sociokulturella perspektivet där 
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Vygotskij (se Säljö 2014, s. 35-37) belyser barnets behov av kontakt med andra människor 

i sin omgivning och hur vi formas av det sociala samspelet som individer. Ett exempel är 

när Märtas synsätt stämmer överens med Vygotskijs teori då hon uttalar sig om 

rastverksamheten och hur den används föra att fånga upp de barn som går ensamma under 

rasten och har svårt för det sociala samspelet vilket gör att de även har svårigheter att vara 

med och leka med andra barn.

Informanterna Sara och Sven påpekar hur viktigt det är med att det finns valmöjligheter för 

barnen att välja om de vill vara med under den organiserade aktiviteten eller inte. Han 

menar att det även ska finnas tid för barnen att stanna upp och ha tid för rekreation från 

lektionerna. Dessa möjligheter är viktiga faktorer för elevernas psykiska hälsa för att få ett 

avstånd från skolans undervisning och kunskapskrav. Det är viktigt att inte låta barnen 

endast ha organiserade aktiviteter utan att de även får möjlighet att vara fria under leken. 

Enligt Groos (se Jensen 2013, s.27) övningsteori behöver barn träna upp och påverka sin 

egna fysiska och sociala miljö. Vilket görs genom att barnen leker fritt som att springa, 

hoppa och klättra. Av dessa lekar skapar barnen sig mer kompetens som behövs i vuxen 

ålder genom att testa sina olika gränser redan i ung ålder. Informanterna anser att det 

saknas en kreativ miljö med klätterställningar, gungor och en större plats för barnen att 

röra på sig under den fria leken. Enligt en av informanterna är rastverksamheten på skolan 

ett ämne som ständigt diskuteras och bör utvecklas kontinuerligt. Det diskuteras om nya 

idéer för att utveckla rastverksamheten och andra förbättringsområden gällande ämnet. 

Detta tar samtliga fritidslärare upp på sina möten. Vidare anser de att den organiserade 

leken skall användas som ett redskap för att utveckla vissa färdigheter som behöver 

förbättras hos eleven. En av informanterna anser även att klasslärarna inte har samma syn 

som kollegorna i fritidshemmet och att klasslärarna bara tycker rasten är en tid för att få ut 

sin energi och att de får en paus från skolarbetet. Detta styrker dock Spencer (se Jensen 

2013, s. 28) i sin kraftöverskottsteori att barn behöver vara fysiskt aktiva under rasten för 

att få utlopp för sin överskottsenergi. Detta leder till att eleverna både mår bättre samt blir 

lugnare och kan fokusera mer under sina lektioner i klassrummet. Klasslärarna är dock inte 

medvetna om att barnen också lär sig mycket under rasterna, som inte bara en paus från 

skolarbetet.
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Enligt informanterna så ska det finnas minst två vuxna ute för att det ska bli bra kvalitet på 

de organiserade rastaktiviteterna, om en pedagog är ensam på skolgården så hinner inte 

hen med att göra allt som hen har tänkt sig under rasterna. Några av informanterna nämner 

att de sätter igång en aktivitet för barnen men sedan går de vidare eftersom de behövs på 

andra ställen under rasten också.  Flera av informanterna tycker även att de äldre barnen 

inte är i behov av rastverksamheten i samma utsträckning. Utan påstår att de klarar sig 

själva under rasterna eftersom de inte har samma behov av att röra på sig som de yngre 

barnen. Detta stämmer inte överens med vad Grindberg (2000, s.84) anser då han skriver 

att leken är viktig för alla barns fysiska och psykiska välmående, oavsett ålder. Han tar 

även upp om att barnen skapar sig erfarenhet av omvärlden, genom att söka utmaningar i 

sin omgivning och skaffa sig själv en uppfattning om hur det fungerar just där vilket sker i 

leken. Han menar att även större barn är i behov av att leka för att utvecklas och må bra.

Jag ser i samtliga pedagogers arbetssätt att det överensstämmer med Vygotskij (se Säljö 

2014, s. 35-37) då han påstår att ur det sociokulturella perspektivet formas barnet av 

sociala och kulturella erfarenheter. Ett exempel är där fritidspedagogerna förklarar hur 

barnen tar upp det sociala samspelet i kommunikation och turtagning i leken vilket sker i 

den organiserade rastverksamheten. Vidare förklarar Vygotskij i sin andra nivå av 

sociohistoriska mognad, att barnet är i behov av olika lekmiljöer för att vidareutveckla de 

biologiska förutsättningar barnet har i samband med barnets behov av kontakten med andra 

människor i sin omgivning. I arbetet med organiserade rastaktiviteter kan pedagogerna 

styra över vilka lekar som är nödvändiga för gruppens behov. Det är i planeringen, 

pedagogerna kan bestämma vilken typ av lek som bidrar till vad eleverna lär sig och även 

om barnen inte alltid förstår indirekt vad de lär sig i aktiviteten så blir det ett omedvetet 

lärande. När det kommer till att låta barnen få välja fritt kring rastverksamheten tycker 

dom att det är bra då alla elever inte alltid vill vara med i någon styrd aktivitet utan vill 

leka självmant. Vygotskij (se Jensen, (2013 s.75) påstår i sin teori att barnen är i behov av 

den fria leken för att de ska kunna utveckla sin kreativitet och fantasi. Här ser vi att de inte 

endast lär sig i organiserade aktiviteter utan även i den fria leken.

Samtliga intervjuade pedagoger anser att det är viktigt och värdefullt att arbeta med 

organiserade rastaktiviteter. Informanterna säger att under rasten klockan tio är det mer 

personal ute vilket gör att de har möjlighet att arbeta med organiserad rastverksamhet. 

Informanterna antyder att en av anledningarna till att de har organiserad rastverksamhet är 
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att fånga upp de barn som inte är synliga under rasten. De betonar att arbetet med 

organiserad rastverksamhet bidrar till inkludering för barn som är mindre synliga. Det 

överensstämmer med vad Pihlgren (2019, s. 25) anser att under rasten bör vuxna delta i 

aktiviteter och lekar för att fånga upp elever som hamnat utanför eller har svårt att ta sig in 

i lekar självmant. Pedagogerna anser vidare att arbetet med organiserade rastaktiviteter 

ökar tryggheten för barnen. Detta kan bidra till att barnen blir lugnare och att de även ökar 

sin koncentrationsförmåga under skoltiden. Det sociala samspelet i skolan är även viktigt 

för barnens utveckling då de lär sig hur man samspelar med andra vilket de sedan kommer 

använda sig av ute i samhället. Informanterna anser att det arbetas för sällan med 

rastverksamheten. Pedagogerna håller inte i aktiviteterna för de äldre barnen utan servar 

dem mer med aktiviteter som de själva får göra. De berättar att de endast är med för att 

starta upp en aktivitet så att barnen själva kan ta över leken medan. Pedagogerna håller mer 

planerade aktiviteter för de yngre barnen. En av pedagogernas perspektiv är att den 

organiserade rastverksamheten tydligare syns på den lilla skolgården där barn mellan F-2 

har rast. Detta beror på att det har funnits fler aktiviteter för de mindre barnen som går upp 

till årskurs två. 

Respondenterna anser att möjligheterna för att arbeta med fler organiserade rastaktiviteter 

under lunchrasterna är för små. Det behövs mer personal under lunchrasten som kan 

erbjuda fler aktiviteter för att alla barn ska känna sig inkluderade, förhoppningsvis sedda 

och få utlopp för den överskottsenergi de har för att må bra. Pedagogerna har inte 

möjlighet eller tid till att planera och genomföra organiserad rastverksamhet under 

lunchrasten. Nu går pedagogernas tid istället åt att endast finnas till för barnen ifall något 

uppstår. 

7.2 Fritidslärarnas syn på konflikter och konflikthantering.
Här diskuteras informanternas syn på konflikthanteringen utifrån Cohens konflikthantering 

pyramid och Kolfjords forskning för medlare i konflikter. Alla pedagoger är överens om 

att de upplever att det finns mycket konflikter på skolgården men har olika uppfattningar 

om vad som är mycket konflikter. Informanten Märta ser konflikter som en del av 

vardagen för barnen och att det är normalt att de blir osams. Eftersom barnen har olika 

perspektiv för hur konflikten har uppstått och vem det egentligen är som har rätt, så har 

barnen oftast svårt att diskutera och visar istället hur de känner på ett fysiskt sätt genom att 



24

till exempel gråta, gå och gömma sig eller gå till angrepp. Sven anser att konflikterna sker 

periodvis och sedan ser han att konflikterna är mer fysiska på den lilla gården till skillnad 

mot den stora gården där det är mer verbalt. Kolfjord (2009, ss. 29-33), diskuterar i sin 

forskning om bland annat vikten av att barnen själva får möjlighet till att bli medlare i 

andra barns konflikter som leder till att de tillsammans löser konflikten. Utan vuxnas 

närvaro och på så sätt får de öva på demokrati och inte bara läsa sig till den demokrati de 

sedan ska leva med i vuxen ålder. Detta styrks även i Cohens andra nivå i 

konflikthanteringspyramiden då eleverna själva löser konflikterna genom förhandling 

mellan varandra. 

Respondenterna använder organiserad rastverksamheten som en förebyggande 

konflikthanteringsmetod då det finns en risk att barn som inte har något att göra istället går 

runt och mobbar andra vilket leder till konflikter. Genom den organiserade 

rastverksamheten minskas konflikterna eftersom att barnen aktiveras och blir inkluderade. 

Informanterna anser att arbetet med att minska konflikterna sker ständigt. Informanterna 

belyser att man aldrig nöjer sig med arbetet av konflikthanteringen utan att det alltid kan 

vidareutvecklas och bli bättre. Informanterna anser också att konflikterna minskar när 

pedagogerna är närvarande under lekarna eftersom de ser elevernas lekmönster innan det 

leder till en konflikt, därav förebygger de konflikter med sin närvaro. Här finns det likheter 

med Cohens första nivå i pyramiden, konflikter förebyggs genom skolans stödjande miljö, 

(Hakvoort & Friberg 2015, ss. 35-36). Pedagogerna arbetar med att förebygga eventuella 

konflikter genom att skapa en stödjande miljö för eleverna under rasterna. Exempelvis 

tillåter pedagogerna att alla barn leker tillsammans under pedagogernas uppsikt, trots att de 

vet att vissa barn inte alltid kan leka ihop. Anledningen till att de gör detta är för att alla 

barnen ska kunna samspela med varandra och skapa en relation med hjälp av leken. 

Informanterna tydliggör att de behöver vara steget före så att inte en konflikt uppstår. 

Exempelvis använder de sig också av att öppna upp rastförrådet då det bidrar till att det 

finns fler aktiviteter för barnen att välja mellan. Det leder i sin tur till att alla barn inte velat 

gå direkt till fotbollsplanen och konsekvenserna blir minskade konflikter som även kan 

likna nivå ett i konflikthanteringspyramiden. Informanterna tar upp om att de försöker 

medla och se till att varje barn får säga sitt och prata till punkt. Det överensstämmer med 

nivå tre i Cohens konflikthanteringspyramid, elevkonflikter medlas. Pedagogerna är alltså 

med och stöttar upp när nivå två inte fungerar i konflikthanteringen. 
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Informanterna anser att rastvakterna och rastvärdarna ska vara synliga för barnen för att 

kunna förebygga konflikter. Intrycket jag fått av pedagogerna i deras intervjuer, är att det 

inte finns tillräckligt många ute på skolgården under lunchrasten. Som en konsekvens av 

att det inte är tillräckligt med personal ute går det inte att skapa en stödjande miljö på 

exempelvis fotbollsplanen och då syns det ännu tydligare att Cohens nivå ett i 

konflikthanteringspyramiden inte efterföljs med att skapa en stöttande miljö i skolan för att 

förebygga konflikter under rasterna. Fortsättningsvis så tar informanten Sven även upp att 

de vuxna som är ute och rastvaktar oftast befinner sig samlade och pratar om något 

irrelevant istället för att fokusera på barnen. Det är lätt att det fokus som ska ligga på 

eleverna ute på skolgården försvinner bort från dem. Sven belyser att tanken när de är ute 

med barnen som rastvakter är att de ska röra på sig så mycket som möjligt för att visa att 

de vuxna finns närvarande dock ser det inte ut så just nu.

Genom detta svar av Sven ser jag att tanken är att fortsätta arbeta mot Cohens nivå två i 

konflikthanteringspyramiden men att det just nu inte ser ut så. Han tar även upp om att 

konflikterna som sker på rasten ska hållas utanför klassrummet för att inte skapa en dålig 

miljö direkt när barnen kommer in från rasten. Sara ser dock arbetet de gör nu, som 

förebyggande och att det arbetet sker “per automatik” och sitter i ryggraden. Hon menar att 

de använder sig av aktiviteter som en metod för att förebygga konflikter där det inte 

behövs planering utan att det sker mer spontant och vardagligt.

När det gäller nivå två i Cohens konflikthanteringspyramid, dvs att eleverna själva ska lösa 

konflikterna mellan varandra, så är inte pedagogerna riktigt där ännu, men det är något 

som de tar upp i sina intervjuer att det är ett mål. Ett annat sätt pedagogerna skulle kunna 

arbeta med konflikthantering är att arbeta för att barnen själva ska kunna lösa konflikterna 

och att ett tredje barn ska agera medlare istället för en vuxen. Det stämmer även överens 

med Kolfjors forskning om att låta barnen själva vara medlare, vilket även har likheter med 

Cohens nivå tre i sin konflikthanteringspyramid. Gällande nivå fyra, att stoppa konflikten 

disciplinärt, så är det ingenting som uppkommit i intervjuerna.
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8. Didaktiska konsekvenser 
I studien framkommer att om organiserad rastverksamhet inte utförs på skolan riskerar en 

del barn att hamna utanför gruppen och känna sig exkluderade under rasterna. Barn som 

har svårt med det sociala samspelet känner sig ofta utanför och osynliga under raster där 

organiserad rastverksamhet inte finns. Vanligtvis så är det de som inte är så pratglada eller 

utåtagerande. Det är då bra med organiserade aktiviteter för de eleverna så att de också 

inkluderas och fångas upp. När pedagogerna inte känner att de har fler kollegor ute faller 

möjligheten till att organisera rastaktiviteter vilket kan resultera i att vissa barn hamnar 

utanför. Det verkar vara en resursfråga där det behövs både mer kvalitet och kvantitet. 

Framförallt så behöver fritidspedagogerna som håller i den organiserade rastverksamheten 

täckas upp med fler personal vid lunchrasten. Det tror jag beror på att personalen sitter i 

matsalen och äter pedagogisk lunch. De sitter kvar med de sista barnen som har fått till 

uppgift att torka borden. Detta leder till att barnen som inte ska torka får gå ut på rast och 

som en konsekvens av detta blir det fler barn per pedagog ute än det var tänkt. Här syns det 

tydligt att det bästa vore om alla fritidspedagogerna vore ute samtidigt under lunchrasterna 

för kunna hålla i organiserade aktiviteter. Givetvis är detta svårt att få till på grund av olika 

anledningar så som tid och personal. Det framkommer även att mer tid behövs till att 

pedagogiskt planera aktiviteter utefter barnens behov. Om fritidslärarna inte får mer än en 

halv timma schemalagt i veckan så kan risken bli att det inte blir en tillräckligt bra 

organiserad rastaktivitet med en pedagogisk planering i grunden.

Jag har uppfattat att konflikterna som sker på fotbollsplanen handlar om att ju fler barn det 

finns där, desto större är risken för konflikter speciellt om det är blandade klasser som 

befinner sig där samtidigt. Mycket av dessa konflikter sker på grund av att barnen har olika 

regler och därför kan det vara bra att redan inför varje skolstart informera och påminna 

eleverna om vilka regler som gäller på fotbollsplanen och framförallt om det har blivit 

några ändringar. Att pedagogerna finns ute på rasten anser jag som en viktig del i att 

förebygga konflikter. En stor del för fritidspedagoger är att arbeta med värdegrundsarbete 

förslagsvis med stöd av leken. Att kunna lära barnen hur man är en bra vän, att alla får vara 

med i leken, respektera att vi alla är enskilda individer och att alla är bra på olika saker i 

livet. Genom arbetet med organiserade rastaktiviteter tydliggör pedagogerna att arbetssättet 

de har innefattar dessa moment. 
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Fritidslärarna antyder att de äldre barnen inte behöver röra på sig lika mycket som de äldre. 

Men jag tror att det handlar om att de inte har hittat rätt sätt för att nå ut till barnen, 

alternativt behöver de ändra planeringen av organiserad rastverksamhet. Det kanske 

stämmer att de inte har lika mycket energi att göra sig av med i jämförelse med de yngre 

barnen. Jag tror dock att det beror på att när de blir äldre så hamnar barnen lättare i mer 

stillastående lekar varpå det inte syns lika tydligt hur mycket de egentligen behöver vara 

aktiva för att må bra.

Jag håller med Lisa i hennes syn på klasslärarna. Det är ofta som klasslärarna inte kan se 

helheten i hur stor betydelse rasten har för barnen. Jag har av egen erfarenhet märkt att 

barnen mår bra av rast, att det finns möjlighet för oss fritidspedagoger att arbeta med 

barnens lärande kring turtagning, sociala aspekter, regler och värdegrundsarbete. Jag har 

även märkt att barnen utvecklas under rasterna, även om det inte bedöms i betygen. Till 

exempel utvecklas dem psykiskt i det sociala samspelet men även i att de lär sig att hantera 

konflikter. När det kommer till fri lek anser jag att barnen är i behov av att få leka fritt då 

de inte alltid vill eller behöver något som organiseras upp. Det är bra att pedagogerna 

erbjuder en rastaktivitet men att det inte är något barnen är tvungna att göra. Rasten ska 

vara valfri och inget ska vara påtvingat då vissa elever behöver få rekreation från sina 

bestämda lektioner som de måste utföra och vara med på. Därför är det viktigt att låta 

barnen själva välja vad de vill göra under sin rast.
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9. Metoddiskussion
Utifrån resultatet av min intervjustudie har jag fått en större inblick i pedagogernas syn på 

rastverksamheten, dvs. hur de arbetar med rastverksamheten och konflikthantering. Den 

kvalitativa metoden med semistrukturerade intervjuer har varit relevant för att kunna 

besvara syftet och frågeställningarna. Metoden har gett mig mycket insamlat material om 

pedagogernas syn på rastverksamheteten, hur uttrycker att de arbetar med 

rastverksamheten och hur de förebygger konflikter. Jag har här utgått från det Bryman 

(1997, s 64) beskriver om att den kvalitativa metoden används för att få bredare insikt i den 

sociala verkligheten, som rör personer och olika situationer. Det var meningen med studien 

då jag ville få en bredare insikt för respondenternas verkliga åsikter. När jag utförde 

intervjuerna så utgick jag även från Brymans (1997, s.77) kvalitativa forskning, där viljan 

att se normer och värden utifrån de studerade personernas egna perspektiv då intervjuaren 

skall se saker och ting genom aktörernas ögon. Användningen av diktafonen gav mig 

möjligheten att noggrant kunna lyssna på responternas uttalanden flera gånger så att jag 

inte missade något när jag transkriberade materialet.



REFERENSER 

Bell, J., Waters, S. & Nilsson, B. (2016). Introduktion till forskningsmetodik. 5. uppl. ed. 
Lund: Studentlitteratur.

Bryman, A. (1997). Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning. Lund: 
Studentlitteratur.

Grindberg, T., Jagtøien, G.L. & Lindelöf, I. (2000). Barn i rörelse: fysisk aktivitet och lek i 
förskola och skola, Lund: Studentlitteratur.

Hakvoort, I. & Friberg, B. (2015). Konflikthantering i professionellt lärarskap. 3. uppl. 
Malmö: Gleerups.
 
Jensen, M. (2013). Lekteorier. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur.

Kolfjord, I. (2009). Konflikthantering i skolan: kamratmedling framför nolltolerans. 1. 
uppl. Malmö: Studentlitteratur.

Lantz, A. (2013). Intervjumetodik (3. uppl.). Lund: Studentlitteratur.

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: reviderad 2018. Femte 
upplagan (2018). Stockholm: Skolverket. 
http://www.skolverket.se/publikationer?id=3975

Patel, R., & Davidson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder : att planera, genomföra 
och rapportera en undersökning (4., [uppdaterade] upp l.). Lund: Studentlitteratur.

Pihlgren, A. (2019). Rasten : Möjligheternas mellanrum. Upplaga 1. Lund: 
Studentlitteratur.

Pihlgren, A. (2017). Fritidshemmets mål och resultat : att planera och utvärdera . Upplaga 
1. Lund: Studentlitteratur.

Säljö, R. (2014). Lärande i praktiken : ett sociokulturellt perspektiv. 3. upp. Lund: 
Studentlitteratur.

Trost, J. (1997). Kvalitativa metoder 2:a uppl., Lund: Studentlitteratur. 

Utbildningsradion (2011). Det händer på rasten
https://urskola.se/Produkter/164733-Friare-kan-ingen-vara-Det-hander-pa-rasten/(hämtad 
2019-05-06)

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet.
http://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.

Wallman, J. (2018). Fritidspedagogiskt lärande. Stockholm: Lärarförlaget.

http://www.skolverket.se/publikationer?id=3975
https://urskola.se/Produkter/164733-Friare-kan-ingen-vara-Det-hander-pa-rasten/(h%C3%A4mtad


Bilagor

Bilaga 1 

              Informationsbrev                          Datum 2019-04-02
                           
Jag heter Andreas och studerar till grundlärare med inriktning mot fritidshem vid 
Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT. 

Under sista terminen ska vi studenter genomföra ett examensarbete där ett valt område 
skall undersökas. Jag har valt att fokusera på användandet av rastverksamhet i fritidshem. 
Jag kommer genom intervjuer undersöka fritidslärarnas syn på rastverksamhet. 
Intervjuerna kommer att spelas in om medgivande ges från läraren. 

I undersökningen utgår jag ifrån de forskningsetiska principerna, vilka innebär att:

• Alla uppgifter i undersökningen kommer att behandlas med största varsamhet, så att inga         
  obehöriga kan ta del av dem.  

• De uppgifter som framkommit i undersökningen används enbart för denna undersöknings   
  syfte. 

• Alla uppgifter kring deltagarna i undersökningen kommer att vara konfidentiella. Fiktiva  
   namn på barn/elever, pedagoger och skola används så att allas identiteter skyddas. 

• Undersökningen är frivillig och det går när som helst att avbryta deltagandet. 

Med vänliga hälsningar 

Andreas Oueis



Bilaga 2
                HÖGSKOLAN I BORÅS               2019-04-14        
                            AKADEMIN FÖR BIBLIOTEK, 
                           INFORMATION, PEDAGOGIK OCH IT
                  
                      Andreas Oueis

Samtycke till insamling och behandling av uppgifter om dig

Som en del av kursen Att utforska pedagogiskt arbete för grundlärare med inriktning mot arbete 
i fritidshem vid Högskolan i Borås utför jag en studie med syftet att undersöka synen för 
rastverksamhet.

Uppgifterna kommer att användas för att få en bild av rastverksamhet.

Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig för behandlingen, som sker med stöd av 
artikel 6.1 (a) i dataskyddsförordningen (samtycke). 

Uppgifterna kommer att användas av oss samt vara tillgängliga för lärarna på den aktuella 
kursen och centrala administratörer vid högskolan. Uppgifterna kan dock vara att 
betrakta som allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut i det fall som någon 
begär det i enlighet med offentlighetsprincipen. 

Uppgifterna kommer att lagras inom EU/EES eller tredje land som EU-kommissionen 
beslutat har en skyddsnivå som är adekvat, dvs. tillräckligt hög enligt 
dataskyddsförordningen. Uppgifterna kommer att raderas när de inte längre är 
nödvändiga. 

Resultatet av studien kommer att sammanställas i avidentifierad form och presenteras så att 
inga uppgifter kan spåras till dig. 

Du bestämmer själv om du vill delta i studien. Det är helt frivilligt att lämna samtycke, och du kan 
när som helst ta tillbaka ett lämnat samtycke. Dina uppgifter kommer då inte att användas mera. På 
grund av lagkrav kan högskolan dock vara förhindrad att omedelbart ta bort uppgifterna.

Jag samtycker till att uppgifter om mig samlas in och behandlas enligt ovan.

Underskrift

Namnförtydligande

          Ort och datum



Bilaga 3 
      
                    Inledningsfrågor

1. Hur gammal är du?

2. Vad är det för utbildning du har?

3. När tog du examen och hur länge har du jobbat på skolan?
                                
                                Huvudfrågor

3. Vad är din syn på rasten i förhållande till det schemalagda skolarbetet?

4. Hur är din syn på den organiserade rastverksamhet jämfört med fri rast?

5. Finns det pedagogiskt styrda rastaktiviteter under rasterna?

6. Varför har ni organiserad rastverksamhet?

7. Hur upplever du rastverksamheten på skolan?

8. Hur ser era förutsättningar ut för att planera rastverksamheten?

9. Upplever ni att det uppstår mycket konflikter under rasterna?

10. Hur arbetar ni förebyggande med konflikter som uppstår under rasterna?

11. Använder ni rastaktiviteter som en metod för att förebygga eventuella konflikter?

12. Hur arbetar ni för att lösa konflikterna under rasterna så de inte hamnar under 
lektionstid?

13. Har du något mer att tillägga om rastverksamheten eller om konflikt arbetet?



Besöksadress: Allégatan 1 · Postadress: 501 90 Borås · Tfn: 033-435 40 00 · E-post: registrator@hb.se · Webb: www.hb.se


