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Abstrakt  
 

Denna studies syfte är att beskriva elevers och pedagogers uppfattningar om den sociala interaktionen i 

rastmiljöer vid två skolor. Denna studie har tolkats ur ett hermeneutiskt perspektiv. Studiens skribenter 

har valt att använda ostrukturerade- och semistrukturerande intervjuer som metod, för att undersöka 

elevernas och pedagogernas uppfattningar om den sociala interaktionen i rastmiljöerna. I resultatet 

har det framkommit att eleverna anser att trygghet är detsamma som att någonting är roligt, det är 

viktigt att ha kompisar, känna sig trygg på rasten och att det finns många vuxna ute på skolgården. 

Rastvädarna anser att utomhuspedagogiken är lika viktigt som lärandet i klassrummet. Rastvärdarna 

arbetar aktivt med inkludering och konflikthantering för att alla elever ska känna trygghet under 

rasten.  

  

 

Nyckelord 
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Inledning  
Skolgården är en social arena där eleverna skapar goda sociala relationer. I en intervjustudie av 

Larsson, Norlin & Rönnlund (2017) beskriver de att det framkommer att lärarna värdesätter 

skolgården högt. Däremot är resultatet väldigt olikt hur lärarna använder sig av skolgården för att 

skapa sociala relationer. Några ser sig själva som rastvakter, medan andra aktivt använder skolgården 

som en resurs i att arbeta med att stärka elevernas relationer. Eleverna har också intervjuats i studien. 

De ser skolgården som en plats där man skapar sociala relationer med andra elever, både från klassen 

och med elever från andra klasser. De tyckte även att rastaktiviteter var viktiga under rasten. Däremot 

ansåg de inte att undervisning sker under rasten (Larsson et al., 2017).  

 

Skolgården ses idag som en viktig lärandemiljö i skolan. Skolan är elevens arbetsplats, där trygghet 

för elever är högt prioriterat för pedagogerna. Vi anser att det är viktigt att vårdnadshavare känner 

trygghet när eleverna befinner sig på skolan, under pedagogernas uppsikt. Rektorer har ansvaret för 

att verksamheten ska bedrivas på ett sätt där ohälsa och olyckor förhindras. Miljön och dess 

utformning ska användas för maximalt lärande för eleverna och ses som en trygg plats för eleverna. 

Om det finns många vuxna ute under rasten, känner eleverna sig trygga.  

 

Att vuxna finns där antyder, ur ett vuxenperspektiv, dels att verksamheten är viktig, dels att man 

eftersöker social kontroll över de aktiviteter som försiggår. (Klerfelt & Haglund, 2011, s. 178-179). 

 

Rasten är en stor del av elevernas vardag under deras tid i skolan. Därför är det viktigt att eleverna 

känner en trygghet på skolgården.  

 

Skolan ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära. 

(Skolverket, 2016, s. 11). 

 

När en elev upplever otrygghet på skolan kan olika fenomen uppkomma, exempelvis frånvaro och 

konflikter. Det är inte alltid möjligt att vuxna finns överallt ute på skolgården. En del elever ser detta 

som ett bra tillfälle att kunna göra som de vill när vuxna inte är närvarande, medan andra undviker 

att vara på platser utan vuxna för att undvika obehag. Pihlgren (2011) uttrycker att utomhusmiljön 

oftast ses som friare än i klassrummet och där kan ofta utanförskap och mobbing bedrivas lättare. Det 

är viktigt att det finns rastvärdar1 ute på skolgården, för att eleverna ska kunna känna sig trygga. 

Wrethander och Karlsson (2015) beskriver att eleverna uttrycker att rastvärdar måste ha kunskap om 

och intresse av, hur elever skapar kompisrelationer samt hur de bygger upp sin sociala sfär. Har 

rastvärden kunskap om hur hen ska hantera olika situationer, behöver hen inte lägga skuld på någon 

utan kan istället utgå från den ömsesidighet som ingår i det sociala samspelet. Couper (2011) skriver 

att i många länder värdesätts inte rasten för eleverna. Lek och sociala relationer ses inte som viktigt. 

Vuxna ser rasten som en jobbig stund där de måste vara "poliser" eller delaktiga i leken. De försöker 

minimera risken att eleverna ska skada sig under rasten, smutsa ner sig, förstöra kläderna, bli ledsen, 

                                                      
1 Rastvärd refereras i denna uppsats till pedagoger eller andra vuxna som är ute på elevernas rast och 

håller uppsikt på eleverna. 
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bli arg eller för glada. Detta ses i studien som missgynnsamt för eleverna, då dem missar utveckling, 

deltagande och optimal hälsa.  

Problemformulering 

Den sociala interaktionen är viktigt på rasten för att eleverna ska känna en trygghet. Den sociala 

interaktionen i denna studie refererar till hur eleverna ser på denna samt hur rastvärdar bidrar till en 

trygghet på rasten. Det krävs ett dagligt arbete från alla pedagogerna på skolan, för att alla elever ska 

känna trygghet under hela skoldagen. Lärandet som sker under rasten kan ses som lika viktig som 

klassrumspedagogiken. Enligt Skolinspektionen (2015) är trygghet ett villkor för att alla elever ska 

kunna ta in det som lärs ut. Elever som känner sig otrygga, har svårt att ta in ny kunskap. Skolor som 

arbetar aktivt med kränkande behandling, har ofta elever som känner sig trygga. Larsson et al. (2017) 

skriver att många skolor har bytt ut rastvakterna som tidigare gick runt och vaktade eleverna under 

rasten och istället infört rastvärdar eller aktivitetspedagoger som anordnar aktiviteter för eleverna 

under rasten. Dessa pedagoger aktiverar eleverna och ser till att alla som vill får vara med. Därför 

formades problemformuleringen till: Hur ser den sociala interaktionen i rastmiljöer ut?  

Bakgrund     

Kamratrelation 

Ihrskog (2006) som är filosofie doktor i pedagogik på Växjö Universitet, skriver att eleverna tillbringar 

många timmar varje dag tillsammans med jämnåriga kamrater. 

Barn befinner sig i grupper av jämnåriga större delen av dagen och i många år under sin barndoms- och 

ungdomstid. De är tillsammans med andra barn vare sig de vill eller inte. (Ihrskog, 2006, s.15). 

Det är framförallt de yngre eleverna som inte kan välja vilka de ska vara tillsammans med. Här gäller 

det att det finns professionella vuxna som kan hjälpa eleverna med den sociala delen. Vuxna har en 

viktig roll att skapa relationer och att alla elever mår bra. Ihrskog (2006) har studerat elevernas syn på 

kamratskap i sin studie. Alla eleverna i studien ansåg att det är viktigt att ha kamrater att leka och 

vara tillsammans med. Ingen vill vara ensam. Eleverna tycker att det är en skillnad på att vara kamrat 

och kompis. Kamrat kan man vara med alla, men kompis är man bara med några få. En kompis är 

någon man liknar och skapar en relation med. Ihrskog (2006) insåg även i sin studie att skolans värld 

inte räcker till, om hon ska studera kompisrelationer. Eleverna vill gärna leka med en kompis efter 

skoldagens slut, de följer med varandra hem. Eleverna själva tycker att det är viktigt att ha kompisar i 

skolan. Det är en trygghet och det blir då mycket roligare att gå dit. Att ha kompisrelationer ger glädje 

och tillfredsställelse. Dessutom skapar det identitetsskapande och välmående. Många 

kompisrelationer fortsätter även efter skoldagens slut (Ihrskog, 2006).  

Under skoldagen ser Ihrskog (2006) vid sina observationer att alla elever söker sig till andra elever, 

men många söker sig bara till vissa, trots att det finns många att välja på. Alla eleverna tycker att en 

kompisrelation innebär att man känner sig trygg, delaktig och att man hör samman med någon. De 

elever som deltagit i studien tycker inte att de vuxna bidragit någonting i deras sociala relationer. De 

tycker att de vuxna stått på sidan om och tittat på. Rönnlund (2015) konstaterade att eleverna 

tillbringade tiden på skolgården på särskilda platser, med specifika relationer, men också där känslor 

och kroppsliga uttryck knyts. Hur platserna på skolgården används samt vilka relationer och 

upplevelser den förknippas med hos eleverna, detta kan exempelvis vara beroende hur platserna 
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uppfattas. Cosmovici Idsøe (2016) skriver att ha kamratstöd minskar stress för eleverna. Dessutom 

utvecklar det social anpassning och utveckling. Att få uppleva känslan av att ha kamrater innebär 

känslor som glädje, spänning och entusiasm. Känslor som dessa, påverkar elevernas tänkande och 

beteende. Välbefinnandet ökar och god psykisk hälsa främjas. Detta påverkar inlärningen i skolan 

positivt och motivationen ökar. Kamratrelationer har psykisk inverkan och visar hur elever anpassar 

sig till de möjligheter och utmaningar som de utsätts för. Ihrskog (2006) påpekar att det krävs kunskap 

för att skapa kompisrelationer. Det är viktigt att ha kompisar, då känner individen sig betydelsefull. 

Har individen kompisar behöver man inte känna sig ensam, vilket ökar tryggheten.  

 

Holder och Coleman (2015) skriver att om man har kompisar ökar ens välbefinnandet. De som har en 

kompis lär sig att känna förtroende för någon och de lär sig att släppa in någon utomstående i sin 

personliga sfär. De elever som har bra kompisrelationer hanterar även stress bättre, de får bättre 

självkänsla, känner sig mindre ensamma och risken för depression minskar. Eleverna lär sig hantera 

de regler som finns i den sociala samverkan och självkänslan följer eleven upp i åldrarna. Elever som 

inte upplevt bra kompisrelationer riskerar att få en sämre mental hälsa, kan känna sig missanpassade 

och kan få sociala svårigheter i vuxen ålder. Att ha bra kompisrelationer ger många positiva följder, 

såsom sällskap, ett egenvärde, känslomässig trygghet, kärlek och välbefinnande. Det har gjorts väldigt 

lite forskning angående vilken betydelse bra kompisrelationer har för just yngre elever. Forskningen 

har begränsats till endast vuxna och tonåringar. Genom vänskap lär man sig att lösa konflikter och 

problem och man lär sig att samarbeta. Genom detta lär man sig att behålla sin kompisrelation. Mac 

Arthur (2013) uttrycker att vänskap är viktigt för alla barn och ungdomar. Detta bidrar till deras 

utveckling, deras lärande och deras livskvalitet. Sociala relationer är viktiga och skolan bör ta behovet 

på allvar. Skolpersonalen kan uppmuntra och stödja eleverna i deras kompisrelationer. Goswami 

(2012) beskriver att sociala relationer är en viktig del av vardagen och den ökar vårt välbefinnande. 

Människor som är lyckliga och mår bra har en större tendens att ha starka relationer. Ihrskog (2006) 

uttrycker att med en kompis kan individen vara sig själv och individen kan delge känsliga saker om 

sig själv. Om en elev känner trygghet är möjligheterna stor att eleven får det lättare med inlärningen.  

 

Ihrskog (2006) skriver att de elever som har bra kompisrelationer är duktiga på att lösa konflikter och 

att de är duktiga att bidra med positiv anda. Kan inte eleven de sociala reglerna, hamnar eleven lätt i 

onåd med andra elever. De behöver då göra sig ännu mer synliga genom att ta saker eller kanske bli 

fysisk med de andra eleverna. Här behöver lärare vara kunnig för att kunna hjälpa den elev som söker 

kontakt, med att förstå de sociala koderna. Har eleven däremot lätt för att be om ursäkt om det skulle 

behövas, ses eleven inte som ett hot mot andra barn och då får eleven också delta. Genom att få 

respons från kompisarna i det sociala samspelet, lär individen känna sig själv och andra. På detta vis 

bygger individen upp sin sociala kompetens. För att skapa sin identitet behövs självkänsla och att ha 

en självbild. Att lära sig det sociala samspelet är inte alltid så lätt. Det krävs att det finns vuxna runt 

omkring som hjälper till, men det behövs även jämnåriga kamrater. Att vara fysisk, skvallra eller inte 

vara snäll, kan vara ödeläggande för barns utveckling och lärande. De vuxna kan lära ut de sociala 

koderna på ett teoretiskt sätt, medan jämnåriga kan genomföra dem praktiskt. Det informella lärandet 

som sker på den fria tiden, kräver socialt samspel. Om en elev inte har någon kompisrelation går 

denne miste om en hel del lärande. Holder och Coleman (2015) har forskat i vikten av att elever har 

kompisrelationer. Där elevernas familjemedlemmar är viktiga som förebilder när det gäller att lära sig 

de sociala koderna inför kompisrelationer. I hemmet kommer eleven i kontakt med konfliktlösning, 

trygghet och samarbete till en början och är vägledande när eleven skapar relationer med 
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utomstående. Många elever har inte fysiska vänner utan låtsaskamrater. Dessa ses som lika 

betydelsefulla och ger samma effekt som "riktiga" kamrater. Ett sätt att skaffa sig kompisrelationer är 

att delta i sportsliga aktiviteter som dessutom bidrar till välbefinnande. Här skapas många relationer. 

Baines och Blatchford (2009) skriver att sociala relationer skiljer sig mellan pojkar och flickor på 

skolgården. Pojkarnas kompisrelationer kan variera beroende på vilken aktivitet som utförs. Flickorna 

umgås med sina starka kompisrelationer, inte med vilken kamrat som helst. Detta medför att pojkarna 

har ett större nätverk än flickorna. Forskningen visar att flickor ibland samlas i större grupper, men 

detta brukar inte vara en hållbar relation, eftersom de återigen går tillbaka till en mindre konstellation. 

Pojkarna klarar av att ingå i större konstellationer eftersom de ofta har ett gemensamt intresse för en 

aktivitet som till exempel fotboll. Villanen och Alerby (2013) skriver att elever värderar platser där de 

känner sig trygga och där de kan röra sig fritt. Eleverna själva berättar i studien att sociala relationer, 

både med lärare samt elever är viktiga på skolgården. Allra viktigast anser de att relationerna med 

kompisarna är. Att ha roligt och att få leka är av stor betydelse. Att ha gemensamma upplevelser är 

stort. Eleverna anser även att det är roligt när vuxna är med i leken. Redan vid tre års ålder börjar barn 

skaffa kompisrelationer och ju äldre de blir, desto viktigare blir det att ha sociala relationer (Fjällhed & 

Jensen, 2013).  

Burriss och Burriss (2011) skriver att det är viktigt för eleverna att vara ute på skolgården under 

rasten. Där skapas sociala relationer och eleverna bygger upp sin känslomässiga förståelse för andra. 

Genom detta känner eleverna tillfredsställelse och de stärker sin sociala kompetens. Genom att vuxna 

finns ute under rasten, minskar konflikter och eleverna känner trygghet. Elever som leker tillsammans 

lär sig vilka regler som finns, de får tålamod och de förstår andras känslor. Detta är viktigt och 

erfarenheten följer eleverna upp till vuxen ålder. För elever som har svårt att bygga sociala relationer 

under barndomen, är sannolikheten stor att de senare kommer att hoppa av skolan eller blir 

ungdomsbrottslingar.  

Ramstetter, Murray och Garner (2010) anser att efter rasten blir eleverna mer uppmärksamma och kan 

genomföra lektionerna på ett bättre sätt. Dessutom hjälper rasten till med en öppning för att eleverna 

kan utveckla sociala relationer som inte kan uppnå lika lätt i en klassrumsmiljö. Eleverna bör 

uppmuntras, inte nödvändigtvis med att de ska vara fysiskt aktiva, men det bör ses som ett 

komplement till lärmiljön i klassrummet. Genom lek på rasten lär sig eleverna 

kommunikationsförmågor, inklusive samarbete och problemlösningar vilket är värdefullt. Gasser och 

Malti (2012) skriver att vänskap har positiva effekter på elevers sociala utveckling. Genom att umgås 

med sina vänner lär de sig att se andras perspektiv, reflektera över både sina egna och andras 

moraliska argument, samarbeta och tillsammans hitta lösningar genom att diskutera med varandra.  

Gustafsson (2009) skriver att flickorna leker gärna nära skolbyggnaden, medan pojkarna gärna leker 

över stora delar av skolgården. Pojkarna har i studien uppgett att de gärna tillbringar rasten på 

fotbollsplanen. Flickorna svarade att de helst undviker fotbollsplanen eftersom det händer mycket 

där. Många av flickorna väljer att leka två och två för sig själva under rasten. Vid King rutan leker 

både flickor och pojkar, men kommer det äldre elever går de helst därifrån.  
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Skolgården 

Skolgården kan ses som elevens "egna" frizon på skolan, där de får möjlighet att röra sig friare än 

inomhus och välja fritt bland aktiviteter och kamrater. Rönnlund (2015) som är universitetslektor på 

Umeå Universitet, skriver att skolgården är viktig för att eleverna ska lära känna både sig själva och 

andra. Rasten ses som en fri tid som eleverna själva bestämmer över, både vad de ska göra och med 

vem, under uppsikt av vuxna. I Rönnlunds (2015) artikel genomfördes det en rundvandring där 

forskaren samtalade med eleverna, där de både samtalade om skolgården och även agerade på den. 

Eleverna betraktade skolgården som ett aktivitetsrum där eleverna förväntas att vara fysisk aktiv. 

Eleverna beskriver att framsidan av skolan är en trygg plats, eftersom det är många människor som 

rör sig där och att det är nära till dörren, där det finns en lärare nära tillhands. En otrygg plats som 

eleverna beskriver, är när de ska gå in efter rasten så passerar de över innergården där det pågår 

fotbolls- och basketmatch, vilket gör att eleverna känner sig otrygga, eftersom de är rädd att få en boll 

på sig. Larsson et al. (2017) beskriver också i sin studie att många elever upplevde att asfalterade 

planer där det spelades boll, var en plats som de såg som otrygg. Rönnlunds (2015) artikel visar på att 

skolgården hör hemma i en utsträckning om hur eleverna upplever skolgården fysiskt, samt hur 

sociala relationer kan påverka deras upplevelser. I den utsträckningen blir också känslor som trygghet 

och otrygghet märkbar.  

Couper (2011) menar att tiden på skolgården kan vara negativ för både pedagoger och elever. Många 

elever i hennes undersökning menar att skolgården är en farlig plats, speciellt när den saknar 

lekredskap eller att det inte finns tillräckligt med alternativ för lek. Larsson et al. (2017) har intervjuat 

individer i olika åldrar om hur de upplevt rasten och skolgården. De allra flesta hade positiva minnen 

och erfarenheter. Några yngre elever berättade att det är viktigt att det finns materiell utrustning på 

skolgården och att de kan umgås med kompisar. De vill också att det finns många vuxna ute på 

gården. Larsson et al. (2017) uttrycker också att många föräldrar idag väljer skola till sina barn efter 

hur skolgården är utformad eftersom de ser det som viktigt. Couper (2011) beskriver att skolgården 

inte enbart är en plats för att få en paus. Skolgården är en lärande plats, där eleverna får upptäcka, 

nöjen, spänning, fantasi och kul och skratt finns i överflöd. Skolgården är även en plats där eleverna 

hamnar i konflikter, ilska och aggression (Couper, 2011).  

Sandberg och Heden (2011) skriver att lärarna som intervjuades ansåg att leken är viktigt och positivt 

för eleverna, dock ansågs leken som en tveksamhet i undervisningen. Leken som används i pausen 

var en sak, men att använda detta i undervisningen ansågs inte vara naturligt. Leken kan användas 

som ett verktyg för att kunna lösa problem av olika slag. Genom att använda sig av flera sinnen och 

att delta i leken skulle kunna göra att processen hos eleverna gör att de lättare tar in det som de har 

lärt sig. Att göra lektionerna mer lekfull, anser eleverna att det blir roligare och de blir mer motiverad 

med skolarbeten. Det blir en positiv spiral av lärandet anser lärarna, där de även kände att eleverna 

kan kontrollera sina känslor och att visa mer hänsyn i klassrummet, genom leken. Lärarna betonar 

vikten av lek för eleverna och den positiva effekten på bland annat de sociala aspekterna av 

motivation, säkerhet, sökande efter identitet och försök på olika roller (Sandberg & Heden, 2011). 

Wrethander (2010) uttrycker att eleverna lär sig genom olika verksamheter i skolan att vara lika och 

olika med lika värde. Eleverna upptäcker sin egen roll i det sociala samspel som utspelar sig. Aybuke 

och Zekiye (2017) skriver att elever som leker med andra elever utvecklar och förbättrar insynen i 

relationer med andra, de lär sig samarbeta, utvecklar talet och får erfarenheter. Genom att leka 

tillsammans lär de sig att samarbeta och hjälpa varandra. Elever som leker blir mer socialt aktiv och 

utåtriktad. De elever som leker under rasten har sedan lättare för inlärning i klassrummet.  
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Eftersom barnens arbete med att skapa en egen kamratkultur alltid pågår oavsett inblandning från 

vuxna, blir vuxnas försök att påverka och ingripa verkningslöst då barnen ändå använder de vuxnas 

agerande som resurs och omvandlar det till gagn för sitt arbete. (Wrethander och Karlsson, 2010, s. 184-

185). 

Enligt Larsson et al. (2017) har eleverna större möjlighet att styra över vad som händer på rasten än 

vad de har i klassrummet. Larsson et al. som forskat i ämnet säger att det alltid har varit så, men att de 

senaste femtio åren har rasten förknippats med konflikter och en social problematik. Detta i 

kombination med att många skolor har slitna skolgårdar samt att skolgårdens yta minskar. Detta leder 

till mobbing, missbruk och allmän oro. De senaste tjugo åren har intresset för utveckling av skolgårdar 

ökat. Planering och renoveringar har utförts och tillgången till vuxna ute på rasten har ökat. I och med 

detta ökar elevernas lust till lek och att skapa sociala relationer (Larsson et al., 2017). Larsson (2013) 

skriver i sin avhandling att skolgården inte alltid har setts som viktig för eleverna ur ett pedagogiskt 

synsätt.  

Priamikova (2010) påpekar att i Ryssland ingår social träning i skolorna vilket föräldrarna är väldigt 

positiva till. Det ses som stor vikt att eleverna lär sig hur man möter andra människor på ett bra sätt. 

Social kompetens värdesätts lika högt som övriga studier av både lärare och föräldrar. Många ryska 

föräldrar har inte kunskap och möjlighet att lära sina barn de sociala koderna. Skolan anses ha både 

resurser och kunskap att lära eleverna detta, både teoretiskt och praktiskt. Syrjäläinen, Jukarainen, 

Värri och Kaupinmäki (2015) beskriver att i Finland får eleverna lära sig att vara sig själva och att de 

är unika. De får stöd i att utveckla sitt självförtroende och de uppmuntras till att uttrycka sig, ta 

ansvar både för sig själv och för andra människor. Schellerup Nielsen (2011) skriver att det är viktigt 

för eleverna att de får lära sig och träna på sociala kvaliteter. Kan eleverna samarbeta, förstå sig själva 

och andra, reflektera och iaktta kommer inlärningen att gå betydligt lättare. Förmåga, kunnande och 

skicklighet hänger ihop med socialt kunnande och inlärning. Utan den sociala omfattningen skulle 

eleverna känna sig omringad av bestämmelser och av gammal vana i skolarbetet. De skulle heller inte 

förstå varför de ska lära sig. På det viset får eleven svårt att sätta allt i ett sammanhang, deras värld 

förlorar mening och bli svår att förstå. Eleven vet helt enkelt inte hur hen ska agera socialt. Det är av 

stor vikt att arbeta med detta och att eleven trivs i skolan. Då går allt att sammanfoga. Genom att 

skapa relationer och träna sociala färdigheter, utvecklas deras färdigheter. Skolan har ett viktigt 

uppdrag att lära och utveckla elevernas samspel och sociala färdigheter, så att eleverna blir 

kompetenta samhällsmedborgare (Schellerup Nielsen, 2011). 

Syrjäläinen et al. (2015) skriver att det finns en brist i forskningen angående hur elever uppfattar 

trygghet i skolan. Många studier har gjorts angående mobbing, våld och hälsostatistik. Syrjäläinen et 

al. (2015) berättar att läraren har en viktig roll för eleverna. Denne kan vara den enda trygga person 

som finns i deras närvaro. Läraren kan få agera många roller såsom präst, psykolog eller 

sjuksköterska. Det är under den "fria" tiden som det uppstår kränkningar, under rasten och på väg till 

eller från skolan som eleverna känner sig oroliga att något ska hända dem. När det inte finns 

tillräckligt många vuxna ute under rasten, känner eleverna en större oro att något ska hända. Många 

finska skolor har insett att genom att eleverna får göra sin röst hörd och vara delaktiga, så känner 

eleverna en trygghet i skolan. Vikten av att kunna lita på varandra, acceptera olikheter, att kunna vara 

öppen och samarbete har gjort att eleverna känner sig tryggare under sin tid i skolan (Syrjäläinen et 

al., 2015.) 
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Rastvärdens syn på skolgården 

Brodin (2011) beskriver i sin avhandling att utomhuspedagogik vanligtvis används som ett 

komplement till den traditionella undervisningen som har bland annat en stark koppling till lärande 

om natur och miljö. Detta innebär dock inte att det finns en stor olikhet mellan ett formellt lärande i 

klassrummet och ett informellt lärande utomhus. Ett informellt lärande är ett lärande som äger rum 

utanför den traditionella lärmiljön i klassrummet som miljön utomhus erbjuder för nya möjligheter 

och utmaningar för både elever och lärare. Szczepanski (2013) beskriver att många lärare saknar egna 

relationer till närmiljön, vilket resulterar till en möjlighet till att knyta an till lärmiljöer utomhus i sin 

undervisning. Resultatet visar bland annat att lärare oftast sätter fokus på det praktiska i lärandet 

utomhus, istället för att fokusera på vad som finns naturligt i utomhusmiljön. Där finns stora 

möjligheter till inlärning. Larsson et al. (2017) skriver att när skolans personal tillfrågas om hur de ser 

på undervisningen på skolgården, uppger de att det är en plats för pedagogiska aktiviteter och en bra 

lärmiljö och att de gärna använder skolgården för detta. Här berättar lärarna att de brukar undervisa i 

bild, natur- och miljökunskap, teknik och idrott och hälsa. Trots detta ser lärarna skolgården 

framförallt som en plats där eleverna tillbringar sin tid för rast. Ramstetter, Murray och Garner (2010) 

beskriver att ur en undersökning från 2006-2007 i USA, upptäcktes att 20% av skolorna hade minskat 

rasten med genomsnitt 50 minuter per vecka för att fördela mer undervisningstid. Rasten är en 

nödvändig paus från lektionerna i klassrummet.  

Sammanfattning 

Forskarnas undersökningar visar på att eleverna tycker att det är viktigt med social interaktion och att 

ha kompisar. Detta leder till trygghet och välmående. Genom att skapa relationer och träna sociala 

färdigheter, utvecklas deras färdigheter. Leken kan användas som ett verktyg för att kunna lösa 

problem av olika slag. Pojkarna leker gärna många tillsammans på fotbollsplanen medans flickorna 

leker några fåtal i grupp. I undersökningar har det framkommit att eleverna tycker att det är en 

trygghet att vuxna finns ute under rasten. Det är på den fria tiden som eleverna känner att otrygga 

saker kan hända och finns det då inte tillräckligt många vuxna att ty sig till, känner de sig oroliga. 

Yngre elever kan känna en oro för äldre elever på skolgården. Forskarna har kommit fram till att 

vuxna har ett stort ansvar för eleverna under rasten. Rasten är nödvändig för att eleverna ska få en 

paus från lektionerna i klassrummet.  

  

 



   

 

 

 

10 

Syfte och Metod  

Denna studie har tolkats ur ett hermeneutiskt perspektiv, vilket betyder att vi har tolkat svaren som 

informanterna har delgett tillsammans med den tidigare forskningen, samt att hermeneutiken 

intresserar sig för allt som är meningsfullt. Ett sätt att uppnå denna förståelse är att förstå texten mot 

bakgrund av författarnas verk (Brinkkjær & Høyem, 2013). För att samla in mer information om det 

valda området att beskriva elevers och pedagogers uppfattningar om den sociala interaktionen i rastmiljöer vid 

två skolor, har metoden ostrukturerade- och semistrukturerande intervjuer valts. Med ostrukturerade 

intervjuer menas att det inte finns några intervjufrågor utan utgår från ett blankt papper. Med 

semistrukturerande intervjuer menas att alla frågor är förbestämda, alla informanterna får samma 

frågor. Ostrukturerade intervjuerna har genomförts med elever i form av samtalspromenader, samt 

semistrukturerande intervjuer med pedagoger som är rastvärdar. Anledningen till varför vi har valt 

dessa olika typer av intervjuer till de olika informanterna är för att i samtalspromenaderna för 

eleverna är det svårt att ha förbestämda frågor sedan innan, och till rastvärdarna ville vi få ut 

konkreta svar kring hur de ser på rasten samt hur de arbetar. Intervjuerna genomfördes på två olika 

skolor i mellersta Sverige. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) tar upp att den vanligaste metoden 

för att samla in kunskap inom studier och forskning, är att använda sig av intervjuer.  

Syfte 

Syftet är att beskriva elevers och pedagogers uppfattningar om den sociala interaktionen i rastmiljöer 

vid två skolor.  

 Hur ser den sociala interaktionen i rastmiljöer ut?  

 Vilka faktorer bidrar till trygghet på rasten? 

 Hur arbetar rastvärdarna för att skapa en trygghet för eleverna? 

Tillvägagångssätt 

Denna studie bygger på intervjuer med både elever och rastvärdar, där samtliga befinner sig på 

skolgården under rasten. Intervjufrågorna är utformade efter realitet från bakgrunden men även från 

egna erfarenheter. Eleverna går i förskoleklass samt i årskurs ett och pedagogerna arbetar som 

rastvärdar och med rastaktiviteter. För att få kontakt med elever och pedagoger skickades ett missiv 

ut till två skolors rektorer (se bilaga 1). De båda rektorerna gav tillstånd för att utföra 

samtalspromenaderna. Därefter skickades ett missiv hem till elevernas vårdnadshavare, genom 

klasslärarna (se bilaga 2). I missivet försäkras att informanternas information kommer att hanteras 

varsamt och att de kommer vara anonyma. Tider bokades sedan för att träffa eleverna enskilt eller i 

grupp om två ute på skolgården. Tjugotvå elever har intervjuats. För att skapa goda förutsättningar 

för våra intervjuer, strävade vi efter att ge en trygg atmosfär. Eleverna informerades om syftet och att 

det var frivilligt för dem att delta. Alla barn som hade tillstånd från vårdnadshavare deltog i intervjun. 

En lugn och trygg plats valdes ut för starten av samtalspromenaderna innan eleverna fick visa 

platserna. När barn intervjuas befinner sig alltid den vuxne i ett maktförhållande (Källström Cater, 

2015).  Eleverna fick först peka ut platser på en karta över skolgården där de kände sig trygga samt 

otrygga. Sedan gjordes en samtalspromenad på skolgården, där eleven fick visa de platser som de 

pekat ut. På dessa platser fick eleverna berätta varför stället kändes tryggt eller otryggt. 

Samtalspromenaderna varade i genomsnitt femton minuter. Två rastvärdarna kontaktades och tider 

bokades för intervjuer på respektive arbetsplatser, där de fick ge sin syn på hur de arbetar som på 
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rasten. Eftersom bristen på utbildad personal i fritidshemmen som brukar vara rastansvariga, har 

både utbildad2 och outbildad3 men erfaren personal intervjuats. Back och Berterö (2015) samt Frejes 

och Thornberg (2015) anser att det är viktigt att skapa en bra och trygg atmosfär för informanten. Då 

känner personen förtroende och blir mer avslappnad och kan ge informationsrika svar. Hitta en bra 

och ostörd plats att genomföra intervjun på. Spela in den intervju som ska göras, så att ingen 

information går till spillo. Intervjuerna med personalen tog ungefär tjugo minuter vardera. Innan 

intervjun fick personalen vetskap om vad studien innefattar.  

Urval 

Urvalet av informanter valdes med utgångspunkt från forskningsobjekt som valdes för studien. När 

problemformuleringen formades till att undersöka hur ser den sociala interaktionen i rastmiljöer ut?  

Valdes informanterna till elever samt rastvärdar. Detta valdes eftersom vi ville ta reda på hur eleverna 

och rastvärdarna känner kring olika platser på skolgården. Källström Cater (2015) uttrycker att när det 

gäller yngre barn kan man som forskare stöta på utmaningar i att försöka förklara så att barnen 

verkligen förstår sammanhanget i frågorna. Detta hade vi i åtanke när vi genomförde 

samtalspromenaderna med eleverna, där vi ställde följdfrågor när vi förstod att eleverna inte riktigt 

uppfattade vad vi menade. Källström Cater (2015) uttalar sig även om att en vuxen aldrig kan se 

genom ett barns ögon, däremot kan vi se genom egna erfarenheter. Vid tolkning av barnintervjuer, 

behöver forskaren hantera barnen i en större bredd än vad man behöver med vuxna, exempelvis att 

barnen kan använda sig av felaktiga ord mot vad de egentligen vill säga. Detta har vi haft i åtanke 

under samtalspromenaderna samt under bearbetningen av det empiriska materialet.  

 

Datainsamlingsmetod 

Litteratursökningen för denna studie började med att leta referenser från gamla studenters arbeten. 

Därefter har det använts olika databaser för att kunna hitta vetenskapliga artiklar som passar in på 

området, bland annat ur Education Resources Information Center (ERIC), Diva portal och 

Google Scholar. Urvalen på artiklarna har varit att fokusera på eleverna på rasten samt den vuxens 

roll på rasten, vilket har gjort att artiklarna ser väldigt olika ut gentemot varandra.  

 

Tidigare forskning ligger i relation till vår problemformulering. Vi är medvetna om att vissa artiklar är 

lite bak i tiden, eftersom att mycket utvecklas i skolvärlden. Vissa artiklar är även från andra länder, 

där skolsystemet ser lite annorlunda ut, än det vi har i Sverige. I några av artiklarna har forskarna 

använt sig av väldigt få informanter, vilket gör att vi undrar om resultatet blir trovärdigt. Vi har då 

valt ut det väsentliga ur dessa artiklar som passar in på det informanterna har berättat i 

samtalspromenaderna och intervjuerna. Vi har varit kritiska när vi har gjort forskningssökningen, för 

att kunna hitta relevant forskning utifrån vårt syfte. Det har varit svårt och därför har det blivit 

artiklar som kanske inte enbart skriver kring exempelvis vårt syfte, skola i Sverige eller att det är en 

gammal artikel, därför har vi valt att plockat ut de delar som vi anser passa in.  

                                                      
2 Fritidslärare. 
3 Fritidsledare. 
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Instrument 

I genomförandet av denna studie har surfplatta och mobiltelefon använts för att spela in samt skriva 

ner det informanterna sagt, detta för att minimera risken att glömma viktig information. Papper och 

penna samt dator har använts i ett första steg för att ordagrant skriva ner den insamlade data. Datorn 

har använts för att söka information och att skriva ned all text i ett gemensamt dokument. I 

genomförandet av samtalspromenaderna användes en karta över skolgården där eleverna eller vi har 

markerat ut platser där de känner sig trygg eller otrygg.  

Analysmetod 

Denna studie har tolkats ur ett hermeneutiskt perspektiv. Vilket betyder att vi har tolkat svaren som 

informanterna har delgett tillsammans med den tidigare forskningen, samt att hermeneutiken 

intresserar sig för allt som är meningsfullt (Brinkkjær & Høyem, 2013). Den insamlade datan har 

analyserats och skrivit ned i ett separat dokument för att på ett lättare sätt hantera datan. Här har vi 

använt oss av koncentrering, vilket menas med att vi koncentrerar oss på kärnfulla formuleringar i 

datamaterialet. Vi har valt att tolka utifrån en kvalitativ analys. Att använda sig av kvalitativ analys 

kan vara en prövning, eftersom det gäller att skilja på väsentlig och irrelevant information (Fejes & 

Thornberg, 2015). Datamaterialet har kodats i kategorisering för att hitta likheter och skillnader. Med 

kategorisering menas det att datamaterialet är uppdelat efter det informanterna berättat, om samma 

plats men kanske olika händelser. Dessa har använts för att få texten mer lätthanterlig i form av färre 

ord och påtagligare text (Fejes & Thornberg, 2015). Det empiriska materialet sammanställdes under 

resultatet i en flytande text med underrubriker. Vi har kategoriserat in datan i olika teman som 

kommer att presenteras i resultatet. Efter att materialet presenterats i resultatet analyserades det och 

återkommer sedan i diskussionen. I de utförda intervjuerna har det framkommit information som är 

av relevans för syftet. Datan har transkriberats ned ordagrant på papper för att lättare hanteras. En av 

oss har därefter fört in datan ordagrant i ett gemensamt dokument. Den andra av oss har 

sammanställt datan innan den förts in i det gemensamma dokumentet. Därefter har vi sammanfogat 

svaren från informanterna i ett gemensamt resultat, för att kunna besvara de valda syftet samt 

frågeställningarna. Det finns olika sätt att analysera sina data på och valet av analys beror på 

forskningsfrågan och metodansats (Fejes & Thornberg, 2015). I resultatet kommer de att benämnas 

som informanter eftersom att det står tydligt i underrubrikerna om vem det handlar om. I 

diskussionen kommer informanterna att benämnas med elever och rastvärdar, för att det inte ska bli 

något missförstånd om vem som säger vad.  

Etiskt ställningstagande 

Ett missiv skickades till rektorerna (se bilaga 1) på de båda utvalda skolorna. Båda gav tillstånd till 

intervjuer, i förskoleklass på den ena skolan samt årskurs ett i den andra skolan. Därefter kontaktades 

ansvariga lärare som skickade med eleverna ett missiv till vårdnadshavarna (se bilaga 2) för tillstånd 

och underskrift. Eftersom eleverna är under femton år krävs vårdnadshavarnas underskrift. Därefter 

har eleverna tillfrågats om de vill medverka. I missivet försäkrades deltagarna anonymitet och att all 

data kommer att behandlas med försiktighet. När intervjuerna skulle ske, lyssnade vi av eleverna så 

att vi var säkra på att de ville delta. Alla elever har avidentifierats, vilket betyder att deras riktiga 

namn inte har använts i studien.      
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Metoddiskussion 

För att samla in kunskap till området kring att beskriva elevers och pedagogers uppfattningar om den 

sociala interaktionen i rastmiljöer vid två skolor, har vi använt oss av semistrukturerade- och 

ostrukturerade intervjufrågor. Både elever och pedagoger har intervjuats. De frågor som ställts till 

rastvärdarna har frambringats utifrån den forskning som finns i bakgrunden (se bilaga 3). Valet av 

intervju metod för eleverna valdes till samtalspromenader för att eleverna fritt ska få visa och berätta 

om platserna där de känner sig trygga och alternativt otrygga på. Vi valde att ha ostrukturerade 

intervjuer eftersom att eleverna själva skulle berätta fritt om platserna, där vi som intervjuare ställde 

följdfrågor ifall eleverna kom av sig eller inte förstod vad vi ville. Fördelarna med denna metod är att 

eleverna själva får berätta fritt om platserna och vad de ansåg. Nackdelen är att eleverna ibland kunde 

glömma bort att det var en intervju där de kunde springa iväg och leka när vi skulle förflytta oss.  

Vi valde att ha en semistrukturerad intervju med de två rastvärdarna eftersom vi hade en tydlig bild 

av vad vi ville fråga dem om. Det kändes inte relevant att ha semistrukturerande intervjufrågor till 

eleverna eftersom vi ville ha deras syn på den sociala interaktionen samt vad som var trygghet för 

dem.  

Att genomföra intervjuer kan ge mycket information, både praktisk och rutinmässigt, vilket är väldigt 

positivt. Genom intervjun kan den informanten delge sina egna känslor, åsikter och tankar, vilket ger 

värdefull information angående frågeställningen. Nackdelen med att utföra intervjuer är att 

informationen kan vara begränsad och eventuellt måste fler metoder till för att ge en komplett bild 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015.) 
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Resultat och analys 
Resultatet är indelat i två kategorier en om eleverna och en om rastvärdarna. Varje kategori har olika 

teman för att lättare kunna analysera svaren:  

Hur eleverna ser på rasten:  

 Vuxennärvaro 

 Miljö  

 Orosmoment  

Rastvärdarnas roll:  

 Tillgänglighet 

 Utanförskap 

 Förebyggande 

 

För att förstå den tolkningsprocess som hermeneutiken medför, läggs grupper av bitar ihop 

tillexempel samma mönster, samma art eller samma form. Tillslut passar alla delar ihop och det går 

att komma fram till en helhet där allting hänger samman (Brinkkjær & Høyem, 2013).  

Hur eleverna ser på rasten 

Vuxennärvaro 

Den största anledningen till varför informanterna på de båda skolorna kände en otrygghet på 

skolgården, var för att det inte finns tillräckligt med rastvärdar ute. Många av informanterna besökte 

inte alla platserna på skolgården, exempelvis skogen, eftersom det inte fanns någon rastvärd där. 

Några av informanterna beskrev det så här: 

Informant 8: Skogen, där brukar inte jag vara så mycket, för att typ inga fröknar är där. 

Intervjuare: Känns det otrygg då?  

Informant 7: Jag känner mig också otrygg i skogen. För att det inte finns några fröknar där.  

Informanterna beskriver att vuxennärvaron är avgörande för att de ska känna en trygghet vart hen 

kan leka någonstans. Informanternas förklaring är en väldigt intressant tanke, för om det inte finns 

rastvärdar i närheten kommer inte dessa informanter att leka där.  

 

Informanterna på de båda skolorna uttrycker att de känner en trygghet där det är roligt att vara och 

leka samt där det finns vuxna i närheten. Det var vid ett flertal gånger som jag som intervjuare fick 

fråga informanterna om de upplevde att det var tryggt när de hade roligt, vilket det var. En informant 

uttrycker så här: 

 

Intervjuare: Men när du känner dig trygg, är det för att det är roligt?  

Informant 1: Jaaa! Det är så himla roligt att åka, wiihooo!  

Det märktes tydligt på informantens kroppsspråk att trygghet betyder att det är roligt. Under 

förflyttningen från den ena platsen till den andra, passade jag som intervjuare på att ställa denna fråga 

och fick detta svar samtidigt som hen åkte ner från en snöhög.  
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De yngre informanterna beskrev att det är jobbigt när de äldre eleverna kommer och bestämmer på 

rasten. De vågar inte säga ifrån och väljer istället att lämna platsen. På en av skolorna ligger 

högstadiets lokaler bredvid skolgården. Det händer att högstadiets elever besöker de yngre elevernas 

skolgård. På båda skolorna berättar informanterna att de är lite rädda för de äldre eleverna. På platser 

där inte vuxna finns så känner eleverna oro. Vuxna som finns där eleverna leker, är en stor trygghet 

om man behöver hjälp. En önskan från informanterna var att det skulle finnas fler rastvärdar ute som 

kunde röra sig runt mer. Informanterna på de båda skolorna uttrycker att det är en trygghet att man 

har många kompisar. De tycker att det är roligt att leka tillsammans, både med kompisar från klassen 

och från andra klasser. Informanterna uttrycker att det är viktigt att de känner sig trygga på skolan 

och inte minst på rasten eftersom det är där det ofta uppstår konflikter. 

Miljö 

På fotbollsplanen befinner sig många, mestadels pojkar under rasten, berättar informanterna på båda 

skolorna. Här upplever många att det är otäckt att vara eftersom konflikter lätt uppstår. Några 

berättar att de har blivit jagade av andra elever där samt att några har fått bollar på sig. De yngre 

informanterna informerade om att de undviker att vara där för att slippa olustkänslan. En informant 

berättade så här: 

 

Informant 1: Ja, vi blev jagad av, eh, av några killar som går i vår klass. För då känns det otryggt där för mig, 

för de jagar oss varenda gång då. Men nu har de slutat med det.  

 

Informanten ovan uttrycker att detta är en anledning till varför hen inte gillar att vara på 

fotbollsplanen och förmodligen triggas de andra eleverna till att fortsätta att jaga eftersom de får en 

reaktion. Av den anledningen känner hen en olustkänsla och vill inte vara på fotbollsplanen mer än 

nödvändigt eftersom att hen har negativa upplevelser därifrån.  

 

Eleverna upplever att det är roligt att leka vid gungorna, men uppger att det finns elever som hoppar 

från gungorna eller springer rak igenom dem. På den ena skolan finns två kompisgungor och en stor 

oval gungställning, där sex elever kan gunga samtidigt. Gungorna är placerade i närheten av 

varandra. De elever som gungar där, upplever en rädsla över att de som leker där ska göra sig illa. 

Om de yngre eleverna får leka ifred vid gungorna tycker de mycket om att var där.  

 

I sandlådan upplever några av informanterna att det händer att några kastar sand omkring sig. De 

anser att det är otrevligt att få sand på sig. Annars är sandlådan ett roligt ställe att vara på. På den ena 

skolan finns tre stora sandlådor utplacerade på skolgården. Många av de yngre informanterna 

tillbringar mycket tid där. 

Orosmoment 

Flera av informanterna vid de båda skolorna upplevde en oro att de inte hör när rasten är slut. De blir 

rädda att komma försent till lektionen, detta uppstår när de leker en bit bort från skolbyggnaden. På 

den ena skolan använder läraren en pingla för att ringa in när rasten är slut, vilket inte hörs så långt.  

På en av skolorna uttrycker eleverna när de borta vid fotbollsplanen eller i skogen hörs ringningen 

väldigt svagt och i och med att eleverna leker hör de inte. Denna skola har sin signal på byggnaden, 

trots detta hörs signalen väldigt dåligt ifall eleverna är vid utkanten av skolgården. Två informanter 

uttrycker att de inte är på fotbollsplanen därför att:  
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Informant 7: Inte så mycket borta på fotbollsplanen.  

Informant 8: Nä för det är långt att gå dit också, man hör inte riktigt när det ringer in.  

 

Informanterna uttrycker en otrygghet över att de inte ska höra när de ska in på lektion igen. Detta 

resulterade till att de inte besöker områdena för att försäkra sig att de inte ska missa när de ska gå in 

för lektion.  

 

En av skolorna har ett lusthus där eleverna brukar leka men här råder det delade meningar om vad 

eleverna tycker om lusthuset. En del tycker att det är jätteroligt att vara där, medan någon är rädd för 

att ramla ner från räcket på bron. Lusthuset ligger i uppe på en höjd mellan skolbyggnaden och 

skogen. En informant gestikulerade mycket när samtalspromenaden genomfördes, allra helst när de 

sa att man kunde ramla ner från räcket. De ville klättra upp på räcket för att visa mig som intervjuare 

att man kunde ramla ner därifrån. Informant illustrerade och uttryckte detta om lusthuset:  

 

Intervjuare: Vad är det som gör att det känns så bra att vara här då?  

Informant 1: Jo det känns så bra för att det, det känns… att vara mycket med kompisarna och för att det är 

roligt.  

Intervjuare: Vad tycker du då? (pratar med informant 2). Varför är det här inget bra ställe? 

Informant 2: Att man kan ramla ner här.  

Intervjuare: Att man kan ramla ner från räcket?  

Informant 1: Ja jag vet det. Det gör inte ont.  

Informant 2: Jag vet. Det är bara därför.  

Intervjuare: Det är bara därför det inte känns något bra?  

Informant 2: Ja.  

Informanterna har delade meningar kring lusthuset. Det ena informanten anser är att man kan ramla 

ner från räcket. Detta gör att informanten har en förståelse för att det inte är bra att klättra på räcket, 

vilket gör att hen har skapat en förståelse över vad man bör samt inte bör göra, för att undvika att 

göra sig illa.  

 

Att gå till och från skolskjutsarna är en plats som eleverna tycker känns otrygg, även om en vuxen 

finns med. Här kör bilar och många andra elever finns på platsen. På den ena skolan har de ett streck 

markerat på marken som gräns mot området där skolskjutsarna ligger. Detta streck får inte eleverna 

passera själva. På skolan är det några enstaka elever som åker skolbuss. Bussen är en vanlig stadsbuss 

där busshållplatsen ligger några 100 meter från skolområdet. Det brukar följa med en bussvakt med 

eleverna till bussen och se till att de kommer på bussen. På den andra skolan har de samlad skoldag, 

vilket innebär att elever från samtliga klasser i grundskolan befinner sig i området både morgon och 

eftermiddag. Det är många bussar eftersom de åker åt olika håll. Alla bussar har sina särskilda 

påstigningsplatser för att öka säkerheten.  Vid de båda skolorna följer lärare eller resurs med de yngre 

eleverna till bussen, medan de äldre får gå själva. Även högstadieelever åker med samma bussar, 

vilket kan skapa en oro för de yngre eleverna.  

 

Att leka i närheten av entrén till klassrummet anser flera av informanterna känns tryggt. Där känner 

de sig hemma. Det är också roligt att leka när det bara är elever från samma klass/grupp. Varje klass 
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har en egen ingång som leder direkt in till deras klassrum, därför upplevde informanterna att det 

kändes tryggt att leka i närheten av entrén. Så här uttrycker de:  

Intervjuare: Hur känner ni er framför era ingångar?  

Informant 7 & 8: Där brukar vi vara och känna oss trygga.  

Informant 8: För att vi brukar vara där mycket.  

 

Informanterna har skapat en trygghet genom att leka i närheten av deras entré. Detta är en 

beskrivning på att informanterna har hittat en plats där de känner trygghet att kunna leka på.  

 

På en av skolorna ligger det en skog i anknytning till skolgården. I skogen ansåg informanterna att det 

är otryggt att vara där om det inte finns vuxna med. De är rädda att det ska komma djur och de tycker 

att det ekar om man ropar. De är också rädda att de ska gå vilse i skogen. Skogen ligger i utkanten av 

skolgården, där eleverna endast får vara i en liten dunge intill skolgården. Där finns det några få träd 

och en bäck bredvid. Alldeles nedanför skogen och granne med skolan är det bostadsområden. 

Informanterna beskriver sin otrygghet i skogen så här: 

Intervjuare: Vad känner ni om skogen?  

Informant 5 & 6: Otryggt.  

Intervjuare: Varför känner ni er otrygg i skogen?  

Informant 6: Det känns som att det är, det är typ, som med räv, djuren.  

Informant 6: Det känns som om att det kommer komma djur.  

Informant 5: Eller någon slags räv. Och sen att det typ ekar när man skriker.  

Intervjuare: Så ni är rädd att ska komma något djur och att det ekar?  

Informant 5 & 6: Ja.  

 

Informanterna beskriver en otrygghet där de är rädda för skogsområdet, detta för att det kan komma 

djur dit som skrämmer dem. Detta kan tolkas som att de är medvetna om vad som kan hända när de 

är i skogen, men att de inte har så stor kunskap om att djur är oftast räddare för människor. Men i och 

med att de inte känner sig trygga i skogen, resulterar det till att informanterna inte vill besöka platsen 

och leka där.  

Rastvärdarnas roll 

Tillgänglighet 

På den ena skolan är det grundlärare, fritidshemspersonal och resurser som är rastvärdar, där de går 

efter ett veckoschema. På den andra skolan är det fritidshemspersonal och resurser som är rastvärdar, 

förutom en förmiddag, då fritidshemspersonalen har planering. Informanten som är fritidspedagog 

ansåg att det är en fördel att vara ute på rasterna eftersom de ser eleverna under hela dagen, där de får 

en helhet. 

 

Den ena informanten berättar att hen hoppas att hen är en tillgång ute på rasten, fast hen inte är aktivt 

med i elevernas lek. Men det är en trygghet för eleverna att veta att rastvärdarna finns ute. Speciellt 

nu när de har orange västar på sig. Eleverna ser nu tydligt vilka som är rastvärdar samt vilka som inte 

är det, exempelvis resurser som är placerad med en enskild elev. Rastvärdarna rör sig runt. 

Informanten berättar att ibland finns det elever som har behov av att prata och då finns de där. Rasten 
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är en viktig del av skolan. Det är därför det är viktigt att det är många rastvärdar ute. På den här 

skolan är det inte under fritidshemstiden som det händer något, utan det är under skoltiden. Det är 

därför det är viktigt att det finns många rastvärdar ute, eftersom det är på rasten det händer saker. 

 

I dagsläget ser rastverksamheten4 på de olika skolorna olika ut. Den ena skolan har rastaktiviteter 

under två lunchraster i veckan. Informanten berättade att de har en önskan om att de kan ha det 

oftare, men tiden räcker inte till. Rastaktiviteterna är väldigt populära av eleverna och om det skulle 

hända att de måste ställa in det, är eleverna väldigt snabba på att fråga varför. Antal elever som är 

med på rastaktiviteterna varierar beroende på vad det erbjuder. Vanligtvis är det samma elever som 

är med på aktiviteterna. Den andra skolan har haft rastaktiviteter tidigare, men på grund av tidsbrist 

togs det bort. Detta gjordes för att fritidspedagogerna har egna ämnen som de har behörighet i för att 

kunna avlasta grundskolelärarna. Timmarna räcker inte till, de måste välja. De står inför 

schemaläggning inför hösten, då får de se vad som händer om de kan få till rastaktiviteter på rasten. 

Utanförskap 

De båda skolorna har olika strategier på hur de ska motverka utanförskap på skolgården. På den ena 

skolan har en gul sol i trä satts upp på en av skolans vägg. Dit kan elever som inte vet vad de ska göra 

eller de som inte har någon att vara med under rasten gå. Då kan rastvärdarna hjälpa dem att hitta 

någon att vara med. Där finns även bänkar och bord där man kan sitta och prata en stund. Den andra 

skolan brukar försöka uppmuntra den specifika eleven och kompisar runtomkring att bjuda in. I 

nuläget på skolan uppger informanten att det inte finns någon specifik elev som ständigt är utanför. 

Ofta kan det vara självvalt att vara ensam en stund. Om rastvärdarna ser att det är någon som är 

ensam, då brukar de gå dit och fråga om det är något som har hänt, eller om de har valt att vara själv. 

Om eleven inte har valt att vara själv, försöker rastvärden att lösa det. 

Förebyggande  

För att de båda skolorna ska kunna ta reda på, hur elever anser kring trygga samt otrygga platser på 

skolan och skolgården, delar de ut en enkät. En av informanterna berättade att de sammanställer 

svaren och skriver in dem i deras kvalitetsarbete samt i trygghetsplanen. Platser på skolgården som 

eleverna ansåg vara otrygga, var bland annat vid gungorna, Kingrutan, bakom uteförrådet, i slänten 

och på fotbollsplanen. Den andra informanten berättade att det är trygghetsteamet som är ansvarig för 

detta arbete och att de har en trygghetsvandring med eleverna för att kunna ta reda på var eleverna 

känner sig trygga samt otrygga. Platser på skolgården som eleverna ansåg vara otrygga var bland 

annat vid skogen, för att det kunde komma vilda djur, eller att de inte ska hinna in efter ringningen. 

 

Gemensamt för de båda skolorna är att det är nolltolerans mot diskriminering och kränkningar, men 

de upplever att det är svårt att hålla detta. Skolorna har olika sätt att bearbeta när och om någon elev 

har begått kränkning mot någon individ. Den ena skolan har ett trygghetsteam som bär ansvaret för 

att lösa dessa situationer på bästa sätt, vilket informanten har upplevt att det har fungerat bra. Men i 

och med att det mesta händer på skolgården och det är många rastvärdar ute, upplever de att de är 

duktiga på att lösa konflikterna när de uppstår. Eskalerar konflikterna och blir en mobbingsituation, 

rycker trygghetsteamet in väldigt snabbt. Skolan har sett ett bra resultat på trygghetsteamets arbete, 

                                                      
4 Rastverksamhet eller rastaktiviteter syftar vi på när det är uppstyrda aktiviteter på rasten.  
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eftersom de har rutiner på att träffa de båda parterna och sedan har de alltid en uppföljning med de 

båda inblandade, för att se om det har blivit någon förändring. Den andra skolan informerade att om 

någon av eleverna begår kränkningar skrivs alltid en kränkningsrapport. Detta görs på en gång som 

det har hänt och kommit till känna. Alla inblandade får då berätta sin version och ibland ringer 

pedagogen hem till föräldrarna. För att motverka kränkningar gäller det att många vuxna finns ute på 

rasten och att de rör sig runt.  
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Diskussion 
Syftet med arbetet är att beskriva elevers och pedagogers uppfattningar om den sociala interaktionen i 

rastmiljöer vid två skolor. Vi kommer att strukturera upp diskussionen i dessa olika kategorier:  

 Kamratrelationer  

 Trygghet 

 Otrygghet 

 Vuxennärvaro 

Kamratrelationer 

Eleverna i denna studie anser att det är viktigt att ha kompisar att leka tillsammans med. Ihrskog 

(2006) skriver i relation till vår studie att ha en bra kompisrelationer gör att man känner glädje, 

välbefinnande och trygghet. Ihrskog (2006) beskriver även att eleverna uppger att det är skillnad på 

att vara kompis och kamrat. Kamrater är de som finns runt omkring, de kan alla vara med. En kompis 

är någon man har en relation till, någon man liknar och har något gemensamt med. Har man 

kompisar känner man sig betydelsefull och det allmänna välmående ökar (Ihrskog, 2011). Redan vid 

tre års ålder börjar barn skaffa kompisrelationer och ju äldre de blir, desto viktigare blir det att ha 

sociala relationer (Fjällhed & Jensen, 2013). Elever som har svårt att skapa sociala relationer hamnar 

lätt i konflikt med andra elever. För att andra överhuvudtaget ska se dessa elever, måste de göra sig 

hörd eller gå på de andra fysiskt. I likhet med denna studie när rastvärdarna försöker förebygga 

konflikter på rasten samt att om det redan har uppstått konflikter försöker de lösa detta på bästa sätt. 

Dessa elever behöver få hjälp av vuxna för att lära sig hur man närmar sig andra elever vilket Ihrskog 

(2006) hävdar. Schjellerup Nielsen (2011) berättar att de elever som får uppleva kompisrelationer får 

känna tillhörighet och behöver inte känna sig ensam. Elevernas sociala relationer behöver förvärvas 

eller byggas och för detta krävs en social kompetens. Detta kan eleverna endast få om de umgås med 

jämnåriga. Erfarenheten får de genom att lära sig att ge och ta. Eleverna måste lära sig att förstå 

andras tankar och känslor (Schjellerup Nielsen, 2011). I och med att eleverna spenderar mycket av sin 

tid i skolan med andra jämnåriga, får eleverna bygga upp sociala relationer. Detta ligger till en viktig 

grund för denna studie att eleverna i skolan eftersom rasten är en stor del i elevernas vardag. Att ha 

en god kamratrelation bygger på att eleverna ska ha möjlighet till att känna trygghet på skolan.  

Trygghet 

Många av eleverna beskrev att trygghet är när de har roligt. Hade eleverna roligt på rasten kände de 

sig trygga.  

 

En stor del av elevens skoldag består av rast. Det är då viktigt att de känner trygghet på skolgården i 

form av social gemenskap och trygg miljö. Eleverna i studien anser att det är viktigt att ha kompisar 

att vara tillsammans med. Det blir då roligare att gå till skolan. Aybuke och Zekiye (2017) hävdar i sin 

studie att genom socialt utvecklade relationer lär sig eleverna de sociala koderna. De lär sig att 

samarbeta, utveckla talet, förstå andra och hantera konflikter. De flesta av eleverna i denna studie 

beskrev i samtalspromenaden att trygghet är när de har roligt samt när de får leka med sina vänner.  

 

Skolverket (2016) belägger att skolan ska sträva efter social gemenskap där eleverna känner trygghet 

och känner glädje och önskan till inlärning. Det är i hemmet som eleverna lägger grunden till att vara 
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en trygg person och skapa självkänsla, men skolan har också en viktig roll i utvecklingen. Detta är 

något som rastvärdarna i studien vill etablerar genom nolltolleransen på skolan. Ihrskog (2006) 

styrker även att lärare behöver vara kunnig för att kunna hjälpa den elev som söker kontakt, med att 

förstå de sociala koderna.  

Studien visar på att det är viktigt att skolan har ett fungerande trygghetsteam som agerar snabbt om 

någonting händer eleverna. Detta gör att de elever som blir utsatta får gehör och de som gjort 

någonting dumt får stå till svars för det som hänt. För det kan hända att rastvärdarna inte hinner med 

alla konflikter som händer under rasten, eller värre om det är en mobbingsituation. Syrjäläinen et al. 

(2015) berättar att läraren har en viktig roll för eleverna. Denne kan vara den enda trygga person som 

finns i deras närvaro. Studiens syfte förespråkar att det finnas en trygghet för eleverna och denne är 

de vuxna att hjälpa eleverna att hantera situationer som inte eleverna kan lösa själva. Därför är det bra 

att skolorna har ett trygghetsteam som kan ta itu med bland annat kränkande behandling.   

  

Otrygghet 

Syrjäläinen et al. (2015) argumenterar för att vuxna har en stor roll i att hjälpa eleverna när de känner 

sig otrygga. Det är oftast svårt för de yngre eleverna att säga ifrån till de som är äldre. De äldre 

eleverna tar ofta större plats än vad de yngre eleverna gör. De yngre eleverna drar sig ifrån de platser 

där äldre befinner sig. Detta går att se i likhet med vår studie att eleverna känner en otrygghet när det 

finns äldre elever i närheten. Studien tar även upp att  rastvärdarna är betydelsefulla för att skapa en 

trygghet för eleverna på rasten. Där de även arbetar med ett trygghetsteam som tar hand om eleverna 

ifall de har blivit utsatta för exempelvis kränkande behandling.  

Holder och Coleman (2015) har forskat om att genom lek på rasten lär sig eleverna 

kommunikationsförmågor, inklusive samarbete och problemlösningar vilket är värdefullt. Genom att 

leka lär sig eleverna samarbete mellan varandra vilket Ihrskog (2006) berättar i sin studie.  Couper 

(2011) uttrycker motsatsen till de andra författarna att i många länder värdesätts inte rasten för 

eleverna. Lek och sociala relationer ses inte som viktigt. 

 

Eleverna i denna studie beskriver att det är otryggt att vara långt ifrån deras klassrumsentré, eftersom 

de är rädda att inte höra när klockan ringer och rasten är slut. Många av eleverna leker gärna intill 

entrén. Detta går i likhet med det Rönnlund (2015) beskriver att eleverna berättar att framsidan av 

skolan är en trygg plats, eftersom att det är många människor som rör sig där och att det är nära till 

dörren, där det finns en lärare nära tillhands. Eleverna från denna studie uttrycker en rädsla för att det 

ska komma djur när de befinner sig i skogen samt att det inte finns så många rastvärdar i närheten 

eller att eleverna inte hör när det ringer in. Det sist nämnda är väldigt förståeligt utifrån en 

observation från samtalspromenaderna att skogen ligger väldigt långt från byggnaden. Det är väldigt 

svårt att höra när det ringer in om man är uppe vid skogen. På en av skolorna använder lärarna en 

pingla som inringningssignal för att kunna skapa en tryggare miljö för eleverna. Rönnlunds (2015) 

analys visar på att skolgården hör hemma i en utsträckning av hur eleverna upplever skolgården 

fysiskt kan påverka deras upplevelser. Detta stämmer överens med vår studie i och med att vissa 

elever upplevde skogen som otrygg, besökte de inte skogen någonting på rasten.  

 

Flera av eleverna i studien tar upp att de känner otrygghet när de ska gå till skolskjutsarna eftersom 

det kör bilar och att det befinner sig många elever där. Vid de båda skolorna följer lärare eller resurs 
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med de yngre eleverna till bussen, medan de äldre får gå själva. Även högstadieelever åker med 

samma bussar, vilket kan skapa otrygghet för de yngre eleverna. Bussarna är många eftersom de åker 

åt olika håll. Alla bussar har sin särskilda påstigningsplats och är framkörda innan eleverna kommer 

för att öka säkerheten. För att öka säkerheten ytterligare, skulle området kunna vara inhägnat ända 

fram till platsen där bussen står.  Det är viktigt att det finns många vuxna på området där bussarna 

går, så att eleverna inte känner sig otrygga. Den andra skolan har enbart några enstaka elever som 

åker buss, vilket gör att de åker en vanlig stadsbuss som har hållplatsen några 100 meter från 

skolområdet. Det är alltid en bussvakt som följer med dem till bussen för att se till att eleverna 

kommer på bussen säkert. Det stämmer till viss del som Syrjäläinen et al., (2015) som i denna studie 

att det är på tiden utanför klassrummet som kränkningssituationer uppstår, under lunchen, på rasten 

och på väg till och från skolan. Vår studie visar på att eleverna behöver och ska känna sig trygga 

under hela dagen, vilket inkluderar trygghet vid bussarna. Eftersom eleverna ligger i underläge rent 

säkerhetsmässigt gentemot trafiken, är det viktigt att skolan gör området så säkert som det bara går 

för allas trygghet. 

  

Vuxennärvaro 

Sudien visar att vuxennärvaron är väldigt viktig då elever känner en trygghet då rastvärdar befinner 

sig på skolgården under rasten. På platser där rastvärdar befinner sig känner eleverna sig trygga och 

kan då utveckla sin sociala kompetens samt förbättra lärandet. Pihlgren (2011) beskriver i hennes 

studie om platser där eleverna känner sig trygga. På dessa platser passerar många vuxna. Det är 

viktigt att de vuxna cirkulerar på skolgården, det är på platser där inte vuxna finns som det är där det 

händer saker. Det är också viktigt att det finns tillräckligt många vuxna ute på skolgården. Detta är en 

önskan som elever från denna studie önskar att det ska finnas mer rastvärdar. Ihrskog (2006) uttrycker 

att vuxna ute på rasten har ett ansvar för att alla elever känner sig trygga och har någonting att göra 

på rasten. Eleverna uppger att det finns platser som de känner oro för på skolgården. Vid 

fotbollsplanen, i skogen och vid gungorna är exempel på sådana platser i denna studie. Även 

Rönnlund (2015) tar upp att många elever känner oro att vara i närheten av fotbollsplanen eftersom de 

kan få bollar på sig. I vår studie ser dagsläget med rastverksamheten lite olika ut på de olika skolorna. 

Även om det inte finns rastverksamhet på en av skolorna, är det något som de har haft och har en 

önskan om att få starta upp det igen. Larsson et al. (2017) konstaterar i sin forskning att rastaktiviteter 

är viktiga under rasten. Detta anser även rastvärdarna på de två olika skolorna i denna studie. 

Rastvärden på den skola som inte har rastverksamhet anser att det är väldigt synd att de inte har 

möjlighet att bedriva rastverksamhet just nu. Detta beror på tidsbrist. Rastvärdar på denna skola är 

bland annat fritidspedagoger och de har egna skolämnen som de måste prioritera. Den andra skolan 

har redan rastaktiviteter som fungerar bra, även om de skulle vilja ha det oftare. Det är väldigt 

populärt hos eleverna och de blir väldigt besvikna ifall rastaktiviteten blir inställd någon gång. Precis 

som Wrethander (2010) uttrycker att eleverna lär sig genom olika verksamheter i skolan att vara lika 

och olika med lika värde. Eleverna upptäcker sin egen roll i det sociala samspel som utspelar sig. 

Rastvärdarna har genom egna erfarenheter upplevt att det hjälper elever som vanligtvis inte har något 

att göra eller att vara med på rasterna. 

Slutsats 

Som slutsats för detta arbete och diskussion kan vi resultera till att vårt syfte är besvarat. Vi har tagit 

reda på hur ser den sociala interaktionen i rastmiljöer ut? På två olika skolor i Sverige.  
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Vår studie visar på att den sociala interaktionen i rastmiljön kretsar mest till kamratrelationer som 

leder till trygghet. Det är viktigt för eleverna att ha någon att leka med för att känna en trygghet på 

skolan. En faktor som eleverna anser påverka den sociala interaktionen är att det är viktigt att det 

finns många rastvärdar ute, för att eleverna ska känna sig trygg. Har inte eleverna någon att leka med 

eller att rastvärdarna inte är i närheten känner de sig otrygga. Eleverna uttrycker att det är viktigt att 

de känner sig trygga på skolan och inte minst på rasten eftersom det är där det ofta uppstår konflikter. 

Rastvärdarna har olika sätt att hantera situationer då det uppstår konflikter. Båda skolorna har hittat 

ett sätt som fungerar för dem. Rastvärdarna anser att det är viktigt att eleverna har någon att leka med 

och att ingen känner sig utanför eller otrygg. Om rastvärdarna ser att någon är ensam på skolgården, 

ser de till att gå och prata med hen på en gång och försöker lösa situationen. I studien har det 

framkommit att det behövs flera rastvärdar ute på rasten, framförallt vid gungorna, vid fotbollsplanen 

och vid skogen. Men studien visar också att det kanske inte är möjligt i dagsläget eftersom personalen 

inte räcker till. I studien framkommer det att både elever och personal förespråkar rastverksamhet. 

Om en elev inte har någon att vara med eller inte vet vad de ska göra, kan denne vara delaktig i den 

aktivitet som planerats. I den forskning som finns, visar det att genom kompisrelationer lär sig 

eleverna självkännedom, att förstå andras känslor, konflikthantering och att kunna samarbeta. 

Eleverna känner sig trygga och behövda när de har kompisrelationer. Genom den känslan får de 

lättare att ta in nya kunskaper i skolan. Ihrskog (2006) har i sin studie insett att det inte räcker att 

studera kompisrelationer under skoltid för att få en helhet. Elevernas relationer fortsätter efter skolans 

slut, då eleverna bestämt att fortsätta att vara tillsammans på fritidshemmet eller hemma. Sociala 

interaktioner gör att eleverna tycker att det blir roligare att gå till skolan.  

Framtida studier  

Vi har haft svårt att hitta relevant forskning som stärker problemformuleringen. Det finns väldigt lite 

forskat om hur elever känner trygghet ute på skolgården. Särskilt för de yngre eleverna. Trygghet kan 

upplevas på många olika sätt, beroende på individen. Därför anser vi att det behövs mer forskning 

kring detta för att kunna ta reda på hur elever känner trygghet ute på skolgården. Även Syrjäläinen et 

al. (2015) skriver att det finns en brist i forskningen angående hur elever uppfattar trygghet i skolan.  

 

Det vore också intressant om det forskades mera om vilken personlig betydelse kompisrelationer har 

för eleverna, både privat och i skolan.  

 

Det finns i stort sätt ingen forskning som visar vuxnas betydelse för eleverna på rasten. Det skulle 

vara spännande att se mer av detta. Vi har inte hittat någon forskning som styrker rastaktiviteters 

betydelse ur ett socialt hänseende och ur trygghetssynpunkt.  
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Bilaga 1 

 

Missivbrev rektor 

 
Hej!   

Jag heter … och studerar sista terminen till Grundlärare med inriktning mot fritidshem på 

Mittuniversitetet i Sundsvall och ska nu börja skriva mitt självständiga arbete. Jag och en 

studiekamrat ska undersöka vad det finns för trygga och eventuella otrygga platser på skolgården. Jag 

skulle gärna vilja komma till din skola och gå en samtalspromenad med några elever i åk … samt att 

intervjua någon rastvärd på skolan (helst en fritidslärare/fritidspedagog). Vi skulle gärna också vilja 

ha en karta över skolgården som eleverna kommer att få markera ut trygga samt ev. Otrygga platser 

innan vi går samtalspromenaden.    

 

All data kommer att hanteras med försiktighet och ingen kommer att pekas ut.  

 

Målet är att komma igång med samtalspromenaden och intervjun v.15.   
  

Tack på förhand!  

Annica Eliasson & Emelie Sundkvist 

  

Kontaktuppgifter:  

  
Emelie Sundkvist                               Annica Eliasson  
********@live.se                              **************@outlook.se  
  

mailto:emelie95@live.se
mailto:emelie95@live.se
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Bilaga 2 

 

Missivbrev vårdnadshavare 

 
Hej! Jag heter... och studerar sista terminen till Grundlärare med inriktning mot fritidshem på 

Mittuniversitetet i Sundsvall och ska nu börja skriva mitt självständiga arbete. Jag och en 

studiekamrat ska undersöka vad det finns för trygga och eventuella otrygga platser på skolgården.   

Vi undrar om vi skulle få låna ditt/ert barn för att gå en samtalspromenad på skolgården. Barnen 

kommer att få peka ut trygga och ev. otrygga platser på en karta och därefter går vi runt skolgården 

och samtalar om platserna som pekats ut. Ditt/ert barns svar under intervjun kommer sedan att 

användas i det självständiga arbetet. All data kommer att hanteras med försiktighet och ingen 

kommer att pekas ut. Även någon av skolans rastvärdar kommer att intervjuas.   

 

Samtalspromenaden kommer att göras under vecka 15.  

 

Vi skulle varmt uppskatta om ditt/ert barn vill delta och att du/ni som vårdnadshavare godkänner 

detta.  

 

Lämnas till klassläraren senast den 27/3  

  

Tack på förhand!  

Annica Eliasson & Emelie Sundkvist  

  

Kontaktuppgifter:  

Emelie Sundkvist                               Annica Eliasson  

********@live.se                               **************@outlook.se  

  

Mitt/vårat barn får delta i intervjun  

  

…..............................................................                    ….........................................................  

vårdnadshavare 1                                                         vårdnadshavare 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:emelie95@live.se
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Bilaga 3 

 

Intervjufrågor till pedagogen 

 

1. Hur ser du på rasten? 

2. Har ni någon organiserad rastverksamhet som ni erbjuder eleverna? Om inte, vill ni? 

3. Hur tycker du att erat rastvärdssystem ser ut? 

4. Känner du att du är en tillgång för eleverna på rasten? Eller känner du att du behöver 

övervaka eleverna? 

5. Vilka elever är med på rastverksamhet? 

6. Hur tar ni reda på var eleverna känner sig trygg/otrygg? Vad görs sedan? Ev. Åtgärder? 

7. Mobbing sker oftast på skolgården, hur arbetar ni för att skapa en trygg miljö för eleverna på 

skolrasterna? 

 Rutiner kring konflikthantering 

 Rutiner när det uppstår kränkningar/mobbing 

 Hur arbetar ni för att förhindra utanförskap? Till exempel elever som inte har någon att leka 

med 

 


