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1 INTRODUKTION 
 

Detta utvecklingsarbete handlade om att införa styrda rastaktiviteter på en skola som 

för tillfället inte har något alternativt till den fria leken att erbjuda eleverna. Tanken 

är att rastaktiviteterna ökar antalet aktiviteter på rasten vilket kommer leda till större 

valmöjlighet för eleverna. En större valmöjlighet för eleverna tror jag kan bidra till 

ökad kvalité av rasten. Elevernas rast fungerar i nuläget bra men utvecklingsarbetet 

eftersträvan är att rasten kan bli ännu bättre. Att rasten fungerar bra har jag kommit 

fram till genom egna observationer och samtal med pedagogerna på fritidshemmet. 

Definitionen på att rasten fungerar betyder enligt mig att en stor del av eleverna leker 

och har roligt på rasten. Det uppstår heller inte allt för stora konflikter även om det 

förekommer mindre konflikter. Tanken med att rasten kan bli bättre är att 

rastaktiviteterna kan bidra till ökad trygghet och rörelse på rasten. Det kan finnas 

elever som inte vet vad de vill göra på rasten eller elever som känner sig otrygga på 

rasten. Då kan rastaktiviteter vara en trygghet eftersom eleverna då vet att de finns en 

aktivitet att förhålla sig till. I observationerna såg jag även att en del elever, även om 

det är en relativt liten del, inte alltid deltar i någon aktivitet på rasten utan mest går 

runt eller blir stilla på en bänk. Kan jag då få dessa elever att delta i aktiviteterna så 

bidrar jag till att elever blir mer fysisk aktiva. Det finns även ett önskemål från 

pedagoger på fritidshemmet om att införa styrda rastaktiviteter då de anser att 

aktiviteterna kan bli en positiv utveckling av rasten. Detta genom att rasten kan bli 

mer varierad för eleverna. Fysisk aktivitet är även ett av mina egna intressen och 

därför tycker jag att det ska bli intressant att observera vilka förändringar som kan 

ske av rastaktiviteter. Om aktiviteterna anses ha en positiv påverkan på rasten i 

helhet och om aktiviteterna skapar rörelseglädje hos eleverna. 

 

I Heltes (2013) artikel intervjuas Magnus som är en fritidspedagog som brinner för 

rasten och arbetar som rastaktivist på sin skola. En rastaktivist beskriver han som en 

pedagog som brinner för att göra något lustfyllt för barnens uterast. Magnus ställer 

även en fråga ‘’Det händer så mycket mobbning och skit på rasten. Rasten är den 

otryggaste delen av skoldagen. Varför inte göra något vettigt av den tiden?’’ (Helte, 

2013, sid 1). Rastaktivismen beskrivs som ett komplement till den traditionella 

rastvakten/rastvärden. Rastaktivisten tar rasten ett steg vidare och planerar aktiviteter 

för barnen vilket både kräver för- och efterarbete precis som all annan undervisning. 

Rastvakten/rastvärden behövs också men har i uppgift att se till så att allt går rätt till i 

barns lek på skolgården och för att trösta den som är ledsen. 

 

I Höjendals artikel (2017) beskrivs att Bjärnumsskolans ledning uttrycker att 

organiserade lekar på rasten minskar både konflikter och utanförskap. Skolan införde 

rastaktiviteter för 10 år sedan och enligt rektorn är vinsten med rastaktiviteter att 

ingen elev behöver känna sig utanför eller att de inte har någonting att göra på rasten. 

Hon ger även uttryck för att lekarna dämpar bråken, detta kan delvis kan bero på att 

barn som ofta hamnar i konflikter kan tycka det är jobbigt om de blir alldeles för fria 

och då är det bra att rastaktiviteterna fångar upp dem. En av fritidspedagogerna på 

skolan uttrycker sig med att under rastaktiviteterna lär sig barnen att umgås 

tillsammans och samarbeta. Han säger även att när eleverna lärt känna varandra och 

skapat relationer så minskar konflikterna och de konflikter som uppstår blir lättare att 

lösa. 
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Även om rastaktiviteter inte nämns i Skolverket (2016) som ett mål för skolorna att 

uppnå så finns det mål i läroplanen som skulle kunna uppnås med hjälp av 

rastaktiviteter. 

I Skolverket (2016) står det att aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande 

för människors välbefinnande. Om elever får positiva upplevelser av rörelse och 

friluftsliv under uppväxten har stor betydelse om de blir fysiskt aktiva senare i livet. 

Undervisningen i idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidig 

rörelseförmåga och skapar ett intresse hos eleverna för att vara fysisk aktiva och 

vistas i naturen. Genom undervisningen ska eleverna även få möta många olika slags 

aktiviteter. I läroplanen nämns även lekar och aktiviteter i flera kapitel både under 

förskoleklass, fritidshem och ämnet idrott och hälsa. Ett exempel på ett mål som 

både står under förskoleklass och fritidshem är att ‘’Eleverna ska få möjlighet till att 

delta i fysiska aktiviteter och vistats i olika naturmiljöer’’ (Skolverket 2016, sid 

21och 25). 

 

Om rastaktiviteterna kan bidra till en variation av fysiska aktiviteter och skapar 

rörelseglädje hos de elever som deltar kan aktiviteterna förhoppningsvis förändra 

elevers syn på aktiviteter till det positiva. Detta kan då enligt Skolverket (2016) bidra 

till att de är mer fysiskt aktiva när de växer upp och blir äldre. Målen som finns 

under idrott och hälsa, t.ex. allsidig rörelseförmåga anser jag inte vara fel att försöka 

uppnå på rasten så länge det sker på elevernas frivilliga basis. Aktiviteterna ska ske 

utan bedömning och fokus kommer ligga på elevers upplevelser av aktiviteter och att 

uppnå rörelseglädje hos eleverna. Utbildningsradion (2011) i filmen Friare kan 

ingen vara, Det här händer på rasten säger en av deltagarna att rasten ska vara fri 

och verksamheten med rastaktiviteter ska bara vara ett erbjudande och ett alternativ 

till den helt fria leken. Även om det är variation av aktiviteter som är mitt fokus och 

är utvecklingsarbetets huvudsyfte tror jag mina aktiviteter även kan påverka andra 

faktorer som artiklarna ovan lägger stor vikt vid. Jag tror att aktiviteterna kan bidra 

till en trygghet för eleverna då de vet att det finns en styrd aktivitet att förhålla sig till 

om en elev inte vet vad hen vill göra på rasten. De elever som känner sig utanför har 

nu möjlighet att delta i en aktivitet som är öppen och där alla är välkomna att delta. 

Aktiviteten kommer även vara styrd utav mig vilket gör att jag är närvarande under 

hela aktiviteten och kan se till så att aktiviteten går rätt till. 
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2 NULÄGESANALYS 

Skolan 
Skolan är en mindre skola som ligger i ett mindre samhälle på landet. I varje årskull 

är det enbart en klass. På skolan känner alla eleverna varandra och gemenskapen på 

skolan är god. Under observationerna var det vanligt att se elever från årskurs 1 upp 

till årskurs 6 spela fotboll på fotbollsplanen samtidigt och till stor del kommer 

överens. Givetvis uppstod mindre konflikter men dessa löstes snabbt av eleverna 

själva eller med hjälp av en pedagog. 

 

Skolgården är relativt stor med en blandad miljö. Det finns öppna ytor på skolgården 

i form av fotbollsplan, asfaltsyta och gräsyta men även ytor som inte är lika öppna, 

t.ex. en skogsdunge. Den öppna ytan i form av en asfaltsplan har blivit mindre då den 

nu tas upp utav en barack på grund av ombyggnation. Baracken tar upp ytor där 

eleverna förut brukade spela King vilket gjort att det blivit färre kingrutor på skolan, 

dock finns det fortfarande två kingrutor kvar. King är ett bollspel med en basketboll 

som går ut på att det finns fyra inritade rutor på marken. Varje elev har sin ruta och 

eleverna ska försöka slå ut varandra så att en person på kö får komma in i en av 

rutorna. Detta görs olika beroende på vilket spel eleverna har valt, ibland får man 

bara använda fötter och ibland bara händer. Baracken är tillfällig men kommer 

fortfarande påverka de elever som går på skolan nu då baracken kommer vara kvar 

under 1-2år. 

 

Rastvakternas uppgift 
Skolans regler är att det ska det finnas två stycken rastvakter ute på varje rast. Vilka 

som är rastvakter styrs efter ett rullande rastvaktschema och det är personalen på 

skolan som är rastvakt. Rastvakterna har ansvar över eleverna under rasten och deras 

uppgift är i stora drag att cirkulera runt skolgården och ha översikt. Detta är 

nödvändigt för att ha kontroll så att alla elever mår bra och för att finnas där om 

någon elev skulle skada sig. Det kan även uppstå konflikter som rastvakterna kan 

behöva hjälpa till att reda ut. En del elever behöver även ha extra tillsyn av olika 

anledningar. Rastvakterna har alltså ingen möjlighet till att hålla i någon styrd 

aktivitet då de måste förflytta sig och ha fokus över hela skolgården. Även om 

rastvakterna kan hjälpa till att introducera eller starta igång en aktivitet har inte 

rastvakterna tid för att stanna kvar och fullfölja aktiviteten ut. 

Detta gör eleverna på rasten 
Det råder ett mobilförbud under rasten och skoltid, annars hade nog denna 

sysselsättning varit populär då eleverna själva efterfrågat användning av mobil på 

rasten. Speciellt bland de äldre eleverna då generellt fler av dem fått en mobil än 

eleverna i de yngre åldrarna och efterfrågan varit större bland dem. I nuläget bygger 

rasten på elevernas egna initiativ och det är till stor del eleverna själva som startar 

igång olika lekar och aktiviteter. Elever väljer ofta samma aktivitet och samma 

kamrater/grupp att leka med under rasten. Som ett exempel på detta är det ungefär 

samma elever som befinner sig på fotbollsplanen. Om en grupp leker kurragömma 

med dunk går denna grupp oftast i samma klass. Det finns även elever som ibland 
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väljer att inte delta i någon aktivitet. Då går dessa elever mest runt eller sitter stilla på 

en bänk. 

 

Vanliga aktiviteter på rasten är bland att fotboll, innebandy, pingis och kurragömma 

även om olika aktiviteter går i olika perioder. Det jag menar med detta är att under 

min första VFU (Verksamhetsförlagd utbildning) period var det inte många elever 

som spelade kulor men nu när jag kom tillbaka under min andra VFU period var 

kulor en väldigt populär aktivitet. Vad eleverna gör på rasten styrs ofta efter intresse 

och kompisar, ett exempel är att det oftast är fotbollsintresserade elever som är på 

fotbollsplanen. Är det en elev som inte är fotbollsintresserad som är på 

fotbollsplanen är det oftast för att en kompis till hen vill spela fotboll. Rasten blir för 

en del elever inte blir så varierad då de oftast väljer att göra samma aktivitet. Detta 

kan bero på att eleven tycker om att utföra denna aktivitet och då ska eleven 

självklart få göra det, men det kan även bero på att en del elever inte vet vad de 

annars skulle göra på rasten. 

 

I Utbildningsradion (2011) säger en av deltagarna i filmen att innan han startade med 

rastaktiviteter på sin skola visste eleverna inte vad man kunde förvänta sig av rasten 

och hur mycket man kunde göra rasterna. Efter att pedagogen valde startade 

rastaktiviteter fick eleverna en annan syn på rasten och eleverna visste nu att det 

fanns möjlighet till styrda rastaktiviteter. 

 

Att inför styrda rastaktiviteter kan öppna upp elevers syn på rasten och visa dem hur 

mycket som går att göra på rasten. De elever som t.ex. alltid spelar fotboll för att de 

annars inte vet vad de vill göra på rasten får nu en valmöjlighet till fotbollen och kan 

delta i den styrda rast aktiviteten. Om eleverna uppskattar de styrda rastaktiviteter så 

vet de nu vad som innebär med styrda rastaktiviteter och om de vill kan elever t.ex. i 

elevrådet arbeta för att få en styrd rastaktivitet i veckan kontinuerligt. Anledningen 

till att jag skriver att eleverna kan arbeta för att få en dag med rastaktiviteter och inte 

alla dagar i veckan är för att det är lättare för eleverna till att börja med få igenom en 

dag istället för alla dagar i veckan. Denna dag kan sedan utvecklas till flera dagar då 

ledningen på skolan kan se vinsterna av rastaktiviteterna. Viktigt att komma ihåg är 

att styrda rastaktiviteter kräver resurser och att en pedagog måste få avsatt tid till 

detta. 
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3 TIDIGARE FORSKNING 
I Tidigare forskning kommer jag ta upp forskning som kan kopplas samman med 

rastaktiviteten och betydelse av att vara fysisk aktiv utomhus. Tidigare forskning 

visar att skolgården och utomhusmiljön kan ha en positiv påverkan på barns 

välmående och hälsa. Faskunger (2008) har skrivit en artikel som statens 

folkhälsoinstitut publicerat och skriver att det finns vetenskapliga bevis för att skolan 

är en av de platser som är effektivast för att öka barns fysiska aktivitet. Förskole- och 

skolgårdar är viktiga för att främja barns fysiska aktivitet, utomhusvistelse och lek. 

Förutom att barnen är fysisk aktiva kan utomhuslek på rasten gynna sociala 

interaktionen och den mentala hälsan. Utomhusleken har även potential till att öka 

studieresultat i teoretiska ämnen.  Faskunger (2008) tar även upp vilka positiva 

effekter på barns hälsa som regelbundet fysisk aktivitet har. Hälsofaktorer som 

påverkas är bland annat ökad kondition, ökad muskelstyrka, ge positiva effekter på 

riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar, förbättra benhälsa, förbättra 

självuppfattning och motverka oro/ängsla. 

 

I Liu, Sekine, Tatsuse, Fujimura, Hamanishi, Lu och Zheng (2015) studie som 

gjordes bland japanska barn har de undersökt vad barnen själva tycker om fysisk 

aktivitet utomhus och vilken påverkan utomhus aktiviteterna har på barnens hälsa. 

Barnen som deltog i studien var mellan 6–12 år. Data samlades in genom en 

enkätundersökning där barnen själva fick svarade angående sin egna hälsa. Studiens 

resultat visade att en majoritet av barnen gillade att vara fysisk aktiva utomhus. Ju 

äldre barnen blev desto mindre var de fysisk aktiva. I undersökningen var andelen 

barn som regelbundet var fysisk aktivitet utomhus lägre än den andel som svarade att 

de faktiskt gillade att vara fysisk aktiva utomhus. När barnen fick svara angående sin 

hälsa visade de sig att de var en högre andel av de barn som gillade utomhusaktivitet 

som tyckte att de hade en god hälsa. Bland de barn som svarade att de inte gillade att 

vara fysisk aktiva utomhus var de färre som rapporterade att de tyckte att de hade en 

god hälsa. 

 

 

I Kos och Jermans (2013) studie som gjorts på slovenska förskolor de undersökt 

utomhuslek och hur mycket tid av dagen på förskolan som barnen är ute. I studien 

deltog föräldrars/vårdnadshavares och pedagoger. Data samlades in genom 

enkätundersökningar som var inriktade på frågor om utomhuspedagogik. Studiens 

resultat visade att de slovenska förskolorna generellt var ute relativt lite av dagen och 

när data jämfördes med en annan studie som gjorts på norska förskolor visade de sig 

att de norska förskolorna generellt var ute betydligt mer än de Slovenska förskolorna. 

Detta var något som majoriteten av föräldrar/vårdnadshavare i de slovenska 

förskolorna såg som negativt. De ansåg att utomhuspedagogiken var viktigt och ville 

att utomhusvistelsen skulle öka på förskolorna så att deras barn fick vara ute mera. 

 

Motorik och koncentrationsförmåga 
Rastaktiviteter i utvecklingsarbetet genomförs utomhus och en stor del av 

aktiviteterna har med rörelse att göra. Nedan lyfter tidigare forskning fram vilka 

positiva aspekter som kan påverkas av att vara utomhus och genom att röra sig. 
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Grahn, Mårtensson, Lindblad, Nilsson och Ekman (1997) har gjort en undersökning 

om vad tillgång till natur har för positiv effekt på förskolor. Metoder som 

undersökningen bygger på är fältarbete i form av observationer, dagboksstudie och 

olika tester. Ett exempel på ett sådant test/mätning var att se hur ofta barnen var 

sjuka. Grahns m.fl. studie inriktar sig på vad tillgång till natur betyder för barns 

motorik och koncentrationsförmåga. Två olika förskolor från samma del av landet 

som både är populära, välrenommerade och med stora lekvänliga utegårdar 

jämfördes. Det som skilde förskolorna åt var enbart att den ena förskolan låg i 

landsbygden och hade tillgång till mycket natur och den andra var en innerstads 

förskola med mindre tillgång till natur. Studiens resultat visar att barnen på förskolan 

med mest natur hade bättre motorik och koncentrationsförmåga än barnen på den 

naturfattiga förskolan. 

 

Även Björklid (2005) kunskapsöversikt visar att utomhusmiljöer har påverkan på 

barn utveckling. Björklid pekar på att lärandet inte äger rum på en viss plats. 

Lärandet sker både i formella miljöer som förskola och skola men även i informella 

miljöer som i utemiljöer. Björklid nämner leken som är informell men som är 

betydelsefull för lärandet hos barn. I leken utvecklar barn sin såväl sociala förmåga 

och känslomässiga förmåga som sin motoriska förmåga. 

 

Fysisk aktivitet kan även ha påverkan på motoriken som i sin tur kan ha påverkan på 

koncentrationsförmåga. Ericsson (2003) har gjort en interventionsstudie om motorik 

och koncentrationsförmåga. Studien är en delstudie av ett större projekt och resultatet 

är framtaget genom observationer och jämförelsegrupper. Studiens resultat visar att 

grovmotoriken hos eleverna förbättrades när den fysiska aktiviteten och motoriska 

träningen ökades i skolan. Den ökade fysiska aktiviteten gjorde även att motorik 

skillnaderna mellan flickor och pojkar minskade trots att båda sidorna förbättrat sin 

motorik. Resultaten i studien visar även att motorik och koncentrationsförmåga kan 

kopplas ihop. Bland de elever som hade god motorik fanns även en stor andel av de 

elever som hade god koncentrationsförmåga. Studien visar även resultatet att sämre 

koncentrationsförmåga visade på sämre motorik. Resultatet för en undersökning 

visade 68% utav de med någon form av försämrad koncentrationsförmåga även hade 

någon form av motorisk brist. 

 

Utomhuspedagogiken kan enligt Szczepanski (2008) studie ha påverkan på 

skolresultat. Szczepanski studie som beskriver utomhuspedagogiken har han använt 

sig av intervjuer av pedagoger som metod. I intervjuerna delade pedagogerna sin 

erfarenhet om utomhuspedagogik och hur den kan ha påverkan på ökad hälsa, ökad 

motivation till lärande och att utomhuspedagogiken gör så eleverna får omsätta sin 

teoretiska kunskap till praktisk kunskap. Studiens resultat visar på att 

utomhuspedagogik kan ge en ökad förståelse i skolan och ett bättre lärande hos 

elever. Szczepanski skriver även att inlärning hänger ihop med miljö och hälsa och 

att en god miljö och en god hälsa kan ha positiv påverkan på inlärningen. Detta beror 

på att miljön och hälsan kan ha påverkan på bland annat elevers 

koncentrationsförmåga. 
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Socialt samspel 
I boken utomhuspedagogik som Eriksson (2004) skrivit kan jag läsa att 

utomhuspedagogiken är positiv för sammanhållningen eftersom att utomhus så 

svetsas gruppen samman och utomhus får gruppen gemensamma upplevelser. I 

utomhuspedagogiken så involveras hela människan med både tanke, känsla och 

intuitionen vilken kan leda till inlevelse och förståelse för andra människor. 

 

En annan faktor som gör att utomhuspedagogiken är positiv är den faktor Dahl 

(2011) tar upp i sin avhandling. Dahl skriver i sin avhandling att samspelet mellan 

eleverna förändrades beroende på om de var inom- eller utomhus. Fler av 

aktiviteterna utomhus gav eleverna möjlighet till att delta utan att fråga om tillträde. 

Aktiviteterna som var lättare att ansluta sig till för barnen var aktiviteter med redskap 

och material, så som cyklar och bollar. I avhandlingen har Dahl använt sig av en 

deltagande observation som metod. 

Barn med funktionsnedsättning och funktionshinder 
Skogman (2004) har skrivit en doktorsavhandling som berör funktionshindrade barns 

lek och aktivitet. Metoden för datainsamlingen har i denna avhandling varit 

deltagande observation. Studiens resultat visar utemiljön som en problematisk miljö 

för flera barn med funktionshinder. Anledningen till detta är just för att utemiljön 

ofta bestod av fri lek och att det sällan skapades några aktiviteter. Skogman skriver 

även att det ofta var flera avdelningar ute samtidigt vilket kan jämföras med skolan 

där flera klasser är ute samtidigt på rast, detta gjorde miljön mer stimmig och 

påfrestande för flera av barnen med funktionshinder. 

 

Bordin (2011) lyfter dock utomhuspedagogiken vad det gäller barn med 

funktionsnedsättning. Studiens resultat visar att det blir svårare för barn med 

funktionsnedsättning att delta i lekar mellan 7–12 års ålder (fritidshemmets åldrar) 

eftersom lekarna utvecklas och blir mer fokuserade på specialintressen. Detta medför 

till att en del barn, bland annat barn med funktionsnedsättning blir exkluderade, och 

Brodin kunde se en tendens till att de inte kan delta på samma sätt som kamraterna. 

Det tycks dock vara lättare för barn med funktionsnedsättning att delta och vara 

delaktiga i utomhusaktiviteter eftersom aktiviteterna utomhus stimulerar till 

samarbete och förståelse av att kamrater har olika typer av begränsningar. 

Så här ligger litteraturen i grund för mitt utvecklingsarbete 
Faskunger (2008) skriver om vilka hälsoaspekter som påverkas av att vara 

regelbundet fysisk aktiv. Min tanke är att jag med mina aktiviteter kan bidra till att 

eleverna är mer fysiskt aktiva. Det finns även en möjlighet att aktiviteterna bidrar till 

rörelseglädje och skapar ett intresse hos eleverna för att vara fysisk aktiva. Liu m.fl. 

(2015) kom fram till att de var fler barn som svarat att de tyckte om att vara fysisk 

aktiva än barn som faktiskt svarat att de är fysisk aktiva. Min tanke angående detta är 

då att om jag kan bidra till att eleverna är mer fysisk aktiva under skoltid så är detta 

bra då inte alla elever väljer att vara fysisk aktiva utanför skoltiden.  

Tidigare forskning berör motorik och koncentrationsförmåga och vilken påverkan 

utomhuspedagogiken kan ha på eleverna. Flera av studierna ovan visar på att dessa 

två faktorer kan påverkas positivt av utomhusvistelse och fysisk aktivitet. Min tanke 

är att mina rastaktiviteter kan påverka eleverna positivt genom att de kan bli mer 
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motiverad av aktiviteterna att faktiskt vara ute på rasten. Aktiviteterna kan även bidra 

till att eleverna är mer fysiskt aktiva på rasten och rör sig mer vilket i sin tur kan leda 

till en bättre motorik och koncentrationsförmåga.  

 

När det gäller elever samspel så visar tidigare forskning att utomhuspedagogiken kan 

bidra till ett bättre samspel. Eriksson (2004) skriver att utomhuspedagogiken är 

positiv för sammanhållningen och att gruppen får gemensamma upplevelser 

utomhus. Min tanke är att mina rastaktiviteter delvis kommer fungera som 

gemensamma upplevelser hos eleverna. Jag ska även i mina aktiviteter eftersträva att 

eleverna får involveras med ‘’hela människan’’ så aktiviteterna både innehåller både 

motorisk och intellektuell träning. Dahl (2011) skrev att aktiviteterna utomhus gav 

eleverna möjlighet till att delta utan att fråga om tillträde. När det gäller att tillträda 

till mina aktiviteter kommer alla elever att vara välkomna. Som pedagog kan även 

jag göra det ännu lättare för eleverna att tillträda genom att själv bjuda in de elever 

som är osäkra eller håller sig i bakgrunden. 

 

Min erfarenhet är att det ofta på skolor finns elever med någon form av diagnos eller 

funktionshinder. När jag utgår ifrån det Skogman (2004) skriver så tolkar jag att 

rasten bli bättre med rastaktiviteter för barn med funktionshinder då det finns 

möjlighet till en styrd aktivitet. De styrda aktiviteter får ramar som eleverna kan 

förhålla sig till vilket kan vara underlättande för barn med funktionshinder. Detta kan 

då bli en trygghet för barnen med funktionshinder eftersom de har ett alternativ till 

den fria leken. Utgår man ifrån Bordin (2011) så är utomhuspedagogiken positiv då 

de blir lättare för barn med funktionsnedsättning att delta och vara delaktiga i 

aktiviteter. I mina rastaktiviteter utomhus kan jag även bjuda in de elever med någon 

form av funktionsnedsättning i aktiviteterna vilket kan göra det ännu lättare för dessa 

elever att delta. Brodin (2011) skriver att utomhusaktiviteter stimulerar till samarbete 

och förståelse för kamraters olika begränsningar vilket jag tror är en fördel i mina 

rastaktiviteter. Även jag kommer vara en förebild i mina rastaktiviteter och visa en 

förståelse för alla elever och att alla elever är välkomna att delta i de aktiviteter som 

erbjuds. 
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4 SYFTE  
Syftet med utvecklingsarbetet är att stimulera elevernas rörelseglädje genom att 

erbjuda styrda fysiska aktiviteter. En ökad rörelseglädje hos eleverna kan leda till att 

eleverna förbättrar sin hälsa. Aktiviteterna kan bidra till att bredda elevers sociala 

samspel som sedan kan leda till en ökad trygghet på rasten. Genom informella samtal 

ska eleverna få möjlighet till att påverka sin egna rast och de aktiviteter som erbjuds. 

 

 

 

• Att inom fritidshemmets verksamhet med hjälp av rastaktiviteter arbeta för att 

ge eleverna varierande och stimulerande raster. 

• Aktiviteterna förväntas bidra till ett breddat socialt samspel mellan eleverna 

• Arbetet förväntas bidra med att eleverna upplever att de genom informella 

samtal med personal kan påverka sin rast. 
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5 METOD 

Modeller som ligger i grund för mitt utvecklingsarbete 
För att förklara hur utvecklingsarbetet har ett samband med forskning har jag tagit 

hjälp utav Rönnerman (2012) som beskriver mötet som sker mellan forskning och 

utvecklingsarbetet. Hon skriver att forskning och utvecklingsarbete tillhör olika 

innebördsfält vilket jag tolkar som att forskningen är mer teoretiskt och ett 

utvecklingsarbete mera praktiskt. Rönneman fortsätter med att det dock kan göras ett 

ömsesidigt utbyte av kunskap som sedan kan bidra till att praktiken utvecklas och 

förbättras. I detta utvecklingsarbete hämtar jag kunskap från forskningen som hjälper 

mig att utföra mitt utvecklingsarbete praktisk som sedan bidrar till en ny studie.  

Rönneman använder sig av två bilder (Se figur 1) där den översta bilden visar att 

forskningen är skild från praktiken medan den andra bilden visar vilket utbyte och 

möte som sker mellan forskningen och utvecklingsarbetet. 

 

 

Figur 1. Rönneman (2012, sid 27) 

 

 

Rönneman (2012, sid 34) tar även upp Kurt Lewins cykliska modell (Figur 2) som 

jag har utgått ifrån i mitt utvecklingsarbete. Modellen utgår från fyra olika steg i ett 

utvecklingsarbete. 

 

 

Figur 2. Rönneman (2012, sid 34) 
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Rönnerman (2012) förklarar modellen med att i första steget vad gäller planering så 

identifieras ett problem eller en förändring som kan ske i verksamheten. Sedan börjar 

planeringen inför den aktion som ska utföras. I steg två under genomförandet utförs 

den planerade aktionen. Steg tre går ut på att observera under aktionens gång för att 

tydligt kunna se effekten av aktionen. I detta steg är tanken att jag kommer utveckla 

tidigare modell (figur 2) och har valt till att även dokumentera aktionen. Nylund, M. 

Sandback, C. Wilhelmsson, B. Rönnerman (2010) skriver att dokumentation av det 

egna utvecklingsarbetet är ett av de viktiga pedagogiska verktygen för att synliggöra 

arbetets process. Dokumentationen genomfördes med både anteckningar och bilder 

av aktiviteterna. Rönneman (2012) förklarar att i det fjärde steget så sker reflektionen 

av observationen och dokumentationen. Detta kan förklaras som en utvärdering av 

själva aktionen. Reflektionen leder sedan ofta till nya tankar och nya frågor som 

sedan kan leda till en ny aktion 

 

Observation, informella samtal och dokumentation  
Under observationerna av aktiviteterna använde jag mig av deltagande observation. 

Fangen (2011) skriver att i användningen av deltagande observation utför man två 

handlanden samtidigt. I deltagande observation involverar man sig i samspelet 

samtidigt som man iakttar vad som händer. Fördelen med deltagande observation 

skriver Fangen är att man kommer närmare de man observerar och på så sätt 

förbättra förståelse och tolkning av fältet som observerar. 

 

De Informella samtalen genomfördes med eleverna då jag ville nå elevernas tankar 

och perspektiv på aktiviteterna. Nylund m.fl. (2010) skriver att samtal med barn bör 

användas som metod när avsikten är att komma åt vad barn tänker, resonerar om 

någon specifik fråga eller andra aspekter som kan uttalas via språk. Anledningen till 

att jag valde informella samtal var att många olika elever kunde ansluta sig till 

rastaktiviteterna och då hade det blivit svårt att intervjua så många elever. I med 

informella samtal kunde flera barn dela med sig av sina tankar och perspektiv. 

Eftersom att samtalen var informella så kunde jag anpassa deltagarna av samtalen 

beroende på vilka elever som deltagit i rastaktiviteten jag ville samtala om. Ellneby 

och Von Hilgers (2010) skriver att ett gott samtalsklimat innebär ett lugnt klimat då 

det lugna klimatet ger utrymme för elevernas tankar. Det är även viktigt att låta 

samtalen ta tid. I samtalet ska pedagogen vara aktivt lyssnande och ha en kunskap 

om hur man ställer öppna frågor till eleverna som leder till att eleverna reflekterar 

djupare. 

 

När jag gjorde min deltagande observation upptäckte jag olika grupperingar bland 

elever på rasten och att eleverna oftast umgicks inom samma grupperingar eller att 

vissa elever höll sig för sig själva. Utifrån dessa grupperingar valde jag sedan att 

kategorisera eleverna i fyra olika kategorier från A-D. De olika kategoriseringarna är 

utformade efter elever fysiska aktivitet och sociala samspel på rasten. Viktigt att 

nämna är att jag inte såg dessa grupperingar när jag gjorde min nulägesanalys utan 

jag upptäckte dessa grupperingar under själva utvecklingsarbetet då jag observerade 

flera raster. I min reflektion beskriver jag de olika kategorierna och hur de påverkats 

av utvecklingsarbetet. 
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Mitt arbete har jag även dokumenterat genom både foto och anteckningar. Jag valde 

att fota bara själva aktiviteterna då jag fått information om att 

föräldrar/vårdnadshavare inte velat att eleverna ska vara med på bild. Efter 

aktiviteterna före jag anteckningar om min deltagande observation av aktiviteten. 

Uppstod informella samtal antecknade jag även ner dessa.  

Forskningsetiska principer  
I utvecklingsarbetet utgick jag från vetenskapsrådet forskningsetiska principer. I 

Vetenskapsrådet (2002) står det att syftet som de forskningsetiska principerna är att 

ge normer för förhållanden mellan forskare och 

undersökningsdeltagare/uppgiftslämnare. Vid en konflikt ska det kunna göras en god 

avvägning mellan forskningskravet och individskyddskravet. Principerna ska även 

vara en vägledning för forskare vid planering av ett projekt. Vetenskapsrådet skriver 

även att det finns fyra huvudkrav att utgå ifrån. 

 

Informationskravet: Forskare ska informera de som är berörda av forskningens 

syfte. Forskaren ska även informera vilken uppgift deltagare/uppgiftslämnare har i 

arbetet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. De tillfrågade ska även vara 

informerade om att deltagande är frivilligt och att de även kan avbryta sin 

medverkan. Detta krav följde jag genom att informera både elever och 

föräldrar/vårdnadshavare om mitt utvecklingsarbete och vilken roll eleverna skulle 

ha i arbetet. Eleverna blev även informerade innan projektet startade om att 

deltagande var frivilligt, både vad de gällde aktiviteterna och samtalen. Delvis stod 

detta i ett missiv (Se Bilaga A) föräldrarna fick ut men sedan tog de även upp de i 

klasserna innan mitt projekt startade. 

 

Samtyckeskravet: Forskaren ska ha undersökningsdeltagarna/uppgiftslämnarna 

samtycke om att delta. I en del fall t.ex. om deltagarna är under 15år bör eller 

undersökningen är av etisk känslig karaktär bör även samtycke från 

föräldrar/vårdnadshavare inhämtas. Eftersom mitt arbete utvecklingsarbete berörde 

barn under 15år behövde jag ha både elevers och föräldrars/vårdnadshavares 

samtyckte om att delta i utvecklingsarbetet. Föräldrarna fick hem ett missiv (Se 

bilaga A) där de hade möjlighet att tacka nej. Eleverna blev meddelande i början av 

projektet att de fick säga till mig om de inte vill delta i samtalen. Eftersom eleverna 

även visste om att både aktiviteterna och samtalen var frivilliga så var det lätt för 

eleverna att själva välja att inte delta om de inte ville de. 

 

Konfidentialitetskravet: Uppgifterna i en undersökning med personer ska vara av 

största möjliga konfidentialitet och de personuppgifter som inhämtats ska förvaras så 

att obehöriga inte kan ta del av dem. Hermerén (2011) skriver även att forskare ska ta 

hänsyn till försökspersoner integritet och rätt till skydd mot insyn i deltagarnas 

privatliv. Detta krav eftersträvad jag genom att utelämna alla personuppgifter. All 

data jag samlade in höll jag av största möjliga konfidentialitet och obehöriga fick inte 

ta del av den. Jag gav alltså inte ut den data jag samlade in till någon obehörig utan 

höll den för mig själv. 
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Nyttjandekravet: Uppgifter som är insamlade om enskilda personer endast får 

användas för forskningsändamål. Uppgifterna ska alltså inte användas eller utlånas 

för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. Detta krav eftersträvade 

jag genom att jag inte samlade in uppgifter om enskilda personer. Arbetet var endast 

till för användning i forskningsändamål och utlånades inte eller användas inte för 

kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. Denna studie kommer alltså 

bara användas för de syfte som anges i studien. 

 

Hermerén (2011) nämner även tre andra begrepp inom att hantera 

forskningsmaterial. De tre begreppen han skriver om är sekretess, tystnadsplikt och 

anonymitet. Jag har valt att ta upp två av dessa.  

 

Sekretess: Om sekretess skriver Hermerén (2011) att grundprincipen är att alla 

handlingar är offentliga och för att uppgifter ska omfattas av sekretess krävs det att 

de faller under en bestämd paragraf i offentlighets- och sekretesslagen. I mitt arbete, 

som jag nämnt tidigare används inga personliga uppgifter vilket inte gör arbetet lika 

känsligt. 

 

Tystnadsplikt: Tystnadsplikt och Sekretess ligger nära varandra. Om en handling är 

sekretessbelagd så gäller också tystnadsplikten. Men om tystnadsplikten gäller inom 

en viss verksamhet så är det inte säkert att det som yttras i verksamheteten är 

sekretessbelagt. Tystnadsplikten slår inte ut svensk lag och om en forskare i samband 

med ett projekt får reda på något som enligt lag ska anmälas t.ex. barnmisshandel så 

gäller den lagstadgande anmälningsplikten. När jag har VFU har jag tystnadsplikt 

och även då i mitt utvecklingsarbete. Om jag i utvecklingsarbetet hade fått reda på 

något som enligt lag ska anmälas hade jag gjort detta.   
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6 PLANERING AV AKTION  
Innan jag bestämde vad som skulle bli mitt utvecklingsarbete så satt jag ner 

tillsammans med min handledare och diskuterade. Vi kom fram till att rastaktiviteter 

var något fritidspedagogerna på skolan ville utveckla men saknade möjlighet till på 

grund av tidsbrist. Jag som är intresserad av fysisk aktivitet och alltid har tyckte om 

att vara utomhus tyckte detta projekt verkade intressant och började redan då planera 

hur aktionen skulle kunna gå till. 

 

Innan jag började fördjupa planeringen gjorde jag en nulägesanalys genom att åka till 

skolan för att samtala med fritidspedagoger och observera både skolgården och 

rasten. Genom att göra detta kunde jag få en bild om hur rasten gick till och vilka 

ytor som kunde användas i rastaktiviteter. Efter nulägesanalysen kunde jag börja 

planera vilka aktiviteter som skulle erbjudas eleverna och kontrollera med skolan om 

material fanns till dessa aktiviteter eller om något speciellt material behövde 

införskaffas. 

 

Därefter började jag söka efter tidigare information angående rastaktiviteter. I den 

tidigare informationen fann jag förslag på rastaktiviteter som tidigare skolor provat 

och dessa aktiviteter hade jag i åtanke under utvecklingsarbetet. I filmen som heter 

Det händer på rasten – Friare kan ingen vara som Utbildningsradion (2011) har gett 

ut fann jag även inspiration till mina rastaktiviteter. 

 

En viktig process i aktiviteterna var att hålla aktiviteterna öppna. Det skulle var lätt 

för eleverna att ansluta sig till aktiviteterna men även att gå ifrån aktiviteten om de 

inte ville vara med på aktiviteterna längre. Som jag tagit upp tidigare säger en 

deltagare i Utbildningsradion (2011) att rasten ska vara fri, men han tar även upp att 

aktiviteterna ska vara öppna, detta delvis för att elevernas raster kan börja och sluta 

olika tider. Detta är relevant för mig eftersom att på min VFU - skola hade olika 

klasser rast olika tider. Min tanke var även att eleverna fortfarande skulle känna att 

rasten var fri och då var det viktigt att hålla aktiviteten öppen hela tiden. Bara för att 

en elev valde att delta i en aktivitet skulle inte denna elev vara tvingad att vara med 

ända tills aktiviteten var slut. 

 

Val av aktiviteter fastställdes under själva VFU perioden då jag inte ville bestämma 

aktiviteter innan eftersom jag ville se vilket material som fanns på skolan och vad 

eleverna själva önskade. Jag var heller inte säker på hur många aktiviteter jag skulle 

hinna med under min fem veckors VFU-period. För att ge ett exempel varför jag 

valde att välja aktiviteter under VFU:n så hittade jag styltor i ett förråd på skolan. 

Detta var ingen aktivitet som jag innan VFU:n hade planerat att jag skulle ha men 

när jag upptäckte att skolan hade detta så tyckte jag de vore en rolig aktivitet att 

prova. Aktiviteten visade sig även bli populär bland eleverna. Hade jag valt vilka 

aktiviteter jag skulle använda mig av innan VFU:n så hade aktiviteten styltor inte 

genomförts. 
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Tidsplanen för utvecklingsarbetet var på 15 veckor som var uppdelat i tre delar var 

av fem veckor på varje del. Första fem veckorna var utsatta för planering, 

förberedelse och en start på teoretiska delen i arbetet vad de gäller inledning, syfte, 

nulägesanalys och tidigare forskning. De andra fem veckorna var VFU-perioden och 

då auktionen av utvecklingsarbetet genomfördes. Rastaktiviteterna genomförandes 

på två olika raster tre dagar i veckan. De raster som aktiviteterna genomfördes på var 

förmiddagsrasten 09:40-10:00 då alla elever hade rast samtidigt och elevers 

lunchraster. Viktigt att tillägga är att själva rastaktiviteterna endast var under fyra 

veckor då skolan hade påsklov en av veckorna. Den veckan skolan hade påsklov så 

utfördes dock andra utomhusaktiviteter och bland annat aktiviteter från tidigare 

veckors rastaktiviteter. De sista fem veckorna var till för teoretisk del och 

sammanställande av utvecklingsarbetet resultat och diskussion. 
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7 AKTIONEN GENOMFÖRDES 
Ett missiv (se bilaga A) skickades till föräldrar/vårdnadshavare på min VFU-skola 

där jag både informerade om mitt utvecklingsarbete och vilken delaktighet eleverna 

skulle ha i arbetet. Grundtanken med missivet var att få föräldrars/vårdnadshavares 

tillstånd och beskriva utvecklingsarbetet i stora drag, kortfattat men ändå tydligt.   

 

Informera och skapa ett intresse hos eleverna var en process som jag utgick ifrån var 

en viktig del i utvecklingsarbete då de var eleverna som skulle ta del av aktiviteterna. 

Informera elever gjordes genom att min handledare förberedde eleverna och 

berättade för dem att jag skulle komma ut och hålla i rastaktiviteter samt att 

klassföreståndare tog upp det i sin klass. Inför varje vecka informerade jag eleverna 

via pappersform (Se bilaga B) vilka aktiviteter som var aktuella för den veckan. 

Denna informationslapp satt jag upp på ett ställe där alla elever passerar så de själva 

kunde se aktiviteterna för varje vecka och även bli påmind om de styrda 

rastaktiviteterna. Lappen satt jag upp vid ingången till matsalen. Här passerar alla 

elever vid lunchen och lunchrasten var en av de raster där de styrda aktiviteterna 

pågick. 

 

Aktiviteternas process fungerade lite olika beroende på vilken aktivitet som skulle 

utföras. En tanke jag hela tiden hade var att vara på en öppen central plats på 

skolgården där det var lätt att för eleverna att se mig och ansluta sig till aktiviteten. 

Samtidigt använde jag mig av ytor som inte användes så ofta annars. T.ex. att ha en 

styrd aktivitet på fotbollsplanen förstör för de elever som ägnar sig åt att spela fotboll 

på rasten. Platsen kunde dock självklart variera beroende på vad för aktivitet som 

skulle genomföras. Inför varje aktivitet hade jag en planering och en grundtanke hur 

aktivitet skulle utföras och gå till. Flexibilitet och att kunna gå ifrån planeringen var 

något som jag såg som nödvändigt då jag aldrig kunde veta hur min planering skulle 

fungera i praktiken fullt ut. 

 

Styltor och spann med rep  
Styltor var aktiviteten jag valde att starta mitt utvecklingsarbete med. Styltor var en 

bra aktivitet att börja med för det var något nytt och annorlunda för eleverna vilket 

på så sätt skapade ett stort intresse. När jag pratade med eleverna innan första 

tillfället fick jag reda på att många utav eleverna aldrig hade provat styltor tidigare 

och vissa av eleverna visste knappt vad styltor var för något. Detta skapade så klart 

en nyfikenhet och ett intresse hos eleverna för rastaktiviteten. Själva aktiviteten gick 

ut på att eleverna fick möjlighet till att gå på styltor på rasten. Detta var en aktivitet 

som eleverna vanligtvis inte hade tillgång till på rasten och aktiviteten var ny för 

många av eleverna. 

I aktiviteten tränades förmågor som balans, koordination, styrka men även förmågor 

som att vänta på sin tur då de inte finns styltor till alla och även säkerhetstänk då 

eleverna måste tänka på att inte stå för nära varandra och hantera styltorna på rätt 

sätt. 
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Som ett alternativ till syltorna hade jag även spann med rep.  Spann med rep är som 

spann som sitter ihop med ett rep/snöre som eleverna kan gå på. Eleverna står då på 

spannen och håller i repen för att sedan gå framåt. Detta kräver också balans och 

koordination men är lättare än styltorna. Denna aktivitet kunde även eleverna vara 

mera fria och självständiga vilket gjorde att de promenerade runt skolgården och 

behövde inte hålla sig i närheten av mig. För en del elever passar detta bättre. 

 

 

 

Färgduellen 
Aktiviteten har inspiration från Mästarnas mästare och deras nattduell där det gäller 

att ta en fallande stav så snabbt som möjligt. I denna aktivitet ska de stå fyra stycken 

koner i olika färger på ett bord, En ‘’domare’’ ska sedan säga en färg och då gäller de 

för eleverna att ta rätt korn så snabbt som möjligt. Fördelen med denna aktivitet är att 

en del av eleverna sett mästarnas mästare och tycker då aktiviteten blir extra kul. 

Efter som att varje ‘’runda’’ går så snabbt behöver inte eleverna vänta länge på att de 

ska bli deras tur igen. En faktor som man bör ha i tanke är att detta lätt blir ett 

tävlingsmoment. För att minska detta kan man göra upp två led/lag, Den personen 

som vinner en duell får ta med sig den andra personen till sitt lag. Detta kommer 

göra att leken oftast inte får ett vinnande eller förlorande lag, och skulle ett lag vinna 

så slutar det med att alla elever är på det vinnande laget.  
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Dragkamp 
Aktiviteten går till så att två lag ska vara på varsin sida av ett rep och dra över 

motståndarlaget till sin sida. När de ena laget lyckats dra över det andra laget är 

matchen slut och två nya lag tar plats vid repet. Jag som domare och 

rastaktivitetsansvarig delande in eleverna i lag så att de hamnar i ungefär samma 

storlek på varje sida. Detta var en fysisk aktivitet som eleverna inte provat på tidigare 

vilket skapade ett stort intresse. Även denna aktivitet är en tävlingsaktivitet men 

eftersom jag efter varje match bytte lag så skapades inte så starka känslor hos elever 

vid vinst eller förlust. 

 

 

Balansövning 
Aktiviteten gick ut på att eleverna fick tillgång till plaströr i olika höjder. Eleverna 

kunde sedan utmana sig själva, sina kamrater eller mig om hur länge man kunde stå 

på ett ben på röret. Eleverna kunde möta många andra elever samtidigt eller så kunde 

eleverna utmana varandra en mot en. Detta fick dem själva bestämma med översikt 

från mig. Leken/övningen handlade helt enkelt om att träna sitt balanssinne. 
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Övningen var helt öppen och eleverna kunde ansluta sig och avlägsna sig precis när 

de själva ville. Det jag såg till var att alla elever som ville fick prova på rören så inte 

en och samma elev hade ett rör för sig själv en hel rast. 

 

 

De informella samtalen  
De informella samtalen kunde uppstå under raster då jag eller vid någon matsituation 

t.ex. vid frukosten eller mellanmålet. Tanken var att samtalen skulle genomföras 

både innan, under och efter aktiviteterna. När samtalen genomfördes innan 

aktiviteterna var det för att skapa ett intresse hos eleverna och för att förklara 

aktiviteten för de elever som kunde behövas förberedas på aktiviteten. När samtalen 

genomfördes under aktiviteten var det för att få elevernas tankar och upplevelser 

under själva aktiviteten. Eleverna kunde här t.ex. komma med en förändring som 

kunde göras i aktiviteten. Genomfördes samtalen efter aktiviteten var det för att 

samtalen skulle leda till en diskussion med eleverna och att jag skulle få elevernas 

reflektion över aktiviteterna. När jag valde att samtala med eleverna efter aktiviteten 

valde jag tillfällen då det fanns gott om tid så att samtalen inte blev stressade eller 

hastigt avslutade. Ett sånt här tillfälle var vid matsituationerna. Under 

matsituationerna fanns det gott om tid för samtalen och att sitta vid varandra vid ett 

bord och äta gjorde att situationen blev naturlig och informell. Det som kunde vara 

negativ med matsalssituationen var att det lätt kunde bli hög ljudnivå i matsalen. De 

dagar då det var extra hög ljudnivå valde jag alltså att inte starta några informella 

samtal om rastaktiviteterna utan väntade till ett tillfälle då det var lugnare i matsalen.  
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AKTIONEN FÖLJDES UPP GENOM ATT OBSERVERA 
OCH DOKUMENTERA VAD SOM HÄNDE 

Nedan presenteras min deltagande observation och dokumentation av de olika 

rastaktiviteterna som använde under utvecklingsarbetet. 

Styltor och spann med rep 
Rastaktiviteten jag startade med var styltor och spann med rep. Då syltorna är en 

aktivitet som syns och eleverna som provade styltorna blev längre så såg de andra 

eleverna dem på långt avstånd vilket gjorde att de snabbt skapades köer för att få 

prova aktiviteten. Min grundtanke var att denna aktivitet var riktad mot de äldre 

eleverna men de visade sig att allt ifrån årskurs 1:or till årskurs 6:or kom och 

provade aktiviteten. En del av eleverna provade bara några få gånger medan vissa 

elever stannade kvar hela raster och även kom tillbaka de andra tillfällarna då de 

verkligen ville lära sig att gå på styltor. Efter första tillfället fick jag förfrågan från 

fler elever vilken rast som de skulle få gå på styltor igen vilket jag ansåg som ett bra 

betyg då eleverna visade uppskattning för aktiviteten. Det som jag även tyckte var 

positivt var att de även kom nya barn de elever det andra tillfället då de hade fått 

höra om aktiviteten från sina kamrater och också ville prova aktiviteten. En negativ 

sak med aktiviteten var att styltorna vid tillfälle ett och två var stora och tunga vilket 

gjorde det väldigt svårt för de yngre eleverna och de behövde mycket hjälp av mig 

att hålla i styltorna när de gick. Till tillfälle tre hittade jag mindre styltor så jag kunde 

ha tre par styltor i tre olika storlekar vilket gjorde aktiviteten mer anpassad för de 

yngre eleverna och fler hade då möjlighet att lära sig gå själv vilket gjorde att 

upplevelsen av aktiviteten för de yngre eleverna blev positivare tillfälle tre. Innan jag 

startade med denna aktivitet var jag rädd för skaderisken med aktiviteten. Delvis för 

att aktiviteten var en aktivitet som inte eleverna var vana vid och eftersom att 

eleverna kommer högre upp med styltorna blir de hårdare fall om de skulle ramla. De 

visade sig dock bli väldigt lite skador under denna aktivitet och detta tror jag delvis 

berodde på att jag var noga med att den ytan där eleverna gick med styltorna endast 

skulle användas till det och att eleverna skulle hålla avstånd ifrån varandra. 

 

Som ett alternativ till syltorna hade jag även spann med rep. Denna aktivitet krävde 

också balans och koordination men var lättare än styltorna. Spannen blev mer 

populärare än vad jag trodde och de sju paren jag tog fram användes under hela 

rasterna. Aktivitet blev mer fri för eleverna men skillnaden var att dessa spann inte 

brukade tas fram under rasterna då de tillhörde fritidshemmets förråd vilket gjorde att 

även denna aktivitet blev ny för en del av eleverna. 

Färgduellen  
Även denna aktivitet drog till sig intresse då materialet var nytt för eleverna och de 

inte hade haft tillgång till ett sånt här bord tidigare.  När jag förklarade aktiviteten för 

eleverna tog jag mig hjälp av populärkulturen och programmet Mästarens mästare 

som är ett tv-program som de visade sig att flera av eleverna hade kollat på. Detta 

fick jag reda på genom att fråga eleverna om de hade sett de programmet på tv:n 

hemma. I de programmet finns det en tävling som heter nattduellen och färgduellen 

har sin inspiration där ifrån. I aktiviteten utmanade och tävlade två elever mot 

varandra vilket ibland lätt kan skapa konflikter. I denna aktivitet kunde jag dock inte 

observera de problemet då vilket jag tror är kopplat till att varje ’’match’’ gick så 
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snabbt och då tog eleverna inte så hårt på vinster och förlusterna för eleverna kunde 

bara ställa sig i leden igen och få en ny motståndare. Även åldrarna i denna aktivitet 

var spridda vilket jag innan tänkte kunde skapa problem då jag trodde att de flesta av 

de yngre eleverna inte skulle ha så stor chans mot de äldre eleverna. Även om de 

äldre eleverna tycktes ha en viss fördel i aktiviteten med snabbare reflexer så spelade 

detta inte så stor roll då det var lätt hänt att eleverna tog fel färg vilket gjorde att den 

eleven som inte hade lika snabba reflexer kunde vinna genom att ta rätt färg. I 

aktiviteten observerade jag mycket skratt och vad jag uppfattade som glädje. En elev 

frågade även mig under aktivitetens gång ifall de inte kunde få ha kvar bordet även 

efter jag slutat min VFU vilket jag hade sett som en självklarhet. Men just den 

kommentaren visade att aktiviteten var något annorlunda som just den här eleven 

uppskattade och ville ha kvar på skolgården för att få möjlighet att delta i aktiviteten 

flera gånger. 

 

Dragkamp 
Bara ordet dragkamp kan skapa ett intresse hos eleverna då de vet vad de innebär och 

att de är en aktivitet som inte brukar ske på skolgården. Att aktiviteten även är fysisk 

krävande kan locka en del elever. Som förväntat blev denna aktivitet populär direkt 

och de blev köer till att få vara med och dra. Till en början hade jag inte ett speciellt 

antal som fick vara på varje sida utan jag lät så många som fick plats vara på varje 

sida. Jag observerade att detta ökade risken för att eleverna skulle skada sig och 

valde snabbt till att köra max 5 elever på varje sida. Precis som färgduellen tävlar 

eleverna mot varandra, något som lätt kan skapa konflikter men även i denna 

aktivitet var det förvånansvärt få konflikter. Detta tror jag berodde på hur jag la upp 

aktiviteten då jag valde lagen och eleverna hamnade aldrig i samma lag som tidigare 

utan fick hela tiden byta lag och kamrater att samarbeta med. Att jag hela tiden bytte 

lag gjorde så ingen elev vann hela tiden utan eleverna fick både vinna och förlora. 

När jag gjorde lagen inför varje match försökte jag även göra lagen så jämna som 

möjligt så att de skulle bli en rolig kamp. Under de två tillfällarna jag gjorde denna 

aktivitet så hände inga allvarliga skador. Anledningen till att jag tror att ingen elev 

skadade sig allvarligt tror jag var för att jag minskade risken genom att hela tiden var 

med under aktivitet och kontrollerade så att kampen gick rätt till. 

Balansövning  
Aktiviteten var anpassad för flera elever då de fanns olika svårighetsgrader på rören 

(högre/lägre). Vad jag kunde se så tyckte vissa elever att denna aktivitet var väldigt 

rolig då de gärna utmanade sig själv och ville kunna balansera så länge som möjligt. 

Andra elever kände att aktiviteten inte var lika lockande och valde att inte ens prova 

aktiviteten. Under aktiviteten startades även samtal om övningen och vissa elever sa 

att de tyckte de var lättare att hålla balansen om de fäste blicken på något framför 

dem. Detta var något jag fångade upp och frågade eleverna varför de trodde att de 

blev lättare att hålla balansen om man fäste blicken på en speciell punkt. Svaret jag 

fick var att de trodde de blev lättare för att man då inte fokuserade på annat som var 

runt än utan bara fokuserade på att stå still 

Dokumentation och konversationer från de informella samtalen 
Att arbeta med informella samtal upptäckte jag hade både positiva och negativa 

faktorer. Om vi börjar med de som jag tyckte var en utmaning med informella samtal 

var att det ibland var svårt att hitta tid för dem. Samtalen som uppstod innan 
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aktiviteterna var korta och handlade ofta om att eleverna antingen frågade mig vilket 

som var min nästa rast jag skulle ha rastaktivitet eller att jag informerade elever som 

jag t.ex. mötte i korridoren att imorgon är det den här aktiviteten. Om någon elev 

ville ha aktiviteten förklarad för sig så förberedde jag dem på hur aktiviteten skulle 

gå till. När jag samtalade med en grupp elever vid t.ex. mellanmålet så frågade jag 

vad de tyckte om aktiviteten styltor som jag hade haft dagen innan. Då fick jag svaret 

att den var rolig, men också att en del av eleverna tyckte att det var svårt. Sedan var 

de svårt för mig att bygga vidare på samtalet då eleverna hade annat de ville tala om 

t.ex. innebandyträningen på kvällen. Det jag upplevde som lättare var att samtala 

under själva aktiviteterna och precis efter. Då fanns elevernas tankar runt 

rastaktiviteter redan där. Det positiva med de informella samtalen upplevde jag var 

att eleverna verkligen sa vad de tyckte och kände vid samtalen och att jag fick en 

inblick i deras upplevelse av aktiviteten. Om jag istället hade haft mer formella 

intervjuer i ett rum tror jag att eleverna mer hade kunnat anpassa svaren efter vad de 

tror att jag ville höra. Nedan kommer jag nu ta upp några av de samtal som uppstod 

mellan mig och eleverna under aktiviteterna. Första samtalet var under aktiviteten 

styltor. 

 

Elev: Var har du fått tag i styltorna? Har du byggt dem själv? 

Jag: Nej, jag hittade dem i ett förråd här på skolan och dem har byggt av tidigare 

elever som gick här på skolan. 

Elev: Va? Har vi haft styltor på skolan? Då kanske vi kan använda oss av dem efter 

att du slutat också? Kan vi använda dom under fritids? 

Jag: Ja, vi kan ta fram dom under fritids i eftermiddag, och ni kan säkert använda 

dom efter jag slutat med så länge en vuxen är med och håller lite koll eftersom 

styltorna är ganska tunga. 

 

I detta samtalet som uppstod mellan en elev visar hen att styltorna är något nytt för 

henne här på skolan och att styltorna inte varit framme tidigare. Hen visar även att 

hen uppskattar aktiviteten genom att fråga både om vi kan ta fram dem under fritids 

men även om de kommer kunna använda dem efter att jag har slutat min VFU. Att 

eleven vill prova aktiviteten igen tycker jag visar på att eleven delvis tyckte 

aktiviteten var rolig men även att eleven känner en motivation till att lära sig gå på 

styltor. 

 

Från rastaktiviteten Färgduellen har jag valt att ta med två olika samtal. Det är två 

samtal med olika elever. 

 

Samtal 1: 

Elev: Vad är de här för aktivitet? 

Jag: Har du sett programmet mästarens mästare? 

Elev: Ja, det har jag. Det är bra!   
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Jag: Det går ungefär ut på samma sak som i nattduellen. Två elever lägger händerna 

på bordet och så säger jag en färg och då gäller de att så snabbt som möjligt ta den 

korn som har den färgen jag säger 

Elev: Aha, Detta måste jag testa! 

 

 

Samtal 2: 

Elev: Hur har du gjort detta bordet? 

Jag: Det var ett bord som egentligen skulle slängas så då fick ja ta det och måla på 

det. 

Elev: Okej, men kommer vi få ha kvar bordet när du slutar eller kommer du ta de 

med dig? 

Jag: Jadå, ni kommer få ha kvar bordet när jag slutar. Tyckte du aktiviteten var 

rolig? 

Elev: Vad bra! Ja, jag tycker aktiviteten var superrolig. 

 

I samtal 1 så tar jag hjälp utav populärkulturen för att introducera aktiviteten för 

eleven. Som jag uppfattar de tycker eleven att det är roligt att hen kan relatera till ett 

tv-program hen brukar kolla på. Eleven stannade sedan hela rasten för att utmana 

sina kompisar. I samtal 2 så visar eleven en nyfikenhet på materialet och hur jag hade 

skapat de. Eleven visar sedan sin uppskattning genom att fråga om de kommer få ha 

kvar bordet när jag slutar. Elevens svar när jag frågar vad hen tyckte om aktiviteten 

visar att eleven tyckte aktiviteten var väldigt rolig. 

 

Det sista samtalet ägde rum under aktiviteten Dragkamp och jag i detta samtal 

framgår det hur eleverna genom de informella samtalen kunde påverka aktiviteten. 

Tyvärr kunde jag just i detta fall inte ändra aktiviteten efter elevens önskemål då jag 

var tvungen att tänka på säkerheten först. 

 

Elev: Varför kan vi inte vara så många som får plats på varje sida på repet som vi var 

förra rasten? 

Jag: Jag valde att ändra till fem på varje sida då risken att någon skadar sig är större 

om man är för många på varje sida. 

Elev: Ah okej, jag förstår, men det var roligare när vi var många på varje sida. 

Jag: Ah, jag förstår att du tyckte det kanske var lite roligare men vi vill ju inte att 

någon ska skada sig. 

Elev: Nä de vill vi ju inte. 

 

Här i denna aktivitet har eleven möjlighet och tycka till och påverka aktiviteten. 

Hade jag inte känt att skaderisken ökat så mycket så hade jag ändrat efter elevens 
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önskemål just för att jag vill att eleverna ska få vara med att påverka. Dock var 

eleven förstående och förstod varför jag inte ändrade aktiviteten efter hens önskemål. 

 

Jag vill sammanfatta dokumentationen med de informella samtalen med att det var 

lättare för mig att samtala med eleverna under själva aktiviteten. Under aktiviteten 

har eleverna tankar, frågor och önskemål och när eleverna själva öppnar upp sig för 

samtal så är det lättare att fortsätta på de. Då behöver heller ingen elev känna någon 

press utan samtalet är helt och hållet valfritt. 
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8 AKTIONSENS REFLEKTION 
 

Då jag hade elever hos mig på varje rastaktivitet som utfördes kan det dras en 

slutsats om att det blivit en förändring av elever upplevelser av rasten. Att eleverna 

vet att de finns en vuxen som håller i en styrd rastaktivitet blir inte bara givande för 

eleverna utan fungerar som en trygghet. Den slutsatsen drar jag efter att jag märkt att 

en del elever varit återkommande varje rast och de raster då jag inte haft 

rastaktiviteter så har de frågat vilken dag jag kommer att ha rastaktiviteter nästa 

gång. Jag har även observerat att flera av eleverna som inte varit aktiva på rasten 

tidigare nu deltagit i rastaktiviteterna och på så sätt blivit mer aktiva. Istället för att 

cirkulera runt skolgården själva eller tillsammans med kamrater har de deltagit i 

aktiviteterna och varit fysisk aktiva samtidigt som de deltagit i ett socialt samspel 

tillsammans med de andra eleverna i rastaktiviteten. 

 

I min utvärdering vill jag även nämna att antalet elever som deltagit i 

rastaktiviteterna var högre än förväntat då de fanns faktorer som kunnat påverka 

antalet deltagande. Dels hade eleverna fått nya pingisrack och rundpingis var en 

aktivitet som var väldigt populär på rasten. Dels pågick ett projekt under de tre första 

veckorna som återkommer varje år på skolan som heter Mellomim. Det går ut på att 

eleverna som vill får träna in ett nummer i from av att mima och göra rörelser till en 

låt. Detta ligger helt på elevernas eget ansvar att skapa och träna på sitt nummer. 

Någon/några veckor innan showen är det en uttagning då eleverna får visa upp sitt 

nummer för ansvarig lärare så att denna lärare kan se att numret verkligen är något 

som eleverna tränat på och lagt ner tid på. Eleverna fortsätter sedan träna inför 

showen. Showen sker sedan under en förmiddag i gymnastiksalen då alla elever från 

årskurs Fsk-åk 6 förutom de uppträdande samlas som publik. Eleverna var alltså i 

fullgång med att träna inför detta då jag startade mitt utvecklingsarbete, men trotts 

detta valde många utav dessa elever att komma och prova aktiviteterna för att sedan 

återgå till träningen. Jag vill förtydliga att jag inte såg Mellomin som en konkurrent 

till mina aktiviteter, utan snarare tvärt om. Jag tyckte att projektet var roligt att se och 

den engagemang eleverna la ner i träning och förberedelse var även imponerande. 

Men den fråga jag ställde till mig själv är vad eleverna som deltog i Mellomin gjorde 

på rasten när projektet var över. Det jag kom fram till var att sista veckorna när 

Mellomim var över och showen hade varit så var de ett par av dessa elever som valde 

att delta i rastaktiviteterna hela raster istället för att bara komma och prova 

aktiviteten. Alltså uppskattade även dessa elever rastaktiviteterna på skolan. 

 

Stimulera elevers rörelseglädje 
Aktiviteterna jag valde att använda mig av i utvecklingsarbetet var aktiviteter som 

jag vet att eleverna inte provat på rasterna tidigare. Detta göra att det blir något nytt 

och spännande för eleverna vilket kan bidra till att eleverna upplever aktiviteten som 

roligare och kan på så sätt skapa rörelseglädje. Jag har även observerat att många 

utav eleverna verkat ha varit glada under mina aktiviteter och haft roligt. Detta kan 

jag även styrka med att många utav eleverna återkommit flera raster till samma 

rastaktivitet. Detta visar på att eleverna uppskattat aktiviteten.  
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Bredda elever sociala samspel 
Hur elevernas olika gruppkonsultation påverkats kommer jag gå in djupare på senare 

i reflektionen. Det jag dock observerat är att i rastaktiviteterna möts många olika 

elever från olika klasser och åldrar. Detta gör att eleverna samtalar med andra elever 

som de inte brukar samtala med. I mina observationer kunde jag höra att eleverna 

samtalar både om själva aktiviteten men även lära känna varandra genom att samtala 

om mer vardagliga saker som intressen. Att aktiviteterna bidrar till ett breddat socialt 

samspel är något jag upplever uppnåtts jag just observerat att eleverna samtalat med 

varandra under aktiviteten och på grund utav den blandade grupp jag haft vid 

aktiviteterna har en del elevers samspel breddats. 

 

 

Informella samtalen 
Även om jag tyckt att de informella samtalen har varit svåra att ibland starta och hitta 

tillfälle för så har jag upplevt att eleverna fortfarande kunnat påverkat 

rastaktiviteterna. Som jag nämnde tidigare så ville en elev påverka dragkampen, men 

tyvärr kunde jag inte ändra efter elevens önskemål på grund av säkerhetsskäl. Då alla 

aktiviteter jag använde mig av var nya upplevde jag inte att eleverna ville ändra på 

aktiviteterna. Min upplevelse var att eleverna var nöjda över att få delta i en ny och 

styrd aktivitet och därför inte hade så några synpunkter på aktiviteten. . 

 

Förklaring av kategoriseringarna 
Som jag tog upp tidigare i metoden upptäckt gruppering bland eleverna där jag sedan 

valde att kategorisera eleverna efter deras aktivitet och sociala samspel utifrån mina 

observationer. Kategorierna kommer bestå av fyra olika kategorier från A-D. I med 

att jag kategoriserar eleverna i olika kategorier kan jag förklara hur jag observerat att 

mitt utvecklingsarbete påverkat de olika kategorierna men även vilka slutsatser jag 

kan dra hur rasten kan ha påverkats genom att få kategorierna delaktiga i 

rastaktiviteterna 

 

Först presenteras kategori A. Dessa elever var in princip alltid aktiva på rasten, men 

oftast valde de samma aktivitet eller roterar mellan väldigt få aktiviteter. Eleverna i 

kategori A var oftast med i en gemenskap tillsammans med de andra eleverna som 

valde samma aktivitet som dem. För att ge ett exempel på vilka elever som kan 

tillhöra kategori A så kunde det vara de elever som alltid spelade fotboll på rasterna 

med ungefär samma kamrater. Dessa elever var alltid aktiva på rasten men de 

spelade nästan uteslutande bara fotboll och detta skedde oftast tillsammans med 

samma kamrater varje rast. Viktigt att förtydliga är att i denna kategori finns inte 

bara fotbollsintresserade elever utan även elever som oftast alltid väljer att spela 

pingis eller leka kurragömma på rasten.  

 

Till kategori B tillhör de elever som valde varierade aktiviteter att delta i under 

rasten. I kategori B finns två underkategorier, den ena underkategorierna utgörs av de 

eleverna som brukar vara med samma kamrater varje rast, men valde olika 

aktiviteter. Den andra underkategorin utgörs av de elever som valde aktivitet efter 
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vad de själva ville göra på rasten, och på så sätt varierade även vilka kamrater de 

hade ett socialsamspel med under rasten. För att ge ett exempel så vissa raster valde 

eleverna att spela fotboll med en viss grupp elever och en annan rast deltog de i 

aktiviteten kurragömma med en annan grupp elever. Dessa elever var flexibla och 

ville göra olika aktiviteter på rasten och även umgås med olika kamrater på rasten. 

 

Kategori C är eleverna som ungefär umgicks med samma kamrater varje rast men 

hade svårt för att delta i en aktivitet på rasten. Oftast cirkulerade eleverna runt 

skolgården utan att göra så mycket. Några av dessa elever är väldigt lugna och gjorde 

inte mycket väsen av sig, medan en annan del av dessa elever upplevde jag som 

konfliktsökande och ’’småbråkade’’ med andra elever. Eftersom att eleverna var 

konfliktsökande valde ofta rastvakterna att försöka ha lite extra översikt över dessa 

elever så att de kunde hjälpa till att lösa en konflikt om en sådan skulle uppstå. Att en 

del av eleverna i kategori C valde att vara konfliktsökande och kan bero på fler 

faktorer. Det jag har observerat och upplevt är att eleverna som var konfliktsökande 

inte visste vad de ville göra på rasten och var understimulerade. Då valde eleverna att 

''småbråka'' med andra elever för att ha någonting att göra på rasten. 

 

Kategori D utgör en relativt liten grupp av eleverna, dessa är de elever som jag 

upplevt har svårt att komma in i gemenskapen och har svårt att delta i ett 

socialsamspel. En del av dessa elever har jag märkt har svårigheter med just det 

sociala efter observation och samtal med min handledare. Viktigt att nämna är att en 

del av eleverna i denna kategori har någon form av funktionsnedsättning. Dock finns 

det även elever i kategorin som inte har någon funktionsnedsättning utan som endast 

kan ha svårt med det sociala eller har hamnat utanför. Oftast cirkulerade dessa elever 

runt ensamma på skolgården och deltog inte i någon aktivitet på rasten. En anledning 

som gjorde det svårt för eleverna att delta i de andra elevernas aktiviteter 

observerade jag berodde på att eleverna kände en svårighet att närma sig de olika 

elevgrupperna. En del av dessa elever observerade jag ha svårigheter med att veta 

hur de skulle agera i en aktivitet/lek och veta vad som förväntades av dem och därför 

valde att inte delta. 

 

Utvecklingsarbetets påverkan aktivitets kategorierna 
 

Även om mitt utvecklingsarbete inte har riktat sig så mycket mot kategori A då dessa 

elever redan aktiverade sig själva varje rast med en aktivitet som de tycker om, har 

jag observerat att mitt utvecklingsarbete även påverkat dem. I med att jag tagit fram 

nya aktiviteter som eleverna inte hade fått testa på tidigare fångades intresse hos en 

del av eleverna i kategori A. Dessa eleverna visade intresse och valde då att testa på 

de nya aktiviteterna. Då valde dem att gå ifrån sin vanliga aktivitet en rast och deltog 

istället i rastaktiviteten. En större variation skapades hos dessa elever när de valde att 

gå ifrån sin vanliga aktivitet och prova rastaktiviteten istället. När eleverna i kategori 

A bytte aktivitet under rasten varierade även kamraterna som eleverna hade ett 

socialsamspel med, då elevgruppen i mina rastaktiviteter ofta hade en stor spridning 

och var varierande. 
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Kategori B är den kategori där mitt utvecklingsarbete har haft minst påverkan då 

denna kategori redan deltar i olika aktiviteter och samspelar med olika kamrater på 

rasten. Effekten med utvecklingsarbetet för dessa elever var att de nu hade nya 

varierande aktiviteter att delta i på rasten. I mitt utvecklingsarbete var det även en 

fördel att få med sig denna kategori elever då de ofta hade en god socialförmåga och 

samtalade med eleverna från alla kategorier. På så sätt hjälpte elever till med att 

skapa ett breddat socialt samspel och en gemenskap under mina rastaktiviteter. 

 

Att nå ut till kategori C och få dem delaktiga i mina rastaktiviteter har varit ett av 

målet med utvecklingsarbetet. Dels ville jag bara få denna kategori av eleverna mer 

aktiva på rasten istället för att de bara skulle cirkulera runt på skolgården. När 

eleverna i denna kategori var aktiva skapades även en större rörelseglädje än tidigare. 

Detta kunde jag se då jag uppfattade att många elever hade roligt i mina aktiviteter. 

Eleverna rörde sig även mer nu än tidigare vilket gjorde möjligheten för rörelseglädje 

större. Att få denna kategori elever mer aktiva kan ha sin fördel i de Ericsson (2004) 

skrev i sin studie. Fysisk aktivitet kan göra att eleverna utvecklar sin motorik vilket 

även kan förbättra koncentrationsförmågan i skolan. Här vill jag nämna att det finns 

elever som tillhör kategori C som har koncentrationssvårigheter i skolan och som 

även skulle behöva förbättra sin motorik. Anledningen till att jag inte tar upp de i 

förklaring av kategoriseringar är på grund av att det finns elever med 

koncentrationssvårigheter under alla kategorier. Jag vill alltså inte dra paralleller att 

de är på grund av att eleverna i kategori C inte är aktiva på rasten som gör att de har 

koncentrationssvårigheter. Det jag menar är att det är inte fel om eleverna i kategori 

C blir mer fysisk aktiva då de även kan påverka och hjälpa dem med skolarbetet. I 

kategori C finns även de understimulerade eleverna som var konfliktsökande och här 

vill jag lyfta vikten av att få med dessa elever i rastaktiviteten vilket jag ibland 

lyckades med. I utvecklingsarbetet ansåg jag att det svårt att mäta om konflikterna 

minskat då fyra veckor + en vecka påsklov är enligt för kort tid för att kunna se en 

större förändring på. Jag kan dock dra en slutsats att när jag fick dessa elever 

delaktiga i rastaktiviteterna så borde konflikterna logiskt sätt ha minskat. Eleverna 

deltog nu i aktiviteter och cirkulerade inte runt skolgården sökandes efter att skapa 

konflikter. I rastaktiviteten hade jag även en bättre översikt över aktiviteten och 

kunde hjälpa till att lösa en diskussion/liten konflikt innan den eskalerar till en större 

konflikt. Om en större konflikt uppstod i rastaktiviteten var jag på plats och kunde få 

en större inblick i konflikten och på så sätt lösa konflikten på ett bättre sätt. Detta 

istället för att konflikten skedde bakom en husknut där ingen utav rastvakterna hade 

översikt just då. 

 

Att nå kategori D och få dem delaktiga i rastaktiviteterna har varit ett av mina stora 

mål i utvecklingsarbetet. Delvis blev eleverna mer aktiva genom att delta i 

rastaktiviteterna men dessa elever blev nu även en del av en gemenskap i 

rastaktiviteten och fick delta i ett socialt samspel med de andra elever. Genom att 

dessa elever deltog skapades även en större rörelseglädje hos dessa elever. Tidigare 

var inte eleverna aktiva men nu deltog de i en aktivitet som jag upplevde att eleverna 

tyckte var rolig. Att rastaktiviteterna även har regler och gränser att förhålla sig efter 

är något som kan underlätta för dessa elever då de vet vad som förväntades av dem i 

aktiviteten. Som Skogman (2004) skrev kan utomhusmiljön vara problematiskt för 

de eleverna med funktionsnedsättning eftersom att denna miljö oftast består av fri lek 
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och att det blir jobbigt för eleverna då flera klasser är ute samtidigt på rast. Mina 

rastaktiviteter gjorde de nu möjligt för eleverna med funktionsnedsättning att slippa 

den fria leken och jag som vuxen fanns där som en trygghet för eleverna. För att få 

eleverna i denna kategori delaktiga i rastaktiviteterna var det viktigt att jag var lite 

extra inbjudande med dessa elever och verkligen fick eleverna i kategori D att känna 

sig välkomnade till rastaktiviteten. Dahl (2011) skrev att det är lättare för elever att 

ansluta sig till en aktivitet utomhus utan att behöva fråga om tillträde. Att ansluta sig 

till mina rastaktiviteter blir förhoppningsvis ännu lättare för eleverna nu då jag finns 

där och är inbjudande mot eleverna. 

 

För att sammanfatta förmånen med att få de olika aktivitets kategoriseringarna att 

delta i rastaktiviteten är att alla kategorier då träffars och är fysisk aktiva tillsammans 

med elever som de annars inte samspelar med. Detta gör då att eleverna lär sig känna 

varandra bättre vilket även kan bidra till en bättre gemenskap på skolan bland 

eleverna. Detta kan jag koppla till de Eriksson (2004) skrev om att utomhus kan 

påverka elevers samspel till de bättre då kategorierna får gemensamma upplevelser 

tillsammans. Som jag nämnt tidigare fungerade då rastaktiviteterna som 

gemensamma upplevelser och kategorierna varierade beroende på vilka elever som 

valde att dela i aktiviteten. Men ofta hade jag väldigt blandade åldrar på mina 

rastaktiviteter vilket gjorde att elever som inte brukade samspela nu fick 

gemensamma upplevelser och samspelade med varandra. 
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9 DISKUSSION 
 

Arbeta för att ge eleverna varierande och stimulerande raster.  
I utvecklingsarbetet erbjöd jag elever nya aktiviteter som det tidigare aldrig hade haft 

möjlighet till att prova på under tidigare raster. Från att eleverna endast hade haft den 

fria leken under rast fanns det nu en möjlighet till en styrd aktivitet. Detta gjorde 

rasten mer varierad för de elever som valde att delta i rastaktiviteterna. Vi ser i 

kategori A bland de elever som alltid valde att t.ex. spela fotboll på rasten. Detta är 

inte speciellt varierande även om eleverna är aktiva varje rast. I reflektionen skrev 

jag att en del av dessa elever valde att gå ifrån fotbollen för att istället prova på 

rastaktiviteten. Då blev rasten mer varierad för dessa elever och eleverna gjorde 

något som de inte brukade göra under rasten. I Faskunger (2008) artikel tog upp att 

skolan är en utav de platser som är effektivast att öka barns fysiska aktivitet. Även 

om eleverna som alltid spelar fotboll är aktiva så anser jag att de kan vara bra att i 

skolans miljö låta eleverna prova på nya fysiska aktiviteter. Fotboll spelar många 

utav eleverna både under fritiden och på fotbollsträningar, då kan de vara värdefullt 

för eleverna om skolan erbjuder en annorlunda aktivitet på rasten.  

I min reflektion under kategori C nämnde jag att eleverna i denna kategori inte var 

aktiva under rasten och mest cirkulerade runt skolgården. Det fanns även en 

underkategori som jag observerade var konfliktsökande på grund av att de var 

understimulerade. I reflektion skrev jag även att jag under arbetet fångade en del av 

dessa elever. När jag fångade dessa elever i mina rastaktiviteter stimulerades 

eleverna mer och istället för att cirkulera runt skolgården och vara konfliktsökande så 

deltog eleverna i en styrd aktivitet. I Liu m.fl. (2015) studie visade det sig att barn 

tycker om att vara fysisk aktiva utomhus, men att ju äldre barnen blev ju mindre var 

de fysisk aktiva. De var fler barn som svarade att de gillade att vara fysisk aktiva 

utomhus än barn som svarade att de faktiskt var aktiva utomhus. I studien visade de 

sig att bland de barn som svarade att de inte gillade att vara utomhus var de även 

färre som svarade att de hade god hälsa. Min tanke angående detta är att dessa barn i 

kategori C faktiskt vill vara aktiva under rasten men att problemet ligger i att 

eleverna har svårt att veta vad de vill göra på rasten och då blir det istället att det bara 

cirkulerar runt. Om dessa elever blir mer aktiva kan de även påverka deras hälsa och 

skolarbete. Delvis skriver Ericsson (2003) om att fysisk aktivitet kan påverka 

motoriken som sedan även kan påverka koncentrationsförmågan. Szczepanski (2008) 

skriver att utomhuspedagogiken kan påverka skolresultatet. Studiens resultat visar på 

att utomhuspedagogik kan ge en ökad förståelse i skolan och ett bättre lärande hos 

elever. Szczepanski skrev även att inlärning hänger ihop med miljö och hälsa och att 

en god miljö och en god hälsa kan ha positiv påverkan på inlärningen. Detta beror på 

att miljön och hälsan kan ha påverkan på bland annat elevers koncentrationsförmåga. 

Det går att diskutera vad Szczepanski här menar med utomhuspedagogik och om 

rastaktiviteter räknas in I det han menar med utomhuspedagogik. Men min tanke är 

att rastaktiviteter kan vara en form av utomhuspedagogik då de sker ett socialt 

samspel mellan eleverna.  

 Problematiseringen som kan ställas till mitt resultat angående att med hjälp av 

rastaktiviteter ge eleverna varierande och stimulerande raster är vad eleverna gör de 

raster då det inte finns några rastaktiviteter. Går eleverna då tillbaka till gamla vanor 

och cirkulerar runt skolgården och har ännu svårare till att komma på vad de vill göra 
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på rasten. Detta bör man ha i åtanke när rastaktivitetsschema planerar och att 

eleverna ibland bör få använda sig av sin egna fantasi.  

Elevernas påverkan på sin rast. 
Att eleverna i utvecklingsarbetet kunna genom de informella samtalen påverkat sin 

egna rast ser vi främst under rubriken dokumentation och konversation från de 

informella samtalen. Under denna rubrik visar jag på hur eleverna frågar mig om de 

kan få ha kvar de material som jag använt mig av efter att mitt utvecklingsarbete är 

slut. De visar på att eleverna vill ha kvar dessa aktiviteter även efter att jag slutat och 

genom att samtala med mig får de reda på om detta är möjligt. Ett informellt samtal 

där eleven vill förändra en aktivitet förekommer också. Tyvärr kunde jag inte just i 

denna aktivitet ändra efter elevens önskemål då jag var tvungen att tänka på 

säkerhetsrisken. Jag var dock noga med att förklara för eleven varför jag inte kunde 

ändra efter hens önskemål och efter förklaring förstod eleven varför jag inte ändrade 

i aktivitet. Även här kopplar jag till Liu m.fl. (2015) studie som visade att barn 

gillade att vara fysiskt aktiva mer än vad de faktiskt var fysiskt aktiva. Om eleverna 

vet att det finns en vuxen som är ansvarig för rastaktiviteterna så kan eleven vända 

sig till denna om eleven inte kommer på vad hen vill göra på rasten. Eleven kan även 

ha en idé om vilken aktivitet hen vill göra på rasten, men inte vet hur hen ska gå till 

väga. Då kan eleven vända sig till den vuxne för att få hjälp att utföra aktiviteten.  

 

Breddat socialt samspel mellan eleverna 
I aktiviteterna observerade jag att det uppstod sociala samspel mellan elever som 

annars inte hade pratat med varandra. Samspelet mellan eleverna blev alltså mer 

breddat. Aktiviteterna lockade elever från alla aktivitets kategorier jag tidigare nämnt 

i reflektionen. I aktiviteten skapades samtal delvis om själva aktiviteten men även 

samtal som gjorde att eleverna lärde känna varandra. Eriksson (2004) skriver 

utomhuspedagogiken är positiv för sammanhållningen eftersom att utomhus så 

svetsas gruppen samman och utomhus får gruppen gemensamma upplevelser.  Som 

jag konstaterade tidigare kan det diskuteras vad som menas med utomhuspedagogik 

men genom rastaktiviteter anser jag att eleverna som annars inte umgås får 

gemensamma upplevelser tillsammans och kan på så sätt svetsas samman. I 

reflektionen nämnde jag även kategori D som oftast håller sig för sig själva under 

rasten och inte deltar i några aktiviteter. I denna kategori kan det även finnas elever 

som har svårigheter med det sociala eller någon form av funktionsnedsättning. Dessa 

elever har jag observerat har svårt att delta i den fria leken och därför väljer att vara 

själva på rasten. Skogman (2004) skrev I sin avhandling så kan utomhusmiljön vara 

problematisk då utemiljön oftast består av fri lek och det sällan skapas några 

aktiviteter. I min reflektion nämnde jag att flera av eleverna i Kategori D valde att 

delta i rastaktiviteterna då aktiviteterna just var styrda och eleverna visste vad som 

förväntades av dem. I med att eleverna valde att delta i aktiviteterna deltog de även i 

ett socialt samspel. Problematiseringen som kan ställas till det sociala samspelet som 

sker mellan eleverna i aktiviteten är eleverna fortsätter det sociala samspelet med 

varandra efter aktiviteten eller om det endast sker under aktivitetstillfället. Det kan 

vara så att eleverna rasten efter aktiviteten ansluter sig till sina tidigare grupperingar. 

Dock måste det ändå ses som en vinnande aktion om skolan några gånger under 

veckans lyckas bredda elevers sociala samspel.  
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Förslag på fortsatt forskning 
Under mitt utvecklingsarbete har jag hela tiden funderat på elever och elevers trivsel 

skulle påverkas av kontinuerliga rastaktiviteter under en längre tid. Jag har 

observerat påverkan hos eleverna under bara fem veckor. Vad skulle då hända om en 

skola införde rastaktiviteter varje dag under ett helt år?  Hur skulle elever hälsa, 

skolresultat och trivsel förändras?  
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Bilagor 

Bilaga A: 

Missiv: 

02/03-2017 

 

Hej föräldrar/vårdnadshavare på  …..(Skolans namn)! 

 

Mitt namn är Jonathan och jag är student på ……(Universitetets namn). Jag läser till 

Grundlärare med inriktning fritidshem och är inne på min sista termin och håller på 

med mitt examensarbete. Som examensarbete har jag valt att göra ett 

utvecklingsarbete, ett projekt om styrda rastaktiviteter under skoltid. Det kommer 

självklart vara frivilligt för eleverna att delta i de aktiviteter som kommer att 

erbjudas. Detta utvecklingsarbete kommer att göras mellan vecka 13–17. 

 

Jag vill i mitt arbete observera eleverna för att se vilka aktiviteter som fungerar bra 

och vilka som skapar rörelseglädje hos eleverna. För att få elevernas åsikt och 

perspektiv på aktiviteterna vill jag föra enkla samtal tillsammans med eleverna under 

t.e.x. lunchen och mellanmålet. Dessa samtal kommer också vara frivilliga för 

eleverna. 

 

Jag kommer i mitt arbete hela tiden utgå ifrån Vetenskapsrådet forskningsetiska 

principer. Detta innebär att deltagandet är frivilligt i alla delar. I arbetet kommer 

eleverna att vara anonyma och observations- och intervjumaterialet endast kommer 

att användas i ditt examensarbete 

 

Om ni som vårdnadshavare inte vill att ert barn inte ska observeras eller delta i 

samtal så lämna in denna lapp senast /03-2017 med namn på både barn och 

vårdnadshavare. 

Om ni vill att eleverna ska delta i arbetet behöver ni inte skicka in lappen. 

Ni kan även maila mig om ni har några frågor angående arbetet. 

 

Jag vill inte att mitt barn ska delta: 

 

Barnets namn: 

 

Vårdnadshavares namn: 
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Bilaga B: 

Exempel på lapp utanför 

matsalen 

Rastaktivitet Vecka: 14 

 

Förmiddag- och Lunchrasten 
 

Onsdag och Fredag: 

 

Färgduellen 
 

Vi syns på rasten / Jonathan! 
 


