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Abstract 

This paper deals with breaks in upper secondary school. The aim with the study was to study the 

function of breaks for upper secondary students by investigating students’ activities during breaks 

with the main issues: “what does the students do during breaks?”, “how do they experience 

breaks?” and “What is the relation between breaks and lessons?”.  

A combination of the two complementary methods observation and interview was chosen to 

study this. The study was executed on an upper secondary school during one month. I have 

visited the school several times every week and written daily notes over my observations. Eight 

students have been interviewed, four from the Science programme and four from the Trade- and 

Administration programme.  

 The results were analysed in relation to previous research and theoretical concepts chosen 

because they occur in the same research. The results of the study shows that the most common 

break activities were to wait and fetch things, rest, study and socialize.  

The students who were interviewed thought that breaks and free periods often were too long 

and they experienced them as meaningless, while the short breaks in between lessons only 

offered enough time to prepare for the lesson to come. This seemed to be accepted by the 

students because no one expressed that it was a problem to only have a short amount of time 

between lessons. This result can be compared to other studies where the students experienced 

this as stressful. The students’ attitude towards the short breaks can be a part of the local peer 

culture on the school. It would be interesting to see what students at other schools think of this.  

It was highlighted in the discussion that the academic work sets the frame work the school 

day. The students considered breaks to be an important part of the school day since it was then 

that they had time to socialize with peers. The importance of the school class for socialization 

was also highlighted.  

 I have come across many things in this study which I could not investigate in this paper due 

to the size of the study. I have also had a hard time finding previous research that deals with the 

topic of this paper. This signals that more research is needed regarding breaks among older 

children and the interaction of older children.  

 

Sökord: rast, skola, gymnasiet, interaktion, kamratkulturer, intervju, observation 
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Inledning  

På min gymnasieskola i en av Sveriges större städer fanns en oskriven regel; treor står inte i 

matkön. Detta var något jag lade märke till som nybliven gymnasieelev då de äldre eleverna bara 

gick förbi kön och in i matsalen. När jag gick i trean, eller kanske redan vid andra årets slut, 

började jag också gå rakt in i matsalen, kön separerades och man kunde ta en tallrik och komma 

fram till maten. Än idag finner jag detta underligt och högst intressant.  

Jag har som lärarstudent gjort större delen av min verksamhetsförlagda utbildning på en och 

samma gymnasieskola i en mindre stad i mellansverige. I ett stort utrymme där många elever 

passerar och har sina skåp finns en stor soffgrupp. I denna soffgrupp satt nästan alltid samma 

grupp elever, oberoende av tid på dagen så satt i alla fall någon av dem i soffgruppen. Det var 

som att det var deras plats. Genom att dagligen passera denna plats föddes idén till min studie om 

raster på gymnasiet.  

Jag vill passa på att tacka alla elever på den skola där studien gjorts, med ett speciellt tack till 

de elever som har låtit sig intervjuas. Jag vill också tacka skolans personal och min handledare 

Katarina Gustafson. Utan er hade denna studie inte varit möjlig. 
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Bakgrund  

Denna studie handlar om raster på en svensk gymnasieskola. Det har gjorts många 

undersökningar om yngre skolbarns och förskolebarns sociala liv i förskolan och skolan och den 

fria leken har studerats av många forskare men de äldre barnens, eller ungdomarnas, sociala 

vardag har inte ägnats samma uppmärksamhet. Framförallt har raster inte varit i fokus. Jag har 

intresserat mig för vad som sker på rasterna bland ungdomar. Två forskare och deras studier har i 

huvudsak inspirerat mig, Marie Wrethander Blidings studie om mellanstadiebarns relationer i en 

klass och Katarina Gustafsons studie om skolbarn i samma ålder med fokus på hur miljöerna där 

barn vistas påverkar deras identiteter. Penelope Eckert skriver i slutet på sin avhandling Jocks and 

Burnouts – Social Categories in the High School att: ”One of the greatest errors in education is to 

assume that the larger social context of the school is irrelevant or even secondary to learning.”1 

Eftersom även jag tror att den sociala biten av skolan är av vikt har jag valt att studera detta.    

Ordet rast definieras i Nationalencyklopedin som ett avbrott i arbetet då arbetstagaren har 

möjlighet till att äta och vila. 2 Detta är lagstiftat i Sverige. Rast i en skolkontext nämns inte där. I 

denna uppsats syftar begreppet rast till den tid eleverna disponerar innan, mellan och efter 

lektionerna samt under lunchen. Håltimmar behandlas många gånger synonymt, av eleverna och 

av mig, med rast eftersom det är tid eleverna spenderar mellan lektionerna.  

Gymnasieskolan har nyligen genomgått en förändring kallad Gymnasieskolan 2011, men 

någon ny läroplan har gymnasieskolan inte fått utan det styrdokument som gäller är Läroplan för 

de frivilliga skolformerna Lpf 94.3 I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011 står: ”Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt 

under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. Skolan 

ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen (min 

understrykning).”4 Inget liknande finns att läsa i Lpf 94, men eleverna har raster i sin skoldag där 

de umgås med varandra.  

”Skolan är en social och kulturell mötesplats” står att läsa i läroplanen5 och i skollagen står att 

gymnasieutbildningen ska ”utformas så att den främjar social gemenskap”. Förutom detta står 

                                                 
1 Penelope Eckert: Jocks and Burnouts. Social Categories and Identity in the High School. New York: Teachers College 

Press, 1989, s. 179 

2 http://www.ne.se, 7 november 2011 

3 Skolverket: Gymnasieskola 2011. Skolverket: Stockholm, 2011, s. 12 

4 Utbildningsdepartementet: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011.Utbildningsdepartementet: 

Stockholm, 2011, s. 9 

5 Utbildningsdepartementet: Läroplan för de frivilliga skolformerna lpf 94. Utbildningsdepartementet: Stockholm, 

2009, s. 3  

http://www.ne.se/
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inget att läsa om social samvaro eller raster i skollagen gällande gymnasieskolan.6 Mycket av det 

sociala samspelet sker under elevernas pauser mellan lektioner, före skoldagens början och innan 

de går hem. Samspel sker även under lektionstid men jag har valt att begränsa mig till rasterna 

eftersom det är tämligen outforskad mark. 7 Jag vill studera vad som sker under rasterna samt vad 

rasterna har för funktion i gymnasieskolan.  

                                                 
6 Utbildningsdepartementet: Skollag 2010:800, 15 kap. Allmänna bestämmelser om gymnasieskolan, 2010 

www.riksdagen.se, 7 november 2011 

7 Marie Wrethander Bliding: Inneslutning och uteslutning – barns relationsarbete i skolan. Lund: Studentlitteratur,  

2007, s. 7  

http://www.riksdagen.se/
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Litteraturöversikt  

Forskningsöversikt 

Barn som sociala aktörer  

En stor del av barns och ungdomars barndom spenderas i skolan. Barndom har, till skillnad från 

tidigare, hamnat i fokus inom forskningen under de senaste decennierna. Forskarna Allison 

James, Chris Jenks och Alan Prout menar att barn inte längre ska ses som ofärdiga vuxna utan 

som sociala individer. Barn ska förstås som sociala aktörer som påverkas och påverkar.8 William 

A. Corsaro instämmer i denna syn, han menar att vi idag ser barn som aktiva sociala varelser som 

skapar sin egen kultur men också ingår i den vuxna världens. Han ser barndom som något som är 

socialt konstruerat. Barndom kan ses som en social grupp som alla barn tillhör och ur ett 

samhällsperspektiv finns alltid denna grupp, även om medlemmarna förändras då barndom är 

något man som individ växer ifrån. Barndom får dock inte ses som en transportsträcka till 

vuxenlivet.9 

Tonåren – en del av barndomen 

Corsaros forskning behandlar mest barn innan tonåren. Vad gäller barndomsbegreppet är det inte 

helt klart när en barndom tar slut. Corsaro menar att det har att göra med fysisk mognad, 

kulturella föreställningar om ålder och hur samhället grupperar efter ålder.10 I en svensk kontext 

kan detta innebära att barndomen tar slut när du fyller 18 år och blir myndig, men eftersom de 

flesta då fortfarande är försörjda av sina vårdnadshavare och bor med dem samt går i skolan så 

kan barndomen sägas ta slut när ungdomen avslutar sina gymnasiestudier. Gill Jones hävdar att vi 

idag ser på ålder sociologiskt, och inte bara biologiskt som tidigare. Detta har gjort att vi pratar 

om ”unga” (youth). Unga refererar till tiden mellan skolans slut och påbörjandet av ett vuxenliv. 

Enligt Jones är denna period mellan 15 och 25 i de flesta länder, men den förlängs ständigt.11 

Med detta i åtanke menar jag att gymnasieungdomarna kan räknas som att de fortfarande är i sin 

barndom.  

                                                 
8 Allison James, Chris Jenks & Alan Prout: Theorizing Childhood. Cambridge: Polity Press, 1998, s. 6 
9 William A. Corasro: The Sociology of Childhood. Third Edition, Thousand Oaks: Pine Forge Pres, 2011, s. 4 
10 Ibid, s. 219  
11 Gill Jones: Youth. Cambridge: Polity Press, 2009, s. 11 
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Kamratkulturer  

Corsaro använder begreppet kamrater (peers) om barn som träffar varandra dagligen vilket 

gymnasieungdomarna i min studie gör. Enligt Corsaro skapar barnen egna kamratkulturer (peer 

cultures) vilka Corsaro definierar som fasta aktiviteter eller artefakter, rutiner och värderingar 

som barn skapar och delar med kamrater.12 Barn både skapar och deltar i samhället, detta kallar 

Coraso för tolkande reproduktion, och det samhälle som barnen lever i och dess värderingar 

påverkar dem.13  

Marie Wrethander Bliding har utfört en etnografisk studie om barns relationsarbete i skolan, 

Inneslutning och uteslutning – barns relationsarbete i skolan (2007).  Denna studie är gjord i en årskurs 

fyra där Bliding vistats under ett skolår. Bliding hävdar att för mycket vikt har lagts åt att studera 

fenomenet mobbning när man studerar barns sociala liv i skolan. Bliding anser också att själva 

begreppet mobbning är problematiskt. I sin studie lägger hon fokus på hur barn etablerar, 

förankrar, upprätthåller och bryter upp olika relationer för att skapa gemenskap och samhörighet 

med andra varav en konsekvens är att vissa blir uteslutna då några andra är inneslutna i en 

gemenskap. Bliding definierar detta som barns relationsarbete. Uteslutningen kan ses som en 

naturlig konsekvens av bildandet av kamratgrupper.14 Barnen använder vissa (kulturella) redskap i 

sitt relationsarbete, det kan vara saker de skapar själva eller som tillhandahålls av verksamheten. 

Redskapen fungerar som symboler för att visa tillhörighet.15 Begreppet relationsprojekt används 

för att beskriva hur barn försöker etablera relationer med vissa specifika mål. Dessa 

relationsprojekt pågår hela tiden under hela skoldagen, på lektioner och under raster.16    

Forskaren Marjorie Harness Goodwin har studerat flickors umgänge och lekar på raster med 

fokus på språk i USA. Flickorna i hennes studie, som är i mellanstadieålder, bildar en grupp mot 

pojkgruppen men bildar också olika flickgrupper där inneslutning och uteslutning förekommer 

och social status är av vikt. Goodwin har inriktat sig på hur flickorna talar och hon ser hur 

flickorna kommenterar varandras handlingar som ett sätt att kartlägga deras sociala värld.17 

Forskaren har fokuserat på konflikter mellan flickorna för att kunna analysera deras 

interaktionsmönster och se hur social status etableras och visas. Goodwin menar att både skvaller 

och konfrontationer förekommer, speciellt om det gäller en person som inte ingår i den närmaste 

kretsen.18 Goodwin hävdar att rasterna och framförallt lekarna är grundläggande för att flickorna 

ska utveckla sociala kompetenser.19  

                                                 
12 William A. Corsaro: The Sociology of Childhood. Second edition. Thousand Oaks: Pine Forge Pres, 2005,  s. 

109-110 
13 Ibid., s. 18-19 
14 Bliding, s. 57 
15Ibid., s. 127-128 
16 Ibid., s. 185  
17 Marjorie Harness Goodwin: The Hidden Life of Girls: Games of Stance, Status and Exclusion. Oxford: Blackwell, 

2006, s. 1-3 
18 Goodwin, s. 247-251 
19 Ibid., 2006, s. 241 



 10 

 

Interaktion och samspel i skolmiljö har även studerats många gånger av forskaren Ann-Carita 

Evaldsson. Evaldsson har bland annat studerat barns språkbruk och sociala liv på ett fritidshem i 

ett multietniskt område. Evaldsson har intresserat sig för vilka identiteter som skapas i denna 

miljö.20 Ett av hennes resultat är att förlöjligande och skämt är en viktig del av barnens 

kommunikation. Skämt har den funktionen att de stärker gemenskapen i en grupp till skillnad 

mot förlöjligande som används för att reglera icke önskvärda beteenden. Evaldssons studie på en 

multietnisk skola visar att eleverna går in i olika roller och härmar varandras språkbruk när de 

berättar om en händelse, detta visar på en språklig kompetens och är ett sätt att bygga 

gemenskap.21 Evaldsson hävdar att barns identitetsarbete pågår hela tiden och att de ger uttryck 

för sina identiteter i kamratgrupperna, därför bör kamratgrupperna studeras om man är 

intresserad av barns identiteter.22   

Identitetsformering 

Gill Jones menar att ungdomstiden är mycket viktig för identitetsskapande eftersom de unga 

delvis lämnar sin familj, startar egna viktiga relationer och att identitet skapas genom social 

utveckling.23 Barns identitetsarbete i skola och närmiljö har studerats av Katarina Gustafson. I 

hennes avhandling Vi och dom i skola och stadsdel, Barns identitetsarbete och sociala geografier (2006) har 

Gustafson studerat barns identitetsarbete i relation till platser där de vistas.24 Gustafson har 

studerat barn i två närliggande bostadsområden i en förort som skiljer sig gällande social klass.  

Studien tog sin början i skolår fem och sedan har Gustafson följt dessa elever till skolår sjus 

början.25 Barnen i hennes studie berättar om vilka platser de brukar vara på och vad de gör där. 

Gustafson har låtit barnen sätta klistermärken som visar var de gillar att vara, brukar vara och de 

platser barnen undviker 26 och fotograferat sin skolgård. Hon analyserar i sin studie vilken roll de 

olika berättelserna och platserna har i barnens identitetsarbete. Platserna kan fungera för att skapa 

och visa gemenskap men också för att visa att man tar avstånd från olika grupper.27 Gustafson 

inkluderar även den stadsdel där barnen bor i sin studie och finner att det finns en geografisk 

segregation och att barnen leker och känner sig hemma på olika platser. Det är också tydligt att 

de olika stadsdelarna har olika status, likaså deras skolor och barnen tar med sig den bild de och 

andra har av sin stadsdel och dem själva och detta blir en del av deras identitet. 28     

                                                 
20 Ann-Carita Evaldsson: ”Språkbruk och alternativa kamratkulturer bland barn i miljonprogramsförorter”, i 

Sverker Lindblad & Fritjof Sahlström (red): Interaktion i pedagogiska miljöer. Stockholm: Liber, 2001, s. 74-75 
21 Evaldsson, s. 82 & 86 
22 Ibid., s. 90 
23 Jones, s. 58 
24 Katarina Gustafson: Vi och dom i skola och stadsdel. Barns identitetsarbete och sociala geofrafier. Uppsala: Acta 

Universitatis Upsaliensis, 2006, s. 36  
25 Gustafson, s. 53-54  
26 Ibid., s. 76-80 
27 Ibid., s. 86-107 
28 Gustafson, s. 108-153 
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Ett exempel på en studie som också behandlar identitet är Fanny Ambjörnssons 

antropologiska studie I en klass för sig – genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer (2004). 

Ambjörnsson har studerat två grupper av flickor på gymnasiet under ett läsår, den ena bestående 

av flickor på Barn och fritidsprogrammet och det andra av flickor på Samhällsprogrammet. Dessa 

två programs elevunderlag representerar olika socioekonomiska klasser och Ambjörnsson jämför 

dessa grupper för att reda på hur genus skapas i dessa två grupper. Hon studerar vilka normer 

och ideal flickorna förhåller sig till.29 Ambjörnsson undersöker vad som är ett eftertraktat 

kvinnligt beteende i de båda grupperna och finner att olika typer av beteende är förekommande 

samt önskvärt. Flickorna på samhällsprogrammet eftersträvade att vara mjuka, söta, samlade och 

lugna30 men uttryckte en önskan om att tydligare kunna uttrycka åsikter. Barn och fritid-eleverna 

identifierade sig inte som mjuka, snälla flickor utan tog avsiktligt avstånd från dessa egenskaper 

genom att agera som om de vore oempatiska och använde ett grovt språk. De senare beskrev sig 

ofta som okvinnliga.31 Författaren intresserar sig också för hur sexualitet uppfattas och hur det 

inverkar på de ungas bild av hur man är feminin.32 Studiens resultat är att rätt utseende är av vikt 

och uppmärksamhet från det manliga könet är eftersträvansvärt. Ambjörnssons fokus ligger på 

relationen mellan flickorna 33 och hon kommer fram till att vänskapsrelationer är viktigare bland 

flickorna på det studieförberedande programmet. De stökiga elever som sticker ut i studien 

benämns av skolkamraterna som ”kickers”. De andra eleverna beskriver dessa som att de ofta har 

invandrarbakgrund, går på yrkesförberedande program, är högljudda, har ett grovt språkbruk och 

struntar i skolarbetet för att istället skolka, hänga i korridorerna och röka. Men det är inte bara 

”Kickers” som delas in, alla flickor på skolan är indelade i en social hierarki och språket är en 

viktig markör som visar på tillhörighet.34   

Penelope Eckert gjorde en etnografisk studie på en amerikansk high-school (motsvarigheten 

till en svensk gymnasieskola) i början av 1980-talet.35 Eckert har studerat vilka eleverna umgås 

med, var de är, vad de gör och vad de har på sig. Eckert klassificerar eleverna i två grupper: 

”jocks” och ”burnouts”. Det finns också de elever som är mellan de två grupperna.36 ”Jocks” är 

de duktiga eleverna som följer skolans regler och värderingar medan ”burnouts” är den grupp 

som motsätter sig den samma. Eckert menar att dessa grupper inte bara skiljer sig till intressen 

och utseende utan att deras värderingar och normer är det som mest separerar dem.37 Författaren 

anser dock att dessa ungdomar inte bara är olika utan att de också hör ihop eftersom de går på 

                                                 
29 Fanny Ambjörnsson: I en klass för sig. Genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer. Stockholm, Ordfront, 

2003, s. 53 
30 Ambjörnsson, s. 65  
31 Ibid., s. 85-91 
32 Ibid., s. 13 
33 Ibid., s. 27 
34 Ibid., s. 198-202  
35 Eckert, s. VII  
36 Ibid., s. 37 
37 Ibid., s. 2-3 
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samma skola och är av samma generation.38 Eckert menar att ungdomarna på skolgården speglar 

sina föräldrars status i vuxenvärlden. 39 

Kläder är en stor markör för att visa tillhörighet enligt Eckerts studie.40 Olika symboler 

förknippas med de olika grupperna som rökning, en viss typ av kläder, bilar, musik och 

akademiska resultat. ”Jocks” accepterar skolans lokaler för vad de är och använder dem som det 

förväntas medan ”Burnouts” vistas mycket på parkeringar och i korridorer under rasterna. Det 

har till stor del att göra med deras tobaksnyttjande. Eleverna förknippas med denna vana och 

med den del av skolgården där de röker mest. 41 Även engagemang i idrott på skolan delar de två 

grupperna, även om medlemmar från båda kan delta så är ”jocks” mer engagerade eftersom de är 

positiva till skolans aktiviteter.42 Denna kontext skiljer sig dock mot den svenska där skolan sällan 

har aktiviteter eller klubbar som skolans elever deltar i utanför det vanliga schemat på raster eller 

efter skolan.  

Tidigare studier om raster 

Den forskning som bedrivits om raster handlar främst om yngre barn och vikten av fri lek. Det 

som skrivits om äldre barn och raster handlar främst om ungas sociala liv och inte specifikt om 

raster.43 Ett exempel är Marianne Salomonsen som har skrivit en uppsats om stress och 

gymnasieungdomar. Ungdomarna i hennes studie tycker att raster och luncher är för korta och att 

håltimmarna är för långa.44 Azita Miakhel och Caroline Svensson har också skrivit om stress i sin 

uppsats Stress i skolan – ungdomars upplevelser och tankar kring stress i skolan (2006) vid Göteborgs 

Universitet. Många elever tyckte att rasterna var för korta men samtidigt svarade många att 

rasterna också var för långa och att det inte fanns något att göra. Eleverna upplevde det mer 

meningsfullt att ha lektioner så att dagen tog slut och de fick gå hem. Både att ha bråttom mellan 

lektioner och att vänta länge kunde upplevas som stressigt.45 Ett undantag är dock Anna Åberg 

som har skrivit ett examensarbete inom lärarprogrammet titulerat Hur upplever elever raster? En 

fenomenologisk studie vid Karlstads universitet (2007). Hon har studerat elever på två 

högstadieskolor och deras upplevelse av raster. Åberg finner att definitionen av rast är bristfällig, 

och att forskning saknas kring detta område, förutom när det gäller mobbning.46 Åberg har gjort 

samtalsintervjuer med elever på båda skolorna och observerat miljöerna. Åbergs resultat är att tid 

och rörelse är viktiga aspekter som styr hela skoldagen, rasterna inkluderade eftersom eleverna 

                                                 
38 Ibid., s. 22 
39 Ibid., s. 175 
40 Ibid., s. 62 
41 Ibid., s. 49-51 
42 Ibid., s. 65-67 
43 Forskningsöversikten omfattande för att täcka in vad olika författare skrivit om sådant som kan kopplas till 

raster.  
44  Marianne Salomonsen: Faktorer i skolan som stressar gymnasieelever. Luleå tekniska Universitet, 2008, s. 14 
45 Azita Miakhel & Caroline Svensson: Stress i skolan – ungdomars upplevelser och tankar kring stress. Göteborgs 

Universitet, 2006, s. 20-21 
46 Anna Åberg: Hur upplever elever raster? En fenomenologisk studie. Karlsstads Universitet, 2006, s. 17  
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upplevde att de hela tiden var på väg någonstans. Längre raster upplevde eleverna i hennes studie 

som meningslösa.47 Eleverna tyckte att det sociala umgänget var av vikt men detta utvecklar inte 

Åberg i sin uppsats.  

Ovanstående forskning är vad jag har hittat som är relevant för mitt uppsatsarbete. Jag har 

sökt själv och med bibliotekarie. Det finns en del forskning om relationen mellan rast och idrott 

men den har inte varit relevant för denna studie.   

Teoretiska utgångspunkter  

Ett flertal av ovannämnda forskare använder sig av Erwing Goffmans teorier för att studera 

socialt samspel. I Jaget och maskerna (först utgiven 1959) beskriver Goffman hur det sociala livet 

kan studeras inom en avgränsad social inrättning, vilket man kan se skolan som. För att göra detta 

använder han sig av teaterföreställningens perspektiv.48 Goffman definierar interaktion: ”som 

individernas ömsesidiga inflytande på varandras handlingar och sätt att fungera när de befinner 

sig i varandras omedelbara fysiska närvaro.”49 Jag kommer att använda Goffmans definition av 

interaktion i denna uppsats men jag använder det i en lite bredare mening. Forskaren Farzaneh 

Moinian menar att interaktion även sker på Internet när elever skriver om sig själva och till andra. 

Därför får vi 50 år efter att Goffman skrev detta göra ett tillägg, en form av interaktion kan även 

ske i den digitala världen.50  

Goffman för ett intressant resonemang om grupper. Han menar att en grupp av människor 

sällan är samstämmiga i sina åsikter men för gruppens skull ger sken av att det skulle vara så, en 

yttre enighet. Ofta anpassar deltagarna sina åsikter till varandras så att den som för stunden är 

mest berörd får veto i frågan, denne håller sedan med andra gruppmedlemmar i tysthet som ett 

sorts tack, detta kallar Goffman modus vivendi. Denna samstämmighetsnivå benämner Goffman 

preliminärt fungerande enhet.51 Jag kommer att använda mig av Goffmans definition av 

interaktion, yttre enighet och preliminärt fungerande enhet i min analys.  

Till analysen i denna uppsats används även de nämnda begreppen: kamratkultur, 

relationsarbete, relationsprojekt, inneslutning, uteslutning och (kulturella) redskap.52 Dessa 

används för att beskriva elevernas relationer till varandra.   

                                                 
47 Åberg, s. 20 
48 Erving Goffman: Jaget och maskerna. En studie i vardagslivets dramatik.  Stockholm, Nordstedts akademiska 

förlag, 2004, s. 9 
49 Goffman, s. 23 
50 Farzaneh Moinian: ”The Construction of Identity on the Internet. Ooops! I´ve Left my Diary Open for 

the Whole World.”, Childhood, vol 13, nr 1, 2006, s. 49-68, s. 53 
51 Ibid., s. 18 
52 Se Kamratkulturer, s. 9, för definitioner av begreppen.  
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Syfte och frågeställningar 

Eftersom det finns en brist på forskning om raster har jag valt att ägna denna studie åt detta. 

Syftet med studien är att studera rasternas funktion för gymnasieelever genom att undersöka 

elevernas rastaktiviteter.    
 

Mina frågeställningar lyder som följer:  

 

 Vad gör eleverna på rasterna? 

 Hur upplever eleverna rasterna?  

 Hur ser relationen ut mellan rast och undervisning?   
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Metod 

Denna studie bygger på intervjuer och observationsstudier på en gymnasieskola i en större stad i 

mellansverige. Min ansats var att göra en etnografisk studie där jag studerar gymnasieungdomar i 

deras vardag på skolan. En etnografisk studie innebär att man vistas länge på platsen där studien 

utförs, att man söker tillträde till de platser och sammanhang där sociala samspel sker, att man 

fortlöpande analyserar sitt insamlade material och att man noga redogör för hur man har gått 

tillväga.53 Men eftersom denna studie är av det mindre slaget och fältstudierna bara pågått i några 

veckor kan min studie inte kallas etnografisk. Jag har dock så långt det är möjligt följt 

etnografernas arbetssätt. Jag har använt mig av informella samtal med eleverna och formella 

samtal i form av intervjuer eftersom detta är något som förespråkas inom etnografin. 

Vid intervjuer med skolbarn är det av vikt att man inte blir förknippad med lärarrollen utan 

uppfattas som forskare.54  En bidragande faktor till att lärarrollen kunnat bortses från är att jag 

inte deltagit i några undervisningssituationer och ett tecken på att jag trädde in i en, för mig, ny 

roll var att jag var nervös vid mitt första besök på skolan: Det känns pirrigt och nervöst att kliva in i 

skolans lokaler. 55  

Till denna studie valdes en kombination av observationsstudier och intervjuer. Samtalsintervju 

är en bra metod då det inte finns så mycket tidigare forskning56, vilket det inte gör om raster på 

gymnasiet. Jag valde observation eftersom jag var intresserad av den sociala vardagen under 

rasterna. Observationer är att rekommendera då man vill studera sådant som är självklart för 

människor och de därför kan ha svårt att berätta om. Observationer kan inte användas som 

metod om man vill studera människors intentioner eller hur de tolkar olika situationer57, medan 

samtalsintervju är en bra metod när man är intresserad av andras livsvärldar.58 Därför har jag valt 

att kombinera dessa två metoder som kompletterar varandra.  

Jag valde likt Ambjörnsson (2003) att göra intervjuerna och observationerna parallellt med 

varandra eftersom jag hoppades att eleverna jag intervjuade skulle fungera som nyckelpersoner 

eller grindvakter (personer som släpper in forskaren i sociala sammanhang) och göra att jag fick 

tillträde och förtroende bland eleverna.  

                                                 
53 Gustafson, s. 42, Eckert, s. 30 
54 Steinar Kvale & Svend Brinkmann: Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur, 2009, s. 162 
55 Fältanteckning 111107 
56 Peter Esaiasson m.fl.: Metodpraktikan. Konsten att studera samhälle, individ och marknad. Stockholm: Nordstedts 

Juridik, 2007, s. 285 
57 Esaiasson m.fl., s. 344-345 
58 Ibid., s. 285 
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Gymnasieskolan i studien 

Kriterierna för den skola där jag ville utföra min studie var att det var en kommunal 

gymnasieskola med både studieförberedande och yrkesförberedande program. Fem skolor 

uppfyllde kraven i den stad där studien önskades genomföras. Ett e-postmeddelande med 

information om studien och en förfrågan om deltagande skickades till rektorer vid alla skolor 

som uppfyllde kriterierna. Den skola som tackade ja först valdes ut. Denna skola är belägen strax 

utanför centrum i ett bostadsområde. På skolan går ungefär 900 elever varav 60% är pojkar och 

40% är flickor. Eleverna kommer från hela staden, den kringliggande landsbygden och 

närliggande städer och orter. Ungefär 2% av eleverna på skolan går olika typer av lärlingsprogram 

med en praktisk yrkesinriktning och cirka 10% elever går Språkintroduktionsprogram.  Omkring 

5% elever går på det nystartade Ekonomiprogrammet och 8% på Handels- och 

administrationsprogrammet med olika inriktningar. Naturvetenskapsprogrammet har 25% elever 

och Samhällsvetenskapsprogrammet har 50%. Många elever läser en variant av programmen med 

en idrottsinriktning.   

Rektor vid skolan hänvisade vidare till arbetslagsledarna för Naturvetenskapsprogrammet och 

Handels- och administrationsprogrammet. Dessa individer inbjöd till besök under lektionstid för 

att jag skulle kunna berätta om studien och få kontakt med elever att intervjua. Jag valde att 

intervjua elever som går andra året i två olika klasser eftersom de är mitt i sin utbildning. De har 

gått mer än ett år men har ungefär lika mycket kvar. Eleverna på Handelsprogrammet har jag 

intervjuat på lektionstid med lärarens tillåtelse. Vid första besöket valde läraren ut den enda elev 

som inte hade med sig rätt material till lektionen och en elev som kom in sent. Till den andra 

intervjun frågade läraren vilka som ville och gensvaret blev dåligt men efter någon minut tackade 

en tjej ja varpå även en kille ställde upp.  Eleverna på Natur fick jag träffa på lektionstid men 

intervjua utanför deras schema eftersom deras lärare ansåg att de hade för mycket att göra i 

skolan. Jag frågade vilka som var intresserade och det var två pojkar och två flickor som räckte 

upp handen på en gång varefter jag bokade in dem.  

Observation  

Observationerna har pågått under fyra veckor i november år 2011. Mitt första besök på skolan 

ägde rum på morgonen den första måndagen efter höstlovet. Skolan har sedan besökts flera 

gånger varje vecka vid olika tider på dagen, sammanlagt tio gånger. Mina observationer var likt 

Eckerts begränsade till en gymnasieskolas lokaler och utemiljö där eleverna vistas under sina 

raster. Eckert menar att en fördel med att undvika undervisningen är att man inte förknippas med 

personalen.59 Jag var dock tydlig med att berätta att jag var lärarstudent så att eleverna inte skulle 

                                                 
59 Eckert, s. 28-30 
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känna sig förda bakom ljuset. Goodwin motiverar sitt val av att studera barnen utanför 

klassrummet med att väldigt få studier gjorts om hur barn leker utan vuxnas tillsyn.60  

Jag ville ha möjligheten att röra på mig under observationerna och valde därför bort 

filmkamera. Teknisk utrustning som filmkameror kan också störa den naturliga miljö jag ville 

skildra. Jag har istället valt att skriva fältanteckningar. 61 Likt Gustafson har jag nedtecknat mina 

fältanteckningar med fokus på vad som händer, vilka som är där och var detta sker.62 Efter varje 

observation har jag renskrivit mina anteckningar eftersom mycket kan gå förlorat om det skjuts 

upp. Vid renskrivningen har jag också skrivit ner mina egna reflektioner och preliminära analyser.  

Som observatör kan man inta olika roller på fältet, man kan delta som en fullständig 

observatör eller dess motsats fullständig deltagare.63 Jag har deltagit som observatör och har inte 

konstruerat några aktiviteter, situationer eller miljöer. Jag har dock försökt interagera med 

eleverna eftersom det kan vara en god idé att delta till en viss grad för att skapa relationer till de 

man studerar för att få tillgång till bästa möjliga material, men jag har hela tiden reflekterat över 

hur jag påverkat situationen och tagit med detta i mina fältanteckningar.64  

Samtalsintervjuer 

Till mina intervjuer skapade jag en intervjuguide utifrån olika teman som jag var intresserad av att 

undersöka.65 Jag har utgått från Esaiason m.fl. (2007) när jag skapat min guide med korta 

lättförståeliga frågor som förhoppningsvis genererar långa svar.66 Frågorna var formulerade i 

deskriptiv form för att locka intervjupersonen att berätta. Vid intervjuerna använde jag min guide 

som inspiration och struktur för att hålla samtalet riktat mot vad jag ville ha reda på, men lät 

samtalet flyta ganska fritt och blandade olika teman efter hur de kom upp i ungdomarnas 

berättelser.  

Intervjuerna har spelats in och sedan transkriberats så fort som möjligt. Detta har gjorts med 

en blandning av talspråk och skriftspråk för att det ska vara lätt att förstå men behålla 

uppgiftslämnarens närvaro i berättelsen.    

Den första intervjun gjordes med två elever på Handels- och administrationsprogrammet, en 

flicka och en pojke, båda 17 år. Den andra intervjun gjordes med två 17-åriga pojkar på Natur. 

Den tredje var med två flickor från samma klass, 16 och 17 år gamla och den fjärde med en pojke 

och en flicka, 17 år, på Handels. Jag valde att göra intervjuerna i par för att få en avslappnad 

                                                 
60 Goodwin, s. 3 
61 Esaiasson m.fl., s. 354 
62 Gustafson, s. 64 
63 Esaiasson m.fl., s. 345 
64 Esaiasson m.fl., s. 350 
65 Se Bilagor, s. 40 
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samtalsstämning där intervjupersonerna fick berätta så fritt som möjligt. Genom att intervjua 

eleverna i par fick jag också insyn i deras samspel med varandra då de diskuterade kring mina 

frågeställningar. Jag fick syn på hur eleverna oftast visade en enad front men också på att de 

kunde ha olika uppfattningar om en företeelse; två pojkar som umgicks jämt på 

Naturvetenskapsprogrammet var överens om att man såg lärare på rasterna men att de alltid var 

på väg någonstans. Jag ställde då en följdfråga om de såg andra vuxna, ”Nej” svarade Emil och 

”Ja” svarade Johannes samtidigt, ”Gör det?” frågade då Emil Johannes som sedan fick berätta för 

oss.67   

Intervjuerna har ägt rum på olika ställen då jag låtit eleverna på Natur välja platser. Detta 

gjordes för att intervjupersonerna skulle känna sig så bekväma som möjligt. Det första paret på 

Handels har intervjuats i ett grupprum som deras lärare försåg oss med och den andra i ett av 

bibliotekets grupprum efter mitt förslag.   

Analysmetod  

Insamlingen av material pågick tills jag uppnått teoretisk mättnad, det vill säga började se mönster 

i elevernas berättelser och i mina iakttagelser. Antalet intervjuer jag planerade att utföra (fyra 

stycken med åtta personer) visade sig vara tillräckligt många eftersom eleverna lämnat 

samstämmiga bilder av raster på skolan.  

När insamlingen av data var klar lyssnade jag igenom inspelningarna, läste transkriptionerna 

och fältanteckningarna ett flertal gånger. Analysen är enligt Kvales och Brinkmanns 

rekommendation, baserad på intervjuerna och inte på transkriptionerna.68 De har använts som ett 

stöd för att komma ihåg och som exempel i texten. På inrådan av Esaiasson m.fl. valdes att 

kategorisera resultaten från observationerna och intervjuerna för att få syn på mönster och 

avvikelser. Jag sorterade resultaten med hjälp av att färgmarkera återkommande element i 

utskrifterna av elevernas berättelser och i observationerna. Utifrån detta har jag skapat olika 

teman där jag presenterar studiens resultat. För att belysa de centrala fenomenen i analysen 

används exemplifierande citat och utdrag ur fältanteckningarna.69 Temana som presenteras har 

sedan tolkats och analyserats med hjälp av de teoretiska begrepp som presenteras under 

”Teoretiska utgångspunkter”. 70 71 

 

                                                                                                                                                         
66 Esaiasson m.fl., s. 298 
67 Intervju med Johannes & Emil 111123 
68 Kvale & Brinkmann, s. 208 
69 Esaiasson m.fl., s. 356-358 
70 Kvale & Brinkmann, s. 221-222 
71 Jag för en metoddiskussion i slutet av diskussionen. Jag finner detta lämpligt eftersom resultaten då redan 

är presenterade. Se Metod och teoridiskussion s. 35  
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Etiska överväganden  

Jag skrev en information om min studies upplägg och syfte riktad till personalen och en 

information riktad till eleverna.72 Dessa sattes upp på olika ställen på skolan. Rektor gav sitt 

samtycke för observationer i skolans lokaler och av eleverna. Samtycke från eleverna har ej 

samlats in eftersom inga känsliga ämnen behandlas och de är över 15 år. Jag har dock varit lyhörd 

för elevernas reaktioner på min vistelse på skolan och agerat därefter. Likt Bliding 73 har jag låtit 

ungdomarna bjuda in mig och inte trängt mig på. Jag har dock upplevt det som svårt att få 

kontakt med eleverna eftersom eleverna har varit relativt likgiltiga till min närvaro på skolan. I 

mina anteckningar står: Eleverna verkar ganska ointresserade av mig. Några kollar på mig och då kollar jag 

tillbaka men de flesta går bara förbi eller låter mig gå förbi. Ingen har hälsat utan de verkar prata på om sitt och 

fortsätta med vad de håller på med.74 Jag har reflekterat över om jag skulle ta initiativ till kontakt, men 

eftersom deltagande i min studie är frivilligt har jag låtit bli. En anledning till att jag kunnat göra 

på detta sätt är att eleverna som jag intervjuat öppenhjärtigt har delat med sig av sina upplevelser 

och kompenserat för bristen av informella samtal under observationerna.       

Jag har intervjuat åtta elever, fyra på respektive program, två av respektive kön. Eleverna på 

Natur gick i samma klass, likaså eleverna på Handels. Jag har skriftligt och muntligt informerat 

alla intervjuade om att deras deltagande är frivilligt, att de kan avbryta när de vill och jag har 

redogjort för syftet med min studie samt de metoder jag använder.75 Eleverna som intervjuats har 

fått läsa en information om studien och skrivit under en samtyckesblankett.76 Alla intervjuade har 

fått nya namn i texten för att konfidentialitetskravet ska bli möjligt. Kvale och Brinkmann 

uppmanar till att man måste ta ställning kring huruvida det är eleverna eller föräldrarna som ska 

ge sitt samtycke. 77 Eftersom de som ingår i min studie är över 15 år och det handlar om deras 

skolmiljö krävs inget tillstånd från elevernas vårdnadshavare, varpå jag valde eleverna.78 

Likt Bliding, Eckert och Gustafson79 har jag rört mig på skolan med liknande förutsättningar 

som eleverna, det innebär att jag inte hade några nycklar eller vistats i personalutrymmen. Jag har 

heller inte sagt till eleverna hur de ska agera i någon situation. Bliding beskriver denna roll som 

relativt oproblematiskt.80 Gustafson beskriver hur hon upplevde det som konstigt att inte komma 

                                                 
72 Se Bilagor, s.41 & 42  
73 Bliding, s. 54  
74 Fältnotering 111117 
75 http://vr.se/ 9 november 2011  
76 Se Bilagor, s. 43 
77 Kvale & Brinkmann, s. 87-88 
78 Lidegran, 2011 
79 Gustafson, s. 57  
80 Bliding, s. 45 

http://vr.se/
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en vikarie till undsättning.81 Jag som i första hand identifierar mig som lärare och inte som 

forskare undrade hur jag skulle uppleva detta. För att denna nya roll skulle vara möjlig var det en 

fördel att studien utfördes på en skola som jag aldrig tidigare besökt och där eleverna inte hade en 

bild av mig som lärare. Min förhoppning var att jag på grund av detta skulle kunna distansera mig 

från lärarrollen. Det har jag gjort förutom vid ett tillfälle då lärarrollen tog över; jag kom på mig 

själv med att försvara skolan som organisation under en intervju då eleverna kritiserade 

skolledningen för ett dåligt bemötande när de började på skolan.   

Likt Gustafson valde jag att inte visa min information för lärare eller annan personal.82  Jag 

funderade innan på vad jag skulle göra om jag iakttog någon form av kränkande behandling eller 

skadegörelse och bestämde mig för att likt Bliding83 försöka vara neutral och fokusera på min roll 

som forskare men ingripa om några grova kränkningar skedde. Jag var beredd på att göra 

individuella överväganden men har sluppit konfronteras med några problem av denna typ.  

Något jag har varit tvungen att ta hänsyn till är information av känslig karaktär. Det som har 

varit av relevans för studien har jag tagit med men allt annat har tagits bort. Exempel på detta är 

elevernas åsikter om lärare och komplicerade relationer till andra elever.  

 

 

 

                                                 
81 Gustafson, s. 58  

82 Ibid., s. 59 

83 Bliding, s. 54 
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Studiens resultat och analytiska slutsatser 

I detta avsnitt presenteras och analyseras studiens resultat med hjälp av tidigare forskning, särskilt 

de centrala begreppen: interaktion, yttre enighet, preliminärt fungerande enhet, kamratkultur, 

relationsarbete, relationsprojekt, inneslutning, uteslutning och (kulturella) redskap. Resultaten 

bygger på mina observationer av eleverna på hela skolan och intervjuer med Emma, Marcel, 

Anna och Ludvig på Handels- och Administrationsprogrammet såväl som Jelena, Sara, Johannes 

och Emil på Naturvetenskapsprogrammet.84  

I mina fältanteckningar skrev jag första dagen: korridorerna är fulla med skåp och sittmöbler.85 Just 

den dagen var det inte så mycket elever, det är det sällan på morgonen. Det är mellan klockan 

elva och ett som korridorer och andra rastutrymmen fylls av ungdomar som sjunger, skrattar och 

skriker till varandra långt genom korridorerna. Alla elever gör naturligtvis inte så, men det är 

ingen som tycks reagera på högljudda yttranden. Skolan är fördelad på två plan. Korridorerna på 

respektive plan är formade som en åtta, eftersom det finns två innergårdar, vilket gjorde att 

skolan kändes som en labyrint innan jag lärde mig att hitta. De flesta elever börjar sin skoldag vid 

niotiden och slutar kring fyra, men dagarna är olika och de har ofta håltimmar under dagen. I 

denna studie pratar eleverna ibland om raster och håltimmar synonymt eftersom de gör ungefär 

samma saker under denna tid.   

Jag har genom att sortera mina resultat kommit fram till några återkommande teman i 

elevernas berättelser och i mina iakttagelser. Fyra teman har blivit tydliga gällande elevernas 

rastaktiviteter; ”Vänta och hämta”, ”Vila”, ”Umgås” och ”Plugga”. Dessa teman presenteras först 

i detta avsnitt. Sedan behandlas rastens och undervisningens relation till varandra där ytterligare 

två teman blivit tydliga; ”datorn som studieverktyg och underhållning” samt ”Man ska inte skolka 

på natur”. Sist behandlas att vara en del av en klass och en skola under temana ”Vi i klassen” och 

”Inte passa in”.  

Rastaktiviteter 

Vänta och hämta  

När jag vandrade runt i skolans korridorer såg jag ofta elever som gick till sina skåp, bytte saker 

och gick iväg igen. Jag noterade också stora grupper som stod och väntade utanför 

klassrumsdörrar, som till exempel när jag skulle göra min första intervju och träffa en klass har 

                                                 
84 Alla namn som förekommer i studien är fingerade.  
85 Fältanteckning 111107 



 22 

 

jag skrivit i mina anteckningar: 15 minuter innan lektionens början sitter cirka 15 elever utanför 

klassrummet på en lång rad med sina datorer i knät.86 87 

Vid intervjun med Natureleverna Emil och Johannes frågade jag dem om vad 

”transportsträcka” (något som stod på deras schema) betydde. Det betydde tid avsatt för att de 

skulle kunna ta sig till och från sin specialidrott. När vi pratade om detta sa Johannes: 

”egentligen kan man säga att rasterna mellan lektionerna också är transportsträcka. Man går till 

skåpet och hämtar böckerna och går till nästa sal så då hinner man inte heller göra så mycket. Typ 

snacka medan man väntar på att läraren ska komma.” 88  

Att vänta och hämta saker nämner alla jag har intervjuat.89 Eleverna upplevde det som att de 

flesta raster bara gick ut på att byta saker och sedan vänta in lektionen. Under väntan utanför 

klassrummet och transportsträckorna mellan lektioner och skåp sker mycket av det Bliding kallar  

relationsarbete mellan eleverna. De upprätthåller, förankrar och etablerar sina relationer till 

varandra i klassen. Det som eleverna beskriver som innehållslöst är egentligen fyllt av innehåll. 

Att vänta tillsammans är en del av den lokala kamratkulturen, ett fast återkommande inslag i 

skoldagen.  

Trots att rasterna benämndes som transportsträckor är det ingen intervjuad elev som har 

pratat om negativ stress, något som eleverna i Miakhel och Svenssons uppsats gjorde. Att vänta 

utanför klassrummet kan vara en strategi från elevernas sida för att slippa uppleva stress, 

eftersom man är på plats i god tid. Det är också en konsekvens av hur skolan är uppbyggd kring 

olika lektioner på olika platser.  

Vila 

Flera elever uttryckte att de ville vila under rasterna. Natureleverna Jelena och Sara saknade 

platser där man kan få ta det lugnt, kanske spela kort eller bara prata i lugn och ro. Om man vill 

vila berättade flera elever att man undvek platser där många elever vistas. Jelena och Sara sökte 

sig till biblioteket ibland. Korridorerna tyckte de också var för livliga och att det är svårt att 

slappna av när folk går förbi hela tiden. De tyckte att det saknades ett rum där man bara kunde 

”chilla”.90 Handelseleven Emma brukade sitta själv med datorn i en korridor där inte så många 

andra var för att få vara ifred. Oftast läste hon eller spelade spel. Hon undvek också kaféet och 

uppehållsrummet eftersom det fanns många sittplatser där, vilket gör att det blir mycket folk.91 

Dessa elever beskriver att de gärna drar sig undan från massorna och höga ljudnivåer. Emma tar 

till datorn som ett redskap för att kunna avskärma sig från andra ungdomar och få vara ifred utan 

att framstå som ensam och sysslolös.  
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Umgås 

Att umgås var något eleverna pekade ut som viktigt i rastsammanhang. Detta umgänge kunde se 

ut på olika sätt, ske på olika platser och i olika konstellationer. 

Datorn hade en central funktion i umgänget på rasterna. Handelseleven Marcel berättade att 

han brukar kolla på film på rasterna, och även om han och hans kompisar inte tittar tillsammans 

så sitter de tillsammans. Emma håller också på mycket med datorn, fast hon brukar sitta själv.92  

Enligt observationerna var det många pojkar som umgicks genom att spela dataspel online och 

kommenterade sin egen och de andras insatser till varandra.93 Handelseleven Ludvig uppgav att 

han och hans kompisar brukade spela på datorn eller spela kort på rasterna. ”Det är ganska 

tidsfördrivande, snacka skit och spela lite kort. Då går tiden ganska fort.”94 Ludvig, och alla 

natureleverna, tycker att det saknas bra platser för att göra detta. Han sa att det finns massor av 

sittplatser men inga bord förutom i kafeterian, men den är egentligen en del av matsalen och när 

matsalen är öppen är det dataförbud där. Det var oftast då de hade håltimmar eller långa raster.  

Men de hittade någon plats för att spela fotbollsspel online på datorn:  

Då blir det mycket kommunikation, man är social fast man håller på med datan. Förstår du hur jag 

menar? Man diskuterar, ska man köpa den spelaren och dittan och dattan. För vi är väldigt 

fotbollsintresserade, så ja. Jag kan säga att det blir mycket spel på en vecka, med lektioner 

inräknade. 

Ludvig och hans vänner har format en grupp på grund av sitt gemensamma intresse för fotboll 

och dataspel, men också för att de är pojkar som går i samma klass. Dessa faktorer gör att de 

tycker sig ha något gemensamt som gör att vill umgås. I relation till den kommunikation Ludvig 

beskriver behöver Goffmans interaktionsbegrepp vidgas, här sker inte bara inflytande i den 

omedelbara fysiska närvaron utan även över Internet. Men de pratar också verbalt med varandra 

medan de spelar. Datorn fungerar som ett (kulturellt) verktyg som för pojkarna samman, vill man 

vara en del av gemenskapen kan datorn fungera som ett verktyg för att lyckas med det 

relationsprojektet. För Emma har datorn en helt annan funktion, hon använder den för att kunna 

dra sig undan från interaktionen.  

Eleverna som jag intervjuat tyckte att det saknades bra platser med bord för umgänge. Alla 

natureleverna önskade att det fanns kortlekar på skolan för den som vill spela och bra platser till 

detta. Den bilden går isär med mina observationer av skolan. Jag har sett tomma sittplatser med 

bord på många ställen, dels finns det ett stort utrymme i en korridor med flera bord, dessutom 

står det bord mellan skåpen på flera ställen för den som vill ha en mer avskild plats. Emma har 

hittat ett av dessa, det var på en sådan plats hon satt med sin dator för att ta det lugnt. Jelena och 

Sara uttrycker att korridorerna är oönskade för att det går förbi andra hela tiden, det blir svårt att 

slappna av. De menade också att biblioteket har fått en funktion av att vara ett uppehållsrum 
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eftersom inget liknande ställe fanns någon annanstans. De tyckte att detta var synd eftersom de 

hellre skulle vilja kunna plugga där, speciellt under långa raster och håltimmar.95 Biblioteket hade 

en speciell roll på skolan: I biblioteket surrar det som på ett kafé har jag skrivit i mina fältanteckningar. 

96 Biblioteket var en lokal fylld av böcker, datorer, grupprum, bord, soffor och många elever. 

Bibliotekspersonalen gav inga tillsägelser vid prat men man kunde ändå märka att eleverna där 

var medvetna om att platsen ändå var ett bibliotek eftersom rösterna hölls relativt låga. Några satt 

ensamma och läste eller pluggade men de flesta satt i små grupper och pratade med varandra. 

Eleverna satt ofta på arm- och nackstöden istället för på själva stol- eller soffdynan.97 Detta är 

något jag observerat vid flera tillfällen på olika platser. Eleverna har i brist på en mysig annan 

rastmiljö adopterat biblioteket och detta verkar vara accepterat av skolan. Jag tolkar de tomma 

platserna i korridorerna som att dessa platser inte är vad eleverna söker, och att det kanske inte är 

just bord man saknar utan en annan typ av miljö, kanske en mer ombonad miljö. Det kan också 

vara så att de är felplacerade, att själva platsen är fel för det umgänge eleverna vill ägna sig åt.   

I matsalen satt många och umgicks, långt efter att tallriken var tom. Detta är något som även 

Ambjörnsson beskriver som frekvent förekommande i hennes studie.98 Vid matsalens del som 

fungerar som kafé kan man under raster fylla på energiförrådet. Många köpte frukt, 

chokladbollar, smörgåsar och läsk. Där satt många elever med sina datorer på morgonen och 

under dagen (med undantag för lunchen) blev det en samlingsplats där man kan umgås. Flera 

gånger såg jag flickor som satt i varandras knä, låg ner på bord och soffor och både pojkar och 

flickor som satt på rygg- och armstöd, likväl borden. Ambjörnsson beskriver fysisk närhet mellan 

tjejer som ett sätt att visa homosociala band till varandra.99 Pojkarna visade också upp ett sådant 

beteende men med hjälp av en annan typ av fysisk kontakt; jag har återkommande observerat 

olika typer av skojbråk i skolans korridorer. Det har alla gånger utom en bara varit pojkar 

inblandade. Vid ett tillfälle var en flicka med och startade det hela. Ungdomarna kan använda den 

fysiska närheten i sina relationsprojekt för att visa att man tycker om en person.  

Många samtal på rasterna kretsade kring helgen som varit och den som stundade. Ett av 

många jag lyssnade till utspelade sig mellan först tre, sedan fyra pojkar i kaféet. Två av pojkarna 

berättar för den tredje. Den första killen berättade vilt och med inlevelse om en konflikt på ett 

uteställe som två av dem varit med om. Han beskrev en annan kille som ”nån man inte jiddrar 

med”. ”Asså jag ba kom då!” och han fortsätter med: ”Horunge vi är minst 20 personer”. De 

andra som inte berättade hejade på med glada utrop. ”Rikemansbarnen ska inte tro nåt” sa den 

förste talaren. Den andra killen som var med gav sin version, lite lågmäldare. Han berättade hur 

han försökte prata sig ur konflikten, men det andra gänget gick inte med på det och bekräftar den 

förstes berättelse.”100 Evaldsson menar att genom att andra stödjer en version av en berättelse 
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blir den tillförlitlig, ”Det antyder att hur en berättelse uppfattas bestäms av om flera än en person 

i publiken instämmer med det sagda. Att inta rollen som berättare och att berätta om andras 

beteende är centralt för vem som får status och vem som blir marginaliserad i kamratgruppen.” Det 

betyder att identiteter inte är på förhand bestämda utan växer fram i stunden som en del av ett 

gemensamt berättande mellan flera deltagare.101 Det är alltså inte bara den som berättar som 

bestämmer om det sagda är sant eller inte, utan berättelsen formas av hela gruppen. När den 

andre bekräftar den förstes version uppträder de två som en preliminärt fungerande enhet, en 

grupp som visar samstämmighet, vilket ökar deras trovärdighet.   

I uppehållsrummet var det många som spelade spel under rasterna. Det hade lite dovare 

belysning och var fyllt av bordsspel och några soffor där det oftast var pojkar. De elever som 

uttryckte att de ville ha lugn och ro spenderade inte sin rasttid här. Anna och Ludvig uppgav att 

de hade börjat vara i uppehållsrummet nu. Anna påpekade att det brukar vara mycket folk där 

och därför mycket liv, hon beskrev platsen som lite stökig.102 Jelena och Sara var aldrig i 

uppehållsrummet för det var alltid stängd enligt dem. Det var för att elever inte lämnade tillbaka 

saker till spelen, kastade stolar och kuddar och det var allmänt stökigt.103 Marcel och Emma 

tyckte också att det var stökigt, fast det var för att folk har roligt.104 Killarna på Natur trivdes bra 

här, de gillade att spela spel. Uppehållsrummet har varit den plats på skolan som det har varit 

svårast för mig att vistas i. Då jag klev in i denna del av skolan stannade flera elever upp i sina 

aktiviteter och iakttog mig: Ett flertal elever tittar på mig och ser lite frågande ut, men säger inget. Jag nickar 

till hälsning.105 Det märktes att detta var en plats där lärare eller vuxna inte normalt vistades. 

Uppehållsrummet var den plats som beskrivits mest känsloladdat av eleverna. Att Anna och 

Ludvig börjat vara där ”nu” kan tolkas som att de blivit mer bekväma på skolan efter att ha gått 

där i ett par månader. (Handelseleverna började där i tvåan.) I uppehållsrummet sker en typ av 

interaktion som är högljudd och stökig som gör att vissa elever känner sig uteslutna eftersom de 

inte är bekväma med det sätt andra uppför sig i detta utrymme. Det är intressant att se hur vissa 

elever känner sig helt bekväma på en plats och tycker att det är roligt där medan andra upplever 

det roliga som jobbigt. Jelena och Sara var upprörda över att reglerna inte efterföljdes och att 

andra uppträdde fel vilket gjorde att de undvek uppehållsrummet.  

Jag konstaterade att vuxna umgicks för sig själva på rasterna, de hade till och med en egen 

matsal. Elevernas berättelser om vuxennärvaro på rasterna var samstämmig, lärare fanns i 

rastutrymmena men var upptagna med sitt undervisningsuppdrag. Anna berättade: ”Vuxna visst, 

man ser dem när de springer till sin lektion men det är väl inte så att man hinner prata med dem.” 

106 Johannes instämmer: ”Det är ju inte direkt som att man ser en lärare hänga i uppehållsrummet 
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vid ett fotbollsspel, det gör man inte. Det är mer typ att de går mellan lektioner.”107 Eleverna 

nämnde att det fanns en vaktmästare som hade i uppdrag att gå runt och kolla så att allt är bra 

och en kurator som ansvarar för uppehållsrummet. Ingen elev uttryckte dock att detta skulle vara 

ett problem eller att kontakt med vuxna på rasterna var något de saknade. Detta kan tolkas som 

att eleverna upplever det naturligt att lärarna inte umgås med eleverna utanför klassrummet 

eftersom de inte ingår i den lokala kamratkulturen utan förknippas med undervisningen. Det 

tycks också vara så att eleverna, i kamratkultursperspektiv, vill vara med sina kamrater och umgås.   

Det fanns gott om inplastade förbudslappar i A4-format som berättade vad man inte får göra. 

Ett exempel på detta är en lapp som satt på en ganska anonym dörr i en korridor: ”OBS! Detta 

rum är endast ett böne & andaktsrum och inget annat. Tack.”108 Ett annat exempel kommer upp 

när jag pratar med Johannes och Emil om vuxna på skolan. Emil nämner kuratorn (som är 

ansvarig för uppehållsrummet) som en person som man ser ibland. Johannes säger då: ”jag ser 

bara hennes lappar, jag ser aldrig henne. ”Plocka undan efter er!” ” härmar han.109 Bristen på 

vuxna som säger vad som gäller ersätts alltså av lappar som påminner om skolans regler.  

En del ungdomar umgicks över en cigarett, men de var inte så många. Enligt mina 

observationer höll sig rökarna till entréerna (där de enligt förbudslappar inte fick röka) och såg jag 

några andra elever ute var de oftast på väg till idrott eller till matbutiken som ligger bredvid 

skolan. (Man måste dock ta i beaktning att denna studie är utförd i november månad.) Eleverna 

på Natur trodde inte att någon i deras klass rökte men Sara trodde att det var vissa grupper i 

särskilda klasser som gjorde det. Det finns alltså föreställningar om att det är en viss typ av elever 

som röker, och hennes klasskamrater ingår inte i en kamratkultur där rökning är socialt 

accepterat. Saras bild av dem som röker går att jämföra med ”burnoutsen” i Eckerts studie. 

Gränsöverskridandet som skedde i form av rökning trots förbudslappar går också att koppla till 

Eckert. Det är ett sätt att visa att man motsätter sig skolans regler och normer.110  

Plugga 

Skolarbete och prov var centrala samtalsämnen under rasterna. ”När börjar vi?” var en frekvent 

förekommande fråga och vad de skulle göra till och på den kommande lektionen.111 Ett sätt att 

göra rasttiden meningsfull var att göra den till studietid.  

De elever som passade på att utföra skolarbete på rasttid gjorde oftast detta i biblioteket eller 

hittade någon lämplig plats i korridorerna. Både eleverna på Handels och Natur önskade att det 

fanns lärare som kunde hjälpa till med skolarbetet på rasterna.  

 Eleverna på Natur lade mer tid åt skolarbete på rasttid. Anna som motiverade sitt 

gymnasieval med: ”jag vill göra nåt mer än att bara sitta och plugga, plugga, plugga” studerade 
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sällan på rasten medan Johannes och Emil tyckte att det var ganska bra att plugga på raster 

eftersom man kan ”ta del av varandras kunskaper”.112 Jelena och Sara brukade också göra det om 

de hade mycket tid över i skolan och inget bättre för sig, men det blev mest inför prov.113 Emma 

och Marcel pluggade ibland, om de orkade och uppgiften inte var för stor. Emma brukade plugga 

på lektionerna.114 Ludvig berättade att ”lägger man en 45 minuter på skolarbetet då, aktivt 

skolarbete, ja inte spelar någonting eller så, då klarar man veckans läxor på det.” Han fortsatte: 

”vi brukar ta tag i det tillsammans, säger åt varandra, nu gör vi det här, så kan vi spela lite till 

sen.” 115 Spelandet fungerade alltså som en motor, men också som ett störningsmoment som gör 

att de pluggar sämre. Att pojkarna påverkar och anpassar sig till varandra visar på hur de verkar 

som en preliminärt fungerade enhet. En person i gruppen tar initiativ till att studera och de andra 

bestämmer sig då för att ställa sig bakom detta förslag för att hålla ihop gruppen.   

Rast och undervisning i relation till varandra  

Som jag tidigare skrivit ägnar många elever rasttid åt skolarbete. Detta avsnitt handlar om hur 

rasterna och undervisningen påverkar varandra. Många elever ägnade tid åt skolarbetet på 

rasterna och skolarbete var ett viktigt samtalsämne som påverkade stämningen i kamratgruppen. 

Hade eleverna fått något resultat var vissa glada, andra upprörda och de försökte peppa varandra 

under rasterna.  

Datorn som studieverktyg och underhållning 

För de elever som ibland upplevde undervisningen som meningslös kunde det vara svårt att bryta 

underhållande rastaktiviteter när lektionen börjat, speciellt om det innebär att spela spel på datorn 

eftersom datorn var med på lektionerna och på rasterna. Eleven Ludvig menar dock att det inte 

är ett problem att man spelar online-spel under lektionstid då jag frågade om det inte stör 

lektionen: ”nej men man kan lyssna på henne [läraren] och så kommer man ihåg, och antecknar 

lite då och då, och så spelar man lite till. Undan för undan, det får inte gå till överdrift utan man 

får hålla det på en sån nivå, det får inte göra så att lektionen blir lidande för det.”116 Emma och 

Marcel brukade hålla på med Facebook, spela spel och kolla på serier om de hann och inte 

läraren sa till.117 Genom exemplen ovan kan man förstå att eleverna tyckte att det var svårt att 

avbryta en aktivitet man uppskattar för att ersätta den med en annan man inte engagerar sig lika 

mycket i. Datorn fungerar som ett verktyg för olika saker, dels för skolarbetet men också för 

relationsarbetet som ju pågår både under studietid och rasttid.118 Genom detta blir det förståeligt 
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varför datorn med dess olika funktioner kan vara svår att använda för eleverna. Det går inte att 

stänga av relationsarbetet på lektionstid och om datorn fungerar som ett verktyg för detta kan det 

vara svårt att hantera datorn. 

Mobiltelefoner används också frekvent av eleverna för kommunikation och underhållning. Att 

ringa varandra och berätta var man är och var man ska ses förekommer ständigt. Mobilen kan 

användas för att visa vad man representerar för stil,119 det är en statussymbol att ha en dyr telefon 

men det är också den ett verktyg i relationsarbetet eftersom man med hjälp av den på olika sätt 

kan kontakta varandra och hålla koll på varandras liv online på communities som Facebook.   

Man ska inte skolka på natur  

Det är svårt för en vuxen som inte känner alla elever att avgöra vem som borde vara på lektion 

och inte men jag har flera gånger lyssnat till konversationer om skolk i skolans korridorer som 

bekräftar att det förekommer. En kille blev konfronterad av sina vänner när han var på väg ut: 

”Varför ska du inte stanna i skolan, brorsan?” Hans svar: ”Jag har fucking paus i tre timmar, jag 

tänker inte luffa runt här.”120 Ludvig däremot angav att han så gott som aldrig struntade i en 

lektion medan Anna berättade att det kan vara svårt att motivera sig till att stanna om det ligger 

en lång håltimme innan en lektion (som i exemplet ovan).121 Emma tyckte att det var svårt att gå 

på de lektioner som ligger sist på dagen om de är tråkiga och jobbiga. Marcel uppgav att många i 

deras klass skolkade i början men att alla skärpt till sig, för betygens skull.122  

Johannes sa att han låter bli att gå hem under långa håltimmar för att inte bli frestad att stanna 

kvar, men han har inte skolkat en enda timme under gymnasietiden. Det har inte Emil eller Sara 

heller. De berättade att det fanns de som skolkade i deras klass och det tyckte de var konstigt, ”de 

har inget material och kommer inte på lektionerna. Så här åker hem tidigare och kommer senare” 

säger Johannes. Johannes och Emil trodde att deras klasskamrater som skolkar kanske gör det för 

att skolan är jobbig. ”Vi har väldigt enkelt för oss, både du och jag, i skolan.” säger Emil till 

Johannes som instämmer. Jelena har skolkat en lektion men det var för att hon kände sig mer 

tvungen att bli klar med en sak till nästkommande lektion. Sara berättade att hon inte kunde 

skolka för: ”Jag får typ så dåligt samvete om jag inte är på lektion, för jag ska ju va där, mitt betyg 

kan ju sänkas ganska mycket om jag skolkar, och för att man ska hänga med och sådär, missar 

man nånting är det mitt eget fel.” Men hon har känt sig frestad, varje gång de har en lång 

håltimme funderade hon över att gå hem, men gjorde det aldrig.123 Ur detta kan man urskilja att 

om man ska vara en typisk Naturelev så ska man vara i skolan och anstränga sig, gör man inte det 

är man en avvikare från den lokala kamratkulturen. Vad som också är intressant är hur Emil 

väljer att tala om ett ”vi” istället för jag. Han vill gärna visa upp en yttre enighet, att han och 
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Johannes tycker och är lika. Istället för att framhäva sig själv framhävs gruppen och likheten 

vännerna emellan.  

Men vissa elever ansåg skolk vara något man är lite stolt över, en gång hörde jag en flicka 

svara på frågan ”Vad gör du?” med: ”inget, jag skolkar” högt och tydligt.124 För vissa kan skolk 

alltså vara ett önskvärt beteende man visar upp för att visa på en annan grupptillhörighet än de 

duktiga Natureleverna. Ambjörnsson beskriver gruppen ”kickers” i sin studie som de som 

skolkar och stör. I Eckerts studie är det ”burnoutsen” som tar avstånd från skolans regler och 

skolkar. För att bli innesluten i en grupp av denna typ krävs ett beteende där skolk och att inte 

bry sig så mycket ingår. Du blir då automatiskt utesluten ur andra grupper där denna typ av 

beteende är fel, som till exempel den grupp som Johannes och Emil ingår i.   

Attityder till rast 

Under intervjuerna pratade vi mycket om känslorna kring rast. Stämningen på skolan beskrevs av 

alla som god, men Handels-eleverna kände sig annorlunda, jag återkommer till detta.  På frågan 

varför man går i skolan svarade Emil för att bli rik och träffa kompisar. Johannes höll med: ”Jag 

tror det ligger mycket i det faktiskt. Om man är ensam, om man går till skolan och är ensam hela 

dagen tror jag man tappar motivationen. Det handlar mycket om raster och att ha kul.”125 Men 

det får inte bli för mycket rast, ett resultat som även Åberg kom fram till i sin studie.  

Rasterna är för korta eller för långa 

Alla var överens om att rasterna var för långa, speciellt håltimmarna men samtidigt kunde de 

korta rasterna mellan lektionerna vara för korta eftersom man inte hann göra något annat än att 

förbereda sig och vänta. Anna tyckte att alla håltimmar borde tas bort vilket skulle ge en kortare 

dag så att de kunde gå hem. ”Det är det som är målet” säger Emil, som önskar det samma.126 

Anna tycker samtidigt att ”man får bara gilla läget och vänta” om de långa rasterna.127. Johannes, 

Emil, Jelena och Sara berättade att de hade väldigt långa håltimmar ibland, det berodde dels på att 

vissa läste språk och det upplevdes som jobbigt även om en lång lunch kunde vara uppskattad 

ibland. Sara ansåg följande om de långa rasterna: ”Eftersom det inte finns så mycket att göra så 

sitter man bara och ser sig omkring. Sitter och pratar och det är inte så kul i längden, och man 

kan inte plugga för alla har lunchrast samtidigt så alla grupprum är upptagna och i korridorerna är 

det folk som rör sig hela tiden. Så det är jättesvårt.”128 Eleverna på Handels tyckte också att 

håltimmarna var jobbiga.129 Marcel sa att de: ”hatar onsdagar och torsdagar för man blir jättetrött 
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när man sitter och väntar.” Istället för stress, som i Åbergs studie, verkar eleverna uppleva 

tristess. Den tid som upplevs som meningslös skapar en rastlöshet hos eleverna.  

Att vara en del av en klass och av en skola  

De elever som intervjuats har gått i två olika klasser. Det umgänge som eleverna beskriver att de 

har i skolan är styrt av klassindelningen, detta gäller så väl på raster som på lektioner. Ann-Carita 

Evaldsson beskriver samma fenomen i sina studier, umgänget mellan elever styrs av hur skolan är 

indelad i klasser mer än av något annat. 130  

Vi i klassen  

Mina observationer visade att de flesta elever rörde sig på skolan i samkönade par men också i 

mindre grupper om 3-4, eller själva. Jag ser fler pojkar i större grupper och flickor oftare i par.131 

Det var naturligtvis inte alltid så men dessa mönster kunde urskönjas. Denna syn bekräftades 

genom elevernas berättelser, när ungdomarna pratade om grupperingarna i respektive klasser 

framgick det tydligt. Anna tyckte att deras klass var ganska uppdelad men Ludvig berättade att 

killarna i klassen umgicks som en stor grupp: ”man älskar inte alla men man håller ändå god ton 

och kan va med alla, sitta och käka med alla. Det finns inga spänningar bland killarna i alla fall.” 

Vårt samtal led då in på hur det var med tjejerna. Anna uppgav att för hennes del var det inga 

spänningar; ”men några av mina vänner känner så, några jag umgås med kan inte umgås med 

några andra i klassen, som jag också umgås med.” Tjejerna i klassen är indelade i olika sociala 

grupperingar, Anna trivs i två av dem men undviker en tredje. I den känner sig Emma hemma. 

Anna trodde att de i Emmas grupp var för sig själva för att de inte tog så mycket plats och var 

tystlåtna.132 Emma tyckte också att klassen var uppdelad, speciellt på rasterna. Hon undvek också 

en grupp, anledningar var att: ”man hör så bra hemma i sin egen grupp”. Marcel höll med om att 

klassen var grupperad men han kunde var med alla, ”nej, jag är enskild, jag umgås med alla 

grupper”133. En grupp är alltså uteslutande mot Emma men hon känner sig innesluten i en annan. 

Anna undviker en grupp för att hon inte har någon önskan att vara innesluten i den gruppen utan 

håller sig till de andra två som hon tycks kunna pendla mellan. Att Marcel vill kunna vara med alla 

kan ses som ett uttryck för att vilja ta avstånd från grupperingarna.   

Johannes och Emil ingick också i en stor killgrupp, men i deras klass fanns fler killar. De 

tyckte att hela klassen var väldigt uppdelad, ”med väldigt tydliga linjer” enligt Emil.134 Jag frågade 

dem varför just de har blivit en grupp. Johannes svarade:  

                                                 
130 Evaldsson i Lindblad & Sahlström, s. 85 
131 Fältanteckning 11117 
132 Intervju med Anna & Ludvig 111123 
133 Intervju med Emma & Marcel 111129 
134 Intervju med Emil & Johannes 111123 



 31 

 

I vår grupp… vi hade två klasser förra året och då var jag, Emil, och en kille till som alltid hängde 

tillsammans men så kände vi Simon och Samuel bra sen tidigare och dom hängde med tre andra 

killar och då blev vi som en grupp.135 

Emil trodde att det hängde mycket på mognad hur klassen har delats in: ”Dom är mer dataspel, 

vi är mer, vi hänger, vi går på fester, hänger med kompisar, den klassiska skillnaden tror jag” 

förklarade han.136 Emil ger här uttryck för att status skulle spela in i hur man umgås. Vad de gör 

på fritiden är redskap som gör att man kan bli innesluten i deras grupp. Den som inte delar deras 

intressen är utesluten.  Jelena och Sara som går i samma klass tyckte också att klassen var väldigt 

uppdelad och de trodde att det beror på att klassen tidigare varit två klasser.  

Sara: Det är typ såhär, i den andra klassen var det också uppdelat i två grupper men när vi slogs 
ihop så började man va med dom man inte va med och så blev det två grupper istället för fyra 
liksom.  

Jelena: Det är lite så, men sen är det också grupperingar, fast det är inte så att man ignorerar 
varandra, man kan ju fortfarande prata med alla, jag känner att jag kan göra det i alla fall. (Sara 
nickar.) Sen vet jag inte hur det är för alla andra.  

Jag: Men ni upplever det inte som dålig stämning utan bara att folk är i kompisgrupper? 

Jelena: Nej det bara är så, det är ju lite svårt att vara alla 30 tillsammans.137 

Natureleverna berättar alltså att relationsarbetet i deras klass bygger på de tidigare klasserna. För 

att kamratgrupper ska kunna bildas sker inneslutning, och uteslutning är, precis som Jelena säger, 

en naturlig konsekvens av detta. Kamratgrupperna är tydligt könssegregerade, i likhet med barnen 

i Blidings och Gustafsons studier.138 De närmsta och bästa vännerna är av samma kön.   

Inte passa in 

Eleverna på Handels gick på en annan skola första året på gymnasiet. De har alltså aktivt valt en 

annan skola än den de nu går på. Marcel uppgav att de blev utstirrade när de först började på 

skolan. Emma tyckte att det var obehagligt och saknar den förra skolan.139 Det gör Anna också; 

”vi ville inte det här alls, vi ville vara kvar”. Ludvig tyckte att: ”det känns som vi är lite inbökade 

här”, Anna avslutar samtalsämnet med: ”vi passar inte riktigt in här”, men vad som menas med 

det kunde de inte förklara med mer än att de kommer från en annan skola.140 Ämnet återkom 

dock i intervjun, då sa Ludvig att han tror att det beror på att klassen inte blandas med andra 

klasser för att ha lektioner, med få undantag. Han berättade att han har fått kompisar i andra 
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klasser eftersom han har en idrottsinriktning. Flytten har fört med sig att klassen blivit tajtare 

enligt Anna och Ludvig, vilket de tyckte var bra. Marcel har också lärt känna elever i andra klasser 

på kurser han läser och trivdes riktigt bra på skolan men Emma tyckte att klassen var isolerad. 

Hon hade flera gamla kompisar i andra klasser som hon inte längre hälsade på, bara för att de inte 

passar in på skolan.141 Handelseleverna tycker alltså att de är isolerade eller uteslutna från resten 

av skolan som bara består av elever som läser studieförberedande program (med undantag för 

eleverna som går språkintroduktion) vilket gör dem till avvikare. Ambjörnsson skriver att Barn- 

och fritidsprogrammet samt Handels- och administrationsprogrammet hade lägst status på den 

skola hon studerade och att eleverna på dessa program också hade låg status.142 Elevernas 

berättelser i min studie vittnar också om att programmet har låg status. I samma studie berättar 

Barn och Fritid-eleverna hur de upplever sig vara negativt särbehandlade från skolan.143 Detta ger 

eleverna i min studie också uttryck för. Anna är till exempel upprörd över att rektor aldrig 

presenterat sig för deras klass. Den Handels-elev som är mest nöjd med flytten är idrottsälskande 

Ludvig, hans intresse gör att han har något gemensamt med de elever som också har en 

idrottsinriktning, till exempel natureleverna. Men att klassen är annorlunda på skolan har också 

medfört att de känner en starkare gemenskap med varandra i klassen. I Gustafsons studie är det 

”de störiga sexorna” som är barnen hon studerat identifierar sig mot, Handels-eleverna tycks göra 

det samma vilket skapar denna gemenskap.144  

Natureleverna som jag intervjuat har inte haft något speciellt att säga om Handelseleverna, de 

verkar ganska likgiltiga. Handelseleverna har heller inte sagt något om Natureleverna men man 

kan läsa mellan raderna att de känner sig annorlunda i förhållande till skolans majoritet av elever 

vilka Natureleverna representerar.   
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Diskussion  

Resultatdiskussion 

Eleverna i denna studie ägnade mycket av sin rasttid till att lämna förra lektionens material och 

hämta nytt i sitt skåp samt vänta in nästa lektion utanför klassrummet. Åberg skriver i sin uppsats 

att eleverna på den grundskola hon besökt upplevde att de hela tiden var på väg någonstans.145  

Eleverna jag intervjuat uttryckte också att tiden var knapp för något annat än att gå från en 

lektion till en annan via skåpet men de verkade ha förlikat sig med detta och istället för att 

uppleva stress valt att vänta. Eleverna tycks ha anpassat sina rastaktiviteter efter den korta tid de 

har mellan lektionerna. Att förberedelse inför nästa lektion var så centralt och att plugga sågs som 

ett sätt att göra långa raster meningsfulla kan ses som ett bevis på att det är skolarbetet som styr hela 

skoldagen. Långa raster och håltimmar uppfattades av eleverna som slöseri med tid, de ville helst 

av allt komprimera skoldagen så att de kunde få gå hem, ett resultat som även Miakhel och 

Svensson kom fram till i sin studie om stress och ungdomar.  

Att vila, umgås och plugga var de andra mest framträdande rastaktiviteterna. Beroende av vad 

ungdomarna ville göra på rasten kunde med fördel olika platser på skolan väljas där de kunde 

finna likasinnade och undvika andra. Gustafsons studie visar att de platser barnen väljer kan 

fungera för att skapa och visa gemenskap men också för att visa att man tar avstånd från olika 

grupper.146 I min studie var det främst uppehållsrummet som några elever uttryckte att de undvek 

för att de elever som vistades där umgicks på ett sätt som de inte vill vara en del av. Olika 

aktiviteter är kopplade till olika platser, och lika så är olika elevgrupper det.   

Att umgås blev det största temat i denna studie, det visar på att det är de sociala relationerna 

eleverna prioriterar på sina raster. Eleverna berättade att rasterna var en viktig del av skoldagen 

eftersom det var då man kunde umgås med kompisar, men långa raster kunde vara jobbiga och 

kändes meningslösa, men innehållslösa var dem inte. Det eleverna beskrev som att göra ingenting 

eller att bara vänta var en tid de oftast spenderade tillsammans med andra som också gjorde 

ingenting, det vill säga de umgicks med varandra genom att sitta och prata, ibland med hjälp av 

datorerna. Goodwin menar att rasterna har en nyckelfunktion i barns (och ungdomars) utveckling 

av sociala kompetenser.147 Det blir tydligt hur viktig den sociala samvaron är för elevernas trivsel 

på skolan och den sociala kompetens de utvecklar tillsammans med andra kan de ha nytta av i 
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resten av sina liv. Att de långa rasterna kunde ses som meningslösa ur elevperspektiv är inte så 

konstigt, de upplever att de går i skolan för att lära och varför då ha överdrivet långa pauser i 

lärandet? Även om detta är en schemateknisk fråga som säkert även skolan gärna skulle rätta till 

kan den sociala utvecklingen få viktig tid här, och den är av vikt. Jag började denna uppsats med 

ett citat av Penelope Eckert: ”One of the greatest errors in education is to assume that the larger 

social context of the school is irrelevant or even secondary to learning.”148 De långa rasterna som 

även eleverna i Åbergs studie upplevde som meningslösa har alltså en mening, det är bland annat 

här som den sociala biten får ta plats.149 

Precis som skolarbetet tycktes styra hela skoldagen var det skolklassen som styrde umgänget, även 

på rasterna. Enligt Evaldsson är det skolans uppdelande av elever i klasser som bidrar till att 

umgänget så starkt styrs av detta, även när eleverna är blandade med andra på rasterna.150 Men 

klasserna umgicks inte som stora grupper utan var indelade i mindre grupper. För att nära 

relationer ska kunna byggas krävs att elevernas relationsprojekt resulterar i formerandet av 

mindre grupper. Eleverna tycktes helt på det klara med att detta var naturligt, men underströk att 

det var viktigt och positivt om man kunde prata med alla i klassen.    

Under intervjuerna har eleverna ofta framhållit ett ”vi”, det kan vara vi i klassen eller vi i form 

av en grupp av vänner. Att vara lika och tycka lika är viktigt för att visa att man är vänner och det 

är därför som den yttre enighet som Goffman menar att preliminärt fungerade enheter 

presenterar är viktig. Detta är ett resultat som även Bliding kommer fram till i sin studie, att ha 

saker gemensamt med vänner är viktigt både för själva relationen och för att kunna visa upp den 

för andra.151 Intervjuerna med Natureleverna skedde i kompispar och de talade gärna om ”vi” 

istället för ”jag” gällande attityder till olika fenomen, personliga egenskaper och akademiska 

prestationer. Eleverna på Handels framförde ett tydligare ”vi” som i hela klassen, detta kan bero 

på att de par jag intervjuat inte var så goda vänner som umgicks frekvent eller att de har en 

starkare identitet som klass. Detta i sin tur kan bero på att deras klass flyttades till skolan från en 

annan och de på grund av detta har funnit en samvaro i att vara nya och annorlunda på skolan.   

Ungdomarnas relationsarbete sker precis som Bliding påpekar genom hela skoldagen.152 Men 

relationsarbetet ser olika ut på rast och lektion eftersom rast är friare, det ska dock påpekas att 

hela skolan är en speciell miljö, vad Goffman kallar en avgränsad social inrättning. Det gör att 

vissa interaktionsmönster som skulle anses underliga utanför skolan är okej, som att: skojbrottas, 

skrika, sjunga samt ligga ner på bänkar och golv.   
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Även identitetsarbetet pågår hela tiden och blir tydligt i kamratgruppen enligt Evaldsson.153 

Ungdomarnas identiteter är kopplade till de program de går precis som i Ambjörnssons studie, 

men vad de gör på rasterna skiljer sig inte nämnvärt. Natureleverna tycktes lägga mer tid på 

skolarbete men i övrigt har inga skillnader framskridit. Däremot finns skillnader i vilka beteenden 

som är önskvärda i olika kamratgrupper. Eleverna har skapat olika lokala kamratkulturer med 

förhållningsregler kring vad man ska tycka och hur man ska vara för att passa in.    

Datorerna hade en central roll i den sociala samvaron på rasterna och på lektionerna. Några av 

de elever jag intervjuat berättade att det var svårt att sluta hålla på med rastaktiviteter på 

datorerna då en lektion börjat. Corsaro presenterar en studie gjord om ungas medievanor i USA 

av Kaiser Family Foundation. Enligt studien har de ungdomar som är högkonsumenter av media 

lägre betyg och mår sämre, forskarna är dock inte säkra på att det finns ett orsakssamband.154 

Men Corsaro menar att man måste se till det positiva bidraget som media har i ungdomarnas 

liv.155 I det sociala livet tillför det mycket, datorn fungerar som ett verktyg i relationsprojekten.  

Mina resultat visar också att skolarbetet påverkar rasterna eftersom en hel del rasttid ägnas åt 

skolarbete. Då jag inte varit med på lektioner vet jag inte mer om förhållandet mellan rast och 

lektion än vad eleverna berättat om det, men det är elevernas upplevelser som varit centrala i 

denna studie. 

Metod och teoridiskussion  

Jag anser att de metoder som valdes till denna studie har gjort att syftet har kunnat uppnås. 

Observationerna och intervjuerna har gett ett resultat som samstämmer väl. Beslutet att göra 

observationer och intervjuer parallellt gjorde att jag kunde ställa frågor om sådant jag sett och få 

svar på funderingar jag hade. Detta bidrog också till att samtalet blev mer informellt. Min 

förhoppning var att under observationerna kunna ha informella samtal med eleverna i 

korridorerna, detta kom att bli svårt och samtalen blev färre än jag önskat.  Eleverna var mycket 

svårare att få kontakt med än vad jag trott och jag ville inte ta initiativet eftersom eleverna deltog 

utan aktivt medgivande. Troligen hade detta fungerat bättre om studien pågått under en längre 

tid.  

Jag upplevde eleverna som relativt opåverkade av min närvaro på skolan, de verkade fortsätta 

med vad de höll på med trots mig med anteckningsblocket närvarandes. Detta kan jag naturligtvis 

inte vara säker på men eftersom de inte tittade till på mig kändes det så.  
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Eleverna som har intervjuats har valts ut på olika sätt. Eleverna på Natur fick anmäla sitt 

intresse under lektionstid och har intervjuats utanför schemat medan Handelseleverna blev vid 

första tillfället utsedda och andra gången fick de frågan vem som ville, det tog en stund innan en 

tjej ställde upp varpå också en kille anslöt sig. Natureleverna var alltså lättare att få med, trots att 

de fick göra det på sin fritid, än vad Handelseleverna var. Detta kan dock bero på att de inte villa 

missa sin lektion. Under själva intervjuerna kändes deras deltagande lika engagerat. Det hade varit 

intressant att få intervjua de elever som Natureleverna beskrev som avvikare i deras klass, men 

eftersom eleverna fick anmäla sig frivilligt är det kanske inte så konstigt att de som var väldigt 

engagerade i sin skolgång var de som ställde upp.  

En fördel med att intervjua i par var att jag fick syn på det ”vi” jag tidigare beskrivit, en annan 

var att samtalet blev avslappnat och mer informellt än jag vågat hoppas på. Kvale och Brinkmann 

menar att barn ofta svarar på frågor som vuxna kanske skulle ha svårt att svara på.156  Eftersom 

jag aldrig gjort intervjuer med vuxna kan jag inte jämföra men jag tror att detta stämmer även för 

ungdomar, i alla fall för de ungdomar jag intervjuat. Kompisparen på Natur var mer bekväma än 

de jag intervjuade på Handels, troligen på grund av att de var med en nära vän. Speciellt det andra 

paret jag intervjuade på Handels upplevde jag som lite obekväma.. I efterhand hade det nog varit 

klokt att strunta i att intervjua en pojke och en flicka till och bara ta ett kompispar av samma kön.      

Den andra intervjun jag höll i respektive klasser är påverkad av de första elevernas berättelser 

om klassen men jag har försökt att inte låta mig påverkas för mycket och jag har varit mycket 

noga med att inte delge eleverna vad de andra sagt om klasserna.   

Jag har behandlat mitt material med största respekt för individernas medverkan, speciellt de 

elever som jag studerat utan deras aktiva medgivande. Att utföra studien på detta sätt bestämdes 

därför att jag ville observera elever på hela skolan och att samla in medgivande från alla skulle ha 

varit, nästintill i alla fall, omöjligt.  

Den teori som används i denna studie har fungerat väl. Jag valde den eftersom den förekom i 

den tidigare forskning jag presenterat. Men kan tänka sig att andra teoretiska begrepp för att 

analysera dessa resultat, till exempel ett genusteoretiskt perspektiv.  

Eleverna i denna studie är nog ganska typiska gymnasielever, utifrån min erfarenhet som 

lärarstudent är dem det. Hade en grundskola valts istället hade resultaten förmodligen sett 

annorlunda ut men andra studier på andra liknande gymnasieskolor skulle säkerligen ge liknande 

resultat som i denna studie. Staffan Larsson menar att man kan göra generaliseringar gällande 

kvalitativ forskning när kontexterna är lika. 157  
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Konklusion  

I denna uppsats har jag undersökt rasternas funktion på gymnasiet. Syftet med studien var att 

studera rasternas funktion för gymnasieelever genom att undersöka elevernas rastaktiviteter med 

hjälp av huvudfrågeställningarna: ”vad gör eleverna på rasterna?”, ”hur upplever eleverna 

rasterna?” och ”hur ser relationen ut mellan rast och undervisning?”.   

För att studera detta valdes att kombinera metoderna observation och intervju eftersom det är 

två metoder som kompletterar varandra. Studien har utförts på en gymnasieskola under en 

månad. Jag har besökt skolan flera gånger varje vecka och fört fältanteckningar över mina 

observationer. Åtta elever har intervjuats, fyra på Naturvetenskapsprogrammet och fyra på 

Handels- och Administrationsprogrammet.  

Resultaten analyserades med hjälp av tidigare forskning och teoretiska begrepp som valts ut 

eftersom de förekommer i samma forskning. Studiens resultat visade att de vanligaste 

rastaktiviteterna var att vänta och hämta, vila, plugga och framförallt att umgås.  

Eleverna som har intervjuats tyckte att rasterna och håltimmarna oftast var för långa och de 

upplevde dem som meningslösa medan de korta rasterna mellan lektionerna bara gav tid för 

förberedelse inför nästa lektion. Det verkade eleverna dock ha accepterat för ingen verkade tycka 

att det var jobbigt att ha kort tid mellan lektionerna. Detta kan jämföras andra studier där 

eleverna upplevde stress över detta. Elevernas inställning till de korta rasterna kan vara en del av 

kamratkulturen som råder på skolan. Det skulle vara intressant att se vad gymnasielever på andra 

skolor än den i denna studie anser om detta.   

I diskussion lyftes fram att det är skolarbetet som styr hela skoldagen. Eleverna ansåg att 

rasterna var en viktig del av skoldagen eftersom det var då man hade tid till umgänge med sina 

kompisar. Skolklassernas betydelse för umgänget lyftes också fram.    

Jag har i denna studie kommit mycket på spåren som inte ryms inom ramen för denna 

uppsats. Jag har också haft svårt att hitta tidigare forskning som berör uppsatsämnet. Detta visar 

att mer forskning behövs om raster bland äldre barn och äldre barns interaktion.  
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Bilagor  

Intervjuguide till min studie om raster  

Uppvärmningsfrågor (profil): 

- Hur gammal är du?  

- På vilket program går du?  

- Varför valde du detta program?  

- Vilken tid börjar du skolan? Slutar?  

- Hur tar du dig till/från skolan? 

Beskriv dig själv som elev.  

 

Tema 1: Rasternas upplägg 

Vilka raster har du på en vanlig dag? 

- Hur långa är dessa raster? 

Finns det något du saknar på rasterna?  

- Kompisar i andra klasser? 

- Saker? 

- Aktiviteter? 

- Mat?  

Är rasterna lagom långa?  

Brukar det finns vuxna bland er 

(eleverna) på rasterna?  

- Finns det någon speciell personal? 

- Ser ni några lärare? 

- Annan personal?  

 

Tema 2: En vanlig rast  

Berätta om en typisk kort rast.  

- Med vilka är du?   

- Vad gör du/ni?  

- Var är du/ni?  

Berätta om en typisk lång rast.  

- Med vilka är du?  

- Vad gör du/ni?  

- Var är du/ni?  

 

Tema 3: Kamratrelationer 

Berätta om hur du brukar umgås med 

dina vänner.  

- Umgås du med samma personer på 
fritiden?  

- Gör ni samma saker då som i 
skolan? 

Hur viktigt är det att ha kompisar att 

umgås med i skolan?  

 

Tema 4: Rasten i relation till 

undervisningen  

Händer det att du stannar kvar på rast 

trots att ni börjat en lektion? Vad lockar till 

detta? 

- Vad säger lärarna?  

Händer det att du avviker från en lektion 

och tar ”egen rast”?  

- Vad gör du då? 

- Brukar du göra det ensam eller med 
kompisar?  

- Vad säger lärarna? 

Ägnar du tid åt skolarbete under rasterna?  

- Varför/Varför inte? 

- När inträffar detta?  

 

Tema 5: Motivation  

Vad önskar du att det fanns mer tid till i 

skolan? 

Vad är din motivation för att gå till 

skolan?  

- Finns det något som lockar mer än 
annat? 

Finns det något som kan få dig att stanna 

hemma från skolan trots att du inte är sjuk? 

Har du någon gång upplevt rasterna som 

jobbiga?  

 

Avslutande fråga: 

Finns det något du tycker borde vara 

annorlunda gällande raster här på skolan? 
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Information till personalen på skolan 

Uppsala, 2011-10-26 
 

Till all personal på X-skolan; 
 

Hej! 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jag kommer att vistas där eleverna är på sina raster, det vill säga i korridorer, i matsalen, utomhus 
och vid soffgrupper. Jag kommer att föra en fältdagbok där jag antecknar vad eleverna gör på 
rasterna.  

 
Skola, lärare och elever kommer alla att vara anonyma i min uppsats.  

 
Det kommer att sitta anslag uppe på skolan för elevernas kännedom.  

 
Jag bifogar en bild så att ni vet hur jag ser ut.  

 
Om någon har några funderingar eller frågor så hör gärna av er till mig eller min handledare 
Katarina Gustafson.   

 
Vänliga hälsningar, 
Maja Back Träff  
 
Kontaktuppgifter 

 
Uppsatsskribent: Maja Back Träff 
e-postadress: maja.back.traff@gmail.com 
telefon (privat): borttaget 

 
Handledare: Katarina Gustafson 
Fil Dr i Pedagogik, lektor i Barn- och ungdomsvetenskap 
Uppsala universitet 
katarina.gustafson@edu.uu.se 
telefon: 018 471 24 

Mitt namn är Maja Back Träff och jag studerar sista 
terminen på Lärarprogrammet vid Uppsala Universitet. 
Jag håller på att skriva mitt examensarbete om raster på 
gymnasiet och det är av denna anledning jag skriver till 
er.  

 
Jag har fått tillstånd av rektor XX att utföra 
observationer i era lokaler och att göra intervjuer med 
ett antal elever. Elever på Naturprogrammet och 
Handelsprogrammet kommer att tillfrågas om att bli 
intervjuade och intervjuerna sker efter elevernas 
samtycke. Allt material jag samlar in kommer jag att 
använda i min uppsats.  

 

Bild borttagen.  

mailto:maja.back.traff@gmail.com
mailto:katarina.gustafson@edu.uu.se
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Information till eleverna på skolan 

 
Uppsala 2011-10-26 

 

Hej alla elever på X-skolan! 
 
                                                                                                    

 

Till min studie har jag valt, med rekt 
 
 
 
 
 
 
Till min studie har jag, med rektors tillåtelse, att besöka er skola 
vid ett flertal tillfällen för att se vad ni gör på rasterna. Jag 
kommer att skriva ner vad jag ser och detta kommer jag att 
använda i min uppsats. Jag kommer också att göra intervjuer 
med några elever. Mina anteckningar är till för min uppsats och 
inte för skolans personal, men uppsatsen kan den som vill få läsa 
när den är klar vid nyår.   

 
Skolan och alla som vistas här (lärare, elever etc.) kommer att 
vara anonyma i min uppsats.  

 
Har du några frågor eller funderingar så hör gärna av er till mig, 
eller kom fram och prata. 

 
Vi ses! Maja 

 
E-postadress: maja.back.traff@gmail.com  
Handledare: Katarina Gustafson, Fil Dr i Pedagogik, lektor i Barn- och ungdomsvetenskap 
E-postadress: Katarina.gustafson@edu.uu.se telefon: 018 4712450 

 
Mitt namn är Maja Back Träff och jag 
studerar sista terminen på 
Lärarprogrammet vid Uppsala 
Universitet. Jag håller på att skriva 
mitt examensarbete som handlar om 
raster på gymnasiet. 

 

    Bild borttagen. 

mailto:maja.back.traff@gmail.com
mailto:Katarina.gustafson@edu.uu.se
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Samtyckesblankett 

 

Studie om raster på gymnasiet 
 

Syftet med denna studie är att ta reda på vad elever gör på sina raster och vad rasterna har för 
funktion i gymnasieskolan. Studien är mitt examensarbete i utbildningsvetenskap inom allmänt 
utbildningsområde III vid Uppsala universitet.  

 
Studien bygger på observationer och intervjuer. Alla som deltar och skolan kommer att 
avidentifieras i min studie. Du avgör själv om du vill låta dig intervjuas, och du har rätt att när 
som helst avbryta din medverkan i undersökningen.  

 
Alla uppgifter som lämnas av forskningspersoner kommer att behandlas på ett sådant sätt att inga 
obehöriga får ta del av dem. 

 
Kontaktuppgifter 

 
Uppsatsskribent:: Maja Back Träff 
Lärarstudent 
Uppsala universitet 
maja.back.traff@gmail.com  

 
Handledare: Katarina Gustafson 
Fil Dr i Pedagogik, lektor i Barn- och ungdomsvetenskap 
Uppsala universitet 
katarina.gustafson@edu.uu.se 
telefon: 018 471 2450 

 
 
 

 
 
 
 
 

Jag är medveten om studiens syfte och att jag när jag vill kan avbryta min medverkan. 
 
 
 
 

____________________________________ 
Underskrift 

 
 
 

_____________________________________ 
Namnförtydligande 

 
 

mailto:maja.back.traff@gmail.com
mailto:katarina.gustafson@edu.uu.se

