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Sammanfattning 
Vår studie syftar till att undersöka om det finns ett samband mellan skolor som arbetar med 

organiserade rastaktiviteter som kan leda till minskade konflikter mellan eleverna.   

 

Studien genomfördes med observationer och kompletterande intervjuer.  Observationerna och 

intervjuerna genomfördes under ett antal dagar på fyra skolor där syftet var att jämföra skolor 

som hade organiserade rastaktiviteter med skolor som inte hade det, vi undersökte konflikter 

och tid för konflikthantering.  

 

Vi är medvetna om att studien som genomförts är relativt liten skala vilket leder till att vi tar 

det i beaktning i slutresultatet och även tar hänsyn till utomliggande faktorer i vår studie. Med 

denna studie önskar vi att tydliggöra och studera potentiella samband mellan organiserade ras-

taktiviteter och konflikthantering.  

 

Resultatet i vår studie visar att arbete med organiserade rastaktiviteter i viss mån leder till en 

minskad hantering av konflikter inom den lägre skalan, såsom utanförskap i en specifik lek, 

på vilket sätt leken ska organiseras osv. Eftersom studien är genomförd i en mindre skala kan 

man dock inte dra generella slutsatser av hur det ser ut på majoriteten av skolor. Samman-

fattningsvis kan vi inte bevisa att organiserade rastaktiviteter minskar konflikter. Vår studie 

visar dock att i specifika fall, som i de klasser med organiserade rastaktiviteter som vi har 

observerat, minskade konflikterna. 

 

Nyckelord: Konflikthantering, rastaktiviteter, observationer, undervisning, lektionstid.  

  



 

3 
 

Innehållsförteckning 
Sammanfattning ..................................................................................................................................... 2	

Arbetsfördelning ................................................................................................................................ 4	

Bakgrund .................................................................................................................................................. 5	

Forskningsöversikt ................................................................................................................................. 6	
Konflikter ............................................................................................................................................ 7	
Att motverka konflikter .................................................................................................................... 9	
The conflict paramid ....................................................................................................................... 13	

Barns sociala kognition och konflikter ....................................................................................... 14	

Cricks and Dodges modell ............................................................................................................ 14	

Lekens och rastens betydelse för barns sociala kognition ...................................................... 15	

Vikten av vuxnas närvaro under rast ........................................................................................... 16	

Teoretiska utgångspunkter ................................................................................................................. 18	

Syfte och frågeställning ...................................................................................................................... 19	

Metod och material .............................................................................................................................. 19	

Observationer ................................................................................................................................... 20	

Organiserade rastaktiviteter .......................................................................................................... 22	

Konflikter .......................................................................................................................................... 22	

Urvalet av skolor ............................................................................................................................. 23	

Genomförande .................................................................................................................................. 24	

Begränsningar .................................................................................................................................. 25	

Resultat ................................................................................................................................................... 26	

Skola A .............................................................................................................................................. 26	

Skola B ............................................................................................................................................... 28	

Skola C ............................................................................................................................................... 30	

Skola D .............................................................................................................................................. 32	

Analys och diskussion ......................................................................................................................... 34	

Konklusion och framtida forskning ................................................................................................. 39	

Referenslista .......................................................................................................................................... 41	

Bilagor .................................................................................................................................................... 43	

Bilaga A ............................................................................................................................................. 43	

Bilaga B ............................................................................................................................................. 45	

Bilaga C ............................................................................................................................................. 46	
 
  



 

4 
 

Inledning 
“Stöket i skolan stjäl tid från undervisningen”, “Varannan elev inblandad i konflikter” och 

“Stoppa stöket i skolan - inför betyg i ordning”, är bara några av titlarna på artiklar som tyder på 

att konflikter stör och tar tid från undervisningen på svenska skolor (www.svd.se, 2014; 

www.sydsvenskan.se, 2012; www.aftonbladet.se, 2017). Skolinspektionen (2016) poängterar 

också att en trygg och stimulerande lärmiljö är en av de viktigaste förutsättningarna för att ele-

verna ska kunna utveckla kunskaper och att det sociala klimatet i klassrummet ska upplevas 

som säkert. 

  

Under vår verksamhetsförlagda utbildning uppmärksammade vi att konfliktlösning tog upp en 

stor del av undervisningstiden i våra klasser precis som rubrikerna ovan har vittnat om. Vi 

fick efter avslutad praktik information om en skola som löste konflikter med hjälp utav 

organiserade aktiviteter under rast. Vad vi har erfarenhet från vår egen skolgång och 

verksamhetsförlagda utbildning använder sig många skolor av rastvakter. Rastvakterna brukar 

vara lärare och/eller fritidspedagoger. Den vuxnas roll är inte att organisera aktiviteter utan 

endast observera och ingripa vid uppstående konflikt - en slags ordningsvakt. Vi tyckte därför 

att det skulle vara intressant att undersöka om organiserad rastaktivitet kunde påverka tiden 

för konfliktlösning. Konflikter kan hindra elevernas utveckling och lärande då läraren tvingas 

till att hantera konflikter inne i klassrummet efter avslutad rast. Det här kan dels påverka 

klassrumsmiljön via klimatet mellan eleverna, samt kan ta tid från den ordinarie undervis-

ningen. Detta kan i sin tur begränsa elevernas möjlighet till inlärning, då mindre tid läggs på 

undervisningen och mer tid på att agera medlare och hjälpa eleverna att lösa konflikter. 

 

 Vi var intresserade om organiserade rastaktiviteter kunde vara en av lösningarna på konflikter 

som uppstår under rasten, som tas in i klassrummet och måste lösas av läraren under 

undervisningstid. Tanken med denna undersökning är att öka vår kunskap om lärarledda 

aktiviteter i samband med rörelse. 

Arbetsfördelning 

Under hela arbetets gång har vi båda varit involverade i såväl det gemensamma arbetet som i 

de individuella delarna. Vi har löpande under arbetet reflekterat, diskuterat och ventilerat med 

varandra för att uppnå ett så gott resultat som möjligt. Arbetet har bestått utav olika delar; 

informationssökning, skriva de olika delarna samt förberedelse och genomförande av våra 
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observationer ute i skolverksamheten. Inför observationerna planerade vi gemensamt efter 

utgångspunkter och fokusområde i våra studier och vad som är relevant information för oss att 

studera och analysera. Den största delen av arbetet har vi utformat gemensamt genom att 

diskutera olika tillvägagångssätt och uttrycksformer, däremot har vi ansvarat och skrivit på 

olika delar i arbetet. 

Bakgrund 
I skolans styrdokument (LGR 11) kring konflikthantering står det att skolan aktivt ska 

motverka diskriminering och kränkande behandling av individer och grupper (Skolverket, 

2011, s. 12). Det innebär att skolan på ett aktivt och pedagogiskt sätt måste arbeta kring detta 

för att stödja och förebygga diskriminering och kränkande behandling i olika former.  

 

I en artikel från Corren, morgontidning i Linköping (2017), beskrevs en skola där mycket tid 

gick till att lösa konflikter efter rasterna och personalresurserna inte räckte till, vilket ledde till 

otrygghet hos eleverna. I samma artikel finns även beskrivningar av hur införande av 

organiserade rastaktiviteter minskat konflikterna i den berörda skolan. Genom att införa ett 

nytt system där fritidspersonalen ansvarar över rasterna och där barnen fick välja att delta i tre 

olika aktiviteter per rast har det resulterat i positiva effekter. I artikeln uttalar sig Daniel Rask, 

som är rektor på den berörda skolan, och indikerar på de positiva effekterna av organiserade 

rastaktiviteter. Enligt hans utsaga har pedagogernas förtydligade roller skapat ökad trygghet, 

vilket också lett till mindre bråk och färre kränkningar. Rektorn poängterar också betydelsen 

av att skapa goda relationer. Det nya systemet innebar även trygghetsråd, skolvärdar och 

förstelärare, vilket kan ha påverkat det positiva utfallet. Trygghetsrådet som har införts har till 

uppgift att utreda händelser och konflikter under rasten.  

 

Olof Jonsson som är fritidspedagog och föreläsare, med ett brinnande intresse för organiserad 

rastaktivitet, har utfört en inofficiell kartläggning som visar att allt fler utav landets skolor 

använder sig utav en strukturerad form av rastverksamhet. Representanter från omkring 500 

olika skolor runt om i landet har svarat att de använder sig av en form av organiserad rast-
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aktivitet1. I en artikel från Lärarnas tidning (2017) berättar även Jonsson om att många skolor 

har rastverksamhet, men att det inte är säkert att man på skolan har ett tydligt syfte och mål 

för rasten.  

 

Ett stort antal skolor, 1350 stycken, använder sig av trivselprogrammet, som är en metod för 

skolor att få ökad aktivitet, trygghet och struktur på rasten i grundskolan. Trivselprogrammet 

går ut på att man planerar och organiserar strukturerade aktiviteter och lekar på rasterna. 

Trivselprogrammet genomförde 2015 och 2016 externa enkätundersökningar på programmets 

deltagande skolor. I enkäten svarade den trivselledareansvarige på respektive skola och 

resultatet blev följande: 71,8 procent som upplevde att konflikter mellan elever var lägre till 

mycket lägre och 73,4 procent upplever att metoden bidragit till att minska mobbningen på 

skolan. Vidare visar enkäten att 84,2 procent tycker sig se att färre elever går ensamma på 

rasterna (www.trivselledare.se, 2016). Därför var det intressant att undersöka om organiserade 

rastaktiviteter kan vara lösningen på den ohållbara klassrumsmiljön som blir efter konflikter 

under rast. 

 

Vi anser att konflikter är en viktig fråga inom skolans verksamhet och att det är av högsta vikt 

att hitta åtgärder som kan hjälpa till att minska hanteringen av konflikter. Som vi tidigare 

nämnt finns det flera indikationer på att bedriva organiserade rastaktiviteter kan vara ett bra 

och välfungerande verktyg för att minska konflikter av mindre skala, men detta har inte 

undersökts utförligt och därför fick vi ett starkt intresse för att välja detta ämne och undersöka 

samt jämföra skolor som bedriver organiserad rastaktivitet och skolor som inte gör det och se 

dess eventuella påverkan på konflikthantering.  

Forskningsöversikt 

I följande avsnitt diskuterar vi forskning inom området som kan bidra till en ökad förståelse 

om förhållandet mellan organiserade rastaktiviteter och möjligheten att förebygga konflikter.  

                                                
1 Vi har fått kontakt med Olof och tagit del av hans forskning och teorier kring organiserade rastaktiviteter. Vi 

har även tagit del av hans kartläggning på skolor runt om i Uppsala där han föreläst och introducerat arbetet med 
organiserade rastaktiviteter.  
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Konflikter 

Ordet konflikt kommer ifrån det latinska språket och betyder, översatt till svenska, 

sammandrabbning eller kollision (Lind, 2001, s. 8). Lind skriver att det finns många olika 

teorier kring varför vi har konflikter. Lind tar bland annat upp Marshall Rosenberg och om 

hans syn på konflikter. Rosenberg anser att konflikter av den våldsamma formen ligger till 

grund i att människans grundläggande behov inte är tillfredsställda och att konflikter inte bara 

uppstår mellan oss människor utan också något som finns hos varje enskild individ.  

 

En annan definition av vad en konflikt innebär är att den inträffar när olika parter inte är 

överens och när åtminstone en utav dessa har negativa känslor på grund utav det. Denna 

definition har Karin Utas Carlsson om konflikters uppkomst och hon diskuterar även kring att 

vi människor till största del uppfattar konflikter som någonting negativt, vilket det inte alltid 

behöver vara, samt att konflikter är en naturlig del i våra liv alltså inte något som bör ses som 

en negativ aspekt (Carlsson, 2001. s. 50; 184). 

 

I likhet med Utas Carlsson definierar Synøve Faldalen (2010, s. 51; 53) en konflikt som 

oförenlighet. Det som skiljer Utas Carlssons och Faldalens teorier åt är att Faldalen anser att 

alla människor har mål och för att nå dessa använder vi oss av olika medel. Vuxna har 

förmåga att skilja mellan mål och medel, något som barn behöver hjälp med att utveckla. 

Faldalen skriver att barnen behöver hjälp med att utveckla empatiska och effektiva medel, och 

att detta är avgörande för deras utveckling. Barnet lär sig med hjälp av en vuxen vilka mål 

som är accepterade. När en vuxen visar barnet genom att acceptera och stödja målet förstår 

barnet att det måste hitta ett bättre sätt att uppnå det. Däremot prövar barnet under sin uppväxt 

på egen hand olika mål med sina medel vilket leder till att barnet kan välja ett bra mål med ett 

dåligt medel, därför behövs den vuxne ledaren. Ett exempel på det kan vara om det uppstår en 

konflikt och där elevens huvudsakliga mål är att lösa konflikten men använder sig av fel 

verktyg för att lösa den, så istället för att hämta en vuxen för att lösa konflikten eller prata för 

att lösa problemet så kanske den hanterar situationen på fel sätt, genom att exempelvis slå 

tillbaka eller sparka. På så vis behövs den vuxne ledaren som ett stöd för att vägleda och ge 

barnet de rätta verktygen som behövs i olika situationer. Med detta menar Faldalen (ibid, s. 

53) att när människors olika mål eller medel kolliderar eller utesluter varandra så uppstår det 
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en konflikt. Hon uttrycker även att på sättet som vi uppfattar konflikter får konsekvenser för 

hur vi hanterar dem.  

 

Till skillnad från Faldalen poängterar både Utas Carlsson och Ingela Kolfjord att en konflikt 

påverkas av känslor. Kolfjord anser (2009, s. 33) att en konflikt i grund och botten handlar om 

känslor, att känna sig orättvist behandlad i en specifik situation, något som hindrar mig från 

att uppnå mina mål eller att man som människa känner sig kränkt på ett eller annat sätt. Att 

känna sig personligt kränkt är något som de flesta människor upplever som djupare och på en 

annan nivå än om man exempelvis blir ekonomiskt kränkt genom att man blir bestulen på sina 

tillhörigheter. Kolfjord tydliggör att en konflikt består bland annat av känslor men som för oss 

människor är ett begrepp som är svårt att beskriva på ett konkret sätt (ibid, 2009 s. 33). 

 

Det finns en teori om att vi människor har mindre vardagliga konflikter som vi får hantera och 

ta itu med varje dag genom att vi får vara kompromissbara i olika situationer och där vi både 

får ge och ta. Sedan finns det konflikter som är av en större vidd och som uppstår i specifika 

situationer och som kan vara svårlösta vilket ligger till grund för de starka känslor som är 

involverade i en viss situation. Gunilla O. Wahlström (1996, s. 43) menar att om en människa 

känner av känslor som sårad, avundsjuk, bitter eller rädd beror det ofta på att det ligger 

någonting djupare bakom det som fortfarande inte är utrett, en konflikt. Det är viktigt att ta 

hänsyn till känslor i en konflikthanterings situation, det är en grundförutsättning för att 

lösningen på problemet ska bli fullt acceptabelt och bestående för de båda involverade 

parterna (Wahlström, 1996. s. 43). 

 

Uppfattningen av vad en konflikt är och hur en konflikt uppstår skiljer sig något åt mellan 

författarna. Lind anser att en konflikt är när en persons behov inte är tillfredsställda. Hon 

nämner även att konflikter inte bara uppstår mellan oss utan är en del utav vad som finns inuti 

oss. Utas Carlsson menar på att en konflikt uppstår när olika parter inte är överens och när 

åtminstone en utav parterna har negativa känslor. I likhet med Utas Carlsson menar Faldalen 

att en konflikt uppstår utav oförenlighet. Faldalen anser även att människor har olika mål och 

för att nå dem använder vi oss av olika medel, vilket ibland krockar med andras mål. I likhet 

med Utas Carlsson menar också Kolfjord att en konflikt uppstår när minst en av parterna har 

negativa känslor i en situation. Kolfjord uttrycker tydligt att en konflikt handlar om känslor, 
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att känna sig orättvist behandlad eller kränkt. Kolfjord nämner även att människor har olika 

mål och att det i en konflikt kan vara en person som hindrar mig för att uppnå målen, genom 

det här ser vi en likhet mellan Kolfjord och Faldalen, där målen är en viktig aspekt. 

Wahlström uttrycker, olikt från de andra författarna, att människor har både vardagliga 

konflikter och konflikter av större vidd. Vid de vardagliga konflikterna får vi både ge och ta, 

medan de konflikter av större vidd är svårlösta då det ofta handlar om att starka känslor är 

involverade. Wahlström nämner även att starka känslor ofta beror på någon djupare konflikt 

som ännu inte blivit löst.  

 

En viktig del som även Faldalen nämner är att vuxna har en förmåga att skilja mellan mål och 

medel, vilket är något som barn behöver hjälp att utveckla. Faldalen uttrycker då vikten av att 

ha en vuxen närvarande för att kunna få verktyg för att hantera konflikter.   

Att motverka konflikter 

Ett sätt att motverka konflikter uttrycks i Richard Cohens konfliktpyramid. Ilse Hakvoort 

(2010, s.19) skriver om hur konfliktpyramiden haft en påverkan på hennes pedagogiska arbete 

med konflikthantering. Hakvoort beskriver därefter de fyra nivåerna i pyramiden som 

namngetts: förebygga, hantera, hjälpa och stoppa. Vid nivå två som heter “hantera” skriver 

Hakvoort (ibid, s. 21) att konflikter som vi människor inte tar itu med lätt eskalerar och 

försvinner sällan av sig själva. Genom att låta konflikter vara olösta finns det en risk att de 

blir mer synliga och destruktiva och därav i sin tur ger destruktiva resultat. Ett exempel på det 

kan vara om två stycken elever börjar att bråka och slå varandra ute på rasten och ingen vuxen 

finns i närheten för att hjälpa barnen att lösa konflikten. De fortsätter att slå och sparka 

varandra tills rasten når sitt slut. Eleverna går in i klassrummet med en olöst situation över 

axlarna och därav fortsätter konflikten att eskalera i klassrummet. Konflikten ger då en 

märkbar påverkan på eleverna och klassrumsmiljön, eftersom de fortfarande är arga på 

varandra. Eleverna kan då komma att istället för att fokusera på skolarbetet som ska göras 

under lektionstid, att fokusera på den uppstående konflikten på rasten. Vilket kan leda till att 

eleverna fortsätter konflikten under lektionstid till exempel med att elaka blickar utdelas eller 

att kränkande ord viskas, eller att eleverna bara inte är fokuserade under lektionens gång. 

Eftersom att konflikten är ouppklarad kan den eskalera och ju längre tiden går kan den bli 

värre och värre. Det som från början var en situation som hade kunnat blivit löst direkt på 
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plats om det hade funnit en vuxen i närheten som hade kunnat medla i situation ledde nu till 

att en ouppklarad konflikt från rasten blev värre och av en större vidd än om den hade kunnat 

lösas direkt. Det här kan leda till att samarbetet eleverna emellan i klassrummet tar skada utav 

konflikten vilket gör ordinarie lektionstid går bort, för att läraren tvingas ta itu med den 

klassrumsmiljö som uppstått av konflikten. 

 

Genom att ha ett positivt klimat i skolverksamheten hjälper det individer vid en konflikt 

genom att våga öppna upp sig och vara hängiven till att lösa det med hjälp av 

konflikthantering. Hakvoort (ibid, s. 21) uttrycker även vikten av att det inte enbart räcker 

med att ha ett positiv klimat i skolan utan att det krävs mycket kunskap samt träning för att 

man som individ ska kunna möta och hantera konflikter på ett korrekt och lämpligt sätt. Den 

kunskap och träning som krävs för att kunna hantera konflikter är en central och viktig del att 

lära sig (Hakvoort, 2010, s. 21). 

 

I likhet med Hakvoort anser Ingela Kolfjord (2010, s. 34) också att eleverna måste få kunskap 

om konflikthantering för att de själva ska kunna lösa sina konflikter. Kolfjord skriver att en 

konflikt består av två sidor, den är både känslomässigt relaterad med relationer och den andra 

aspekten är processen. Genom att barnen lär sig att hantera konflikter som uppstår kan det 

leda till att de även lyckas att lösa konflikterna de är involverade i olika situationer. Det kan 

då eventuellt leda till en ökad möjlighet till försoning och lösning mellan barnen vilket är 

positivt. Kolfjord talar om att många utav de konflikter som uppstår i skolverksamheten kan 

vara av sådan form att barnen kan lyckas att gå vidare om de kan lösa den uppkomna 

konflikten och ta itu med den direkt. 

 

Även Eleonore Lind (2001, s. 21) skriver om vikten av att lära barn att hantera konflikter. 

Under sin uppväxt genomgår barn många förändringar. Barn utsätts för nya situationer som de 

inte känner igen och många främmande känslor uppstår, känslor som barnen ännu inte lärt sig 

sätta ord på. Lind anser att i dessa situationer är det viktigt att det finns en medlare, det är ett 

sätt att bryta gamla mönster hos barnet. När man medlar får man inte bestämma vad som är 

rätt och fel eller döma någon. En medlare ger inte heller råd utan underlättar processen för 

parterna i konflikten, att finna en överenskommelse. 
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Lind (ibid. s. 10) har en uppfattning om att många skolor har strategier för hur man ska arbeta 

och bemöta konflikter. Många skolor använder sig av antimobbningsteam samt ett bedrivande 

av kamratstödjande verksamhet. 

 

Medlingsverksamhet är något som används till redan befintliga metoder och som är en positiv 

aspekt som adderats till de redan väl fungerande och beprövade metoder. Medlings-

verksamhet innebär att läraren blir delaktig då en konflikt uppstått mellan elever och lärarens 

uppgift är att berätta för eleverna hur de ska gå tillväga för att lösa den pågående konflikten. 

Lind skriver även om skolmedling, som innebär att de parter som är delaktiga och involverade 

i konflikten får själva berätta och komma med förslag på hur man ska gå tillväga för att lösa 

problemet (ibid, s. 10). 

 

I enlighet med Hakvoort, Kolfjord och Lind anser även Gunilla O. Wahlström (1996, s. 12) att 

det är viktigt att eleverna behöver få verktyg för att kunna hantera konflikter. Wahlström 

uttrycker vikten av att ha kunskap om att hantera den verklighet som man befinner sig i. 

Wahlström menar på att trots att man har “skolkunskaper” behöver man ändå behärska de 

mellanmänskliga kompetenserna, bland annat konflikthanteringsförmågan, samarbetsförmå-

gan, att kunna lyssna till en person och förstå vad den menar, att ta in information och tolka 

den samt dra slutsatser och förmåga att kunna tala så andra personer förstår. Wahlström menar 

att ju mer kunskap man har, desto bättre förutsättningar har man att hantera exempelvis 

konflikter man står inför. Det här anser Wahlström att vi pedagoger, bland annat, måste hjälpa 

eleverna med. 

  

Wahlström (ibid. s.17) skriver om att vid en konflikt som uppstått så behöver de involverade 

parterna få en chans och en möjlighet att beskriva hur man upplever situationen. Genom att 

vardera part får chansen att berätta hur man upplevde den specifika situationen kan man få en 

inblick i hur och varför man agerar på ett visst sätt. Wahlström pratar också om att det då finns 

en möjlighet till en vidare utveckling genom förmågan att kunna sätta sig in i hur en människa 

tänkte och agerade i en situation. 

 

En fyrstegsmetod om hur man bör hantera och arbeta med konflikthantering skriver Wahlström 

om (ibid. s. 123; 125). Metoden som hon utformat och som används för att hantera konflikter 
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bygger på att man bör definiera vad konflikten handlar om och ingår i medling som är en 

process och som utgår ifrån de fyra stegen. Wahlström skriver att metoden är väl anpassad och 

används som ett verktyg för att kunna hjälpa att hantera tidigare konflikter eller lösa konflikter 

mellan olika parter. De fyra stegen som modellen innehåller är 1. vad hände och vad är 

problemet? 2. vad känner du?, 3. vad vill du ska hända? och 4. vad är möjligt att göra?.  

 

I det första steget “vad hände? vad är problemet?” gäller det att säkerställa fakta på ett 

opartiskt sätt så att alla involverade parter kan vara överens om vad problemet är. I det här 

stadiet är det en väsentlig och viktig del att kunna skilja på känslor gentemot fakta. 

  

I steg nummer 2 utgår man ifrån “vad känner du?” och som varje involverade individ i 

konflikten får ställd till sig. I det här steget är det viktigt att man uppmuntrar individerna till 

att samtala och beskriva det man känner i JAG-form och inte rikta fokus mot vad andra har 

sagt, gjort eller känner utan i huvudsak fokusera på sig själv och sitt eget beteende och 

agerande i situationen. Det tredje steget är “vad vill du ska hända?” och här handlar det om att 

fokusera på vad varje enskild individ vill ska hända, om de fick sin vilja igenom - vad vill de 

ska hända nu och vad är nästa steg för att ta sig vidare i situationen. Gunilla beskriver även 

det fjärde och sista steget är “vad är möjligt att göra?” och här handlar det om att föra en 

diskussion utifrån det som sagts, både när det kommer till fakta samt till de individuella 

känslorna. Förslag som uppkommit i de tidigare tre stegen kanske inte är godtagbara för alla 

och där vissa parter fortfarande känner sig missnöjda. Utmaningen i det sista steget blir till att 

samla ihop den information man fått ifrån alla inblandade som fått framföra sina tankar och 

åsikter och slutligen försöka nå fram till en lösning som alla parter känner sig nöjda och 

överens med, däremot kan det kräva små justeringar och åtgärder för att nå fram till en 

lösning och målet mot en uppklarad konflikt. 

 

Det som både Wahlström, Lind, Kolfjord och Hakvoort uttrycker och är överens om som mest 

väsentligt angående en uppstående konflikt är att eleverna behöver verktyg för att hantera den. 

Eleverna behöver kunskap och träning i konflikthantering för att kunna lösa konflikter barnet 

ställs inför. Hakvoort och Kolfjord uttrycker även att det är viktigt att lösa en konflikt direkt 

för att den inte ska eskalera eller ligga och gro. 
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Wahlström däremot skriver även att hon anser att det är viktigt att de involverade parterna får 

en chans att berätta hur man upplevde situationen och att man då får kännedom om varför en 

person agerar på ett visst sätt.  

 

Lind skriver även mycket om medlingsverksamhet, något som de andra författarna inte 

nämner. Lind påpekar att det är viktigt att en lärare deltar i konfliktlösningen och agerar 

medlare för att lösa den pågående konflikten, då barn inte alltid kan lösa konflikten själv. 

Barn behöver utveckla sin sociala kognition för att kunna hantera konflikter på egen hand.  

The conflict paramid 

Ilse Hakvoort (2010b, s. 161) skriver om Richard Cohen och hans teorier om konfliktlösning. 

Han visar på det ideala systemet att lösa konflikter i skolmiljö. Cohens konflikt pyramid, The 

Conflict Paramid, består av fyra steg och är en användbar modell för att reflektera över 

relationerna mellan olika förebyggande program mot konflikter. Gränserna mellan stegen är 

inga tydliga linjer utan kan variera, men varje steg har en viktig del. Hakvoort (ibid, s. 162) 

skriver om de fyra stegen i konfliktpyramiden och beskriver varje steg. Det första steget som 

är det största, lägsta steget är namngett “förebyggande” och handlar om konflikter som aldrig 

uppstår på grund av den stödjande skolmiljön. Det handlar om insatser som skolan gör för att 

förebygga konflikter och för att göra skolmiljön till en bättre plats för sociala relationer. Dessa 

insatser kan till exempel vara att ha ett effektivt klassrumsklimat, en demokratisk skola, att 

diskutera etik och moral, att arbeta med självkänsla och gruppdynamik. Om konflikter uppstår 

på denna nivån är de då lättare att lösa på grund av att skolan tidigare arbetat aktivt med det. 

 

Det andra steget som Cohen har i sin modell har han namngett konflikthantering och berör 

konflikter som löses med att parterna förhandlar med varandra. För att trots att man har en 

fungerande, stöttande arbetsmiljö i skolan så kommer det uppstå konflikter. För att lösa det 

här måste skolorna aktivt arbeta för att lära och ge eleverna verktyg för att de ska få kunskap 

om hur man bemöter, hanterar och löser konflikter. 

  

Det tredje steget i konfliktpyramiden är namngett hjälp och handlar om konflikter som 

behöver en medlare. Alla konflikter kan inte heller bli lösta med hjälp av förhandling och 
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behöver därför en person som hjälper till att medla i konflikten. En tredje part som hjälper 

parterna att återuppta kommunikationen emellan sig. 

 

Det fjärde och sista steget är det som uttrycks som stopp. Vid den här nivån löser man inte 

konflikten utan stoppar den och separerar på de inblandade parterna som ett sätt för att lösa 

konflikten (ibid. s. 164). 

Barns sociala kognition och konflikter 

Robert Thornberg (2013. s. 224) skriver om konflikter och att barn i sociala situationer där det 

uppstår konflikter på olika sätt kan uppmärksamma, tolka, besluta och handla mot de signaler 

och information som uppstår i den sociala situationen. Handlandet kan avgöras av hur de 

inblandade personerna känner, tolkar, tänker och vill. Thornberg nämner även begreppet 

social kognition. Kognition kan innebära två saker. Först och främst är kognition kunskap, 

antaganden, tankar samt idéer som man har om sig själv och omvärlden. Begreppet kognition 

är också mentala processer där information bearbetas och kunskap utvecklas. Det handlar om 

hur information tolkas och uppmärksammas. Social kognition handlar om hur individers 

kognitioner påverkar sociala situationer och handlandet i dessa (Thornberg, 2013. s. 224). 

 

Cricks and Dodges modell 

Robert Thornberg (2013, s. 225 – 228) skriver om Crick and Dodges modell för processande 

av social information. Det är en teoretisk modell över hur unga uppmärksammar, tolkar och 

bearbetar information i sociala situationer och hur det påverkar det sociala beteendet. 

Modellen består av 6 olika steg och utgår ifrån barnens minnen från tidigare sociala 

erfarenheter, sociala scheman och social kunskap. Thornberg skriver att Crick och Dodge 

menar att denna mentala process sker automatiskt, att barnen handlar på intuition. 

 

Det första och andra steget avser när barnet tolkar de sociala signaler och information som ges 

av motparten. Barnet kodar först in sociala signaler, både interna och externa, och tolkar 

sedan de signaler som kodats in. Externa signaler handlar om sådant barnet kan se och höra 

exempelvis känslouttryck, kroppsspråk, röstläge och det som motparten uttrycker. Interna 
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signaler menar det som pågår inuti barnet. Till exempel känslor, önskningar, viljor, 

föreställningar och minnen. Under tredje steget väljer och/eller formulerar barnet sociala mål 

för att få ett eftertraktat resultat. Målen kan vara både interna eller externa och handla 

exempelvis om att känna en viss känsla, eller att komma fram först.  

 

Thornberg skriver även om det fjärde steget där barnet hämtar information ifrån sina minnen 

från tidigare sociala erfarenheter, sociala scheman och social kunskap. Barnet kan även under 

det här steget konstruera nya strategier genom att bearbeta informationen från motparten. Vid 

femte steget tänker barnet på konsekvenserna av sitt handlande och väljer därefter sitt 

handlande och reaktion i situationen. Under sista steget handlar barnet utifrån den valda 

strategin. 

 

För att återkoppla och binda samman barns sociala kognition och Cricks and Dodges modell 

kring konflikter samt konflikthantering handlar barn på tidigare erfarenheter de fått. En konflikt 

uppstår när två parter har motsättningar mellan sig. När konflikten uppstår tolkar och kodar in 

signaler, för att sedan bearbeta informationen och utveckla den med hjälp av tidigare erfaren-

heter, därefter handlar man beroende av dessa. Barn i de yngre åldrarna har ännu inte fullt ut-

vecklat förmågan att lösa konflikter utan kan därför välja fel mål för att lösa konflikten, istället 

behöver de då ta hjälp av en vuxen för att lösa situationen. Vid en vuxens närvaro får barnet 

hjälp och stöd i att välja lämpliga medel för att hantera den specifika situationen, något som de 

annars har svårt att avgöra hur de ska hantera och agera i olika situationer. För att förebygga 

konflikter kan de vuxna samtala med barnen om hur man bäst löser en uppstående konflikt. 

Lekens och rastens betydelse för barns sociala kognition  

Tora Grindberg och Greta Langlo Jagtøien (2000 s. 61) skriver om att när barn kan känna sig 

fria och trygga i sin kropp i umgänget med andra finns det goda möjligheter till att bli 

delaktiga i en social gemenskap. Genom att delta i gemensam fysisk aktivitet kan barnet få 

erfarenheter tillsammans med andra på många olika plan. Grindberg och Langlo Jagtøien 

skriver om att barnen då får uppleva sig själva i olika roller och funktioner vilket kan få barnet 

att utveckla en social trygghet när det gäller att möta nya situationer. Barn som känner tillit till 

sin egen kropp kan även känna sig tryggare och känna tillit till andra. 
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Grindberg och Langlo Jagtøien (ibid, s. 83) skriver även om lekens betydelse för barnet. 

Genom lek får barnet erfarenhet av andras reaktioner. Genom lek med jämnåriga får barnet 

uppleva samspel, avvisande, medkänsla och behandling av personer som är på samma nivå 

som den själv. Leken ger erfarenheter som kan leda till insikter.  Med koppling till Cricks and 

Dodges modell som handlar om hur barn tolkar och bearbetar information i olika sociala 

situationer sammanbinder det med barnets utveckling inom den sociala kognitionen. Lekens 

betydelse är en central och viktig del för barnet då den utvecklar erfarenheter samt att leken 

ger barnet erfarenheter som leder till insikter. Genom att öva upp sin sociala förmåga, 

exempelvis genom att delta i olika leker tillsammans med andra barn i samma ålder ger det 

barnet en bättre kunskap och övning i att kunna tolka och hantera signaler från omgivningen 

utifrån, samt en möjlighet att öva upp sin sociala kunskap. 

 

Mikael Stigendal (2004, s. 48) poängterar betydelsen och vikten av rast för barnens sociala 

integration med varandra. Där får de en möjlighet att vara kommunikativa med varandra men 

där det även kan finnas negativa aspekter och som kan förekomma, grupperingar där några 

elever är delaktiga och andra elever utesluts. Utanförskap är något som han skriver om i sin 

bok och som är en svår del på grund av att barn kan både vara utanför och innanför samtidigt, 

men i olika situationer. Exempelvis kan ett barn känna sig delaktig och involverad rent 

systemintegrerad under lektionstid i klassrummet, men trots det känna sig utanför och 

exkluderad. Utanför klassrummets dörrar och lektionstid, när eleven får vara med sina 

kamrater kan han respektive hon känna sig delaktig och inkluderad. Stigendal (ibid. s. 50) 

skriver om att det framförallt är på skolor med en hög andel etniska minoriteter som 

relationen mellan innanförskap och utanförskap uppstår. Stigendal menar att placeringen av 

skolan har en avgörande faktor på om en skola kommer att benämnas “utanförskapsskolor”. 

Dessa skolor är oftast belägna i bostadsområden som präglas av utanförskap. 

Vikten av vuxnas närvaro under rast 

Att ha en vuxen närvarande vid rast i liknelse med en rastvakt där eleverna observeras och 

den vuxnas uppgift är att lösa uppstående konflikter, eller att ha en vuxen som organiserar 

elevernas lek är viktigt för att eleverna behöver stöd i sitt sätt att agera vid uppstående 

konflikt. För att koppla samman de olika författarnas resonemang kring vikten av vuxnas 

närvaro under rast uttrycker Grindberg & Jagtøien och Stigendal rastens betydelse. Dels ur 
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barnens synvinkel för att utveckla den sociala integrationen samt att barnen i samspel med 

andra i olika lekar utvecklar erfarenheter av andras reaktioner. Betydelsen av en vuxens 

närvaro är viktig, dels för att hjälpa barnen att tolka signaler samt för att förstå varandra och 

sina respektive mål. Att leka är en viktig aspekt, både för att utveckla deras sociala kognition 

och minska konflikter som sedan kan eskalera och bli av en större vidd. 

 

Skolverket (2014, s. 97) skriver att det finns en utmaning för oss lärare i att upptäcka elever 

som far illa. De skriver om att det behövs finnas en medvetenhet om att det kan vara svårt för 

utsatta elever att berätta om sin situation. Det här kan leda till att skolans personal tror att de 

har kunskap om elevernas situation, fast de egentligen inte är hela sanningen. Skolverket 

anser därav att det är viktigt att fokusera på kvalitén på vuxennärvaron under rast, då det är 

lättare att upptäcka elever som är utsatta och far illa. Det finns möjlighet att under rasten 

arbeta medvetet för att skapa ett klimat av tillit mellan personal och elever på skolan. 

 

Skolverket (2014, s. 82) skriver om en skola där man använde sig utav organiserade rast-

aktiviteter som en del av insatserna till “skojbråk” på skolgården. “Skojbråken” urartade oftast 

till riktiga bråk och för att förhindra det här förverkligade de elevernas förslag om att 

organisera rastaktiviteter under skolans raster. Skolverket skriver att resultatet av de orga-

niserade rastaktiviteterna blev att bråken mellan skolans pojkar hade minskat. Rast-

aktiviteterna var uppskattade. Däremot var det ofta samma stora grupp pojkar som deltog i 

aktiviteterna och för att få fler elever att delta beslutades det att aktiviteterna skulle ses över. 

För att attrahera fler elever till de organiserade rastaktiviteterna bad man eleverna ge nya 

förslag på aktiviteter (Skolverket, 2014, s. 83). 

 

Stefan Helte (2017) skriver i Lärarnas tidning om en skola som förändrades av organiserad 

rastaktivitet. Den berörda skolan, Visättraskolan hade problem med att lärarna inte trivdes, att 

elevkonflikterna var många, kunskapsresultaten låga och budgeten var i obalans. År 2013 fick 

Visättraskolan en ny rektor, Semira Vikström, som fick i uppdrag av utbildningsförvaltningen 

att förändra den dåliga situationen. Uppdraget var i stort att se till att familjer inte väljer bort 

skolan, då många av föräldrarna var missnöjda. På Visättraskolan hade fyra av fem elever 

annat modersmål än svenska och var femte elev var nyanländ. Skolan hade många 

anmälningar om kränkningar och lärarna la ner för mycket tid på konflikter. Visättraskolan 
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och rektorn Semira Vikström stod framför en stor utmaning. Vikström utförde främst två 

åtgärder när hon blev tilldelad rollen som rektor: Att dela upp klasserna så att inte alla elever 

var ute på skolgården samtidigt och att ge eleverna egna hemklassrum istället för ämnes-

klassrum. Det här gav ett bra resultat då det inte uppstod så många konflikter som det tidigare 

gjort för att eleverna inte möttes i korridoren. Vikström utsåg även före detta kuratorn Erik 

Hall till elevhälsosamordnare och biträdande rektor, något som blev en avgörande del i arbetet 

mot den trygga skolmiljön. Visättraskolan beslutade sig för att skaffa ett elevhälsoteam och 

ett trygghetsteam som leddes av biträdande rektor Erik Hall. Elevhälsoteamet har ansvar för 

elevkonflikterna och komplicerade föräldrakontakter, något som lärarna tidigare har haft hand 

om. Efter införandet av elevhälsoteamet har lärarna kunnat lägga mer fokus på själva 

undervisningen. Trygghetsteamet som infördes fick ansvar för att genomföra konkreta åtgär- 

der med utgångspunkt från skolans plan angående kränkningar och diskriminering. Helte 

(ibid.) skriver även i artikeln att trygghetsteamet anordnar något som kallas för roligare raster 

där eleverna erbjuds en vuxenledd aktivitet varje rast. Semira Vikström, rektor på Visättra 

skola säger i artikeln att åtgärden hade en omedelbart positiv effekt på eleverna. 
 

Vidare berättar Vikström att eleverna längtar till raster, men att det på en liten yta lätt kan 

uppstå konflikter. Konflikterna tar man sedan med sig in i klassrummet. Vikström berättar att 

genom projektet “roligare raster” har lärarna berättat att eleverna kommer in glada och 

färdiglekta efter rasterna, vilket leder till att både elever och lärare kan koncentrera sig på 

undervisningen. Slutligen skriver Helte att “roligare raster” leder till en ökad trivsel och 

trygghet samt till ett bättre kunskapsresultat men att det fortfarande uppstår konflikter på 

skolgården, dock har Visättraskolan nu beredskap till att hantera dem. 

Teoretiska utgångspunkter 

Vår studie om organiserade rastaktiviteter utgår ifrån Cricks and Dodges modell kring hur 

barn agerar och tänker samt forskning om vikten av vuxnas roll som medlare, så som de 

beskrivits i föregående avsnitt. 

 

Med utgångspunkt i kunskapen om hur barns kognition och informationsprocesser fungerar, 

vad som händer vid konflikter samt i relation till Linds forskning om betydelsen av medlare 
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har vi analyserat om organiserade rastaktiviteter kan förebygga eller minska konflikter som 

uppstår under rasten, som sedan tas in i klassrummet. 

Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att öka vår kunskap om huruvida organiserade rastaktiviteter kan 

förebygga konflikthantering i klassrummet. 

 

Vår studies frågeställning är: 

 

● Hur fungerar organiserad rastaktivitet som möjlighet att förebygga konflikter som 

uppstår under rasten och som läraren behöver lösa i klassrummet?  

Metod och material 

För att undersöka om organiserade rastaktiviteter kan förebygga eller minska konflikter, och 

hur de kan göra detta, har vi genomfört sex observationer på olika skolverksamheter i Uppsala 

samt intervjuat tre lärare som haft erfarenhet av organiserad rastaktivitet. Genom vårt 

förarbete har vi undersökt och tagit reda på skolor som arbetar med organiserade 

rastaktiviteter samt skolor som inte gör det, detta har vi gjort med hjälp av tidigare 

erfarenheter från praktiktillfällen under utbildningen samt genom kontakt med Olof Jonsson, 

fritidspedagog som föreläst om organiserade rastaktiviteter på olika skolor runt om i Uppsala.  

 

Vi har studerat skolor som arbetar aktivt med organiserade rastaktiviteter i jämförelser med 

skolor som inte gör det och studerat skillnaden mellan dessa skolor. Inför våra besök har vi 

utformat ett observationsschema och informerat oss om varje enskild skola som vi kommer att 

besöka. Den information vi samlat på oss inför observationerna har vi fått från respektive 

skolas hemsida. Vi har valt att titta på antalet elever som går på skolan, hur många 

parallellklasser skolan har och hur många årskurser. 
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Skolor Antal 

årskurser 

Antal 

parallellklasser 

Antal elever 

på skolan 

Observation/Intervju Organiserad 

rastaktivitet 

A1 F-9 2 530 Observation Nej 

A2 F-9 2 530 Observation Nej 

B 2-6 3 540 Observation och intervju Nej, tidigare haft. 

C1 F-6 1 100 Observation och intervju Nej, tidigare haft. 

C2 F-6 1 100 Observation och intervju Nej, tidigare haft. 

D F-5 3 570 Observation Ja 

 

Observationer 

I vår studie analys kommer vi använda oss utav formell datainsamling som innebär att 

observationerna är välplanerade med en tydlig struktur. Observationerna ska även fokusera 

och bygga på de utgångspunkter som blivit satta sedan innan och som man valt att studera, 

övrig information bör uteslutas som inte är relevant för studiens fokusområde. Genom 

användningen av formell datainsamling skapas en trovärdighet och pålitlighet kring analysen 

men där det finns en negativ aspekt och fallgrop i att man kan missa relevant information 

kring analysen. Valet av att utföra observationer är för att få en sån korrekt och 

verklighetsbaserad bild som möjligt samt för att på ett tydligt sätt kunna se om organiserade 

rastaktiviteter har en påverkan på konflikthantering. 

 

Under våra observationer utgick vi ifrån vårt observationsschema som vi förberett sedan 

innan och som var vår utgångspunkt under våra besök för att vi på ett tydligt och konkret sätt 

ska veta vad vi ska titta på och vilka detaljer vi ska leta efter. Vi delade in vårt 

observationsschema i tre stycken delar, en del om organiserade rastaktiviteter, andra delen 

med frågor till läraren och den tredje och sista delen om konflikter. Den första delen om 

organiserade rastaktiviteter utgick ifrån ett flertal punkter för att kunna säkerställa om det är 

en organiserade rastaktivitet eller inte, exempelvis frågor som vilka aktiviteter läraren har 
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förberett för eleverna, hur många vuxna som är involverade, hur många barn som är delaktiga 

samt hur länge de arbetat med organiserade rastaktiviteter. Vi har även med en kriterielista 

med tre meningar kring vad organiserade rastaktiviteter är för att kunna konstatera att det är 

organiserade rastaktivitet och inte en spontan aktivitet av en lärare ute på rasten tillsammans 

med eleverna. 

 

Den andra delen, frågor till läraren utgår från frågor som handlar om klassen såsom antalet 

elever, hur många elever det finns som har svenska som andraspråk, samt om de skulle 

bedöma skoldagen som vi besökte dem som en vanlig skoldag. Vi är medvetna om att vårt 

besök kan ha haft inverkan på elevernas beteende eftersom att det är en annorlunda situation 

för dem och att vårt studieresultat kan ha påverkats av det.  

  

Den tredje och sista delen, konflikter inriktar sig på elevernas sociala relationer med fokus 

under rastverksamheten. I den här delen har vi gjort en kriterielista för vad en konflikt är för att 

på ett tydligt sätt kunna säkerställa att det är en konflikt och ingenting annat. Det som bedömdes 

som en konflikt var att olika parter inte var överens, minst en hade negativa känslor samt att 

parterna inte försökte övertala varandra genom att ha en lugn och sansad ton. Vi delade också in 

de i underrubriker med konflikt 1, konflikt 2, konflikt 3, konflikt 4 osv. Under våra besök 

observerade vi dels under lektionstid i klassrummet för att kunna se hur läraren interagerade 

med eleverna och hur klassrumsmiljön var samt att vi observerade eleverna ute på rasten för att 

se vilka konflikter som uppstod och på vilket sätt läraren hanterade det. Vi utgick ifrån ett antal 

punkter vid konflikter: antal barn som var delaktiga, vad konflikten handlade om, konfliktens 

lösning samt konfliktens rangordning från 1–10 där 1 är mild och 10 är aggressiv. Vi 

observerade även om konflikterna som skedde ute på rasten påverkade klassrumsmiljön genom 

att titta på hur klassrumsmiljön var innan rasten jämfört med klimatet efter rast. En fråga vi 

ställde oss själva när vi observerade var: “på vilket sätt påverkas eleverna i klassrummet av den 

uppstående konflikten på rasten? förändras klassrumsmiljön och i så fall hur?” 

 

Vi har även undersökt kring stulen lektionstid som betyder att den konflikt eller de konflikter 

som sker ute och som tas in i klassrummet efter avslutad rast påverkar den ordinarie 

undervisningstiden då läraren behöver agera en hjälpande hand för att reda ut och lösa de 

problem som uppstått. 
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Organiserade rastaktiviteter 

Vår definition av organiserade rastaktiviteter handlar om en form av förberedd planering från 

lärarens sida om vad eleverna får göra under rasten. Det främsta kriteriet för att vi ska 

definiera att det är en organiserad rastaktivitet är att de är förberedda sedan innan, antingen 

genom en konversation mellan läraren och eleverna om vilka elever som vill göra vad på 

rasten, eller att det finns exempelvis tre val av aktiviteter för eleverna att välja mellan på 

rasten. Den huvudsakliga grunden i organiserade rastaktiviteter handlar om en förberedelse 

från lärarens sida och inte genom en spontan aktivitet utav en rastvakt. 

 

När vi gjorde våra observationer kunde vi avgöra om det var en organiserad rastaktivitet 

genom att se om den var förberedd på olika sätt -, dels genom att vi samtalade med läraren 

och frågade hur de planerat sina organiserade rastaktiviteter samt genom att vi observerade 

hur läraren utformade detta, hur delaktiga eleverna var, valet av aktiviteter samt interaktionen 

mellan läraren och eleverna.  

Konflikter 

Vår definition av en konflikt var när två eller flera parter hamnar i en situation som består av 

olikheter mellan de båda parterna. Det undersöktes genom att eleverna uttryckte eller visade 

att de hade olika tankar eller åsikter om specifika saker som kunde leda till osämja och 

negativa känslor, alltså när två olika viljor motsatte varandra. Som konflikt räknade vi inte 

diskussioner där två parter hade olika viljor med syfte att övertala den andra med sansad ton. 

  

I våra observationer har vi valt att utgå ifrån en konflikt-skala mellan 1–10 för att kunna 

bedöma graden på konflikten. Den lägsta på skalan, nivå 1 innebär att det är en mild konflikt 

som egentligen inte behöver hanteras av läraren. Konflikten kan lösa sig själv genom att 

eleverna struntar i konflikten eller att de löser den direkt på egen hand. Vid mitten på skalan 

har vi nivå 5 som är en högre grad och där läraren behöver ingripa och hjälpa eleverna för att 

lösa konflikten, exempelvis genom att samtala med de enskilt eller gemensamt. Vid den 

högsta nivån på skalan, nivå 10 behöver läraren ingripa då det i konflikten innehåller många 

hårda ord och slag. Konflikten fortsätter i klassrummet och eskalerar samt påverkar 
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klassrumsmiljön så pass mycket att läraren inte kan bedriva sin ordinarie verksamhet. En 

sådan konflikt tar upp mycket av lektionstiden. 

Urvalet av skolor 

Vår studie genomfördes med stöd av observationer på olika skolor i Uppsala. Vi genomförde 

sammanlagt 6 stycken observationer på fyra olika skolor med fokus utifrån vårt 

observationsschema med tillhörande utgångspunkter. Vår grundidé var från början att 

genomföra studierna i samma årskurs för att på ett tydligt sätt kunna jämföra de olika 

klasserna och kunna få en jämnare bild när vi analyserar vårt resultat. Vår tanke om att 

genomföra observationerna i samma årskurs som från början var årskurs 3 fick vi ändra om då 

gensvaret från respektive skolor inte uppnådde till vår förväntan vilket ledde till att vi fick 

ändra om till att genomföra observationerna i årskurs 2: or samt årskurs 3: or för att kunna 

genomföra vår studie. Vi besökte respektive skola under en heldag för att se och observera 

utifrån vårt observationsschema samt genom samtal med läraren. Vår tanke med att välja 

specifikt de två årskurserna var för att de är relativt lika åldersmässigt och ungefärlig på 

samma nivå och förhoppningsvis kommer det inte påverka resultatet i vår studie allt för 

mycket med valet av två olika årskurser som vi tvingades till att göra. Däremot var vi väl 

medvetna om att det kunde påverka resultatet i vår studie och det var något som vi tagit med i 

beaktning vid analyseringen av vårt resultat och det vi fått fram. Våra observationer 

genomfördes på skolorna A, B, C och D och är skolor belägna både i centrala delen av 

Uppsala och i utkanten av staden.  

 

Skola A är en F-9 skola och där det sammanlagt går 530 stycken elever som pratar över tjugo 

olika språk tillsammans. Skolan använde sig inte utav organiserad rastaktivitet. Vi utförde 

under två dagar observationer vid skola A varav ena dagen i en klass som går årskurs 2 och 

den andra dagen i en klass som går årskurs 3. I uppsatsen kommer dessa klasser benämnas 

observation A1 i årskurs 2 och observation A2 för den klass vi observerat i årskurs 3. 

Observation A1 bestod av 25 elever varav 10 valde att delta. Vid observation A2 var det 22 

stycken elever i klassen varav 14 valde att delta.  

 

Skola B är en årskurs 2–6 skola och där det totalt går 540 elever på skolan. Skolan använde 

sig inte utav organiserad rastverksamhet vid observationstillfället, men har tidigare använt sig 
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utav det. Vi valde därför att genomföra en observation samt att intervjua en utav lärarna som 

varit delaktiga i den organiserade rastverksamheten. Klassen i skola B bestod av 23 elever 

varav 22 stycken deltog i studien. 

 

Skola C är en F-6 skola och där det sammanlagt går 100 stycken elever. Skolan använde sig 

inte utav organiserad rastaktivitet, men hade tidigare gjort det under en period på 2 år, så vi 

valde även att intervjua två utav de lärare som fått erfara den organiserade rastverksamheten. 

Vid skola C observerade vi 2 olika klasser varav en i årskurs 2, som vi kommer att benämna 

observation C1 i uppsatsen. Observationen som genomfördes i årskurs 3 kommer att 

benämnas observation C2. Observation C1 bestod av 23 elever varav 20 av dessa valde att 

delta i vår studie. I observation C2 deltog 18 elever av 20.  

 

Slutligen, skola D är en F-5 skola och där det går 570 elever på skolan. Skolan använde sig 

utav organiserad rastverksamhet när observationerna genomfördes. Under varje morgon-rast 

anordnades det 3 olika rastaktiviteter där eleverna blev tilldelade en aktivitet som de fick delta 

i under 15 minuter. Aktiviteterna planerades utav en skolgårdsgrupp och aktiviteterna 

varierar. Under förmiddagsrasten hade även den observerade klassen en annan variant av 

organiserad rastaktivitet som benämndes lekkamrater. Klassen i skola D bestod av 26 elever 

varav 15 stycken deltog i studien.  

 

När vi har observerat de olika klasserna har vi även tagit hänsyn till de olika skolgårdarnas 

storlek och rangordnat dem från minst till störst. Skola C hade den minsta skolgården, sedan 

skola A, näst största skolgården hade skola D och slutligen skolan med den största skolgården 

som vi observerade var skola B.  

Genomförande 

Vi har valt och utgått ifrån formell datainsamling som metod vilket innebär att vi besökte fyra 

olika skolor under respektive heldag för att dokumentera och analysera. Vår grundtanke och 

idé inför genomförandet av observationerna var att genomföra de i samma årskurs för att på så 

vis få en sån tydlig och jämförbar bild som möjligt vid sammanställningen, däremot fick vi 

inte den respons från skolorna som vi hade önskat och med en begränsad tidsram så fick vi 

ändra om vårt tankesätt och istället genomföra observationerna i två olika årskurser, 2: or och 
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3: or. Vi genomförde våra observationer på skolorna under varsin heldag som bestod av 3–4 

lektioner inklusive rast och där vi förberett innan med att utgå ifrån det observationsschema vi 

skrivit för att tydligt hålla fokus på vad det är vi ska kolla efter och observera samt för att på 

ett så konkret sätt som möjligt kunna jämföra insamlade data hos de olika skolorna och kunna 

sammanställa till ett slutresultat kopplat till vårt syfte och frågeställning. Vid ankomst till 

respektive skola valde vi att kort presentera oss för lärare och elever samt berätta att vi skulle 

placera oss längst bak i klassrummet och bara sitta och titta på, utan att vara delaktiga. Vår 

tanke med det var att alla elever skulle känna sig bekväma och trygga samt för att vi ville att 

klassrumsmiljön skulle vara så lik som möjligt för att inte påverka vårt resultat.  

 

I genomförandet av vår studie använde vi oss utav, som tidigare nämnt observationer samt 

intervjuer. Vi genomförde sammanlagt 6 stycken observationer och tre stycken intervjuer. De 

båda intervjuerna genomfördes efter elevernas skoldag och tog ca 15 minuter och 

dokumenterades både genom anteckningar samt ljudinspelning. 

Begränsningar 

Vi är medvetna om att vår studie inte ger en översiktsbild av hur det ser ut på alla 

skolverksamheter, däremot genom observationerna kan man få en inblick i hur olika skolor 

arbetar med organiserade rastverksamheter respektive inte och om det finns någon koppling 

till uppkomsten av konflikter. 

 

Valet av att genomföra observationerna i två olika årskurser kan spegla och påverka vårt 

slutresultat, detta är något som vi är medvetna om och tar med i vår sammanställning vid 

jämförelse av olika skolor med organiserade rastaktiviteter respektive skolverksamheter som 

inte arbetar med det. 

 

Slutligen kan det också bli ett problem när vi ska utföra våra observationer, dels genom om 

det inte uppstår några tydliga konflikter som vi kan anteckna i vårt observationsschema samt 

genom att det kan ske dolda konflikter som inte är lätt för oss att upptäcka och som kan 

påverka vårt resultat. Ett potentiellt problem kan också vara att det finns osämja mellan någon 

eller några elever i klassen men som på ett eller annat sätt inte är synlig eller hörs, exempelvis 



 

26 
 

om en elev blir utfryst, exkluderad, tyst mobbning vilket leder till att det blir svårare i vår 

position att upptäcka och notera den typen av konflikter i vårt observationsschema. 

  

En annan begränsning kring våra observationer i vår studie var att flera årskurser var ute på 

rast samtidigt vilket gjorde det svårt för oss som observatörer att känna igen eleverna som vi 

fick observera och urskilja de ifrån de andra eleverna i andra klasser och årskurser. Vi 

upptäckte även under våra observationer på besökande skolor att det kan ske konflikter ute på 

rasten där flera olika parter är inblandade, exempelvis en elev från observationsklassen som 

givit sitt medgivande och en elev från en annan klass i en annan årskurs. När vi var ute på 

våra observationer var det en begränsning att alla elever i respektive klass inte hade lämnat 

sitt godkännande vilket påverkade vår studie i och med att vi inte kunde observera alla i 

klassen utan enbart fokusera på en utvald grupp av elever. 

  

När våra observationer är genomförda och vi analyserar vårt resultat kommer vi att ha samlat 

in övrig information från skolorna. Den här informationen beräknar vi in i vårt resultat och att 

det kommer att påverka vår analys. Vi kommer även ta hänsyn till övriga aspekter, 

exempelvis antalet barn och lärare som finns i klassrummet, hur många som deltar i de 

organiserade rastaktiviteterna och där vi både räknar in lärare som är verksamma på skolan 

samt antalet elever som är delaktiga.  

Resultat 

Skola A  

Skola A använde sig inte utav organiserade rastaktiviteter i sin skolverksamhet. Det vi kunde 

observera på elevernas raster var att det var rastvakter ute på skolgården. Rastvakterna var 

både fritidspedagoger och lärare och deras uppgift var att vara ute på rasten och ta hand om 

eleverna och fanns i närheten ifall någon eller några elever behövde hjälp och för att hålla 

uppsikt över alla elever så att inte konflikter uppstod. Den klass som vi valt att observera hade 

rast gemensamt med andra årskurser och klasser både på förmiddagsrasten och lunchrasten. 

De hade inga planerade aktiviteter ute på rasten utan eleverna fick själva leka fritt.  
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Under vårt besök på vid observation A1 uppstod en konflikt ute på rasten där 2 stycken barn 

var delaktiga. Eleverna spelade fotboll på fotbollsplanen som fanns på skolgården. Eleverna 

var i ett större sällskap på ca 10 elever blandat från olika klasser. De två eleverna som var 

involverade i konflikten började bråka utanför fotbollsplanen och den ena eleven sparkade 

den andra. Den eleven som tog emot smällen delade inte ut någon tillbaka utan sa “vad håller 

du på med?”, “sluta”. De sa några ord till varandra direkt efteråt. Sedan delade de på sig och 

gick åt varsitt håll. Klassföreståndaren valde att prata med eleverna enskilt när de hade 

kommit in från rasten. Hon tog ut dem från klassrummet, en i taget och samtalade om 

situationen som uppstått, för att få en uppfattning om de båda elevernas syn på konflikten.  

Det här påverkade till en viss del klassrumsmiljön eftersom läraren fick lämna klassrummet. 

Konfliktlösningen tog därför ca 10 minuter utav den ordinarie undervisningstiden. Den här 

konflikten rangordnar vi utifrån vår konfliktskala på nivå 7 för att det delades ut sparkar 

mellan eleverna samt vissa nedvärderande ord. Vi rangordnar inte konflikten högre än 7 

eftersom att eleverna valde att gå ifrån konflikten och för att läraren tog tag i konflikten direkt 

efter rasten. På grund av lärarens agerande påverkade inte konflikten klassrumsmiljön 

ytterligare, vilket även det gör att vi inte rangordnar konflikten högre.   

 

Under observation A2 uppstod det en konflikt på förmiddagsrasten där 3 stycken elever var 

delaktiga. Den ena eleven kastar en boll på den andra eleven och där de drar varandra i 

armarna och i varandras jackor. Konflikten såg från början ut att kunna kategoriseras som ett 

“skojbråk” mellan varandra men där inte alla involverade parter uppfattar det som en rolig 

“lek”. Efter en stund börjar de att säga ifrån till varandra och drar sig loss ur varandras grepp 

och säga “sluta”, och “jag vill inte längre” och där slutligen två stycken går åt samma håll och 

den tredje eleven går själv åt ett annat håll. Konflikten som uppstod under rasten påverkade 

inte klassrumsmiljön när de kom tillbaka in från rasten och tog inte heller upp någon stulen 

lektionstid där läraren tvingas till att ta itu situationen inne i klassrummet. Den här konflikten 

rangordnar vi utifrån vår konflikt-skala på nivå 6 för att fysiskt våld som att de tog tag i 

varandras jackor och armar och ryckte i varandra samt där en utav eleverna kastade en boll på 

en annan elev. Konflikten rangordnas inte högre på vår konfliktskala eftersom det slutade med 

att eleverna delade på sig och gick åt olika håll.  
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Den andra konflikten som uppstod i observation A2, skedde på lunchrasten mellan två elever. 

Eleverna spelade fotboll ute på rasten tillsammans med flera andra elever och lekte innan en 

konflikt började. Konflikten inleddes med att de två eleverna började att fälla och sätta 

krokben på varandra. Den ena eleven började att sparka den andra som efter flera gånger ger 

igen och sparkar tillbaka. De hade även en diskussion mellan varandra, där den ena eleven 

som först fick ta emot sparkarna vid upprepade tillfällen säger “Vad gör du?”, “sluta”. 

Konflikten kunde inte lösas mellan de båda utan en vuxen tvingades till att gå emellan de 

båda eleverna för att medla och kunna lösa konflikten. Konflikten löstes tillslut med hjälp av 

en vuxen som samtalade med de båda eleverna om vad som skett, varför och vad nästa steg är 

för att kunna lösa problemet. Efter avslutad diskussion gick eleverna åt varsitt håll. Konflikten 

tog ingen tid från den ordinarie undervisningen och påverkade heller inte klassrumsmiljön 

eftersom den löstes direkt på plats ute på rasten. Händelsen bedöms utifrån rangordning på 

konfliktskalan till en nivå 7 eftersom att fysiskt våld som sparkar och fällningar var 

involverade i konflikten. Vi bedömer inte konflikten till en högre nivå eftersom att eleverna 

inte blev märkbart skadade och konflikten löstes innan den hann påverka klassrumsmiljön.  

Skola B  

Skola B använde sig tidigare utav organiserad rastaktivitet, men hade vid tillfället av studien 

slutat med det. Under den observerande skoldagen hade eleverna 2 raster, en på förmiddagen 

och en lunchrast. Under förmiddagsrasten observerades eleverna i årskurs 2 av en 

fritidspedagog vars uppgift var att agera rastvakt, då det var färre elever ute på skolgården. 

Vid tillfället observerades följande konflikt: Konflikten bestod till en början av 2 deltagare. 

Pojkarna som tidigare deltagit i en gemensam lek där de byggde en snöborg tillsammans med 

fyra andra deltagare, blev osams när en utav pojkarna beslutade sig för att slänga en snöboll 

mot den andra pojken. De två pojkarna börjar kasta snöbollar mot varandra och började sedan 

slåss. En utav killarna får tag i en pinne som han fortsätter att slå med. De andra pojkarna som 

deltog i den gemensamma leken får syn på bråket och bestämmer sig för att delta. Slag och 

sparkar utdelas till en utav pojkarna som fallit ner på marken. Vid tillfället ingriper en rastvakt 

som till en början försöker få pojkarna att sluta genom att säga till dem. Efter en stund går hon 

mellan pojkarna och försöker sära på dem, men när hen inte lyckas lämnar rastvakten 

konflikten och pojkarna fortsätter sitt slagsmål. Konflikten avtar efter en stund när det inte 

finns krafter kvar och pojkarna skiljs åt på skolgården. Totalt var 6 stycken pojkar delaktiga 
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varav hälften av pojkarna var ifrån den klass som vi observerat. Konflikten togs inte upp i 

klassrummet, då läraren inte fått information om att den inträffat. Vi kategoriserar konflikten 

till nivå 8 då många slag utdelades. Vi kategoriserar det inte till högre eftersom att någon elev 

inte blev märkbart skadade så att en skolsköterska behövde tillkallas eller att konflikten 

anmäldes till vårdnadshavare etc.  

 

Under lunchrasten var det fler årskurser ute på skolgården och alla elever observerades av 

fyra rastvakter. Rastvakterna verkade ha specifika observationsområden på skolgården, då en 

rastvakt endast observerade eleverna i årskurs 2 under hela rasten. Under lunchrasten uppstod 

inga observerade konflikter eleverna emellan.    

 

Efter avslutad skoldag genomfördes en intervju med läraren på skola B, som erfarit arbetet 

med organiserade rastaktiviteter på skolan under en fyra veckors period. Hen uttrycker i 

intervjun att arbetet med organiserade rastaktiviteter var positivt och ledde till en minskad 

hantering av konflikter samt poängterar vikten av att lugna raster ger harmoniska barn när de 

är tillbaka in i klassrummet. Läraren uttryckte att orsaken till att konflikterna minskade med 

organiserade aktiviteter på rasterna genom att de vuxna på skolan engagerar sig mer i barnen 

på rasterna och inte framträdde som vakter utan var mer delaktiga i barnens lekar och gjorde 

mer med barnen vilket ledde till att barnen blev lugnare. Hen talar även mer ingående om de 

positiva effekterna med arbetet och att det ledde till bland annat att rasterna blev roligare. De 

negativa aspekterna kring organiserade rastaktiviteter var inget som hen hade erfarit utan 

ansåg att de elever som inte vill delta har en valmöjlighet eftersom det inte är obligatoriskt 

deltagande. Läraren i den berörda klassen har erfarenhet både av organiserade rastaktiviteter 

respektive inte och kan därigenom jämföra på hur klassen upplevs när de slutat med det och 

tydliggör att det alltid fanns ett antal elever i klassen som var deltagande och såg fram emot 

de planerade rastaktiviteterna vid varje tillfälle som var två dagar i veckan. De eleverna som 

var mest aktiva beskriver läraren att de tycker det är tråkigt att det upphört samt att ett ökat 

antal konflikter dem emellan har uppstått och beskriver att vid arbete med organiserade 

aktiviteter var det en trygghet för barnen att de visste vad de kunde göra och gå till. Den 

organiserade rastverksamheten på skolan avslutades på grund av ett begränsat intresse från 

övriga lärare på skolan samt att tiden inte räcker till för att planera aktiviteter varje vecka i 

kombination med övriga arbetsuppgifter inom läraryrket. Avslutningsvis beskriver hen att 
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arbetet med organiserade rastaktiviteter var positivt och ledde till att antalet konflikter 

minskade vilket i sin tur påverkade stulen lektionstid i klassrummet då hen inte behövde ta itu 

med att lösa konflikter efter avslutad rast som påverkar lektionstiden.  

Skola C  

Skola C använde sig tidigare utav organiserade rastaktiviteter, men hade vi genomförandet av 

vår observation slutat med det sedan en tid tillbaka. Eleverna hade vid observation på skola C 

två raster, en förmiddagsrast och en lunchrast. Under rasten var den en lärare som agerade 

rastvakt och som skulle lösa uppstående konflikter eleverna emellan. Under förmiddagsrasten 

uppstod det en konflikt i observation C1 där 2 elever var delaktiga. Eleverna jagade varandra 

då en utav dem plötsligt tar upp en pinne och börjar jaga den andra eleven med. Konflikten 

kunde kategoriseras som ett “skojbråk” då båda eleverna skrattade samtidigt som de jagade 

varandra. Eleven med pinnen fortsätter jaga den andra trots att den upprepade gånger säger 

“sluta”. Konflikten löses genom att den jagande eleven efter ett tag slutar. Vi rangordnar den 

här konflikten vid nivå 4 på vår rangordningsskala då konflikten inte innehöll något fysiskt 

våld och eftersom att konflikten löstes sig själv då den ena eleven slutade jaga den andra. 

Eftersom att konflikten löstes på rasten tog den inte upp någon utav lektionstiden samt hade 

ingen påverkan på arbetsmiljön i klassrummet. 

 

Vid intervju med läraren i observation C1, som erfarit den organiserade rastaktiviteten under 

en månad, uttrycker hen att den organiserade rastaktiviteten var mycket uppskattad av 

eleverna på skolan vilket visade sig i att många från klassen var delaktiga. Läraren uttryckte 

även att de elever som hade svårt för att ta plats kunde delta i de organiserade rastaktiviteterna 

då alla fick vara med och delta. Den organiserade rastaktiviteten ledde då till att alla blev 

inkluderade. Däremot påpekade även läraren att eleverna i klassen var duktiga på att leka 

själva och inkludera sina klasskompisar och att det inte var en märkbar skillnad från att vara 

utan organiserade rastaktiviteter. Den skillnad som klassläraren upptäckt och var positiv till, 

var att under tiden med den organiserade rastverksamheten kunde det vara två vuxna ute på 

rasten, jämfört med utan organiserad rastaktivitet där de bara är en rastvakt ute på skolgården. 

Läraren berättar om att rastvakterna vid enstaka tillfällen spontant organiserar upp en aktivitet 

på skolgården, men där då den vuxne lämnar leken när eleverna kommit igång. Den 

organiserade rastaktiviten på skolan avslutades på grund av att de fritidspedagoger som höll i 
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den slutade på skolan och att övriga lärare därefter inte fick tillräckligt med tid till att planera 

och genomföra samt att ingen anmälde sig frivillig. Avslutningsvis uttryckte läraren att det 

inte fanns något negativt med de organiserade rastaktiviteterna men att det inte fanns en 

märkbar skillnad i den berörda klassen.     

 

Vid observation C2 hände följande konflikt under förmiddagsrasten där 2 barn var delaktiga, 

varav en elev var från den observerade klassen. Eleverna spelade fotboll tillsammans med en 

grupp andra elever ca. 10 - 15 stycken då eleverna plötsligt hamnar i konflikt med varandra. 

Sparkar och knuffar utdelades samt fällningar. Konflikten löstes genom att eleverna valde att 

strunta i konflikten och fortsatte att spela fotboll. Utifrån vårt observationsschema valde vi att 

rangordna konflikten till nivå 7 på grund utav att sparkar utdelades samt knuffar mellan de två 

involverade eleverna. Konflikten hade ingen synbar påverkan på miljön i klassrummet och 

ingen lektionstid gavs bort för att lösa konflikten. 

 

Läraren under observation C2 var med under 2 år när skolan använde sig utav organiserad 

rastaktivitet. Oftast var det en lärare som höll i aktiviteterna och dessa planerades i förväg. 

Aktiviteterna kunde variera och ägde rum två gånger i veckan. Eleverna fick via en högtalare 

reda på vilka aktiviteter som man kunde delta i under kommande rast. Vid ett fåtal tillfällen 

hade de även testat att de äldre eleverna höll i och planerade aktiviteterna. Vid intervjun 

uttryckte läraren att de organiserade rastaktiviteterna gett en märkbar skillnad i klassen och 

därav var mycket positiv till aktiviteterna. Några utav de märkbara skillnaderna som läraren 

upptäckte var att det uppstod mindre konflikter, att de uppstående konflikterna löstes direkt på 

rasten och att det inte var lika många konflikter som tog tid ifrån den ordinarie 

undervisningstiden. Läraren märkte även att de elever som hade svårt för att socialisera sig 

kunde delta på ett helt annat sätt och fick därav känna sig delaktiga. Läraren uttryckte däremot 

att eleverna till en början var mycket positiva till de organiserade aktiviteterna men att antalet 

deltagande successivt minskade, då eleverna insåg att man kunde välja att vara med. Det här 

ledde till att eleverna valde att vara med när de tyckte att aktiviteten var kul och valde att göra 

något annat när aktiviteten inte passade dem. Läraren upplevde att när en vuxen var med och 

styrde fungerade det bättre än om de fritt får leka själva.  
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Skola D  

Skola D använde sig utav organiserade rastaktiviteter och vid vårt besök kunde vi se hur de 

arbetade med detta genom att observera. Under vårt besök hade skolan en planerad 

rastaktivitet på morgonen i 15 minuter innan första lektionen började. Det fanns tre stycken 

olika aktiviteter som vi kunde se och där varje klass var utplacerade på en viss aktivitet och 

som genomfördes tillsammans med läraren men där läraren även var en ledare för eleverna 

och gav eleverna instruktioner. De aktiviteter som fanns den dagen vi besökte var röris där 

eleverna fick utföra olika rörelser till musik, kramkull samt hoppa hopprep.  

Under aktiviteten på morgonen skedde det inga konflikter som läraren fick hantera och det 

som hände, exempelvis att en elev sprang in i en annan elev utan att säga förlåt tog läraren itu 

med direkt och löste situationen på plats.  

 

Vid samtal med läraren uttrycker hen att arbetet med morgonaktiviteter görs i syfte till att 

eleverna blir piggare vilket ökar deras förmåga till inlärning. Den berörda klassen använde sig 

även utav andra organiserade rastaktiviteter för att minska hanteringen av konflikter i 

klassrummet, läraren använde sig av lekkamrater som innebär att inför förmiddagsrasten drog 

hon slumpvis fram par om 2 och 2 som skulle vara lekkamrater på rasten. 

 

Under vår observation på skola D uppstod det en konflikt på förmiddagsrasten där två stycken 

elever var involverade. Det var flera elever från olika klasser som spelade fotbollstennis 

tillsammans och när rasten närmade sig sitt slut hamnade två stycken elever i konflikt med 

varandra där de hade delade meningar om vart gränsen går i fotbollstennis. De involverade 

parterna började att knuffa omkull varandra och dra i varandras jackor. Konflikten når inte sin 

lösning utan slutar med att den ena eleven går in och den andra eleven står kvar vid 

spelplanen och fortsätter obehindrat spela fotbollstennis. När rasten är slut och klockan ringer 

in tar läraren itu med konflikten och tar ut en av eleverna för samtal enskilt utanför 

klassrummet. När vi observerade klassens klimat i klassrummet efter rasten såg vi att läraren 

var tvungen att ändra om i sin planering för att läraren var tvungen till att ta ut de inblandade 

ut ur klassrummet, det här påverkade inte eleverna negativt då de under den tiden fick göra 

något annat utan läraren hjälp. Vi bedömer att konflikten påverkar klassrumsmiljön för att 

läraren tvingas till att hantera situationen under ordinarie undervisningstid eftersom konflikten 

fortfarande var ouppklarad och fick ta ut den ena eleven utanför klassrummet och samtala 
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med den. Konfliktlösningen tog upp 2 minuter av lektionstiden. Vi rangordnar konflikten på 

nivå 7 eftersom att fysiskt våld som knuffar delades ut mellan eleverna och dragningar i 

varandras jackor. Vi bedömer inte konflikten till en högre nivå eftersom att läraren tog itu 

med konflikten direkt när eleverna kom in i klassrummet och löste den snabbt, samt att den 

därför inte eskalerade och blev större.  

 

Under lunchrasten fick eleverna valmöjligheter genom att delta i de aktiviteter som var 

planerade, basket, bandy och fotbollstennis och de elever som inte ville delta fick leka fritt. Vi 

kunde inte under lunchrasten inte se några konflikter som uppstod och som läraren tvingas till 

att hantera och lösa under lektionstiden.  

 

Skola Antal elever Antal konflikter sammanlagt Antal konflikter över 5 

på konfliktskalan 

Antal konflikter över 7 

på konfliktskalan 

A1 25 elever, 

10 deltagande 

1 1 1 

A2 22 elever, 

14 deltagande 

2 2 1 

B 23 elever, 

22 deltagande 

1 1 1 

C1 23 elever,  

20 deltagande 

1 0 0 

C2 20 elever,  

18 deltagande 

1 1 1 

D 26 elever, 

15 deltagande 

1 1 1 

 

  

Tabell 2. 
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Analys och diskussion 

I vår studie har vi valt att undersöka och jämföra skolor som arbetar med organiserade 

rastaktiviteter respektive skolor som inte gör det och se om det finns någon koppling till en 

minskad hantering av konflikter som sker ute på rasten och som läraren tvingas till att ta itu 

med när eleverna kommer tillbaka in från rasten och som tar tid ifrån den ordinarie 

undervisningstiden. Frågan är om det finns ett samband mellan organiserade rastaktiviteter 

och minskat antal konflikter. Vi tror att det kan bero på att det skapar en trygghet och ett 

gemensamt deltagande för alla elever, eleverna har en valmöjlighet till att vara delaktiga eller 

inte och känner att de alltid har någonstans att gå till. Vi anser att det är viktigt att en ledare 

finns till hands vid de planerade aktiviteterna som är aktivt deltagande för att kunna hantera 

och lösa uppstående konflikter direkt.  

 

I enlighet med det Robert Thornberg uttrycker i sin studie (2013, s. 224) kring barns sociala 

kognition och utveckling tror vi att det finns ett samband mellan organiserade rastaktiviteter 

och minskade konflikter. Thornberg uttrycker att barn i sociala situationer där det kan uppstå 

konflikter på olika sätt kan uppmärksamma, tolka, besluta och handla mot de signaler och den 

information som de får i den givna situationen. Dessa handlanden kan vara avgörande av hur 

personerna i situationen känner, tolkar, tänker och vill. Vi tror därav att barn kan behöva stöd 

i konflikthanteringsprocessen av en vuxen eftersom att vi tror att barn behöver kunskap och 

verktyg för att kunna hantera en uppstående konflikt, något som barn inte kan från början. 

Ledaren i den organiserade leken kan hjälpa barnet att lösa uppstående konflikter och vara en 

medlare i processen. Ledaren kan förändra barnets syn på konflikten och få barnet att handla 

annorlunda för att lösa den.   

 

Vidare kan vi även i enlighet med Thornberg (ibid. s. 224) knyta vår teori till social kognition. 

Thornberg beskriver kognition som två saker: kunskap, antaganden, tankar och idéer som man 

har om sig själv och omvärlden samt mentala processer där information bearbetas, tolkas och 

uppmärksammas, och där kunskap får utvecklas. Social kognition beskriver Thornberg som 

att olika individers kognitioner påverkar sociala situationer och deras handlingar. Vi tror 

därför som redan tidigare nämnt att när en konflikt uppstår kan man få de olika parterna i en 

konflikt att se annorlunda på den genom att ha en vuxen som aktiv deltagare i den 
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organiserade leken. Den vuxne kan få eleverna att se motpartens mål och hjälpa till att få 

barnet att tolka signaler i omvärlden, och kan då förklara hur de båda eleverna kände i 

situationen och varför de agerade som de gjorde, därefter kan konflikten lösas. Vår teori är 

även att organiserade rastaktiviteter också kan bidra till att eleverna skapar och får 

gemensamma mål under leken och även vet hur de ska lösa uppstående konflikter med hjälp 

av att kunna använda sig av olika medel samt att eleverna vid situationer där de inte vet vilka 

medel som ska användas får hjälp med det utav den organiserade rastaktivitetens ledare. Den 

organiserade rastaktivitetens gemensamma mål och regler kan därför bidra till att konflikter 

kan undvikas redan från början.  

 

Konflikten som uppstod under vårt besök på skola A1, där de inte arbetade med organiserade 

rastaktiviteter, kan vi se ett samband till Crick and Dodges modell. Konfliktens förlopp var att 

ett gäng elever spelade fotboll. En elev knuffade till en annan när han försökte ta bollen. Den 

ena eleven sparkade då den andra, och istället för att slå tillbaka sa den andra eleven “Vad 

håller du på med? Sluta”, de sa några ord till varandra efteråt och sedan delade de på sig. Vad 

vi kan se i det här händelseförloppet är att barnet som blir tillknuffad i enlighet med Crick and 

Dodges modell tolkar och kodar de sociala signalerna att “han knuffade mig, han ser arg ut”. 

Barnet som knuffade den andra ser och hör då på känslouttrycket, röstläget och kroppsspråket 

att det andra barnet blev förvånad när han fick en knuff och svarar knuffen med “Vad håller 

du på med? sluta.” Barnet som knuffade den andra väljer då ett socialt mål utifrån minnen 

från tidigare erfarenheter, sociala scheman och social kunskap, att få stopp på konflikten. Han 

tänker också på konsekvenserna av sitt handlande och agerar därför med att gå ifrån 

konflikten. Under konflikten fanns det ingen lärare tillgänglig i närheten som kunde ingripa 

för att lösa situationen utan konflikten var fortfarande inte löst utan togs med in i klassrummet 

när rasten var slut. Konflikten hanterades av läraren när eleverna var tillbaka in i klassrummet 

och tog ut de enskilt utanför för samtal för att lösa situationen. Konflikten som läraren 

tvingades till att hantera tog tid ifrån den ordinarie undervisningen på ca 10 minuter och 

påverkade även klassrumsmiljön eftersom läraren fick agera och hantera situationen inne i 

klassrummet. Vad man kan dra för slutsats ifrån den här konflikten är att eleverna tidigare 

hamnat i konflikt och fått lära sig att om man inte kan lösa konflikten själva på plats så ska 

man gå därifrån. De här tidigare erfarenheterna kommer förmodligen från en ledande vuxen, 

och om en vuxen hade varit på plats vid den här konflikten, till exempel en rastvakt eller att 
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det hade varit en organiserad rastaktivitet så hade konflikten kunnat lösas direkt med hjälp 

utav läraren.  

 

I enlighet med det Faldalen skriver om barns utveckling och behovet av en vuxens stöd tror vi 

att organiserade rastaktiviteter som leds av en eller flera vuxna leder till minskade konflikter då 

en vuxen är deltagande och med i leken och med dess närvaro och planering kan förebygga de 

konflikter som uppstår direkt på plats och skapar en roligare rastmiljö för eleverna. Vid 

observation C2 som tidigare arbetat med organiserade rastaktiviteter uttryckte hen att “när en 

vuxen var med och styrde fungerade det bättre än de om de fritt får leka själva” vilket är i 

enlighet med det Faldalen skriver om när det handlar om barns behov av en vuxens stöd och 

stärker vår egen tro kring att organiserade aktiviteter som styrs av en vuxen leder till färre 

konflikter.  

 

Utifrån våra observationer och besök på skolor som bedriver organiserade rastaktiviteter och 

skolor som inte gör det har vi kunnat dragit några slutsatser och upptäckt skillnader mellan 

dessa. Vid observation på skola D som arbetade med organiserade rastaktiviteter såg vi att det 

skedde färre konflikter under vår observation i jämförelse med de övriga skolorna som inte 

arbetade med organiserade aktiviteter och på ett eller annat sätt hade slutat med det.  

 

I enlighet med tabell 2 kan vi se att det var jämnt i antalet konflikter mellan skolor som 

bedriver organiserade rastaktiviteter och skolor som inte gör det, däremot uttryckte lärare som 

arbetat med organiserade rastaktiviteter tidigare att de upplever en märkbar skillnad när det 

kommer till antalet konflikter som sker ute på rasten och ser en ökning av konflikter när de 

slutat med organiserade aktiviteter.  

 

En huvudsaklig och viktig begränsning är att konflikter mellan barn kan uppstå på olika sätt 

och yttra sig i olika former, både på skolor som arbetar med organiserade rastaktiviteter och 

skolor som inte gör det. Konflikter kan uppstå på flera olika sätt, även inom ramen för 

organiserade rastaktiviteter där en vuxen finns till hands för att vägleda och hjälpa barnen att 

hantera situationer och kunna vara på plats vid eventuella konflikter som uppstår. Däremot, 

trots att det finns en vuxen ledare i närheten som är deltagande så kan det ske konflikter som 

uppstår på olika sätt trots att det finns tydliga regler. I och med det är det en begränsning att vi 
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enbart haft möjlighet att observera en skola som arbetar med organiserade rastaktiviteter 

under en skoldag vilket ger oss en begränsad bild av hur det ser ut med antalet konflikter samt 

det förebyggande arbetet med konfliktlösning.  

 

Vårt resultat som vi fick fram i vår studie var inte så starkt som vi hade hoppats på och ett 

skäl till det kan bland annat vara att vi tvingades till att ändra om vår idé då ett flertal skolor 

som tidigare arbetat med organiserade rastaktiviteter hade slutat med det. Det ledde till att vi 

fick ändra om och istället genomföra intervjuer vilket kan vara en metodologisk begränsning 

att vi enbart kunde observera en skola som arbetade med organiserade aktiviteter vilket gjorde 

det svårt för oss att på ett tydligt sätt kunna jämföra och se klara skillnader i konflikthantering 

mellan skolor som arbetar med det och skolor som inte gör det.  

 

Det som var positivt och de slutsatser som vi kan dra utefter våra intervjuer om hur de olika 

skolorna upplevde arbetet med organiserade rastaktiviteter var att lärarna upplevde en tydlig 

skillnad under den period som de arbetade med det. Den gemensamma nämnaren som lärarna 

upplevde var att ha organiserade rastaktiviteter är positivt och att de kände en tydlig skillnad 

och en minskad hantering av konflikter. De positiva effekter som lärarna såg med den 

organiserade rastaktiviteten kan knytas till vår teoretiska utgångspunkt om barns sociala 

kognitioner som Robert Thornberg nämner. Genom den organiserade leken får barnen hjälp 

att handla vid en uppstående konflikt. Den kognition som barnen har med sig in i konflikten, 

det vill säga vilken kunskap, vilka antaganden, tankar och idéer som barnet har om sig själv 

och andra samt hur information bearbetas och tolkas, kommer att påverka konfliktens gång. 

Genom att den vuxne ledaren hjälper barnen att se ur ett annat perspektiv än deras sociala 

kognition, kan konflikten lösas. Det som är beskrivet kan även vara fallet om skolan har 

rastvakter som hjälper till vid uppstående konflikt, men genom att ha en vuxen som alltid är 

närvarande i leken kan denne ledare se majoriteten av konflikterna och lösa dem innan de 

uppstår. Vi kan även koppla Crick and Dodges modell för processande av social information, 

som Robert Thornberg nämner. Genom att ge eleverna ett gemensamt mål med leken, som 

man gör vid en organiserad rastaktivitet, ger man eleverna en gemensam grundtanke, vilket 

gör att de strävar mot samma mål. Om aktiviteten inte varit organiserad, kan det leda till att 

barnen i enlighet med Crick and Dodges modell steg 3 där barnen formulerar sitt mål, väljer 

olika mål. Att barnen väljer olika mål för leken kan leda till att en konflikt uppstår, då målen 
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kan gå emot varandra. Vi tror därför att de positiva effekterna som lärarna upptäckt är för att 

det i den gemensamma leken sätts upp regler så att barnen kan ha ett gemensamt mål, vilket 

leder till mindre konflikter.  

 

Vi såg däremot en avvikelse som inte stödjer vår teori om att organiserad rastverksamhet 

leder till färre konflikter. Genom vår observation på skola D uppstod det en konflikt på 

förmiddagsrasten mellan två elever när de spelade fotbollstennis, det här trots att en lärare 

hade uppsikt över den organiserade rastverksamheten. Konflikten löstes inte direkt utan togs 

med tillbaka in i klassrummet efter avslutad rast och fick hanteras av läraren genom samtal 

med en utav eleverna utanför klassrummet och som tog tid från den ordinarie undervisningen. 

Den här konflikten stödjer därigenom inte vår teori om att organiserade rastaktiviteter leder 

till mindre konflikter som tas in i klassrummet.  

 

Efter att ha genomfört våra observationer samt intervjuer har vi kunnat undersöka och se om 

det finns ett samband mellan organiserade rastaktiviteter respektive inte vid minskad 

hantering av konflikter. Vi analys av vårt resultat i studien har vi upptäckt att det finns ett 

flertal potentiella begränsningar som kan ha påverkat vårt resultat. En aspekt som kan ha 

påverkat vårt resultat i studien är antalet som godkänt och gett sitt medgivande till att delta i 

vår observation, vilken orsak det berodde på är svår att säga men försvårade vårt arbete då vi 

enbart kunde observera en utvald del av klassen. Det här ledde till att konflikter uppstod i 

klassen med elever som inte gett sitt medgivande, vilket vi då inte kunde ta med i vår studie. 

En annan del som kan ha påverkat vårt resultat är studiens omfattning, på grund av en 

begränsad tidsram hade vi tyvärr inte möjlighet att genomföra en större observation på flera 

skolor vilket hade i slutändan gett oss en mer översiktsbild av hur det ser ut på majoriteten av 

skolorna här i Uppsala. Med vår studie som är av mindre omfång fick vi begränsa och anpassa 

oss, trots detta kunde vi både genomföra observationer samt intervjuer och som har lett fram 

till att vi kunnat dra slutsatser kring vårt resultat vi fått fram och har kunnat se likheter och 

skillnader mellan organiserade rastaktiviteter respektive inte och dess påverkan på en minskad 

hantering av konflikter.  

 

En annan aspekt som kan ha påverkat vårt resultat är att vi inte tagit hänsyn till 

neuropsykiatriska funktionshinder som kan förekomma bland elever i olika klasser, detta var 
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inget som vi observerade och undersökte utan var någonting som vi kom att tänka på i 

efterhand och som vi skulle haft med i beaktning.  

 

En ytterligare begränsning som kan ha påverkat vårt resultat är att vi blev tvungna att ändra 

om vår grundtanke från början som var att enbart genomföra observationer men på grund av 

att några utav skolorna hade slutat med organiserade rastaktiviteter av olika anledningar fick 

vi ändra om och valde istället på de skolorna att genomföra intervjuer med läraren kring hur 

deras upplevelse varit kring arbetet med organiserade rastaktiviteter och ytterligare frågor 

kopplat till detta samt anteckningar från det vi sett.  

Konklusion och framtida forskning 

Efter avslutande observationer samt intervjuer på olika skolverksamheter och vid analys av 

vårt resultat kan vi dra slutsatsen att en organiserad rastverksamhet inte leder till att konflikter 

elever emellan elimineras helt. 

  

Däremot kan vi genom att ha observerat hur den organiserade rastverksamheten gick till, 

genom intervju med lärare som deltagit under organiserad rastverksamhet och med grund i 

tidigare forskning och kunskap om barns kognition kan vi dra slutsatsen att arbeta med 

organiserade rastaktiviteter i skolans verksamhet i viss mån leder till en minskad hantering av 

konflikter av lägre grad, exempelvis utanförskap i en specifik lek eller hur leken ska 

organiseras, på grund av den organiserade lekens positiva klimat. Vi kan däremot inte bevisa 

med vår studie att organiserad rastverksamhet i alla fall minskar konflikter utan endast i 

specifika fall, som i de klasser vi har observerat som använt sig utav organiserad 

rastverksamhet.  

 

Det vi vill tydliggöra med vår studie är att den ger en inblick i hur det ser ut på skolor som 

arbetar med organiserade rastaktiviteter respektive inte och om det leder till minskad 

hantering av konflikter, däremot inte en översiktsbild av hur det ser ut på majoriteten av 

skolor runt om i Sverige eftersom studien är genomförd i en mindre skala. 
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Vi vill också i det här stycket betona vikten av att forska kring konflikter och arbetet kring att 

förebygga konflikter. Det är en viktig del att arbeta med inom skolans verksamhet för att 

skapa en gemenskap bland eleverna, både i klassrummet och på rasten och för att få ett 

positivt klimat. Att ha ett positivt klimat både i och utanför klassrummet är avgörande för att 

få en ökad gemenskap mellan eleverna samt att ett positivt klimat leder till mindre konflikter 

att hantera av läraren som påverkar den ordinarie undervisningen positivt. Genom en minskad 

hantering av konflikter leder det till ett ökat lärande för eleverna, mindre tid tas ifrån 

lektionstiden för att lösa konflikter som inträffade ute på rasten och mer tid kan fokuseras på 

det som ska läras ut till eleverna för att öka deras kunskaper.  

Vidare skulle det vara intressant att läsa och forska ytterligare om hur organiserad 

rastverksamhet kan förebygga konflikter som annars uppstår under rasten och som lärare 

behöver lösa i klassrummet. i en större skala än vad vår studie har berört. Det skulle även vara 

intressant att läsa och forska vidare om hur en lärares ledarroll i den organiserade leken kan 

påverka resultatet för leken. Ytterligare något som skulle vara intressant att få mer kunskap 

om vore vilken påverkan antalet deltagare i den organiserade leken har för att den 

organiserade rastaktiviteten ska leda till mindre konflikter på skolgården. Vi tycker även att 

en studie om vilka skolor som väljer att ha organiserad rastaktivitet och varför man slutar med 

organiserad rastaktivitet, skulle vara intressant.  
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