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Syftet med studien har varit att undersöka huruvida fritidshemslärares kompetens tas 

tillvara under barns raster under skoltid. För att få en bild av fritidshemslärarens 

inställning till att vara rastvakt samt vilket arbets- och förhållningssätt hon tillämpar har vi 

använt oss av enkäter som skickades ut till tolv skolor i Jönköpings kommun. Studien 

bygger på ett obundet slumpmässigt urval som innefattar fyrtio fritidshemslärare och 

fyriotre tidigarelärare. Genom att ställa fritidshemslärares arbete i relation till 

tidigarelärares har vi fått en bild av vad fritidshemslärare faktiskt utför för arbete under 

barns raster. I resultatet kan vi se att det finns skillnader mellan yrkeskategorierna då det 

handlar om inställning till arbetsuppgiften och även i frågor som rör tidfördelningen. Vi 

kan även se att fritidshemslärare och tidigarelärare arbetar lika ute på barns raster och 

förhåller sig lika till arbetsuppgiften. 
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1 Inledning 

Vi har förstått att frågor som rör samverkan och integration väcker starka känslomässiga 

reaktioner hos både fritidshemslärare och andra lärare. Tidigare har vi själva erfarit konfliktfyllda 

diskussioner som handlar om rastvakten som arbetsuppgift vilket har bidragit till vårt intresse för 

fritidshemslärares roll under barns raster. Diskussionerna har handlat om vem som ska gå ut, 

förlorad egen rast samt förlorad tid till andra ”viktigare” arbetsuppgifter som exempelvis att 

förbereda för nästa lektion eller plocka undan från den föregående. 

Fritidshemslärarens förändrade uppdrag som vi återkommer till senare, innebär en nära 

samverkan med andra yrkeskategorier. Både av vad vi själva har erfarit och av forskning inom 

området har vi förstått att det inte är en helt oproblematisk förändring. Med hjälp av tidigare 

forskning betonar vi fritidshemslärarens specifika kompetens och fångar upp de sätt på vilka hon 

kan bidra med sin kompetens i samverkan med andra lärare under skoltid. Utifrån ett salutogent 

perspektiv (Antonovsky, 1991/2005), det vill säga Antonovskys teori Känsla av sammanhang, 

tydliggör vi fritidshemspedagogikens tolkning av ett förändrat kunskapsbegrepp och även hur det 

visar sig i fritidshemslärares arbets- och förhållningssätt. 

De nya krav som ställs på fritidshemslärare; att hon ska bidra med sin specifika kompetens under 

skoltid, tolkar vi som att hon ska lyfta fram barns fria tid och betona vikten av den för barns 

utveckling och lärande. Fritidshemslärarens kompetensområde som Rohlin (2003) benämner de 

Fria lärandemiljöerna, innefattar förutom fritidshemstiden även andra arbetsområden som 

exempelvis barns raster under skoltid. Vi fördjupar oss i litteratur om hur och på vilka sätt raster 

har betydelse för barnens utveckling och lärande. 

För den empiriska delen i uppsatsen, en enkätundersökning har vi valt att avgränsa 

forskningsområdet och frågar därför efter fritidshemslärares och tidigarelärares inställning till att 

vara rastvakt. Vår undersökning syftar till att ta reda på i vilken utsträckning fritidshemslärarens 

kompetens tas tillvara under barns raster. Situationen förefaller intressant att undersöka eftersom 

den räknas till skoltid men faller inom kategorin barns fria tid och därmed inom 

fritidshemslärarens kompetensområde. Vi har i undersökningen valt att även tillfråga 

tidigarelärare. Genom att ställa fritidshemslärares arbete i relation till tidigarelärares har vi kunnat 
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få en bild av vad fritidshemslärare faktiskt utför för arbete. 

Genom arbetsprocessens gång har vi från vissa håll mötts av starka reaktioner, framförallt gällande 

vår enkät. Vi vill därför poängtera att syftet med vår studie inte på något sätt utgår från fördomar 

eller förutfattade meningar om hur fritidshemslärare och lärare arbetar. Vi har inte för avsikt att 

bevisa huruvida en viss inställning till en arbetsuppgift är rätt eller fel. Vårt syfte grundas på 

vetenskaplig forskning inom området som pekar på att skillnader i förhållningssätt finns mellan 

olika yrkeskategorier. 
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2 Bakgrund 

2.1 Begrepp 

Idag benämns lärare med olika inriktningar. Vi har i texten valt att benämna lärare med 

inriktning mot fritidshemsverksamhet som fritidshemslärare för att markera de förändringar som 

skett inom yrket. Yrket som tidigare benämndes fritidspedagog. Lärare med inriktning mot 

tidigare år har vi valt att benämna tidigarelärare för att det ska vara lätt att skilja yrkeskategorierna 

åt och för att vi ska kunna ställa dem i relation till varandra. Vi har valt att benämna samtliga 

lärare för hon eftersom kvinnor är mest representerade inom läraryrket. När vi endast skriver 

lärare eller andra lärare syftar vi till samtliga lärare som arbetar med barn i åldrarna sex till tolv år, 

oavsett inriktning. 

2.2 Fritidshemmets historia 

Yrket som fritidshemslärare har en lång tradition inom barnomsorgen (se Callander, 1999; 

Rohlin, 2001 & Ursberg, 1996). Redan på 1890-talet började yrkets utveckling i form av 

arbetsstugor där man prioriterade hantverk och fostran och de som arbetade inom verksamheten 

var frivilliga kvinnor som ville ägna sig åt välgörenhet. Arbetsstugorna utvecklades senare till 

eftermiddagsdaghem som på 1930-talet och framåt prioriterade sysselsättning, rekreation och 

läxläsning. Där arbetade barnträdgårdslärarinnor (senare förskolelärare). Under 1960-talet ökade 

efterfrågan på mer utbildad personal. De då benämnda fritidspedagogerna fick en tvåårig 

pedagogisk utbildning inom den verksamhet som då kom att kallas för fritidshem. 1977 blev 

utbildningen en högskoleutbildning. Fritidshemmets första egna måldokument, Pedagogiskt 

program för fritidshem (se Socialstyrelsen 1988:7) kom 1988 och var det första dokumentet som 

särskiljde fritidshemmet från andra verksamheter. Föräldrarnas synpunkter på verksamhetens 

utformning hade enligt det pedagogiska programmet mycket stor betydelse. Fritidshemmets 

uppdrag var fram till början av 1990-talet att komplettera hemmet. Därefter ändrades 

fritidshemmens uppdrag till att de skulle komplettera skolan, det vill säga att skola och fritidshem 

skulle styras av samma organisation med gemensamma styrdokument. Enligt skollagen 

(1985:1100) är skolbarnomsorgens uppgift idag att ”komplettera skolan samt erbjuda barn en 
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meningsfull fritid och stöd i utvecklingen”. (2 a kap. § 3). Det förändrade uppdraget blir därmed 

klart.  

Enligt Rohlin (2001) är fritidshemmets förändrade uppdrag en följd av många politiska och 

fackliga argument. Allteftersom forskningen inom pedagogik och utvecklingspsykologi har 

förändrats har argumenten modifierats. Rohlin nämner tre faktorer som påverkat formen på 

dagens fritidshemsverksamhet och dess uppdrag. Dels kostnaderna, dels att fritidshemmets 

verksamhet är frivillig till skillnad från skolans obligatoriska verksamhet, samt en förändrad 

kunskapssyn som vi återkommer till nedan. Skolverkets allmänna råd (2007) kan hjälpa oss att 

förtydliga fritidshemmets uppdrag. Dels ska fritidshemmet komplettera skolan tidsmässigt vilket 

handlar om den tid under dagen då barnen inte går i skolan. Denna tid är den vi kallar fritidstid, 

det vill säga den tid under dagen som är före och efter skoltid. Fritidshemmet ska även 

komplettera skolan innehållsmässigt vilket innebär att fritidshemsläraren under skoltid är delaktig 

i barnens utveckling och lärande, utifrån ett annat perspektiv än tidigareläraren. 

Fritidshemsläraren ska med sin specifika kompetens stödja barnens fysiska, intellektuella, sociala 

och emotionella utveckling. 

2.3 Fritidshemmets verksamhet 

Fritidstiden är som tidigare nämnts barnens skolfria tid. På morgonen innan skolan börjar och på 

eftermiddagen då skolan slutar erbjuds barn vars föräldrar arbetar, en meningsfull fritid inom 

ramen för fritidshemsverksamheten. Skolverkets allmänna råd (2007) beskriver innehållet i 

verksamheten som varierat och anpassat efter barngruppens behov. Fritidshemmet ska vara tryggt, 

roligt och stimulerande. Verksamheten är starkt färgad av Vygotskys teori om den proximala 

utvecklingszonen (se Daniels, 2005; Rieber 1998 eller Vygotsky, 1997). Utifrån Vygotskys teori 

ses leken som ett bra redskap för lärande eftersom vi lär tillsammans med andra. I leken lär sig 

barn att samarbeta och med hjälp av någon mer erfaren människa antingen en vuxen eller ett 

annat barn, främjas deras utveckling. Genom att se till barnens intressen och uppmuntra initiativ 

till lek kan de motiveras och engageras. Fritidshemslärarens arbetssätt kännetecknas enligt Klerfelt 

(1999) av att hon fungerar som förebild för barnen genom att inte enbart leda verksamheten utan 

också vid behov delta i den. 

Verksamheten innefattar förutom lek, fysisk aktivitet, skapande verksamhet såsom drama, musik, 
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dans, bild och form samt studiebesök, utflykter och måltider. Enligt Hansen (1999) anser 

fritidshemslärarna själva att de använder sig av dessa så kallade praktisk-estetiska delarna som 

verktyg, för att arbeta med barnens generella utveckling. Det vill säga barnens fysiska, 

intellektuella, sociala och emotionella utveckling. Klerfelt (1999) understryker fritidshemmets 

ansvar för barns socialisering och menar att fritidshemslärarna med sin kompetens, har en viktig 

roll när barnen i fördjupad mening ska utveckla förmågor som social och emotionell kompetens. 

På fritidshemmet utgår personalen från en inställning om att barn hela tiden utvecklas och lär i 

alla situationer och att barn är så kallade medskapare av sin egen utveckling och sitt lärande 

(Skolverket, 2007). Fritidshemslärare definierar enligt Hansen (1999) pedagogisk verksamhet 

utifrån den vuxnes medvetna förhållningssätt, till skillnad från tidigarelärare som anser att en 

pedagogisk verksamhet är planerad och strukturerad med tydligt formulerade kunskapsmål i form 

av läsning, skrivning och räkning. Spontana situationer som uppstår exempelvis konflikter, blir av 

pedagogisk karaktär då fritidshemsläraren medvetet följer dessa och hjälper barnen vid behov. 

Även andra situationer som exempelvis samlingar och måltider ges en pedagogisk innebörd 

utifrån fritidshemslärarens medvetna förhållningssätt. 

Att arbeta med barns generella utveckling kan alltså beskrivas som att ge dem de verktyg som 

krävs för att klara vardagen. Eller som regeringen (refererad i Rohlin, 2001) valt att formulera de 

nyckelkompetenser som barn i framtiden kommer att behöva; samarbetsförmåga, självförtroende, 

självständighet, förmåga att kommunicera, att tänka själv, att ta initiativ och att lösa problem. 

Tack vare ett medvetet förhållningssätt hos vuxna genererar vardagssituationer till livsviktig 

kunskap och ett vidgat kunskapsbegrepp samt en förnyad syn på undervisning känns därmed 

befogat/d. 

Forskning kring fritidshemslärarens kompetensområde betonar ansvaret att arbeta med barns 

sociala kompetens (se Callander, 1999; Hansen, 1999; eller Rohlin, 2001). Vad är då 

definitionen på social kompetens? Ogden (2003) definierar social kompetens likt följande: ”Social 

kompetens är relativt stabila kännetecken i form av kunskaper, färdigheter och förhållningssätt, som 

gör det möjligt att etablera och vidmakthålla sociala relationer.” (s. 223). Han menar vidare att 

barns sociala kompetens har betydelse för både psykisk hälsa och förmåga att hantera stress. 
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2.4 Salutogent perspektiv och KASAM 

Rohlin (2001) uttrycker ett behov av ”nya” teorier som kan legitimera de förändringar som skett 

vad gäller organisation, innehåll och arbetssätt i skola och fritidshem. Enligt henne är Piagets teori 

om hur barn utvecklas i olika stadier, inte längre lika aktuell. Därför vill vi belysa 

fritidshemspedagogiken utifrån ett salutogent perspektiv. Med hjälp av Antonovskys teori Känsla 

av sammanhang vill vi förklara hur en fritidshemslärare kan bidra till barns utveckling och lärande 

med sin specifika kompetens, även under skoltid. Vår ledstjärna är det förändrade 

kunskapsbegreppet som tidigare beskrivits. 

Enligt Antonovsky (1991, 2005) innebär ett salutogent perspektiv att man till exempel inom 

vården fokuserar på vad som gör människor friska istället på vad som gör dem sjuka. Att man blir 

sjuk beror inte alltid på en specifik sjukdom utan har ofta med människans psyke och stress att 

göra. Det som anses viktigt är faktorer och processer som kan påverka en individ mot en positiv 

utveckling, det vill säga vad som får individen att klara sig och må bra. Antonovsky såg att vissa 

människor hade lättare än andra att hantera olika stressfaktorer. Med stressfaktorer menas 

händelser, situationer och upplevelser som påverkar individen känslomässigt. För att förklara vad 

det är som gör att dessa människor klarar att hantera stress bättre än andra använde Antonovsky 

begreppet Känsla av sammanhang (KASAM). Vi har tagit del av den kritik som finns mot 

Antonovskys teori. Forskaren Carol Tishelman (Forskningsnämnden, 1998) kommenterar att 

KASAM kan tolkas på många sätt. Hon nämner även att det inte bör ses som en mall med färdiga 

slutsatser, utan mer som förslag som kan leda vidare till diskussioner och funderingar. 

2.4.1 KASAM-teorin och fritidspedagogik 

Enligt Barnombudsmannen [BO] (BR 2003:02) ställs det idag högre krav på oss vuxna och även 

barn påverkas av detta. Barns oro och upplevelse av otrygghet blir till stressfaktorer som de 

behöver lära sig att hantera. Stresshantering blir därmed en förmåga som barn behöver hjälp att 

utveckla. BO efterlyser den kompetens som behövs inom skolan för att kunna möta dessa behov. 

Antonovsky (1991, 2005) menar att utifrån förståelse för en människas historia och bakgrund 

kan man hitta faktorer som bidrar till en positiv utveckling. Ju högre grad av KASAM en 

människa har, det vill säga ju starkare den är, desto bättre klarar hon av att hantera utmaningar. 

Utifrån läroplanen (Lpo94) kan vi konstatera att en viktig del i skolans uppdrag är att utgå från 
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barnens bakgrund och tidigare erfarenheter samt att ge barnen överblick och sammanhang. 

Antonovsky delar in en människas känsla av sammanhang i tre komponenter; begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet, och menar att dessa är beroende av varandra. Begriplighet har 

att göra med hur man förstår sina upplevelser, hanterbarhet hur man bedömer sin egen förmåga 

att klara av en viss situation och slutligen meningsfullhet hur delaktig man känner sig i det som 

sker. Människor som har en god balans mellan dessa komponenter har en stark KASAM och 

upplever därmed en högre grad av välbefinnande. KASAM går enligt Antonovsky att påverka 

genom barnets samspel med omgivningen. Enligt Skolverkets allmänna råd (2007) är det 

fritidshemslärarens ansvar att handleda barnen på ett sådant sätt att de stärks i sin utveckling och 

känner välbefinnande. På fritidshemmet är det av stor vikt att samspel inom gruppen fungerar 

och att personalen arbetar för vi-känsla och bra kompisrelationer. Trots ett gruppinriktat 

arbetssätt ser fritidshemslärarna till det enskilda barnets behov och arbetar för att stärka barnets 

identitet i gruppen. Utifrån ett salutogent perspektiv skulle fritidshemslärare fokusera mer på det 

som barnen faktiskt kan och det de är bra på istället för vice versa. På fritids uppmuntras barnen 

till egna initiativ och till att våga pröva olika handlingsalternativ. De ska trivas, känna tillit, lugn, 

lust och nyfikenhet samt att de ska uppleva sin fria tid som meningsfull. Det är av stor betydelse 

att barnen tillåts vara aktiva och delaktiga i verksamhetens utformning, att de ges möjlighet att 

framföra sina åsikter, synpunkter och önskemål och att de får känna ansvar. Enligt läroplanen 

(Lpo94) ska skolan främja barnens harmoniska utveckling och hjälpa dem att utveckla tillit till sin 

egen förmåga att arbeta självständigt och lösa problem. 

2.5 Skoltid och samverkan 

Läroplanen för den obligatoriska skolan, förskoleklassen och fritidshemmen (Lpo94) ger tydliga 

signaler om att samarbete mellan verksamheterna skall äga rum: ”Samarbetsformer mellan 

förskoleklass, skola och fritidshem skall utvecklas för att berika varje elevs mångsidiga utveckling 

och lärande” (s. 14). Hur dessa samarbetsformer kommer till uttryck i den dagliga verksamheten 

varierar ute i skolorna liksom hur långt man kommit i utvecklingen av samverkan. Rohlin (2001) 

förklarar att samarbetet skall ske i form av arbetslag som innefattar olika kompetenser. 

Arbetslagen bidrar till en helhetssyn på barnet och dess utveckling och lärande. Tillsammans 

bildar förskollärare, tidigarelärare och fritidshemslärare en gemensam verksamhet, det vill säga att 
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de delar samma grundsyn. 

Hansen (1999) pekar på en viktig aspekt som påverkar samarbetet mellan fritidshemslärare och 

tidigarelärare, nämligen att tidigarelärare har en högre yrkesstatus. Idag har samhället högre krav 

på skolan i form av kunskapsmål som barnen ska uppnå vilket gör att skolan framstår som 

dominerande i förhållande till fritidshemmet. Fritidshemslärarens yrke är enligt Hansen många 

gånger ifrågasatt av både föräldrar och andra lärare och det kan bidra till att en fritidshemslärare 

har svårare än andra lärare att bygga upp en stark yrkesidentitet. Studier som fokuserat på 

samverkan mellan tidigarelärare och fritidshemslärare beskriver mötet som inte helt 

oproblematiskt. Callander (1999) slår fast att de arbetslag som fungerar bra är de där 

fritidshemslärarna underordnat sig tidigarelärarna och där de fungerar mer som hjälplärare än 

som kompletterande yrkeskategori med unik kompetens. Han ser detta som förödande för 

fritidshemslärarna och menar att så länge skolan inte är mottaglig för fritidshemslärares 

kompetens kan de heller inte komplettera undervisningen. 

Ursbergs (1996) studie om fritidshemslärares förhållningssätt i samspel med barngrupper på 

fritidshemmet visar att man kan se fritidshemslärarens yrkesroll utifrån två synsätt. Den kollektiva 

yrkesrollen är den som växt fram och formats av yrkets historiska utveckling det vill säga ramarna 

för yrkeskompetensen. Den individuella yrkesrollen är den fritidshemsläraren själv utformar 

utifrån sin personliga inställning till verksamhetens uppdrag. Studien visar att den individuella 

yrkesrollen skiljer fritidshemslärare emellan vilket framträder i deras förhållningssätt till barnen i 

planerade aktiviteter under fritidstid. Ursberg finner vidare tre interaktionsstilar varav en mest 

liknar en traditionell tidigarelärare. Vi kan utifrån forskningen konstatera att fritidshemslärare 

visar tendenser till att anamma tidigarelärares arbetssätt i samverkan under skoltid. Hansen 

(1999) kan också se tendenserna till att fritidshemsläraren underordnar sig tidigareläraren och 

anammar dennes arbetssätt. Men hon kan däremot inte se det motsatta förhållandet i sin studie, 

det vill säga att tidigarelärare skulle underordna sig fritidshemslärare och anamma dennes 

arbetssätt. 

2.5.1 Barns raster utifrån ett samverkansperspektiv 

Fritidshemslärarens kompetensområde benämns enligt Rohlin (2003) som de Fria 

lärandemiljöerna. Dessa innefattar förutom fritidstid; raster, håltimmar och ickeklassrumsbunden 
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undervisning som exempelvis biblioteksbesök, idrottsdagar, natur- och studiedagar. Barns raster 

under skoltid faller inom kategorin barns fria tid och därmed inom fritidshemslärarens 

kompetensområde. I Hansens (1999) studie kan vi tydligt se att synen på barns raster skiljer sig 

mellan fritidshemslärare och tidigarelärare. Tidigarelärare definierar rasten som av ickepedagogisk 

karaktär men som indirekt kan påverka barns lärande eftersom barns välbefinnande har betydelse 

för hur de kan tillägna sig klassrumsundervisningen. Fritidshemslärare skiljer däremot inte rasten 

från övrig fritidstid i fråga om pedagogisk innebörd. Men när det gäller arbetssättet under rasterna 

finner Hansen inte några skillnader mellan yrkeskategorierna. 

Vi kan skönja en inre konflikt hos fritidshemslärare där man trots en syn på barns raster som 

pedagogisk verksamhet ändå inte förhåller sig till situationen som sådan. Hansen (1999) förklarar 

detta som att fritidshemslärare inte vill bli övervältrad en för lärare mindre attraktiv arbetsuppgift. 

Hon menar att lärarnas högre yrkesstatus spelar en betydande roll, att rastvakta klassas som en 

lågstatusuppgift. Tidigarelärares definition av vad en rast är skiljer sig från fritidshemslärares, och 

är den dominerande. Callander (1999) tar också upp rastvaktsfrågan som en konfliktfylld del i 

mötet mellan yrkeskategorierna. Han betecknar rasterna som en gråzon som lärare alltid haft 

ansvar för men som nu lärarna vill att fritidshemslärarna ska ta mer ansvar för. Skolverkets 

allmänna råd (2007) understryker att: ”Strävan efter en gemensam grundsyn innebär inte att olika 

verksamheters egenart skall suddas ut” (s. 33). Fritidshemmets förändrade uppdrag och den nya 

roll som fritidshemsläraren har under skoltid innebär med andra ord att hon ska komplettera 

tidigareläraren med en kompetens som tidigareläraren inte har, och vice versa. 

2.6 Vad sker under barns raster? 

I England har många skolor minskat ner rasterna både i antal och i längd eftersom vissa anser att 

de tar för mycket tid från övriga ”viktigare” skolämnen. Där har man börjat fundera över raster, 

som länge varit accepterade som den tid på dagen då lärare fick sin rast medan barnen kunde 

springa av sig. Många anser att de är bra i sin nuvarande form medan andra anser att en ändring 

är nödvändig för att ta itu med de problem som exempelvis mobbning som förekommer när 

många barn är ute samtidigt (Blatchford & Sharp 1994). För drygt ett år sedan fattade regeringen 

ett beslut att satsa 40 miljoner kronor mot mobbning. Skolministern Jan Björklund ansåg att 

”Sverige har varit ett u-land när det gäller mobbningsbekämpning” (Utbildningsdepartement 
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2007). 

Det engelska ordet ”playground” beskriver bättre vad som händer i den miljön än det svenska 

ordet ”skolgård”. Det är på skolgården som barnen träffar, leker med och interagerar med 

varandra i en relativt ostrukturerad miljö (Blatchford & Sharp, 1994). Här har de möjlighet att 

vara tillsammans med en stor grupp jämnåriga och styra över sin egen tid. För många är detta den 

enda möjlighet de har att, i en utomhusmiljö leka med en stor grupp kamrater. 

Höistad (2005) definierar mobbning som: ”När en eller flera personer upprepade gånger, under 

en längre tid, utsätter en eller flera individer för medvetna, aktiva destruktiva handlingar och/eller 

uteslutning.” (s.73). Mobbning innefattar allt ifrån våldshandlingar och förstörelse av egendom 

till retningar och ryktesspridning. Vissa former är svårare att upptäcka än andra, särskilt om de 

sker utanför klassrummet som exempelvis på de platser i skolan som är dåligt övervakade av vuxna 

(Eriksson, Lindberg, Flygare & Daneback 2002). Även om alla inom skolans värld är medvetna 

om problemet, finns det mycket kvar att göra för att få bukt med mobbningen. Olweus (1991) 

påstår att det inte finns några mobbningsfria skolmiljöer: ”När flera individer är tillsammans, 

särskilt om de inte själva fått välja medlemmarna i gruppen, måste man räkna med att det kan 

uppstå tendenser till mobbning.” (s.51). Baserat på forskning inom problembeteende anser han 

att en god skolmiljö utmärks av värme, intresse och engagemang från vuxna. Han påstår i sitt eget 

program mot mobbning att en av kärnkomponenterna är att ha ett bättre rastvaktssystem 

(Olweus 2007). 

Salmivalli och Willför-Nyman (2007) menar att en mobbare behöver vittnen för att demonstrera 

sin makt och att risken därför är stor för mobbningsincidenter under rasterna eftersom många 

barn är ute med relativt få vuxna. Vid årsskiftet 1982/83 rapporterade dagspressen i Norge om tre 

pojkar i 10–14-årsåldern som hade begått självmord troligen på grund av mobbning. Detta blev 

början till en stor debatt om mobbning i skolor. Bland annat i en undersökning som omfattade 

över 40 skolor i Bergen kom Olweus (1991) fram till att det fanns ett tydligt samband mellan 

lärartäthet under rasterna och förekomsten av mobbning . Han menar att ju fler lärare som är ute 

på rasten desto mindre mobbningsincidenter inträffar. Olweus (2007) vill ändå mena att antalet 

lärare som är ute på rasterna inte är det viktigaste; det är hur motiverade de är i sin uppgift samt 

hur kunniga de är i att hantera de mobbningssituationer som uppstår som har betydelse. 

Solveig Hägglund (2007) tar upp det faktum att eftersom barn har skolplikt måste de infinna sig 
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på skolan varje dag tillsammans med många andra barn. På rasterna är de ibland ute med flera 

hundra andra barn. Hon menar att de platser där de har möjlighet att dra sig undan för att vara 

ostörda är ofta väldigt få. Om ett barn som medvetet har sökt lugn och ro sedan blir ”upptäckt” 

av en orolig vuxen har det barnet berövats en stunds ensam avkoppling. Bara för att ett barn vill 

vara för sig själv ibland behöver det inte betyda att detta barn är ett mobbningsoffer. 

Fritidshemslärare poängterar enligt Hansen (1999) att barn behöver få klara sig själva och kunna 

känna att de vuxna litar på att de gör det. Det är en del av självständighetsträningen. De 

motsätter sig tidigarelärares syn att ”vakta” barnen men framhåller fortfarande ett medvetet 

förhållningssätt. 

2.6.1 Barns raster och social kompetens 

Enligt Pellegrini och Blatchford (2002) efterlyser politiker i USA och Storbritannien program för 

att lära ut social kompetens. Detta eftersom social kompetens kan förebygga asocialt beteende hos 

barn. De menar att social kompetens utvecklas när barn får umgås och leka med varandra just 

under raster i skolan. Studier av bland annat Pellegrini och Bjorklund (1997) visar att raster 

mellan teoretiska lektioner hjälper barnen att prestera bättre. 

Förmiddagens rast och lunchrasten är gyllene tillfällen för barn att utveckla sin sociala kompetens, 

både tillsammans med andra barn och även med de vuxna som är närvarande (Pellegrini & 

Blatchford, 2002). Ihrskog (2006) menar att barn måste ha en social kompetens för att kunna 

skapa relationer till andra, och de barn som blir uppmärksammade får en ökad lust till nya 

upplevelser och kontakter. Hon säger även att socialt kompetenta barn ofta har en god 

självuppfattning liksom Fopma-Loy (2000) påstår att barn i åldrarna 7–9 år inser sina egna 

sociala brister vilket gör att de blir ännu mer tillbakadragna och utanför ”gänget”. Om inte dessa 

barn uppmärksammas i den åldern (av bl.a. skolpersonalen) kan de bli deprimerade och ängsliga 

senare i livet. Fopma-Loy menar också att barn som känner sig utanför ofta uppför sig på ett 

negativt sätt och att detta i sin tur leder till att andra barn och i vissa fall även lärare behandlar 

dessa barn annorlunda än de mer socialt kompetenta. Ihrskogs studie (2006) visar hur viktigt det 

är för barn att ha kompisar. Därför är det viktigt att de vuxna ser till att skapa både goda 

relationer mellan sig själv och barnen, samt att de skapar de rätta förutsättningarna för barnen att 

skapa relationer sinsemellan. Hon tror att fritidshemsläraren måste koncentrera sig på området 

kompisrelationer ännu mer under skoltiden. Med detta sagt att fritidshemslärarens pedagogik inte 
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har kommit till sin rätt i samverkan under skoltiden. 

2.7 Sammanfattning 

Fritidshemslärarens förändrade uppdrag innebär att hon ska komplettera tidigareläraren med sin 

specifika kompetens. En kompetens som innebär att arbeta med barns generella utveckling det 

vill säga att hjälpa barn att utveckla de förmågor som krävs för att klara sig i dagens samhälle. 

Förmågor som social kompetens, emotionell kompetens och stresshantering likställs med 

kunskap. Men forskning visar att fritidshemslärare har en tendens att anamma tidigarelärares 

arbetssätt. 

Raster är av stor betydelse för att barn ska utveckla social kompetens och det är de vuxnas ansvar 

att raster fungerar. Fritidshemslärarens kompetens innefattar barns raster. 
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3 Syfte 

Vi har beskrivit möjligheterna till hur fritidshemsläraren med sin specifika kompetens kan bidra 

till barns utveckling och lärande under skoltid. Vårt syfte är att undersöka om fritidshemslärarens 

kompetens tas tillvara under barnens raster. 

3.1 Frågeställningar 

- Vilken inställning har fritidshemslärare och tidigarelärare till att vara rastvakt? 

- Vilket arbets- och förhållningssätt tillämpar fritidshemslärare och tidigarelärare under 

barns raster? 

- Hur anser fritidshemslärare och tidigarelärare att rastvakten som arbetsuppgift kan göras 

mer attraktiv? 
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4 Metod 

4.1 Urval och bortfall 

Genom att göra ett obundet slumpmässigt urval kan enligt Bryman (2007) risken för subjektiva 

val minska och alla som ingår i populationen har samma möjlighet att komma med i urvalet. I 

vårt urval innebär detta att alla grundskolor inom Jönköpings kommun hade samma möjlighet att 

komma med i urvalet. Vi hade för avsikt att undersöka inställning hos anställda fritidshemslärare 

och tidigarelärare i år 1–3. Vårt urval omfattade tolv skolor. 

I undersökningen har fyrtio fritidshemslärare, fyrtiotre tidigarelärare, sju förskolelärare, en 

elevassistent samt en resurslärare svarat på enkäten. Men i resultatet redovisas endast 

fritidshemslärare och tidigarelärares svar eftersom de med annan anställningsform inte är relevant 

för vår undersökning. 

Vi lämnade ut 135 enkäter och fick svar på 92 vilket innebär en svarsfrekvens på 68,2 % det vill 

säga ett externt bortfall på 31,8 %. Enligt Mangione (1995) anses en svarsfrekvens mellan 60–70 

% i en enkätundersökning som acceptabelt antal svar. Enkäten innehöll nitton kryssfrågor som 

bearbetas i analysen, och på dessa framkom ett internt bortfall på 3,4 %. Eftersom det interna 

borfallet är lågt med tanke på att enkäten innehöll relativt många frågor, har vi valt att bortse från 

det och analysera de svar vi fått. I fråga 22 som var en öppen fråga utan kryssalternativ framkom 

ett internt bortfall på 7,6 % vilket också är lågt med tanke på hur många som svarat på enkäten. 

Med etiska hänsyn ville vi att respondenterna skulle kunna svara anonymt på enkäterna varför vi 

skickade med kuvert att samla in dem i och de skolor som svarade på enkäterna var ovetande om 

vilka andra skolor som deltog i undersökningen. 

4.2 Enkäten 

Enkäten syftar till att beskriva fritidshemslärares och tidigarelärares inställning till organisation, 

arbets- och förhållningssätt vad det gäller rastvakten som arbetsuppgift. Enligt Bryman (2007) är 

det viktigt att göra en enkät så enkel och tydlig som möjligt varför vi i enkäten till stor del har 

slutna frågor. Frågorna består av fyra svarsalternativ för att de som svarar inte ska kunna välja ett 

neutralt svar vilket gör det lättare för oss att påvisa skillnader mellan yrkeskategorierna. För att 
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inte gå miste om värdefulla synpunkter och kommentarer har vi enligt Cohen, Manion, & 

Morrison,(2005) valt att öppna de tre sista frågorna. Dessa frågor utgör enkätens kvalitativa 

inslag. En av dessa (fråga 22) hade som tidigare nämnts inga kryssalternativ eftersom vi där ville 

att respondenterna fritt skulle få berätta vilka arbetsuppgifter de prioriterar ute på barns raster. 

Vi har i enkäten även valt att ta med förskolelärare (fråga 3, 7d och 11) för att undvika eventuell 

irritation över undersökningens fokus på skillnader mellan fritidshemslärare och tidigarelärare. 

Irritation som i sin tur skulle kunna leda till att syftet med vår undersökning missuppfattas. Vårt 

syfte var inte att ställa yrkeskategorierna mot varandra för att se vem som gör ”mest rätt” i arbetet 

ute på barns raster vilket kan ha varit intrycket annars. Enkäten bifogas i bilaga 1. 

4.3 Tillvägagångssätt 

Genom att göra en surveystudie av kvantitativ karaktär vill vi beskriva huruvida 

fritidshemslärarens kompetens tas tillvara under barns raster. Vi valde att göra en 

enkätundersökning för att kunna nå ut till ett större antal respondenter än om vi hade gjort 

kvalitativa intervjuer eller observationer. För att få respons på enkätens frågeformuleringar gjorde 

vi en pilotstudie i en angränsande kommun. Fem fritidshemslärare och fem tidigarelärare fick 

kommentera de frågor de uppfattade som svårtolkade. Nio svarade och med hänsyn till deras 

kommentarer reviderade vi enkäten för att den skulle bli så tydlig som möjligt. Därmed lade vi 

ingen vikt vid resultatet i pilotstudien. 

Vi tog kontakt med samtliga skolor via telefon och vände oss i första hand till rektorer, men 

kontaktade även någon i arbetslagen då rektorn inte gick att nå. Detta för att försäkra oss om att 

det var okej att vi kom och delade ut enkäten nästa dag, och även för att se hur många som ingick 

i arbetslagen. Vi lämnade personligen över enkäterna till rektorn eller någon i arbetslaget och var 

noga med att inte avslöja för mycket om oss själva som till exempel vilken inriktning vi gick. Allt 

för att undvika att förutfattade meningar skulle uppstå gällande vår studies syfte. 

Vi kom överens om vilken dag vi skulle komma och hämta enkäterna igen. Respondenterna fick 

en vecka på sig att fylla i dem, eftersom vi ansåg att det var lagom lång tid. Mangione (1995) 

understryker vikten av att påminna respondenterna. Vi gjorde detta dagen innan vi hämtade 

enkäterna genom att ringa till samtliga skolor. Det hade dessutom varit en helgdag och en 

”klämdag” under tiden enkäterna varit ute på skolorna vilket kan vara en bidragande orsak till det 
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externa bortfallet. Onsdagen den sjunde maj hämtade vi personligen in enkäterna ute på skolorna. 

Ett tackkort (se bilaga 5) och en kopia av den reviderade uppsatsen skickas till samtliga skolor 

som deltagit i vår undersökning. 

4.4 Data-analys 

Vid bearbetning av det insamlade materialet använde vi oss av statistikprogrammet SPSS där vi 

lade in samtliga frågor, förutom fråga 22 som alltså inte hade kryssalternativ. Med hjälp av Mann 

Whitney kunde vi påvisa signifikanta skillnader mellan yrkeskategorierna i fem frågor vilket 

innebär att skillnaderna enligt Wahlgren (2005) är statistiskt säkerställda. Vi analyserade nitton 

frågor genom att göra ett ickeparametriskt test på två oberoende stickprov från samma 

population, alltså fritidshemslärare och tidigarelärare. Testet kallas enligt Wahlgren Wilcoxons 

rangsummatest. Det innebär att vi har rangordnat svarsalternativen från 1–4, där instämmer inte 

alls är 1. Vi valde att först analysera dessa fem frågor för att se vari skillnaden fanns. Därefter 

analyserade vi de tre öppna frågorna var för sig och slutligen de resterande tolv frågorna som inte 

visade på signifikanta skillnader mellan yrkeskategorierna. 

För att analysera de tre öppna frågorna tog vi hjälp av de olika steg som Bryman (2007) beskriver 

vid kodning av kvalitativa data. Dessa går i korta drag ut på att man går igenom materialet flera 

gånger för att hitta de likheter som gör det möjligt att dela in materialet i kategorier. Fråga 21 

hade både kryssalternativ med påvisad signifikant skillnad och utrymme för kommentarer. 

Kommentarerna analyserades genom att vi delade in fritidshemslärares och tidigarelärares positiva 

respektive kritiska kommentarer om deras inställning till att vara rastvakt. På fråga 22 som var en 

öppen fråga utan kryssalternativ fann vi sju kategorier som beskriver fritidshemslärares och 

tidigarelärares prioriterade områden ute på barns raster. Vid analys av fråga 23 tog vi hänsyn till 

samtliga förslag som var av olika karaktär inom varje yrkeskategori, om hur rastvakten som 

arbetsuppgift kan göras mer attraktiv. 

4.5 Validitet och Reliabilitet 

Enkätanvändning innebär en möjlighet till större urval, vilket i sin tur enligt Bryman (2005) 

minimerar risken för fel eller skevheter i urvalet det vill säga samplingsfel. Felet i vårt urval består 

i att fler tidigarelärare än fritidshemslärare har svarat men skillnaden är liten, endast tre personer. 
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Enligt Cohen, Manion & Morrison (2005) uppmuntrar en anonym enkät till större ärlighet än 

en intervju men nackdelen kan vara ett högt bortfall. Vi kan inte veta om alla respondenter har 

gett ärliga svar på enkätfrågorna och vi vet inte heller om resultatet blivit detsamma om vi fått in 

alla enkäter men vi kan hävda att bortfallet är inom en acceptabel nivå. Att vi lämnade ut och 

hämtade enkäterna personligen gjorde att risken för bortfall minskade. För att stärka validiteten i 

vår studie gjorde vi även en pilotstudie för att se hur frågorna i enkäten uppfattades. I vår 

undersökning kan vi med hög säkerhet generalisera resultaten av fem frågor till populationen, det 

vill säga att vi kan uttala oss om fritidshemslärare och tidigarelärare i Jönköpings kommun. 

4.6 Förtydligande av resultatredovisning 

I resultatets första del presenteras de tre öppna frågorna varav en har visat på signifikanta 

skillnader mellan yrkeskategorierna. Där presenteras även resultatet av de övriga fyra frågorna 

med signifikanta skillnader. I resultatets andra och sista del presenteras de resterande frågorna 

som alltså inte visat på signifikanta skillnader och som inte heller varit öppna för kommentarer. 

Båda delarna följer en uppdelning om arbets- och förhållningssätt samt organisation. Fråga 7d 

och 11 som berör förskolelärare har inte analyserats och behandlats därmed inte i resultatet, inte 

heller de svar som angivits av förskollärare, elevassistent och resurslärare. 
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5 Resultat 

Fyrtio fritidshemslärare och fyrtiotre tidigarelärare har svarat på enkäten som förutom 

bakgrundsvariablerna innehöll nitton frågor. I resultatets första del presenteras de frågor som varit 

öppna för kommentarer och/eller visat på signifikanta skillnader mellan yrkeskategorierna, med 

hjälp av tabeller och kommentarer. I resultatets andra del presenteras resterande tolv frågor i en 

sammanfattande text. Men först visas en översiktlig tabell. Tabell 1 visar en översikt av samtliga 

analyserade enkätfrågor förutom fråga 22 som inte hade kryssalternativ. 

5.1 Översiktlig tabell 

Tabell 1Tabell 1Tabell 1Tabell 1 Medianvärden för jämförelse mellan fritidshemslärare (n=40 )och

tidigarelärare (n=43) gällande enkätfrågor 6-23

Fritidshemslärare Tidigarelärare

Enkätfrågor Md Md

Parter bra överens    3**    3**
Jämn tidfördelning 4 3
Tidigarelärare mer tid    2**    1**
Fritidshemslärare mer tid    1**    2**
Tidsfördelning fungerar 3 3
Tidigarelärare mest tid 1 1
Fritidshemslärare mest tid    2**    1**
Blir ofta tillfrågad 1,5 1
Brukar erbjuda mig 2 2
Anordnar aktiviteter 1 1
Anordna fler aktiviteter 2 2
Spelar viktig roll 4 4
Deltar i barnens lek 2 2
Delta mer i barnens lek 2 2
Främsta rastvaktsuppgiften 3 3
Positiv inställning arbetslag 3 3
Positiv inställning personlig    4**    3**
Kan göras mer attraktiv 2,5 2
** Signifikant skillnad mellan yrkeskategorierna, p <0.05
Not . Signifikansvärdet i fråga Parter bra överens beror på spridningen.  
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5.2 Signifikanta skillnader och öppna frågor 

5.2.1 Arbets- och förhållningssätt 

Resultatet i tabell 2 visar hur fritidshemslärare och tidigarelärare ställer sig till att vara rastvakt. 

Fritidshemslärarna är mer positivt inställda till att vara rastvakt än tidigarelärare. Skillnaden 

mellan yrkeskategorierna är signifikant. Det visar sig även i kommentarerna där fritidshemlärarna 

hade sex kritiska och tjugoen positiva kommentarer och tidigarelärarna hade tjugoen kritiska och 

nitton positiva. Fritidshemslärarnas mest nämnda positiva kommentar handlar om att få en 

helhetssyn på barnens hela dag och den mest nämnda kritiska kommentaren handlar om att det 

är mindre roligt att vara rastvakt när det är dåligt väder. Tidigarelärarnas mest nämnda positiva 

kommentar handlar om att observera lek och socialt samspel och den mest nämnda kritiska 

kommentaren handlar om att de inte har tid till förberedelse eller efterplock kring de lektioner 

som är i direkt anslutning till rastvakten. Tidigarelärarnas mest kritiska kommentar bekräftar 

resultatet i fråga 23 om de förslag till förändring som nämndes för att rastvaktsuppgiften ska bli 

mer attraktiv. För summering av samtliga kommentarer se bilaga 2. 

Tabell 2 Tabell 2 Tabell 2 Tabell 2 Jag är positivt inställd till att vara rastvakt (fråga 21) N=83

Fritidshemslärare  Tidigarelärare
Svarsalternativ f % f %
Instämmer inte alls 0 0 1 2,3
Instämmer till viss del 1 2,5 12 27,9
Instämmer till stor del 18 45 16 37,2
Instämmer helt 21 52,5 14 32,6  

Tabell 3 visar sju kategorier som representerar prioritetsområden ute på barns raster under 

skoltid. Det finns inga märkbara skillnader i prioriterade rastvaktsuppgifter mellan 

fritidshemslärare och tidigarelärare. Det högst prioriterade området är att finnas tillhands vilket 

betyder att den vuxne som är ute har ett förhållningssätt som kännetecknas av att finnas tillhands 

för alla barn. Aktiviteter/aktivera är ett område där den vuxne prioriterar att skapa strukturerade 

aktiviteter för de barn som behöver eller som vill aktiveras. Delaktiga vuxna handlar om att den 

vuxne deltar i det som barnen gör exempelvis leker, samtalar eller bara umgås. Observera lek är ett 

område där den vuxne utifrån ett medvetet förhållningssätt observerar vad som händer i barnens 

fria lek som exempelvis socialt samspel. Konflikter är ett område där den vuxne förebygger genom 
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att uppmärksamma tendenser till bråk och även ingriper då konflikt blir ett faktum. Mobbning är 

ett område där den vuxne förebygger genom att uppmärksamma tendenser till mobbning och 

ingriper då mobbning sker. Annat innefattar tre kommentarer som rör andra områden än de 

tidigare nämnda: att se till att allergi- och diabetesbarn har det bra, att finnas till på bandy- och 

fotbollsplan där det finns flest barn, att finnas till där bollspel äger rum. Se samtliga kommentarer 

i bilaga 3. 

Tabell 3Tabell 3Tabell 3Tabell 3 Rastvakters prioritetsområden ute på barns raster (fråga 22)

             Fritidshemslärare n=71, Tidigarelärare n=72
  Fritidshemslärare      Tidigarelärare

Områden kom. % kom. %
Finnas tillhands 25 35,2 25 34,7
Aktiviteter/aktivera 8 11,3 6 8,3
Deltagande vuxna 11 15,5 11 15,3
Observera lek 5 7 6 8,3
Konflikter 8 11,3 8 11,1
Mobbning 13 18,3 14 19,5
Annat 1 1,4 2 2,8
Not . Antal kommentarer förkortas med kom.  

5.2.2 Organisation 

Tabell 4 visar att det råder delade meningar inom yrkeskategorierna. Hälften av fritidshemslärarna 

anser att rastvakten som arbetsuppgift kan göras mer attraktiv, liksom nästan en tredjedel av 

tidigarelärarna. Nedan sammanfattas i punktform de förslag som framkom i kommentarerna 

gällande vad som kan göras för att arbetsuppgiften ska bli mer attraktiv. De övriga (se bilaga 4) har 

vi inte kommenterat. Trots att spridningen i svaren finns inom yrkeskategorierna skiljer vi på 

dem. 

Tabell 4Tabell 4Tabell 4Tabell 4 Rastvakten som arbetsuppgift kan göras mer attraktiv (fråga 23) N=83

Fritidshemslärare  Tidigarelärare
Svarsalternativ f % f %
Instämmer inte alls 3 7,5 9 20,9
Instämmer till viss del 16 40 16 37,2
Instämmer till stor del 12 30 7 16,3
Instämmer helt 7 17,5 5 11,6
Internt bortfall 2 5 6 14  
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5.2.2.1 Fritidshemslärares kommentarer 

Fritidshemslärarnas sex första punkter handlar om organisationen kring rastvakten som 

arbetsuppgift. De förslag som nämns flest gånger är mer planerad rastverksamhet. De följande 

fem punkterna handlar om förhållningssätt och berör inställning till arbetsuppgiften. Det mest 

nämnda förslaget är att skifta benämning från rastvakt till rastvärd. Den sista punkten handlar om 

arbetssättet ute på rasten, det vill säga att delta mer i barnens lek. 

• Frigöra tid till att anordna aktiviteter 

• Mer planerad rastverksamhet 

• Fler personal ute minskar belastningen och gör att man har fler vuxna att prata med 

• Hitta en rättvis tanke vid utformning av rastvaktsschema 

• Göra en pärm med förslag på olika rastaktiviteter 

• Skapa enkla regler på skolgården som gäller för alla barn 

• Skifta benämning från rastvakt till rastvärd 

• Ge arbetsuppgiften större värde 

• Poängtera att rasten är lika viktig som lektionstid, när det gäller barns utveckling och 
lärande 

• Ändra sin negativa inställning till arbetsuppgiften 

• Barnens bästa i centrum 

• Delta mer i barnens lek 

5.2.2.2 Tidigarelärares kommentarer 

Tidigarelärarnas nio första punkter handlar om organisationen kring arbetsuppgiften. De förslag 

som nämns flest gånger handlar om stressmoment kring lektioner som har direkt anslutning till 

rasten. De tre sista punkterna handlar om förhållningssätt och berör inställning till 

arbetsuppgiften. Som exempel att rastvakt som arbetsuppgift bör anses mer som planerad 

verksamhet. 

• Inte ha lektion direkt efter att man haft rastvakten 

• Komma fram till lösningar kring förberedelser i klassrummet för att undvika stress 

• Fler organiserade aktiviteter 
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• Att någon ges tid till att förbereda roliga aktiviteter 

• Att rastvakten ingår i den vanliga planeringen 

• Prata igenom vilka tankar vi har kring rastvakten och våra uppdrag 

• Rätt att ta igen egen förlorad rast 

• Att det finns kläder att låna efter väder 

• Rastvakten skulle vara ett kriterium för högre lön 

• Hålla diskussionen levande om hur viktig uppgiften är 

• Att rastvakten anses mer som planerad verksamhet 

• Skifta benämning från rastvakt till rastvärd 

Trots att många förslag är lika mellan yrkeskategorierna kan vi i resultatet se att tidigarelärare i 

kommentarerna lägger mer vikt vid organisation kring arbetsuppgiften medan fritidshemslärarna 

lägger lika vikt vid organisation och förhållningssätt samt mindre vikt vid arbetssätt. 

Resultatet i tabell 5 visar att de flesta anser att de kommer överens vid utformning av 

rastvaktschema. Frågan har i vår analys ett signifikant värde. Detta beror på spridningen i svaren 

och betyder att fler fritidshemslärare än tidigarelärare har uppfattningen att parterna inte kommer 

överens. 

Tabell 5Tabell 5Tabell 5Tabell 5 Parter kommer bra överens (fråga 6) N=83

Fritidshemslärare  Tidigarelärare
Svarsalternativ f % f %
Instämmer inte alls 2 5 0 0
Instämmer till viss del 10 25 4 9,3
Instämmer till stor del 16 40 21 48,8
Instämmer helt 11 27,5 17 39,5
Internt bortfall 1 2,5 1 2,3  

Tabell 6 visar att mer än dubbelt så många tidigarelärare (86 %) än fritidshemslärare (40 %) har 

svarat att de inte alls instämmer i denna fråga. Fler tidigarelärare än fritidshemslärare har alltså en 

negativ inställning till att ansvariga för utformande av rastvaktschema ska sträva efter att 

tidigarelärare ska få mer tid än de har nu. Skillnaden är signifikant. 
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Tabell 6Tabell 6Tabell 6Tabell 6 Tidigarelärare bör få mer tid än de har nu (fråga 7b) N=83

Fritidshemslärare  Tidigarelärare
Svarsalternativ f % f %
Instämmer inte alls 16 40 37 86
Instämmer till viss del 13 32,5 2 4,7
Instämmer till stor del 2 5 3 7
Instämmer helt 6 15 1 2,3
Internt bortfall 3 7,5 0 0  

Tabell 7 visar att fler fritidshemslärare (72,5 %) än tidigarelärare (48,8 %) har svarat att de inte 

alls instämmer till att ansvariga för utformande av rastvaktschema bör sträva efter att 

fritidshemslärare ska få mer tid än de har nu (observera att bortsett från fritidshemslärarnas 

bortfall blir svarsfrekvensen 78,4 %). Ett sammanfattande resultat från tabell 6 och tabell 7 visar 

att inte någon av yrkeskategorierna vill att man i utformningen av rastvaktschemat ska sträva efter 

att de själva ska få mer tid än vad de har nu. 

Tabell 7Tabell 7Tabell 7Tabell 7 Fritidshemslärare bör få mer tid än de har nu (fråga 7c) N=83

Fritidshemslärare  Tidigarelärare
Svarsalternativ f % f %
Instämmer inte alls 29 72,5 21 48,8
Instämmer till viss del 7 17,5 14 32,6
Instämmer till stor del 1 2,5 5 11,6
Instämmer helt 0 0 3 7
Internt bortfall 3 7,5 0 0  

Tabell 8 visar att fler tidigarelärare (83,7 %) än fritidshemslärare (55 %) är negativt inställda till 

påståendet att fritidshemslärare har mest tid ute på barns raster. 40 % av fritidshemslärare anser 

dock att de har mest tid ute. Samtidigt anser de att man vid utformning av rastvaktsschema ska 

sträva efter en jämn tidfördelning men majoriteten av dem tycker att tidfördelningen fungerar i 

den dagliga verksamheten (se resultat fråga 7a och 8 nedan). 
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Tabell 8Tabell 8Tabell 8Tabell 8 Fritidshemslärare har mest tid ute (fråga 10) N=83

Fritidshemslärare  Tidigarelärare
Svarsalternativ f % f %
Instämmer inte alls 14 35 31 72,1
Instämmer till viss del 8 20 5 11,6
Instämmer till stor del 9 22,5 2 4,7
Instämmer helt 7 17,5 3 7
Internt bortfall 2 5 2 4,7  

5.3 Slutna frågor utan signifikanta skillnader 

Resultatet på de frågor som här redovisas visar inte på någon signifikant skillnad mellan 

fritidshemslärare och tidigarelärare. Detta innebär att båda grupperna har ungefär lika inställning 

i frågorna. Vi har valt att redovisa resultatet i procent som talar om inställningen hos dem som 

svarat på frågan eftersom det interna bortfallet är mycket litet (2 %). Vi skiljer även här på 

yrkeskategorierna för att vi ska kunna se fritidshemslärarens inställning i frågorna. Med positiv 

inställning menar vi de som instämmer helt och de som instämmer till stor del. Med negativ 

inställning menar vi de som instämmer till viss del och de som inte instämmer alls. 

5.3.1 Arbets- och förhållningssätt 

Samtliga respondenter i båda yrkeskategorierna har en negativ inställning till att de anordnar 

aktiviteter. Det vill säga att de som rastvakt sällan eller aldrig anordnar planerade aktiviteter för 

barnen (fråga 14). Samtidigt säger 20 % av fritidshemslärarna samt 14,3 % av tidigarelärarna att 

de skulle anordna fler planerade aktiviteter för barnen om fler rastvakter var ute (fråga 15). 

Samtliga fritidshemslärare har en positiv inställning till att de spelar en viktig roll ute på barns 

raster, liksom 97,6 % av tidigarelärarna (fråga 16). 78,9 % av fritidshemslärarna har en positiv 

inställning till att rastvaktens främsta uppgift är att finnas till hands liksom, 87,8 % av 

tidigarelärarna (fråga 19). Att finnas tillhands då barnen ber om hjälp anses alltså vara rastvaktens 

främsta uppgift enligt majoriteten i båda grupperna vilket bekräftar resultatet i fråga 22 om det 

högst prioriterade arbetsområdet. 

80 % av fritidshemslärarna har en negativ inställning till att de brukar delta i barnens lek, liksom 

83,3 % av tidigarelärarna (fråga 17). Majoriteten i båda grupperna säger att de som rastvakt sällan 
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eller aldrig deltar i barnens lek. Samtidigt skulle 25 % av fritidshemslärarna samt 23.3 % av 

tidigarelärarna delta mer i barnens lek om fler rastvakter var ute (fråga 18). 

5.3.2 Organisation 

I vår undersökning har 79 % av fritidshemslärarna en positiv inställning till att sträva efter en 

jämn tidfördelning inom rastvaktsschemat, liksom 69,8 % av tidigarelärarna (fråga 7a). 79,5 % av 

fritidshemslärarna har även en positiv inställning till att tidfördelningen fungerar, liksom 73,8 % 

av tidigarelärarna (fråga 8). Majoriteten i båda grupperna vill alltså att de som utformar 

rastvaktsschemat ska sträva efter en jämn tidfördelning mellan yrkeskategorierna och de anser 

även att tidfördelningen fungerar i den dagliga verksamheten.  

84,2 % av fritidshemslärarna har en negativ inställning till att tidigarelärare har mest tid ute, 

liksom 76,2 % av tidigarelärarna (fråga 9). Majoriteten i båda grupperna anser alltså inte att 

tidigarelärare har mest tid ute på barns raster. 

92,5 % av fritidshemslärarna har en negativ inställning till att de ofta blir tillfrågad att ta andras 

eller akuta rastvaktstider, liksom 97,6 % av tidigarelärarna (fråga 12). Samtidigt har 67,5 % av 

fritidshemslärarna en negativ inställning till att de brukar erbjuda sig att ta andras eller akuta 

rastvaktstider, liksom 85 % av tidigarelärarna (fråga 13). Trots detta anser ändå 66,7 % av 

fritidshemslärarna att det inom arbetslaget råder en positiv inställning till att vara rastvakt, liksom 

69,8 % av tidigarelärarna (fråga 20). Men vi vill poängtera att 33 % av fritidshemslärarna och 

20,2 % av tidigarelärarna faktiskt inte anser att det råder en positiv inställning i arbetslaget. 
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6  Diskussion och slutsatser 

Syftet med undersökningen var att beskriva huruvida fritidshemslärares kompetens tas tillvara 

under barns raster under skoltid. Vi har analyserat fritidshemslärarnas inställning till att vara 

rastvakt i situationer som rör organisation, arbets- och förhållningssätt. Genom att ställa 

fritidshemslärarnas resultat i relation till tidigarelärarnas har vi fått en bild av hur de ser på och 

förhåller sig till arbetsuppgiften. Vårt resultat visar att det med stor säkerhet finns skillnader 

mellan yrkeskategorierna i vissa avseenden det vill säga då det handlar om inställning till att vara 

rastvakt, vad man vill sträva efter i tidfördelning inom rastvaktsschemat och hur tidfördelningen 

ser ut i den dagliga verksamheten. Men i andra avseenden det vill säga när det handlar om arbets- 

och förhållningssätt finns inga märkbara skillnader i inställning mellan yrkeskategorierna. Detta 

innebär att de arbetar lika ute på barns raster och förhåller sig lika till arbetsuppgiften. 

Vår undersökning visar att en större del av fritidshemslärarna än tidigarelärarna ser planering av 

rastvaktsschema som problematisk vilket skulle kunna förklaras med hjälp av Hansens (1999) 

slutsats att fritidshemslärare ser barns raster som pedagogisk verksamhet men förhåller sig inte till 

arbetsuppgiften som om det vore det, en inre konflikt. De vill inte bli övervältrad en 

lågstatusuppgift. Därför anser vi att fritidshemslärarnas uppfattning om att arbetsuppgiften inte 

ligger inom deras egen kompetens stärks. Vi kan se att fritidshemslärare och tidigarelärare inte 

delar samma syn på tidfördelningen i den dagliga verksamheten. Men hur ser då 

fritidshemsläraren på tidfördelningen enligt vår undersökning? En stor del av fritidshemslärarna 

menar att de har mest tid ute på barns raster vilket kan tolkas som att de frivilligt har tagit på sig 

mer ansvar i form av tid för arbetsuppgiften än tidigarelärarna. Detta stärks då de anser att den 

tidfördelning som finns fungerar. Men de vill inte ha mer tid på rastvaktsschemat än de har nu 

vilket ger signaler om att de någonstans drar en gräns för ansvarsområdet som de är villiga att ta 

på sig. Den olika syn på tidfördelningen som här beskrivs kan också vara en bidragande orsak till 

att fler fritidshemslärare upplever planering av rastvaktsschema som problematisk. Om 

tidigarelärare enligt Callander (1999) anser att fritidshemslärare ska ta mer ansvar över 

arbetsuppgiften och fritidshemslärare enligt vår undersökning upplever att de redan har det, kan 

det vara en förklaring till att en tredjedel av fritidshemslärarna upplever att det inte råder en 

positiv inställning i arbetslaget, liksom en femtedel av tidigarelärarna. Fritidshemslärarnas 
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upplevelse av arbetslagets inställning kan även den ha att göra med deras inställning till att 

planering är problematisk.  

Båda yrkeskategorier ställer sig positivt till att sträva efter en jämn tidfördelning. Detta skulle 

enligt Rohlins (2003) sätt att se på fritidshemslärarens kompetensområde innebära att de delar 

lika trots att det gäller en arbetsuppgift som ligger under fritidshemslärarens kompetens. Vi ställer 

oss därför frågan om de har samma syn på tidfördelningen när det gäller fritidshemstid eller andra 

områden inom de lärandemiljöer som Rohlin menar hör till barns fria tid? Eller handlar det om 

att det extra ansvaret som fritidshemslärarna anser sig ha inte är mot deras vilja men de skulle 

heller inte klaga om de blev av med det? 

Tidfördelningen kanske inte är det som avgör fritidshemslärarnas inställning till att vara rastvakt. 

Men hur ser det då ut under rastverksamheten? Enligt Hansen (1999) fanns inga skillnader i 

arbetssätt mellan yrkeskategorierna trots skillnader i synsätt. 

Barn behöver enligt Ihrskog (2006) bra kompisrelationer och för att skapa dessa krävs god social 

kompetens hos barnen. Social kompetens utvecklas när barnen leker tillsammans vilket innebär 

att de barn som drar sig tillbaka och hamnar utanför behöver vuxna som uppmärksammar det. 

Mer strukturerad aktivitet på barns raster skulle hjälpa dessa barn att ingå i det sociala samspelet. 

Enligt vår undersökning brukar ingen av yrkeskategorierna särskilt ofta anordna planerade 

aktiviteter för barnen ute på rasten och få skulle kunna tänka sig att anordna fler om fler 

rastvakter var ute. Vi kan konstatera att antalet rastvakter inte har betydelse för om rastvakterna 

anordnar planerade aktiviteter. Trots inställningen till planerade aktiviteter är detta i vår 

undersökning ett prioriterat arbetsområde i båda yrkeskategorierna. Vi kan i förslagen som 

nämnts för att arbetsuppgiften ska göras mer attraktiv utläsa att det finns en efterfrågan på fler 

planerade aktiviteter. Men utifrån vår tidigare diskussion kring inställningen till tidfördelningen 

kan vi ana att ingen direkt vill gå in och ta ansvar över detta. Med tanke på hur mycket barn lär 

och utvecklas under raster samt att det är vuxnas ansvar att rasterna fungerar, vi vill mena att det 

finns ett behov av att någon tar på sig detta ansvar. Fritidshemslärare är enligt vår undersökning 

mer positivt inställda till att vara rastvakt vilket är bra eftersom barns raster enligt Rohlin (2003) 

ligger inom fritidshemslärarens kompetensområde. Men frågan är vilken inställning 

fritidshemslärare har till sitt uppdrag eftersom fritidshemslärare enligt Ursberg (1996) med den 

inställningen utformar sin individuella yrkesroll. 
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I undersökningen visar båda yrkeskategorierna på en stor medvetenhet om att barn utvecklas och 

lär i lek där samspel med andra sker. De visar även att de förstår att det är viktigt att samspelet 

fungerar för att barn ska må bra. Utifrån en tolkning av Antonovskys teori Känsla av sammanhang 

(1991/2005) kan vi hävda att om barn uppfattar sina upplevelser som meningsfulla, och känner 

att de förstår upplevelserna klarar de även att hantera dem. Detta innebär att barnen har en hög 

grad av KASAM, alltså känner ett högt välbefinnande. Vuxna kan påverka barnens känsla av 

sammanhang genom att vara delaktiga i det barnen gör och vägleda dem till olika beslut. Vikten 

av vuxnas engagemang understryks även av Olweus (1991) som anser att det bidrar till en god 

skolmiljö och därmed även förebygger mobbning. Delaktiga och engagerade vuxna ute på barns 

raster skulle med andra ord bidra stort till en god miljö och framför allt till barnens 

välbefinnande. Enligt vad vi kommit fram till i undersökningen deltar fritidshemslärare och 

tidigarelärare sällan eller aldrig i barnens lek. Däremot skulle en fjärdedel i varje grupp kunna 

tänka sig att delta mer i barnens lek om fler rastvakter var ute, vilket vi anser är värt att poängtera. 

Yrkeskategorierna känner att de spelar en viktig roll ute och de är överens om att rastvaktens 

främsta uppgift är att finnas tillhands för alla barn. De prioriterade arbetsområdena skiljer inte 

mellan grupperna vilket bekräftar Hansens (1999) iakttagelse om att arbetssättet är lika. Men att 

tidigarelärare enligt henne skulle se på rastvakten som av ickepedagogisk karaktär kan vi inte se i 

vår undersökning där tidigarelärarnas mest nämnda positiva kommentar handlar om att observera 

lek och socialt samspel. Kan det möjligen vara så att det under dessa år har skett en förändring i 

takt med att kunskapsbegreppet förändrats. En förändring där tidigarelärare tagit efter 

fritidshemslärares syn på rasters pedagogiska betydelse? Vi vill även här poängtera att samverkan 

enligt Skolverket (2007) inte ska innebära att de specifika kompetenserna ska försvinna och bli till 

en och samma. 

Men tas då fritidshemslärarens kompetens tillvara ute på barns raster? Med allt att döma kan vi 

konstatera att den inte gör det i den utsträckning som skulle gynna både arbetssituationen för 

personalen men även barnens situation. Fritidspedagogik i samverkan gynnar framförallt de barn 

som inte går på fritidshem. Trots att fritidshemslärarna anser sig ha mer ansvar i form av tid ser vi 

ingen som tar på sig ansvar när det gäller organisationen kring arbetsuppgiften och innehållet i 

rastverksamheten. I undersökningens resultat kan vi utifrån skillnader mellan yrkeskategorierna se 

att fritidshemslärarna är mer positivt inställda till att vara rastvakt vilket är bra eftersom det enligt 
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vår mening är en förutsättning för att rastverksamheten och rastvakten som arbetsuppgift ska 

kunna utvecklas i en positiv riktning. Vi har förstått att det finns många tankar och funderingar 

om arbetsuppgiften eftersom många förslag till förbättring framkommit men någon diskussion 

hålls inte levande. Fritidshemslärare bör enligt vår mening kliva fram, prata för och lyfta fram 

barns fria tid i större utsträckning än vad det framkommer i vår undersökning. Därför vill vi 

poängtera hur en av respondenterna uttryckte sig: ”Vi bör prata igenom vilka tankar vi har om 

rastvakt och vilka uppgifter (uppdrag) vi har.” 

6.1 Vidare forskning 

Eftersom vi i vår studie kunnat konstatera att det skett en viss förändring sedan slutet av 1990-

talet och början av 2000-talet då fritidshemsforskningen var som störst, skulle det vara av stort 

intresse att undersöka hur fritidshemslärarna ser på sitt uppdrag idag. Det ser fortfarande ut som 

att fritidshemslärarna är osäkra på sitt uppdrag i samverkan med lärare under skoltid. Skolan 

behöver bli mer mottaglig för fritidshemslärarnas kompetens och vi anser därför att vidare 

forskning inom området skulle stärka fritidshemslärarnas identitet och ställning i arbetslagen. 

6.2 Metoddiskussion 

Att göra en kvantitativ undersökning med hjälp av en enkät var enligt vår mening den bästa 

metoden för att kunna nå ut till så många som möjligt och för att vi skulle kunna göra jämförelser 

mellan yrkeskategorierna. I en kvalitativ undersökning hade vårt urval varit mer begränsat. Vi tror 

även att enkäten gett utrymme för ärligare svar än om vi intervjuat eftersom intervjuare med sin 

närvaro kan påverka hur respondenterna svarar. Å andra sidan hade det kanske underlättat för oss 

att tolka svaren i enkätens öppna frågor om vi hade kunnat ställa följdfrågor. När vi gjorde vårt 

urval utgick vi från samtliga grundskolor i Jönköpings kommun. Om vi hade tagit hänsyn till att 

fyra av skolorna inom urvalsramen var 7–9 skolor hade vi inte varit tvungna att slumpa om två av 

skolorna. Eftersom sju förskolelärare, en elevassistent och en resurslärare fyllt i enkäten kan vi 

tolka det som att vi skulle ha haft tydligare instruktioner på enkäten om vem som skulle fylla i 

den. Och vi kan i efterhand även konstatera att vi hade kunnat försäkra respondenternas 

anonymitet på ett bättre sätt genom att skicka med ett kuvert till varje enkät istället för ett till 

varje arbetslag. 
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Barns raster under skoltid 

För att få en bild av organisationen kring barns raster under skoltid har vi valt att göra en enkät. Enkäten syftar 
även till att vi ska få en bild av vilka arbetsuppgifter man som rastvakt prioriterar. Detta är en viktig del i vårt 
examensarbete och vi är tacksamma för att vi får ta del av dina synpunkter. 

Med vänliga hälsningar 

Roseli Asp, Elin Lilja & Andy Sneath 

Studerande på Högskolan i Jönköping. 

 

Kryssa i de svarsalternativen som passar dig bäst. 

1. Kön: 

( ) KVINNA  

( ) MAN 

 

2. Ålder: _______ 

 

3. Är idag anställd som: 

( ) LÄRARE 

( ) FRITIDSPEDAGOG 

( ) FÖRSKOLLÄRARE 

 

4. Utbildning:_____________________________________________________________________Examensår:_________ 

 

5. Arbetslivserfarenhet – Hur länge har du sammanlagt arbetat inom den yrkeskategori du idag är anställd som? 

( ) Mindre än 5 år 

( ) Mellan 5 och 15 år 

( ) Mer än 15 år 

 

Besvara frågorna utifrån hur du upplever situationen. 

6. Vid utformning av rastvaktsschema anser jag att de flesta parter kommer bra överens. 

Instämmer helt      Instämmer till stor del      Instämmer till viss del      Instämmer inte alls 

( )                                ( )                                    ( )                                      ( ) 

 

7.  De som är med och utformar rastvaktsschema bör sträva efter: 

                a) en jämn tidsfördelning mellan berörda yrkeskategorier. 

                Instämmer helt      Instämmer till stor del      Instämmer till viss del      Instämmer inte alls 

                ( )                                ( )                                    ( )                                      ( ) 

 

                b) att lärarna ska få mer tid inom rastvaktsschemat än vad de har nu. 

                Instämmer helt      Instämmer till stor del      Instämmer till viss del      Instämmer inte alls 

                ( )                                ( )                                    ( )                                      ( ) 

 

                



 

 

 c) att fritidspedagogerna ska få mer tid inom rastvaktsschemat än vad de har nu. 

                Instämmer helt      Instämmer till stor del      Instämmer till viss del      Instämmer inte alls 

                ( )                                ( )                                    ( )                                      ( ) 

                d) att förskollärarna ska få mer tid inom rastvaktsschemat än vad de har nu. 

                Instämmer helt      Instämmer till stor del      Instämmer till viss del      Instämmer inte alls 

                ( )                                ( )                                    ( )                                      ( ) 

 

8. Jag anser att tidsfördelningen fungerar i den dagliga verksamheten enligt det skrivna rastvaktsschemat. 

Instämmer helt      Instämmer till stor del      Instämmer till viss del      Instämmer inte alls 

( )                                ( )                                    ( )                                      ( ) 

 

9. Lärare har mest tid ute på barnens raster. 

Instämmer helt      Instämmer till stor del      Instämmer till viss del      Instämmer inte alls 

( )                                ( )                                    ( )                                      ( ) 

 

10. Fritidspedagoger har mest tid ute på barnens raster. 

Instämmer helt      Instämmer till stor del      Instämmer till viss del      Instämmer inte alls 

( )                                ( )                                    ( )                                      ( ) 

 

11. Förskollärare har mest tid ute på barnens raster. 

Instämmer helt      Instämmer till stor del      Instämmer till viss del      Instämmer inte alls 

( )                                ( )                                    ( )                                      ( ) 

 

12. Jag blir ofta tillfrågad att ta andras eller akuta rastvaktstider. 

Instämmer helt      Instämmer till stor del      Instämmer till viss del      Instämmer inte alls 

( )                                ( )                                    ( )                                      ( ) 

 

13. Jag brukar erbjuda mig att ta andras eller akuta rastvaktstider. 

Instämmer helt      Instämmer till stor del      Instämmer till viss del      Instämmer inte alls 

( )                                ( )                                    ( )                                      ( ) 

 

14. Som rastvakt anordnar jag planerade aktiviteter för barnen. 

Instämmer helt      Instämmer till stor del      Instämmer till viss del      Instämmer inte alls 

( )                                ( )                                    ( )                                      ( ) 

 

15. Om vi var fler rastvakter ute skulle jag anordna fler planerade aktiviteter för barnen. 

Instämmer helt      Instämmer till stor del      Instämmer till viss del      Instämmer inte alls 

( )                                ( )                                    ( )                                      ( ) 

 

16. Jag känner att jag som vuxen spelar en viktig roll ute på barns raster. 

Instämmer helt      Instämmer till stor del      Instämmer till viss del      Instämmer inte alls 

( )                                ( )                                    ( )                                      ( ) 

 



 

 

 

17. Som rastvakt brukar jag delta i barnens lek. 

Instämmer helt      Instämmer till stor del      Instämmer till viss del      Instämmer inte alls 

( )                                ( )                                    ( )                                      ( ) 

 

18. Om vi var fler rastvakter ute skulle jag delta mer i barnens lek. 

Instämmer helt      Instämmer till stor del      Instämmer till viss del      Instämmer inte alls 

( )                                ( )                                    ( )                                      ( ) 

 

19. En rastvakts främsta uppgift är att finnas tillhands då barnen ber om hjälp. 

Instämmer helt      Instämmer till stor del      Instämmer till viss del      Instämmer inte alls 

( )                                ( )                                    ( )                                      ( ) 

 

20. I vårt arbetslag råder en positiv inställning till att vara rastvakt. 

Instämmer helt      Instämmer till stor del      Instämmer till viss del      Instämmer inte alls 

( )                                ( )                                    ( )                                      ( ) 

 

21. Jag känner mig positivt inställd till att vara rastvakt. 

Instämmer helt      Instämmer till stor del      Instämmer till viss del      Instämmer inte alls 

( )                                ( )                                    ( )                                      ( ) 

Kommentar: 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 

 

22. Nämn en uppgift du som rastvakt prioriterar när du är ute på rasten:______________________________________ 

Kommentar: 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 

 

23. Jag anser att rastvakten som arbetsuppgift kan göras mer attraktiv. 

Instämmer helt      Instämmer till stor del      Instämmer till viss del      Instämmer inte alls 

( )                                ( )                                    ( )                                      ( ) 

Kommentar: 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Tack för din medverkan! 
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Fråga nr 21: Jag känner mig positiv inställd till vara rastvakt  
Fritidshemslärare 
Positiva Kommentarer 

• Får bra kontakt med alla barn. 
• Viktigt att se hur barn fungerar utomhus i samspel med sina kamrater. 
• Ser rasterna som en viktig del av barnens dag. 
• Får uppskattning av barnen, de kommer ofta och pratar. 
• Tycker att det är kanon. 
• Det är skönt att vara ute trots dåligt väder. 
• Vi är här för barnen, deras bästa ska stå i centrum. 
• Jag kan skapa en positiv relation till barnen genom att delta i deras aktiviteter. 
• Det är ett bra tillfälle att umgås med barnen. 
• Ser hur gruppkonstellationer fungerar 
• En jätteviktig funktion ur antimobbing synvinkel. 
• Får frisk luft. 
• Får en större helhet av barnens dag. 
• Känner mig viktig. 
• Ett bra tillfälle att få en helhetssyn på barnen och deras sociala förmåga. 
• Roligt att observera barnen i den fria leken. 
• Viktigt att se barnen både i och utanför klassrummet. 
• Skönt att vara ute, barnen uppskattar det.  
• Ett ypperligt tillfälle att ha EQ i praktiken. 
• Umgås och leka med barnen 

Kritiska kommentarer 

• Jag är för det mesta positivt inställd men ibland är vädret inte det bästa.    
• Vill ha mer planerade aktiviteter som fritidhemslärarna ansvarar för. Skulle även vilja att 

fler rastvakter var ute på morgonen innan skolan börjar.     
• Det är mycket konflikthantering.    
• Är positivt inställd till att vara rastvakt när vädret är bra.    
• Vore roligare om det fanns möjligheter till lekar på rasten.    
• Om vi var fler ute kunde det bli mer spontant. Nu är det för mycket vaktande.    

Tidigarelärare 

Positiva kommentarer 

• Ser vilka som leker tillsammans . 
• Ser de som är ensamma. 
• Kan observera 
• Får en mångsidig bild av eleverna. 
• Ser hur eleverna fungerar socialt. 
• Det är roligt att vara rastvakt. 
• Trivs med att vara ute. 



 

 

• Jag hjälper barnen i deras lek, plåstrar om, tröstar och hjälper dem att knyta sina skor.  
• Om jag ser hur de leker vet jag hur de lär sig. 
• Kan förhindra konflikter. 
• Jag vet vad som hänt. 
• Min relation till barnen blir bättre. 
• Jag ser barnen i en annan situation än inne i klassrummet. 
• Ser det sociala samspelet. 
• Enbart roligt att vara ute bland barnen. 
• Det är positivt när det är sol och värme. 
• Vi prioriterar vuxentäthet, barnen känner sig trygga då.  
• Vi i vårt arbetslag ansvarar för egen grupp. Alla har olika rasttider. 

Kritiska kommentarer 

• Det vore positivt om man kunde lägga mer resurs ute på rasterna. 
• Är positiv, men man har även rätt till egen rast. 
• Ibland får man ingen egen rast före klockan 14.00. 
• Att vara rastvakt är betungande. 
• Att vara rastvakt är ett stressmoment. 
• Det är besvärligt när det snöar och haglar ute. 
• Får ingen egen rast. 
• Det finns ingen tid till att plocka undan eller förbereda en lektion före och efter rasten. 
• Det finns så mycket annat som man vill och bör göra på rasten. 
• Ibland får jag ingen egen lunchrast och måste gå till direkt till lektion.  
• Även om det är viktigt att studera och iaktta barnen i deras lek med varandra så är det 

tråkigt. 
• Det är ofta stressigt. 
• På en liten enhet blir det tyvärr ofta att man vaktar mycket. Jag har 120 minuter i veckan. 
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Fråga nr 22: Nämn en uppgift du som rastvakt prioriterar när du är 
ute på rasten.  

Fritidshemslärare 

Kommentarer 

• Se till så att alla mår bra. 
• Att ha rörelse och lekar varje dag. 
• Ha överblick. 
• Vara synlig så att barnen känner sig trygga. 
• Inte stå still utan gå runt på skolgården. 
• Se till så att alla har något att göra. 
• Se till så att ingen är ensam. 
• Se om någon är utsatt. 
• Lära känna barnen som man inte jobbar med. 
• Samtala med barnen. 
• Observera. 
• Prata med de barn som är ensamma. 
• Bry sig vid konflikter. 
• Titta till dem som man vet är lite utsatta. 
• Att finnas till för alla barn. 
• Dom vet att de får hjälp av mig. 
• Se till så att leken fungerar. 
• Alla har rätt till en rolig och trygg rast. 
• Stävja oroligheter. 
• Hjälpa barnen att lösa konflikter. 
• Vara med barnen. 
• Se de ensamma barnen, få dem att ta kontakt med andra barn och bli delaktiga. 
• Se alla barn. 
• Läsa av barnen och stämningen. 
• Observera gruppbildningar. 
• Se om någon är utanför eller alltid får en speciell uppgift i leken. 
• Komma med förslag om barnen inte vet vad de ska göra. 
• Inte styra för mycket, låter dem ha fri lek. 
• Se så att barn har är med en kompis eller fler. 
• Se till de utstötta. 
• Se till de med allergi och diabetes så att de mår bra. 
• Se om ett ensamt barn mår bra eller vill ha någon att leka med. 
• Det händer mycket runt det sociala samspelet. 
• Hjälpa dem som inte har någon att leka med. 
• Minska risken för bråk. 
• Se till att barnen har det bra. 
• Leker och umgås. 



 

 

• Se så att allt fungerar. 
• Se till att det flyter. 
• Möta de socialt svagare barnen. 

Tidigarelärare 

Kommentarer 

• Hjälper dem med sociala svårigheter. 
• Hjälpa barnen att leka på ett bra sätt. 
• Se dem som inte får vara med. 
• Förebygga mobbning och kränkande behandling. 
• Lyssnar på barnen. 
• Avstyra bråk och mobbning. 
• Se så att inget händer. 
• Se till så att barnen har det bra. 
• Se till att barnen är aktiva. 
• Vara där det finns flest barn som tillexempel bandyplan och fotbollsplan. 
• Se till så att bollspel fungerar. 
• Att ingen lämnas utanför. 
• Stöd till kamratstödjare vid konflikter. 
• Vara tillgänglig för alla. 
• Se alla barn. 
• Ta konflikter direkt. 
• Trygghet med vuxna ute. 
• Se till de minsta barnen. 
• Interaktion. 
• Känna in stämningen. 
• Att finnas till hands. 
• Leka och vara tillsammans med barnen. 
• Uppmärksamma inaktiva och mobbade barn. 
• Prata med de barn som behöver och vill. 
• Veva hopprep. 
• Uppmuntra barn i leken. 
• Se till så at alla får vara med. 
• Starta lekar. 
• Inspirera barnen till att leka och vara aktiva. 
• Se hur barnen fungerar tillsammans. 
• Lyssna när barnen pratar med varandra. 
• Att synas överallt. 
• Se hur barnen löser konflikter. 
• Observera lek. 
• Prioriterar de barn som är ensamma. 
• Se de barn som signalerar att något negativt har hänt. 
• Prata i lugn och ro med barnen. 



 

 

• Se det sociala samspelet. 
• Finnas till som stöd och hjälp. 
• Förebygga så inget barn blir utsatt. 
• Pratar med de barn som inte går i klassen. 
• Tillsyn för vissa barn förebygger mobbning. 
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Fråga nr 23: Jag anser att rasten som arbetsuppgiften kan göras 
mer attraktiv. 

Fritidshemslärare 

 kommentarer 

• Rastvärd låter bättre än rastvakt. 
• Det är viktigt att barnen mår bra på rasterna annars följer det med in. 
• Ge det större värde. 
• Poängtera att det är lika viktigt som lektionstid. 
• Döpa om, ordet vakt låter så strängt. 
• Få bort alla olika klassregler. Skapa enkla regler som gäller alla. 
• Att man ser rasten som lika viktig i barnens utveckling. 
• Barnens bästa ska stå i centrum. 
• Mer planerade rastverksamhet. 
• Lustigt att det nästan ses som en bestraffning att gå ut. 
• Det är roligt att se barns fria lek. 
• Behövs göras mer attraktiv för lärare. 
• Frigör tid till en eller fler att anordna aktiviteter. 
• Vi har delat upp rastvaktsarbete på en kort och en lång rast och hittat ett rättvist tänk. 
• Borde göra en pärm med olika rastaktiviteter. 
• Vi har en bra fungerande skolgård. 
• Ingen svårighet att få ihop rastvaktsschema. Alla är ute lika mycket. 
• Tycker redan att det är attraktivt. 
• Det beror på ens egen inställning. Att vara med barnen i deras lek är bättre än att vakta, 

både för barnen och personalen. 
• Fler personal skulle innebära mindre belastning vid konflikthantering. 
• Det är trevligt med fler personal ute, kan samtala med dem. 
• Behövs inte göras mer attraktiv. 
• Många har negativ inställning till att vara rastvakt. 
• Det är viktigt att barnen själva lär sig leka och aktivera sig. 

Tidigarelärare 

kommentarer 

• Trivs att vara ute och mingla med barnen. 
• Det är en oerhört viktig uppgift, en del av vår arbetsuppgift. 
• Måste arbeta förebyggande om barngruppen ska utvecklas positivt. 
• Vi lever i en mycket splittrad tid, det är svårt att räcka till. 
• Känns positivt som det är. 
• Det tillhör jobbet. 
• Det är skoj att umgås med barnen i ett annat sammanhang än på lektionerna. 
• Vädret kan vara negativt. 
• Det är alltid roligt att vara rastvakt. 



 

 

• De som är rastvakt borde inte ha lektion direkt efter rasten. 
• Låt inte det gå ut över egen rast. 
• Fler organiserade aktiviteter. Bestämma vem/ vilka som ska organisera. 
• Hålla diskussionen levande om hur viktig uppgiften är. 
• Kalla det för rastvärd istället för rastvakt. 
• Någon kunde ges tid till att förbereda roliga aktiviteter. 
• Kläder efter väder att låna. 
• Annan tid för egen paus. 
• Om den ansågs mer som planerad verksamhet och ingick i vanliga planeringen. 
• Bör prata igenom vilka tankar vi har om rastvakt och vilka uppdrag vi har. 
• En kriterie för högre lön. 
• Behöver tänka på smarta lösningar inom arbetslaget för att undvika stress med 

förberedelse i klassrummet. 
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Fritidshemslärarens kompetens Fritidshemslärarens kompetens Fritidshemslärarens kompetens Fritidshemslärarens kompetens –––– tas den  tas den  tas den  tas den 
tillvara under barns raster?tillvara under barns raster?tillvara under barns raster?tillvara under barns raster?    

Tack för att Ni besvarade frågeformuläret. Vi sätter 
mycket stort värde vid att Ni ville ta Er tid att göra 
det. 

Ännu en gång: Tack för Er medverkan. 

Roseli Asp 

Elin Lilja 

Andrew Sneath 
 


