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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att studera pedagogers syn och åsikter kring mobbning på skolgården och 

hur de vill arbeta för att motverka detta; genom till exempel övervakning eller rastverksamhet. Vi ville 

även undersöka om pedagoger upplevde att det fanns en skillnad mellan flickor och pojkars mobbning, 

och om detta påverkade deras arbete på rasten. Vi har i studien använt oss av ett 

sociokonstruktionistiskt perspektiv. Vi valde att genomföra intervjuer på fyra skolor med totalt fjorton 

personer. Intervjuerna analyserades sedan för att identifiera teman som reflekterade pedagogernas 

tankar. Resultaten visade att många pedagoger är positiva till rastverksamhet men har främst andra 

idéer på hur mobbning skall bekämpas på skolgården. Många pedagoger såg skillnader mellan flickor 

och pojkars mobbning, vilket stämde väl överens med tidigare forskning. För att motverka skillnader 

ville pedagogerna gärna blanda flickor och pojkar mer i lek. När det kom till pedagogers roll på 

skolgården visade det sig att många pedagoger ogillade titeln rastvakt, samtidigt som de sa emot sig 

kring denna roll då de efterlyste mer övervakning på skolgården. 
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Förord 

Vi är två elever från Stockholms Universitet som går grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete 

i fritidshem. Vi har alltid varit väldigt intresserade av fenomenet mobbning och hur skolor kan arbeta 

för att förebygga och förhindra det. Eftersom mobbning ofta sker ute på skolgården ville vi utforska 

hur pedagoger tycker och tänker om sin roll på skolgården. Detta för att vi själva vill få en utökad 

förståelse om hur vi som pedagoger är med och påverkar rasten. 

Vi vill tacka vår handledare Sara Andersson för att hon varit ett så bra stöd genom hela processen, och 

uppsatsen hade inte varit sig lik utan hennes hjälp.  

Beskrivning av författarnas insatser i studien 

Vi är två som har jobbat tillsammans, där arbetet har fördelats jämnt. Vi har båda varit med och skrivit 

alla delar, där vi först delat upp delarna och sedan bytt igen för att komplettera så båda har bidragit till 

alla delar. Vi har med andra ord kompletterat varandra hela vägen i processen och på så sätt fått ta del 

av alla avsnitt, vilket vi har tyckt varit jätteviktigt för att inte missa någon information som den andra 

har skrivit.  

Inledning 

Mobbning förekommer överallt i skolan, från matsalen till klassrummen. Dock är skolgården en av de 

mest otrygga platserna på skolan för elever, speciellt för lågstadieeleverna. I studier av både 

Vaillancourt m.fl. (2010) och Fite, Williford, Cooley, DePaolis, Rubens och Vernberg (2013) framgår 

det att rasten och skolgården nämns allra mest av lågstadieelever som en otrygg plats där mobbning 

förekommer i högre grad än andra platser i skolan. Studierna beskriver en högre risk för kränkningar 

av elever på öppna ytor med färre lärare. 

Skolverket (2012) beskriver hur det krävs att skolorna arbetar för att förhindra uppkomsten av 

kränkande behandling och främja likabehandling bland elever genom att ta upp tre områden som alla 

är viktiga att arbeta med. Ett främjande arbete, som syftar till att kontinuerligt arbeta för att skapa en 

trygg miljö och bidra till en respekt för allas lika värde. Ett förebyggande arbete, som handlar om att 

minska riskerna för kränkande behandling, och ett åtgärdande arbete som tar itu med att upptäcka, 

utreda och åtgärda kränkningar. Genom att möta mobbningen från alla tre håll så kan skolor arbeta på 

flera sätt för att uppnå målen och minska kränkningar i skolan. Skolan och lärarna har ett ansvar för att 

se till att alla parter arbetar för att främja elevernas sociala förmågor och utveckling. Skolverket (2014) 

skriver i de allmänna råden för fritidshem om att verksamheten ska sträva efter att eleverna ska få en 

respekt för varandra och människors egenvärde och detta genom vardagliga sammanhang. I läroplanen 

skriver Skolverket (2011) dessutom att skolan ansvarar för att utveckla barnens känsla för 

samhörighet, solidaritet och ansvar för alla parter som närvarar. Rasten är en viktig stund på dagen 

som inte bör glömmas bort av skolan, eftersom det är en så stor del av elevernas vardag där de 

samspelar med varandra. 

Skolan har ett ansvar för att aktivt arbeta främjande, förebyggande och åtgärdande med mobbning för 

att skapa en trygg skolgång för eleverna. Detta sker genom en likabehandlingsplan, som enligt barn- 
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och elevskyddslagen är ett krav för varje skola att utforma och arbeta med. Likabehandlingsplanen ska 

innehålla rutiner kring hur skolan ska förebygga kränkande behandling, men också rutiner kring hur de 

ska ingripa och följa upp situationer som uppstår (Skolverket, 2009). 

Eftersom skolgården är en plats där mycket av mobbningen får utrymme, valde vi till denna studie att 

titta närmare hur raster kan utformas för att bemöta problemet som mobbningen är. För att förhindra 

mobbning och kränkningar på skolgården och i skolan finns det olika tankar om ifall man till exempel 

vill strukturera upp rasten och ha den organiserad eller om man vill ha den ostrukturerad och fri. 

Eftersom det finns för och nackdelar med både strukturerad rast och ostrukturerad rast, är det svårt att 

ge ett rakt svar på hur skolan bör utforma sin verksamhet. Därför vill vi med vår studie belysa hur 

pedagogerna som jobbar på rasten tänker om raster och om de borde vara organiserade eller inte. 

Eftersom det inte finns riktlinjer på hur raster skall utformas hänger det mycket på vad personalen på 

skolan vill göra och därför är vi intresserade av vad pedagogerna tycker och tänker. 

Ett exempel på en strategi som uppstått för att försöka minska förekomsten av mobbning på 

skolgården är Olweus programmet, som är en strategi som lägger stor vikt vid rastvaktssytem och att 

det skall finnas många vuxna på plats på rasterna. Olweus (1999) menar att om det finns det många 

vuxna ute på plats som rastvaktar, minskar sannolikheten att det uppstår bråk och mobbning. 

Olewusprogrammet går inte enbart in på hur utemiljö behandlas. I botten grundas det här programmet 

på att det ska uppnås en bättre trivsel i skolan för deltagarna som är inblandade i detta.  

Dock beskrivs Olweus programmet av Bauer, Lozana och Rivara (2007) som ett program som inte alls 

lyckas så bra med att minska mobbning i skolor i den mån som programmet själv påstår. Istället menar 

de med deras studie och många andra studier att Olweus programmet har mycket låg effekt på 

mobbning i skolor egentligen.  

Ett annat förslag på hur man skapar en tryggare miljö på skolgården kommer från en växande 

facebook grupp vid namn Rastaktivisterna. Rastverksamhet beskrivs av Almén och Jonson (2014) på 

fritidspedagogik.se som en samverkan mellan skola, förskoleklass och fritidshem som fokuserar på det 

informella lärandet och att utveckla elevers lärande genom lek. Pedagogen arbetar tillsammans med 

eleverna för att förbättra utemiljön och skapa gemensamma lekrum på skolgården. Genom att anpassa 

miljö och erbjuda eleverna lekar och redskap till lek skall eleverna lära sig genom att leka och 

aktiveras. 

I en egen utvärdering som Skolverket utförde visade att det gick att minska förekomsten av 

kränkningar i skolan om elever regelbundet deltog i aktiviteter utformade för att skapa en god miljö 

och atmosfär. Som del i arbetet för att förhindra kränkningar och mobbning behöver skolan arbeta 

kontinuerligt med värdegrundsarbete och respekt för alla människors lika värde (Skolverket, 2012).  

Vi vill även titta på hur pedagoger och skolledning resonerar kring eventuella skillnader och/eller 

likheter i flickor och pojkars mobbning på rasten med fokus på elevernas konflikter och deras 

mobbning. Genom att ta reda på om pedagoger anser att det finns en skillnad mellan flickor och 

pojkar, kan vi sedan med studien redovisa om pedagogerna anser att arbetet skall anpassas utifrån 

eventuella skillnader mellan könen. Är det något som verksamheten väljer att anpassa sig efter eller 

sker arbetet generellt för båda könen i barngruppen?  

Det krävs att lärarna skall vilja och kunna lägga tid och energi på att arbeta med rasten. Ingenstans i 

varken skollag eller läroplan nämns rasten (Almén & Jonson, 2014), vilket innebär att det finns inget 

som säger att skolan måste arbeta och planera för rasten specifikt. Därför hänger det på att det finns ett 

intresse hos personalen för att göra något med rasten. Av denna anledning vill vi med denna studie 
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belysa hur lärare och pedagoger tycker och tänker kring rasten och hur de ser på sin roll på skolgården. 

Genom att kartlägga lärarens attityder och tankar kring mobbning, rastverksamhet och övervakning 

kan studien bidra till att ge en aktuell bild av lärares förståelse kring hur rasten kan användas till nytta, 

deras egen motivation att arbeta med detta, eller förklaringar till varför de inte är intresserade av att 

arbeta med detta.  

Genom att intervjua pedagoger och några rektorer kan vår studie ge en tydligare bild kring pedagoger 

och skolors attityder kring raster. Vi får möjlighet att se om det är ett område skolor är intresserade av 

att utveckla. Dessutom kan vi synliggöra om pedagoger drar kopplingar mellan rastverksamhet och 

mobbning.  

 

Tidigare forskning 

Det finns forskning som tyder på att en mer organiserad rastverksamhet kan ha positiva effekter på 

eleverna och skapa en tryggare miljö med färre konflikter och kränkningar, se Mulryan-Kyne (2014) 

och Wilson och Evans (2006). Ändå ligger stor vikt av forskningen och arbetet på skolgården inom 

elever fysiska hälsa. Se Powell, Woodfield och Nevill (2016), Parrish, Okely, Batterham, Cliff och 

Magee (2015), D¨Haese, Van Dyck, De Bourdeaudhuij och Cardon (2013) och Woods, Graber, Daum 

och Gentry (2015) som exempel på studier som fokuserar på fysiska aktiviteten hos eleverna under 

raster.  Även Almén och Jonson (2014) förklarar rastaktivisterna som ett sätt att aktivera barnen 

fysiskt.  

Mobbning på skolgården 

I en studie av Vaillancourt, m.fl., (2010) rapporterade kanadensiska elever vilka områden och tider på 

skolan där de kände sig otrygga, och överst på listan för lågstadieelever var rasterna på skolgården. 

Bland alla elever nämnde 39% av dem rasten på skolgården som en otrygg plats. Bland de elever som 

utsattes för mobbning nämnde hela 71.6% av eleverna rasten och skolgården som en otrygg plats där 

mobbning förekom. I alla kategorier hamnade rasten och skolgården i topp som otrygg plats är det 

kom till lågstadieeleverna, i mellanstadiet tog dock korridorer över som den plats som flest angav som 

otrygg eller där mobbning förekom. 

Fite, m.fl., (2013) skriver om hur det kan sammanfattas från flera studier att det finns en större risk för 

kränkningar av elever på öppnare ytor med färre lärare och sämre uppsyn och färre regler. Där toppar 

skolgården listan. Men andra platser som ofta nämns som problemområden är toaletter, korridorer, 

matsal, och andra utrymmen utan samma uppsikt av lärare. Deras egen studie gav samma resultat där 

58,4% av eleverna rapporterade skolgården som en plats där mobbning förekom, en mycket högre 

siffra än andra platser på skolan.  

Frågar man eleverna själva kring mobbning som Forsberg och Thornberg (2016) gjort i en studie, får 

man förklaringar som kretsar kring sociala hierarkier, där vissa elever rankar som coola och andra som 

mindre coola. Denna hierarki resulterar i att de högst upp får eller tar makten att bestämma hur 

hierarkin fungerar, och utövar sin makt genom att peka ut vissa elever som annorlunda eller mindre 
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coola, och ge dem stämpeln som mobbad. Vad som exakt orsakade att en elev valdes ut för att mobbas 

kunde enligt dem själva vara vad som helst, och att det inte fanns bestämda kriterier till vem som 

skulle bli mobbad. 

Ett annat område som Forsberg och Thornberg (2016) tar upp är att eleverna beskriver aktiviteter som 

avgörande i skapandet av kompisrelationer. Om någon inte vill vara med i en viss aktivitet, t.ex. 

fotboll, så kan denna elev få väldigt svårt att forma kompisrelationer med de som alltid spelar. Enligt 

eleverna själva innebar detta inte mobbning; istället menade de att uteslutningen skedde för att 

individen var annorlunda.  

Forsberg och Thornberg (2016) menar med studien att eleverna skapar förutsättningarna för att mobba, 

och att de gör detta för att sortera varandra för att dels få makt över andra, men också för att skapa en 

gemenskap. Eleverna passar på när det inte finns lärare närvarande för att utöva makten och mobba, 

men Forsberg och Thornberg (2016) menar ändå att hierarkin och makten är konstant närvarande 

bland eleverna. 

 

 

Organiserad rastverksamhet 

Mulryan-Kyne (2014) beskriver skolgården som en plats där eleverna spenderar en stor del av sin 

vardag. Hon beskriver också hur skolgården även är en mer riskfylld plats eftersom det oftast är där 

elever lättare utsätts för kränkningar, eftersom lärare oftast inte syns till på samma sätt som i 

klassrummen. Vissa vill dra ner på raster och utevistelse eller på andra sätt begränsa elevernas raster, 

medan andra hellre vill att lärarna skall styra upp rastverksamheten mer. 

 

Mulryan-Kyne (2014) beskriver hur forskning visar att om skolan erbjuder elever strukturerade och 

åldersanpassade aktiviteter så bidrar man till att elever leker tillsammans och övar samarbete vilket 

bidrar till ett kooperativt lärande, och leder till färre aggressiva beteenden hos barnen. Det krävs också 

att aktiviteterna och interaktionerna övervakas. Dock finns det starka åsikter kring att om skolan och 

lärarna övervakar för mycket, så tappar eleverna sin makt och på så vis går miste om chanser att 

utveckla sin förmåga för konflikthantering och att kunna utveckla sin samarbetsförmåga och sociala 

utveckling. Om lärare kliver in för mycket förlorar eleverna chansen att verkligen pröva sig fram 

själva. Därför gäller det att hitta en balans och ge eleverna eget utrymme (Mulryan-Kyne, 2014). 

 

I en studie av Wilson och Evans (2006) beskrivs en skola som började med organiserade rastaktiviteter 

fyra gånger i veckan och la tid och resurser på att utveckla detta. Detta ledde till flera positiva effekter 

hos personal och elever, bland annat genom att personalen fick en bättre sammanhållning och 

kommunicerade bättre och att tysta och tillbakadragna elever vågade delta i sociala aktiviteter. 

Dessutom fann de att stökiga elever blev mer engagerade i det gemensamma sociala och orsakade inte 

lika mycket problem och redan sociala elever som lekte mycket fick ett positivt inflytande på andra 

elever och kunde knyta band över årskurser och klasser. Med spännande material som plockats fram 

av lärarna så engagerades elevernas nyfikenhet och deras lek blev mer produktiv, aktiviteterna 

behövdes tillslut inte ordnas upp av läraren utan blev mer elevinitierade. Lärare upplevde att deras 

roller gick från ”vakta” till en mer avslappnad tillvaro. 

 

London, Westrich, Stokes-Guinan och McLaughlin (2014) utförde en studie där de försökte förbättra 
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skolrasterna på ett antal skolor. De skriver om ”recess climate” som de definierar utifrån tre 

huvudkomponenter; elevers engagemang, fysisk och känslomässig trygghet, och positiva relationer till 

vuxna. Med avsikt att förbättra dessa tre komponenter och bidra till en mer fungerande skolrast 

skickade de ut tränad personal till skolorna som de kallade för ”coaches”. Denna personal hade som 

uppgift att tillsammans med eleverna etablera rastlekar med gemensamt uppsatta regler, introducera 

verktyg för att lösa konflikter, samt uppmuntra till ett mer positivt språk och inkluderande beteende 

bland eleverna. Skolgården blev mer organiserad och uppdelad i olika områden för olika lekar. Ett 

försök att förändra elevers attityder gjordes för att minska på dålig attityd bland eleverna, men att 

ändra på elevers språk visade sig vara en utmaning. 

 

Lärarna i studien av London, m.fl.,(2014) var nöjda med förändringen på skolgården och uppgav att 

lekar som tidigare skapat mycket konflikter nu hade mer bestämda regler och flöt på bättre. Fler elever 

engagerade sig i lekar istället för att bara gå runt och ”hänga” på skolgården. Många elever som 

tidigare velat stanna inne under rasterna, antingen för att de kände sig otrygga eller för att de inte hade 

något att göra ute, deltog i större mån i lekarna på skolgården. Trots det lite svårare jobbet med att 

förändra attityden och språket mellan eleverna så fick det en positiv effekt och flera lärare såg att 

elever i större mån vågade bjuda in sig själva i lekar. 

 

Studien avslutar med att påpeka att lärare som i början inte ansåg att lek var en viktig del av skoldagen 

hade vid studiens slut en förändrad syn där de såg vikten av en välfungerad rast, då skolorna 

rapporterade att eleverna mådde bättre och kände sig tryggare inte bara på rasten utan under hela 

skoldagen, och de såg hur elevernas samarbete och konfliktlösning fungerade mycket bättre i alla delar 

av skolan (London, Westrich, Stokes-Guinan och McLaughlin, 2014). 

Ramstetter, Murray och Garner (2010) tar upp för- och nackdelar kring strukturerad och ostrukturerad 

rast. Fördelarna som först benämns med en strukturerad rast där lärarna aktivt är involverade i vad 

eleverna gör, är att lärarna direkt får en återkoppling kring barnens situation när konflikter uppstår och 

behöver hanteras. När det kommer till nackdelarna med en strukturerad rast framförs det att barnen går 

miste om möjligheter för utveckling som är viktiga för att utveckla sig själva som individer. Det 

sociala, men också det emotionella och kognitiva som är givande för individen själv riskerar att hamna 

i skymundan om lärarna strukturerar rasten för mycket. På så sätt finner inte barnet sin egen frihet att 

välja själv vad hen ska göra på sin fria tid utan blir med andra ord styrd.  

Ostrukturerade raster där lärarna inte aktivt deltar elevernas aktiviteter menar Ramstetter, Murray och 

Garner (2010) har fördelen att barnen själva får välja och styra sin egen rastverksamhet. I en 

ostrukturerad rast får barnet chans att utveckla det sociala, emotionella, kognitiva men också en 

problemlösningsförmåga för att utveckla sig själv som individ, vilket vissa anser barnet inte hade fått 

genom en rast som struktureras och bestäms av vuxna. Nackdelarna med en ostrukturerad rast är att 

det blir svårare för lärare att hjälpa eleverna i olika situationer som kan uppstå och ingripa när det 

behövs. En annan nackdel med en ostrukturerad rast är även huruvida personalen är utbildad, enligt 

Ramstetter, Murray och Garner (2010) krävs det nämligen att personalen ska vara utbildad för att de 

inte ska missa olika situationer som kan uppstå där icke acceptabelt beteende måste stoppas. Det 

behövs personal som är utbildade för detta för att se till att läget för alla parter inte missgynnas på 

något sätt och vis. 
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Genus 

Mulryan-Kyne (2014) skriver inom sin forskning även om genus. Det framförs b.la att det oftare är 

pojkar som förekommer i slagsmål jämfört med flickor. Hos flickorna beskrivs mobbning som något 

mindre synligt. Pojkarna beskrivs agera mer utåt medan flickorna agerar mer inåt, vilket blir mer 

svårupptäckt för lärarna.  

Andra forskare ger också en definition kring genus och flickors och pojkars mobbning. Levine och 

Tamburrino (2014) ger en definition som beskriver flickmobbning som något som inte är lika direkt 

som hos pojkarna. Den definieras som osynlig, där individen blir förödmjukad på olika sätt genom till 

exempel blickar, olika öknamn men också utanförskap där individen medvetet stöts ut. 

Pojkmobbningen sker på ett annat sätt. Det beskrivs att deras mobbning sker på ett mer direkt sätt i 

jämförelse med flickorna. Flickornas mobbning är mer osynlig medan pojkarna sköter det genom den 

fysiska vägen, där grepp och slag spelar en stor roll. Pojkarnas mobbning tenderar att gå åt det 

aggressiva hållet medan flickornas lägger stor vikt vid att dölja det hela (Levine och Tamburrino, 

2014). 

I en studie från Ringrose och Renold (2010) studeras genusperspektivet, hur pojkar och flickor 

differentieras när det kommer till mobbning. Pojkar beskrivs som aggressiva på ett direkt sätt där 

pojkarna uttrycker sin aggressivitet genom en fysisk form. Flickorna beskrivs också som aggressiva, 

men inte på samma sätt som pojkarna. Deras aggression framställs som indirekt där flickornas 

offerroll beskrivs med ord som hjälplöshet och nonchalans. Pojkarnas offerroll är tvärtemot. Hamnar 

pojkar i en offerroll blir det oftast kontra från deras sida, dvs. att de visar tillbaka sin aggression mot 

personen som mobbar. Ringrose och Renold (2010) fokuserar även mycket på normerna mellan dessa 

två könen, där det påpekas vad som är mer kvinnligt och mer manligt. I deras forskning tar de upp hur 

pojkars aggression kan påverkas. De tar upp vad som står för manligt och det pekas b.la på att 

hemmen också kan ha en påverkan på detta.  

 

Ringrose och Renold (2010) beskriver flickors fenomen som ett indirekt agerande, där det repressiva 

blir ett kännetecken att beskriva flickorna. Flickorna hanterar inte genom slag och andra fysiska grepp 

som pojkarna på skolgården, utan de agerar mer på ett osynligt sätt där det bland annat sker skvaller 

mellan parterna, samt att de inte kan hålla olika hemligheter. Pojkarna agerar utåt, medan flickorna 

agerar mer inifrån. Ovannämnt tog Ringrose och Renold (2010) upp att pojkarnas manlighet pekas på 

att vara tuffa och hårda, där de ska stå på sig själva för att visa upp sin manlighet. Hos flickorna 

beskrivs deras kvinnlighet att skapa grupperingar. Detta tillbaka till hur flickornas beteende ser ut. 

Flickorna är hemlighetsfulla men också tysta när de agerar. Flickorna beskrivs också som med två 

ansikten, där flickorna demonstrerar två olika personligheter av sig själva. I ett exempel utifrån 

Ringrose och Renolds (2010) forskning beskrivs hur tjejer agerar i verkligheten och sedan ”bakom” 

verkligheten. Framför olika personer kan flickorna säga något, medan det händer något annat när 

flickorna går hem.  
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Syfte och frågeställningar  

Denna studie syftar till att undersöka hur skolor och pedagoger ser på mobbning på skolgården; varför 

förekommer det och hur ska de arbeta för att motverka det. För att studera detta har vi även valt att 

föra in ett genusperspektiv i intervjufrågorna samt analysen för att se om detta påverkar hur pedagoger 

vill arbeta med rasterna. 

Vi har även valt att komplettera pedagogernas åsikter med skolans befintliga verksamhet, genom att 

till exempel intervjua rektorer för att få en bild av skolans verksamhet och officiella ställningstagande 

kring raster och mobbning. Detta är relevant eftersom skolans verksamhet ger förutsättningarna för 

pedagogernas arbete och på så sätt kan påverka deras åsikter och tankar. 

Frågeställningar  

Hur ser pedagoger på mobbning och dess förekomst på skolgården? 

Hur ser pedagoger på sin roll på skolgården i relation till elevers mobbning; ska de övervaka eller 

erbjuda rastverksamhet? 

Anser pedagoger att det finns skillnader i pojkars och flickors mobbning, och i så fall hur påverkas 

deras arbete på rasten av detta? 

Teoretiskt perspektiv 

Vi utgår från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv i denna studie. I det socialkonstruktionistiska 

perspektivet tittar man på världen och samhället som något människorna skapar genom interaktioner. 

Vanor och roller är exempel som uppstår som vi ser som verkligt men som bara existerar för att vi 

tillsammans kommer överens om det (Frånberg & Wrethander, 2011). Vi har valt att utgå från denna 

teori eftersom den kan urskilja hur pedagoger är med och formar skolan som verksamhet. Pedagogers 

tankar och åsikter påverkar hur de arbetar med rasten och eleverna, vilket i sin tur enligt teorin kan ha 

en effekt på mobbning. 

Frånberg och Wrethander (2011) beskriver skolan som en social konstruktion, den existerar genom att 

människor accepterar den som sådan och att lärare och elever beter sig som de förväntas utifrån de 

förutbestämda reglerna. Elever rör sig inom de ramar som skolan sätter upp och anpassar sig utifrån 

dessa. Primära anpassningar är de anpassningar som uppstår när elever anpassar sig och beter sig 

önskvärt inom ramarna som uppstår och beter sig enligt förväntningarna. Sekundära anpassningar 

kommer också naturligt och är istället anpassningar som sker i reaktion mot organisationen och dess 

medföljande normer, men som fortfarande uppstår utifrån den struktur som byggs upp socialt. 

Författarna menar att mobbning är en sådan sekundär anpassning som uppstår i reaktion till skolan, 

vilket innebär att skolan och dess lärare är medaktörer som är med och skapar mobbning eftersom 

elevernas beteende är reaktioner utifrån de ramar som är uppsatta. Som följd innebär detta att det inte 

går att skylla på någon ensam individ när mobbning uppstår.  
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Frånberg och Wrethander (2011) beskriver det som att man beroende på sin vetenskapliga tradition 

uppfattar mobbning på olika sätt, vilket i sin tur innebär att man har olika tankar kring hur man bör 

hantera mobbning som fenomen. Detta betyder att det perspektiv man har på mobbning får följder för 

hur man arbetar med problemen och konsekvenser för de inblandade.  

Ett perspektiv tittar gärna på mobbning utifrån en vilja att identifiera vem som mobbar och vem som 

är offer, och hur man kan arbeta för att stoppa mobbning. Med detta sätt kategoriseras individer utifrån 

roller som mobbare eller mobbad, och kan verka stigmatiserande, vilket i sin tur påverkar individen 

och dess handlingar. Sett ur detta perspektiv finns det ett fokus på att åtgärda mobbning genom att 

identifiera mobbare och de mobbade och ta itu med dessa, men detta kan vara svårt utifrån 

socialkonstruktionivism eftersom de menar att alla är med och samspelar i en mobbningssituation 

(Frånberg & Wrethander, 2011).  

Sett ur det socialkonstruktionistiska perspektivet kan mobbning istället ses som en social konstruktion, 

vilket innebär enligt Frånberg och Wrethander (2011) det är ett fenomen som samhället byggt upp och 

varit med och skapat. Av denna anledning är det också möjligt att dekonstruera fenomenet mobbning, 

studera hur det uppstått och kanske förändra det.  

Frånberg och Wrethander (2011) skriver om hur barn utforskar sin roll i samhället genom att pröva 

gränserna och att sträva efter att skapa en gemenskap. De skapar sina egna normer för att bygga 

samvaron och författarna kallar detta för kamratkulturer. Kamratkulturer är ett sätt för barn att 

efterlikna de vuxnas kultur och skapa egna regler för att få kontroll. Barn strävar efter att skapa en 

samhörighet och i detta uppstår ett utrymme där människor riskerar att bortsorteras för att stärka en 

grupps gemensamma identitet. Detta kan ske till exempel genom att gemensamt utesluta en individ 

från en grupp. 

Skolan är en social konstruktion som speglar samhället för att undervisa eleverna om hur samhället ser 

ut, men det innebär enligt Frånberg och Wrethander (2011) att skolan måste arbeta med hur den 

återskapar samhällets värderingar. Människor som inte passar in i ”majoriteten” så som skolan 

framställer det, är de som utsätts för risken att sorteras bort och exkluderas, eller att ”mobbas”.  

Barns sociala relationer är något som Frånberg och Wrethander (2011) också tar upp. De beskriver 

teorier kring hur barn arbetar med sina vänskapsrelationer och bygger sina roller i gemenskapen 

genom att kommunicera och samspela. De menar dessutom att ett viktigt verktyg är just 

konfrontationer och hur barnen på egen hand överkommer och hanterar konflikter som uppstår.   

Frånberg och Wrethander (2011) beskriver social isolering. Socialt isolerade elever är sådana som ofta 

till exempel sitter ensamma vid lunchen, inte tillhör någon kamratgrupp och på andra sätt utesluts från 

gemenskapen genom antingen passiva handlingar eller genom till exempel kränkningar. Socialt 

isolerade elever är oftast tjejer, och när elever pratar om varför någon utesluts läggs anledningarna 

oftast på den isolerade, med egenskaper som andra fann icke önskvärda eller som inte passade in. 

Rollen som socialt isolerad är väldigt svår att bryta sig ifrån, och isolerade barn missar oftast viktiga 

delar i kamratkulturen eftersom de saknar egna vänskapskretsar.  

Frånberg och Wrethander (2011) skriver även om Olweus, och beskriver hur hans forskning som har 

legat till grund för väldigt många skolor inom området mobbning, ofta stämplar vissa barn som 

mobbare och andra som offer. De menar att dessa stämplingar gör att enskilda barn identifieras som 

problemen istället för skolan, vilket författarna beskriver som en form av institutionaliserad mobbning. 

Dessa stämplar kan leda till självuppfyllande profetior och kan påverka elevers självuppfattning.  
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Inom ämnet mobbning går det även att skilja på hur mobbning traditionellt ser annorlunda ut bland 

flickor och bland pojkar, där tidigare forskning oftast fokuserat på pojkarnas mobbning som varit den 

som varit lättare att identifiera. Mobbning bland flickor tenderar enligt Frånberg och Wrethander 

(2011) att vara mer osynlig eller indirekt, och svårare att definiera vilket innebär då att den även kan 

vara svårare att motarbeta. Detta innebär att ett försök att se könsneutralt på fenomenet mobbning ofta 

innebär att flickornas mobbning glöms bort eftersom den ofta är svårare att definiera och upptäcka.   

Eftersom forskning kring mobbning då ofta inte inkluderat flickors mer indirekta mobbning, innebär 

det att de metoder och förslag som uppstått kring hur man ska hantera mobbning, är redskap som inte 

nödvändigtvis är anpassade till alla sorters mobbning. Indirekta mobbningen som vissa menar att 

flickor oftast använder sig av kan inte åtgärdas med samma metoder som pojkars eventuellt mer 

direkta mobbning. Eftersom flickors mobbning kan vara så pass osynlig finns det dessutom en idé om 

att vissa inte ens anser att den skulle existera. Genom att det finns en socialt strukturerad bild om hur 

flickor bör vara och att de inte bör vara aggressiva, så kan det vara en förklaring till att flickor istället 

hittat andra sätt att mobba, genom att inte vara så öppet aggressiva. Istället kan de använda sig mer av 

social manipulation, som ryktesspridning och utfrysning (Frånberg & Wrethander, 2011). 

Mobbning som begrepp 

Begreppet mobbning förekommer inte längre i barn- och elevskyddslagen, utan faller under vad de 

beskriver som annan kränkande behandling (Skolverket, 2009). Men ordet är fortfarande högst aktuellt 

i skolor bland personal och elever, skrivs om i media samt är allmänt accepterat och använt i 

samhället.  

Det finns flera definitioner av mobbning, dels Skolverket (2012) som definierar mobbning som 

upprepade trakasserier eller kränkande behandling där någon avsiktligen försöker skada eller tillfoga 

obehag hos någon. Kränkningar beskrivs som handlingar eller uppträdanden som kränker elevers 

värdighet, och trakasserier beskrivs liknande men kopplat till diskrimineringsgrunderna; kön, 

könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, 

sexuell läggning eller ålder.  

En annan definition av mobbning har Prummer och Hansmüller (2015) gett. De beskriver mobbning 

som en sorts missbrukande makt. Makten som mobbaren använder sig av beskrivs som fel och inte 

rätt. Begreppet riktar sig in i en skolkontext där olika delar framförs som verbala men också fysiska 

angrepp som riktar sig in på direkt och indirekt mobbning. I definitionen ingår även upprepningar, dvs. 

att den som mobbas blir utsatt för mobbning under en lång period, där återigen makten används på ett 

missbrukande sätt mot den utsatta personen (Prummer och Hansmüller, 2015). 

När vi i vår studie skriver mobbning syftar vi på upprepade kränkande handlingar mellan elever. Dessa 

inkluderar men är inte begränsade till trakasserier kopplade till diskrimineringsgrunderna. Vi syftar på 

både direkt och indirekt mobbning med såväl verbal, psykisk eller fysisk mobbning. 
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Metod 

Val av metod 

Vi valde att rikta oss in på kvalitativa semistrukturerade intervjuer för att få fram olika synpunkter från 

olika pedagoger och rektorer. Vi ville synliggöra personalens åsikter och tankar kring ämnet och 

jämföra dessa mellan skolor och mellan varandra och därför var intervjuer ett bra alternativ för att 

fånga upp just åsikter och tankar. Som forskare är det viktigt att vara medveten om att det finns 

problem och utmaningar med att genomföra en sådan här studie. Det främsta problemet för denna 

studie är att den personal som lockas att delta troligen är sådana personer som redan har ett starkt 

intresse för raster och rastverksamhet. Anledning till varför det troligtvis enbart blir deltagare som 

engagerar sig kring rastverksamhet är för att de skolor som väljer att delta i en sådan här studie vill 

representera sin skola på ett så bra sätt som möjligt. Parterna som inte ville delta kan vara de skolor 

som inte visar en lika stor ambition kring detta ämne, samt att de inte vill visa upp deras skola som 

något mindre bra. Det är ganska troligt att skolor som deltar vill passa på att visa upp sig och sin 

verksamhet och de skolor som till exempel väljer att undvika intervjuer kan vara för att de tror att 

deras skola inte skulle ses som en jättebra verksamhet utifrån perspektivet vår studie har.  

Som vi berättat i metodens början kommer vi att genomföra kvalitativa semistrukturerade intervjuer. 

Detta beskrivs av Patel och Davidsson (2011) som intervjufrågor med låg grad av strukturering, dvs. 

med öppna frågor som den intervjuade personen kan välja hur hen vill svara på. Frågorna som vi väljer 

att rikta oss in på är mer fritt, där det kan varieras under samtalets gång med olika angreppssätt, hur vi 

samtalar om olika ämnen (Ahrne & Svensson, 2011). Vi kommer att vara två parter i denna intervju, 

där vi ser möjligheten att komplettera varandra, där en part väljer att genomföra intervjun medan den 

andra parten kommer att sköta inspelningen samt kommer att flika in med frågor. Vi har tänkt turas 

om med dessa uppgifter, men annars är en anledning till varför vi båda deltar under varje intervju för 

att varje intervju ska ha samma förutsättningar. Intervjufrågorna kommer att användas av en speciell 

teknik som kallas för ”tratt-teknik”. Enligt Patel och Davidsson riktar sig tekniken in på att motivera 

och aktivera parten som intervjuas. Frågorna som ställs kommer att börja med stora öppna frågor och 

därefter gå vidare till mer specifika frågor.  

Fem regler som vi kommer att förhålla oss till när vi har hand om intervjuerna är några som Ahrne och 

Svensson (2011) nämner: 

1. Intervjuaren ska lyssna på den som talar på ett tålmodigt och vänligt men intelligent reflekterande 

sätt.  

2. Intervjuaren ska inte framhäva någon form av auktoritet. 

3. Intervjuaren ska inte ge råd eller moraliska förmaningar. 

4. Intervjuaren ska inte gräla/argumentera med den som talar. 

5. Intervjuaren ska bara tala eller ställa frågor under särskilda förhållanden. (Ahrne & Svensson, 

2011, s. 39).  

Urval och avgränsningar 

För att få en bred bild av pedagogers tankar kring elevers mobbning och rast valde vi att intervjua på 

flera skolor runt om i Stockholms län. Genom att välja fyra skolor så försäkrade vi oss om att vi skulle 

få relativt varierade verksamheter på skolorna. Även om det viktiga för studien inte var hur skolorna 

faktiskt arbetade, utan snarare hur pedagogerna tycker och tänker, så gav skolornas nuvarande 
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verksamhet en bra utgångspunkt för att hitta pedagoger med skilda tankar. På varje skola ville vi sedan 

prata med rektor eller biträdande rektor för att fånga skolans officiella värden och tankar, men 

viktigast var pedagogernas åsikter, och därför försökte vi intervjua tre pedagoger per skola. 

För att specifikt välja skolor valde vi att söka på skolor i Stockholms län utan att lägga någon större 

vikt vid vad vi i förhand kunde ta reda på om deras verksamhet. Dock för att försäkra oss om att minst 

en skola skulle aktivt arbeta med raster och rastverksamhet efterlyste vi på ett forum på nätet där det 

finns många pedagoger som jobbar med raster. Där kom vi i kontakt med en skola som var intresserad 

av att delta. 

 

Undersökningspersoner/Undersökningsmaterial 

I slutändan deltog fyra skolor, totalt fjorton personer intervjuades. Skolorna beskrivs som skola A, B, 

C och D, där skola B är den skola vi på förhand visste jobbade med rastverksamhet. På varje skola 

intervjuade vi rektor eller biträdande rektor, samt tre pedagoger. Pedagogerna kunde jobba som lärare 

eller fritidspedagog, i allt från förskoleklass upp till fyror och femmor. Deras specifika utbildningar 

eller yrkestitlar, deras kön eller åldrar är inte något som vi valt att använda oss av i studien utan vi har 

valt att fokusera på hur de jobbar på rasten, hur de skulle vilja jobba, och hur de tänker kring elever, 

genus och mobbning. Dessutom benämner vi all personal utom rektor eller biträdande rektor som 

pedagog, för att inte lägga vikt vid vilken yrkestitel de har. 

Genomförande 

Vi kom fram till att använda oss av intervjuer för att få olika perspektiv och synpunkter från olika 

parter från olika skolor. De skolor som vi försökte att slumpmässigt välja tog vi kontakt med genom 

att ringa rektor eller biträdande rektor. Vi har valt att inte skilja på rektor och biträdande, eftersom 

båda parterna tillhör och jobbar på ledningen i skolan. Genom rektorn/biträdande rektorn förmedlades 

budskapet vidare till pedagoger på skolan, och på två skolor ordnade rektor upp vilka vi kunde få 

intervjua. På en skola fick vi kontaktuppgifter till en pedagog som sedan pratade med sina kollegor åt 

oss. På den skola vi fick kontakt med via nätet skedde kontakten med en pedagog, som tog ansvaret att 

hitta flera intresserade kollegor på skolan för att delta och hen tog även kontakt med biträdande rektor 

åt oss. 

Det var tänkt att vi skulle intervjua sexton personer, men i slutändan blev det fjorton. Ena skolan hade 

inte mycket personal och bara två pedagoger kunde istället för tre, på en annan skola var en pedagog 

frånvarande vid den dagen vi hade fått komma på besök.  

Varje skola fick en dag där vi kom ut och intervjuade. Vi kom dit och mötte upp personen vi haft mest 

kontakt med och hittade ett tyst rum. Vi var båda med i intervjun, där en kunde leda intervjun utifrån 

de förutbestämda frågorna som vi skrivit, och den andra kunde bidra med att flika in frågor om det var 

något. Intervjuerna tog mellan tio och trettio minuter, och vi använde oss av ljudupptagning så vi 

spelade in vad som sades för att senare transkribera.  

Databearbetning och analysmetod 

Vi transkriberade alla fjorton intervjuer själva genom att lyssna igenom det inspelade materialet och 

skriva ut intervjuerna i sin helhet. Vi började med transkriberingen kort efter de första intervjuerna 
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genomförts. Eftersom vi inte undersöker pedagogers språk eller beteende, så valde vi i 

transkriberingen att endast transkribera orden som sades under intervjun, vi valde alltså att inte 

transkribera tonlägen, hostningar, harklingar, pauser mm. Dock hade vi med alla ord och våra frågor, 

och till en början skedde ingen korrektur av språket mer än att vi anonymiserade och tog bort namn 

som nämndes. När vi sedan valde ut citat till resultaten har vi dock korrigerat en del av språket för att 

göra det mer lättläst och för att det rättvist ska representera den person som sa det, i enlighet med hur 

Ahrne och Svensson (2011) beskriver transkribering där de tar upp vad de kallar för en vanlig 

transkriberingsutskrift där samtalet skrivs ut i sin helhet och bland annat nämner att man ibland kan 

behöva formulera om vad som sägs i en intervju. 

För att analysera den data som transkriberats har vi skrivit ut transkriberingarna i sin helhet och var för 

sig läst igenom och markerat och antecknat på alla papper innan vi tillsammans satte oss ner och 

fortsatte. Den analysmetod vi utgått från har varit en tematisk analys som beskrivs av Bryman (2011) 

som ett sätt att hitta övergripande teman i data, genom att identifiera centrala teman och subteman i 

studiens data. Genom att läsa igenom data flera gånger grundligt kan teman plockas ut och sedan kan 

all data sorteras utifrån de teman och subteman som finns. I vår studie fann vi till exempel teman som 

vi kallar för tankar kring mobbning, tankar kring rastverksamhet eller övervakning och tankar kring 

genus som vi har sorterat all data utifrån. 

Teman kan enligt Bryman (2011) upptäckas genom repetitioner, att något tema tas upp flera gånger. 

Eller genom uttryck som används på speciella eller ovanliga sätt. Till exempel ett subtema i vår studie 

blev ordet rastvakt, eftersom det användes flitigt på skolorna. Bryman (2011) tar också upp likheter 

och skillnader, där pedagoger i intervjuerna hade många liknande åsikter och tankar kring till exempel 

mobbning, men där andra hade väldigt olika idéer kring elever och mobbning. 

Forskningsetiska överväganden  

Tidigare har Vetenskapsrådet (2002) sammanfattat de etiska regler som forskare bör arbeta utifrån 

enligt fyra regler. Informationskravet som handlar om att deltagarna skall informeras om studien, om 

att deras deltagande är frivilligt och att de kan när som helst dra sig ur, samtyckeskravet som handlar 

om att alla deltagare skall godkänna och ge sitt samtycke för att vara med, i vissa fall kan det innebära 

även att vårdnadshavare måste ge samtycke, konfidentialitetskravet som innebär att uppgifter som kan 

röja deltagares identitet hålls hemliga och att personerna anonymiseras samt nyttjandekravet som 

handlar om att den data som samlas in inte används i något annat syfte än det avsedda och inte får 

användas kommersiellt eller i andra icke-vetenskapliga syften. Trots nya riktlinjer från 

Vetenskapsrådet är dessa fyra regler fortfarande aktuella. 

Ahrne och Svensson (2011) tar upp dessa krav och kombinerar de första två till kravet på informerat 

samtycke. Personerna som deltar i forskningen eller studien behöver få veta om att de är med. I fallet 

av intervju innebär det att personen är medveten och har gått med på att intervjuas, och att personen 

vet om vad studien handlar om och vad syftet med intervjun är. De skall ha koll på hur insamlad data 

kommer användas och de ska veta att de har rätt att när som helst dra sig ur. Det innebär att deltagaren 

kan och är medveten om att hen kan säga nej och dra sig ur när som helst under studiens gång. De 

behöver inte svara på frågor hen inte vill svara på. Hen kan även ångra sig i efterhand och dra sig ur 

utan att behöva förklara sig och då kan inte de data som samlats in från intervjun användas. 

Konfidentialitet är en princip inom etiska reglerna som innebär att deltagarna är anonyma. 

Vetenskapsrådet (2011) skriver i sina nyare riktlinjer att det är viktigt att forskaren gör allt den kan för 
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att skydda deltagares integritet. Den som intervjuar ska känna sig trygg med att det individen säger i 

intervjun inte kan spåras tillbaka till hen. Inspelningar av intervjun skall lagras bara tills forskningen är 

färdig och sedan förstöras, transkriberingar anonymiseras och ingenstans skall det finnas namn på 

intervjupersoner eller skolor 

Nyttjandekravet handlar om att data som samlas in från intervjuerna inte kommer användas till något 

annat än det förutbestämda syftet som intervjuaren informerats om (Ahrne & Svensson 2011). I detta 

fall handlar det bara om uppsatsen, intervjuerna och det som kommer ur dem kommer inte användas 

till något annat extra utan bara till denna uppsats och det skall deltagarna vara medvetna om. 

Nya riktlinjerna från Vetenskapsrådet (2011) fokuserar istället på åtta punkter kring etik som forskare 

skall utgå från, där an ska tala sanning om sin forskning, vara öppen och ärlig om vad man gör, vad 

man kommer fram till, samt att man skall sträva för att skydda människor och djur så ingen kommer 

till skada. De nämner de olika elementen som de tidigare utgick från och problematiserar dessa, om 

hur informations och samtyckeskraven kan påverka forskningen och dess resultat och att det är svårt 

att sätta upp tydliga riktlinjer på exakt hur forskning skall gå till.  

 

Studiens kvalitet 

Vi har mött på både framgångar och motgångar genom vårt genomförande av studien. Vi har haft 

framgång med att få ihop intervjuer, eftersom det var väldigt få folk som tackade nej till att vara med 

vår studie, troligtvis för att vi ringde som första kontakt. En svaghet i vår studie var att vi borde ha 

frågat mer kring genus och varför folk ansåg att det fanns skillnader mellan könen i de fall som de 

uttryckte det så.  

En annan svaghet i vår studie var som vi tidigare nämnt, att vi troligtvis mest fick intervjua personer 

som var insatta och intresserade av ämnet eftersom vårt urval av skolor var så slumpmässig men valet 

av personer att delta var mer att vi tog de som ville, eller som rektorn tyckte skulle passa. Att välja 

intervjupersoner helt slumpmässigt och få en större variation i åsikter och tankar hade varit bra för 

studiens skull men hade varit mycket mer tidskrävande och svårt att uppnå, speciellt eftersom 

deltagandet i studien är frivillig.  

Hade inte studien haft ett krav på sig att deltagande skulle vara frivilligt, hade vi fått friare händer i att 

välja skolor att intervjua. Då hade möjligheten funnits att utgå från andra kriterier, och till exempel 

hade vi kunnat mer medvetet valt ut skolor med olika grad av mobbning och rastverksamhet. Dock 

eftersom deltagande skall vara frivilligt, utifrån de forskningsetiska överväganden som vi behöver 

förhålla oss till, begränsades våra möjligheter att välja fritt bland skolor. Vi fick hålla oss till att hitta 

skolor som frivilligt ville delta. 

Studiens resultat är inte generaliserbart på alla pedagoger överallt, men kan ändå till viss del ge en bild 

av vilka tankar som finns hos pedagoger som är ute på raster eftersom vi intervjuade flera stycken och 

fann många gemensamma tankar trots skilda verksamheter. 
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Resultat och analys 

Nedan har vi sammanställt resultat kring fyra skolor (A, B, C och D). Där framförs åsikter från 

pedagoger samt rektorers syn kring rastverksamheten, där mobbning och genus knyts an. Vi börjar 

med att presentera hur deras rastverksamhet ser ut, därefter framförs åsikter kring raster, mobbning, 

men även genusperspektivet. Sen knyts åsikterna ihop för att synliggöra hur alla delar hänger samman. 

Hur skolornas verksamhet ser ut 

Skola A 

Skola A jobbar med ganska få rastvakter på rasterna, med många olika områden som eleverna får 

vistas på så det inte alltid är det lättaste för pedagogerna att hålla koll på eleverna. De har ingen 

organiserad rastverksamhet utan fyller mest en övervakande funktion. Skola A använde ordet rastvakt 

när de beskrev sitt uppdrag på rasten. 

Personalen uttrycker att de främst jobbar med att övervaka barnen och att finnas där, och att de aldrig 

har organiserad rastverksamhet, och att det är upp till varje pedagog på skolgården att välja hur mycket 

de engagerar sig och leker med barnen. ”Det är olika från person till person […] vissa är mer åt det 

hållet och är gärna med, och andra kanske inte är lika pigga på det.” 

De går vidare med att beskriva deras roll på skolrasten ”Många gånger blir det nog mest övervakande, 

det är inte så ofta man hamnar i en lek, ibland kan man dra igång någonting och då tycker barnen det 

är jätteroligt men då tappar man ju faktiskt fokus på de andra också.” 

På frågan om personalen får möjlighet att planera för rasterna svarade rektor att ”Det får de gärna göra 

om de vill.” 

Skola B 

Skola B har mycket organiserad rast där pedagoger ansvarar för olika områden på skolgården för att 

täcka upp och inte missa något som sker. De erbjuder även rastaktiviteter varje dag på lunchrasten, 

som två pedagoger ansvarar över. 

De är mycket personal ute på skolgården och personalen känner sig trygga i sitt uppdrag i och med att 

de vet vad som förväntas av dem. Skola B delar upp skolgården i olika områden som de ansvarar för 

när de är ute och rastvaktar. Både rektor och personal uttryckte missnöje kring ordet rastvakt, ”Jag 

ogillar ordet rastvakt för vi är inte vakter, vi vaktar inte barnen […] jag är rastvärd.” 

Rektorn reagerade starkt på vårt användande av ordet rastvakt och påpekade ”Ordet rastvakt är oerhört 

gammalt och värdeladdat… man skulle kalla dem rastvärd eller nått sånt.” och uppmanade oss att inte 

använda det i fortsättningen. 

Utöver rastvärdarna erbjuder även skola B organiserade aktiviteter varje lunchrast som eleverna kan 

delta i om de vill. Skolan har avsatt två pedagoger till att planera och genomföra dessa.  På 

förmiddagsrasten har skolan även organiserade lekgrupper där eleverna delas upp i grupper och 

tilldelas lekar, ”Tanken är för att delvis undvika utsatta situationer för eleverna att vara den personen 

som funderar att ’oj vem ska jag leka med nu?’ och att den oron tas bort. Det blir bättre klimat 

överlag.” 
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De motiverar även lekgrupperna med att beskriva det som att eleverna ”får leka med olika personer 

och lära känna fler i klassen.” 

 

Skola C 

Skola C har väldigt få pedagoger ute på rastvakt under rasterna, och har ingen organiserad 

rastverksamhet för eleverna, det finns önskemål om både tydligare uppdrag för rastvakterna och att 

erbjuda rastverksamhet för eleverna. 

Skola C har inte lagt en stor vikt vid att utveckla rasterna. En lärare uttrycker att det är för få lärare ute 

på rastvakt ”Det kan vara två till tre stycken ute på trehundrafemtio till fyrahundra elever. Det finns 

ingen chans i världen att man kan vara med. Alla elever behöver vuxna att snacka med men de lär sig 

ganska snabbt att det är ingen idé för att man inte hinner med dem.” 

En annan lärare efterlyser också tydligare regler kring uppdraget som rastvakt, till exempel uppdelade 

områden. ”Det är lätt att man stannar och pratar med varandra, sen blir det klungor istället för det man 

ska göra. […] Ett förslag är att placera ut sig […] så det blir mer klart var jag ska vara.” 

En pedagog beskriver ”Jag vill att det ska vara planerad rastverksamhet. Varje dag ska det erbjudas en 

eller två aktiviteter tycker jag.” Hen beskriver en vilja att arbeta med organiserad rast, men menar att 

det krävs flera engagerade i personalen för att driva igenom det, och att det saknas ett intresse bland 

personalen. ”Jag tror inte de förstår vikten, så upplever jag det. Lata, men allvarligt, lata. Vill sitta och 

fika eller stå snacka med varandra och jag tycker det är jättetråkigt.”  

Skola D 

Skola D har en eller två rastvakter ute på skolgården, men har nyligen börjat med organiserad 

rastverksamhet i form av trivselledare, där tanken är att personal och äldre elever ska arbeta för att 

erbjuda aktiviteter några gånger i veckan på rasterna.  

Skola D har nyligen infört en organiserad rastverksamhet som går ut på att lärare och äldre elever 

utbildas till trivselledare, där de sedan går ut och organiserar lekar på rasterna för de andra eleverna.  

”Hittills har det varit väldigt bra, både trivselledarna och övriga elever på skolan tycker det är jättebra, 

just nu har vi inte dem ute på alla raster men vi satsar på det.” 

När rastvaktens roll på skolgården beskrivs påpekas det att det är väldigt få ute på rasten vilket 

begränsar rastvaktens möjligheter. ”Det är alltid minst en rastvakt som är ute, och det är klart när man 

är ensam där ute så har man inte mycket tid att sätta igång lekar med barnen.” 

Tankar kring mobbning: 

Pedagogers syn på mobbning skilde sig lite, där många talade om det som något naturligt 

förekommande bland elever. ”För det finns inga barn som vill vara elaka.” (Pedagog, skola A). De 

menar att trots samtal om hur man ska bete sig, så fortsätter elever att mobbas. ”Vi pratar jättemycket 

om hur man är som kompis, vad gör man, vad gör man inte, de kan det som ett rinnande vatten men 

det är lite svårt i handlingen sen. […] Jag tror det ligger i vår natur.” (Pedagog, skola A) 

Andra pedagoger visar en annan syn och menar att samhället och omgivningen spelar en stor roll i 

elevers beteenden, där en beskriver det som följande: 



16 

 

”Vi har en vuxenvärld som är ganska utstötande. Om man tänker alla såpor, Idol och de bitarna där de 

kanske inte får ett bra förhållningssätt, där det går ut på att kränka andra människor, och då blir det på 

något sätt att barnen ser på det här och då blir det okej.” (Pedagog, skola B). 

En annan går också ifrån att det ska vara naturligt utan menar att ”Barn föds inte med fördomar utan 

de får dem på något sätt. Det behöver inte vara från skolan men det kommer någonstans ifrån och då 

behöver jobbas på olika plan om det ska totalt försvinna.” (Pedagog, skola D).  

När vi samtalade om utanförskap och elever som går runt ensamma, så menade väldigt många 

pedagoger att ibland vill elever vara ensamma under en rast. Men då var det viktigt att undersöka 

närmare för att se om det är ett barn som ofta vill vara ensamt, för om det finns ett mönster av 

ensamhet så är det något som behövs följas upp och undersökas. ”ibland kan man ju höra att vissa vill 

vara själva och absolut så kan det vara, men många gånger är det ju faktiskt för att de kanske inte 

riktigt har lekkoderna för att komma in i leken.” (Pedagog, skola D).  En annan pedagog beskriver 

situationen med ensamma elever genom att säga ”man måste vara lite uppmärksam och se hur det 

fungerar med det här barnet för övrigt, är det ett ensamt barn som vi ska hjälpa så är det klart att det är 

vårt ansvar”. (Pedagog, skola D). 

En pedagog beskriver hur elever kan mobba och utesluta varandra för att stärka sin status inom 

gruppen, och beskriver hur eleverna ”Häver ur sig eller säger för att man ska imponera på de andra 

eller vara tuff.” (Pedagog, skola C). 

Tankar om rastverksamhet eller övervakning 

Många pedagoger menade att problematiken på skolgården handlade om bristen på uppsyn, ”för att det 

finns för vuxna i närheten som styr och har koll.” (Pedagog, skola C). 

Men också att den fysiska miljön möjliggjorde för elever att komma undan, för ”det finns för många 

ställen att gömma sig på eller göra det skyddat.” (Pedagog, skola C). 

När pedagogerna pratar om sin roll på skolgården kommer de ofta tillbaka till en mer övervakande 

funktion. ”Har man personal utspritt över hela gården då är det svårare att de situationerna ska 

uppkomma.” (Pedagog, skola C). 

De flesta pedagogerna på skolorna ansåg att konflikter behövde brytas på en gång när de uppstod och 

att det var pedagogernas ansvar att lösa konflikterna, men vissa menade att ”Målet är att barnen ska 

lära sig hantera konflikter själv men det går ju inte av sig själv från början utan vi måste finnas där och 

vi måste ge dem redskap till hur man löser konflikter, Man måste lyssna på båda parter och komma 

fram till hur gör vi nu.” (Pedagog, skola B). En annan pedagog delar med sig av en liknande syn och 

säger ”Man ska försöka att barnen ska lösa det själva, men det är klart att jag har ansvar för att det ska 

lösas.” (Pedagog, skola C). 

De skolor som inte idag arbetar aktivt med organiserad rastverksamhet visade ändå ett intresse av att 

satsa mer på det. En uttrycker sig som följande: ”Och ibland skulle man vilja kanske kunna sätta av en 

person som faktiskt gör veckans lek eller något i den stilen.” (Pedagog, skola A). En annan uttryckte 

som ovan nämnts att hen skulle vilja erbjuda eleverna aktiviteter men att det saknas tillräckligt många 

engagerade pedagoger för att praktiskt genomföra, och uttryckte ”och alla lärare tyckte det var 

jättekul, men ingen ville hjälpa till.” 

På frågan om fördelarna med organiserade rastaktiviteter, var många pedagoger eniga om att det var 

en chans att släppa in elever som kan ha svårt att hitta en plats i en lek annars.   
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”För dem eleverna som känner att de behöver en organiserad aktivitet med en vuxen, det finns många 

som tycker det är jätteskönt. […] Om man är ny så kan man ty sig till aktiviteterna och lära känna 

kompisar på så sätt.” (Pedagog, skola B). 

”Det är ett sätt att stimulera barn att leka på ett annat sätt än vad de gör idag.” (Rektor, skola C) 

Rektorn på skola B pratar om aktiviteterna som en chans att ”hjälpa dem komma igång” och syftar på 

elever. Hen menar också att aktiviteterna syftar till att ”lära eleverna leka” och menar att de får 

redskap som gemensamma regler och inspiration till lekar. En annan pedagog sammanfattar syftet med 

organiserad rastverksamhet till att handla om gemenskap. 

Viktigt med organiserade aktiviteter blir dock att få med de som inte kanske på egen hand vågar vara 

med men kanske skulle må bra av det. ”Det blir viktigt att vi som organiserar lekar ser till att plocka in 

de som håller sig i utkanten.” (Pedagog, skola D). En annan pedagog problematiserar också en 

organiserad rastverksamhet och menar att ”Det är oftast svårt att få med de som behöver det mest. […] 

om det är någon som är lite blyg.” (Pedagog, skola A). En pedagog från skola B som arbetar med 

rastaktiviteter tar upp samma problem när hen talar om aktiviteterna, menar att det lockar många 

elever men ”Däremot måste man gå in kanske lite mer med de här barnen som är utsatta eller känner 

att de inte har någon att leka med. De måste man få med in, för de väljer ofta inte det självmant.” 

(Pedagog, skola B). 

 

Tankar kring genus 

Många pedagoger på frågan om skillnader mellan flickor och pojkars konflikter och mobbning, 

beskriver skillnader som att ”Pojkarna är lite gruffiga, det är mycket att de puttas och att man river och 

rycker i varandra och brottas.” (Pedagog, skola B) ”Tjejer är mer intriger, att de snackar ihop sig några 

stycken mot någon annan.” (Pedagog, skola B).  En pedagog beskriver skillnaderna med ”Tjejerna kan 

vara mer att de gömmer sig och gör det lite mer smidigt.” och att ”pojkarna är mer tydliga tycker jag, 

de är mer fysiska.” (Pedagog, skola A). 

En annan pedagog beskriver det som ”Det är mycket större påtaglig fysisk våldsamhet hos killarna, det 

gör det nästan aldrig i princip hos tjejer utan det är mer glåpord och förolämpningar och mer det här 

bakom ryggen.” (Pedagog, skola C). Ännu en pedagog beskriver ”Killar skriker på varandra eller tar 

fysiskt och tjejer är mer det här tysta, viska, gå ifrån.” (Pedagog, skola C).  

En pedagog beskrev situationen med flickors mobbning som ”Det är svårt att komma åt många gånger, 

just för att man behöver vara så himla nära och när man väl är nära så är de så snabba på att hitta andra 

sätt.” (Pedagog, skola A). 

När vi frågade om hur skillnader i flickor och pojkars konflikter skall bemötas så svarade dock en 

pedagog att ”Jag tror båda behöver prata om hur man beter sig mot varandra och att det är olika former 

av konflikter på ett sätt men det är fortfarande en konflikt och det handlar om i grunden hur man beter 

sig mot varandra.” (Pedagog, skola B). 

En pedagog menar att skillnader mellan killar och tjejers konflikter har varit större förut, men att nu 

byts konflikterna sinsemellan, där ibland kan pojkar hamna i situationer som tidigare varit med 

kopplat till flickors konflikter. ”Jag vet inte den här skillnaden mellan tjej och kille, jag tycker den blir 

mer och mer utsuddad.” (Pedagog, skola A). 
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En annan pedagog är inne på liknande spår och menar att det handlar mer om individer än kön och 

säger ”Det är olika individer, jag kan inte se att det är någon större skillnad mellan deras samspel.” 

(Pedagog, skola C) 

En pedagog talade om skillnader mellan pojkars och flickors konflikter, men menade väldigt mycket 

att det handlade om aktiviteten som konflikten uppstår i. Hen tog fotbollen som ett exempel, där det 

var mest killar som spelade, och att deras konflikter såg ut på ett sätt och var mer våldsamma, men hen 

la även till att om flickor var med i fotbollen så var de även med i konflikten, och la sedan till ”tjejer är 

lite annorlunda i sina konflikter, de gör andra saker, leker med andra saker och då blir det andra 

konflikter.” (Pedagog, skola D).  

Många pedagoger kom självmant in på ämnet att när flickor och pojkar leker mer blandat och 

tillsammans, så bidrar det till att minska skillnader i konflikterna. ”Men jag tycker att de leker så pass 

mycket tillsammans, oavsett om man är kille eller tjej så gör man det här.” (Pedagog, skola A). Ett 

annat exempel på en pedagog som självmant kommer in på ämnet om att blanda tjejer och killar säger 

”fast jag tycker ändå vi jobbar väldigt mycket med att få ihop tjejerna och killarna mer.” (Pedagog, 

skola C). Pedagogerna uppmanar och pekar på att pojkar och flickors sociala samspel inte särskiljs för 

att de jobbar mycket på att båda könen ska kunna samspela. De antyder att dessa ”fördomar” kring 

pojkar som pojkar och flickor som flickor mer och mer suddas ut.  

 

Vad innebär alla dessa tankar? 

När vi tittar på pedagogernas tankar kring hur deras raster ser ut och hur de skulle vilja arbeta, växte 

det fram en ganska gemensam bild över hur de skulle vilja strukturera upp rasterna. Skolor uttryckte 

ett intresse för att dela upp skolgården i områden för pedagoger att ansvara över, och den skolan som 

redan arbetade så verkade mycket nöjda över hur det fungerade. Flera pedagoger ansåg att det 

behövdes mer personal ute på skolgården för att de skulle ha en möjlighet att vara mer än bara en 

övervakande funktion. Med mer personal skulle det bli lättare för pedagogerna att lägga tid på 

individuella elever som behöver hjälp att komma in i lekar eller hitta gemenskap. 

Pedagogerna uttrycker alltså två anledningar till varför det behövs en ökad närvaro på skolgården med 

mer personal ute. Vissa menar att det skulle underlätta möjligheten att leka mer med eleverna, och har 

som önskemål att få göra detta, men samtidigt anges den främsta orsaken vara att de behöver mer 

övervakning på skolgården.  

Sen var många positiva till en organiserad rastverksamhet och menade att det skulle vara bra om det 

fanns fler som engagerade sig i detta. En pedagog som arbetade med organiserad rastverksamhet 

menade också att det hade varit omöjligt att jobba med det ensamt, precis som en annan pedagog som 

efterlyste mer engagemang för att hen kände att det inte gick att driva igenom på egen hand. Där 

många pedagoger la fram organiserade rastaktiviteter som en möjlighet för att få ensamma barn att 

vara med och hitta gemenskap, så var det ändå flera som uttryckte en oro att många barn fortfarande 

inte skulle våga vara med och att dessa kanske behöver en extra knuff in i aktiviteterna för att våga 

vara med och ta del av lekarna.  

Pedagogerna pratar om vissa elever som sådana som skulle behöva rastverksamheterna mer än andra, 

där de beskriver det som elever som saknar lekkoder, är blyga eller ensamma. Så trots att de 
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problematiserar möjligheterna att få med alla barnen i aktiviteterna menar de att aktiviteterna skulle 

bidra till en mer inkluderande miljö på skolgården för eleverna.  

Rastvakt eller rastvärd? 

När vi frågade pedagogerna om mobbning och konflikter, så splittrades de i två sektioner, de som 

beskrev mobbning som något naturligt förekommande och de som istället började diskutera samhället 

och hur elever formas av yttre omständigheter som till exempel föräldrar eller tv och media. Kring 

utanförskap var de flesta pedagogerna eniga om att det är viktigt att se om det uppstår ett mönster hos 

elever där de ofta utger sig för att vilja vara ensamma, att i enstaka fall kan de vilja vara ensamma och 

att det är okej men om det upprepas är det viktigt att det undersöks. 

Pedagoger pratar om dessa barn som blyga, saknar lekkoder, eller på annat sätt är svåra elever som 

personalen behövde hålla koll på och hjälpa. Frånberg och Wrethander (2011) beskriver som vi nämnt 

social isolering som en svår stämpel att bli av med. Även i dessa situationer verkar det som att 

pedagogerna själva börjat använda stämpeln på barnen och accepterat det som att problemet ligger hos 

eleven och inte hos skolan, verksamheten eller elevgruppen.  

Många pedagoger ville direkt gå in och stoppa när konflikter uppstod på skolgården, men detta kan 

leda till egna problem, eftersom Frånberg och Wrethander (2011) beskriver konfliktlösning som en 

viktig del av elevers utveckling och ett sätt för dem att hantera sina grupper och vänner. Istället kan de 

pedagoger som ville ge eleverna redskap för att lösa sina konflikter tänkas arbeta på ett sätt som mer 

överensstämmer med det sociokonstruktiontistiska perspektivet.  

Flera pedagogers beskrivningar om mobbning som en del av människans natur går emot det 

sociokonstruktionistiska teorierna som menar att mobbning är ett fenomen som uppstår genom 

samhällets ramar som sätts upp. Samtidigt beskriver pedagogerna hur en förändring av skolans ramar 

och rutiner skulle bidra till att minska förekomsten av mobbning. Det är dock inte alla som antyder 

det, utan de flesta menar att mobbning behöver bemötas med ökad övervakning för att upptäcka och 

stoppa. 

Några pedagoger beskriver dock mobbning som en social konstruktion i enlighet med Frånberg och 

Wrethander (2011). De talar om att samhället i sig mobbar genom sina tv program, och att elever 

formar sitt beteende utifrån omvärlden, och får sina värderingar från omgivningen och föräldrar.  

En pedagog beskrev hur elever kan mobba för att stärka sin status, vilket kan kopplas till Frånberg och 

Wrethander (2011) som beskriver hur elever ofta använder sig av mobbning som ett sätt att skapa 

gemenskap och stärka sin roll inom kompisgruppen. De beskriver också hur elever skapar egna 

normer och testar gränser i syftet om att uppnå gemenskap.  

Så gott som alla pedagoger menade att skolan kan förebygga och avskräcka elever från mobbning 

genom att öka pedagogers närvaro på skolgården. De talade om att elever passar på när ingen ser. De 

pratade också mycket om den fysiska miljön på skolgården och att vissa områden var mer utsatta än 

andra och därför ville de gärna dela upp personalen på olika områden för att lättare upptäcka och 

förhindra uppkomsten av mobbning. 

Så trots att pedagoger gärna kliver ifrån titeln rastvakt och hellre ser sitt uppdrag som rastvärd så 

beskriver de fortfarande sin roll på skolgården för att förhindra mobbning som en övervakande 

”vaktande” roll.  
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Skillnader mellan flickor och pojkars mobbning 

Flera pedagoger beskrev flickors mobbning som svårare att se och en uttryckte att det är svårt att 

förhindra just för att det är svårt att komma tillräckligt nära, hen menade att en större närvaro på 

skolgården hade gjort flickors mobbning lättare att upptäcka och förhindra, vilket också tyder mer på 

en vaktande roll hos pedagogen. 

Angående genus fanns det flera olika perspektiv bland pedagogerna. De allra flesta uttryckte sig på 

liknande sätt om att pojkar har ett mer fysiskt och aggressivt tillvägagångsätt och att flickor har mer 

intriger och är mer verbala. Dock fanns det pedagoger som tyckte att dessa skillnader har minskat och 

att tillvägagångsätten blandas mer bland könen än de tidigare gjort. Andra pedagoger uttrycker sig 

istället att det inte alls förekommer skillnader mellan könen i hur de samspelar, vissa tittar mer på 

vilka aktiviteter som ligger bakom konflikterna. 

Pedagogerna hade inte många tankar kring hur skillnader skulle bemötas, utan fokuserade snarare på 

att blanda eleverna så flickor och pojkar skulle umgås mer tillsammans för att sudda ut skillnaderna. 

En pedagog menade också att konflikten i grunden var densamma oavsett kön och skulle bemötas på 

samma sätt. 

Självmant började flera pedagoger prata om hur elever uppmuntrades till att leka tillsammans oavsett 

kön och menade att detta skulle sudda ut skillnader i flickornas och pojkarnas konflikter och sätt att 

mobbas. Alltså menar de också att organiserade raster med en mer medveten tanke om att blanda 

elevernas konstellationer skulle kunna minska skillnader mellan flickor och pojkar. 

Det är intressant att pedagoger beskriver skillnader mellan flickor och pojkars mobbning som tydlig, 

och antyder att skillnaderna är naturliga, men samtidigt säger emot sig själva när de föreslår att man 

blandar grupperna mer och uppmuntrar att pojkarna och flickorna skall leka mer tillsammans och att 

detta skulle i sin tur sudda ut skillnaderna mellan könen. Ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv 

kan det verka som att pedagogerna menar att skillnaderna mellan flickor och pojkar uppstår utifrån att 

de särskiljs av samhället, eftersom samhället sätter förväntningar på pojkar att vara på ett sätt och 

flickor ett annat. Samtidigt är det inte något som pedagogerna medvetet uttrycker, utan sker mer i 

deras omedvetna övergång till att tala om att blanda grupperna när vi istället hade frågat om hur 

skillnaderna såg ut.  

 

Diskussion  

Studien har haft för avsikt att undersöka hur skolor och pedagoger ser på mobbning på skolgården. Vi 

ville även ta reda på hur pedagoger ser på sin roll på skolgården i relation till mobbning, om de vill 

övervaka eller erbjuda rastverskamhet. Med ett genusperspektiv har vi försökt synliggöra om 

pedagoger ser skillnader mellan flickor och pojkars mobbning och se hur detta i sin tur påverkar 

arbetet på rasten. 

När vi kom in på temat mobbning framkom det två perspektiv bland pedagogerna om varför elever 

mobbar. Många pedagoger uttryckte mobbning som en naturligt förekommande och en del av 

människans natur. Några pedagoger menade istället att det är bland annat samhället och omgivningen 
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som formar individens agerande kring mobbning och beskrev hur yttre faktorer som föräldrar eller tv 

program påverkar. Sedan pratades det om brist på uppsyn i skolgården, dvs. att det finns alldeles för 

lite personal utspridda. Ett tema som personalen också tog upp var ensamma barn. De menade att vissa 

barn vill vara själva, men att det inte alltid behöver vara så, därför ansågs det vara viktigt att se ifall 

det finns ett mönster hos dessa barn för att sedan kunna förebygga detta. 

Gällande deras roll så pratade personalen på skolorna som intervjuades mycket om att de skulle vilja 

aktivera barn genom att erbjuda olika aktiviteter som skulle kunna erbjudas på skolgården. Deras 

främsta tonvikt sattes på att få in barn som är lite blygare, men också delvis att inspirera andra barn, 

där de kunde ta med sig dessa olika lekar och på så sätt använda dem själva. De skolor som inte hade 

rastverksamhet menade dock att det saknades engagerade pedagoger och att det behövdes mer 

personal och tid för att få det att fungera. 

På temat genus ansåg de flesta pedagogerna att pojkar riktar sig in på det fysiska, dvs. de kan bli 

utåtagerande i deras sätt att hantera olika konflikter, medan flickor riktar sig mer åt det verbala hållet, 

dvs. att deras konflikter osynliggörs mer än pojkarna. Det var några pedagoger som ansåg att det inte 

finns någon stor skillnad mellan pojkar och flickor, eftersom det blir mer och mer utsuddat i dagens 

samhälle. Det påpekades att könens olika skillnader kan bemötas genom att de lär sig att leka 

tillsammans genom att uppmuntra att flickor och pojkar leker mer tillsammans. 

Kopplat till tidigare forskning 

Kopplar vi vår analys till tidigare forskning, nämner forskningen att raster har en tendens att vara mer 

riskfyllt, pga. av den öppna ytan som erbjuds för eleverna, vilket stämmer överens med vad 

pedagogerna som vi intervjuade sa, där de bland annat nämnde att genom de gömda platserna som 

finns på skolgården blir det svårt att få översyn. Tidigare forskning pekade även på att organiserad 

rastverksamhet får med alla elever, både ensamma men också elever som har en tendens att mobba. I 

denna punkt var pedagogerna dock tveksamma, då de menade att det framförallt är svårt att få med 

barn som är lite blyga i aktiviteter.  

När det kommer till mobbning så beskriver den tidigare forskningen att organiserad rastverksamhet 

leder till mindre mobbning. Pedagogernas syn var dock inte helt överens med detta. Å ena sidan hade 

de en positiv syn till en organiserad rastverksamhet, men att de inte var den optimala lösningen för att 

få stopp på mobbning. I denna punkt uttryckte pedagogerna sig genom att de behövde öka uppsynen 

och närvaron på skolgården med avsikt att upptäcka och stoppa mobbningen snarare än att förebygga 

genom rastverksamhet. 

Tittar vi på pedagogernas vilja att övervaka eleverna för att stoppa mobbning, kan man koppla det till 

vad Forsberg och Thornberg (2016) skriver kring elevers mobbning, där de beskriver hur mobbning är 

ett resultat av sociala hierarkier och ett maktspel. Sett ur detta så fungerar övervakning endast för att 

just upptäcka och stoppa mobbning, men det tar inte itu med de bakomliggande orsakerna till varför 

eleverna mobbar. Att engagera elever i nya aktiviteter och lekar genom organiserad rastverksamhet 

skulle dock kunna ha en positiv effekt i elevernas kompisrelationer; eftersom Forsberg och Thornberg 

(2016) besrkiver hur eleverna menar att aktiviteter påverkar kompisrelationerna och huruvida vissa 

elever stöts ut från gemenskapen eller ej. 

Genus var också ett tema som den tidigare forskningen tog upp och då togs det framförallt upp om 

pojkar och flickors interaktioner när det bland annat kommer till mobbning. Pojkarna hanterar sina 

konflikter genom ett fysiskt sätt, medan flickorna agerar mer osynligt, det vill säga från ett verbalt sätt. 
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Pedagogerna som vi intervjuade gav i princip samma svar angående detta. De flesta var eniga om att 

pojkar har den fysiska vägen att hantera sina konflikter, medan flickor går åt det verbala hållet. Endast 

ett fåtal pedagoger ansåg inte att det fanns någon skillnad eller beskrev skillnaderna som något som 

minskat. 

Problematisering av analysen 

Ett återkommande synsätt hos pedagogerna är att mobbning skall åtgärdas. För att lyckas med detta 

talar de allra flesta om att öka övervakningen på skolgården. Dessa tankar präglas av Olweus tankesätt 

som beskrivits tidigare, att rastvakter och övervakning är viktiga komponenter för att motverka 

mobbning. Dock är det inom forskningsvärlden känt att Olweus metoder har en låg effekt på 

förekomsten av mobbning, något som pedagoger tycks omedvetna om. Istället talar nästan alla 

medvetet eller omedvetet om liknande metoder som något bra för att förhindra mobbning. 

Ett problem som uppstår när pedagogerna talar om att upptäcka mobbning, är att de samtidigt talar om 

att flickors mobbning är svår att se. De efterlyser mer övervakning för att ha en chans att upptäcka och 

stoppa den. Det är viktigt för pedagogerna att faktiskt se med sina egna ögon när något händer för att 

de ska känna att de kan kliva in och åtgärda. 

När pedagoger diskuterade skillnader mellan flickor och pojkar så pratade de mycket om att blanda 

eleverna mer i lek för att sudda ut skillnaderna. Detta kan kopplas till idén av en organiserad 

rastverksamhet, då det skulle innebära ett initiativ från pedagogen till att organisera hur barnen leker 

istället för att bara övervaka när de leker fritt. 

Forskning visar istället att organiserad rastverksamhet ger resultat i att förebygga mobbning innan det 

uppstår, genom att skapa en tryggare och mer välkomnande miljö på skolgården för barnen. Detta är 

dock inget pedagogerna talar om när de pratar om rastverksamhet. De talar om att det kan vara bra för 

samarbete och samspelet men inte att det faktiskt har någon påverkan på mobbning.  

Pedagogernas synsätt understryks ytterligare när de pratar om vissa elever som problem, de talar om 

mobbning som naturligt förekommande och hur vissa individer är mobbare eller offer, i enlighet med 

Olweus metoder. De vill upptäcka dessa elever genom övervakning för att kunna åtgärda. Ur det 

sociokonstruktionistiska perspektivet är det istället skolan som skapar mobbning, genom sina rutiner 

och sin struktur. Ur detta perspektiv är det logiskt att strukturera om rasten för att minska förekomsten 

av mobbning, men så länge pedagogerna ser mobbning som något naturligt hos eleverna kommer detta 

intresse inte att finnas.  

Så länge skolor inte tar ansvar och inser att de är med och formar eleverna och skapar mobbning så 

kommer de inte att fullt ut arbeta med rastverksamhet som en metod för att förhindra mobbning. I 

pedagogernas tankar är inte skolan med och skapar förutsättningarna utan är bara där för att förhindra 

något som de anser uppstår av sig självt. 

Betydelse för praktiken och professionen 

Studiens resultat visar att pedagogers tankar och åsikter om raster, mobbning och genus påverkar hur 

de vill arbeta på skolgården. Detta är intressant för professionen dels för att vi har fått en ökad 

medvetenhet om hur olika pedagogers åsikter kan vara, men också en ökad förståelse av hur vi som 

pedagoger präglas av egna tankar och åsikter som kommer påverka hur vi vill arbeta inom dessa 

områden i framtiden. Det perspektiv pedagoger har i sin verksamhet påverkar hur de arbetar, vilket i 
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sin tur påverkar hur skolan påverkar elever. Om pedagoger fortsätter att se mobbning som något 

naturligt förekommande bland elever kommer skolans raster präglas av rastvakter och övervakning, 

trots att det kanske inte är den bästa lösningen.  

Slutsatser 

När det kommer till pedagogers syn på mobbning, dess förekomst och hur det kan förhindras, så finns 

det lite olika idéer och tankar. Många ser mobbning som en naturlig del av barndomen, där andra ser 

det mer som ett resultat av social interaktion. Att de ser det som något naturligt som händer 

automatiskt kan förklara deras behov av ökad övervakning, att de vill bli bättre på att upptäcka och 

stoppa, snarare än att arbeta för att förhindra att det uppstår. Hade fler än bara några stycken ansett att 

mobbning skedde som ett resultat av samhället och skolan, så hade kanske det funnits andra idéer på 

hur mobbning ska hanteras som problem. 

Så hur vill pedagoger utforma rasterna för att skapa en trygg och välkomnande miljö för eleverna? Det 

kan nästan ses som om pedagoger önskar sig två olika sorters roller på skolgården. Dels rastvakter 

som fyller en övervakande funktion, dels rastvärdar som är med och deltar i aktiviteter och lekar med 

barnen. De vill erbjuda aktiviteter varje rast för eleverna att delta i, gärna varierade lekar och 

aktiviteter för att fånga så många som möjligt. Men de vill samtidigt också ha fler pedagoger ute för 

att lättare hitta och stoppa mobbning. Dock säger de emot sig själva för de vill också ha flera 

pedagoger ute på skolgården så de själva kan slappna av mer och vara med i lekarna.   

De flesta pedagoger enas om att det finns skillnader i pojkars och flickors mobbning och många 

pratade om att blanda könen i lek för att minska skillnaderna. Detta tyder mer på en tanke om att det är 

aktiviteterna som görs som påverkar vad för sorts konflikter eleverna hamnar i, än vilket kön de har. 

Dock är det svårt att dra slutsatser om detta område utifrån vår studie.  

Vidare forskning 

I vår genomförda studie valde vi att rikta oss in på att studera personalens syn kring rastverksamhet 

och mobbning, där genus var en liten del av det hela. Vidare forskning hade kunnat utveckla vidare 

och forska mer om temat genus i ett större samband till rasten, utforska varför och om skillnader finns 

och mer djupgående studera idéer om hur dessa skillnader kan bemötas. 

Ett annat område som kan vara värt att studera vidare skulle vara hur pedagogers syn på mobbning 

påverkar deras uppdrag. Om pedagogen ser mobbning som en naturlig del av människan leder det 

troligtvis till ett sätt att arbeta som skiljer sig från de pedagoger som som ser mobbning som ett 

resultat av organisationsstruktur och kultur i skolmiljö.  Detta ämne har vår studie bara utforskat till en 

liten del. 

Denna studie bidrar främst till forskningen med att synliggöra att pedagoger har olika synsätt på 

mobbning som fenomen och att dessa synsätt påverkar skolan och verksamheten. 
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Bilagor  

Bilaga 1 Samtyckesbrev 

 

Hej! 

Vi är två studenter på Barn- och Ungdomsvetenskapliga Institutionen, vid Stockholms universitet. 

Under denna termin skriver vi ett självständigt arbete. Vår studie kommer handla om lärares syn och 

attityder kring rast, rastverksamhet och hur man skapar en trygg miljö för eleverna på skolgården. 

För att samla in material till arbetet kommer vi utföra intervjuer med lärare och rektorer på några 

skolor runt om i Stockholms län. Till hjälp kommer vi ha ljudupptagning under intervjuerna för att 

underlätta transkribering. 

Ett självständigt arbete är reglerat av regler om tystnadsplikt, personuppgiftslagen (1998:204) samt 

Vetenskapsrådets skrift om God Forskningssed. Detta innebär exempelvis att skolan och personalens 

identitet inte får avslöjas och att fullständig anonymitet gäller. Allt insamlat material kommer därmed 

att avidentifieras och inga listor/register över personuppgifter kommer att upprättas. Det 

dokumenterade materialet får endast användas för vår egen bearbetning och analys samt 

sammanställas i en uppsats. Materialet kommer att förstöras efter att uppsatsen är godkänd. Uppsatsen 

kommer att publiceras digitalt. 

All medverkan är frivillig och kan när som helst avbrytas. Om ni går med på att låta er intervjuas kan 

ni när som helst under eller efter intervjuns gång ångra er och dra er ur studien utan att ni behöver 

ange något skäl. 

Önskar ni ytterligare information är ni välkomna att kontakta oss studenter eller vår handledare vid 

Stockholms universitet. 

Vänliga hälsningar Ellinor Ekmark och Linda Fares 

Ellinor Ekmark 
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Bilaga 2 Stödfrågor till intervju av lärare 

Intervjufrågor – Lärare   

  

  

  

 Hur jobbar ni idag på rasterna?   

- Rutin, schema, vakt/deltagande  

 Har eleverna förtroende till alla lärare på skolgården?   

 Har ni någon organiserad rastverksamhet som ni erbjuder eleverna?   

- Tid till planering  

- Hur ofta  

- Hur populärt  

- Syfte  

 Hur trivs du med sättet ni arbetar på?  

  

  

 Har läraren ett ansvar att lösa konflikter på skolgården? Hur stort ansvar?  

 Bör en lärare arbeta för att alla elever ska ha någon att leka med på rasten eller  

är det elevernas ansvar?   

 Hur gör ni med elever som inte vill gå ut på rasterna/inte har något att göra?  

 Hur ska lärare hantera situationer där kränkningar uppstår mellan elever?   
 

  

 Varför tror du att det förekommer mer mobbning och kränkningar på rasten?  

 Hur stor roll har skolan när det kommer till elevers mobbning på rasten?  

  Går det att få slut på mobbning helt och hållet eller kommer det alltid att 

existera på skolgården?  
 

  

 Vad tänker ni kring skillnader mellan flickor och pojkars sociala samspel på 

skolgården?   

 Bör lärare anpassa sitt arbete utifrån skillnader mellan flickor och pojkar?  

  
 

 Vad är det bästa och det sämsta med skolrasten?  

 Vilka elever tror du lockas av organiserade aktiviteter på skolrasterna?   
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Bilaga 3 Stödfrågor till intervju av rektor 

Intervjufrågor – Rektor  

  

  

 Hur många elever går på skolan?  

 Hur många elever har rast eller är ute samtidigt i genomsnitt?  

 Finns det något intresse hos skolan att satsa på rasten och elevernas utevistelse?  

 Vilka rutiner har lärarna när det kommer till att rastvakta?  

- Bestämda rutiner/scheman på rastvaktande  

- Är lärarna mest fokuserade på eleverna från sina klasser/årskurser?  

- Andra regler som kan påverka rasterna?   

 Får personal tid att planera eller diskutera inför skolrasterna?  

 Har skolan någon organiserad rastverksamhet?  

- Hur ofta gör ni sådana här organiserade saker?  

- Hur mycket tid får personalen för att planera?   

- Hur stor andel av eleverna skulle ni uppskatta deltar i aktiviteterna?  

- Vad är syftet med rastverksamheten?  

 Får eleverna någon möjlighet att påverka skolgården eller rasterna genom t.ex. 

elevrådet?  

  

  

 Mobbning 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/mobbning  

- Hur arbetar ni för att förhindra utanförskap? T.ex. elever som inte har någon 

att leka med  
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