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Abstract 
 
 The essential thing about breaks has been in relation to time, body, movement, force and 
room during my examination. Through conversations high-school students from two schools 
have taken part in this study. The examination is based on conversations with the students and 
has focused on students’ experiences of breaks, and is also carried through by the method of  
phenomenology.  
 
The results of my studie show that students - during their breaks - experience a feeling of 
allways heading for something and also that time seem to exist in three levels: filled time, 
non-filled time and flow regarding of time. Since time has such important influence in my 
examination, there is also results that show that a break of 20 minutes is the optimal break; the 
essence of the phenomen.  
 
 
 
Keywords: Breaks, room, body, movement, force and time 
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Sammanfattning 
 
Rasten i förhållande till tid, kropp, rörelse, kraft och rum har varit centralt i undersökningen. 
Genom samtal har högstadielever från två skolor medverkat, varav merparten från den ena 
skolan. Undersökningen – som är en fenomenologisk studie - är baserad på samtal med 
eleverna och har fokuserat på elevers upplevelse av raster.  
 
Mina resultat visar att eleverna – under rasten – upplever att de hela tiden är på väg 
någonstans och dessutom att tiden verkar existera som tre varianter: utfylld tid, outfylld tid 
och flyt i tid. I undersökningen har det också visat sig att eftersom tiden var av så stor 
betydelse är raster som har en tidsrymd av 20 minuter, visat sig vara en optimal rast, det så 
kallade fenomenets väsen.   
 
Nyckelord: Raster, rum, kropp, rörelse, kraft och tid. 
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1. Inledning 
 
[…] 
 
”Att vi måste söka efter  
sanningen har blivit så  
självklart och vant för oss  
att vi är blinda för  den  
grundläggande gåtan:  
det faktum att vi inte  
vet omedelbart bara genom  
att finnas till  
Varför behöver vi alls söka?” 
 
[…] 
 
”Vad är det helheten måste 
undanhålla delarna? 
Vad kan det vara som är 
så fruktansvärt eller  
bara omöjligt? 
 
Varför är redan avståndet  
mellan jagen i satsen  
jag är jag oändligt?  
Vad är det som till varje  
pris måste hållas isär?” 

(Ur: Filosofi av Kay Glans1) 
 
 

 
 

När jag gick i högstadiet ljöd det tre toner ur högtalarna när det var dags för rast [pling, plong, 
plang]. Alla elever reste sig innan ens den första tonen klingat ut, samlade snabbt ihop 
materialet på bänken och innan man han tänka något, befann man sig i trängseln vid dörren 
till klassrummet. Ut, så fort som möjligt, det var dags för rast.  
 
Jag minns inte särskilt mycket av mina egna raster, förutom att det var då man hade lite tid att 
umgås, beroende – såklart – på rastens längd. Det jag minns tydligast är korridoratmosfären; 
att jag nästan kan känna lukten av stämningen. Jag får för mig, att när jag tänker tillbaka ser 
jag allt i svart-vitt, eller var det så att korridoren var grå till färgen? Jag minns inte riktigt. Jag 
minns i alla fall att man kanske kunde skynda sig till cafeterian och hinna köpa en smörgås 
eller ett tuggummi om man hade tur. Sedan ljöd den där signalen igen [pling, plong, plang]. 
Och hade man inte hunnit hämta sina nya böcker än, fick man rusa fram igenom korridoren. 
Sedan fick man sitta i ett nytt klassrum. Och vänta på att den där signalen skulle ringa. När 
jag tänker efter, så tror jag att skolan tog bort den där signalen i åttan eller nian. Och att man 
då fick sitta och stirra på den där klockan istället, som så småningom skulle visa ”tio över” 
eller något i den stilen. De där signalerna blev ämnade till att skolledningen ville säga något i 
högtalarsystemet; någon information av något slag. Så var det i alla fall för mig. Och mer har 
jag inte reflekterat eller tänkt vidare på det.  
 

                                                 
1 Skogberg 1992:57-58 



 - 7 -  

Att skoldagen består av lektioner av olika slag och att det däremellan finns något på schemat 
betecknat ”rast” reflekteras det inte mycket över. Förutom att rasten finns abstrakt på schemat 
pågår den varje dag konkret i korridorerna runt om i våra skolor. Livsvärlden – den levda 
vardagsvärlden i korridoren – intresserade mig och utifrån ett fenomenologiskt synsätt ville 
jag undersöka just detta: att förstå elevers upplevelse av rasterna. 

 

1.1 Rast, ordets betydelse 

 
Enligt nationalencyklopedin2 är syftet med rast att få ordentlig vila under arbetstiden och ett 
tillfälle att äta. Ordet rast beskrivs också som en gammal svensk längdenhet (5-10 km), som 
avser sträckan man ska gå tills man tar en rast. Rast kan också betyda kortare uppehåll som; 
kaffepaus, rökpaus, vilopaus och konstpaus. Vid just definitionen ”kortare uppehåll” nämns 
den rast som eleverna har i skolan. 
 
 

1.2 Skillnad mellan rast och paus 

 
Ordet rast är ofta förknippat med paus, och efter sökningar på Internet kunde följande 
definitionsskillnad hittas: 
 
”Skillnaden mellan rast och paus är att du under din rast ska ha möjlighet att lämna arbetsplatsen och att den inte 
räknas in i din arbetstid. Under en paus får du inte lämna arbetsplatsen och därför ska pausen räknas in i din 
arbetstid […]”3. 
 

Vidare beskrivs rasten som längre än pausen. 
 
 

1.3 Skolverkets/arbetsmiljöverkets hänvisningar till rast 

 
Arbetsmiljöverket skriver i ”Personalutrymmen för elever” att elever behöver ett 
pausutrymme skilt från undervisningslokalerna. Här använder skolverket ordet ”paus” och 
hänvisar till att befintliga utrymmen som kan användas är lokaler för idrott och hälsa, 
bibliotek, datasalar och skolgård. Förutom dessa ska det också finnas lämplig plats för vila för 
tillfälligheter; såsom exempelvis huvudvärk eller illamående. Det finns till och med beskrivet 
hur en lämplig inredning i ett sådant rum skulle kunna se ut: ”[…] i de flesta fall säng med 
kudde och filt, bord, stol, sänglampa, klädkrok och spegel”. ”Det är bra om färger och 
material ger rummet lugn karaktär”4.  
 
I en förfrågan om rast till skolverkets upplysningstjänst skickades svaret att ”raster finns inte 
reglerat i skolförfattningarna”5. 

                                                 
2 Nationalencyklopedin 
http://www.ne.se/jsp/search/search.jsp?h_search_mode=simple&h_advanced_search=false&t_word=rast 
3 HTF, http://www.htf.se/templates/HTF_FB_InformationPage.aspx?id=543 
 
4 Arbetsmiljöverket AFS 2000:42 
5 se bilaga 1, mail till skolverkets hemsida 
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1.4 Syfte 

 
Mitt syfte med undersökningen var att förstå elevers upplevelse av raster. 
 

1.5 Disposition 

 
I inledningen har jag gett en introduktion till problemområdet och därefter presenterat mitt 
syfte med studien. Därpå följde bakgrunden. Efter den följer metoddelen, där jag efter 
problembakgrunden tar upp det jag anser vara relevant litteratur och skolverkets hänvisningar 
till rast. Efter det följer problemformuleringen. Under nästkommande stycken presenterar jag 
Husserl och fenomenologin och sedan försöker jag ge en bild av fenomenologi som 
arbetsmetod. Denna beskrivning ligger som grund för att kunna förstå mitt resultat, som utgår 
från denna metod. Innan resultat finns också en beskrivning av studiens genomförande. Efter 
resultatet följer en sammanfattning av resultatet och därpå kommer diskussionen.  
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2 Litteraturstudier 

2.1 Stress och miljö under rasten 

 
Enligt Fritid i skolan6 - från 1981 – består en skoldag av lektioner, måltidsuppehåll, andra 
uppehåll och raster och det är skolstyrelsen som ansvarar för all verksamhet under en skoldag. 
En lokal uppgift är att ge skoldagen ett rikt och stimulerande innehåll och den bygger på den 
enskilda kommunens behov och förutsättningar. 
 
Enligt Söderlund har forskare kommit långt när det gäller mentala funktioner och sambanden 
mellan yttre och inre miljö. Stress påverkar mentalt genom att det leder till bland annat; 
koncentrationssvårigheter, glömska, bristande motivation, svårighet att glädjas och svårighet 
att känna känslor7. Stressens mentala påverkan orsakar försämrad livskvalité och 
arbetsprestation. Framgångsfaktorerna enligt Söderlund har att göra med självbild, målbild, 
attityder, humor och känsla. För att komma till rätta med detta anser hon att värdebasen är 
viktig. Likaväl som att tala om uppgifter, utrustning och rutiner, borde det vara lika viktigt att 
tala om kulturen som ska råda inom verksamheten8.  
 
Enligt Thorsells bok- som är en studie från 1973 – måste en rast med mening betyda en rast 
som utvecklar men som även ger avkoppling från stillasittande på lektioner. Dessutom måste 
rasten tillfredsställa växande elevers rörelsebehov. Rasten är av stor tidsmässig betydelse i 
skolan och borde inte överlämnas åt eleverna att sköta själva. Rasten som meningsfylldhet ger 
också sociala kontakter och stärker gemenskapen mellan eleverna9. 
 
”De bor i plåtskåp i en skrällande hall, högstadieeleverna idag”10, allt material som behövs 
inför arbetspassen finns på ämnesrummen och de olika institutionerna. De vandrar emellan 
dessa, men Wik-Thorsell frågar sig om detta verkligen är nödvändigt. Under realskolans tid 
fanns specialinstitutioner bara i NO-ämnena och i de så kallade övningsämnena, och läraren 
fick därför ta med sig det extramaterial som behövdes. Idag slipper läraren det och istället är 
det ålagt eleverna att bära böckerna långa vägar från skåp till rätt klassrum. Hon frågar sig om 
det verkligen är värt det, den oro och otrygghet som de vandrande eleverna får betala med?11   
 
Wik-Thorsell anser också att raster och håltimmar borde utnyttjas i en pedagogiskt större 
utsträckning och bör ses som en viktig del av skolans verksamhet. En meningsfylld 
sysselsättning under frukostraster, andra raster och håltimmar ger elever som är mer positivt 
inställda till skolarbetet än de skolor som en endast erbjuder en ”asfalterad skolgård och ett 
ekande kalt uppehållsrum”12. 
 
Trösten för högstadieeleverna för att de förlorat egna klassrum ska vara att de har tillgång till 
ett uppehållsrum. Detta anser Wik-Thorsell vara en klen och en närmast patetisk tröst. 
Uppehållsrummet är ofta ett centralkapprum med några stolar och bord och i en äldre skola 

                                                 
6 Faktabas, Fritid i skolan, 1981:7 
7 Söderlund, 2001:74 
8 Söderlund, 2001:102 
9 Wik-Thorsell 1973:9 
10 Wik-Thorsell 1973:48 
11 Wik-Thorsell 1973:48 
 
12 Wik Thorsell 1973:82 
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finns det sällan annat än källarlokaler att erbjuda extrarum i. Eftersom det är många som ska 
vistas i samma uppehållsrum kan trängseln bli för stor och utesluter därför en del elever ur 
gemenskapen13.  
 
 

2.2 Mental miljö 

 
Enligt Söderlund sitter människors mentala miljö i deras egna huvuden och är inte något som 
sitter i väggarna. Hon skriver att forskning inom psykosomatiska och psykosociala 
vetenskapen på en mängd olika sätt visat det stora sambandet mellan psyke och kropp. 
Kunskapen om att dessa påverkar varandra och att de i sin tur påverkar sin omgivning, anser 
hon att man borde dra fördelar av. Dessutom borde metoder arbetas fram för att kunna mäta 
och presentera den mentala miljön14. De mentala funktioner beskriver Söderlund som: 
kreativitet, motivation, entusiasm och koncentration15.  
 
”Andan i en skola är avgörande för trivseln i skolan. Elevers trivsel i skolan är beroende av lärarnas trivsel, och 
lärarnas och annan skolpersonals trivsel är beroende av skolledningens intresse för skolans personal – och 
förmåga att visa intresset”16. 
 
 

 

2.3 Tankens kraft 

 
Vidare skriver Söderlund att tanken, känslan och fysiken hänger ihop, och illustrerar det 
med17: 
 

Ledsen tanke   Skapande tanke 
Tråkig känsla  Lustfylld känsla 
Fysiskt obehag  Fysiskt välbehag 

 
 
 
 
När en tanke föds i våra huvuden, väcker denna känslor som i sin tur tränger in i våra fysiska 
kroppar med härliga eller tärande effekter som följd.  
   Samspelet mellan olika mänskliga egenskaper, erfarenheter och kunskaper är värdefulla och 
utgör helheten. Söderlund refererar till Thomas Sewerin och Ph dr Daniel Goleman och 
förklarar social kompetens gentemot emotionell intelligens enligt följande: 
 
 
 
 
 

                                                 
13 Wik-Thorsell 1973:84 
14 Söderlund, 2001:15 
15 Söderlund, 2001:23-27 
16 Wik-Thorsell 1973:55 
17 Söderlund, 2001: 33 
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Social kompetens: 

• förmåga att röra sig i och påverka den sociala miljö man befinner sig i 
• förmåga att bemästra de situationer och ibland påfrestningar som umgänget med andra 

människor innebär 
• verbal förmåga; att kunna prata med andra och föra sin talan 
• fysisk närvaro, utstrålning och kroppsspråk 

 
Emotionell intelligens: 

• medvetenhet om sig själv 
• att kunna styra och leda sig själv 
• motivation 
• empati 
• social förmåga 

 
Om tankens kraft skriver också Csikszentmihalyi i boken ”Flow”18. Han skriver att om sinnet 
inte är sysselsatt med någonting alls börjar det följa slumpartade mönster som ofta stannar till 
vid något som upplevs som smärtsamt. Normaltillståndet – entropi – är däremot varken 
smärtsamt eller njutbart och inte heller användbart. För undvika normaltillståndet och det 
tillstånd när sinnet inte är sysselsatt, försöker de flesta att fylla sinnet med någonting. Vad det 
fylls med är oväsentligt, så länge det hjälper till att distrahera från att vända sig inåt och 
hamna i negativa tankar. Detta, menar Csikszentmihalyi, förklarar varför vi exempelvis väljer 
att sitta framför TV:n, då denna ger en oupphörlig ström av information till en för sinne låg 
energikostnad.  
 
 

2.4 Flyt i tillvaron 

 
Enligt Csikszentmihalyi har en del människor förmågan att kunna vända jobbiga situationer 
till något bra, till ett flyt i tillvaron. Omvandlingen beskriver han i tre steg; naturlig 
självsäkerhet, att kunna koncentrera uppmärksamheten på världen och att upptäcka nya 
lösningar. Det första steget – naturlig självsäkerhet – menar Csikszentmihalyi att man uppnår 
genom att lita till sig själv, var man befinner sig och sin plats i tillvaron. Man ska se på sig 
själv som en betydande del i en kedja och det är så man lyckas uppnå sitt mål. Det andra 
steget – att koncentrera uppmärksamheten på världen – betyder att man ska ha ett öppet 
förhållningssätt som gör det möjligt att agera objektivt. Förutom det ska man vara medveten 
om de alternativa möjligheterna som finns och samtidigt känna sig som en del av 
omgivningen. Han menar vidare att omgivningen är en del av en positiv upplevelse av flyt 
och har betydelse för att övervinna motgångar. I det tredje och sista steget – att upptäcka nya 
lösningar – liknar Csikszentmihalyi svaret vid en konstnär när denne skapar ett nytt 
konstverk. På samma sätt upptäcker vi nya mål i livet. När man med en naturlig självsäkerhet 
och engagemang håller sig öppen för omgivningen dyker sannolikt lösningen upp.  
 
 

Enligt Csikszentmihalyi finns det även tre olika sätt att definiera ordet mening: 
 
1. Att det finns ett yttersta mål med allt som sker, att fenomen inte är slumpartade 

                                                 
18 Csikszentmihalyi 2006 
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2. Att meningen syftar till en människas avsikter 
3. Att med ordet beskriva hur information ordnas 
 
”Att skapa mening innebär att ordna sinnets innehåll genom att man samordnar sina 
handlingar till en samfälld flowupplevelse”19. För att kunna skapa mening och uppleva flyt i 
tillvaron måste människan sätta upp mål för sig själv. Själva målet är inte så betydelsefullt 
men uppmärksamheten och engagemanget i utmaningen är viktigt.  
 
 

2.5 Eleverna i förhållande till tid 

 
Jan Bengtsson tillskriver i sin artikel ”rumsgestaltning och tidsreglering i klassrummet” tiden 
som en stor betydelse för eleverna. I artikeln utgår han från Peter Tillbergs ”Blir du lönsam 
lille vän?”20 och menar på att även om bilden (föreställande ett klassrum) inte innehåller 
någon klocka, är det ett vedertaget faktum att klockan styr skolans ordning. Han berör också 
rasten och menar på att eleverna under dessa för en stund återgår till sitt vanliga sociala liv 
och därigenom sina fulla kroppar. Som en vidare förståelse av tid skriver Bengtsson: 
 
 
”Kronologisk tid består av diskreta nu-punkter som avlöser varandra på ett likformigt och objektivt sätt. Den 
konologiska tiden kan man likt det geometriska rummet dela upp i lika långa intervall. Tiden blir på så sätt 
kvantifierbar och mätbar. Detta är en abstrakt förståelse av tid som endast är möjlig genom att man bortser från 
tidens relation till människans konkreta liv”21.  
 

 
Vidare refererar Bengtsson i sin artikel till Piaget som anser att tidsbegreppet hos barn är en 
del av barns allmänna intelligensutveckling. Enligt Bengtsson vidgas tidsperspektivet hela 
tiden ju äldre barnet blir. Han tror också att skolstarten för många  barn kan orsaka problem 
på grund av den hårda styrningen av tid och menar att de flesta barn inte är förberedda för 
tidens makt. Detta skulle medföra att skillnaden mellan skolan – som förknippas med hård 
kronologisk styrning – och fritiden skulle bli så stor och orsaka olust inför skolans arbete22.  
 
I slutet av artikeln resonerar Bengtsson kring hur alla elever görs till objekt för tidens krav. 
Han menar att de elever som är beredda att underkasta sig tiden klarar sig bättre än andra. 
Slutligen drar han slutsatsen att om man istället skulle sätta uppgiften och eleven i centrum, 
istället för tiden, skulle fler elever kunna slutföra arbeten med bra resultat. En annan aspekt 
anser han, är att effektiviteten och intelligensen sätts i fokus, det vill säga att elever ska 
prestera bra på så kort tid som möjligt23. 
 
 

2.6 Problemformulering 

 
Hur upplever eleverna raster?  

                                                 
19 Csikszentmihalyi, 2006:246 
20 Pedagogiska magasinet 3/1998 
21 Pedagogiska magasinet 3/1998:38 
22 Pedagogiska magasinet 3/1998 
23 Pedagogiska magasinet 3/1998 
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3 Teoretiska utgångspunkter 

3.1 Fenomenologi som grund för studien 

 
Edmund Husserl var en tysk-tjeckisk matematiker och filosof som ville skapa en 
omorientering av filosofin. Utgångspunkten i fenomenologin har alltid varit att ”gå till 
sakerna själv” och för att förstå fenomenologi så bör man ha satt sig in i hur Husserl tänkte24. 
Husserls princip var att hela tiden gå tillbaka till det ursprungliga där essensen ska står för det 
oföränderliga och existensen står för det föränderliga, det speciella med fenomenet25. Att hitta 
den absoluta sanningen var Husserls vision, och genom det han kallade för den 
fenomenologiska reduktionen skulle han kunna hitta den26.  
 
Genom fenomenologi utgångspunkt, ska man komma till insikt om själva fenomenen. ”Ett 
fenomen är då att se som ett projekt för tanken, där tanken startar i någonting och slutar i 
någonting”. Vad som finns däremellan är filosofisk reflektion och fenomenologin ger 
anvisningar hur reflektionen ska utföras27. Husserl ville utforska och studera världen som var 
oberoende av vårt medvetande. Han menade att man genom empiriskt material som grund 
kunde utveckla generell eller universell kunskap.  

 

3.2 Livsvärlden – den levda vardagsvärlden  

 
En kvalitativ forskningsintervju har stora chanser att beskriva livsvärlden – den levda 
vardagsvärlden. ”Livsvärlden är världen sådan den träffas på i vardagslivet och erbjuds som 
en direkt och omedelbar upplevelse oberoende av och före några förklaringar”28.  
 
Livsvärlden har haft en stor betydelse för Husserls filosofiska resonemang och att söka sig 
bortom den naturliga inställningen är det svåra. I relationen mellan människans kropp och själ 
satte Husserl själen och medvetandet i centrum. I dessa innefattas också ett jag- psyket – och 
ett rent jag – transcendentalt jag – och det sistnämnda ville Husserl sätta i centrum. Fokus 
flyttades alltså så långt in i själva människan som det var möjligt och där kunde han hitta den 
”rena källan till erfarenheten av världen”29.  
 

 

                                                 
24 Bjurwill, 1995:5 
25 Bjurwill, 1995:18 
26 Bjurwill, 1995:19 
27 Bjurwill, 1995:41 
28 Kvale, 1997:55 
29 Bjurwill, 1995:40 
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3.3 Spiegelberg 

 
En arvtagare till Husserl är Herbert Spiegelberg och dessa verkade under olika delar av 
nittonhundratalet, vilket gör att vi får olika tidsperspektiv på den fenomenologiska filosofin30.  
 
Han skisserade en fenomenologisk metod ”som omfattar beskrivning, väsenskådande och 
fenomenologisk reduktion”. Spiegelberg själv använder ofta metaforer när han beskriver 
metoden och använder sig av ”till själva saken”, ”se och lyssna”, ”inte tänka men se” och 
”hålla ögonen öppna”31. 
 
Enligt Bjurwill gjorde Spiegelberg ett lyckat försök att beskriva fenomenologin som metod i 
boken ”The phenomenological movement” från 1960. Utifrån Bjurwills tolkning av metoden 
beskrivs den översiktligt i stycket om den fenomenologiska trappan. 
 
 

3.4 Fenomenologins trappa 

 
Den fenomenologiska trappan består av sju trappsteg: 
 
1.Upplevelsen av fenomenet 

a) observation 

b) analys 

c) beskrivning 

2. Ideationen av fenomenet 

3. Generaliseringen av fenomenet 

4. Nyanseringen av fenomenet 

5. Konstitutionen av fenomenet 

6. Reduktionen av fenomenet 

7. Tolkningen av fenomenet 

 
Även om Spiegelberg numrerar trappstegen i en viss ordning, så stämmer det inte riktigt när 
metoden används praktiskt. Nyanseringen och upplevelsen är praktiskt använda parallella 
med varandra, samtidigt som steg 1 till 5 också sker i åtanke av varandra. Själva 
konstitutionen av fenomenet är egentligen det övergripande i metoden.  
 
På det första trappsteget – upplevelsen – finns de tre grundläggande delarna; observation 
(egna erfarenheten), analys (tanken) och beskrivning (språket). Som konkret exempel ger 
Spiegelberg ordet ”kraft”, vilket följer som exempel genom hela metodbeskrivningen. I 
observationen av kraften är det något diffust som genomströmmar kroppen och registrerar att 
det som förekommer då är just kraft; ett både fysiologiskt och psykologiskt fenomen. En 

                                                 
30 Bjurwill, 1995:6 
31 Kvale, 1997:55 
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analys i exemplet kraft är samstämmigheten mellan avspänning och spänning i kroppen och 
själva disponeringen av kraft. Dessutom hur kraften kan utvecklas både negativt (orken 
försvinner) och positivt (kraften blir självgående). I observationen blir språket som ett 
fenomen i sig själv. Kraften kan, om den förut beskrevs på ett fysiskt sätt, här kunna 
översättas till psykisk kraft. Kraft: styrka, reaktion, snabbhet, precision, koordination, och 
rörlighet. Ur dessa ord kan man på fenomenologiskt vis översätta vart och ett till en psykisk 
innebörd.  
 
Det andra trappsteget, ideation kallas för fenomenets väsen eller egenhet. Känslan av kraft 
och dess väsen borde ligga i en form av maximalupplevelse där riktning och styrka flätas ihop 
till en enhet. Bjurwill kallar det för ”flyt”. Dessutom används ofta en metafor för att få fram 
ideationen i begreppet.  
 
I generaliseringen av fenomenet ska man få en ökad insikt i fenomenet och här talar man om  
den gemensamma beröringspunkten och generaliserar delfenomenets egenheter. ”Flytet” som 
Bjurwill associerade till kan hittas inom andra områden. 
 
Vidare är nyanseringen själva problemformuleringsprivilegiet hos fenomenet. ”Fenomenets 
självklara rätt att få visa sig i sitt naturliga tillstånd”32. Eftersom det är svårt att se hela 
fenomenet måste de osynliga delarna fyllas ut med hjälp av fantasi eller perception, och detta 
är en av utgångspunkterna i en fenomenologisk undersökning. I exemplet kraft tolkas det 
enligt Bjurwill till bakåtrörelser kontra framåtrörelser, givande och tagande av kraft och 
statisk och dynamisk kraft.  
 
Konstitutionen, som är det femte trappsteget, är en kartritning av arbetet som är pågående. 
Med andra ord en detaljerad bild av den verklighet vi befinner oss i. Här ställs det konkreta 
mot det abstrakta, det speciella mot det generella och slutligen det diskursiva mot det 
intuitiva.  
 
I det näst sista trappsteget finns reduktionen som successivt omprövar vår uppfattning och 
omdöme om saker och ting. Reduktionen består av tre steg; den reala reduktionen (omprövar 
det vi tar för givet som fenomen), den eidetiska reduktionen (får fram ”minsta gemensamma 
nämnare för de egenskaper som tillsammans bildar ett väsen”33) och den transcendentala 
reduktionen (ifrågasätter det ”jag” som föreställer sig fenomenet, frågar ”självet” och kommer 
förhoppningsvis fram till liknande slutsatser).  
 
Tolkningen är det sista trappsteget och ska vara den manifesta meningen, och ger 
upplevelserna än större spelrum. Enligt Spiegelberg stannar en fenomenologisk undersökning 
på trappsteg sex, och det har jag tagit fasta på i min undersökning.  
 
För att kort sammanfatta det fenomenologiska tankesättet är fenomenologins utgångspunkt 
objektet – dit tanken riktar sig, och objektet blir den fenomenologiska metoden. I arbetssättet 
utgår man och söker efter ord som är utmärkande, så kallade descriptorer. Beskrivningen är då 
slutligen förteckningen av de ord som blir resultatet.  
 

                                                 
32 Bjurwill, 1995:100 
33 Bjurwill, 1995:114 
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3.5 Kritiska synpunkter på fenomenologi 

 
För att kritisera det fenomenologiska tankesättet skulle det vara möjligt att komma fram till 
andra associationer och också att kombinera ord i annorlunda följd. Detta skulle leda till att 
man fick fram olika resultat och beskrivningar av ett och samma fenomen. Ett 
fenomenologiskt angreppssätt ställer stora krav på forskaren. Genom att studera och tolka det 
yttre av människan, ska forskaren komma fram till det inre. Svårigheten ligger då i att bortse 
från eventuella förhandsuppfattningar och låta fenomenologin tala för sig själv. Att försöka 
förstå fenomenologi med Husserls ögon och veta vilken tolkning som är den rätta är inte lätt 
att veta. Vad som är rätt för en person kan vara fel för någon annan.  
 
Positivismen står i de flestas ögon som en motpol till fenomenologin. Tvärtemot Husserl vill 
positivisterna gärna nå fram till en vetenskap som är positiv; hanterbara och mätbara, och 
dessutom att sinneserfarenheten är den som räknas. Husserl däremot ansåg att 
sinneserfarenheten bara ger oss en första instans av kunskap34.  
 
”Det som skiljer sidorna åt är att positivisten söker efter delen i helheten, medan fenomenologen söker efter 
helheten i delen”35 
 

 

                                                 
34 Bjurwill, 1995 
35 Bjurwill, 1995:17 
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4. Metod 
 

4.1 Problembakgrund och avgränsningar 

 
Efter sållning av litteratur om raster som handlade om faktiska aktiviteter under rasterna; vad 
som finns tillgängligt att underhålla sig med fysiskt eller psykiskt samt den litteratur som tog 
upp mobbning under raster återstod inte mycket att finna. Detta blev till ett problem för mig, 
eftersom jag inte lyckats hitta någon litteratur som berörde det ämne jag ville behandla i min 
undersökning. Det är självklart möjligt att sådan beröring har skett, och finns gömd, i viss 
litteratur, men att den har varit svår att söka efter. Det närmaste jag kommit är boken ”rast 
med ro” av Kerstin Wiik-Thorsell, som därför redovisas under litteraturstudierna. I övrigt har 
jag försökt att hitta litteratur som berör den mentala upplevelsen som kan associeras till raster. 
 

4.2 Urval   

 
Innan samtalsformen som metod blev bestämd, provade jag att i en klass ställa två frågor som 
skulle besvaras på ett papper. Denna klass fanns på skola A. Efter att ha förklarat att mitt 
examensarbete skulle handla om raster, skrev jag de två frågorna på tavlan: ”Vad tror jag är 
meningen med rasten?” och ”hur upplever jag rasten”?.  
 
Utav denna försöksstudie fann jag att i stort sett alla inlämnade papper – 19 stycken – bestod 
av ungefär lika svar på båda frågorna. På första frågan blev det allmänna svaret: ”för att vi ska 
få frisk luft, röra på benen så att vi orkar med nästa lektion”. På nästa fråga följde liknande 
svar: ”man får vila ett tag så man orkar sitta still på lektionen”. Min bedömning blev att denna 
studie mer visade på vilket svar de trodde att jag ville ha och inte alls vad själva upplevelsen 
av rasten innebar.   
 
Samtalen genomfördes på två högstadieskolor; skola A och skola B. Skolorna ligger i samma 
kommun; varav en skola inom tätorten och den andra på landsbygden. Eleverna som deltog 
tillfrågades i korridoren på skolorna om de skulle kunna tänka sig att delta i ett samtal om 
raster. Ingen enskild elev tillfrågades, utan förfrågan ställdes till minst två samtidigt, vilket 
betyder att eleverna inom samtalsgrupperna hade någon form av kompisrelation. Ingen av de 
tillfrågade svarade nej. Samtalen skedde några dagar senare. På grund av tidsbrist blev fler 
elever intervjuade på skola A än på skola B. 
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Nedan är eleverna ordnade efter skola och samtalsgrupp: 
 
 
 
Skola Blå 
 
Samtal A: Flicka 1, 15 år. Flicka 2, 15 år. 
 
Samtal B: Flicka 3, 12 år. Flicka 4, 13 år. 
 
Samtal C: Pojke 1, 15 år. Pojke 2, 15 år. Pojke 3, 15 år. 
 
Skola Grön 
 
Samtal D: Flicka 5, 14 år. Pojke 4, 14 år. Pojke 5, 15 år. 
 
 

4.3 Samtalens genomförande 

 
Eftersom jag ville nå fram till själva upplevelsen under rasten, var det svårt att ställa färdiga 
frågor efter en mall till eleverna. Ett intervjuformulär skulle också vara svårt eftersom jag 
ville komma åt tankar och känslor som antagligen skulle bli svårt att formulera som svar på 
frågor på ett papper. Det skulle också vara svårt att veta om de tolkat frågorna på ett sätt som 
jag hade önskat. Intervjuerna blev istället till ett samtal där jag som intervjuare lyssnade och 
ställde uppföljande frågor efter hand. Samtalen skulle ske tillsammans med minst två elever 
och därigenom skulle jag försöka att väcka lust till diskussion emellan dem. Samtalen blev 
därför olika och under tiden de diskuterade, försökte jag uppmana eleverna att utveckla och 
förklara det han/hon försökte säga. Jag ställde jag frågor som: ”Hur menar du då?”, ”hur 
kändes det då?” ”vad tycker du om det han/hon säger?”.  
 
I en intervju (samtal B) tenderade samtalet att gå över i att eleverna skulle förklara för mig att 
de var utsatta av andra elever på skolan. Detta var givetvis något jag inte kunde förbise, men 
detta resonemang är uteslutet ur det aktuella samtalet.  
 
Jag hade ingen intervjuguide tillgänglig för jag ville att samtalen skulle bli så spontana som 
möjligt. Samtalen varade i ungefär en halvtimme var, och jag antecknade vartefter 
diskussionen fortlöpte. Eftersom jag skrev för hand, tillämpade jag egenhändiga förkortningar 
av ord och bad eleverna vid flera tillfällen att upprepa vad de hade sagt.  
 
Efter varje samtal skrev jag rent hela samtalet för hand i min examensbok. Jag valde att skriva 
ut samtalen ordagrant för att underlätta för senare analys och tolkning och för att undvika 
förvrängning. Mimer och gester som förekom emellan eleverna försökte jag vara uppmärksam 
på, och markerade dessa så gott jag kunde i marginalen. Samtalet som gick utanför ramen 
(samtal B), valde jag att delvis inte dokumentera. 
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4.4 Analys och tolkning 

 
För att skapa en helhetssyn inledde jag analysen med att läsa alla samtal och därigenom 
försöka bilda mig en helhetsuppfattning. Utifrån ett fenomenlogiskt arbetssätt försökte jag 
hitta ord – descriptorer -  som var återkommande. I arbetet med att finna samband och 
mönster letade jag igenom materialet efter likheter och fann gemensamma essenser där jag 
kunde täcka in samtliga samtal. Dessa teman har lyfts fram och jag kunde därefter på ett mer 
medvetet sätt tolka materialet utifrån mitt syfte och frågeställning.  
 
De återkommande descriptorerna försökte jag sedan applicera på den fenomenologiska 
trappan. Genom Spiegelbergs36 exempel ”kraft” kunde jag på ett enklare sätt ta till mig 
fenomenologin och på så vis – genom samtalen – få en innebörd för mitt ord: rast. Steg för 
steg tog jag mig igenom trappan och försökte förstå det jag hade i text framför mig.  

                                                 
36 Bjurwill 1995 
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5. Fenomenologisk resultatbeskrivning 
 
I resultatbeskrivningen kommer jag att redovisa resultaten i form av den fenomenologiska 
trappan. Gömda i texten återkommer orden tid, rum, rörelse, kropp och kraft, vilka jag avser 
att diskutera efteråt.  
 

5.1 Upplevelse av fenomenet 

5.1.1 Observation 
 
I den första delen av fenomenologins trappa ses rasten som ett fenomen. Eleverna visade 
tydligt under samtalen att tiden – oavsett längd – innebar ett slags problem där de skulle 
avgöra hur de skulle förhålla sig till sin kropp. Kroppen var inte ett isolerat fenomen37 utan 
hade en intention att nå uppsatta mål beroende på tiden, och kan därför ses som en kropp i 
rörelse. Rasten är en upp- och urladdning: lektion-rast-lektion. Av samtalen kan utläsas att det 
finns vissa ord/meningar (innehåll) som återkommer och som pekar på hur en positiv rast ska 
se ut; prata med kompisar, inte uppleva fysiska beröringar i form av knuffar, tid för eventuellt 
toalettbesök, en känsla av avslappnad, att ”hinna med” och att kunna äta på något. 
Upplevelsen av den egna kroppen i rummet förknippades med känslan av att för det mesta 
vara på väg någonstans.  
 

 ”Inte precis en rast: transportsträcka” (pojke 3) 
 

”Jag måste gå till skåpet, byta böcker och sen gå till nästa lektion, jag blir ju 
irriterad för att jag måste stressa” (flicka 5)  

 

 

5.1.2 Analys 
 
Precis som Bjurwill skriver; att kroppen aktiveras när den genomströmmas av kraft38, 
aktiveras kroppen när eleverna går på rast. Ytterligare en aspekt är elevernas disponering av 
tid och hur kroppen ska användas under rasten. En rast som tidsmässigt upplevdes som för 
kort innebar att kroppen upplevdes som ett transportmedel i tiden till nästa tidsutsatta mål, 
och detta gav känslan av stress. En rast som tidsmässigt uppfattades som för lång gav istället 
känslan av meningslöshet, och påverkade kroppen på ett rastlöst sätt. Vid kortare raster 
används kroppen till att slå över till autopilot; lämna böcker, snabba möten och blickar till 
kompisar, hämta nya böcker och snabbt bege sig till nästa anhalt. Tvärtom blir längre raster 
till ett problem i form av känslan av meningslöshet. Eleven vet inte vad den ska göra och 
känslan av att vara på väg vill fortsätta, men fysiska kroppen har ingenstans att ta vägen, för 
inget nära tidsbestämt mål väntar. Tiden, som vid kortare raster är fylld, blir till tom tid när 
rasten tidsmässigt blir för lång.  
 

                                                 
37 Bjurwill, 1995:88 
38 Bjurwill, 1995:90 
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Man kan se rasten som positiv tidsutfyllnad eller tvärtom negativ tidsutfyllnad. Kroppen i 
förhållande till tiden är alltså av stor betydelse för en positiv eller negativ känsla.  
 

”Man hinner fråga vilken lektion man ska ha, och hinna pissa om man har tur” (pojke 1) 
 

 
”Då går man typ hem till nån. Det är befriande med rast, men den går för fort, om man inte har 
något att göra går den långsamt” (pojke 1) 

 
 
”Jag känner mig ganska stressad faktiskt, det är så bråttom överallt, känns det. Man ska ut fort, 
sen springa nån annanstans” (flicka 5) 

 
 
”Ut och byta material till nästa lektion, om man ser nån är det klart man stannar och hälsar, mer 
hinner man liksom inte” (pojke 4) 

 
 
”När det är långa lektioner är man glad när den är slut, då har man ju ungefär bara 10 minuter 
rast och då måste man stressa ner i källarn och sen till nästa lektion. Man behöver ju egentligen 
inte stressa men det blir så ändå” (flicka 1) 

 
  
 

”På torsdagar har vi en som är en och tio (läs: rast som är 1 timme och 10 minuter) och sen har 
vi en lektion som är 45 minuter och sen har vi rast igen i en och femton och det kan bli väldigt  
långtråkigt. Oftast så drar dom flesta ifrån skolan då, in till stan eller hem till nån” (flicka 1) 

 
 Jag: Varför då? Varför stannar ni inte? 
 
 ”Det blir långtråkigt att stanna på skolan” (flicka 2) 
  

”Fast vi stannar oftast här ändå, för att vi är så lata. Oftast kan man väl alltid ha kul en stund i 
alla fall” (flicka 1) 
 
Jag: Jag trodde att det var bra med långa raster, för att samla energi och så…? 
 
”Det gör vi väl ibland, när vi bara sitter och slappar” (flicka 1) 
 
”Men man kan ju bli trött då, istället för piggare” (flicka 2) 
 
Jag: Hur ofta händer det då, att man blir tröttare? 
 
”Men det händer… [tystnad] oftast sitter inte vi och bara slappar… (flicka 1) 
 
”Jo det händer” (flicka 2) 
 
”Men det är ofta på de långa rasterna som man sätter sig i soffan i cafeterian, för man inte har 
något bättre för sig” (flicka 1) 
 
 
 
”På 10 minutersrasten är man trött, slö, alltså det är inte kul” (pojke 2) 
 
”Man blir precis befriad och tänker: Åh nej” (pojke 3) 
 
”Eftermiddan är så jävla jobbig och på förmiddan vill man bara gå hem och äta” (pojke 1) 
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”På rasten hinner man fråga lärarn hur ligger jag till, och vad ska jag göra till nästa gång” (pojke 
2) 
  
 

 

5.1.3 Beskrivning – återgivningen 
Kroppen som transportmedel, som en elev uttrycker sig, från ett mål till ett annat i förhållande 
till tiden kan liknas vid ett tåg. Vid liknelsen är kroppen tåget som stannar vid olika stationer, 
för att vid olika tidsbestämda mål bli fyllda med nya passagerare och tömda på gamla 
passagerare. Rasterna för eleverna är den resande tiden för tågkroppen, och lektionerna är 
tågens hållplatser. Tåget färdas i bestämd riktning, ibland sakta, ibland snabbare, och detta 
översätts till hur snabbt eleven måste gå för att nå fram i tid.  
 
Rörelsen inuti tågets olika vagnar representerar rörelsen inne i olika elevers huvuden: 
tankarna. Ibland lugna stillsamma tankar och stundtals massor av rörelse. Så blir det ett nytt 
stopp, tåget städas, töms, fylls på och detta representerar elevers vana att tömma föregående 
lektions innehåll från den aktuella medvetenheten, stoppa den någon annanstans, för att i 
nästa stund fylla på med något nytt, nya kunskaper.  

 
 
”Är det många som har rast är det rätt trångt” (flicka 2) 

 
”Ja, väldigt trångt” (flicka 1) 

 
”Då får man knuffas på varann för att komma framåt” (flicka 2) 

 
”Och så finns det ingenstans att sitta” (flicka 1) 

 
Jag: ”Är det vanligt det, att folk knuffas?” 

 
”Ja, det är det” (flicka 2) 
 
[tystnad] 

 
”Då blir man arg” (flicka 2) 

 
”Ja, irriterad” (flicka 1) 
 
 
 
”Korridorerna är trånga om det är mycket folk måste man knuffas och knö och gå rätt igenom” 
(pojke 5) 
 
Jag : Hur känns det då? 
 
”Jag behöver inte knuffa nån, jo ibland, det är inge speciellt med det det är bara att, vad heter 
det, säga ursäkta kan du flytta på dig” (flicka 5) 
 
 
 
 
”10 minutersrasterna kan va lite stressigt, hämta grejer från skåpet och så. Särskilt när man har 
gympa” (flicka 3) 
 
”Det är den jobbigaste rasten” (flicka 4) 
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”Ibland kan man va jättetrött och då sitter man oftast i trappan och där kan man koppla av” 
(flicka 3) 
 
”Ja, fast det beror liksom på vädret” (flicka 4) 
 

 Jag: Hinner man gå ut då? 
 
 ”Ja man hinner om man vill” (flicka 4) 
 
 ”Fast om man inte har nån klocka så är det ju kris” (flicka 3) 

 

 

5.2 Ideation – fenomenets väsen 

 
Känslan av kroppen i rummet och samtidigt i förhållande till tiden, där kroppen under ett 
ögonblick ”flyter med”, utan att känslan av stress uppstår, där riktningen och rörelsen i 
kroppen går i harmoni, visar sig vara rastens ideala väsen. Maximalupplevelsen är när allt 
synkroniseras, när kroppar inte stöter mot varandra och stör den egna kroppens upplevelse av 
tid och rum i balans. Istället för kroppar som åker i blindo rakt ner i ett störtlopp och skulle 
kunna köra in i allt i sin väg, kan kropparna i maximalupplevelsen av rasten, styra undan; åka 
slalom mellan de mötande kropparna i korridoren. För att uppfylla alla optimala mål, som 
beskrevs tidigare, visar det sig att raster som är 20 minuter långa innehåller en för eleverna 
perfekt tidsrymd. Under 20 väl avvägda minuter hinner eleven med de kriterier som krävs för 
att nå en fulländad känsla av rast, och när allt har hunnits med och undvikits, finns det inte tid 
för kroppen att känna frustration över överbliven/outfylld tid. Synkroniseringen tillsammans 
med alla delars koordination ger 20-minuters rasten, och upplevelsen under den, dess väsen. 
 

 
”Ibland har vi 20-minuters raster, typ tre, då känner man sig mycket lugnare, när lektionen är 
slut så känner man sig lugnare, man kan gå lugnt till skåpet” (flicka 2) 
 
”När man går i korridoren så pratar man ju med folk man möter, om det är nån man känner , och 
då liksom pratar man ju med folk och då blir det ju rast” (flicka 1) 
 
”Man slappnar av automatiskt om man har lite längre raster” (flicka 1) 
 
”Det är lättare att man blir på gott humör under längre raster, och humöret håller i sig in på nästa 
lektion ibland” (flicka 2) 
 
”alltså ibland kan vi typ bara skratta under lektion” (flicka 1) 
 
 
 
”På 20 minutersrasterna så hinner man lite mer” (flicka 3) 
 
”Man kan gå ut i skogen, gå till kiosken, mycket mer helt enkelt, i skogen kan man va ifred, det 
är inte nån som är där så ofta” (flicka 4) 
 
”På en 20-minuters rast känner man liksom…” (flicka 3) 

 
”lite mer avkopplad” (flicka 4) 

 
”ja” (flicka 3) 
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Jag: Det verkar vara stress som betyder mest? 

 
”man behöver inte känna sig varken stressad eller avkopplad, man kan va nöjd…” (flicka 3) 
 
 
 
”20-minuters rasten efter NO:n är goare, då hinner man koppla av” (pojke 3) 
 
Jag: är det det som eftersträvas? Att hinna koppla av? 
 
”Ja, att koppla bort skolan. Sitter i cafeterian, köper en glass” (pojke 2) 
 
”Bara sitta och snacka ett tag, tugga på nått, nått sött” (pojke 3) 
 
 
 
”Vi har 20-minuters och 30-minuters raster. Då är man inte så stressad, för då kan man träffa  
kompisar” (flicka 5) 
 
”En hamner väl i cafeterian och sitter still och glor” (pojke 5) 
 
”Fast en halvtimme är tölit som fan, finns inget att göra” (pojke 4) 
 
 

5.3 Generalisering – egenheten i fenomenet 

 
 
 

Flytet (psykisk, psykiskt eller psykiskt och fysiskt) 
    
 
 
     elevkroppen  

(psykisk och fysisk) 
 
 

 
student i föreläsningssal    tågkroppen (fysisk) 
(psykisk) 
 
 

 

Flytet representerar i denna modell flytet studenten (läs: studenten på universitetet) känner när 
allt fungerar under föreläsningen. När studenten är psykiskt närvarande i salen, när han/hon 
förstår allt som sägs och förklaras och utan hinder kan skriva i anteckningsblocket utan 
tveksamhet. Då uppstår ett flyt för studenten. För tågkroppen innebär flytet att tidtabellen 
hålls, att allt så att säga ”går som på räls”. Att stoppen på stationerna sker utan förhinder och 
att alla andra tåg som är beroende av varandra följer den jämna planerade rytmen. Då uppstår 
ett flyt. Till sist det så kallade flytet i 20-minuters rasten hos eleven/elevkroppen; när rörelsen, 
riktningen tillsammans med kroppen, tiden och rummet går i harmoni blir det ”flyt” i 
medvetandet hos eleven.  
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Flyt: syntesen av alla konstituenter i själva begreppet, det mest generella för elevens kropp i 
rasten i förhållande till tid och rum.  
 
 

5.4 Nyansering – problemformuleringsprivilegiet hos fenomenet 

Själva fenomenet visar sig ur olika vinklar, kanske beroende på vilken ålder och vilken status 
eleverna har eller befinner sig i upplevs rasten på lite olika sätt. Om man utgår ifrån att tjejer i 
nionde klass allmänt har byggt upp en mer självsäker position i korridoren kan en yngre tjej 
uppleva situationen något annorlunda. En nyansskillnad uppträder när de yngre tjejerna 
beskriver upplevelsen gentemot de äldre. De yngre talar om ”att sitta i trappan” för att 
undvika stökiga situationer, medan de äldre inte nämner detta. Trappan visar sig vara en 
trygghet för de yngre eleverna i samtalsgrupperna. En trygghet som de förmodligen kommer 
att växa ifrån, i högre stadium.  
 
”Inomhus är det bråkigt” (flicka 3) 
 
”Väldigt stökigt” (flicka 4) 
 
[tystnad] 
 
”Fast inte om man sitter i trappan” (flicka 4) 
 
”Jo, det kan vara stökigt där också” (flicka 3) 
 
”Fast det beror på hur många det är i trappan, ibland sitter man liksom inte” (flicka 4) 
 
 

 
 
 

5.5  Konstitution – det pågående arbetet 

 
 
Konkret    Abstrakt 

Kroppen befinner sig i korridoren  På schemat står det ”rast” 
 

Speciellt    Generellt 

Speciella, unika individer som går runt, trängs,  Klungor med kroppar som knuffas,  
sitter, skriver… fikar… 
 
Diskursivt    Intuitivt 

Man  måste ge sig ut i korridoren… Man kan kanske dröja kvar en stund vid 
skåpet för att undvika rusningen. Eller 
ta yttervägen? 

 
 
 



 - 26 -  

 

5.5.1 Korridoren som livsvärld 
 
För att förstå ordet det abstrakta ordet rast på schemat, måste rasten upplevas i korridoren. I  
varje klunga av kroppar som befinner sig i korridoren finns unika ungdomar med olika  
referensramar och verklighetsuppfattning. Varje elev har sin tid att passa och sina glosor att  
memorera och dessutom sina problem och tankar att bemästra. Allt händer samtidigt i  
korridoren. Och medan en elev sitter och skriver och äter en glass på en stol i cafeterian, sitter  
en annan elev någonstans i en trappa för att undvika den värsta rusningen.  
 
 
 

5.6 Reduktion – successiv omprövning 

5.6.1 Reduktionen av objektet; real reduktion 
 
Verklighetsunderlaget i studien baseras på elevernas upplevelser, som är utgångspunkten i 
arbetet. I observationen fanns de kriterier med som en bra rast ansågs innehålla (prata med 
kompisar, inte uppleva fysiska beröringar i form av knuffar, tid för eventuellt toalettbesök, en 
känsla av avslappnad, att ”hinna med” och att kunna äta på något). För att ifrågasätta 
verklighetsunderlaget och omvärderar rastens innehåll, kan man fundera över om dessa 
kriterier verkligen måste finnas med för att de ska må bra? Kanske kriterierna skulle ha sett 
annorlunda ut om jag istället vänt mig till andra skolor? Jag reserverar mig mot att det skulle 
vara lika på alla skolor. En annan aspekt är om jag istället hade frågat de vuxna på skolan. 
Vuxna och unga ser möjligtvis på begreppet rast på olika sätt. Ifall jag hade frågat dem skulle 
jag säkerligen få något annat, andra definitioner av vad en rast bör innehålla. Men även om 
jag fått andra kriterier givna från eleverna – om vi bortser från aspekten kring de vuxna – 
kanske en 20-minuters rast fortfarande skulle ha varit fenomenets väsen.  
 

5.6.2 Reduktionen av fenomenet; eidetisk reduktion 
 
I förhållande till fenomenets väsen, 20-minuters rasten, utgår jag ifrån att en fylld rast är 
optimal, och att en längre rast som bör vara mer fylld ur ett tidsperspektiv verkar vara tom. 
Alla beståndsdelar av maximalupplevelsen, det vill säga väsendet, hinns inte med under en 
rast som är 10 minuter. Om alla förutsättningar som elever ser som bra rastinnehåll tas bort, 
alltså de subjektiva föreställningarna, och tittar på den ultimata rasten; är eleverna ändå i rast i 
sin tanke? Frågan från början var ju hur elever upplever sin rast, men rast kanske inte behöver 
vara i perspektivet ”tio i till tio över” och innebära en fysisk förflyttning, utan rast är kanske 
något man upplever i tanken? Alltså inte bara ett fysiskt fenomen som bara återfinns i tid. I 
sinnet kanske elever redan gått på rast innan han/hon befinner sig i korridoren, kanske kan 
man rentav vara på rast redan på lektionen? Är då i så fall 20-minuters rasten fenomenets 
väsen eller är den verkliga rasten, om de är på rast till och från i tanken under dagen, längre? 
Men om jag utgår ifrån deras upplevelser och räknar rasten från det ögonblick de går ut från 
klassrummet – alltså inte spekulerar i huruvida de redan varit på rast i tanken – borde ändå 
20-minuters rasten vara väsendet för åtminstone dessa skolor.  
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5.6.3 Reduktionen av subjektet; transcendental reduktion 
 
Är det jag skrivit trovärdigt, bär det, är det tillförlitligt? Om man tittar på det kunde jag 
kanske ställt fler frågor/andra frågor för att få bredare svar. Kan det vara så, att de jag 
”stoppade” i korridoren, på något vis såg ut på ett speciellt sätt och passade mina funderingar 
bättre än någon annan som jag inte ”såg”? Det skulle också kunna vara på det viset att jag, 
genom det sätt jag förhöll mig till samtalet, på något vis styrde in eleverna på att en rast som 
var 20 minuter var bra, även om jag inte visste det förrän det första samtalet ägt rum. Kanske 
jag på något sätt styrde in resterande av de jag samtalade med på just den rasten och därför 
fick det som rastens väsen? Men trots funderingarna kring hur jag agerat, är det svårt att veta 
hur det egentligen förhållit sig. Eftersom jag inte sa något som talade om för de andra 
samtalsgrupperna om den första gruppens resonemang, och hela tiden försökte spinna vidare 
spontant, är det svårt för mig att föreställa mig att jag på något vis styrt in grupperna på det.  
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6. Sammanfattning av den fenomenologiska undersökningen 
 

6.1 Upplevelse av fenomenet 

Rasten ses för första gången som ett fenomen. Oavsett längden på tiden innebär rasten ett 
problem där eleverna skulle förhålla sig till sin kropp. Rasten är en upp- och urladdning för 
eleven och kan ses som en kropp i rörelse. Kriterierna för hur en bra rast ska se ut är: prata 
med kompisar, inte uppleva fysiska beröringar i form av knuffar, tid för eventuellt 
toalettbesök, en känsla av avslappnad, att ”hinna med” och att kunna äta på något. Dessutom 
upplevs den egna kroppen i rummet som om att för det mesta vara på väg någonstans, i 
riktning mot något.  
En rast som tidsmässigt upplevs för kort gör att kroppen känns som ett transportmedel på väg 
mot ett bestämt mål i tiden, vilket ger känslan av stress. Tvärtom upplevs en för lång rast som 
meningslös och påverkar kroppen på ett rastlöst sätt. Känslan av att vara på väg någonstans 
vill på något vis fortsätta ändå, tiden blir till tom tid. Kroppen i förhållande till tiden har en 
stor betydelse för en positiv eller negativ känsla.  
 
Som metafor används ett tåg som stannar vid olika stationer för att vid tidsbestämda mål fylls 
och töms på passagerare, där den resande tiden är rasterna och lektionerna är tågens 
hållplatser.  
 
 

6.2 Ideation 

 
När kroppen flyter med, där rörelsen och riktningen går i harmoni visar sig som rastens väsen. 
Väsendet uppnås när kropparna inte upplevs stöta emot varandra i korridoren och alla kriterier 
för en bra rast uppfylls. Den perfekta tidsrymden för denna maximalupplevelse är den 20 
minuter långa rasten. 
 

6.3 Generalisering 

 
Här jämförs rastens flyt – väsen – med studentens flyt i föreläsningssalen, tågets flyt i 
tidtabellen och elevens flyt under 20-minuters rasten.  
 
Flyt: syntesen av alla konstituenter i själva begreppet, det mest generella för elevens kropp i 
rasten i förhållande till tid och rum. 
 

6.4. Nyansering 

 
En nyansskillnad över livsvärlden i korridoren är de yngre gentemot de äldre tjejerna i en av 
skolorna. De yngre talar om hur de sitter i trappan för att undvika korridorens ”stök” och detta 
förekommer inte hos de äldre, något mer självsäkra tjejerna.  
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6.5 Konstitution 

 
• Det konkreta (kroppen i korridoren) jämförs med det abstrakta (”rast” på schemat). 
• Det speciella (unika elever som går runt i korridoren) jämförs med det generella (klungor 

med elever i korridoren). 
• Det dikursiva (att man som elev måste ge sig ut i korridoren) jämförs med det intuitiva (att 

man kan söka alternativa lösningar för att undvika korridorens rusningstid). 
 
 

6.6 Reduktion 

 
Beroende på verklighetsunderlag och om man omvärderar rastens innehåll, kunde studien 
kanske sett annorlunda ut. Kanske kriterierna för rastens väsen skulle sett annorlunda ut om 
de tillfrågade kom från en annan skola?  
 
Rastens fysiska fenomen ifrågasätts. Kan rasten vara något som kanske sker i tanken och 
rentav under lektioner? Är då 20-minuters rasten fenomenets väsen eller är den verkliga rasten 
längre? 
 
Hade min personlighet och de frågor jag ställde någon styrning i en speciell riktning?  
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7. Resultatdiskussion 
 
Under arbetets gång har jag frustrerats över hur lite det finns skrivet om skolans raster. I 
arbetsmiljöverkets beskrivning ”Personalutrymmen för elever”39  talar man till och med om 
paus istället för rast. Hur ska vi då veta vad rast innebär?  
 
I nationalencyklopedin hittade jag beskrivningar på ordet ”rast”, men egentligen ingen som 
passade den sorts ”rast” jag letade efter. Eftersom begreppet ”rast” i skolsammanhang är 
använt av majoriteten av Sveriges befolkning, anser jag att ordet borde få fler definitioner. 
Ofta är dessutom rast förknippat med paus, och som jag tolkar de skillnader jag fann 
definierade, borde alltså rasten innebära att man har tid att lämna skolområdet. Paus tolkar jag 
borde vara en så kallad ”bensträckare” från lektionen. Även här fanns det egentligen inget 
specifikt angående skillnaden rast – paus i skolsammanhang, vilket också är märkligt.  
 
Hela ”rastbegreppet” visade sig vara oerhört diffust och inte ens skolverket kunde svara på 
min förfrågan. Ännu märkligare, anser jag.  
 
Nedan har jag valt att diskutera resultatet i studien under olika rubriker som jag anser 
representerar nyckelorden utifrån de resultat jag fick fram. 
 

7.1 Tid 

 
Enligt mina resultat spelar tiden en avgörande roll för eleverna under rasten. Om tiden skriver 
Bengtsson också att den är av stor betydelse40. Till skillnad mot Bengtsson – som menar att 
eleverna under rasten återgår till sina egna kroppar och sociala liv – vill jag påstå att så inte är 
fallet. Mina resultat visar att klockan i hög grad fortsätter att styra elevkroppen under rasten 
och att hela skoldagen egentligen, i tidsperspektiv, ser likadan ut. Likaväl som elevernas 
stress över tiden pågår i klassrummet, fortsätter tidsstyrningen utanför. Skillnaden ligger 
istället i vad som just för stunden är fokus för eleverna.  
 
Söderlund talar om stressen som negativ faktor och radar upp konsekvenserna41. I en korridor 
fortsätter tankarna om hur mycket klockan är och vid kortare raster känner sig eleverna 
stressade. Två av konsekvenserna som hon tog upp var bristande motivation och svårighet att 
glädjas, vilka båda två är tragiska konsekvenser baserat på något så enkelt som två visare som 
pekar på siffror.  
 
När jag inledde min studie hade jag ingen aning om att resultatet skulle komma att handla så 
mycket om tiden. Som jag tolkar fenomenologin, är väsendet metodens kärna. Eftersom en 
speciell tidsrymd visade sig vara väsendet visar det att det yttersta att förhålla sig till under 
rasten är just tiden. En av de mest intressanta upptäckterna för mig var att jag kom fram till 
begreppen ”fylld tid” och överbliven/outfylld tid” och att dessa var av så stor vikt. Jag 
associerar till Csikszentmihalyi och hans tankar om tanken42. Vid för långa raster, är det då 
entropin som eleverna försöker undvika och/eller är det när sinnet inte är sysselsatt alls som 

                                                 
39 Arbetsmiljöverket, ”Personalutrymmen för elever”, 2000 
40 Pedagogiska magasinet, 1998 
41 Söderlund, 2001 
42 Csikszentmihalyi, 2006 
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vill undvikas? Är det därför många talar om att ”man går hem till nån” under längre raster? 
Vidare undrar jag, om jag drar den tanken till sin spets, om elevers 
självdestruktivitet/destruktivitet gentemot andra, kan ha att göra med detta problem med då 
speciellt outfylld tid, alltså den tid när det inte finns något meningsfullt att göra? 
 
För att stärka metaforen tåg i relation till elev under rast, baserades denna tanke dessutom av 
tiden. Att ”hinna med tåget” är ett allmänt känt begrepp och därför är tåget förknippat med tid 
och dessutom med stress. Tiden är av stor betydelse både innan tåget går, när tåget rullar och 
efter att tåget har stannat.  
 

7.2 Kropp  

 
I rasten var också kroppen av betydande relevans. Wik-Thorsell belyser vikten av att rasten 
utvecklar och dessutom ger avkoppling från stillasittande43. Denna avkoppling menar jag sker 
till största del fysiskt, då min undersökning visar att den psykiska avkopplingen inte verkar 
infinna sig. Wik-Thorsell fortsätter sitt resonemang och talar om hur högstadieeleverna 
vandrar omkring mellan olika salar. I hennes resonemang får kroppen en framträdande roll 
och jag ser framför mig hur kropparna knuffas/åker slalom för att komma framåt. Trösten, 
fortsätter hon, är uppehållsrummet, och även här är kropparna framträdande i beskrivningen. 
Kropparna som sitter i stolar vid bord och fikar, pratar och tittar på klockan. I Söderlunds 
referat till Sewerin och Goleman44 upplever jag den sociala kompetensen som en del av 
konstitutionen och kroppen står i centrum för denna.  
 

7.3 Rum 

 
Korridoren som fysiskt rum nämner inte eleverna särskilt mycket. I litteratur som jag kommit 
i kontakt med, beskrivs ofta rasten i termer av trivsamma rum; färger, belysning, rastgård och 
så vidare. Det är snarare fragment av korridoren som verkar vara olika viktiga; till exempel 
trappan, toaletten och cafeterian. Det fysiska rummet förvandlas istället till en tidszon där 
utrymmet i tid ska inrymma så mycket positivt som möjligt för att eleverna ska må bra.  
 

7.4 Rörelse 

 
Rörelsen är även den central under samtalen. Om man sitter still i cafeterian, äter man helst på 
något, vilket innebär att man inte ens då är stilla. Jag återkom i resultatdelen flera gånger till 
föreställningen om behovet av att alltid vara på väg, och man kan undra över vad det grundar 
sig i? Grundar det sig helt enkelt i den tidiga tidsstyrningen i uppväxten och omgivningen runt 
omkring, vilken kanske gör att eleven aldrig riktigt fått tillfälle att slappna av på ett 
tillfredsställande sätt? Är det då detta som gör att eleven finner det mest bekvämt och 
igenkännande att vara i en kropp i fysisk rörelse? Även här går det kanske att ponera att 
rörelsen pågår i tanken även under lektionen?  
 

                                                 
43 Wik-Thorsell, 1973 
44 Söderlund, 2001:33 
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7.5 Kraft 

 
För att fortsätta där förra stycket avslutades, verkar kraften infinna sig när eleven reser sig 
från bänken för att gå på rast. I resultatet talade jag om upp- och urladdning av kraft45, 
översatt till lektion-rast-lektion. Kraften måste också finnas fortsatt tillgänglig i korridoren, 
där elevmassan visar olika former av kraft för att uppnå rörelse och hastighet. Jag skulle också 
vilja tolka kraften som något man utövar för att orka med rasten, och då inte sett ur ett fysiskt 
perspektiv.  
 
 

7.6 Avslutning 

 
Trots att det på ett sätt försvårat mitt arbete, inspirerar avsaknaden av litteratur i ämnet mig att 
vilja fortsätta undersöka elevers raster. Det fenomenologiska tankesättet har varit som en 
krydda i arbetet och dessutom en stor utmaning för mig. 
 
Som avslutande stycke vill jag än en gång ta upp tiden som begrepp, eftersom den har varit 
central genom undersökningen. Hela det moderna samhället vilar i klockans händer och är 
uppbyggt kring den. Tiden går oavsett om man vill eller inte. Problemet kan istället ses på 
som förhållningssättet till tid, istället för att se tiden som ett problem i sig. Tidsstyrningen 
lutar mer och mer åt det negativa hållet och hemligheten är nog att istället förhålla sig till tid 
på ett positivt sätt. Avsikten med rasterna (antar jag, eftersom ingen riktig definition går att 
hitta inom skolvärlden) måste vara att eleverna ska koppla av från undervisningen, och det har 
kanske skolan lyckats med till viss del? Det eleverna fortsätter att brottas med ändå är 
tidspressen som ständigt vilar över dem. Och även om skoldagen avslutas vid en viss tid, och 
alla raster och lektioner är ett minne blott, fortsätter tidsstyrningen ändå. Jag tror att om vi 
skulle börja någonstans, så skulle det bli vid ett positivare förhållningssätt, och låta eleverna 
bestämma själva vilken tidsrymd en bra rast ska ha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
45 Bjurwil, 1995 
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