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ABSTRAKT 

Min studie grundar sig i att undersöka om man kan stärka och skapa nya 

kamratrelationer med hjälp av styrda rastaktiviteter. Mina mål i detta utvecklingsarbete 

är att arbeta med konflikthantering, öka elevers motivation till utevistelse och utelek, 

skapa fler sysselsättningar på rasterna samt att integrera nyanlända och flerspråkiga 

elever genom rastverksamhet. Utgångspunkten för denna studie är nulägesanalysen där 

det lades märke till att vissa elever har brist på idéer när det kommer till rasten, vilket 

ledde till att de strövar runt på skolgården. Utvecklingsarbetet grundar sig i 

rastaktiviteter under fyra veckor i kombination med min verksamhetsförlagda utbildning 

och dessa rastaktiviteter fick eleverna i årskurs F – 5 ta del av. Studiens dokumentation 

skedde i form av ostrukturerade intervjuer, observationer, läroplansplaneringar samt 

fotografi och filmning. Resultatet av de styrda rastaktiviteterna visar att det finns intresse 

för en sådan verksamhet, speciellt för de elever som inte har fantasi för lek eller de 

elever som behöver hjälp med att komma in i kamratkonstellationer. Vidare visar 

resultatet att vissa elever valde att inte delta i aktiviteterna för att aktiviteterna inte varit 

tillräckligt tilltalande.  

 

Nyckelord: Flerspråkighet, integrering, kamratrelationer, konflikthantering, nyanlända, 
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1 INLEDNING 

Enligt min mening är kamratrelationer och elevers sociala relationer centralt. Det är 

av ytterst vikt att eleverna trivs i skolan och på fritidshemmet eftersom de spenderar 

så pass mycket tid där. Skolverket (2014) menar att elevens självkänsla förstärks ifall 

denne känner en trygghet i gruppen. En bra självkänsla kan vid senare skede leda till 

att elevens förmåga till att lära ökar. Detta utvecklingsprojekt kommer att ha sin 

grund i elevernas behov och förutsättningar eftersom Skolverket (2014) menar att 

personalen skall utgå från detta i sin planering och i sitt genomförande. 

 

Detta utvecklingsprojekt kommer grunda sig i rastaktiviteterna som existerar på 

skolan och till viss del på fritidshemmet. Tanken är att undersöka hur detta 

utvecklingsprojekt kan skapa ett bättre klimat genom att erbjuda nya rastaktiviteter 

samt se ifall ett sådant arbetssätt kan leda till att eleverna blir mer motiverade till 

utelek. Att arbeta med kamratrelation är väldigt viktigt enligt min mening och därför 

skall det även undersökas hur detta arbetssätt kan stärka och skapa nya 

kamratrelationer. Det som har uppmärksammats är att konflikter har uppstått på 

rasterna, som det gör på många skolor. Funderingar som att eleverna möjligtvis inte 

tycker att rasterna är tillräckligt meningsfulla och tilltalande har uppstått. Även 

funderingar kring ifall dessa konflikter beror på att eleverna kanske har brist på idéer, 

det vill säga att skolgårdsmiljön inte är tillräckligt gynnande för eleverna. Målet med 

detta utvecklingsarbete är att samtliga elever som visar intresse till att medverka i en 

av aktiviteterna som erbjuds skall känna sig välkomna att delta. Utifrån tidigare VFU 

(verksamhetsförlagd utbildning) har det lagts märke till att eleverna spenderar 

mycket tid i samma kamratkonstellationer om dagarna, vilket anses positivt. För att 

öka deras kamratkrets kan styrda rastaktiviteter vara ett alternativ då dessa 

konstellationer bryts för en stund. 

 

1.1 Nulägesanalys 

Detta projekt kommer genomföras på en skola samt på skolans fritidshem som är 

belägen i ett bostadsområde i sydöstra Sverige. Skolan har klasser från förskoleklass 

till årskurs 9, men dessa styrda aktiviteter kommer främst rikta sig mot låg – och 

mellanstadieeleverna, det vill säga eleverna som går i förskoleklass upp till årskurs 4 

– 5. Anledningen till att årskurs 6 (och eventuellt årskurs 4 – 5) inte kommer få 
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möjlighet att ta del av detta utvecklingsprojekt är för att samtliga elever i dessa 

klasser har lunch olika tider, vilket innebär att samtliga elever inte har lunchrast 

tillsammans. Därför kommer majoriteten deltagande elever gå i förskoleklassen upp 

till årskurs två och till viss del även elever från årskurs 3 – 5. Skolan har tillgång till 

mycket material som kan vara ett hjälpmedel till aktiviteterna. Det finns tre stycken 

bodar med mycket redskap för olika sorters aktiviteter. Skolgården omfattar en stor 

fotbollsplan, två stycken basketplaner, en lekplats med gungor och lekställningar, 

många öppna gräsytor samt flera bänkar. 

 

Min hypotes utifrån tidigare VFU är att det kan uppstå konflikter, mobbning och 

utsatthet bland eleverna om man inte har några styrda rastaktiviteter eller om 

rastvakterna inte är tillräckligt uppmärksamma på allt som sker på rasterna. Från 

tidigare verksamhetsförlagd utbildning har elever kommit in till personalen och talat 

om att en elev gråter ute på skolgården på grund av att någon varit elak. Utifrån 

intervjuerna som utfördes inför utvecklingsarbetet nämnde två elever att de inte 

tycker om rasten när man är ensam, vidare nämnde en av eleverna att det ibland 

uppstår bråk på rasterna. Höistad (1994) menar att den viktiga faktorn som 

motverkar mobbning är klimatet på skolan (a.a). Detta utvecklingsprojekt är viktigt 

för att det skall bli ett bättre klimat på skolan och på fritidshemmet, både för eleverna 

men även för de vuxna som arbetar där. Med detta projekt skall eleverna undvika att 

hamna i konflikter som uppstått på rasterna, vilket det ibland gjorde under den 

verksamhetsförlagda utbildningen. Detta kan, i min mening, förhindras om de vuxna 

erbjuder eleverna fler styrda rastaktiviteter. Det kan finnas en problematik i att hitta 

på nya aktiviteter för eleverna och detta syntes ofta hos eleverna på det sätt att de såg 

uttråkade ut på rasterna och att de hellre ville spendera sin tid inne på fritidshemmet 

istället för att vistas utomhus. Flera gånger ställdes frågorna ”måste man vara ute?” 

och ”hur länge måste man vara ute innan man får gå in?”. Eleverna känner sig 

alltså uttråkade på rasterna och ville hellre spendera sin fria tid inomhus. Det finns 

många aktiviteter man kan sysselsätta sig med utomhus och detta är något som i mitt 

tycke är viktigt att eleverna på VFU-skolan skall få förståelse och kunskap om. 
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1.2 Fritidshemmets roll 

Fritidshemmets roll är att stimulera elevernas utveckling menar Skolverket (2014) 

samtidigt som meningsfull fritid skall erbjudas. Fritidshemmet skall även främja 

elevers sociala kontakter och deras gemenskap. Vidare menar Skolverket (2014) att 

eleverna skall få möjligheten till att utforska och pröva sina egna idéer på 

fritidshemmet inom skolans värdegrund (a.a). Skolverket (2011) menar att eleverna 

skall få möjlighet till att gestalta, pröva och utforska olika kunskaper och 

erfarenheter. De menar även att verksamheten skall utformas efter elevers behov, 

erfarenhet samt deras intresse. 
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2 TIDIGARE FORSKNING 

I detta kapitel kommer det att redogöras för tidigare forskning som behandlar 

begreppet rastaktiviteter och varför rastaktiviteter är nödvändigt i skolan och på 

fritidshemmet. Det kommer även att redogöras kring vad styrdokumenten skriver om 

det relationella perspektivet. Slutligen kommer det redogöras för lekens betydelse för 

nyanlända och flerspråkiga elever samt om utelekens förutsättningar.  

 

2.1 Rastaktiviteter 

Ridgers, Saint-Mauric, Welk, Siapuch & Huberty (2011) har i sin studie kommit 

fram till att elever behöver en vuxen som håller i rastaktiviteterna och skapar 

förutsättningar till mer fysisk aktivitet. De menar vidare att rastaktiviteter kan leda 

till mer och bättre samspel samt bättre kommunikation hos eleverna (a.a). Detta 

menar även Olsson (1995) som säger att leken behöver någon som inspirerar och 

erbjuder eleverna möjlighet till lek för att leken skall komma igång och utvecklas på 

bästa sätt (a.a). Genom att en ledare håller i rastaktiviteter kan detta leda till att 

konflikterna under lekens gång minskas och att leken på så sätt fungerar bättre. Att 

vuxna finns till hands på rasterna är viktigt, därför kommer en stor vikt på detta 

läggas under utvecklingsprojektet. Konflikter, kränkningar, mobbning och 

utanförskap kan minskas om de vuxna syns på rasterna.  

 

Det finns forskning som visar på positiva och negativa effekter av 

utomhuspedagogik. I Sczepanskis (2013) studie och i Öhmans rapport (2011) 

beskrivs det att undervisning utomhus kan minska stressen hos samtliga 

medverkande; både elever och lärare. Samtidigt som Öhman (2011) menar att 

utomhusundervisning kan bidra till att elever känner sig oroliga och känna sig 

bekymrade inför utevistelse. Nordin (2013) anser att ett fritidshem bör ha en styrd 

aktivitet om dagen där de vuxna skall ta tillvara på elevernas intresse (a.a). Genom 

att tillvarata elevers intresse kan det leda till att orosmoment försvinner. Göransson 

(2007) belyser vikten av att de vuxna bör anpassa undervisningen så att samtliga 

elever får möjligheten att vara med, oavsett kön, behov, etnicitet m.m (a.a). Detta 

menar även Skolverket (2007) som förklarar att fritidshemmets uppdrag är att utgå 

från elevens och gruppens behov (a.a). 
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2.2 Det relationella perspektivet samt utelekens 

betydelse 

Skolverket (2011) skriver om det relationella perspektivet där det handlar om att vi 

pedagoger skall sätta oss in i elevernas situation och skapa en förståelse. Skolan skall 

anpassa all undervisning efter elevers olikheter samt intresse för att främja en 

livslång lust att lära. Skolverket (2011) menar vidare att lek är en väsentlig del i 

lärandet och att skolan dagligen skall erbjuda eleverna fysiska aktiviteter. 

Fritidshemmet skall även stödja elevers sociala gemenskap i form av turtagning och 

respekt, som i senare skede kan leda till att deras sociala gemenskap förstärks vilket 

är av ytterst vikt (a.a). Tang och Adams (2010) styrker Skolverkets (2011) tankar om 

den sociala gemenskapen och författarna förklarar att leken kan erbjuda flera 

möjligheter för de nyanlända eleverna. Leken kan hjälpa elever att exempelvis få 

vänner och känna att de passar in samt att de får bättre självförtroende i att tala det 

svenska språket (a.a). På just denna skola finns det elever som antingen är nyanlända 

eller som är flerspråkiga. 

 

Rubin, Fein och Vanderberg (1983) menar att leken karaktäriseras som frivillig, 

lustfylld och spontan (a.a). Rastaktiviteterna kommer ske på frivillig grund och 

förhoppningen är att eleverna skall finna rastverksamheten lustfylld. Samtliga 

författare nämner flera positiva aspekter med utomhusleken på det sätt att man 

genom leken skapar nya kamratrelationer samt att leken stimulerar elevernas 

utveckling. Blatchford och Shard (1994) samt Walte-Stupiansky och Findlay (2001) 

är ense om att utomhusleken ger eleverna möjlighet till att utveckla sina 

kamratrelationer samt att träna på sin sociala förmåga (a.a). Lillemyr (1990) styrker 

detta och förklarar att leken är viktig för elever eftersom den stimulerar samtliga 

delar av deras utveckling. Elevers lek anser viktig då den stödjer deras lärande (a.a). 

Lindstrand (2005) har i sin studie beskrivit att elever lär sig samarbeta och skaffar 

nya kamrater genom uteleken. Även Olsson (1995) styrker detta och menar att under 

tiden som eleverna leker så övar och utvecklar de bland annat sin motorik samt 

förmåga till att samspela med andra. 
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2.3 Utelekens och utemiljöns förutsättningar 

Det finns mycket forskning kring utelekens och utemiljöns förutsättningar. 

Lindstrand (2005) menar att lekplatsens design har en stor betydelse för elevers 

utveckling gällande motorik, utmaningar och stimulans. (a.a). Även Brodin & 

Lindstrand (2006) är inne på samma spår och menar att naturen erbjuder stora 

möjligheter till lärande, både för eleverna själva och för oss vuxna (a.a). Svedäng 

(2015) menar att valet av utomhusmiljö och dess utformning påverkar elevers 

kreativitet och lärande (a.a). Hippinen Ahlgren (2015) styrker detta och menar att en 

god lärandemiljö leder till att eleverna skall lära sig det avsedda, i detta fall att bl.a. 

arbeta med kamratrelationer och konflikthantering (a.a). 

 

Faskunger (2008) menar att utrustningen som finns på skolgården har en stor 

inverkan på elevers rastaktiviteter (a.a). Fritidshemmet som projektet kommer att 

utföras på har goda utomhusförutsättningar. Skolan har flera premisser inom detta 

utvecklingsarbete; skolgården utgör fotbollsplaner, basketplaner, lekplatser med 

gungor och flera öppna gräsytor. Skolgården har även tre bodar med mycket redskap 

som kom till användning under detta utvecklingsarbete.  
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3 SYFTE OCH MÅL 

Tanken med detta utvecklingsprojekt är att stärka och skapa nya kamratrelationer 

genom leken och öka elevernas motivation till utelek. Förhoppningen är att de 

konflikter som uppstår på rasterna skall minska samt att eleverna skall ges idéer på 

aktiviteter som de kan starta upp själva i framtiden. Med detta utvecklingsarbete vill 

jag integrera nyanlända och flerspråkiga elever. Syftet är därför att arbeta med 

elevers rastaktiviteter. 

 

Målen är därför att: 

• Stärka och skapa nya kamratrelationer i lek 

• Arbeta med konflikthantering 

• Öka elevernas motivation till utevistelse samt till utelek 

• Skapa fler sysselsättningar på rasterna 

• Integrera nyanlända och flerspråkiga elever 
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4 METOD 

I det här kapitlet kommer valet av metod samt teori att redogöras. Kapitlet kommer 

att redogöra för hur insamlandet av material har gått till. Kapitlet kommer även att 

behandla hur jag har tagit hänsyn till de forskningsetiska principerna för att sedan 

beskriva hur arbetet har planerats och hur genomförandet av aktiviteterna gick till. 

Avslutningsvis kommer en redogörelse kring hur observation och dokumentation 

gick till. 

 

4.1 Aktionsforskning 

För att få mer struktur i arbetet låg aktionsforskning till grund för detta arbete. 

Rönnerman (2012) beskriver aktionsforskning på det sätt att man vill förändra eller 

genomföra en handling i praktiken och att man sedan analyserar resultaten och 

dokumenterar dessa. I aktionsforskning är forskaren mer delaktig i processen än vid 

en traditionell forskning, där ett samarbete mellan forskaren och praktikern skapas, 

det vill säga mellan mig som student och pedagogerna i verksamheten. Rönnerman 

(2012) menar vidare att det finns verktyg som man kan använda sig av och dessa är 

observationer och dagboksskrivande, vilket användes under projektets gång då 

eleverna observerades under aktiviteternas gång samt att läroplansplaneringar skrevs 

efter varje avslutad aktivitet. 

 

Arbetet utgår även till en viss del från Lewin’s (1890 – 1947) Action Research Spiral 

som Mertler (2009) nämner. Mertler (2009) menar att denna spiral utgår från att man 

har en idé som man skulle vilja genomföra, därefter planerar man och genomför 

idén. När idén är utförd så utvärderar man och eventuellt ändrar sin planering och 

försöker utföra idén på ett annat sätt (a.a). Eleverna fick ta del av nya aktiviteter som 

sedan utvärderades i form av läroplansplaneringar, LPP. Under utvecklingsarbetets 

gång uppstod förändringar i och med att grundtanken var att rastverksamhet skulle 

erbjudas på lunchrasten och på rasten efter mellanmålet. Genom dessa förändringar 

fick jag förståelse för vad som fungerade och vad som inte fungerade, precis som 

Mertler (2009) menar att Lewin’s spiral upplyser. 
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(Mertler 2009): Figur: Action Research Spiral 

 

4.2 Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 

Den vetenskapliga teorin som ligger till grund för detta arbete är hermeneutiken. 

Ödman (2017) skriver om Gadamers (1900 – 2002) tolkning kring den 

hermeneutiska cirkeln. Ödman menar att både delarna och helheten i pusslet av 

tolkningar skall hänga ihop. För att detta skall ske behöver forskaren tänka både 

logiskt samt kontextuellt, samtidigt som men behåller en öppenhet. Ödman (2017) 

menar vidare att en hermeneutisk spiral presenteras genom att en hermeneutisk 

studie publicerats där tolkningar byggs på andra tolkningar. Det vill säga att det 

andra varvet i spiralen omger den första tolkningen, samtidigt som denna tolkning 

lämnar det konkreta bakom sig. Nästkommande tolkning omger de två första varven 

i spiralen och så fortsätter det (a.a). Jag tolkar det som att Gadamers (1900 – 2002) 

hermeneutiska spiral är lik Lewin’s (1890 – 1947) Action Research Spiral. Inom 

hermeneutikens cirkel tolkar jag det som att förändringar kan ske. Under 

utvecklingsarbetets gång skedde förändringar då det lades märke till att ett visst 

arbetssätt inte fungerar för elevgruppen. Detta ledde till andra tolkningar och tankar 

på hur man kan arbeta på ett annat sätt. Genom detta kom den hermeneutiska cirkeln 

till användning. 
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4.3 Missivbrev 

Som start av detta projekt skickades ett missivbrev (se bilaga A) ut till samtliga 

vårdnadshavare. I missivbrevet framgick information om mig och om projektet. I 

missivbrevet (se bilaga A) framgick det tydligt att projektet står i förhållande till 

Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer. Avslutningsvis inkluderades en 

svarstalong i missivbrevet (se bilaga A) för att bli medveten kring vilka elever som 

får delta i detta arbetet samt om de får bli filmade. Det samlades totalt in 14 stycken 

missivbrev från förskoleklassen, 16 stycken missivbrev från årskurs 1 samt 17 

stycken missivbrev från årskurs 2. 

 

4.4 Forskningsetiska principer 

Perselli1 menar att det finns vissa etiska problem man kan stöta på när man skriver en 

uppsats. Man måste ha deltagarnas tillstånd (eller vårdnadshavares ifall personerna är 

under 15 år). Detta tillstånd kan endast ges ifall deltagande är informerade och vet 

vad de har gett samtycke till. Man måste även informera de deltagande om vad 

undersökningens resultat skall användas till, i detta fall i forskningsändamål, samt 

måste man kunna garantera anonymitet. Detta fanns i åtanke när utvecklingsarbetet 

presenterades och i gruppintervjuerna. De forskningsetiska principerna har varit 

utgångspunkten för detta utvecklingsarbete principerna för att agera etiskt rätt. Till 

en början skickades ett missivbrev till elevernas föräldrar där de fyra 

forskningsetiska kraven nämndes. De fyra principerna är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

 

Det första kravet är informationskravet och består av följande: 

Vetenskapsrådet (2002) skriver att informationskravet innebär att forskaren skall 

presentera projektet och de villkor som medföljer för de deltagande. Deltagarna skall 

få information om att deltagandet sker på fri vilja och att de har rätt till att avbryta 

sin medverkan (a.a). Det här kravet nämndes tydligt i missivbrevet (se bilaga A) som 

skickades ut till vårdnadshavare där arbetet och villkoren för projektet nämndes. 

 

Det andra kravet är samtyckeskravet och består av följande: 

Vetenskapsrådet (2002) skriver att samtyckeskravet innebär att forskaren behöver 

samtycke från deltagare eller deras vårdnadshavare om deltagaren är under 15 år 
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(a.a). Ett missivbrev (se bilaga A) skickades ut till vårdnadshavare och flertalet 

samtyckte, därefter tillfrågades de elever som fick delta om de ville medverka i 

utvecklingsarbetet. 

 

Det tredje kravet är konfidentialitetskravet och består av följande: 

Vetenskapsrådet (2002) skriver att konfidentialitetskravet innebär att forskaren skall 

ge deltagarna största möjliga konfidentialitet samt att deras personuppgifter skall 

förvaras så att obehöriga inte kan ta del av dem (a.a). I missivbrevet (se bilaga A) 

förklarades att allt sker under tystnadsplikt samt att skolan/deltagarna är anonyma i 

den skriftliga delen av arbetet. 

 

Det fjärde och sista kravet är nyttjandekravet och består av följande: 

Vetenskapsrådet (2002) skriver att nyttjandekravet innebär att uppgifterna som 

samlas in endast skall användas för forskningsändamål (a.a). Det insamlade 

materialet kommer endast att användas i forskningssyfte. 

 

4.5 Planering och förarbete 

Utvecklingsarbetet hade sin grund i att eleverna behöver mer styrda rastaktiviteter. 

Detta för att konflikterna mellan eleverna skall minskas men också för att eleverna 

skall ges idéer på nya aktiviteter som de kan utöva på egen hand. Som start för detta 

utvecklingsarbete informerades eleverna och deras vårdnadshavare om upplägget och 

om syftet för projektet. Föräldrarna informerades som tidigare nämnt genom ett 

missivbrev (se bilaga A) och eleverna i förskoleklassen upp till årskurs 2 fick 

information om mig och om projektet på skolan. Innan denna information kring 

projektet genomfördes en nulägesanalys i form av ostrukturerade gruppintervjuer.  

 

4.6 Ostrukturerade intervjuer 

Inför utvecklingsprojektet intervjuades ett 20-tal elever i tre – fyra grupper, sju – åtta 

elever i varje grupp. Denscombe (2009) menar att den bästa tänkbara gruppstorleken 

är på mellan sex till nio elever. Detta för att det är en tillräckligt stor grupp för att 

kunna uttrycka sina åsikter på ett bra sätt utan att det blir en ohanterlig situation. 

Vidare menar Denscombe (2009) att fler röster blir hörda under en gruppintervju 

(a.a). Eftersom intervjuerna gjordes med elever från förskoleklass upp till årskurs 2 
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kunde det vara en fördel att diskutera just begreppet rastaktiviteter istället för att ha 

en enkätundersökning. Med hjälp av dessa gruppintervjuer gavs det en bättre insikt i 

vad de faktiskt skulle vilja ha för aktiviteter på rasten. Avslutningsvis fick eleverna 

återigen möjligheten att diskutera kring utvecklingsarbetet i form av gruppsamtal. 

 

4.6.1 Intervjuerna inför utvecklingsarbetet 

De ostrukturerade intervjuerna genomfördes i tre omgångar; sju elever från 

förskoleklassen, sju elever från årskurs och åtta elever från årskurs två. Eleverna vars 

vårdnadshavare godkänt medverkandet blev tillfrågade ifall de ville ställa upp på en 

intervju, de hade med andra ord en valmöjlighet. Eleverna valdes ut på så sätt att 

kamratkonstellationerna bröts. Detta för att eleverna inte skulle ha samma svar som 

deras kamrater, utan komma med egna svar istället. Denscombe (2009) skriver att det 

är intervjuaren som skall starta intervjun med ett ämne och sedan hålla sig i 

bakgrunden i den mån det går. På detta sätt får intervjupersonerna chansen att yttra 

sina åsikter utan någon styrning från intervjuarens sida (a.a). Det kan vara en fördel 

att eleverna intervjuas i grupp eftersom det sker ett helt annat samtal mellan eleverna. 

Om eleverna har svårt att diskutera tillsammans kommer de få följdfrågor ställda till 

sig. Doverborg & Pramling Samuelsson (2000) menar att intervjuer som har en 

samtalsliknande form är en bra metod att använda sig av eftersom det synliggör 

elevens tankesätt på ett helt annat sätt (a.a). Intervjuerna varade cirka fem minuter 

och dessa dokumenterades genom ljudinspelning, vilket deltagarna fick information 

om. 

 

4.6.2 Intervjuerna efter utvecklingsarbetet 

Intervjuerna skedde i fyra omgångar med sju – åtta elever i varje grupp. Precis som 

Denscombe (2009) nämner skall intervjuaren hålla sig i bakgrunden så gott det går 

medan eleverna diskuterar tillsammans (a.a). Även här fick eleverna, vars 

vårdnadshavare godkänt medverkande, själva bestämma om de ville ställa upp på en 

intervju. Varje intervju varade i cirka fem minuter och eleverna fick svara på fyra 

frågor och dessa dokumenterades genom ljudinspelning. Dessa ostrukturerade 

intervjuer tillät eleverna att fritt kunna diskutera kring frågorna med varandra samt 

att de kunde flika in med sina åsikter. 
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4.7 Genomförande 

Själva utvecklingsprojektet styrdes upp och leddes av mig samtidigt som det fanns 

möjlighet att ta hjälp av arbetslaget i planeringen. När eleverna märker att vuxna 

finns ute skapar det, enligt min mening, en trygghet hos eleverna. Att 

rastaktiviteterna skall finnas tillgänglig för samtliga elever oavsett behov, är av 

ytterst vikt. Därför var aktiviteterna varierande för att så många elever som möjligt 

skulle kunna medverka. Aktiviteterna som eleverna fick möjlighet att testa på var en 

variation av fysiska aktiviteter, samarbetsövningar, kluringar och tipspromenad. 

Genom dessa utvalda rastaktiviteter fick eleverna möjlighet att träna på deras sociala 

förmågor; att visa respekt och att arbeta med turtagning. Rastaktiviteterna riktade sig 

mot förskoleklassen upp till årskurs 4 - 5 och i dessa klasser finns det elever med 

särskilda behov, därför behövde aktiviteterna vara anpassade till samtliga elever. 

Samtliga elever skulle få möjlighet att medverka i rastaktiviteterna om det fanns en 

vilja till detta. Skolverket (2007) menar att det är av ytterst vikt att alla elever kan 

ges möjlighet att delta på samma villkor och därmed utvecklas så långt som möjligt 

(a.a). Denna särskilda anpassningen gjordes på så sätt att planera aktiviteter där 

exempelvis elever som är rullstolsburna skall kunna medverka. Detta ledde till att 

aktiviteter som att hoppa långhopprep och fotboll sållades bort. 

 

Det var till en början tänkt att rastaktiviteterna skulle erbjudas tre gånger i veckan i 

tre veckor, på lunchrasten samt på rasten efter mellanmålet, då dessa raster är längre 

än de övriga rasterna. Lunchrasten varade i en halvtimme medan mellanmålsrasten 

kan vara längre beroende på vad som är planerat den dagen. Det var tänkt att samma 

aktivitet skulle erbjudas på lunchrasten som på rasten efter mellanmålet, detta på 

grund av att det kan ta för lång tid att instruera en ny rastaktivitet. Har man däremot 

samma aktivitet två gånger har jag en förmodan om att samma elever vill medverka 

igen och kan beskriva aktiviteten för de kamrater som inte deltog första gången. 

Första veckan erbjöds det en aktivitet både på lunchrasten och på rasten efter 

mellanmålet, tre dagar i veckan. Detta fungerade dock inte eftersom eleverna hade 

fler val att göra efter mellanmålet. Fritidshemmet sätter upp anslagstavlor där 

eleverna oftast får tre valmöjligheter, exempelvis: fritidsgympa, pyssel eller eget val. 

Mycket tid från elevernas och pedagogernas sida lades därför på dessa val. Detta 

ledde till att rastaktiviteterna endast erbjöds på lunchrasterna. 
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4.8 Observation och dokumentation 

Skolverket (2015) menar att syftet med ett kvalitetsarbete är att identifiera ett 

problem och att detta måste kopplas samman med de nationella målen samt kraven 

som anges i skolans läroplan. För att kunna skapa ett utmärkt kvalitetsarbete bör man 

utgå från de didaktiska frågorna som Skolverket (2015) nämner. Dessa är: ”vart är 

vi?”, ”vart ska vi?”, ”hur gör vi?” och ”hur blev det?”. Finner man svar på samtliga 

frågor kan man skapa ett kvalitetsarbete som gynnar samtliga medverkande i 

längden. 

 

Observationer och dokumentation, i form av läroplansplaneringar, var grunden för 

detta utvecklingsarbete, just för att få en tydligare bild av vad som fungerat bra och 

vad som fungerat mindre bra. Nordin (2013) menar att den vuxna antingen skall vara 

aktivt deltagande eller pedagogiskt observerande (a.a). Observationerna gjordes vid 

samtliga aktiviteter i form av passivt eller aktivt deltagande. Utifrån min passiva roll 

förklarades spelreglerna för eleverna och sedan ställde jag mig vid sidan om 

eleverna. När konflikter gällande rastaktiviteterna uppstod mellan eleverna klev jag 

in och ändrade reglerna, backade tillbaka och stod vid sidan om eleverna igen. Vid 

det aktiva deltagandet fick jag medverka på grund av att det var ett ojämnt antal 

elever som medverkade. Under min observation användes även fotografi och 

videoinspelning som ett hjälpmedel inför dokumentationen. 

 

Mina observationer och dokumentationer skrevs ner i läroplansplaneringar, samt 

genom videoinspelning och fotografi, ifall möjlighet till detta fanns och ifall samtliga 

vårdnadshavare godkänt detta. Dokumentationen gavs en stor plats i 

utvecklingsarbetet i form av läroplansplaneringar där en klarare bild över 

aktiviteterna gavs. Att skriva läroplansplaneringar till samtliga aktiviteter 

underlättade i utvecklingsarbetet och i projektet eftersom man på det viset fick en 

bättre struktur. Fokus för aktiviteten och observationen var att så många elever som 

möjligt medverkade och att dessa elever fann aktiviteterna tilltalande. 
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5 RESULTAT 

I följande kapitel redovisas resultatet av detta utvecklingsarbete. Kapitlet innehåller 

redogörelser för samtliga rastaktiviteter, gruppintervjuer som genomförts inför och 

efter avslutat utvecklingsarbete samt samtal med arbetslaget och hur arbetslaget har 

inkluderats i utvecklingsarbetet. Avslutningsvis en sammanfattning av kapitlet samt 

resultatet av detta utvecklingsarbete. 

 

5.1 Inkludera arbetslaget  

Samtliga aktiviteter skulle till en början ske tisdagar, onsdagar och torsdagar i tre 

veckor, men detta ändrades på grund av sjukdom. Första veckan intervjuades ett 

flertal elever sedan startade utvecklingsarbetet vecka två och avslutades vecka sex. 

På måndagar skrevs ett kompendie ut och lämnades till samtliga klasslärare. Dessa 

kompendier inkluderade aktiviteterna som skulle erbjudas under veckan och ett citat 

ur Skolverket (2011): 

 

Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga 

skolåren har leken en stor betydelse för att eleverna skall tillägna sig kunskaper. Skolan 

skall sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela 

skoldagen. 

      (Skolverket, 2011, s. 9) 

 

Klasslärarnas uppgift var att läsa upp dagens rastaktivitet för eleverna och få dem att 

bli mer intresserade av aktiviteten. Detta ansågs fungera väldigt bra eftersom 

eleverna fick en större inblick i utvecklingsarbetet genom att de fick mer information 

om aktiviteterna och vart dessa rastaktiviteter skulle ske. 

 

Under detta utvecklingsarbetet gällande rastaktiviteter höll jag ledningen och styrde 

upp samtliga aktiviteter. I vissa fall gavs förslag på aktiviteter från arbetslaget vilket 

var en hjälp för min del i planeringen. Under rasterna fanns det alltid flera rastvakter 

som vandrade runt, medan rastaktiviteterna styrdes av mig. När min ena handledare 

hade möjlighet att komma ifrån sin rastvakts-position ett tag kom hon förbi planen 

där aktiviteterna höll till och såg till att allt fungerade som det skulle. Utöver detta 

fick jag klara av allting själv, vilket var väldigt utmanande för mig. Att ta sig an en 
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sådan utmaning ensam är kanske ingenting jag skulle gjort om då det krävs mycket 

arbete i förarbetet, genomförandet samt vid observation och dokumentation.  

 

5.2 Rastaktiviteter vecka 1 

Första veckan av utvecklingsprojektet utfördes två aktiviteter; Sjöbomben och 

Kedjekull (se bilaga C) och dessa aktiviteter startades upp på elevernas lunchrast. 

Inför aktiviteten Sjöbomben (se bilaga C) markerades en spelplan ut med hjälp av 

koner under elevernas lunch. ”Dagens lek” skrevs även upp på en whiteboardtavla 

som ställdes upp vid lekboden så eleverna skulle lockas. Samtliga elever blev 

informerade om hur aktiviteten gick till och vilka regler som fanns. Samtliga elever 

var engagerade redan från start och verkade förstå lekreglerna. Under tiden lades det 

märke till att eleverna missförstått regeln om att man skall stå still när man blivit 

tagen av en haj eller av en sjöbomb. Eleverna ställde sig i mitten av spelplanen 

istället och detta ledde till att det blev svårt att springa förbi hajarna och 

sjöbomberna. Det uppstod små konflikter på grund av detta eftersom flera av 

eleverna var oense och därför ändrades reglerna och eleverna fick lov att springa för 

att kunna kulla sina kamrater. Detta ledde i sin tur till att alldeles för många elever 

blev tagna och att fler av dem ville avbryta sin medverkan. Reglerna ändrades ännu 

en gång och sjöbomberna fick inte röra på sig för att kulla sina kamrater, utan hajen 

var den enda som fick röra på sig samt de övriga kamraterna (som försökte klara sig 

undan hajen/sjöbomberna). Sjöbomberna fick ställa sig på mittlinjen och detta ledde 

till att inga blev tagna och att eleverna började gå förbi "tagarna" istället för att 

springa. Tills nästa rast skall det bli mer tydlighet kring spelreglerna. 

 

Inför aktiviteten Kedjekull (se bilaga C) markerades en spelplan ut med hjälp av 

koner samt skrevs ”Dagens lek” upp på en whiteboardtavla som placerades vid 

lekboden. Tanken var att aktiviteten skulle ske på fotbollsplanen, men på grund av en 

hektisk morgon och att planen var upptagen fick vi finna en ny spelplan fort. 

Aktiviteten flyttades till en gräsyta med en svag sluttning. Cirka 20 elever ville 

medverka och det uppstod en del diskussioner under lekens gång på grund av 

otydliga lekregler. Lekreglerna ändrades till en början tills det lades märke till att 

eleverna verkade ha roligt ändå, vilket ledde till att det inte blev fler ändringar. 
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5.3 Rastaktiviteter vecka 2 

Andra veckan av utvecklingsprojektet utfördes endast en aktivitet, på grund av 

sjukdom, det blev aktiviteten Skydda din svans (se bilaga C). Inför denna aktivitet 

markerades en spelplan ut med hjälp av koner samt att ”Dagens lek” skrevs upp på 

en whiteboardtavla. Även lekband togs fram som skulle användas som svansar under 

leken. Aktiviteten var till en början inte uppskattad av eleverna när de väl skulle 

"lockas" till aktiviteten då de inte ville medverka i aktiviteten, men sedan 

uppskattades den av fler elever. Denna förändring tror beror nog på att deras 

kamrater ville medverka i leken, vilket ledde till att även dessa elever ville 

medverka. Eleverna skötte leken utmärkt och de verkade ha roligt under lekens gång. 

Några få konflikter uppstod under lekens gång men detta verkade inte hindra 

eleverna från att ha roligt. 

Citaten nedan beskriver två elevers tyckande kring aktiviteten från intervjuerna efter 

utfört utvecklingsarbete: 

Flicka 7 år: ”Svansdatten var min favoritlek!” 

Flicka 8 år: ”Svansdatten var rolig!” 

 

5.4 Rastaktiviteter vecka 3 

Även tredje veckan av utvecklingsprojektet genomfördes det endast en aktivitet, det 

blev aktiviteten Hämta dikter (se bilaga C). Denna aktivitet utfördes på rasten efter 

mellanmålet. Inför denna rastaktivitet skrevs dikterna ned och sedan skrevs dem ut. 

Denna aktivitet var tänkt att bli mer strukturerad och planerad som de övriga 

aktiviteterna men det blev inte så i slutändan eftersom flera elever var på utflykt. 

Denna uppgift fick några elever i årskurs två lösa efter mellanmålet. Eleverna fick 

arbeta i par under denna uppgift och den verkade uppskattas av de elever som fick 

lösa den. Under uppgiftens gång kom vissa av eleverna på att texten de läste 

rimmade (sten - len, blad - rad) vilket de fann intressant. Aktiviteten skulle kunna 

förbättras genom att locka eleverna till att lösa denna annorlunda och roliga uppgift, 

detta genom att vara mer inbjudande och entusiastisk vid berättandet av aktivitet. 

 

5.5 Rastaktiviteter vecka 4 

Fjärde veckan av utvecklingsprojektet planerades det tre aktiviteter; Getingen, 

Färgduellen samt Pepparkakskull (se bilaga C). 
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Inför aktiviteten Getingen (se bilaga C) markerades en spelplan med hjälp av koner 

samt togs mjukbollar fram. När eleverna var klara med sin lunch sprang de mot 

spelplanen och var exalterade över leken. Till slut medverkade ungefär 20 – 30 

elever och samtliga elever verkade ha roligt. Några elever ville vara geting och kulla 

sina kompisar, sedan ändrade de sig och då ville andra elever vara getingar. Hela 

leken flöt på väldigt bra, några konflikter uppstod men de löstes fort på plats. 

 

Inför aktiviteten Färgduellen (se bilaga C) togs fyra spadar (blå, gul, grön och röd) 

fram och lades på ett bord utomhus. Cirka 10 elever ville medverka till en början och 

de hejade på varandra under lekens gång. Detta "hejande" ledde till att fler elever 

blev intresserade av aktiviteten och ville utöva den själva. Det blev en bra stämning 

utan några konflikter. 

 

Inför aktiviteten Pepparkakskull (se bilaga C) markerades en spelplan ut med hjälp 

av koner samt skrevs ”Dagens lek” på en whiteboardtavla. Cirka 15 elever 

medverkade på denna aktivitet. Eftersom det var ojämnt antal elever som 

medverkade fick ett aktivt deltagande ske från min sida ske och det verkade 

uppskattas väldigt mycket och eleverna skrattade mycket. En del elever hoppade av 

aktiviteten under lekens gång och en del ville hoppa in under lekens gång. 

Citatet nedan beskriver en elevs tyckande kring aktiviteten från intervjun efter utfört 

utvecklingsarbete: 

Flicka 7 år: ”Jag tyckte mest om leken Pepparkakskull!” 

 

5.6 Rastaktiviteter vecka 5 

Femte veckan gjordes det fyra aktiviteter; Sista paret ut, Snappa vanten, 

Tipsrundeutmaningen samt Waterpong/vattenpingis (se bilaga C). 

Inför aktiviteten Sista paret ut (se bilaga C) markerades en spelplan ut med hjälp av 

koner. Denna dag började arbetsdagen 10.45 vilket betydde att det endast fanns 15 

minuter tillgodo att förbereda för aktiviteten samt att försöka samla elever till 

rastaktiviteten. Till en början var det bara en elev som ville medverka på grund av att 

jag fick gå runt och försöka locka eleverna till att medverka i aktiviteten, sedan ville 

cirka 10 elever till medverka. Flera av eleverna hade hört talas om leken, vilket 

underlättade i genomgången. En av eleverna ville förklara aktiviteten för de övriga 
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kamraterna och det fungerade väldigt bra. Leken flöt på väldigt bra och eleverna 

skrattade mycket och verkade ha roligt. 

 

Inför aktiviteten Snappa vanten (se bilaga C) krävdes det ingen särskild förberedelse. 

Eleverna i årskurs 1 hade redan utövat denna aktivitet på en idrottslektion med mig 

som ledare några veckor tidigare, detta ledde tyvärr till att inte så många från just 

denna årskurs medverkade denna gång. Anledningen till detta är oklart, det kan bero 

på att vissa elever ansåg aktiviteten vara tråkig eller att de hade andra aktiviteter de 

ville göra på sin rast. De som medverkade på denna aktivitet verkade uppskatta den 

mycket, det uppstod mycket skratt och inga konflikter uppstod under aktivitetens 

gång. Det blev en väldigt lyckad aktivitet! 

 

Inför aktiviteten Tipsrundeutmaningen (se bilaga C) skrevs tipspromenadfrågor och 

tipsrad ut. Tipspromenadfrågorna hängdes upp runt om på skolgården samt att inköpt 

material till utmaningarna ställdes fram på skolgården. Denna aktivitet var större än 

de tidigare aktiviteterna. Aktiviteten utfördes direkt efter mellanmålet och samtliga 

elever medverkade på grund av att det var en obligatorisk aktivitet. Denna dag blåste 

det väldigt mycket vilket ledde till att tipspromenadfrågorna som hängts upp på 

skolgården flög iväg, vilket resulterade i att det blev mycket spring för att skriva ut 

nya lappar. När samtliga elever samlats på skolgården presenterades aktiviteten för 

dem, det blev en del suckar när de hörde ordet "tipspromenad" men detta ändrades 

när det vidare nämndes att tipspromenaden handlade om att de vuxna skulle utmana 

varandra. Allt som allt blev det endast fem stycken tipspromenadfrågor, just för att 

det skulle ta tid att utöva själva utmaningarna. Eleverna delade själva upp sig i 

grupper på 3 - 5 personer i varje grupp. En vuxen ställde sig vid varsin 

tipspromenadfråga för att underlätta för de elever som inte kunde läsa lika bra. När 

samtliga elever svarat klart på sin tipsrad samlades de på samma plats som vid 

samlingen och de vuxna fick börja utmana varandra. Flera av eleverna hejade på de 

som de hade röstat på och det blev en väldigt härlig stämning på skolgården med 

många glada miner! Någonting man kan göra till nästa gång är att inkludera eleverna 

i aktiviteten där de själva skall utmana varandra. Detta skulle varit en svårighet i 

detta utvecklingsarbete i och med att samtliga elever som vistades på fritidshemmet 

skulle få vara med i en aktivitet samt att mer material skulle behövas tas in eller 

köpas.  
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Inför aktiviteten waterpong/vattenpingis (se bilaga C) fylldes samtliga plastmuggar 

med vatten och dessa ställdes upp som en triangel på ett pingisbords långsidor. 

Denna aktivitet skedde på en annan plats än vad resten av aktiviteterna brukade ske, 

men flera av eleverna hittade dit ändå. Till en början var det endast två stycken 

elever som utförde aktiviteten medan kamraterna tittade på, sedan ville fler och fler 

elever vara med. I slutet kom det några elever från årskurs 3 - 4 och tittade på, sedan 

ville även dessa elever medverka. Aktiviteten var väldigt uppskattad från elevernas 

sida och de tyckte att aktiviteten var rolig just för att det var en så pass annorlunda 

men simpel aktivitet. 

 

5.7 Samtal med arbetslaget 

Under tiden som utvecklingsarbetet utfördes diskuterades det flitigt med arbetslaget 

kring ämnet rastaktiviteter samt rastverksamhet. Flera i arbetslaget fann 

utvecklingsarbetet viktigt eftersom även de lagt märke till att ett flertal elever skulle 

behöva styrda aktiviteter på rasterna. Även handledarna på skolan ansåg 

utvecklingsarbetet gynnande för flera av elever och tänker därför driva projektet med 

rastverksamhet vidare. Deras tanke är att ha en styrd rastaktivitet två gånger i veckan 

istället för tre gånger i veckan som i detta utvecklingsarbete. Anledningen till att det 

endast skall erbjudas två rastaktiviteter i veckan är på grund av personal – och 

tidsbrist för att kunna arbeta med detta. 
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6 DISKUSSION 

I följande avsnitt kommer en diskussion kring detta utvecklingsarbete att genomföras 

i form av en resultatdiskussion, metoddiskussion samt didaktiska implikationer. 

 

Syftet och målet med detta projekt var att samtliga elever skulle känna att de har 

någon sysselsättning på rasterna samt öka elevernas motivation till utevistelse och 

utelek. Jag ville vidare undersöka ifall de konflikter som kan uppstå på rasterna 

kunde minskas med hjälp av styrda rastaktiviteter. Jag ville även se ifall sådana 

aktiviteter kunde skapa nya kamratrelationer och ge eleverna tips på nya 

rastaktiviteter som de i framtiden kan starta upp själva. 

 

Utvecklingsarbetet genomfördes på min VFU-skola under fyra veckor och det 

erbjöds totalt elva rastaktiviteter. Tanken var till en början att erbjuda rastaktiviteter 

tre gånger i veckan, både på lunchrasten samt på rasten efter mellanmålet, vilket 

erbjöds första veckan. Anledningen till att det senare endast erbjöds styrda 

rastaktiviteter på lunchrasten var för att eleverna hade andra val som skulle göras på 

rasten efter mellanmålet; pyssel, fritidsgympa eller leka fritt. Under 

utvecklingsarbetets gång lades det märke till att det inte skulle fungera med 

aktiviteter på båda rasterna, därför uppstod denna förändring. Mertler (2009) styrker 

detta och menar att man utgår från en idé som man vill genomföra, därefter planerar 

man och slutligen genomför idén (a.a).  

 

6.1 Utelekens betydelse och förutsättningar 

Min mening är att de traditionella rastaktiviteterna som finns i skol – och 

fritidsverksamheten inte räcker till. Det som synts utifrån tidigare VFU på skolan är 

att styrda aktiviteter skedde ungefär en gång i veckan (per årskurs) i form av 

utflykter, vilket enligt min mening är inte är tillräckligt. I övrigt har eleverna 

möjlighet att själva göra ett val efter mellanmålet, exempelvis om de ville vara med 

på fritidsgympan, pyssla eller ha eget val där de får leka fritt. 

 

Under utvecklingsarbetets gång lades det märke till en klar förbättring i elevernas 

inställning till utelek samt utevistelse då de flera gånger varit ivriga och 

förväntansfulla när de har sökt upp mig och frågat om nästkommande aktivitet. Detta 

är någonting jag inte har mätt, dvs hur elevernas inställning och motivation varit 
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tidigare, det skulle man kunna göra i en framtida aktion. Men just elevernas intresse i 

att söka upp mig har visat i en större motivation till utelek från elevernas sida. 

Lindstrand (2005) har i en studie kommit fram till att elever skapar nya 

kamratrelationer med hjälp av utomhusleken (a.a). Genom detta utvecklingsarbete 

har eleverna fått möjlighet att skapa nya kamratrelationer och därmed förhindrat 

konflikter. Detta styrker en elevs tankar från intervjun om att rasten är viktig för att 

det då finns möjlighet att umgås med elever i andra åldrar. På grund av tidsaspekten 

har det funnits svårigheter i att kunna uppfatta om dessa styrda rastaktiviteter har lett 

till mindre konflikter. Det som dock har kunnat uppfattats är att det inte uppstod 

många konflikter under rastaktiviteternas gång, vilket setts som positivt. De 

konflikter som uppstod kunde lösas på plats eftersom jag fanns där som passivt aktivt 

intill eleverna som medverkade. 

 

Det finns en hel del forskning kring utelekens och utemiljöns förutsättningar. 

Samtliga författare nämner att utemiljön har en stor påverkan på elevers lärande, 

kreativitet samt utveckling. Lindstrand (2005) menar på att utomhusmiljöns design 

har en stor betydelse för elevers utveckling (a.a). Brodin & Lindstrand styrker detta 

och menar att naturen har en stor påverkan på både elevers och de vuxnas lärande 

(a.a). Även Hippinen Ahlgren (2015) håller med och menar att en god lärandemiljö 

leder till att eleverna lär sig det avsedda, i detta fall att arbeta med kamratrelationer 

(a.a). Flera av aktiviteterna utfördes på en stor fotbollsplan just för att det skulle vara 

en så öppen yta som möjligt. Genom detta har jag en förmodan om att konflikter kan 

undvikas på det sätt att ingen stöter ihop med någon annan elev när de exempelvis 

springer. Valet av plats som utvecklingsarbetet utförts på kan ha en betydelse i att 

flera elever valde att medverka under lekens gång. Fotbollsplanen var en plats som 

man hade en bra insyn till då den låg intill en sluttning, vilket betyder att man har en 

bra överblick över fotbollsplanen och över sina kamrater. 

 

6.2 Integrera nyanlända elever 

Tanken var att detta utvecklingsarbetet skulle vara ett hjälpmedel för att arbeta för en 

större VI-känsla, dvs att stärka och skapa nya kamratrelationer, både på skolan och 

på fritidshemmet. Att skapa nya kamratrelationer anser jag väldigt viktigt, främst för 

de elever som är ensamma och de nyanlända eleverna. Min hypotes är att 
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rastaktiviteter kan få elever att bli mer inkluderade i skoldagen där rasterna kommer 

kännas mer meningsfulla samt varierande. Det är av ytterst vikt att eleverna skall ha 

viljan till att gå ut och leka istället för att känna en sorts ångest för att gå ut och 

känna sig ensamma. Min hypotes är att eleverna får chansen att öka sin kamratkrets 

genom styrda rastaktiviteter, då de får chansen att leka med kamrater som de kanske 

vanligtvis inte leker med. Genom rastaktiviteter kan eleverna sprida mycket glädje 

ihop med andra samt få en bättre sammanhållning.  

 

Aktiviteterna är ett sätt för samtliga elever att kunna delta, oavsett etnicitet, kön och 

behov. Tang och Adams (2010) menar att leken är positiv för nyanlända elever på 

flera plan. Exempelvis blir det lättare för nyanlända elever att få vänner genom 

leken, men även att dessa elever får bättre självförtroende i att tala (a.a). På skolan 

där utvecklingsarbetet ägde rum finns de flera elever som antingen var flerspråkiga 

eller nyanlända. Att använda sig av lek för att få dessa elever att känna sig 

inkluderade i en kamratgrupp är enligt min mening ett fantastiskt och till viss del ett 

nyanserat sätt att arbeta på. Flera av dessa elever deltog på de rastaktiviteter som 

erbjöds och det hjälpte dem på vägen in i nya kamratrelationer. Detta syntes på det 

sätt att de var inkluderade i ett ”gäng” och hade kamrater att umgås med, särskilt på 

rasterna. Även elever som vanligtvis bara strövar runt på skolgården medverkade i 

flera av aktiviteterna. 

 

6.3 Rastaktiviteter 

Skolverket (2007) förklarar att fritidshemmen skall utgå från elevens och gruppens 

behov (a.a). Detta var något som var av ytterst vikt för utvecklingsarbetet då det är 

viktigt att samtliga elever skall kunna delta i aktiviteten ifall intresse till detta finns. 

Att anpassa undervisningen kan exempelvis handla om att vistas i en miljö där det 

finns möjlighet till att en elev som är rullstolsburen kan ta sig fram. På skolan som 

utvecklingsarbetet genomfördes på fanns det en elev som är rullstolsburen och därför 

behövdes anpassningar göras. Anpassningar som gjordes var att se till att miljön för 

utomhuslek var optimal. 

 

Utifrån intervjuerna inför utvecklingsarbetet talade eleverna om att det skulle 

uppskatta ifall det fanns styrda rastaktiviteter just för att slippa att gå runt ensam på 
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skolgården och för att minska på konflikterna. Olsson (1995) förklarar att det är 

viktigt att en lekledare startar upp en lek just för att inspirera eleverna (a.a). Ridgers, 

Saint-Mauric, Welk, Siapuch & Huberty (2011) styrker det och menar att en 

rastaktivitetsledare skapar bättre förutsättningar till fysisk aktivitet samtidigt som 

rastaktiviteter leder till bättre samspel mellan elever (a.a). Vidare nämnde eleverna i 

de efterkommande intervjuerna att de saknade lekar som ”under hökens vingar” och 

”kom alla mina kycklingar”. Jag anser att sådana aktiviteter är lätta att starta upp då 

eleverna med stor sannolikhet vet spelreglerna. Jag valde att styra upp nya aktiviteter 

som de inte har någon större kunskap och inblick om dels för att skapa fler 

sysselsättningar på rasterna i form av nya aktiviteter och dels för att se hur dessa 

aktiviteter skulle tas emot. 

 

Forskning visar på både positiva som negativa effekter av utomhuspedagogik. 

Sczepanski (2013) beskriver i sin studie att utomhusundervisning kan leda till att 

stressen avtar. Öhman (2011) menar istället att undervisning utomhus kan bidra till 

orosmoment hos eleverna på grund av utevistelsen (a.a). Jag har en förmodan om att 

rastaktiviteter kan leda till mindre stress över att gå ut på rasten och känna sig ensam. 

Styrda rastaktiviteter har flera fördelar, bl.a. att samtliga elever kan delta och därmed 

kan de skapa nya kamratrelationer. Att utomhusvistelse kan bidra till att eleverna 

känner sig oroliga kan säkerligen stämma, dock är det inget jag märkt av under detta 

utvecklingsarbete. Flera av aktiviteterna utfördes på en stor fotbollsplan där samtliga 

elever har översikt kring sina kamrater, detta tror jag kan leda till att eleverna känner 

sig mindre oroliga inför utevistelse. 

 

Flera av eleverna nämnde i intervjuerna att de hade medverkat på flera av 

aktiviteterna som har erbjudits på rasterna och att de utvalda aktiviteterna har varit 

roliga. Vissa elever förklarade dock att de inte har medverkat på samtliga 

aktiviteterna dels för att vissa lekar inte har varit tillräckligt tilltalande dels för att de 

hade andra saker som de ville hinna med på lunchrasten. Nordin (2013) menar att 

varje fritidshem skall ha en styrd aktivitet om dagen där målet är att tillvarata på 

elevernas intresse (a.a). Detta styrker Skolverket (2011) där de menar att skolan 

dagligen skall erbjuda fysisk aktivitet (a.a). De elever som valt att inte medverka 

förklarade dock att det var bra att det fanns uppstyrda aktiviteter som de kunde gå till 

ifall de inte var upptagna med annat. Detta visar på att det finns behov av styrda 
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rastaktiviteter, dock bör man ta hänsyn till elevernas intresse och styra upp aktiviteter 

som är populära och inte aktiviteter som de inte hört talas om innan. 

 

6.4 Metoddiskussion 

Efter avslutat utvecklingsarbete har jag reflekterat kring eventuella förändringar som 

kunde leda till att utfallet blev annorlunda. Utvecklingsarbetet skulle kunna bli bättre 

ifall mitt förhållningssätt varit bättre i form av engagemang, positivitet samt 

entusiasm. Detta skulle säkerligen ha lett till att fler elever skulle vilja testa på 

aktiviteterna. Just min ledarroll var något som både jag och mina handledare märkte 

av, dvs att jag inte var så entusiastisk i min ledarroll när jag skulle locka eleverna till 

rastaktiviteterna. Mitt förhållningssätt till projektet kan ha påverkat utfallet på det 

sätt att fler elever skulle vilja medverka om jag var mer engagerad, positiv samt 

entusiastisk. Anledningen till att min ledarroll var svag där jag inte var så engagerad 

och entusiastisk tror jag beror på att jag utförde utvecklingsarbetet ensam. Det tog 

mer tid än tänkt till planering, genomförande, observation och dokumentation. 

Oförutsägbara händelser och förändringar kan uppstå där det gäller för mig att hinna 

med allting inom loppet av 30 minuter, dvs. rastens längd. Detta styrker Mertlers 

(2009) tankar om Lewin’s Action Research Spiral där man har en idé som man vill 

utföra, fungerar inte idén ändrar man sin planering och utför en ny idé. Aktiviteterna 

som valdes ut var lekar som inte är lika populära som exempelvis ”under hökens 

vingar” eller ”kom alla mina kycklingar”. Detta kan ha lett till att vissa elever känt en 

viss osäkerhet till att delta i aktiviteten redan från första början och istället valt att 

leka med någonting annat. 

 

6.5 Didaktiska implikationer 

Att arbeta med rastverksamhet och styrda aktiviteter på skolor anser jag väldigt 

värdefullt och givande. Jag lade märke till att de elever som strövar runt på rasterna 

på grund av tristess eller på grund av mindre kamratkrets deltog på de styrda 

rastaktiviteterna. Dock anser jag att man bör vara minst två pedagoger som arbetar 

med rastverksamhet på grund av att planeringen tar tid samt att oförutsägbara 

händelser kan inträffa, exempelvis en storm (se 5.6 - Tipsrundeutmaningen) eller att 

spelplanen som man tänkt använda är upptagen (se 5.2 – Pepparkakskull).  Jag tror 
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att det är möjligt att två pedagoger håller i ett liknande projekt om tid och möjlighet 

till detta finns. 

 

I samtal med handledarna på VFU-skolan så funderar de på att driva projektet med 

rastverksamhet vidare. Detta skall ske två gånger i veckan och samma aktivitet skall 

erbjudas båda dagarna. Anledningen till att de inte kan erbjuda rastverksamhet fler 

dagar i veckan samt flera olika aktiviteter är för att det är för lite personal för att 

kunna planera sådant. Att driva ett projekt som detta gynnar inte endast eleverna, 

men även arbetslaget då det kan leda till en bättre stämning och samhörighet hos 

samtliga. Att arbeta med rastverksamhet tror jag kan leda till att konflikterna minskas 

vilket senare leder till ökad VI-känsla bland eleverna. 
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Bilaga A - Missivbrev  

Hej!  

Jag är en student från Lärarutbildningen på Linnéuniversitetet i Kalmar som är inne 

på min sista termin och i full gång med att skriva mitt examensarbete. Mitt valda 

ämne är Rastaktiviteter på skolan. 

Syftet med detta arbete är att undersöka vikten av rastaktiviteter på fritidshemmet. 

Jag vill ta reda på ifall eleverna finner aktiviteterna intressanta och ifall dessa 

aktiviteter kan leda till en större samhörighet bland eleverna. Jag vill minska antalet 

elever som av olika anledningar kan tycka att det är jobbigt att vara ute på rasterna.  

Inför projektet kommer jag att intervjua eleverna i grupper om ämnet rastaktivitet för 

att få en större inblick i vad de anser om rasten och vilka aktiviteter de skulle vilja 

utöva. Vid intervjun kommer jag att ta hänsyn till Vetenskapsrådets (2002) 

forskningsetiska principer. Detta innebär att deltagarna är med frivilligt om att de 

kan avbryta när som helst under intervjun. Deltagarna kommer att behandlas 

konfidentiellt och resultatet kommer endast att användas i forskningsändamål. 

Under mitt projekt kommer jag att föra loggbok och använda mig av en filmkamera 

för att lättare kunna gå tillbaks och utvärdera aktiviteten. 

Svara gärna på talongen så fort som möjligt för att jag skall få en uppfattning om 

vilka elever som får delta och vara med på film i forskningssyfte.  

Om Ni har några frågor eller funderingar är ni varmt välkomna att kontakta mig eller 

min handledare för mer information. 
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Jag/vi godkänner inte att mitt/vårt barn medverkar i utvecklingsarbetet 

 

Jag/vi godkänner inte att mitt/vårt barn får vara med på film i forskningssyfte 

 

Underskrift 

 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
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Bilaga B – Intervjufrågor före utvecklingsarbetet 

• Vad tycker ni om att vara utomhus? 

• Vad är lek för dig? 

• Vad är roligast att göra på rasterna? 

• Om ni fick välja vilken lek ni skulle vilja leka mer av, vad skulle det vara för 

lek? 

 

Intervjufrågor efter utvecklingsarbetet 

• Har ni varit med på aktiviteterna som har erbjudits på rasterna? 

• Fanns det någon aktivitet som ni saknade, som ni skulle vilja ha? 

• Fanns det någon aktivitet som ni tyckte om extra mycket? 

• Vad tyckte ni om dessa rastaktiviteter? Är det bra att erbjuda rastaktiviteter 

på skolan och på fritidshemmet? 

• Finns det någonting som jag skulle kunna göra bättre? Som jag kan tänka på 

tills nästa gång? 
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Bilaga C – Beskrivning av rastaktiviteterna 

 

Vecka 2 

Sjöbomben 

Samtliga elever skall springa från ett bo till ett annat på en plan, denna plan skall inte 

vara för stor. En elev är haj och står i mitten, hajens uppgift är att kulla de elever som 

springer. Blir man tagen av hajen blir man en Sjöbomb. Sjöbombernas uppgift är att 

hjälpa till hajen att kulla sina kamrater. Som Sjöbomb får man stå still och endast 

röra armarna till att försöka kulla sina kamrater. Leken håller på tills alla blivit 

sjöbomber. Kommer det fler elever får de också ta sig från ena sidan till den andra. 

 

 

Vecka 2: Sjöbomben 

 

Kedjekull 

Två kullar håller varandra i handen och dessa elever får endast kulla med sin fria 

hand. Det är inte tillåtet för dessa elever att sära på sig. Blir man kullad tar man plats 

intill de övriga kullarna. När två elever återstår får de bilda nya "kullare" och leken 

börjar om. 
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Vecka 3 

Skydda din svans 

Samtliga elever har ett lekband fastsatt i byxan baktill. Det gäller att försöka ta de 

andra kamraternas lekband samtidigt som man skall skydda sitt eget lekband. Tar 

man ett band sätter man det runt halsen, blir man av med ytterligare ett band tar man 

ett av de man har runt halsen och sätter fast i byxan. Om man inte har något lekband 

kvar gör man en ”straffuppgift”, ex. hoppa på en fot och göra armhävningar och 

sedan får man ett nytt band av rastaktivitetsledaren. Eleven som har flest band kvar i 

slutet vinner. Man får inte ta ett band av någon som håller på att stoppa in ett nytt 

band i byxan! 

 

Vecka 4 

Hämta dikter 

Här får eleverna arbeta i par eller i mindre grupper. Dessa elever skall tillsammans 

läsa dikten och komma överens om vad de skall plocka som representera det som står 

i texten. Exempelvis ”Hämta någonting som är rött och någonting grått”. 

 

Vecka 5 

Getingen 

En elev blir utvald till geting och dennes uppgift är att ”sticka” sina kamrater som rör 

sig fritt på spelplanen. Som gadd används exempelvis en liten mjuktennisboll eller en 

ärtpåse. De som blir ”stungna” av getingen blir förstenade och måste stå alldeles still 

med den ena handen utsträckt. För att rädda sina kamrater som är ”stungna” skall 

man ta i hand och hälsa. De som blir räddade får fortsätta att röra sig runt på 

spelplanen. Efter en stund byts ”getingen” ut. Är det många som är med i leken kan 

flera elever vara ”getingar” samtidigt. 
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Vecka 5: Dagens lek – Getingen 

 

Färgduellen 

Eleverna delas upp i två olika lag där två elever skall möta varandra. Dessa elever 

sätter sig på varsin sida av bordet. Lekledaren säger en färg och deltagarna skall 

försöka ta spaden med just den färgen snabbast. För att försvåra leken kan man köra 

färgerna på engelska. 

 

Vecka 5: Färgduellen 
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Pepparkakskull 

Eleverna delas in i par och ställer sig sedan med armkrok i en cirkel. Ett av paren tas 

ut från cirkeln och delas. Den ene eleven i detta par utses till jägare och jagar sin 

kamrat som skall springa ifrån jägaren och ställa sig bredvid någon i ringen. Den 

andra eleven i paret som denne ställer sig bredvid släpper då och blir den som är 

jagad. Om jägaren fångar en annan elev byter de roller. 

 

Vecka 5: Pepparkakskull 

 

Vecka 6 

Sista paret ut 

Deltagarna ställer upp sig två och två på ett led och håller i hand i hand. En elev 

ställer sig framför ledet och ropar: "Sista paret ut!". Då rusar det sista paret fram på 

varsin sida om ledet och försöker få tag i varandra igen innan någon av dem blir 

fångad. Lyckas tagaren fånga en ur paret bildar denne ett nytt par med eleven som 

klarade sig och eleven som blir tagen får bli ny tagare. Det nybildade paret ställer sig 

först i ledet och leken börjar om. 

 

Snappa vanten 

Eleverna delas upp i två lag och ställer sig på varsin sida av spelplanen, i mitten 

ligger en rockring. Lekledaren släpper ner vanten på 3 och då skall en från vardera 
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lagen springa och ta vanten. Den som håller i vanten skall snabbt tillbaka till sitt eget 

bo och den andra skall försöka kulla lekkamraten. Klarar sig vanthållaren går båda 

över till sitt lag, blir vanthållaren tagen går båda över till det andra (det vinnande) 

laget. Vid en eventuell vinst är alla i ett lag, dvs alla är vinnare. 

 

Vecka 6: Snappa vanten 

 

Tipsrundeutmaningen 

Lekledaren gör en tipsrunda med ett antal 1-X-2 frågor, svarsalternativen är namn på 

de vuxna i arbetslaget. Frågorna är ställda som utmaningar t.ex. "Vem klarar av att få 

in flest marshmallows i munnen?" 1. Pelle X. Kalle 2. Amanda eller "Vem klarar av 

att stå i 90 grader längst?" 1. Ove X. Victoria 2. Stina. När alla elever svarat på 

samtliga tipspromenadfrågor skall de titta på när de i arbetslaget skall utföra 

utmaningarna. Det är under dessa utmaningar som man får fram den rätta raden. 
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Vecka 6: Tipsrundeutmaningen 

 

Waterpong/vattenpingis 

Eleverna delas upp i två lag (beroende på hur många som vill medverka) och dessa 

elever ställer sig på varsin sida av ett bord/pingisbord. Varje lag har sex stycken 

plastmuggar som är uppställda som en triangel, som de skall försöka pricka. Leken 

går alltså ut på att försöka pricka de vattenfyllda plastmuggarna med en pingisboll. 

Lyckas man pricka en plastmugg tar man bort denna plastmugg från spelet. Spelet 

går ut på att pricka samtliga plastmuggar från motståndarlagets sida. 
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