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ABSTRAKT 

Denna aktionsforskningsstudie syftar till att skapa meningsfulla raster för alla elever 

genom att utveckla en styrd rastverksamhet som ökar gemenskapen och samhörigheten i 

elevgruppen. Studien gjordes på en stadsskola och inriktade sig på elever i årskurs tre. 

En faktor i arbetet var att eleverna i årskurs tre var de enda på skolan som fick välja vart 

de skulle spendera sin rast, vilket sedermera ändrades under projektets gång. En annan 

viktig faktor var skolgårdsmiljön som eleverna spenderade sina raster i. Då skolan 

befinner sig på en provisorisk plats är inte utemiljön den bästa. I en nulägesanalys 

framkom det att eleverna inte tyckte att de hade speciellt mycket att göra på rasterna. 

Därför utförde vi styrda rastaktiviteter under två veckors tid som sedan avslutades med 

gruppsamtal tillsammans med eleverna. I dessa samtal fick eleverna chansen att 

diskutera kring sin situation och hur de tyckte att utvecklingsarbetet hade varit. Enligt 

eleverna var styrda rastaktiviteter något som de verkligen ville fortsätta med i den 

dagliga verksamheten då det bidrog till nya gemenskaper samt att eleverna fann fler 

saker att göra på rasterna. Då utemiljön i sig inte stimulerade eleverna menade de att den 

styrda aktiviteten alltid gav en möjlighet att delta i en gemenskap tillsammans med andra 

elever. Den aktivitetet som hade högst deltagarantal var också den sista under 

utvecklingsarbetet vilket betyder att eleverna inte tröttnade på rastverksamheten utan 

snarare blev mer intresserade under tidens gång. Eleverna själva menade att variationen 

av olika slags lekar bidrog till ett bestående intresse för rastaktiviteterna.        

 

Nyckelord: Gemenskap, samhörighet, rastaktiviteter, lek, meningsfull fritid, relationer 

och socialisering.  
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1 INLEDNING 
Sätt dig in i scenariot att en dag få beskedet att du inte får bo kvar i det hem som du 

har haft i drygt 40 år. Helt plötsligt ska du bryta upp den vardag som har skapats och 

flytta till helt nya inne- och utomhusmiljöer. Nya rutiner ska skapas och en vardag 

ska försöka byggas på nytt men nu med en massa faktorer som inte fanns förut. Detta 

scenario hade kunnat hända en familj, men nu var det en hel skola som drabbades. 

Vårt utvecklingsarbete har vi därför valt att utföra på denna F-6 skola som 

provisoriskt ska skapa sig ett nytt hem under två års tid. 

   

Under den förra VFU-perioden hösten 2016 förklarade handledaren till Marcus 

Fransson att rastverksamheten har tagit skada i och med den provisoriska flytten då 

miljön är sämre och väldigt annorlunda jämfört med vad barnen är vana vid. Detta 

har lett till att eleverna har svårt för att hitta på nya aktiviteter menade handledaren. 

Handledaren påpekade också svårigheterna med att använda sig av material för att 

stimulera eleverna till aktivitet då den ena skolgården inte ligger i anslutning till 

skolan utan har en trafikerad väg mellan sig och skolbyggnaden. Efter att ha pratat 

med handledaren kring personalens syn på den problematik som uppstått ansåg vi att 

det var relevant att starta ett utvecklingsarbete gällande rastaktiviteter vilket även 

personalen tyckte och de tog emot förslaget med entusiasm och glädje. Vi bestämde 

oss därför att utföra styrda rastaktiviteter för att ge barnen fler möjligheter att 

utveckla sociala relationer och lek på rasterna. En mer genomgående nulägesanalys 

och bakgrund till projektet kommer här nedan.  

 

1.1 Bakgrund 

Sociala relationer och ett gott socialt klimat är viktiga faktorer för lärare och 

fritidspedagoger. Ett socialt klimat beskriver Thornberg (2013) som relationer och 

interaktionsmönster mellan individer. Det är på detta sätt som vi vill definiera 

begreppet socialt klimat i den här texten.  

 

Att kontinuerligt jobba för goda relationer bland elever och lärare är en av de 

viktigaste rollerna som fritidshemspersonalen har, då det finns tid och möjligheter att 

jobba mer med de mjuka värdena (socialisering, värderingar, bemötande) än i skolan. 

Den tid klasslärarna behöver lägga på exempelvis betygsättning kan istället 

fritidspersonalen använda till att utveckla elevers relationsskapande. Vi menar att 

detta arbetssätt gör att fritidshemmet kompletterar förskoleklass och skola på ett bra 

sätt. 

 
I undervisningen ska eleverna genom leken ges möjlighet att bearbeta intryck, 

pröva sin identitet, utveckla kreativitet samt sin förmåga att samarbeta och 

kommunicera.     

(Skolverket, 2016, s.24) 
 

På det sätt som Skolverket (2016), i citatet ovan, beskriver hur leken ska hjälpa 

eleverna i sin utveckling vill vi under vårt projekt komplettera skolan genom att träna 

elevernas sociala beteende mot varandra under rasterna genom exempelvis lek. Då vi 

förmodligen kommer att jobba i skolan under förmiddagarna anser vi det är viktigt 

att hitta bra vägar för att komplettera skolan även då och bidra med de kunskaper 

som vi på fritidshemmet har. Istället för att agera som en assistent i klassrummet kan 

fritidspersonalen ha en roll som ”rastpedagog”, som vi kommer ha i vårt 

utvecklingsarbete.  
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1.2 Syfte och mål 

Vårt syfte med projektet är att utveckla meningsfulla raster för alla elever. I uttrycket 

meningsfulla raster finns det tre ord vi vill framhålla: gemenskap, samhörighet och 

lek. Vi vill försöka utveckla och tydliggöra dessa tre faktorer under rasterna så att 

elevgruppen spenderar sina raster tillsammans. 

 

Vi har skrivit ut följande mål: 

 Utveckla den styrda rastverksamheten som ett hjälpmedel för barnen att hitta 

nya sociala relationer i elevgruppen. 

 Utveckla elevernas kreativitet gällande rastverksamhet och ge verktyg till att 

själva bedriva mer inkluderande lekar. 
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2 NULÄGESANALYS 
Utvecklingsarbetet genomförs på en skola i en medelstor svensk stad i södra Sverige. 

För tillfället befinner sig verksamheten i provisoriska lokaler mitt i centrum på grund 

av att den ursprungliga skolan ska rivas och nya lokaler håller på att byggas där. 

Vanligtvis ligger skolan en bit utanför stadskärnan i ett stillsamt bostadsområde med 

närhet till skog. Detta gör att kontrasten blir stor då de provisoriska lokalerna ligger 

väldigt centralt och utomhusmiljön är en helt annan jämfört med den ”vanliga”. 

Exempelvis har skolan två olika ”skolgårdar” som är belägna en bit ifrån varandra 

med en trafikerad väg mellan dem. Det har lett till att eleverna har blivit uppdelade 

vid raster och varit hänvisade till olika områden. Uppdelningen har varit att de yngre 

har sin rast på den ena skolgården och de äldre eleverna vistas på den andra 

skolgården.  

 

Den skolgård där de äldre befinner sig består av en rektangulär gräsyta där det enda 

material som vanligtvis hör till en skolgård är två fotbollsmål. Förutom dessa mål 

finns ingenting för eleverna som kan knytas till en vanlig skolgård. Även träd och 

buskar saknas i stor utsträckning på området. Dessutom är detta område en plats för 

allmänheten vilket gör att människor som inte tillhör skolan får ströva fritt bland 

skolbarnen och gör så också under stora delar av skoldagen.  

 

Den andra skolgården där de yngre har sin rast är mer anpassad som skolgårdsmiljö. 

Dock är det stora problemet att ytan inte är speciellt stor vilket gör att en begränsad 

grupp med elever kan ha rast samtidigt. Den här ytan innehåller bland annat gungor, 

klätterställning men också en hel del träd och buskar som ger känslan av en skolgård. 

Men framförallt ligger ytan i anslutning till en skolbyggnad vilket gör att det är lätt 

att ta ut lek- och aktivitetsmaterial på rasterna. Dessa faktorer gör ytan mer anpassad 

som skolgård än den yta som de äldre bedriver sin rast på. 

 

2.1 Förutsättningar för eleverna i årskurs tre 

Vi har valt att fokusera på eleverna i årskurs tre när vi nu vill tydliggöra 

gemenskapen i elevgruppen. Skälet till detta är att dessa elever är de enda på skolan 

som får välja vart de ska spendera sin rast. Alla andra klasser på skolan är, som vi 

skrivit innan, hänvisade till bestämda ytor. Förskoleklass till och med årskurs två 

hänvisas till den mindre men mer anpassade skolgården. Årskurs fyra till och med 

årskurs sex har sina raster på den större allmänna ytan. Skälet till att det är årskurs tre 

som får välja vilken yta de vill vara på under rasterna är att de är i åldern till att snart 

börja på mellanstadiet, men fortfarande tillhör lågstadiet. Detta är på ett sätt en god 

tanke från skolledning men vi menar att den sociala integrationen och gemenskapen i 

årskurs tre på detta sätt är liten under rasterna.  

 

Istället för att vara samlade på ett område under rasten så är eleverna som går i tredje 

klass utspridda och ser då inte vissa av sina klasskamrater alls under rasten. Valet av 

yta under rasten kopplar vi mycket till intresse. Då den skaran av elever som går till 

de äldres område spelar fotboll, blir valet att antingen gå med dit eller hålla sig på 

den mindre skolgården där det finns mer saker att göra. Genom att vi erbjuder 

eleverna en styrd rastverksamhet på den rektangulära ytan där de äldre är hoppas vi 

kunna locka fler än bara ”fotbollsspelarna” att spendera sin rast där. Då det inte finns 

något material på området är tanken att vi genom olika lekar ska visa eleverna att 

aktiviteter kan utföras ändå och ge dem verktyg och motivation att även efter 
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projektets slut fortsätta att tydliggöra elevgruppens gemenskap genom att spendera 

mer tid tillsammans med sina klasskamrater på rasterna. 

 

2.2 Frågeformulär för nulägesanalysen 

För att få en konkret bild av elevernas tankar kring rastverksamheten fick de svara på 

ett frågeformulär i början av utvecklingsarbetet. I texten nedan presenteras elevernas 

svar kortfattat. En större analys kommer i resultatdelen. 

 

Det vi kunde utläsa av svaren var att eleverna generellt inte verkade tycka att 

gemenskapen var dålig. Nästan alla tyckte att de har någon att leka med på rasterna. 

Det som var negativt överlag var att det inte alltid fanns något att göra skrev 

eleverna. Dessa svar gjorde att vi fick tänka till kring valet av aktiviteter. Istället för 

att inrikta sig på olika samarbetslekar började vi planera för aktiviteter som vi 

verkligen trodde skulle stimulera eleverna. Vi ville att eleverna istället skulle se den 

styrda rastaktiviteten som något roligt för att kunna ge dem ett alternativ till under 

rasten. Självklart var tanken redan från början att eleverna skulle ha roligt på 

aktiviteten men fokus hade kanske legat på samarbete istället för att bara socialisera 

med andra och ha riktigt roligt.   
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3 TIDIGARE FORSKNING 
I följande del kommer relevanta kopplingar till tidigare forskning om 

utvecklingsarbetes område att presenteras. Vi vill belysa vad rasten betyder för olika 

individer i skolans värld och vilken betydelse leken har för barn under rasterna. 

Vidare kommer de sociala samspelen under rasterna att beröras. Skolverket (2016) 

beskriver att skolan är en social mötesplats som ska främja sociala möten bland alla 

som innefattas av den och ska bidra till social utveckling. Den tidigare forskningen 

tematiseras i följande rubriker: Rasten – en mångfacetterad arena, lekens betydelse 

för barn samt sociala samspel i gemenskaper. 

 

3.1 Rasten – en mångfacetterad arena   

Rast är ett omfattande begrepp som kan ses ur många perspektiv beroende på vem 

som tillfrågas. Faskunger (2008) skriver att det finns många vetenskapliga bevis för 

att rasten i skolan är betydelsefull för elevers utveckling. Begreppet betydelsefull 

innebär i detta fall att rasten främjar barns fysiska hälsa, sociala interaktioner, 

motorik, inlärning och förmåga att koncentrera sig. Vidare menar han att de studier 

som beskrivs i boken visar på att utomhusmiljöns betydelse har stor inverkan på 

elevernas rastaktiviteter men även vilken utrustning som finns att tillgå under 

rasterna.  

 

Rast behöver inte utesluta lärande skriver Haglund (2009). Bara för att eleverna 

förflyttar sig från skolbänken ut till skolgården upphör inte lärandet. Författaren 

uttrycker att även om rastaktiviteterna som sker är spontana eller mer pedagogstyrda 

så finns lärandet hela tiden i bakgrunden. Även Wélen (2003) beskriver rastens 

aktiviteter, främst i form av lek, som en väg till kunskap och lärande. 

Kunskapsbegreppet kan innebära dels teoretisk kunskap kring vissa skolämnen och 

dels kunskap i att föra sig i sociala sammanhang och samspel. Ridgers, Carter, 

Stratton och McKenzie (2011) beskriver i sin studie att rasten ger eleverna en chans 

att samspela och kommunicera med varandra under olika aktiviteter. Tar eleverna 

tillfället i akt kan det leda till förbättrade relationer i elevgruppen och att varje 

individ ökar sin sociala förmåga. 

 

Jarret (2015) skriver i sin studie om den amerikanska rastverksamheten och nämner 

att olika undersökningar på skolor har tydligt visat hur viktig rasten är för elevers 

sociala relationer. Rasten ska enligt undersökningarna vara en plats där eleverna 

aktivt ska få jobba med konflikthantering, tolkning och konfrontationer för att på så 

sätt lära sig sociala mönster i grupp. Trots dessa positiva aspekter skriver författaren 

att många skolor i USA minskar tiden för rast på grund av mer önskad 

undervisningstid i klassrum, skolvåldet och en rädsla för skador. 

 

Precis som Haglund (2009) och Wélen (2003), skriver Szczepanski (2008) om 

lärandet. Men istället för att rikta in sig på det relationella väljer Szczepanski (2008) 

att fokusera på utomhusmiljön och vad läraren kan dra för nytta av den. 

Utomhusmiljön har alla didaktiska nycklar för en god undervisning menar 

författaren. En studie kring lärares syn på utomhuspedagogik ligger till grund för 

dennes forskning. I studien framgick att lärarna drog sig för att bedriva 

utomhusaktiviteter på grund av bristfälligt material. Samtidigt visar studien på skolor 

som har skolgårdar med bra förutsättningar men som inte utnyttjar miljön fullt ut 
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under rastaktiviteter. Szczepanski (2008) beskriver bra förutsättningar som en 

skolgård som har pedagogisk, biologisk och kulturell mångfald.   

 

3.2 Lekens betydelse för barn 

Rasten är ett naturligt tillfälle att pausa hjärnverksamheten för elever. För vissa 

elever betyder rasten att vara fysiskt aktiva hela tiden medan andra fokuserar på 

rekreation i form av att ta det lugnt och kanske samtala med någon annan människa. 

Lek och sociala samspel är en naturlig del av rasten för många elever. Øksnes (2011) 

har bedrivit forskning kring elevers tankar om lek. Svaren från eleverna var att leken 

var viktig på så sätt att man kan träffa vänner, inte behöva göra skolarbete och att 

kunna ha möjlighet att välja fritt vad som ska göras. Vissa elever som tillfrågades 

ansåg exempelvis inte att pedagogstyrda aktiviteter under rasterna var lek utan blev 

mer som en lektion istället. Björklid (2005) beskriver lek och lekfullhet som en 

betydelsefull dimension i allt lärande. Därför, menar hon, blir det viktigt att skapa 

förutsättningar så att leken inte blir instrumentell för barnen, med andra ord att 

eleverna känner sig fria inom de ramar som finns och kan själva bestämma delar av 

leken.  

 

Att leken kan uppfattas olika skriver även Olofsson Knutsdotter (2009), som menar 

att barn leker på olika sätt och att det är viktigt att barnen blir medvetna om att det 

finns olika sätt att leka och visar förståelse för varandra. En stor del i denna 

förståelse handlar om att tolka leksignaler beskriver hon. Utifrån sina studier kring 

lek och egna lekteorier menar författaren att människan har många olika sätt att 

signalera för lek. Studierna visar att barn som står bredvid och tittar på ofta är 

otrygga, dels för att de inte riktigt kan tolka leksignalerna men också för att de inte 

vet vart och när leken kommer sluta. Konsekvenserna för dessa barn som inte får den 

uppmärksamhet och de verktyg de behöver kan vara att de bara strövar runt på 

skolgården under rasterna utan att ta kontakt med något annat barn. En annan 

alternativ utgång är att eleverna gör tvärtom, går runt och förstör andra elevers lek 

för att på så sätt få uppmärksamhet. 

 

Studier kring bråkliknande lekar har gjorts av Pellegrini (1995). Denna forskning 

visade att lekar med mycket fysisk kontakt, så kallade ”rough and tumble play” 

framkallade en inre mental rörlighet vid rasten. Inre mental rörlighet förklarar han 

som en mental process hos individen och skriver samtidigt att utomhusleken kan vara 

stillsam och vild på samma gång men att det är en förutsättning för elevers 

utveckling såväl fysiskt som socialt. Roberts, Fairclough, Ridgers och Porteous 

(2013) skriver också om mer fysiska lekar och benämner dem lekar som innehåller 

tävlingsmoment. I sin studie ser de en klar skillnad mellan pojkar och flickors 

rastaktiviteter och sociala samspel. Pojkarna har svårt att komma överens då de utför 

aktiviteter där bedömningsregler existerar medan flickorna väljer att utföra 

aktiviteter som är lugnare och fokuserar på sociala lekar, exempelvis rollspel. 

Återigen ett exempel på hur olika lek kan uppfattas och utföras under rasterna som 

Olofsson Knutsdotter (2009) beskrev.    

 

3.3 Sociala samspel i gemenskaper 

Dahl (2011) beskriver i sin studie av sociala samspel bland eleverna på fritidshem att 

de bygger upp allianser. Allianser bygger på gemensamma aktiviteter eller runt en 

fråga som stärker banden mellan deltagarna i alliansen och som samtidigt kan 
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undanhålla andra deltagare. Allianser kan också bygga på individens identitet i 

gruppen. Identiteten bygger på individens kön, klass och etnicitet och styrs av vad 

som anses önskvärt i gruppen. Dessa aspekter, menar hon, kan ge bakomliggande 

beskrivning till varför vissa elever interagerar med varandra och andra inte. 

 

Corsaro (2005) beskriver i sin bok om barns sociala relationer att barns relationer 

bygger på den vardagliga interaktionen. Interaktionen innefattar tal, ordväxlingar och 

samspel som ses som en process för en utvecklad gemenskap. Författaren beskriver 

vidare att barn lär sig hantera kamratrelationer men att relationerna också tenderar till 

att vara svårhanterliga och att relationerna förbyts över tid då elevens identitet 

prövas.  

 

Ihrskog (2006) beskriver också i sin rapport om barns relationer och förhållandet till 

gemenskaper. Rapporten beskriver att barn förhåller sig olika till olika gemenskaper 

beroende på samhörighet. Samhörigheten till en klass anser barnen, i författarens 

studie, inte vara fog nog för att vara kompisar. Eleverna i en klass är sammansatta 

utan elevernas påverkan och finns där hela tiden vilket inte gör relationerna lika 

djupa. Vad som istället anses som en riktig kompis bygger på en relation med 

ömsesidighet, närhet och förtroende.  

 

Bliding (2004) beskriver också detta i sin studie av barns relationsarbete och 

benämner att kompisrelationer kännetecknas av att två individer delar tid, intressen 

och aktiviteter. Men också att det finns gemensamma egenskaper som utseende, 

klädstil, värderingar och åsikter gör att elever dras till varandra. Dessa faktorer som 

innesluter en gemenskap kan också utesluta individer från gemenskapen. Att klä sig 

eller ha en viss frisyr skapar ett ställningstagande och ett avståndstagande kunde hon 

påvisa i sin studie. 

 

Grupptillhörighet är ett begrepp som Bliding (2004) beskriver i formen av skolans 

arbete med relationer. Det beskrivs att eleverna i skolan genomgår många 

förändringar gällande grupptillhörighet. Exempelvis när eleverna ska börja skolan 

sätts de samman från olika förskolor men också att klasserna ofta delas i två olika 

grupper när det är dags för slöjd. I dessa gruppkonstellationer sker förändringar 

beskriver hon, vilket gör att elever med starka relationer bryts och nya relationer 

startar. Med detta exempel visar skolan att det skapas olika förutsättningar för 

relationsarbete beroende på förutsättningar som ges eleven. 

 

I Ihrskogs (2006) rapport beskrivs även barns tillvägagångssätt för att ta sig in i 

gemenskaper och menar att barn försöker att synliggöra sig själva för att skapa nya 

kontakter. För att skapa kontakt och uppmärksamhet försöker ofta eleven att sakta ta 

sig in i grupper som redan leker genom att fråga om det är okej att delta i leken men 

kan också göra försök att flytta uppmärksamheten till sig själv. 

 

3.4 Teorianknytning 

I denna del kommer arbetets teoretiska grund beskrivas, diskuteras och visa på vad 

det innebär i praktiken för vårt genomförande av styrd rastverksamhet med fokus på 

gemenskap. 
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3.4.1 Socialkonstruktivism 
Arbetet grundar sig i det socialkonstruktivistiska perspektivet. Willams, Sheridan 

och Pramling Samuelsson (2000) beskriver i sin forskningsöversikt att 

socialkonstruktivismen grundar sig i ansatsen att den sociala interaktion är lika viktig 

för individens konstruerande av kunskap som individens eget sätt att ta till sig 

kunskap. Socialkonstruktivismen har därför i syfte att tydliggöra den sociala 

interaktionen istället för den enskilda handlingen. Samarbetssituationer anses 

nyckfulla inom detta perspektiv då individen anses lära sig i dessa situationer av den 

mer kunnigare. I dessa interaktioner kommer individen till nya insikter som utvecklar 

den sociala interaktionen till en högre grad. Det hjälper också individen till att förstå 

och utveckla sitt förhållningssätt gentemot nya grupper. 

 

Williams m.fl. (2000) beskriver socialkonstruktivismens perspektiv i 

undervisningssituationer och menar att den bygger på två delar. Den första delen 

innebär att undervisningen lägger större vikt vid det sociala och att den ska vara 

personligt meningsfull. Den andra delen är att pedagogen måste lägga stor vikt vid 

struktur och organisation för aktiviteter som engagerar eleverna. På detta vis tycker 

vi det genomsyrar vår tanke med utvecklingsarbetet. Just att undervisningen grundar 

sig i sociala interaktioner och gemenskap som gör att det känns meningsfullt för 

eleven. Detta skapar vi genom att strukturera och organisera den styrda 

rastverksamhet och att tydliggöra det sociala samspelet i dessa aktiviteter. 

 

3.5 Sammanfattning 

Kapitlet behandlar barns syn på raster och vilken betydelse leken har för barn. Här 

påpekar Faskunger (2008) hur stor roll utomhusmiljön spelar vid raster för vilka 

aktiviteter barnen väljer och då också hur de ser på rastverksamheten. Lekens 

betydelse som ett läromedel är något som Björklid (2005) poängterar och menar att 

eleverna i fria miljöer inom styrda ramar lär sig mer än vid instrumentellt lärande.  

 

Vidare presenteras tidigare forskning kring vilka sociala interaktioner som finns i 

gemenskaper som vid exempelvis rastverksamhet.  Dahl (2011) beskriver i sin studie 

olika allianser som elever och barn bygger i vardagen. Dessa allianser menar hon kan 

vara positiva eller negativa för individer beroende på vilka aktiviteter eller 

samtalsämnen som allianserna bygger på.  

 

Avslutningsvis behandlar kapitlet vilken teoretisk grund som projektet vilar på. Då 

arbetet handlar om socialisering och relationsskapande är Williams m.fl. (2000) 

beskrivning av socialkonstruktivism passande. Beskrivningen är att undervisningen 

ska i högre grad baseras på sociala samspel. Det är i interaktioner som individen lär 

sig vilket stämmer väl överens med vårt utvecklingsarbete.  
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4 METOD 
I detta kapitel kommer arbetets metod att presenteras och vilka processer vi har valt 

att arbeta utefter. Kapitlet kommer också att behandla hur vi har tagit hänsyn till de 

forskningsetiska principerna för att sedan beskriva hur arbetet har planerats och hur 

genomförandet av aktiviteter har gått till. Efter det beskrivs hur observation och 

dokumentation av genomförandet kommer utföras. Avslutningsvis kommer vi att 

reflektera över innehållet i kapitlet. 

 

4.1 Aktionsforskning 

Som grund för utvecklingsarbetet valde vi att använda oss av aktionsforskning. 

Rönnerman (2012) beskriver i sin bok om aktionsforskning att denna typ av 

forskning grundar sig på att försöka förstå sig på problem och därefter ingripa 

praktiskt för att få en förändring. Det bygger alltså på sambandet mellan förståelsen 

för handlandet och förståelsen för det som sker, menar författaren. Vi ansåg att denna 

metod, som grund för vårt utvecklingsarbete, skapade förutsättningar för att kunna 

reflektera över verksamheten och bakomliggande företeelser för att kunna iscensätta 

aktiviteter som tros kunna påverka gemenskapen positivt i klassen.  

 

Utvecklingsarbetets aktionsmetod består av cykler. Genom att planera och reflektera 

innan och efter varje aktivitet skapas en cykel. Vi valde därför att utgå ifrån en 

modell som både Rönnerman (2012) och Mertler (2009) beskriver och som bygger 

på Lewins tankar om aktionsforskningen. Modellen bygger på att observera det som 

sker och reflektera över detta för att kunna planera för framtiden. Planeringen blev i 

vårt fall en aktivitet som genomfördes och därefter började cykeln om. Det skapade 

ett tydligt arbetssätt för oss som bidrog till en naturlig arbetsgång där reflekterande 

och praktiskt handlande gick hand i hand. Förhoppningen var också att modellen 

skulle bidra till en tydlig arbetsgång som gjorde det möjligt för personalen på skolan 

att kunna ta vid när vi var klara med projektet. 

 
 

4.2 Missivbrev och forskningsetiska principer 

Som start av projektet skickades ett missivbrev (Bilaga A) ut till vårdnadshavarna i 

klassen. I missivbrevet fanns information om oss och om projektets utformning. 

Missivbrevet visade tydligt för vårdnadshavarna hur vi under arbetets gång förhöll 

oss till det, som Vetenskapsrådet (2002) kallar för de forskningsetiska principerna. 

De forskningsetiska principerna bygger på fyra krav vilka är: information, samtycke, 

nyttjande och konfidentialitet. Kravet om information handlar om att alla de berörda 

informeras om projektets syfte och på vilka villkor deltagarna deltar och att de har 

rätt att avbryta sin medverkan närhelst de vill. Samtycke bygger på att deltagarna 

själva bestämmer över sitt deltagande. Vilket gör att forskaren måste inhämta 
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undersökningsdeltagarens/uppgiftlämnarens samtycke och är deltagaren under 15 år 

måste vårdnadshavares samtycke ges. Nyttjandekravet handlar om att den inhämtade 

informationen endast får användas i forskningens syfte. Kravet om konfidentialitet 

handlar om att de berörda i projektetet ska ges konfidentialitet och att 

personuppgifter förvaras på ett säkert sätt så att ingen obehörig kan komma åt 

känslig information (Vetenskapsrådet, 2002). Vi valde också att länka till www.vr.se 

så att vårdnadshavarna skulle kunna läsa i lugn och ro själva om de så ville kring de 

forskningsetiska principerna. 

 

I missivbrevet fanns en talong där vårdnadshavarna skulle besvara om de antingen 

godkände eller icke godkände att deras barn medverkade i arbetet. Svarstalongen 

lämnades in till fritidshemmet där vi fick ta del av vilka som fick lov att delta och 

vilka som inte fick. 

 

4.3 Planering/förarbete 

Utvecklingsarbetet planerades med utgångspunkt i upplevda förhållanden i en 

årskurs på en medelstor svensk skola. Tankarna om utvecklingsprojektet arbetades 

fram då Marcus Fransson praktiserat på skolan och tillsammans med VFU-

handledare sett en utvecklingspotential i projektet. Tillsammans strukturerade vi 

ramar som vi tänkte jobba utefter. 

 

Som uppstart för projektet besökte vi skolan och informerade om upplägget och 

syftet för både lärarna och eleverna. Föräldrarna informerades som tidigare nämnts 

genom det utskickade missivbrevet. Efter information och samtycke från lärare, 

vårdnadshavare och elever ville vi göra en tydlig nulägesanalys som grundade sig i 

hur eleverna kände och tyckte kring rastverksamheten. Därför skapades ett 

frågeformulär (Bilaga B) konstruerat för att eleverna skulle få ge svar på sina egna 

känslor och tankar. Formuläret var konstruerat på det viset att eleverna fick korta 

frågor att svara på utifrån deras tankar och upplevelser kring rasten. Frågeformuläret 

byggde på ett smiley-system med tre olika smileys som indikerade på känslan av bra, 

sådär och dålig. Den smiley som överensstämde med elevens upplevelse skulle 

eleven således ringa in. 

 

Utformningen av frågeformuläret var konstruerat för att styrka det som Denscombe 

(2016) beskriver som att utformningen ska vara attraktiv. Med smarta funktioner som 

gynnar forskaren och ett upplägg på frågeformuläret som inte ligger till börda för 

respondenten skapas förutsättningar för bra svarsfrekvens menar författaren. Det 

fanns också möjlighet för eleverna att utveckla sina svar skriftligt då det efter varje 

fråga fanns en rad som eleverna kunde skriva på. På detta vis fick vi en djupare 

förståelse för elevernas handlande och kunde se varför de socialiserade sig på det vis 

som de gjorde. Dessutom var formuläret en grund för det avslutande gruppsamtalet 

där det fanns möjlighet till att gå tillbaka till klassens sammanlagda svar på 

frågeformuläret och ställa det mot en förändring eller en icke-förändring. 

 

4.4 Genomförande 

Projektet var tänkt att stärka gruppens samhörighet med hjälp av styrd 

rastverksamhet. Aktiviteterna riktade sig mot gruppen i stort och var tänkta att bidra 

till elevernas kreativitet så att de själva skulle kunna ta vid när vårt projekt var 

avslutat. Projektet genomfördes under en tvåveckorsperiod där tre raster i veckan 

http://www.vr.se/
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planerades för styrd rastverksamhet. Rastverksamheten riktade sig mot årskurs tre 

och mot gruppen i helhet. Vi gjorde en plansch (se Bilaga E) som vi satte upp vid 

fritidshemmets informationsvägg där vi presenterade dagens aktivitetet och satte 

även upp olika pristagare under veckornas gång. Skälet var att skapa intresse men 

också ge eleverna en morot att vilja vara med i aktiviteterna.   

 

Vid nulägesanalysen framkom det att eleverna fick välja skolgård vilket i sig delade 

upp klasserna. Men innan aktionsforskningens start hade detta förändrats. Alla elever 

var istället tillsagda att spendera rasten på samma skolgård då det inte fanns personal 

till att befinna sig på två områden. Vi såg inget hinder i detta utan ifrån 

nulägesanalysen hade vi kunnat avläsa att behovet fortsatt fanns för ett erbjudande 

om rastaktiviteter. Behovet sågs främst finnas hos de elever som hade svårt att hitta 

något att göra. Med detta i åtanke planerades aktiviteterna fram för att fånga 

elevernas intresse men också för att skapa en så stor gemenskap som möjligt.  Den 

inledande aktiviteten tog sin utgångspunkt i frågeformuläret och nulägesanalysen 

vilket gav oss en uppfattning av vad eleverna ville göra på rasterna. Därefter 

reflekterade vi över utfallet likt Rönnermans (2012) beskrivning att reflektera för att 

planera ny aktivitet. Detta scenario upprepade sig fram till det sista tillfället under det 

två veckor långa utvecklingsarbetet och vi kunde då se om arbetet gett någon 

utveckling. 

 

4.5 Observation/dokumentation 

Vårt arbete byggdes på observationer och dokumentationer. Observationerna gjordes 

under alla de olika aktiviteterna av oss, där en var passiv vid sidan om och en av oss 

var aktiv i lekens innehåll. På detta vis trodde vi kunna skapa oss en tydligare bild än 

om vi båda hade varit aktiva och samtidigt försökt att observera. Observationerna av 

vad som skedde under de planerande rastaktiviteterna kom att skrivas ner och 

reflekteras över när aktiviteten var avslutad. Sedan renskrevs dokumentet för 

användning i resultatkapitlet. Observationernas fokus låg i vår upplevelse av 

elevernas bemötande av aktiviteterna och om aktiviteterna bidrog till syftet för 

utvecklingsarbetet. I dessa observationer kom också elevernas tankar och korta 

diskussioner att dokumenteras. 

  

Under hela arbetet användes en loggbok. Loggboken går att likna vid det som 

Denscombe (2016) beskriver som en dagbok som har ett retroperspektiv. Dagboken, 

menar han, kan bygga på personliga tolkningar. Den personliga tolkningen som 

skrivs ner är en reflekterande text över det som har skett under observation. 

Loggboken kom på så vis att användas i vår studie för att sammanföra tankar och 

idéer om projektetet, vilket skulle underlätta för oss att gå tillbaka i det som skett och 

våra funderingar som varit för att kunna ge en tydligare bild i skrivandet. Vår 

objektivitet måste ifrågasättas då det kan finnas en tendens att vi ser det vi vill se. Vi 

ville också vara öppna för tankar från personal om hur de upplevde projektet och 

aktiviteterna. Deras tankar dokumenterades därför och togs med för vidare 

diskussion. 

 

4.6 Gruppsamtal 

Avslutningen av utvecklingsarbetet ute i verksamheten kom att bygga på 

gruppsamtal med eleverna som innehöll frågor om hur de hade upplevt de gångna 

veckornas iscensättande av styrda rastaktiviteter. Samtalen spelades in genom 
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ljudupptagning och transkriberades och under samtalens gång dokumenterade vi 

även genom egna anteckningar. Elevernas synpunkter och bild av vårt upplägg fick 

kritiskt granskas för att vi skulle kunna ställa det emot våra tidigare observationer 

och upplevelser. Gruppsamtalen genomfördes i mindre grupper med elever som vi 

valde ut och som ville vara med på dessa samtal. Svar som grupper ger i 

gruppdiskussioner likt denna form menar Denscombe (2016) ger en bättre bild av 

vad gruppen i stort tycker än vad individuella samtal skulle göra. Detta 

tillvägagångssätt speglade vårt huvudsakliga tema i arbetet, med andra ord att se till 

gruppen och dess uppfattning, vilket gjorde det mest lämpligt att använda 

gruppsamtal ansåg vi. Dessutom kunde eleverna diskutera utan att vi la oss i, vilket 

vi tyckte gjorde elevernas svar ännu mer kvalitativa.  
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5 RESULTAT 
I resultatdelen kommer vi först visa och diskutera frågeformulärets resultatdiagram 

som vi använde som en nulägesanalys och grund för planering av aktiviteterna. 

Därefter kommer vi kortfattat att beskriva aktiviteterna vi utfört och generella tankar 

kring hur utfallet blev. Efter detta presenterar vi barnens uppfattningar kring rasterna 

och rastaktiviteterna utifrån olika perspektiv och rubriker. Slutligen sammanfattar vi 

kapitlets olika delar.  

 

5.1 Frågeformulär resultatdiagram  

 
 

Resultatet i frågeformuläret som gjordes inför aktiviteterna visade på hur eleverna 

såg på rasternas utformning innan vi satte våra aktiviteter i aktion. Resultatet visade 

på att majoriteten av eleverna hade kul på rasterna men att fler än tio inte hade så 

roligt. Det var även ett flertal elever som inte alltid upplevde att det fanns saker att 

göra på rasterna. Dock kände merparten av eleverna att de hade någon att leka med 

på rasterna vilket var positivt. Utifrån att eleverna, till skillnad från tidigare, inte fick 

välja var de skulle tillbringa rasterna när utvecklingsarbetet pågick var planeringen 

än viktigare för att fånga elevernas intresse. Detta på grund av att verksamheten hade 

tagit bort en möjlighet som barnen verkade gilla.  

 

Då eleverna kände att de hade någon att leka med, kände vi att fokus inte behövde 

ligga på samarbete i allt för stor utsträckning utan istället kunde vi inrikta oss på att 

planera roliga och spännande aktiviteter som lockade många elever. 

 

5.2 Beskrivning av aktiviteter 

Första veckan inleddes med en lek som kallas Tre-i-rad där gruppen delas upp i två 

lag och ställer upp i två led cirka 10 meter från spelplanen. Spelplanen består av nio 

rockringar som bildar en kvadrat. Lagen springer fram och flytta sina tre koner och 

försöker bilda en rad med sina koner. Första laget som lyckas vinner rundan och 

leken börjar om. Aktiviteten krävde både fysisk ansträngning och att eleverna tänkte 

taktiskt. Till en början var bara en av klasserna ute på skolgården vilket gjorde att det 
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inledningsvis bara var fyra elever som deltog. Dessa fyra tyckte dock att det var bra 

att det var ett fåtal deltagare då de fick springa fler gånger och inte stå och vänta i 

kön. Som mest var det 18 deltagare i aktiviteten under rasten. Det vi kunde se var att 

leken fångade barn som tidigare bara drivit runt på rasterna och inte haft något att 

göra. Eleverna själva tyckte att klimatet hade varit bra och att det endast varit 

positiva kommentarer.  

 

Det positiva klimatet mellan eleverna och oss fortsatte under veckans andra aktivitet 

som var Snappa vante och som lockade 15 elever. Leken börjar med att gruppen 

delas in i två lag och ställer upp 20-30 meter på var sin planhalva mittemot varandra. 

Första personen i varje led springer fram till vanten som ligger i mitten av spelplanen 

och försöker roffa åt sig den. När någon av personerna har fått tag på vanten ska den 

försöka ta sig tillbaka över sin egen mållinje medan den andra personen ska försöka 

nudda den som håller i vanten. Beroende på vem som klarar sitt uppdrag tar denne 

med sig sin motståndare som har förlorat till sitt lag. På så sätt finns det inga fasta lag 

utan alla deltagare byter lag hela tiden. När de två första personerna kört sin runda tar 

personerna näst på tur i leden och gör samma sak. 

 

Frisbeegolf avslutade första veckan och aktiverade lite färre än innan. 

Deltagarantalet var sju elever men de sju som var med var elever som inte brukar ha 

något att gör på rasterna, vilket var positivt. Leken går ut på att deltagarna i par ta sig 

till olika punkter (rockringar i det här fallet) på banan genom att kasta en frisbee. 

Paren räknar antalet kast som krävs för att ta sig igenom banan och får på sätt en 

slutscore. Med andra ord kastar en person och där frisbeen landar kastar nästa person 

i paret från. Nästa runda försöker paret slå sitt egna rekord och det blir därför bara en 

tävling mot sig själva och inga andra par. Vår känsla efter veckan var att det redan 

blivit en rutin för barnen att vara med på rastaktiviteten eller i alla fall ha koll på vad 

vi gjorde.  

 

Andra veckan bestod av lugnare lekar där samarbete stod i fokus istället för rörelse. 

Första aktiviteten denna vecka var Knuten och deltagarantalet steg återigen, denna 

gång till tolv elever. Leken börjar med att gruppen samlas i en ring runt en påse som 

innehåller ett rep. Alla deltagare stoppar ner en hand i påsen och tar tag i en del av 

repet och lyfter tillsammans upp repet i påsen. Efter detta får inte deltagarna släppa 

sitt grepp om repet eller på något sätt byta grepp. Tillsammans ska nu deltagarna 

försöka lösa knuten som har bildats och få alla deltagare att stå på ett led med repet 

rakt utan några knutar. Vi hann köra leken ett flertal gånger under rasten och efter 

varje runda reflektera vi tillsammans med eleverna kring vad som hände. Eleverna 

diskuterade bland annat hur de kunde samarbeta på bästa sätt men också vilka 

förmågor som de övade på i och med aktiviteten.  

 

Detta reflekterande fortsatte in i nästa aktivitet under veckan, Akta väggen, som går 

ut på att deltagarna arbetar i par varav en bär ögonbindel och den andra ska vägleda 

sin partner så nära väggen som möjligt utan att personen vidrör väggen. Den ”blinde” 

börjar vid en linje med sin partner. Med hjälp av muntliga instruktioner ska den 

”blinde” ta sig framåt mot väggen på motsatt sida av spelplanen. Den deltagare som 

vägleder måste stå kvar på startlinjen. Efter att vi ändrat förutsättningar under 

aktivitetens gång reflekterade eleverna kring vad som skiljde sig och framförallt vad 

som var svårt i samarbetet med sin partner. Betyget som denna aktivitet fick av de 11 

elever som var med var: ”Är rasten redan slut? Synd!”  
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Vi avslutade sedan projektet med en Tipsrunda som eleverna själva, i par eller 

grupper om tre personer skulle ta sig igenom. Denna aktivitet lockade överlägset 

flest deltagare under dessa två veckor. Deltagarantalet nådde upp till 38 elever, varav 

sex-åtta elever gick i årskurs sex. Tipsrundan innehöll samhällsfrågor och bilder av 

lärare på skolan som deltagarna skulle gissa vem det var. Utslagsfrågan handlade om 

att kunna måttenheter och att kunna gissa hur långt repet var. Med andra ord tränades 

ögonmåttet hos deltagarna. Detta blev en fantastisk och glädjefylld avslutning på det 

två veckor långa projektet och framförallt en tydlig passning till både lärare och 

ledning på skolan att det inte krävs så mycket för att få alla elever att aktivera sig på 

ett bra och hälsosamt sätt på rasterna.    

 

5.3 Barnens uppfattningar om rasterna 

I denna del beskrivs barnens uppfattning om hur de styrda rastaktiviteterna har 

påverkat deras syn på rasterna utifrån olika perspektiv. Det som beskrivs i dessa 

delar är hämtat från de gruppsamtal som gjorts med barnen i klasserna. 

 

5.3.1 Samhörighet och socialisering 
När eleverna tillfrågades hur de såg på hur samhörigheten hade påverkats av 

projektets aktiviteter och om de börjat umgås mer med eleverna i den andra klassen 

var det främst i positiva termer som eleverna beskrev ämnet. Många av eleverna 

menade att det hade påverkat samhörigheten till det bättre. Varför det skulle ha blivit 

bättre kan liknas vid Dahls (2011) beskrivning av utveckling av allianser. I 

utvecklingen av allianser beskrivs det att genom gemensamma aktiviteter skapar 

eleverna band till varandra och ett fokus till de deltagande. Framförallt hade 

aktiviteterna bidragit till att eleverna kom i kontakt med elever som de vanligtvis inte 

brukade leka med. Detta styrker Corsaros (2005) tankar om barns interaktioner, att 

genom tal och samspel utvecklas en gemenskap.  

 
Det har blivit bättre. Bättre samarbete och inget tjafs mellan oss. 

(Elev, årskurs tre) 

 

Med nya kontakter beskrev eleverna att genom aktiviteterna hade de lärt känna fler 

och tänkte att detta var bra. Bra för att de kom att prata med flera men också för att 

om ens kompis skulle vara borta så möjliggjorde aktiviteterna till att känna en 

samhörighet med fler. Någon elev menade dock att aktiviteterna inte hade påverkat 

samhörigheten mellan eleverna utan att den redan var god och en annan elev menade 

att kontakten fortsatt inte var så god mellan eleverna i de olika klasserna.  

 

5.3.2 Meningsfullhet och glädje 
Eleverna i studiens gruppsamtal beskrev rastaktiviteterna som något positivt och som 

bör finnas kvar på skolan även efter projektet. De menade att det bjuder in till lek 

och har de ingen att leka med är det ett bra alternativ för där finns alltid någon att 

leka med. 

 
Nu har vi något att göra på rasterna. Förut så var det så att man fick gå runt eller 

hitta på något själv. Och har man inte någon att vara med så är det ju ganska tråkigt.  

(Elev, årskurs tre) 

 

Aktiviteternas variation yttrade de som något positivt och bidragande till viljan att 

delta. Vilket skulle kunna tyda på att utformningen av rastverksamheten inte blev 
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instrumentell och skulle i så fall styrka Björklids (2005) studie som menar att det är 

viktigt att eleverna känner sig fria inom den styrda lekens ramar. Framförallt tyckte 

de att aktiviteter som erbjöd spring var roligare men de kunde också se lugnare 

samarbetsövningar som ett bra komplement. Ibland tyckte de att aktiviteten inte var 

av intresse och det kunde bero på att de tidigare hade gjort den och upplevde den då 

som tråkig eller att de var inne i en annan aktivitet som gjorde att de valde bort den 

styrda aktiviteten. Framförallt menade de att aktiviteterna fanns som ett alternativ om 

det inte fanns något att göra på rasten men också som något som gjorde rasterna 

roligare då det inte fanns så mycket material att tillgå på området. Faskunger (2008) 

beskriver detta i sin studie och stärker elevernas upplevelse och menar att 

skolgårdens utformning och vilken utrustning som finns att tillgå har stor betydelse 

för elevers uppfattning om meningsfulla raster. Eleverna beskrev också vikten av att 

pedagoger höll i aktiviteterna för om en elev skulle vara drivande fanns inte samma 

ramverk utan elever kunde lätt försvinna ur leken. 

 
Ja när vi gör lekar så blir det en gång och sen så hoppar folk ur bara för att vi är 

barn och styr den.  

(Elev, årskurs tre) 

 

Detta kan liknas vid det som Olofsson Knutsdotter (2009) beskriver att vissa elever 

kräver ett tydligt ramverk då de har svårt att avläsa leksignaler och driver istället runt 

på rasterna. Vissa av eleverna önskade att aktiviteterna inte skulle vara så fokuserade 

mot att vinna eller förlora. Eleverna menade att det kunde skapa en vinnarmentalitet 

som gjorde att leken inte blev lika rolig och att det skapades press. Den 

sammantagna bilden var ändå att eleverna önskade att de styrda rastaktiviteterna 

skulle fortsätta. 

 

5.4 Sammanfattning 

Under de två veckor som aktiviteterna var igång har deltagarantalet varit jämt och 

med en fantastisk avslutning där det slogs deltagarrekord. Aktiviteterna som har 

erbjudits har varit av blandad karaktär på så sätt att de har innehållit både mycket 

rörelse men också samarbete och tankeverksamhet hos den egna individen. Elevernas 

generella bild av veckorna var att det var roligt med olika sorters aktiviteter och detta 

har gjort att eleverna inte har tröttnat på rastverksamheten utan istället känt ett 

intresse för vad nästa rast har att erbjuda.  

 

Under gruppsamtalen framkom det att eleverna i stor utsträckning kände en större 

samhörighet med egna klassen och den andra klassen i årskurs tre. Eleverna beskrev 

veckorna som roliga och påstod att de börjat leka med fler olika kompisar i samband 

med rastaktiviteterna. Detta berodde på att de kände att de hade något att prata om 

med de klasskamrater som de inte brukade vara med på rasterna. Samtidigt fanns det 

de elever som menade att aktiviteterna inte hade påverkat samhörigheten till det 

bättre utan att den var oförändrad. 
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6 DISKUSSION 
I det avslutande kapitlet kommer vi diskutera vårt utvecklingsarbete utifrån tre 

rubriker: resultatdiskussion, metoddiskussion samt didaktiska implikationer. Vi 

kommer behandla varför resultatet blev som det blev och ställa detta mot tidigare 

forskning och vår teorianknytning. Vidare kommer vi granska vår metod under 

arbetets gång och utvärdera hur väl den var anpassad till projektet. Slutligen kommer 

vi ta upp tankar som har uppkommit hos oss under utvecklingsarbetet och vilka 

vidare forskningsmöjligheter det finns.  

 

6.1 Resultatdiskussion 

Utvecklingsarbetets rastaktiviteter utfördes under de två första veckorna av vår fjärde 

och avslutande VFU. Det totala antalet tillfällen blev sex stycken och under den 

tredje veckan höll vi i gruppsamtal med eleverna. Det som både vi och befintlig 

personal på skolan kunde se tydligast var att intresset för rasten ökade markant de 

dagar som vi höll i en rastaktivitet. Dels sa lärarna att det pratades mer om rasten i 

klassrummet men vi märkte även att fler barn kom fram till oss och frågade vad nästa 

aktivitet skulle vara och när vi skulle ha rastaktivitet nästa gång. Ser man till 

deltagarantalet stämmer bilden överens med att intresset var stort då en stor majoritet 

dök upp på aktiviteterna, ett flertal elever var till och med på alla raster. Dessutom 

var det sista rastaktiviteten som lockade flest deltagare vilket tyder på att intresset 

bara ökade under projektets gång istället för att konceptet mattades och blev uttjatat 

för eleverna. Med andra ord anser vi att syftet att skapa meningsfulla raster för 

eleverna blev uppfyllt. Tillsammans med personal tycker vi oss se en gemenskap och 

samhörighet kring rasterna i elevgruppen som varken vi eller personalen tidigare 

upplevt. Vår objektivitet, som vi tidigare nämnt, kan ifrågasättas då vi ser det vi vill 

se och i ett kommande liknande arbete skulle en ingångsvinkel kunna vara mer 

mätbara resultat. Men då kanske arbetets teorianknytning skulle vara positivistisk 

istället för socialkonstruktivistisk som vi valde. 

 

Hur rasten ska vara och hur leken ska gå till kan tolkas väldigt olika från barn till 

barn. Under rastaktiviteterna har vi haft ett par stycken elever som har velat stå vid 

sidan om och titta istället för att vara med i leken. Som Olofsson Knutsdotter (2009) 

skriver tolkar barn leksignaler olika. Detta kan ha att göra med att barnen är otrygga 

med de barn som är aktiva i leken. Men i vårt fall tror vi att mycket handlar om att 

eleven är osäker på hur leken ska gå till och när den slutar. Konsekvenserna kan då 

bli att barnen strövar runt när de inte får den uppmärksamhet de behöver men här var 

den utav oss som var passiv deltagare till stor hjälp. Medan leken höll på och den 

passive av oss vuxna höll på att observera kunde den samtidigt ge de barn som ville 

titta på leken uppmärksamhet. På detta sätt lockade vi eleverna att delta runt omkring 

som till exempel hejaklack. Utfallet blev att istället för att komma utanför det som 

Dahl (2011) benämner som allians, fick barnen vara med i en gemenskap om än på 

en passiv grund.  

 

Ihrskog (2006) beskriver i sin rapport om ett tillvägagångssätt där eleverna genom att 

fråga om det är okej att delta i leken tar sig in i den. På detta vis måste eleven ta 

initiativ för att ta sig in i nya gemenskaper. Detta har vi inte kunnat observera på vår 

skola. Istället har eleverna med vår hjälp fått verktyg till att ta sig in i nya 

gemenskaper. Detta har bidragit till det som Bliding (2004) förklarar som förändrad 

grupptillhörighet. Eleverna har fått nya intressen och träffat andra individer som har 
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samma åsikter om hur rasten ska gå till. För att spinna vidare på hur elever vill att 

rasten ska gå till såg vi inte alls det som Roberts, Fairclough, Ridgers och Porteous 

(2013) studier visar att killar skulle vara mer benägna till att vilja leka 

tävlingsinriktade lekar än vad tjejer är. I våra gruppsamtal var det tjejerna som ansåg 

att rastaktiviteterna skulle innehålla mer tävlingsmoment. När vi tittade på vilka 

elever som deltog i de mer tävlingsinriktade lekarna under vårt projekt var det också 

fördel tjejer i antalet. 

 

Rasterna kan ses som ett tillfälle för eleverna att rensa hjärnan efter att ha fokuserat 

under en längre tid inne i klassrummet. När eleverna sedan kommer ut på rasten är 

det av stor vikt att de får rekreation. Øksnes (2011) beskriver i sin studie att det är 

viktigt för barnen att välja fritt vad man ska göra och barnen i studien menade att 

pedagogstyrda aktiviteter inte var lek utan ansågs likna en lektion. Vi har i vår studie 

kunnat se och hört från eleverna att det är viktigt för dem att få välja själva. I vårt fall 

har valet varit fritt att delta och kan på så vis göra att vårt utfall fick mer positiva 

indikationer än vad barnen i Øksnes (2011) studie gav. Blir det för likt den 

lärandesituation som äger rum i klassrummet tror vi risken är stor att eleverna tappar 

intresse för de aktiviteter som görs på rasterna. Men som Haglund (2009) och Wélen 

(2003) skriver, existerar lärande i alla situationer men i detta fall oftast informellt. I 

vårt fall har fokus handlat om ett lärande att bemöta andra människor och skaffa sig 

en större kunskap i det relationella perspektivet. Att veta om eleverna utvecklat sin 

relationella förmåga är självklart svårt för oss att se på ett par veckor, men helt klart 

har barnen börjat umgås med fler än de gjorde tidigare på rasterna. Och då även hittat 

nya gemenskaper och allianser beroende på intresse och rastaktivitet. I likhet med 

Jarrets (2015) tankar kring hur viktig rasten är för elevers sociala relationer hoppas vi 

att det läggs ännu större vikt vid rastaktiviteter och inte som han förklarar i sin 

studie: att skolorna minskar tiden för rast. På detta sätt tror vi att pedagoger 

tillsammans med elever kan skapa ett positivt socialt klimat.  

 

6.2 Metoddiskussion 

Efter avslutat förarbete och aktion har vi funderat kring metodens upplägg och hur 

utfallet hade kunnat bli annorlunda med andra metoder. Vi har kunnat se att behovet 

för en förbättrad rastverksamhet har funnits under vårt förarbete och det styrktes av 

både elevernas och pedagogernas upplevelse. Avsaknaden av ett alternativ att kunna 

uppehålla sig på rasten tycktes vara stort och blev inte mindre när alternativet till att 

uppehålla sig på skolgården vid det gröna huset försvann. Det gjorde att vi i många 

aktiviteter hade ett stort antal elever att ta hand om och det kunde i vissa situationer 

göra att eleverna fick vänta mellan varven då de var aktiva. Där hade vi kunnat 

utveckla vårt format för den styrda rastverksamheten. Men vi tyckte också att det gav 

oss utrymme för att diskutera med eleverna och hålla dem inom ramarna för leken. 

Vilket också uppmärksammades av eleverna i gruppsamtalen då de menade att det 

var bra att pedagoger höll i aktiviteter för då kunde inte elever försvinna ur leken. 

För att eleverna inte heller skulle försvinna ur leken kunde vi under aktiviteten 

justera om det var något som inte blev som vi hade planerat från början.  

 

I resultatet från frågeformuläret kunde vi avläsa att en stor del av eleverna kände att 

de hade någon att leka med, vilket gjorde att vi kunde lägga mer fokus på aktiviteter 

som innehöll mycket rörelse istället för att lägga fokus på lugnare 

samarbetsövningar. Dessutom valde vi att bestämma aktiviteterna själva utan 

elevernas inverkan på grund av att vi ville kontrollera att de fick träna på de 
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förmågor som vi ville utveckla. Detta hade kunnat göras annorlunda då eleverna i 

gruppsamtalen menade att det kunde vara så att de valde bort vissa rastaktiviteter för 

att de tidigare hade gjort dem eller att de var inne i en annan aktivitet. Vi menar att 

en del av projektet är att den styrda rastverksamheten ska finnas som ett alternativ för 

de som vill delta. Skulle skolan fortsätta arbetet med rastaktiviteter hade vi föreslagit 

att skolan inkluderade eleverna mer kring bestämmandet av aktiviteter så att de fick 

komma med idéer, för att se skillnaden i resultat jämfört med vårt. 

 

I vår forskning valde vi att använda oss av dels frågeformulär men också 

gruppdiskussioner. Frågeformulären tjänade till att ge en samlad bild av vad eleverna 

tyckte kring nuläget på ett mer avslappnat sätt som inte var så uttömmande. 

Gruppdiskussionerna grundade sig istället i vad utvalda elever kände att projektet 

hade utvecklat i verksamheten och var därför mer utömmande. Eleverna som valdes 

ut anmälde sitt intresse och utifrån deras delaktighet och grupptillhörighet i 

klassrummet valde vi ut lika många från varje kön. Detta på grund av resultatet i den 

tidigare nulägesanalysen uppgav att tjejer lekte med tjejer och killar med killar.  

 

6.3 Didaktiska implikationer 

För det första måste det poängteras att utvecklingsarbetet utformades utifrån den 

berörda skolans stora behov av en bättre rastverksamhet på grund av dess nuvarande 

läge. Med det sagt tror vi att arbetet kring rastverksamheten på skolor och styrda 

rastaktiviteter är värdefulla på vilken skola det än skulle iscensättas ett sådant 

projekt. För de slutsatser som vi och eleverna kunna dra redan efter första veckan, 

var att rastaktiviteterna gav elever som inte alltid har grupper att leka med/svårt att 

komma på något att göra, en möjlighet till att vara delaktiga och en del av en 

gemenskap som aktiviteterna skapade.  

 

Det hade varit intressant att se hur en pedagog hade styrt upp rastaktiviteterna i den 

dagliga verksamheten då vi känt att det har behövts två vuxna på grund av att det 

alltid händer något oförutsett som gör att planeringen kastas om. I ett antal aktiviteter 

var deltagarantalet så stort att vi har svårt att se att en pedagog hade klarat av att 

hålla en kvalitativ aktivitet utifrån våra valda rastaktiviteter. För att en pedagog ska 

kunna vara ensamt ansvarig för en stor grupp elever på rasten krävs det att 

rastaktiviteterna är enkelt utformade. Dessutom krävs det tid för planering, vilket kan 

saknas i den vanliga verksamheten, för pedagogen. Slutligen krävs det ett 

engagemang och ett intresse från pedagogens sida att verkligen vilja göra 

rastverksamheten bättre eftersom barnen så tydligt märker om pedagogen själv 

brinner för uppgiften.  

 

Under våra kontinuerliga diskussioner har vi ställt oss frågan om en större 

landsövergripande forskning kring rastverksamhet och dess effekt på skolans 

verksamhet och elevers utveckling under skoltid. Tre frågor som dykt upp är: 

  

 Finns det en möjlighet i framtiden att grundlärare med inriktning mot 

fritidshem kan få en tydligare roll att komplettera skolan genom 

rastaktiviteter än att ”bara” hjälpa till i klassen som stöd eller ordningsvakt?  

 Kan rastverksamheten få större utrymme i läroplanen så att skolorna runt om 

i landet kan hålla en förhållandevis jämn nivå gällande rastverksamheten?  
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 Hur stor betydelse har utomhusmiljön egentligen? Eller är det engagemanget 

från pedagogerna som spelar den största rollen i verksamheten? 
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Bilagor 

Bilaga A: Missivbrev 

        

 

Till vårdnadshavare på xxx. 

Hej! 

Vi heter Marcus och Marcus och läser till grundlärare med inriktning mot fritidshem på 

Linnéuniversitetet i Kalmar. I vår kommer vi att gå in på vår sista termin i utbildningen och vill då 

genomföra ett utvecklingsarbete på xxx i årskurs tre. 

Vårt utvecklingsarbete kommer göras i två delar: En praktisk- och en skriftlig del. Den praktiska delen 

kommer att ha som syfte att utveckla rastverksamheten och se om den kan ligga som grund för en 

ökad gemenskap. Aktiviteterna kommer att genomföras ett par gånger i veckan under några veckors 

tid. Dessa aktiviteter kommer att observeras av oss samt dokumenteras skriftligt. Under arbetet tänker 

vi använda oss utav elevsamtal och enkät för att få en helhetsbild av hur eleverna ser på aktiviteterna.  

Arbetet kommer att genomföras med största respekt för sekretess och anonymitet. Varken skolans 

eller elevernas namn kommer att finnas med i den skriftliga rapporten. I vårt utvecklingsarbete 

kommer vi att utgå ifrån de forskningsetiska principerna (www.vr.se). Vilket kommer innebära att 

samtliga medverkande i studien är anonyma och namnet på skolan kommer förbli okänt för läsaren.  

För att vårt utvecklingsarbete ska kunna utföras krävs det att vi får tillåtelse från vårdnadshavare att 

utföra dessa observationer och dokumentationer. Därför vill vi att du/ni fyller i blanketten nedan och 

lämnar in den till personalen på fritidshemmet. 

Det är viktigt att ni lämnar in blanketten vare sig ni tillåter ert barn att vara med eller inte. 

Tack så mycket på förhand och har ni några frågor så får ni gärna höra av er till oss eller annan 

personal på fritidshemmet. 

 

Marcus Fransson    070xxxxxxx    mxxxxx@student.lnu.se 

Marcus de Graaf     070xxxxxxx    mxxxxx@student.lnu.se 

 

 

Jag GODKÄNNER att min son/dotter deltar i samtal och undersökning i samband med 

genomförande av aktiviteter.  

 

Jag GODKÄNNER INTE att min son/dotter deltar i samtal och undersökning i samband med 

genomförande av aktiviteter. 

Barnets namn:________________________ Datum:__________________ 

Vårdnadshavares namnteckning:__________________________________ 

Återlämnas snarast till personal på fritidshemmet! 

 

 

 

 

 

http://www.vr.se/
mailto:mxxxxx@student.lnu.se
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiK3Muli7DSAhWHlCwKHajABTIQjRwIBw&url=http://kalmaress.se/linneuniversitetet/&psig=AFQjCNHDnOPiy41sootG1ZZ8oy40eCo3rA&ust=1488278411984151
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Bilaga B: Frågeformulär 

 

Ringa in den gubbe du tycker passar bäst till varje fråga. 

Vill du skriva något extra svar till frågan kan du göra det på raderna under gubbarna. 

 

Har du kul på rasterna? 

 

 

Tycker du att det finns saker att göra på rasterna? 

 

_________________________________________________________________ 

Har du någon att leka med på rasterna? 

 

 

Vad tycker du om att ni får välja på att gå till cellgraven eller skolgården vid gröna 

huset under rasterna? 

 

_________________________________________________________________ 
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Bilaga C: Frågeformulär resultatdiagram 
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Bilaga D: Kort beskrivning av aktiviteterna 

Tre-i-rad: Gruppen delas upp i två lag och ställer upp i två led cirka 10 meter från spelplanen. 

Spelplanen består av nio rockringar som bildar en kvadrat. Lagen springer fram och flyttar sina tre 

koner och försöker bilda en rad med sina tre koner. Första laget som lyckas vinner rundan och leken 

börjar om. 

Snappa vante: Gruppen delas in i två lag och ställer upp 20-30 meter på var sin planhalva mittemot 

varandra. Första personen i varje led springer fram till vanten som ligger i mitten av spelplanen och 

försöker roffa åt sig den. När någon av personerna har fått tag på vanten ska den försöka ta sig tillbaka 

över sin egen mållinje medan den andra personen ska försöka nudda den med vanten. Beroende på 

vem som klarar sitt uppdrag tar med sin motståndare som har förlorat till sitt lag. På så sätt finns det 

inga fasta lag utan alla deltagare byter lag hela tiden. När de två första personerna kört sin runda tar 

personerna näst på tur i leden och gör samma sak. 

Frisbeegolf: I par ska deltagarna ta sig till olika punkter (rockringar i det här fallet) på banan genom 

att kasta en frisbee. Paren räknar antalet kast som krävs för att ta sig igenom banan och får på så sätt 

en slutscore. Med andra ord kastar en person och där frisbeen landar kastar nästa person i paret från. 

Nästa runda försöker paret slå sitt egna rekord och det blir därför bara en tävling mot sig själva och 

inga andra par.  

Knuten: Gruppen samlas i en ring runt en påse som innehåller ett rep. Alla deltagare stoppar ner en 

hand i påsen och tar tag i en del av repet och lyfter tillsammans upp repet ur påsen. Efter detta får inte 

deltagarna släppa sitt grepp om repet eller på något sätt byta grepp. Tillsammans ska nu deltagarna 

försöka lösa knuten som har bildats och få alla deltagare att stå på ett led med repet rakt utan några 

knutar.  

Akta väggen: Deltagarna arbetar i par varav en bär ögonbindel och den andra ska vägleda sin partner 

så nära väggen som möjligt utan att personen vidrör väggen. Den ”blinde” börjar vid en linje med sin 

partner. Med hjälp av muntliga instruktioner ska den ”blinde” ta sig framåt mot väggen på motsatt 

sida av spelplanen. Den deltagare som vägleder måste stå kvar på startlinjen.  

Tipsrunda: Denna aktivitet utfördes antingen själv, i par eller i grupper om tre personer. Tipsrundan 

innehöll samhällsfrågor och bilder av lärare på skolan som deltagarna skulle gissa vem det var. 

Utslagsfrågan handlade om att kunna måttenheter och att kunna gissa hur långt ett rep var. Med andra 

ord tränades ögonmåttet hos deltagarna. 
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Bilaga E: Informationsplansch 

 


