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Abstract 
 

”On a break much more happens than just being outside to take a 

breath of air” 
A qualitative study of how recreational teachers work with the operation of 

controlled recess. 
 

 

Sammanfattning 
Under vår utbildning har vi i anknytning till våra verksamhetsförlagda 

utbildningsperioder stött på rastverksamhet i olika former, även skolor där detta 

arbetssätt helt saknas. Vi intresserar oss för hur denna verksamhet kan generera en 

inkluderingsprocess på skolorna och ville därför undersöka fritidslärarnas syfte med 

rastverksamhet samt vad de upplever att detta resulterar i för ensamma elever. För att få 

svar på dessa frågor intervjuade vi sju stycken fritidslärare i tre olika kommuner som 

samtliga arbetade med styrd rastverksamhet i varierande omfattning. Vår studie utgick 

från en kvalitativ ansats med intervjuer som metod som vi ansåg mest lämplig till vår 

studie, eftersom vi fokuserar rastverksamheten ur ett lärarperspektiv och deras 

upplevelser. Analysen av resultatet knyter an till Wegners sociala teori om lärande i 

studien. Arbetet med styrd rastverksamhet upplever fritidslärarna har genererat till en 

minskning av konflikter samt att praktikgemenskaperna bland eleverna har tagit en 

positiv utveckling. Fritidslärarna delger sina upplevelser hur elever deltar i 

praktikgemenskapen på olika sätt beroende på vilka behov av stöd eleverna har. Den 

styrda rastverksamheten upplever fritidslärarna har bidragit till att eleverna är bättre 

kompisar, leker över sina gemenskapsgränser samt att minskningen av konflikter 

bidragit till ett lugnare klimat på rasten och eleverna har anammat ett inkluderande 

förhållningssätt till varandra.  

 

Nyckelord 
Styrd rastverksamhet, Deltagande, Praktikgemenskap, Inkludering, Ensamma barn. 
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1 Inledning 

Enligt en artikel i det Pedagogiska magasinet (2018) beskrivs hur ensamhet påverkar 

skolresultaten negativt. Pedagogiska magasinet (2018) tar upp i studien av Friends och Örebro 

universitet, att ensamma elever löper tre gånger så stor risk att inte få godkänt i flertalet 

ämnen när de går ut årskurs nio. Elever som utsätts för mobbing och även de som skolkar 

riskerar att få sämre resultat, men just ensamma elever hör till den kategorin som drabbas 

värst. Enligt Friends (2016) statistikrapport känner var fjärde elev sig ensam i skolan. De 

områden som anses värst är toaletter, skolgården och omklädningsrum enligt 

enkätundersökning mot F-3 elever. Enligt rapporten uppger 24 % av eleverna i förskoleklass 

upp till tredje klass att de är rädda för att bli ensamma på rasten. Var femte flicka i högstadiet 

uppger via en enkätundersökning att de ibland, ofta eller alltid känner sig ensamma.  
 

Rasten är ett tillfälle på dagen då elevers sociala förmågor sätts på sin spets. Vissa elever har 

lätt medan andra elever har det svårare. En del vill men får inte vara med och blir  ensamma. 

Ahl (2004) beskriver i sin studie att social tillhörighet är grunden till att vi känner oss 

motiverade och utvecklar vår egen drivkraft. Vi har emotionella och sociala behov som 

behöver tillgodoses genom trygga grupper. Vi intresserar oss för dessa elever som vi upplever 

är ensamma på rasterna och vill öka vår förståelse för varför de är ensamma, är det självvalt 

eller orsakas ensamheten av de andra eleverna på rasten. Vi har under våra VFU 

uppmärksammat konflikter och oro på skolgården samt elever som är ensamma, dock vet vi ej 

om dessa ensamma eleverna är exkluderade från gruppen eller om detta är självvalt. De flesta 

VFU-platser vi varit på har vi upplevt att rasten varit en outvecklad arena för barnen då 

lärarna endast gått rastvakt och låtit eleverna sköta sig själva, förutom vid konflikthantering. 

Styrd rastverksamhet börjar växa fram på skolor i Sverige och vi är intresserade av om denna 

styrda verksamhet kan bidra till att minska oro och exkludering på rasten och ge en trygg 

praktikgemenskap för eleverna. Jarett (2013) beskriver i sin artikel att lärarnas styrda 

aktiviteter på rasten  har god inverkan på elever i deras sociala gemenskaper med andra 

elever. Kan då styrd rastverksamhet bli ett redskap för fritidslärare att arbeta med  för att bidra 

till inkludering. 

 

 I kapitel fyra Skolverket (2016) står det skrivet att fritidshemmets undervisning syftar till att 

eleverna ska få möjlighet att utveckla goda kamratrelationer samt känna tillhörighet och 

trygghet i gruppen. Eleverna skall ges möjlighet att pröva och utveckla identiteter och 

uppfattningar i möte och sampel med andra. Rasten är en viktig tidpunkt för fritidslärarna och 

lärarna att finnas till hands för eleverna. Vi som fritidslärare har möjlighet att på skolgården 

skapa kreativa lekmiljöer för eleverna och få dem att känna sig trygga, men även ett ansvar 

kopplat till skolans värdegrundsarbete. Kane (2015) beskriver i sin studie att leken är 

uppbyggd på koder och leknormer. Elever behöver vuxnas stöd för att knäcka dessa lekkoder 

som bidrar till goda lekmiljöer. Syftet med vår studie är att öka vår förståelse för hur styrd 

rastverksamhet kan bidra till en inkluderande praktikgemenskap på rasten av fritidslärarnas 

upplevelser samt hur de upplever de ensamma eleverna, är det självvalt eller inte. 
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1.1 Syfte 

Syftet med vår studie är att synliggöra fritidslärares syn på formandet av elevers 

praktikgemenskaper samt inkluderandet av ensamma elever med specifikt fokus på rasten. Vi 

vill öka förståelsen för varför fritidslärarna arbetar med styrd rastverksamhet, hur en 

inkluderingsprocess av olika deltagande blir synlig i deras arbete och vilka för- och nackdelar 

det finns med den styrda rastverksamheten.  

 

• Vad är fritidslärarnas syfte med styrd rastverksamhet? 

• Vilka för- och nackdelar upplever fritidslärarna med styrd rastverksamhet? 

• Hur upplever fritidslärare som bedriver styrd rastverksamhet att det blir en inkluderande 

verksamhet för eleverna?  
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2 Bakgrundskapitel  

Följande kapitel handlar om ensamma barn på skolan.  Såvida det finns orsaker att vissa 

elever befinner sig utanför gruppen på rasten, hur bör då lärare förhålla sig till dessa elever. 

Kapitlet belyser fortsättningsvis vad rasten innehåller idag samt vad rasten hade för betydelse 

historiskt.  

 

2.1 Ensamma barn 

Höistad (2001) förklarar tillit som att göra sig sårbar inför någon annan. Missbrukas detta är 

det svårt att känna tillit till någon annan individ överhuvudtaget. Om en vuxen inte visar 

intresse för ett barns bekymmer, en kamrat gör sig lustig över eller stöter bort sin kamrat, kan 

resultera i att barnet slutar lita på någon annan. Detta fungerar som en försvarsmekanism, jag 

klarar mig bättre själv utan någon annan. Han påtalar även att för många barn saknar denna 

grundtillit, just för att de inte vill bli svikna.  

Nedan följs av en berättelse om en ensam elev, utifrån en observation utförd av Gunnar 

Höistad (2001 s, 39-40) 
 

Inger var ny i klassen. Hon hade gått i en annan klass i en annan skola i flera år, men nu 

hade hon bytt till den här skolan och klassen. Orsaken var at hon inte alls trivdes. Hon sa 

själv att hon inte direkt var mobbad, men att hon inte hade några kamrater.  

Inger var lite försiktig av sig – lite blyg kanske. Hon gick mest för sig själv och tog inte 

själv några initiativ till kontakt. Några flickor i klassen började dock närma sig henne, men 

Inger visade inte särskilt stort intresse. Kontaktförsöken upprepades under flera raster. 

Varje gång flickorna frågade om hon ville vara med svarade Inger: 

- Vet inte. 

Men varje rast stod hon för sig själv och tittade på andra. Hon drog sig dock inte undan, 

utan fanns hela tiden i närheten. Särskilt var det två flickor hon tittade på, som hon längtade 

efter att få komma in i deras gemenskap, men inte vågade ta kontakt. En rast kom dessa två 

flickor fram till Inger. De skulle ha en fest för flickorna i klassen och ville nu att Inger 

skulle vara med. Men Inger avböjde och svarade bestämt: 

-Nej, jag vill inte gå på eran fest! 

Nu gav flickorna upp. De beklagade sig för sin lärare som talade med Inger. Jo, det stämde. 

Inger ville inte vara med. Läraren pratade med henne och påpekade att flickorna hade sökt 

kontakt med henne flera gånger tidigare och att de verkligen ville att hon skulle vara med 

de andra. Läraren frågade Inger varför hon inte ville gå på festen.  

-Det är inget kul med fester i alla fall. Jag vill inte gå på nå´n löjlig fest!  

Det sista sade hon med häftigt uppblossade ilska. Läraren frågade Inger varför hon blev så 

arg, men fick bara en axelryckning till svar. Till slut gav flickorna upp sina försök att få 

med Inger i gemenskapen. De hade verkligen ärligt försökt. Men vad skulle de göra?  

-Hon får skylla sig själv nu, vi har gjort allt! 

Inger förblev utanförbarnet även i denna klass, trots välmenade försök av lärare och 

klasskamrater. Höistad (2001 s, 39-40). 

 

Höistad (2001) förklarar att Inger hade haft en svår tid i skolan förut, hon hade blivit utstött av 

en annan flicka. Denna flicka hade mycket makt och lät ingen annan vara med henne.  Den 

enda gången hon fick vara med i gruppen var för att den gemensamma utfrysningen inte 

skulle bli upptäckt av lärarna på skolan. Denna incident orsakade den negativa känslan 

(rädslan) att bli bjuden på fest. Flickan med hög status bjöd plötsligt med Inger på fest. Nu 

trodde hon att utanförskapet skulle vara över. När hon väl kom till flickans adress frågade de 

andra vad hon gjorde där. Om hon verkligen hade trott att hon var bjuden. Denna händelse 

resulterade i att hon inte vågade lita på någon igen just för att det gjorde för ont att bli sviken. 

Hon hade identifierat sig med att vara den som ingen vill umgås med, ensambarnet.  
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För att som vuxen kunna bryta denna negativa spiral hos barnet, menar Höistad (2001) att vi 

måste ge barnet mycket stöd och positiv feedback. Han förklarar att det händer saker på 

skolan som är positiva men även saker som är obehagliga. Dessa saker är nödvändigtvis inte 

kopplade till denna specifika elev. Vi måste även arbeta med att försäkra elever om att de 

vuxna på skolan finns där, ser och hör vad som händer runt eleverna på skolan samt att lärarna 

kommer att ingripa då det behövs. Att vara ett ”ensambarn” är bekymmersamt dels för eleven 

själv, dels för lärare och vårdnadshavare. Att finna en anledning till varför denna ensamhet 

uppkommit är inte alltid lätt. Oftast finns en förklaring till varför någon är självvalt utanför 

eller blivit utanför av andra orsaker: 

 
 man har inte redskap för att ta kontakt 

 man litar inte på att någon vill ha en med 

 man tror inte att man duger 

 man tror inte att man är omtyckt 

 man är så rädd för att bli avvisad att man hellre avstår från att ta kontakt 

 man är så van vid att vara ensam att man inte ser något alternativ 

 man har bara inriktat sig på någon eller några få som man vill leka med utan att se 

att det finns andra alternativ 

 ingen ”duger” – av någon anledning ratar man alla och jämför med någon man 

lekte med för länge sedan och som man nu idealiserar. Höistad (2001s, 54) 

Dessa punkter är viktiga att ha med sig i ett samtal med den utsatta individen. Att prata med 

och finna orsak till varför ensamheten har uppkommit, dock måste detta ske långsamt och 

försiktigt. Eleven befinner sig i en känslig fas. Att erbjuda eller tvinga klasskamrater att låta 

denna elev vara med, blir istället förnedrande och negativt för alla inblandade parter. Den 

vuxna ska lyfta problemet konstruktivt och hjälpa barnen att se framåt samt att hjälpa dem att 

komma med lösningar (Höistad 2001). 

 

Schjellerup (2006) förklarar att det sociala perspektivet diskuteras åtskilt från 

ämneskunskaper, det finns en oro för att detta skulle drabba skolämnena i arbetet med dessa 

sociala värden. Just avsaknaden av definition kan vara en anledning till varför dessa skiljs åt. 

Mogens Skov (2001) förklarar att de sociala färdigheterna snarare är en förutsättning för att 

kunna ta till sig kunskap, då elever skall reflektera, bedöma sig själva och sitt lärande samt 

arbeta tillsammans med andra. Schjellerup (2006) beskriver hur olika individer ser på 

samvaro samt vad detta har för betydelse för individer på exempelvis skolrasterna. Vissa 

upplever samvaro som deltagande utan att för den skull aktivt delta, exempelvis observera 

andras lek, lyssna när andra samtalar och stundtals uttala sig utan att ha blivit tilltalad samt 

medverka i styrda rastaktiviteter som är till för alla. Att på detta sätt delta och prova sig fram 

kan vara tillräckligt för vissa individer. En fara med denna fysiska inkludering är att detta kan 

maskera en eventuell exkludering av elever. Vissa individer behöver bekräftelse på att de får 

vara med för att kunna känna sig delaktiga i denna sociala gemenskap. En del elever provar 

sig fram genom att använda sig av en slags rangordning eller mätning på hur nära relationen 

är genom att använda sig av ord som bästis. 

 

Där den sociala differentieringen uppstår förklarar Schjellerup (2006) är exempelvis när 

någon är bättre än sin kamrat, snabbast på att springa, slår längst i brännboll eller rita. Det är 

här som denna uteslutningsprocess tar sin början, även uppkomsten av öknamn kan uppstå 

genom dessa kunskapsmätningar eller i vissa fall avsaknad av. Vissa elever använder sig av 

tystnad som strategi för att inte förvärra en redan obehaglig situation. Åsidosatta barn får ofta 

utveckla strategier som handlar om att hantera de negativa situationerna som uppstår runt 

dem, vilket i vissa fall kan vara att hålla sig för sig själva.  
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3 Forskningsöversikt 

Då det inte fanns mycket forskning att tillgå gällande rastverksamhet valde vi att fokusera vår 

undersökning utifrån olika teman: Lekens betydelse för elevers sociala utveckling, sociala 

relationer samt skolgården och rasten. Valen av teman har riktat sig mot elevers sociala 

processer kopplat till deras tid på rasten. Detta för att synliggöra barnens sociala lärande och 

utveckling tillsammans med andra.  

 

3.1 Rastens och lekens betydelse för elevers praktikgemenskaper 

Vad lek betyder för barn är en något komplex frågeställning och för att kunna finna ett svar 

måste vi först veta vad ordet lek innebär. Sandberg (2002) beskriver i sin avhandling om 

vuxnas erfarenheter av lek och hur de uppfattar den med en retrospektiv metod. Resultatet av 

hennes studie grundar sig i intervjuer med förskollärare och vuxna med funktionshinder. Hon  

beskriver i sin studie att leken består av flera olika delar dock ofta som ett sätt att lösa olika 

former av problem. Den används även som metod för barnen att leka sig in i vuxenvärlden 

och på så sätt förbereds de omedvetet just genom dessa utforskande handlingar. 

Sandberg (2002) förklarar att historiskt sett ansågs leken vara ointressant, de såg ingen 

mening med lek och saknade därav värde. Piaget däremot ansåg på sin tid att leken historiskt 

sett hade betraktats ur ett alldeles för snävt perspektiv, han menade att leken i själva verket 

innehöll så mycket mer än bara lek. Hwang & Nilsson (2011) beskriver att enligt Piaget så 

fungerar barn som problemlösare där situationer hanteras på olika sätt beroende på vilket 

stadie barnet befinner sig i. De är till en början egocentriska individer som succesivt ju äldre 

de blir, börjar kunna se situationer ur andras perspektiv. 

Sandberg (2002) förklarar att Vygotskys teori om lek innefattar just denna komplexitet och 

process som sker i själva lekaktiviteterna, vilket kan förklaras som att det sker en utveckling 

av individen i leken, genom att barnet ställs inför olika situationer och val. Leken fungerar 

inte som ett spel där reglerna är färdigskrivna, inte hur många spelare som kan eller bör vara 

med, inte heller hur spelplanen skall följas. Leken kan däremot betraktas som dess motsats, 

dessa regler sätts upp under spelets gång på olika sätt samt beroende på vilka olika roller de 

som deltar i spelet innehar. Kane (2015) beskriver i sin artikel att en del forskare anser att 

leken handlar om beteende, barn tycker om att leka och därför leker de. Ett medvetet 

regelskapande sker för att få struktur och ordning i leken. Frågan är alltså hur medvetna barn 

egentligen är om vad som sker i deras lek. 

Sandberg (2002) förklarar att ordet lek ursprungligen är grekiskt laikos som bildats av laos 

som betyder folk. Vi har tagit ordet från Tyskland lêk, vilket de i sin tur lånat från latinets 

laicius som betyder olärd, oinvigd, den som tillhörde folket. Leken och lärandet hör alltså 

ihop och det ena utesluter inte det andra. När barnen leker så lär de sig och motiveras till en 

mängd olika saker. Leken understödjer det sociala samspelet med andra, samarbete med andra 

individer, nyfikenhet samt den individuella utvecklingen. Hon förklarar att barnet stärks 

genom lek. Hon beskriver Vygostskys teori där omständigheterna omkring barnet har 

betydelse för dess utveckling. För att förstå hur barn fungerar i olika situationer är det 

nödvändigt utgå från vilken tid och miljö barnen befinner sig i. Hur ser de samhälleliga, 

sociala samt kulturella strukturerna ut runt barnet, för det är just dessa som formar individen. 

 

Kane (2015) har i sin avhandling skrivit om elevers lekpraktiker i Svenska och Engelska 

skolor. Det är an aktionsforskningsstudie där hon sammarbetar med personalen på skolorna 

hon observerade. Hon beskriver för att barnen skall lära sig genom leken måste de veta hur de 
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ska leka. Detta sker succesivt med början när barnen är riktigt små, men de behöver vuxna 

som stödjer dem och visar dem hur man blir en bra lekkamrat. Då dessa lekkoder inte knäcks 

av barnet kan detta leda till utanförskap, då barnet inte lärt sig att kunna tolka eller följa 

rådande leknormer. 

Kane (2015) beskriver olika kategoriseringar gällande lek. Dessa innefattar bland 

annat maktutfarande, social lek samt kreativitet. Hon beskriver även leken ur ett 

könsdifferentierande perspektiv, där pojkar tenderar att leka krig och fysiskt hårdare lekar 

vilket även har benägenhet att gå överstyr och bli en fråga om regelbrytning och ett beteende 

som inte accepteras av vuxna. Flickors lek tenderar att vara betydligt lugnare och anses därför 

mer hälsosam, åtminstone för individen som observerar exempelvis en skolgård. Sandberg 

(2002) påtalar, för att leka krävs just samspel mellan individer. Här innebär det att alla deltar 

på lika villkor för att leken skall kunna fortgå utan konflikter. Frågan är var det uppstår flest 

konflikter och om det som anses lugnast verkligen är det mest hälsosamma. 

3.2 Praktikgemenskaper och relationer 

Skånfors (2013) beskrivier i sin etnografiska studie att skapandet av sociala relationer samt 

uppbyggnaden av relationer sker redan i förskolan, genom att barn interagerar med andra barn 

i dess närhet på olika sätt. Hennes studie bygger på 50 observationstimmar i förskolan där hon 

analyserar elevernas sociala liv på förskolan och dess komponenter. De skapar sig 

förutsättningar genom olika slags kompetenser som de sedan drar nytta av i diverse 

situationer. Ju fler sociala medel de har lyckats införskaffa sig, desto större chans till högre 

status eller makt bland kamraterna. Detta gäller även vice versa och avsaknaden av dessa 

viktiga medel kan då leda till uteslutning av kamraterna, som en direkt konsekvens. Barnen är 

väl medvetna om detta maktspel vilket också sker kontinuerligt. Även barnens ålder har stor 

betydelse i deras hierarkiska indelning av individer, ju högre ålder desto mer makt. Hon 

beskriver vidare att även en ny relation kan ge mer makt eller status hos barnet. Att bjuda sina 

kamrater till kalas är en handling som kan generera till, eller förstärka individens status, vilket 

inte nödvändigtvis blir bestående. Även de barn som presterar bra eller anses vara bäst på 

någonting, tenderar att lättare bli populär. 

 

Bliding (2004) beskriver i sin etnografiska studie att det pågår en social segregering på 

skolor, där elever påtalar bristen på vuxna som skulle kunna finnas till hands för att hjälpa 

och stötta eleverna i detta avseende. Avhandlingen fokuserar elevers sociala arena på skolan. 

Hon beskriver i sin studie att barnen anser det svårt att hantera då det uppstår problem i 

kamratrelationer. Vissa är utanför, för att det bara blivit så. Att en elev ska gå in och hjälpa en 

annan elev som är utanför kamratgruppen, kan innebära en risk för att förlora sin egen status 

och därmed bli lika lågt rankad och förlorar på så sätt sin makt. Det spelar stor roll vem 

eleverna umgås med, ju högre status desto snävare blir din vänskapskrets, vilket visar sig 

tydligast i flickors relationer med andra flickor. Observatörens medel för att synliggöra dessa 

gäng är genom att uppmärksamma klädstil, eller vissa specifika platser där dessa uppehåller 

sig på exempelvis skolgården. Även de som alltid verkar vara för sig själva kan då tillhöra de 

som uteslutits av någon anledning. Tyvärr visar det sig oerhört svårt att förändra situationen 

för den som redan blivit utstött, likt en tatuering som är besvärlig att avlägsna och kräver 

otaliga försök att radera. Spåren finns ofta kvar hela livet men är problematiskt för 

allmänheten att upptäcka. Hon betonar vikten av att vuxna finns tillgängliga under hela 

skoldagen, som täcker upp dessa områden där uteslutningen sker, vilket är just vad barnen 

påtalar behövs idag. 
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Bliding (2004) beskriver även hur arbetet med vissa bestämda aktiviteter kan ge positiva 

resultat på individers förhållningssätt gentemot varandra. Genom upprepade aktiviteter 

tillsammans med andra, uppstår gemensamma normer och regler gällande hur individerna 

förväntas vara i detta sociala samspel. Detta arbetssätt blir ett situerat aktivitetssystem där 

förhållningssätt och regler alltså skapas under själva processen.  

Individer som beter sig omoraliskt vill gärna rättfärdiga sitt beteende genom att försöka 

mildra omständigheterna för sitt agerande. Genom att diskutera med elever hur andra kan 

uppfatta deras handlingar som dåligt eller kränkande, lyfts problemen och synliggörs så 

eleverna blir motiverade att göra annorlunda eller tillsammans hitta lösningar. Men att bli 

inkluderad i gemenskap, kan resultera i att någon annan blir exkluderad. Det kan även 

resultera i att en redan stark grupp blir ännu starkare, då en ny medlem inkluderas (Bliding 

2004). 

I Skolverket (2013) beskrivs just svårigheten med att ha en god nära relation till alla kamrater 

och att uppdelningen ofta är oundviklig och svåra att göra något åt. Vissa elever gynnas och 

vissa drar nitlotten där dessa kamrat-sorteringar eller gruppsamansättningar sker. Här är 

viktigt att de vuxna förstår vad dessa handlingar kan resultera i för eleverna och upptäcka 

detta så snart som möjligt, även då det ofta sker i det fördolda. 

 

3.3 Rasten och skolgården en plats för styrd rastverksamhet 

Rasten och skolgården är den plats eleverna återhämtar sig mellan sina lektioner och där 

eleverna umgås med sina vänner. Jarrett (2013) förklarar i sin forskningsbaserade artikel från 

studier av elevers rast i USA att den är en viktig komponent i elevers dag. Rasten är den tid på 

skoldagen som eleverna får frihet att välja att göra vad de vill och med vem. Pellegrini, 

Huberty & Jones (1995) betonar att rastens arena bidrar till social interaktion mellan eleverna 

och fysisk aktivitet vilket generar till ökad motivation hos eleverna. Jarrett (2013) nämner att 

på rasten utvecklar elevers sociala kompetens och ökar motivationen till lärande i 

klassrummet.  

Skolgården har vi tillbringat många raster på men kanske även undvikit. Björklid (2005) 

beskriver i sin forskningsöversikt skolgårdens betydelse för eleverna, en pedagogisk arena 

som erbjuder lek och rekreation samt hur denna har betydelse för lärandeprocessen. 

Skolgården är för eleverna en lekmiljö, social mötesplats och en plats som bidrar till deras 

fysiska hälsa där de kan röra sig fritt.  

Björklid (2005) betonar att barn utvecklas känslomässigt, motoriskt och socialt genom leken. 

En konsekvens av uterummet är om den fysiska utemiljön upplevs som otillgänglig, otrygg 

och understimulerande. Då utforskar och leker inte barn i den miljön vilket leder till att det 

hämmar barnens fysiska, sociala och kognitiva utveckling. Det innebär att vi som lärare har 

ett ansvar att underhålla skolgården så den blir en stimulerande pedagogisk resurs till 

eleverna.  

Jarrett (2013) beskriver i sin artikel att det är på skolgården eleverna aktivt konfronteras, 

konfronterar, tolkar och lär sig av meningsfulla sociala erfarenheter. Mycket av det som sker i 

interaktionen är att dela med sig av kulturer, ta beslut, skapa regler för lek, organiserar sina 

egna lekar, lär sig respekt för regler, självdisciplin, problemlösning, planera strategier, 

praktiserar ledarskap, löser konflikter samt att kontrollera aggressiva infall och möter elever 

med olika etnicitet. Elever utvecklar sin kreativitet på rasten och skapar sina egna lekar med 

egna regler till detta krävs inte redskap utan en öppen yta. Pellegrini, Huberty & Jones (1995) 

instämmer och belyser värdet som finns i att eleverna själva får laborera i sina interaktioner 
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med andra elever. Det som sker på skolgården är viktigt för elevers sociala och kognitiva 

utveckling.  

Haapalas (2014) studie som fokuserar elevers fysiska aktivitet förknippad med relationer och 

det sociala skolklimatet är en tvärsnittsstudie som är gjord i Finland på 19 skolor. I 

tvärsnittsstudien fick eleverna fylla i ett frågeformulär annonymt som sedan analyserad hur de 

positiva effekterna av fysisk aktivitet på rasten är kopplade till sociala faktorer i skolan. I 

studien framgår det att fysisk aktivitet på rasten främjar det sociala samspelsförloppet mellan 

eleverna. Hon betonar även vikten av miljö, struktur och pedagogiska aspekter av de fysiska 

aktiviteterna, exempelvis att göra eleverna delaktiga i beslutsfattanden, uppmuntra dem till att 

inta ledarroller samt att skapa positiva sociala erfarenheter. Negativa effekter förklarar hon är 

om det uppstår konflikter mellan deltagarna, vilket kan leda till aggressivt beteende, negativ 

inbördes samverkan samt press för att göra moraliskt tveksamma val. Hon beskriver i sitt 

resultat av studien att aktivitet på rast är positivt förknippat med jämställdhetsrelationer i 

skolan. Hon betonar även att fortsatt forskning bör fokusera på hur aktiviteter skall 

organiseras för att stödja utveckling av positiva sociala relationer i skolan. Känslan av 

tillhörighet är ett av de grundläggande behoven för varje elev och består av relationer med 

lärare och kamrater. Dock påtalar hon att de i studien inte kan utesluta att andra faktorer har 

haft inverkan på de positiva resultaten, faktorerna de beskriver är av estetiska drag så som 

musik, dans och skapande. 

Lindblad (1993) skriver i sin miljöpsykologiska studie om hur eleverna använder sin skolgård. 

Studien är gjord på en lågstadieskola i Sverige med 63 elever. Studien görd genom 

observationer, intervjuer och elevers teckningar som diskuteras ur ett utvecklingspsykologiskt 

perspektiv. Hon varnar om att göra om skolgården till en pedagogisk arena. Hon förespråkar 

den vuxna närvaron för tryggheten till eleverna när deras egna regler inte räcker till och 

konflikter ligger nära. Hon betonar att det eleverna praktiserar i sina aktiviteter på rasten är en 

grundläggande livskunskap som så småningom utvecklas mot demokrati, solidaritet och 

jämlikhet. Hon ser en fara att de vuxna skall ta över skolgården och ta ifrån eleverna deras 

frirum. Skolgården och rasten är elevers frirum som skall spegla elevers behov för stunden 

exempelvis att få ingå i ett socialt sammanhang eller att få vara ifred och vila huvudet. En risk 

med att vuxna befinner sig på skolgården och styr upp lekar blir att deras utveckling snarare 

styrs utifrån den vuxna pedagogens önskan och perspektiv snarare än elevernas. Barn behöver 

i sin egen takt på sitt eget vis bearbeta frågor och situationer de ställs inför på exempelvis 

rasten. 

En viktig aspekt av rasten och aktiviteten är att eleverna får välja själva. Jarrett (2013) betonar 

att elever själva tycker det är viktigt att få välja själva vad de vill göra på rasten, utveckla 

sociala relationer och friheten att få välja själv får dem att känna sig respekterade. Hon 

beskriver i sin artikel om att raster med styrda aktiviteter kan gynna elever, speciellt elever 

med utmanande beteende utvecklades positivt, blev gladare och fick lättare att komma in i 

sociala gemenskaper tack vare stöd av lärare. Att ha styrda aktiviteter av lärare på rasten kan 

gynna elever som inte hittat sin sociala gemenskap eller som har svårt att knyta band till andra 

elever. Pellegrini, Huberty & Jones (1995) beskriver att social interaktion på skolgården kan 

kategorisera in elever i sociala gemenskaper. Dessa gemenskaper kan bli svåra att komma in i. 

Elever som är i konflikter med sin grupp blir ensamma vissa raster. 

 

 

 

  



  
 

12 

4 Teorianknytning 

Vår studie tar sin utgångspunkt i Wengers sociala teori om lärande. Teorin grundar sig på att 

vi som individer är sociala deltagare i praktikgemenskaper, det är här lärandet sker. En 

praktikgemenskap är gemenskaper som bildas på en arbetsplats. I skolan på rasten så är själva 

skolgården vår praktik men på skolgården bilas flera gemenskaper vilket då blir ett 

sammanslaget ord, praktikgemenskaper. I dessa olika praktikgemenskaper förhandlar vi om 

vår tillhörighet och skapar mening. När vi förhandlar om vår tillhörighet identifierar vi oss 

med en praktikgemenskap där relationer utgår en central del. Relationer ligger implicit i 

Wengers teori om lärande och praktikgemenskaper. 

 

 Wenger (2010) förklarar att i vårt deltagande i praktikgemenskaper lär vi in normer och 

regler som är nödvändiga och som sker i en anpassningsprocess. Det är i denna process som 

vi identifierar oss med praktikgemenskapen vi vill tillhöra. I vår studie vill vi se om styrd 

rastverksamhet kan bidra till att elevernas deltagande i praktikgemenskaper utvecklas mot en 

inkluderingsprocess. Dahl (2014) förklarar teorins olika sätt att delta, marginellt, perifert och 

centralt deltagande. De olika deltagandena innebär olika positioner till att anknyta till en 

praktik gemenskap. Marginellt deltagande innebär att du står helt utanför praktikgemenskapen 

och har ingen möjlighet till att delta. Det är här vi ser våra ensamma elever på rasten. Dessa 

elever har inte de nödvändiga kompetenserna för att kunna delta vilket innefattar normer och 

regler. Höistad (2001) förklarar att elever som är ensamma eller utanför kan sakna redskap för 

att kunna ta kontakt och delta. Dessa redskap efterfrågas i Wengers teori för att kunna känna 

tillhörighet till en praktikgemenskap för att kunna delta. Vidare förklarar Dahl (2014) att 

perifert deltagande innebär att du befinner dig i periferin och observerar praktikgemenskapen. 

I observationen tar deltagaren till sig de viktiga komponenterna som är nödvändiga för ett 

centralt deltagande, övergången till det centrala deltagandet blir en anpassningsprocess. I det 

centrala deltagandet innehar deltagaren kompetensen av normer och regler som är grunden för 

den praktikgemenskapen. Det är i avsaknaden av kompetenser som ickedeltagandet leder till 

en exkluderingsprocess.  

 

Deltagandet leder till ett situerat lärande som Wenger (2010) förklarar innebär att lärandet är 

siutationsstyrt. Det är väldigt sällan lärandet sker utanför en situation därav att deltagandet är 

nödvändigt för att kunna ingå i en praktikgemenskap. Den styrda rastverksamheten kan bidra 

till att elever får stöttning i sin anpassningspocess till att kunna delta i en praktikgemenskap. 

Vilket Jarret (2013) förklarar att styrd rastverksamhet i Usa har gynnat elever som saknat 

grunderna till att kunna bli en del av gemenskapen. Eleverna har fått stöttning av en lärare till 

att kunna tillgodogöra sig normer, regler och förhållningssätt till praktikgemenskapen de vill 

delta i.  Dahl (2014) förklarar att Dessa normer och regler är en anpassningsprocess som 

arbetas fram av deltagarna som ingår i praktikgemenskapen. I dessa praktikgemenskaper 

skiljer det sig hur vi kommunicerar eller använder artefakter. Hur vi använder oss av dessa 

skapar gränser hur vi exkluderar eller inkluderar. Gränser är inte uttalade tydliga linjer men 

får betydelse för vilka som känner sig delaktiga eller inte i en gemenskap. Det är i 

gränsområdena i det perifera deltagande, som vi förhandlar om vår identifiering med 

praktikgemenskapen, denna identifiering kan binda samman oss i en praktikgemenskap eller 

skapa hinder för att ingå i den. Hon förklarar att vi som fritidslärare rör oss mellan elevers 

praktikgemenskaper, studiens syfte intresserar sig för hur fritidslärare upplever att deras 

arbete bidrar till att stödja elevers inkluderingsprocess genom styrd rastverksamhet på rasten. 
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Analysbegreppen vi använder oss av i analysen är 

 

Situerat lärande 

Lärandet som sker är kopplat till en situation vilket innebär att lärandet är situationsspecifikt. 

Studien avser att med hjälp av fritidslärarnas upplevelser få syn på denna inkluderingsprocess 

som sker i den styrda rastverksamhetens praktikgemenskap med stöd från fritidslärarna. 

 

Centralt, perifert och marginellt deltagande. 

Begreppen beskriver olika former av deltagande i praktikgemenskaper. Begreppen används i 

studien för att beskriva vilka former av deltagande som sker i praktikgemenskapen genom 

fritidslärarnas styrda rastverksamhet. Begreppen används även för att synliggöra hur eleverna 

övar sina kompetenser i deltagandet för att känna tillhörighet och utveckla sin identifiering 

med praktikgemenskapen. Begreppen skall belysa inkludering och exkludering som sker på 

rasten och skolgården exempelvis då en elev observerar den styrda rastaktiviteten för att 

tillgodogöra sig förhållningssätt och regler för att kunna delta i praktikgemenskapen. 

 

Legitimt perifert deltagande 

Legitimt perifert deltagande belyser lärandeprocessen som sker i en praktikgemenskap som 

styrs av en mentor. Mentorn i vårt fall är fritidslärarana och deltagarna är eleverna. Processen 

som sker i denna praktikgemenskap är att deltagarna övar sig till att utveckla samma 

kvaliteter och kompetenser mentorn innehar exempelvis förhållningssätt till regler och 

normer. I praktikgemenskapen har deltagarna olika kunskapsnivåer av kompetenserna som 

skall läras och lärande sker i de olika deltagarnivåerna för att tillgodogöra sig dessa.  

 

Praktikgemenskaper. 

Rasten kan ses som en stor gemenskap med små grupper, dessa är praktikgemenskaper i en 

större praktik. Dessa praktikgemenskaper innehar olika kompetenser som efterfrågas för att 

kunna delta. Exempelvis har vi olika kompetenser som vi behöver tillgodogöra oss för att ingå 

i en praktikgemenskap som utför aktiviteten fotboll kontra den som leker fantasilekar. Dessa 

kompetenser i de olika praktikgemenskaperna är normer, regler och förhållningssätt som blir 

en byggsten för att kunna delta i praktikgemenskapen. Innehar deltagaren inte dessa 

kompetenser sker ett deltagande som hamnar i en anpassningsprocess där personen genom sitt 

deltagande övar dessa kompetenser, vilket genererar i ett situerat lärande eller en exkludering 

då eleven inte har förmågan att kunna tillgodogöra sig dessa kompetenser. 
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5 Metod 

I detta avsnitt presenteras den metod som var bäst lämpad för vår studie kopplat till val av 

metodologisk utgångpunkt vilket blir studiens grundpelare till att bearbeta det empiriska 

material som samlats in. Avsnittet förklarar genomförandet av undersökningens, urval och 

intervjuer samt vilka etiska principer vi förhållit oss till. Slutligen presenteras 

undersökningens bearbetning av det insamlade intervjumaterialet samt trovärdigheten. 

 

5.1 Kvalitativ metod 

Vi har använt oss av en kvalitativ metod då vår studie riktade sig till att undersöka 

fritidslärares upplevelse av den styrda rastveksamheten, hur den bidrar till en 

inkludeingsprocess samt når ut till ensamma elever.. Då vår undersökning riktade sig till 

fritidslärarnas upplevelser av  styrd rastverksamhet, behövde vi få ett resultat av värde som 

kunde nyansera deltaganden som leder till en inkluderingsprocess, ansåg vi att en kvalitativ 

metod inom området lämpade sig bäst. Denscombe (2016) beskriver fördelar med kvalitativ 

metod är att data som framkommer genom intervjuer baseras på belägg från verkligheten och 

teorier gripna ur luften är små, men detta är en förutsättning av vår tolkningsskicklighet för att 

resultaten skall bygga på en giltig förklaring. Nackdelar är att eftersom det är en småskalig 

studie blir det svårt att generalisera, då studien endast innehåller fåtal enheter av 

intervjupersoner. En annan nackdel är att analysen tar längre tid samt att objektiviteten går att 

ifrågasätta i undersökningsfynden, då ämnet ofta har en nära anknytning till personen som 

genomför studien. Vi valde bort den kvantitativa metoden då vi inte var intresserade av 

statistisk data, vi ville undersöka våra frågor på djupet därför lämpade sig den kvalitativa 

metoden mest lämpad till vår studie. Då undersökningsområdet handlar om komplexa 

situationer är täta beskrivningar av fenomenet att föredra genom en kvalitativ metod.  En 

kvantitativ metod skulle ha givit oss ett för ytligt resultat till våra frågeställningar. För att få 

svar på våra frågor använde vi oss av intervjumetodik. 

 

Lantz (2007) beskriver den process som sker i själva intervjumetoden. För att få information 

om hur en annan individ upplever ett fenomen behöver vi ställa frågor. Inför dessa 

frågeställningar är det viktigt att ha kunskap om hur denna intervju ska gå till och vad som är 

viktigt att ta hänsyn till. Själva arbetet med intervjuerna bör följa en viss tidsordning så att 

resultaten blir av så bra kvalitet som möjligt. 

 

Intervjufrågorna vi har använt har granskats kritiskt så att syftesfrågan kunnat besvaras av 

intervjupersonerna samt att intervjuklimatet varit av positiv karaktär. Detta för att 

intervjupersonerna skulle känna sig bekväm vilket underlättar för både intervjupersonen och 

vi som intervjuar då vårt syfte var att få fram relevant information. Läsaren skall kritiskt 

kunna granska hur våra konklusioner hänger samman, därför är det av stor vikt att metod och 

analys redovisas. Lantz (2007) förklarar att intervju inte är samma sak som ett samtal, 

eftersom individerna har olika roller som inte är jämbördiga. Individen som intervjuar har ett 

syfte med sina frågor, ett vanligt samtal mellan två eller fler parter flyter oftast på utan något 

egentligt syfte. Interaktionen under intervju grundar sig på frivilligt deltagande av 

intervjupersonen som genom sin medverkan även gör sig till föremål för analys. 

 

5.2 Fenomenologiskt perspektiv 

Vår studie har utgått från ett fenomenologiskt perspektiv då vårt intresse i studien ligger i den 

gemensamma upplevelsen fritidslärarna har av den styrda rastverksamhet och hur en 

inkluderingsprocess blir synlig. Allwood & Erikson (2010) betonar att fenomenologisk studie 
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riktar sig till att undersöka fenomen, den upplevda världen och dess livsvärld. Denscombe 

(2016) förklarar att fenomenologin som perspektiv intresserar sig för den sociala tillvarons 

grundläggande villkor, därav vårt val av vetenskaplig teoriskt perspektiv kopplat till vår 

studie. Livsvärlden är ett centralt begrepp inom fenomenologin vilket innebär att den 

fokuserar på hur vi upplever vår värld. Vårt resultat bygger på den gemensamma upplevelsen 

av den styrda rastverksamheten som sedan kommer kategoriseras i teman som belyser 

inkluderingsprocess och för- och nackdelar av den styrda rastverksamheten.  

Allwood & Erikson (2010) förklarar för att analysen skall bli möjlig, behöver de 

gemensamma dragen återfinnas i alla eller de flesta berättelser intervjupersonerna gav av det 

efterfrågade fenomenet. Valet av metod och vetenskapligt teoretiskt perspektiv grundade sig 

på att vi ville undersöka vilka gemensamma erfarenheter lärarna har av rastverksamhet. 

Denscombe (2016) förklarar att presentationen av intervjupersonernas erfarenheter skall 

presenteras på sådant sätt som är troget originalet, vilket vi gör genom citering i resultatdelen. 

För att detta ska bli möjligt krävs förmågan att kunna återberätta exakt hur någon annan 

upplever situationer. Fenomenologin förklarar hur personer betraktar, förstår och tolkar sin 

livsvärld. Vad fenomenologin inte gör är att mäta omfattning eller orsak till det efterfrågade 

fenomenet. En sådan studie skulle då vara kvantitativt inriktad. Fenomenologin betraktar 

människors vardagsupplevelser som trovärdigt och giltigt i sig. För att vi skulle kunna nå 

lärarnas erfarenheter lämpade sig intervjuer bäst samt det fenomenologiska perspektivet som 

undersöker just den upplevda världen. Men för att vi skulle kunna behandla dessa intervjuer 

har vi har såsom Allwood & Erikson (2010) beskriver behövt lägga våra egna antaganden åt 

sidan. Detta för att våra antaganden inte skall påverka det faktiska resultaten som endast skall 

grunda sig på intervjupersonernas upplevelser. De nämner även att den empiriska analysen 

består av gemensamma drag i intervjupersonernas berättelser kopplat till det undersökta 

fenomenet, vilket har varit grundläggande för vår studies fenomenologiska analys.  

5.3 Urval 

Vårt urval bestod av sju stycken fritidslärare från tre olika kommuner. Fritidslärarna har olika 

lång arbetslivserfarenhet, samtliga bedriver rastverksamhet på olika sätt och omfattning. Val 

av våra intervjupersoner baserades på deras erfarenhet och kunskap inom vårt 

forskningsområde, vilket ledde till att vi gjorde ett subjektivt urval för att kunna får svar på 

våra frågor. Denscombe (2016) förklarar att ett subjektivt urval är när informanterna är 

handplockade för ämnet och grundas på deras erfarenhet och kunskap. Majoriteten av dessa 

lärare kände vi sedan tidigare och de ingår då i ett bekvämlighetsurval vilket Lantz (2011) 

förklarar är när urvalet består av individer som är lättast att få tag på. Problemet med ett urval 

som består av ett bekvämlighetsurval är att generaliseringsmöjligheter till en större population 

är tveksam. Då vi inte hade tillräckligt med personer till vår studie, använde vi oss av ett 

snöbollsurval vilket innebär att de individerna som redan ingår i urvalet rekommenderar fler 

individer inom samma intresseområde som kan bidra till studien. Denna urvalsmetod passar 

för kvalitativa studier men ej kvantitativa om syftet är att generalisera över en större 

population. Vårt urval grundade sig inte på att generalisera eller att dra slutsatser utan på att vi 

undersökte en social utveckling, för att göra detta möjligt krävdes det att vårt urval grundade 

sig på att individerna arbetade med det studerade fenomenet, därav gynnade inte ett 

slumpmässigt urval vår studie. 

5.4 Genomförande 

Vi kontaktade berörda skolors rektorer om tillåtelse till att utföra våra intervjuer och för att 

informera om vårt syfte med vår studie, efter rektorernas godkännande vidarebefordrade dem 
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oss till fritidslärarna som sedan fick ge sitt godkännande efter att vi informerat dem om vår 

studie.  

Informationen beskrev även hur länge intervjuerna förväntades pågå, cirka 20-35 minuter. Att 

ställa upp på intervjun var frivillig och fritidslärarna som ställde upp fick information via ett 

missivbrev (se bilaga 2) om att de kan avbryta när de vill samt att det råder anonymitet. 

Intervjuerna spelades in på mobiltelefonen som vi sedan transkriberade för analys av svaren. 

Transkribering av intervjuerna gjordes för att underlätta vår analys. Frågorna som ställdes i 

intervjuerna var direkt kopplade till våra forskningsfrågor som innebar att vi ville undersöka 

den sociala utvecklingen på rasten, samt hur fritidslärarna upplevde och arbetade med detta. 

Svaren skulle vila på fritidslärarnas erfarenheter och upplevelser, vi undvek ledande frågor 

utan använde oss istället av öppna frågor som är mer inbjudande till diskussion. 

Intervjufrågorna var semistrukturerade (se bilaga 1), detta gav oss en flexibilitet till att ställa 

följdfrågor beroende på vad fritidslärarna delger för erfarenheter av området. Denscombe 

(2016) förklarar att genom att förbereda semistrukturerade frågor (se bilaga 1) har vi 

möjlighet att direktkoppla frågorna till vårt område vi undersöker. Genom att vi formulerade 

våra frågor på detta sätt fanns även en utvecklingsmöjlighet där frågorna kunde omformuleras 

efter behov, förtydligas eller utvecklas till andra frågeställningar, för att slutligen täcka hela 

vårt undersökningsområde. 

5.5 Datainsamling 

Genom att vi använde oss av intervjuer med semistrukturerade frågor (se bilaga 1) gavs 

intervjupersonerna utrymme för egna åsikter. Detta utrymme för egna åsikter förklarar Lantz 

(2007) sker när det finns öppna frågor, vilket semistrukturerade frågor lämnar utrymme till. 

Denna typ av intervjuguide (se bilaga 1) med semistrukturerade frågor gör då att fenomenet 

kan undersökas och resulterar i en kvalitativ analys som genererar till att öka förståelsen av 

frågorna. Valet av intervjupersoner var viktig för att vi skulle få relevant information. 

Semistrukturerade frågor är till skillnad från strukturerad intervju mer anpassningsbar och mer 

tillåtande vad gäller djupgående och detaljerade samtal (Denscombe 2016). Då våra 

undersökningsfrågor var av komplex natur som fokuserade på sociala fenomen blev denna 

intervjumetod bäst lämpad. Han betonar tre punkter då intervjumetoden lämpar sig bäst. Den 

första undersöker åsikter, uppfattningar, känslor, upplevelser och erfarenheter där syftet är att 

förstå dessa på ett djupare plan. Den andra punkten berör komplexa frågor där studien har 

krävt en ingående förståelse av det efterfrågade fenomenet, där vår studie berörde den sociala 

utvecklingen hos elever på rasten. Den tredje punkten handlar om den priviligierade 

informationen vilket innebär att vi valde ut nyckelpersoner. Vårt urval innefattade alltså 

individer som förfogade över den kunskap som vi efterfrågade.  

Vi har vid varje intervjutillfälle använt oss av ljudupptagning via mobiltelefon, som vi sedan 

har transkriberat och fört över till pappersformat. Detta gjordes för att underlätta inför 

kategoriseringen av resultatet av intervjuerna med fritidslärarna. Datainsamling innebär fyra 

strategier som innefattar frågeformulär, intervjuer, observation och skriftliga källor, vilka kan 

användas för att få ett grundat material som genererar ett resultat till en studies frågeställning. 

Vi använde oss utav två strategier i vår studie vilka är intervjuer samt skriftliga källor som 

avhandlingar till tidigare forskning.  

Fenomenologin undersöker inte orsakssamband eller vill generera en statistisk data som en 

kvantitativ ansats gör, vilket är anledningen till varför vi valde bort den kvantitativa metoden. 

Då vår studie var relativt tidsbunden och sträckte sig över en kortare period var det viktigt för 

oss att ha en tydlig strategi över hur vårt material skulle hanteras. 
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Detta för att vi inte skulle gå miste om viktig information från intervjupersonerna, hanteringen 

av informationen krävde ordentlig och genomtänkt planering i förväg. 

5.6 Etiska överväganden 

Undersökningarna får inte påverka de individer som deltar i forskningsprojektet. Enligt 

Denscombe (2016) och Vetenskapsrådet (2017) skall deltagarna inte påverkas negativt varken 

fysiskt eller psykiskt. Deltagandet skall ske på frivillig basis och deltagarna skall kunna dra 

sig ur utan negativa konsekvenser. Att delta i intervjun är inte bindande utan intervjupersonen 

kan hoppa av när den vill och deltar på sina egna villkor. Personer som deltar skall vara väl 

informerade gällande innehåll och process. Informationen skall vara korrekt och får inte 

framställas på så sätt att det gagnar forskares egenintresse. Lagar och förordningar skall följas 

för att skydda exempelvis deltagarnas identiteter och intervjumaterialet skall hanteras som 

konfidentiell information. I vårt informationsblad (se bilaga 2) vi gav till fritidslärarna står 

information om hur vi förhåller oss till de fyra forskningsetiska principerna och vad de 

innebär, vilka innefattar informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (se bilaga 2). Syftet med detta är enligt Vetenskapsrådet (2002) att ge oss som 

undersöker en insikt i vårt ansvar i hantering av informationen vi får samt att skydda, ge 

trygghet och att de medverkande upplever att studien behandlar informationen på ett 

respektfullt sätt. De fyra forskningsetiska principerna innefattar Informationskravet: Vi 

informerar om vilken uppgift medverkande har i studien och vilka villkor som gäller för deras 

deltagande. I detta fall medverka i en intervju och svara på frågor, vid obekväma frågor kräver 

vi inget svar. Deltagandet är frivilligt och medverkande har rätt att avbryta sin medverkan. 

Samtyckeskravet: Vi inhämtar medverkande deltagare i studiens samtycke/godkännande. 

Ingen studie genomförs fören deltagaren har godkänt sin medverkan. De som medverkar kan 

självständigt välja villkor att delta samt att avsluta sin medverkan utan att det medföljer 

negativa konsekvenser. Konfidentialitetskravet: Alla personer som medverkar i studien 

avidentifieras och skall ej kunna spåras till studien. Informationsbrevet blir även en 

förbindelse för tystnadsplikt för etisk känslig information så som skola, identitet och andra 

känsliga uppgifter. Nyttjandekravet: Insamlade uppgifter till studien får ej användas eller 

utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke – vetenskapliga syfte. Personuppgifter för ej 

lämnas ut. Det insamlade materialet under studien kommer endast användas till studien och 

inte vidarebefordras till andra personer. 

Innan vi började intervjuerna kontrollerade vi med intervjupersonerna att de läst 

informationen och diskuterade vad principerna innebar. Vi förklarade att de i det presenterade 

resultatet i studien kommer vara avidentifierade och möjligheten att kunna spåra dem till 

studien är obefintlig. All information de ger oss kommer vara konfidentiell. Vi berättade även 

att vi skulle maila dem transkriberingen av deras intervju där de kunde läsa igenom sina svar 

och återkomma till oss ifall det upplever att något svar var missvisande. Vi erbjöd även att 

maila studien som färdig produkt när den är godkänd och publicerad i DIVA-portalen. 

5.7 Bearbetning av data 

Vår bearbetning av data bestod som tidigare nämnts av intervjuanalys. För att kunna analysera 

transkriberade vi intervjuerna, detta gjorde vi så att kategorisering av materialet blev möjligt 

för oss att utläsa. Vi kategoriserade intervjupersonernas svar efter likheter i deras upplevelser 

som svarar på våra frågor. I resultat och analys använder vi våra undersökningsfrågor som 

kategorier som i resultatet får tillhörande teman som är gemensamt av intervjupersonernas 

svar. Dessa katergorier finns tematiserade i vårt resultat och analys.. Bearbetning görs ur en 

fenomenologisk bearbetning av studiens empiri vilket Allwood&Erikson (2010) förklarar är 
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berättelser som karaktäriserar fenomet återfinns i alla eller majoriteten av berättelserna som 

bearbetas.  

Det blir den gemensamt upplevda världen som generar studiens resultat.  Denscombe (2016) 

förklarar att använda sig av kategorisering gör det möjligt för oss som genomför 

undersökningen att förstå vårt insamlade material och utgör grund för att knyta an till vår  

teori och möjliggör att tolka slutsatser ur vår undersökning. Kvale & Brinkmann (2014) 

beskriver själva bearbetningen av den data som framkommer ur intervjuer som något 

vansklig. De betonar att själva kategoriseringen inte får ta överhand utan att avvikelser och 

olikheter tas i beaktning, detta för att få fram en kvalitativ bredd. Intervjudata som 

framkommer är svår att återskapa med exakthet då exempelvis pauseringar och tystnad under 

en intervju inte kan fastställa vem som orsakat eller varför. Även sådant som sämre 

ljudkvalitet kan orsaka felaktigheter under själva transkriberingen, vilket måste tas i 

beaktning.  

5.8 Trovärdighet  

För att trovärdigheten skall kunna bedömas har vi använt oss av respondentvalidering. Detta 

för att få bekräftat att vi uppfattat intervjupersonernas upplevelser korrekt (Denscombe 2016). 

Respondentvalideringen har inneburit att den transkriberade intervjun skickades till 

intervjupersonen som sedan kontrollerade att vi uppfattat deras upplevelser korrekt. 

Transkriberingen gav oss möjlighet att kontrollera utifall de olika intervjuerna stämde överens 

med varandra, genom att hitta gemensamma drag i deras upplevelser som brutits ner till 

kategorier. För att nå trovärdighet ger vi läsaren möjlighet att följa hela 

undersökningsprocessen såsom metod, analys och genomförande. Trovärdighet innefattar 

även att det finns sammanhang och en röd tråd genom alla våra delar av studien. I resultatet 

har vi citerat intervjupersonernas svar och kopplat dessa till vetenskaplig teori. Resultaten har 

endast grundat sig på fritidslärarnas erfarenheter och upplevelser och inte vårt tyckande. Vi 

har nått viss validitet i vår studie genom att tydligt framställa vårt syfte och våra frågor 

kopplat till vårt genomförande för att söka svar på dessa (Sandberg & Faugert 2016). 

Validiteten i vår studie grundar sig på att vi har använt oss av lämplig metod som kopplas till 

vårt syfte. Genom att vi undersökte upplevelser och erfarenheter blev detta en kvalitativ 

ansats som lämpade sig bäst för att vi skulle få ett trovärdigt resultat. Genom att resultatet 

grundade sig på erfarenheter är analysen fri från våra egna fördomar och antaganden. Detta 

sker genom att vi citerat intervjupersonernas svar i resultatet där vi tydliggör den empiriska 

datan för läsaren Genomförandet av studien når tillförlitlighet genom att vara fri från våra 

fördomar i analysen. För att analysen skulle bli tillförlitlig krävdes att vi använde oss av ett 

urval som var relevant för vår studie. Vi har i vårt urval valt ut de nyckelpersoner som 

arbetade med fenomenet vi undersökte, vilket innebär att vårt resultat på så sätt når 

tillförlitlighet. 

 

Eftersom vår studie är småskalig har det varit svårt att kunna nå en korrekt överförbarhet 

vilket hade krävt en större population (Denscombe 2016). För att nå hög tillförlitlighet i vår 

studie använde vi oss av intervjupersoner som kan öka vår förståelse kring den kunskap vi 

efterfrågade (Patel & Davidson 2011). Dock förklarar Denscombe (2016) att data som 

framkommer genom intervjumetoden som är specifik och riktar sig till vissa utvalda personer 

kan orsaka en viss brist i det konsekventa resultatet, vilket man får ta i beaktning. 
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6 Resultat 

Syftet med vår studie är att synliggöra fritidslärares syn på formandet av elevers 

praktikgemenskaper samt inkluderandet av ensamma elever med specifikt fokus på rasten. Vi 

vill öka förståelsen för varför fritidslärarna arbetar med styrd rastverksamhet, hur en 

inkluderingsprocess av olika deltagande blir synlig i deras arbete och vilka för- och nackdelar 

det finns med den styrda rastverksamheten. Vi har valt att i resultatdelen kategorisera våra 

frågeställningar med tillhörande underrubriker för att tydliggöra fritidslärarnas svar på våra 

frågor. Dessa kategoriseringar återfinns i analysen av vårt resultat. Våra frågor som skall 

besvaras är följande: 

 

•Vad är fritidslärarnas syfte med styrd rastverksamhet? 

•Vilka för- och nackdelar upplever fritidslärarna med styrd rastverksamhet? 

•Hur upplever fritidslärare som bedriver styrd rastverksamhet att det blir en inkluderande 

verksamhet för eleverna?  

 

6.1 Fritidslärarnas syfte med styrd rastverksamhet 

I våra intervjuer svarade samtliga av fritidslärarna att syftet med deras verksamhet var att 

skapa bättre klimat på skolgården då det rådde konflikter och oro på rasten. I deras arbete har 

de fokuserat på bristen av elevers kapacitet att kunna förhandla i leken om varandras 

delaktighet samt förhålla sig till lekens regler och normer. Fritidslärarna startade sina 

rastverksamheter för att skapa en tryggare samvaro samt att bygga en gemenskap. För att nå 

dit påtalar fritidslärarna att eleverna behöver träna på lekregler och normer som i sin tur har 

lett till en minskning av konflikter på skolgården. Kategorisering av fritidslärarnas syfte med 

styrd rastverksamhet blir följande, minskning av konfliker samt förhållning till leknormer. 

 
6.1.1 Minskning av konflikter 

Konflikterna och oron på rasten mellan eleverna var den gemensamma anledningen till att 

fritidslärarna valde att börja arbeta med styrd rastverksamhet. De berättar baserat på deras 

erfarenhet att genom den styrda rastverksamheten har konflikterna och oron mellan eleverna 

minskat.  

 
Det var ju väldigt mycket oroligheter ute på rasterna. Många aktiviteter som 

eleverna själva körde igång blev det oenigheter och som spillde över på lektionstid 

och dyrbar tid försvann, så vi kände att vi behövd göra någonting för att aktivera 

dom på ett bra sätt och kanske lite mer styrt. För att skippa vissa konflikter och 

sådär. Så det var därför vi började satsa på det för o se om det kunde förbättra hur 

rasterna såg ut.(Fritidslärare 2) 

 

 

Fritidslärare 2 uttalar sig om problematiken som råder på raster eftersom de innehåller bråk 

och konflikter. Samtliga fritidslärare har ett intresse av att arbete med rasten och styrda 

aktiviteter för att minska konflikterna bland elever. Fritidsläraren uttalar sig om att 

konflikterna som sker på rasten följer med in i klassrummet, vilket i sin tur drabbar lärandet i 

skolan negativt. Fritidslärarna arbetar med styrda aktiviteter, där deras syftet är att förbättra 

det rådande klimatet på skolgården och mellan elever. Fritidsärare 7 uttalar sig om behovet av 

aktiviteter på rasten ”dom MÅSTE ju ha nånting å göra ute på rasterna.” Avsaknaden av 

styrda rastaktviteter med underliggande stöd kan vara anledningen till att konflikter råder på 

rasten då eleverna inte vet vad de ska aktivera sig med.  
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Vidare berättar fritidslärarna om att de upplevt skillnader i det sociala klimatet bland eleverna 

på rasten sedan de styrda rastaktiviteterna infördes.  

 
Dom är mycket mer bättre om man säger dom är bättre kompisar, dom kan 

samarbeta bättre, det är inte alls lika mycket bråk och fula ord utan vi jobbar 

jättemycket med det, det har lugnat ner sig jättemycket på bandyplanen, och jag 

tycker att dom helt enkelt blivit lite mildare i sin ton. Just för att det har blivit saker 

de tycker är roliga på rasten, så jag tycker att det blivit mycket 

bättre.(Fritidslärare 2) 

 

Fritidslärare 2 upplever att det har blivit ett bättre socialt klimat och mindre konflikter på 

rasterna sedan de började bedriva styrda rastaktiviteter. För att nå denna minskning av 

konflikter nämner majoriteten av fritidslärarna behovet av att undervisa eleverna i leknormer 

och lekregler är nödvändigt då de flesta elever saknar denna kompetens. Lärandet som 

bidragit till denna utveckling är ett lärande som sker i praktik. Fritidsärare 3 nämner en aspekt 

där konflikt kan ske då denna kompetens saknas ”Det är ju vissa barn är ju tävlingsinriktade 

så en del kan ju bli lite arga när de förlorar eller någonting.” Fritidslärarna bekräftar elevers 

behov av kunna förhålla sig till lekens normer och regler för att nå en minskning av 

konflikter.  

 
6.1.2 Leknormer 

Fritidslärarna talar om vikten av normer och regler i praktikgemenskaper och att det är viktigt 

att de lär sig att förhålla sig till praktikgemenskapens regelramverk. Fritidslärarna uttalar sig 

även om komplexiteten av att lära sig detta förhållningssätt och är samstämmiga om att 

eleverna har ett behov av stöd för att kunna lära sig dessa grundläggande normer. Fritidslärare 

7 betonar även vikten av att kunna delta i leken på lika villkor samt vikten av att kunna möta 

övriga deltagare och förhandla i leken. 
 

Man märker att…man skall lära sig å bli tagen…i olika lekar. Man skall lära sig 

att…man kan inte vinna hela tiden och att man ska ta och visa hänsyn mot 

varandra. (Fritidslärare 7) 

 

Att kunna delta i en lek och förhålla sig till regellekar upplever fritidslärare 4 som en 

kompetens men de är medvetna om att denna kompetens inte kommer av sig själv, utan 

behöver introduceras av en vuxen som sedan stöttar där det brister för eleverna. 
 

Och då behövs det en vuxen som är med och dels går genom så vi har gemensam 

syn och regler för barnen och samtidigt är med och ser till att det följs för att det 

var en hel del konflikter.(Fritidslärare 4) 

 

 

Fritidslärare 5 förklarar att det är viktigt att eleverna är delaktiga i vilka regler och normer 

som leken innefattar för att undvika konflikter. ”Den sociala förmågan framförallt och att 

man ja, att man umgås med andra helt enkelt o lär sig olika regellekar.” 

 

Fritidslärare 2 förklarar här hur de genom att arbeta med eleverna i sitt förhållningssätt till 

varandra, väver in värdegrunden i sin verksamhet. Normer i leken som hon uttalar sig om är 

att eleverna skall bry sig om varandra, visa hänsyn till varandra, visa respekt och detta 

innefattar även att vara en bra kompis. Fritidsläraren visar även medvetenhet om att eleverna 

är olika och har olika behov ute på rasten. Eleverna ses som enskilda individer med egna 
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intressen, sätt att göra saker på och hur de vill delta i leken. Det blir en viktig ingrediens i 

fritidslärarens arbete att få eleverna att delta i leken på lika villkor och att eleverna upplever 

att de har sin plats i praktikgemenskapen. Majoriteten av fritidslärarna samstämmer om att det 

finns behov av att eleverna lär sig hantera motgångar i leken. 

 
Mm, det är ju ett projekt som är eller som vi har jobbat med sen jag började och 

det är just det här att värdegrund liksom så att, man ska vara omtänksam och det 

är många av de här grejerna man tar upp då att man ska vara en bra kompis och 

visa respekt och allt det här, det liksom genomsyrar allt vi gör i rastaktiviteterna 

med för det är så individuellt vad man vill göra och inte vill göra och vad man 

liksom hur man då på sättet man gör det. (…) och då är det vissa som direkt liksom 

vill dela in lag som känner att dom vill att dom är den som är tagare,  att det är 

här ledaren i mig år någonting som syns.(Fritidslärare 2) 

 

Fritidslärare 1 betonar att de undviker tävlingslekar på grund av det negativa inflytandet leken 

för med sig. De ser att den styrda rastverksamheten skall bygga på att undvika konflikter eller 

ha något att göra.  

 
Det är det som de ska vara lag och lite sådana här saker då va så att vi försöker 

väl och också undvika det här med tävlandet för mycket för att det ska bli för 

prestiged utan det ska vara mer bara för stunden och ja ha något att 

göra.(Fritidslärare 1) 

 

Vilket motsäger hur ovansåtende fritidslärare väljer att arbete för att eleverna skall utveckla 

ett accepterat förhållningssätt till varandra i leken. Elever har behov av kunskap av att hantera 

motgångar som exempelvis kan vara att förlora en tävling, som i sin tur kan leda till konflikt 

med sina kamrater, lärdomen i detta blir att hantera konflikten så att leken kan fortgå. 

Fritidslärare 6 säger ”Då blir det oftast lekar eller så blir det stafetter av nåt slag…Då kanske 

det är nån som har jättesvårt att förlora till exempel (…) Då får man ju ta det därifrån så det 

beror lite på vilka som är med.(…) Jag tänker att alla ska kunna vara med”. I leken intar 

eleverna roller exempelvis en ledarroll, problematiken kan uppstå när denna ledarroll ska 

delas med fleralet individer där alla är lika starka i denna ledarroll. Elever som kan hamna i 

skymundan är de elever som inte upplever sin roll lika tydlig eller har kunnat anamma ett 

accepterat förhållningssät till normer och regler. 

 

6.2 För- och nackdelar med fritidslärarnas styrda rastverksamhet 

I intervjuerna framkom fördelar och nackdelar av den styrda rastverksamheten. Den första 

kategorin belyser fördelar som innbär de vuxnas stöd för elevers olika behov för att elever ska 

kunna delta i en praktikgemenskap. Kategorin med nackdelar belyser aspekten då den styrda 

rastverksamheten uteblir. 

 
6.2.1 Fördelar med styrd rastverksamhet 

I denna kategori beskriver fritidslärarna hur deras stöd, med fördel genom styrd 

rastverksamhet, bidrar till att elever utvecklar sitt deltagande i praktikgemenskapen. De 

beskriver även hur detta blir synligt utifrån elevers olika behov av att kunna delta i i den 

styrda rastverksamheten. Fritidslärare 4 beskriver upplevelsen av det vuxna stödet för 

eleverna, ”Jag tror att det är en trygghet, det finns alltid någonting att göra och finns alltid 

någon vuxen man kan gå till där det är någonting och antingen väljer man och iaktta eller så 

är man med och deltar. Så jag tror det är en jättetrygghet”. 
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Fritidslärarna beskriver elevers olika behov av vuxnas stöd på rasten, behoven varierar 

alltifrån fysiska till sociala. De beskriver även hur de arbetar med dessa olika behov de möter 

under rasten i sina aktiviteter. Fritidslärare 3 förklarar ”(…)när vi har en lek så får vi försöka 

anpassa det så att alla kan… va med även sociala svårigheter och den här biten liksom att så 

att de med kommer in och kunna.” Vidare förklarar fritidslärare 2 hur ett fysiskt behov kan se 

ut. 

 
Ja vi har ju en kille som jag kan ta som exempel då som har jätteproblem med sin 

syn som går i klassen, där är det ju väldigt noga med när vi har materiella lekar 

och så att vi tar dom färgerna som han kan se, så vi försöker alltid anpassa leken 

mycket kan alltså, han kan ju göra alla lekar det är bara det att man får fixa lite 

grejer. Och vissa är ju kanske lite för blyga men då försöker vi para ihop dom med 

en kompis så att det blir så att man har alltid det lite i bakhuvudet för att alla ska 

känna att dom är trygga med i sin lek. Så att, speciella färger ibland till vissa och 

ibland för att det är störigt med den här dunkande musiken, då kanske vi tar lite 

lugnare musik när dom har sin rast så att, vi försöker hela tiden tänka för att alla 

ska kunna ha möjlighet att vara med, absolut.(Fritidslärare 2) 

 

 

Fritidslärare 2 belyser det fysiska behov som finns att möta då de arbetar med den styrda 

rastverksamheten. Fritidslärare 4 beskriver behovet av att få observera leken i periferin innan 

de deltar”(…) så kan man titta på när dom andra är med, för så är ju barn också att vissa 

behöver se vissa aktiviteter innan man själv vågar delta och då finns den möjligheten också.” 

Vidare beskriver även fritidslärare 5 behovet av att få observera leken i periferin innan 

eleverna vågar delta i praktikgemenskapen.  

 

Fritidslärare 5 beskriver hur, varför och på vilket sätt det kan se ut när en elev har behov av att 

observera den styrda rastverksamheten, för att sedan på egen hand eller med hjälp av 

fritidsläraren kunna delta på ett sätt som accepteras. 

 
Men där tänker jag också då är det lättare för dom att förstå och titta på, bredvid 

först och sen så kan antingen om nån vuxen som finns i närheten förklara leken 

under tiden eller så förklarar man själv om dom kommer komma, för ibland kan 

även om man har sociala svårigheter så kan man ju ändå vilja va med och leka. Då 

är det ju lättare när det är regler och gå efter, för då är det liksom, det är såhär 

och det är såhär du gör.(Fritidslärare 5) 

 
6.2.2 Nackdelar med styrd rastverksamhet 

I denna kategori belyser fritidslärarna problematiken av att den styrda rastverksamheten 

uteblir eller brist på kontinuitet och vilka konsekvenser detta för med sig. De betonar även 

vilken roll det innebär att vara rastaktivist som bedriver styrd rastverksamhet kontra rastvärd 

som skall ha uppsyn över elever utanför den styrda rastverksamheten. Fritidslärare 7 beskriver 

att rastaktiviteterna uteblir exempelvis vid sjukdom. ”(…) Om jag är borta, om jag skulle 

vara sjuk eller vård av barn… så finns det ingen som tar över rastskoj… utan då uteblir det.” 

 

Fritidslärare 4 beskriver det komplexa i att bedriva styrd rastverksamheten och mötet med de 

olika behoven då kontinuitet uteblir av verksamheten ifall de behöver lämna 

praktikgemenskapen och dess aktivitetet. Fritidsläraren belyser att vi har olika roller när vi 

arbetar med styrd rastverksamhet kontra går rastvärd och dessa behövs ta i beaktning.  

 
(…) Vi har ju rastvärdar som är ute och går runt och rör sig runt om, men det är ju 

dom som håller i rastaktiviteterna som håller i aktiviteten. Så att konflikterna 
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runtomkring är ju rastvärdarna som skall ta eller om det är någon som ramlar och 

skadar sig utan att man kan rikta fokus på just det man ska.(Fritidslärare 4) 

 

Fritidslärare 1 beskriver en förhoppning av att arbeta med styrd rastverksamhet mer 

kontinuerligt. Detta för att eleverna skall bli medvetna om när var och hur den styrda 

rastverksamheten äger rum. 

 

Jag hoppas ju ändå att dom vet, att förhoppningsvis kan man köra lite 

regelbundet om man inte kan köra en hel vecka så vissa dagar eller tider att 

dom, dom vet att det här händer .(Fritidslärare 1) 

 

6.3 Fritidslärares upplevelser av styrd rastverksamhet som en inkluderande 
verksamhet för eleverna 

I följande kategori beskriver fritidslärarna hur den styrda rastverksamheten har bidragit till en 

inkluderande verksamhet som generat en trygg träffpunkt och praktikgemenskap för elever att 

gå till. Fritidslärarna belyser olika anledningar till varför eleverna väljer deras 

praktikgemenskap. I andra kategorin belyser fritidslärarna eleverna som väljer att vara 

ensamma och vilken anledning de upplever att detta beror på. De belyser även hur den styrda 

rastverksamheten har bidragit till att bli en inkluderandeprocess för ensamma elever.  

 
6.3.1 En trygg träffpunkt som bidrar till en praktikgemenskap 

Fritidslärarna beskriver vidare att efter en tids arbete har den styrda rastverksamheten bidragit 

med en inkluderande praktikgemenskap på rasten dit elever känner sig trygga att gå samt att 

visa hänsyn till varandra. Fritidslärare 7 beskriver synligheten av detta ”(…)dom väntar in 

varandra …och det är också en trygghet å dom vet att vi väntar in dom och dom tar hand om 

varandra helt enkelt”. 

 

Fritidslärare 5 beskriver praktikgemenskapen, som den styrda rastverksamheten bidragit till, 

accepterad att gå in och ut i. En praktikgemenskap som finns till hands när de känner att de 

inte har något annat alternativ. Denna praktikgemenskap med ett öppet socialt klimat bidrar 

till en trygghet på skolgården för eleverna. 

 
 

Det tror jag påverkar positivt. För att du vet, vet du att det finns en aktivitet ute så 

behöver du heller aldrig bekymra dig om att det kanske inte, ska, om det är någon 

som känner att jag går själv på rasten så behöver dom inte känna att jag inte har 

någonting att göra på rasten. Utan då kan man alltid välja att vara med på den 

styrda aktiviteten istället och ändå få en gemenskap och hitta någon i nån annan 

klass eller nån som man kan bli kompis med.(Fritidslärare 5) 

 

 

Fritidslärare 4 beskriver att tryggheten som praktikgemenskapen tillför, ligger i 

valmöjligheten det vill säga ett eleven får välja själv. Den styrda rastverksamheten sker inte 

under tvång utan viljan styr huruvida eleven vill delta eller att leka själv, vilket genererar en 

trygghet för individen.  

 
 (…) det blir en gemenskap. Det finns någonting att göra sen är det ju en del som 

väljer att leka själva också. Och det är ju det helt okej för rasten är ju ändå frivillig 

alltså hitta vad man vill göra själv men det finns ändå ett alternativ, det hoppas jag 

är en trygghet för dom barnen som inte vet vad de ska göra.(Fritidslärare 4) 
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Vidare har fritidslärare 4 observerat att den styrda rastverksamheten bidrar med att eleverna 

leker mer över sina egna praktikgemenskaper. Eleverna har tagit del av den inkluderande 

processen den styrda rastverksamheten medför och implementerat i sina egna 

praktikgemenskaper. 

 
 (…) dom leker kanske mer över gränserna, är det en rastaktivitet som erbjuda som 

man vill leka så tänker man kanske inte på vem man leker med utan att man leker 

för att man vill leka just den leken och att det är roligt så det tror jag är lite mer 

över gränserna. (Fritidslärare 4) 

 

Fritidslärarna berättar att den styrda rastverksamheten bidrar till nya gruppkonstellationer och 

nya bekantskaper som sträcker sig över gränserna. Eleverna möter elever från olika årskurser 

vilket innebär att eleverna leker över gränserna samt att det finns relationer som utvecklas 

vidare och följer med in i andra verksamheter i skolan till exempel från skola till fritids. 

Fritidslärare 2 beskriver ”(…) när dom kommer till oss på eftermiddagarna för då kan de va 

att dom lekt nån på rasten med nån dom kanske inte brukar leka med från olika klasser och 

såhär, då fortsätter ju de genomsyra det hela dagen.” 

 

Fritidslärare 4 förklarar att genom sitt arbete med de styrda rastaktiviteterna, bidrar detta till 

att eleverna möter andra elever från andra klasser, vilket genererar  nya möten, som på längre 

sikt  leder till nya relationer. 

 
Vi försöker ju få med allihopa och va med och vet att varje klass hämtar ju ett sånt 

där papper där det står vad det erbjuds. Så då pratar ju dom med varandra även 

om det att nu ska vi ut på rast och så är det det här som erbjuds och då behöver 

inte dom som kanske inte har någon kompis eller inte har någonting att göra 

fundera på vad som händer, utan dom vet redan innan och då kan dom gå till den 

träffpunkten då eller den personalen som håller i det. Och vet att där finns det 

någon som jag kan antingen vara med och leka med eller stå och 

prata.(Fritidslärare 4) 

 

En viktig del i fritidslärarnas arbete är att eleverna känner sig delaktiga och inkluderade i den 

styrda rastverksamheten som erbjuds tillsammans med övriga elever som deltar. Fritidslärare 

fem beskriver att efter en tids arbete med rastverksamheten expanderar gruppen med nya 

deltagare, ”(…)alltså det är inte samma som kommer varje heller varje vecka så det är med 

lite roligt och då är det lite blandade åldrar med så att det blir ju ändå, det känns som att jag 

får med mig fler och fler och lite blandat. ” 

 

Fritidslärare 2 berättar vidare hur den styrda rastverksamheten har bidragit till att eleverna 

deltar över gränserna mellan kompisgrupper som finns på skolgården och hur detta utvecklats 

till att bli mer accepterat att röra sig mellan grupperna. 

 
Ja innan kunde man se speciella klickar alltså kompisgäng som bara höll ihop och 

kanske va lite såhär mot dom andra och så. Men nu är det, det är fortfarande 

några gäng som gillar att gå ihop men dom släpper in andra, det gjorde dom inte 

innan.(Fritidslärare 2) 

 

En bidragande orsak till att dessa nya möten utvecklats vidare beskriver fritidslärare 7 är  
 

(…) socialt…det ja känner är ju att dom börjar lära varandras namn igenom 

klasserna…dom vet inte vad (…) vissa hette i andra klasser(…) som dunken till 

exempel då måste man säga dunk för.. för Calle till exempel å då frågar dom ju 
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mig vad är det han eller hon heter nu… och  så lär vi oss namn…det är en otrolig 

trygghet att veta(…) vi andra heter liksom så eller i klasserna där 

också.(Fritidslärare 7) 

 

Fritidslärare 7 beskriver här utvecklingen av gruppdynamiken när de leker och lär varandras 

namn, vilket bidrar till trygghet i gruppen samt utvecklar det nya mötet till en igenkänning vid 

nästa tillfälle eleverna möts, vilket genererar en inkluderingsprocess. 

 
6.3.2 Ensamma elever 

I intervjuerna berättar fritidslärarna om ensamma elever på rasten och hur dessa blir synliga i 

deras arbete. Fritidslärare 7 beskriver ”(…) dom ensamma eleverna söker ju sig till en och 

ställer sig gärna då och tittar på… dom som också är ensamma, osäkra då kanske… som inte 

vågar riktigt o delta från början”. Fritidslärare 4 beskriver även behovet elever har att få vara 

ensam på rasten och inte umgås med övriga elever på skolgården. Detta beskriver lärarna 

vidare är ett eget val som bidrar till deras välmående för stunden.  

 
Jag skulle nog säga att det är samma barn som kan vara ensamma nu som var det 

förut. Och jag tror att dom barnen känner att dom mår bra av det och vill göra det 

själva oavsett om jag erbjuder en aktivitet eller inte. Men som sagt vi är så olika, 

vissa barn behöver rensa hjärnan på ett visst sätt och vissa andra behöver göra det 

med gemenskap på fysisk aktivitet. Vi är alla olika.(Fritidslärare 4) 

 

Vidare förklarar Fritidslärare 2 behovet att få leka sin egen lek med sina egna regler och då 

eleven inte klarar av att leka på andras villkor. 
 

(…) sen har vi vissa elever som vi vet vill vara ensamma som har lite specialbehov 

vi har en kille, han vill alltid leka häst han går i sexan, så han går till sin punkt sen 

ser det ut som att han är jätteensam och lite nere och såhär, men de e hans sätt hur 

han hanterar, hur han vill ha det för han fixar inte att vara med och leka med dom 

andra och då är han nöjd i det. Han är i sin egna liksom värld, och då får man låta 

det vara sådär.(Fritidslärare 2) 

 

Fritidslärarna beskriver elever som har behov av att få vara ensamma på rasten utan att 

ifrågasätta deras val. De förklarar att detta val eleverna gör är för deras eget välbefinnande. 

Fritidslärare 3 påtalar dock att det finns en komplexitet i att upptäcka dessa elever. ”Jag vet 

faktiskt inte varför eleverna väljer att vara själva.. Kan ju tänka att det är någonting, att dom 

har någonting i huvudet, någonting de behöver tänka igenom.” Vidare berättar fritidslärare 7 

hur den styrda rastverksamheten bidragit till de ensamma eleverna som ej valt sin ensamhet 

på rasten och hur dessa kommer in i gemenskapen med övriga deltagare på rasten. 

 
(…)för du har dom här eleverna som sitter o funderar innan dom ser att klockan 

börjar närma sig tjugo över nio men jag har faktiskt ingen och vara med på 

rasten… vad ska jag göra då… eller jag har ingenting att göra på den rasten… då 

vet man att xxx har igång rastskoj.(Fritidslärare 7) 

 

Fritidslärarna beskriver att de ensamma eleverna har genom de styrda rastaktiviteterna givits 

möjlighet att delta i gemenskapen som har utvecklats. Men de beskriver även att dessa elever 

behöver uppmuntras och motiveras till att delta då detta ej sker självmant. Fritidslärare 2 

berättar vidare att detta visar sig då dessa ensamma elever gärna vill delta, men saknar 

förmågan att själva ta initiativet.  
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(…) men dom andra barnen som man kanske undrar över, varför går hon 

själv, man frågar liksom vill du vara med och leka eller så ropar man, nu 

har vi rastaktiviteter kom och lek, så att man alltid försöker uppmärksamma 

även dom ensamma eleverna så dom får möjlighet och lite stöttning och 

kanske då inte vågar riktigt, men vill du vara tagare idag, ja så att man får 

med dom också i leken.(Fritidslärare 2) 
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7 Analys 

Analysen grundar sig på våra undersökningsfrågor samt syfte mot resultatet. Syftet med vår 

studie är att synliggöra fritidslärares syn på formandet av elevers praktikgemenskaper samt 

inkluderandet av ensamma elever med specifikt fokus på rasten. Vi vill öka förståelsen för 

varför fritidslärarna arbetar med styrd rastverksamhet, hur en inkluderingsprocess av olika 

deltagande blir synlig i deras arbete och vilka för- och nackdelar det finns med den styrda 

rastverksamheten. Analysen kommer att följa samma kategorier som resultatet  och analysen 

kommer kopplas till vår teorianknytning.De undersökningsfrågor vi skall analysera resultatet 

emot är följande: 

 

• Vad är fritidslärarnas syfte med styrd rastverksamhet? 

• Vilka för- och nackdelar upplever fritidslärarna med styrd rastverksamhet? 

• Hur upplever fritidslärare som bedriver styrd rastverksamhet att det blir en inkluderande 

verksamhet för eleverna? 

 

7.1 Fritidslärarnas syfte med styrd rastverksamhet 

Fritidslärare 2 förklarar att syftet med rastverksamheten är att få en trygg och lugnare 

skolgård. Fritidsläraren förklarar vidare att innan de startade den styrda rastverksamheten 

fanns det oro på rasten vilket bidrog till mycket konflikter som hade en tendens att följa med 

in i klassrummet och hämma lärandet under skoltid. Fritidslärare 7 påtalar även att eleverna 

behöver ha något att göra på rasten. Genom att fritidslärarna erbjuder styrd rastverksamhet har 

det skett en minskning av konflikter och ett bättre klimat på skolgården. Fritidslärare 2 belyser 

att den styrda rastverlsamheten har bidragit till en minskning av konflikter och ett bättre 

socialt klimat. Det lärande som har skett i den styrda rastverksamheten är ett situerat lärande 

vilket tillhör Wengers sociala teori om lärandet som Jensen (2011) förklarar att lärandet som 

sker är förbundet till en situation. Lärandesituationer genom den styrda rastverksamheten blir 

exempelvis hur vi deltar i en praktikgemenskap och vilket förhållningssätt vi har mot 

varandra. Det situerade lärandet som skett genom den styrda rastverksamheten ses som en 

inkluderingsprocess där eleverna genom Legitimt perifert deltagande tillgodogjort sig normer 

och regler. som Jensen (2011) förklarar från Wengers teori, grundar sig på att fritidslärarna 

fungerar som en vägledare i praktikgemenskapen så att eleverna som är deltagarna lär in de 

kompetenser som är nödvändiga för ett deltagande. Det är avsaknaden av dessa kompetenser 

som bidragit till oron på rasten. Dessa kompetenser som efterfrågas är förhållning till normer.  

 

Fritidslärare 2, 4, 5, och 7 belyser vikten av att elever förhåller sig till normer och regler även 

i praktikgemenskapen. Det är en viktig komponent för att konfliktminskning skulle bli möjlig. 

Wenger (2010) förklarar att i vårt deltagande i praktikgemenskaper lär vi in normer och regler 

som är nödvändiga och som sker i en anpassningsprocess. Det är denna anpassningsprocess 

genom Legitimt perifiert deltagande som slutligen har bidragit till en inkludering i 

praktikgemenskapen. Wegner (2010) beskriver att eleverna utforskar praktikgemenskaper 

som sker inom denna process och som i förlängningen genererar en meningsfull tillvaro vilket 

innebär inkludering. För att bygga en meningsfull tillvaro behöver eleverna tillgodogöra sig 

kompetenser för att kunna samspela i en praktikgemenskap. Dahl (2014) förklarar att en 

negativ aspekt av detta samspel är då inlärningsprocessen misslyckas och detta genererar i sin 

tur hinder för inlärningen. Hon beskriver utifrån Wengers sociala teori att delaktighet samt 

deltagande inte endast är av godo, utan kan orsaka meningsskiljaktigheter och konflikter.  
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Kane (2015) bekräftar behovet av förhållningssätt, normer och regler som ett medvetet 

skapande för att få struktur i praktikgemenskaper och deras aktiviteter. Sandberg (2002) 

instämmer att deltagandet i praktikgemenskapen bör ske på lika villkor för att undvika 

konflikter. För att uppnå dessa lika villkor är fasta regler och normer inom 

praktikgemenskapen en viktig ingrediens. Fritidslärarnas upplevelser av införandet av den 

styrda rastverksamheten har inlärningen av förhållningssätt, regler och normer bidragit till ett 

bättre klimat på rasten samt att eleverna har fått struktur i praktikgemenskapen. 

 

7.2 För- och nackdelar med fritidslärarnas styrda rastverksamhet 

Fritidslärare 2, 4, och 5 belyser fördelarna med att det finns vuxenstöd i den styrda 

rastverksamheten. Fritidslärare 2 förklarar behovet av att läraren anpassar den styrda 

rastverksamhetens aktivitet utefter elevers fysiska behov. Fritidsläraren ger exempel på att 

anpassa med färger, då en deltagande elev inte ser alla färger. Detta anpassning genererar en 

inkludering fastän att eleven inte innehar samma fysiska förmågor som övriga deltagare. Hade 

fritidsläraren inte anpassat aktiviteten, hade detta kunnat resultera i en exkludering eftersom 

eleven inte kan delta på lika villkor som övriga elever. Dahl (2014) förklarar att 

anpassningsprocessen som sker i Wengers teori skapar gränser för hur hur vi inkluderar eller 

exkluderar. Fritidsläraren anammar en anpassningsprocess som inkluderar eleven i sitt arbete 

med den styrda rastverksamheten. Anpassningsprocessen som sker görs via ett legitimt 

perifiert deltagande  där fritidsläraren styr förhållningssättet som eleverna sedan skall 

anamma. Fritidslärare 5 beskriver behovet elever har att få observera praktikgemenskapen i 

den styrda rastverksamheten, innan ett deltagande sker. Observationen görs för att kunna ta in 

normer och regler som sedan används i en anpassningsprocess. Deltagandet som sker enligt 

Wengers (2010) teori är att eleven inleder med ett perfiert deltagande där en 

anpassningsprocess börjar för att sedan leda till ett centralt deltagande. Jarett (2013) förklarar 

i sin artikel att resultat i USA visar att arbete med styrd rastverksamhet har påverkat elever 

positivt till att kunna delta i praktikgemenskaper med andra elever. Resultatet grundar sig på 

att en lärare har funnits till hand för att stötta elever i den styrda rastverlsamheten. Haapalas 

(2014) studie bekräftar att den pedagogiska aspekten på rasten är gynnsam för elevernas 

deltagande i praktikgemenskapen. 

 

En nackdel som fritidslärare 4 beskriver i deras arbete är då aktiviteternas kontinuitet blir 

rubbad samt då de blir avbrutna i sitt arbete på grund utav konflikter som sker runt om 

aktiviteten. När fritidslärare 1 talar om kontinuitet, förklarar de en önskan om att få utföra sina 

aktiviteter på punktfasta tider och dagar, då denna kontinuitet blir en trygghet för eleverna. 

När aktiviteterna uteblir eller inte är punktfast hämmar detta den situerade lärandeprocessen 

som Bliding (2004) förklarade ovan är processen i behov av att få kontinuitet och upprepning 

för att lärandet skall bli meningsfullt. En annan aspekt som stör det situerade lärande blir när 

fritidslärarna måste lämna aktiviteten för att lösa en annan konflikt som skett på skolgården 

vilket resulterar i att strukturen störs och eleverna blir lämnade ensamma till att hantera 

konflikter som kan uppstå. De betonar skillnader i deras pedagogiska roller på rasten 

beroende på om du är rastvärd eller rastaktivist och vad din uppgift består av.  

 

Uppdelandet av rollerna innebär att du som rastvärd hanterar eleverna som befinner sig i det 

marginella deltagandet utanför den styrda rastverksamheten i en egen lek och rastaktivisten 

hanterar eleverna som befinner sig i det centrala eller perifiera deltagandet i den styrda 

rastverksamheten. Lindblad (1993) varnar för att styra upp skolgården för pedagogiskt då en 

negativ utgång kan bli att lekarna styrs utifrån ett vuxenperspektiv istället för elevernas. Hon 

betonar att rasten är elevers frirum och skall spegla deras behov av att få ingå i ett socialt 
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sammanhang. Tar de vuxna över för mycket kan det resultera i att eleverna blir fråntagna sitt 

frirum till att utvecklas i sin egen takt. 

 

7.3 Fritidslärares upplevelser av styrd rastverksamhet som en inkluderande 
verksamhet för eleverna 

Fritidslärare 2, 4, 5 och 7 upplever att med styrd rastverksamhet har eleverna utvecklat ett 

inkluderande förhållningssätt. Detta har utvecklats genom att eleverna umgås över gränserna 

mellan deras praktikgemenskaper samt det öppna klimatet som råder i den styrda 

rastverksamhetens praktik gemenskap. Exempelvis förklarar fritidslärare 5 att eleverna känner 

trygghet till den styrda rastverksamhetens gemenskap då de kan välja att gå dit när de vill och 

alltid är välkomna. Fritidslärare 7 beskriver inkluderingen av att eleverna kommer ihåg 

varandra och väntar in varandra innan den styrda rastverksamheten drar igång. Fritidslärare 4 

beskriver att elevernas egna praktikgemenskaper har öppnat upp för inkludering av nya 

deltagare. Fritidslärare 2 samstämmer med fritidslärare 4 om att eleverna nu inkluderar nya 

deltagare i sina praktikgemenskaper och detta genomsyrar hela dagen. Wenger (2010) 

förklarar att vi förhandlar om vår tillhörighet till praktikgemenskaperna, detta kan tolkas som 

att eleverna identifierar sig med vilken roll de får i gemenskapen. Förhandlingen generar en 

identifiering till en eller flera praktikgemenskaper. På skolgården och rasten bildas flera 

praktikgemenskaper och för att tillgodogöra sig det situerade lärandet, krävs deltagande som 

är ett direkt förhållande till gemenskapen. Genom deltagandet utvecklas identitetsrelationer 

till gruppen, vem är jag här och vilka är de andra. Ett aktivt deltagande blir en direkt 

erfarenhet av kompetensregler och normer inom den praktikgemenskapen eleven deltar i, 

vilket resulterar i vilket förhållningssätt deltagarna får till varandra. Genom  de styrda 

rastaktiviteterna har de i denna praktikgemenskap med stöd av fritidslärare, tillgodogjort sig 

det förhållningssätt som råder inom denna praktikgemenskap genom olika deltagarstadier. De 

olika deltagarstadierna som arbetats med inom den styrda rastverksamheten har bidragit till en 

inkluderingprocess och ett positivt inkluderingsklimat bland eleverna på rasten och deras 

andra praktikgemenskaper. Kane (2015) bekräftar att för att kunna lära genom leken så måste 

de veta hur det skall leka. Vilket vi kan likna med inkluderingsprocessen som skett i den 

styrda rastverksamheten. För att eleverna skall kunna delta behöver de veta hur det ska delta i 

praktikgemenskapen samt lära sig dens förhållningssätt och regler. Hon beskriver 

fortsättningsvis att det finns ett behov av vuxet stöd för att elever skall knäcka koderna för att 

kunna delta i praktikgemenskapen. Bliding (2004) påtalar att bestämda aktiviteter ger positiva 

resultat på individers förhållningssätt gentemot varandra. Genom upprepade aktiviteter 

tillsammans uppstår normer och regler för hur individerna skall förhålla sig till varandra. 

Fritidslärarnas arbete med den styrda rastverksamheten och dess upprepning av aktiviteter har 

bidragit till att ett positivt gemensamt förhållningssätt mot varandra har växt fram, detta har 

då genererat i ett positivt inkluderingsklimat. 

 

De ensamma eleverna berättar fritidslärare 2 och 7  beskriver hur vissa av de ensamma 

eleverna har blivit synliga genom den styrda rastverksamheten. Fritidslärare 7 berättar att de 

ensamma eleverna söker sig till de styrda rastverksamheterna och känner en trygghet till att 

våga delta i den praktikgemenskapen. Fritidslärare 2 berättar att genom den styrda 

rastverksamheten har deltagande elever observerat de ensamma eleverna och bjuder in dessa 

till den styrda rastverksamheten vilket blir en synlig inkluderingsprocess.  

 

Fritidslärare 3 visar en medvetenhet om denna komplexitet som finns bland dessa ensamma 

elever som väljer det marginella deltagandet som enligt Wenger (2010) är ett deltagande helt 

utanför praktikgemenskapen och som inte kan leda till ett centralt deltagande. Det fritidslärare 
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2 och berättar är att de ensamma eleverna rör sig mot ett perifert deltagande vilket då kan leda 

till ett centralt deltagande. Eleverna som blir synliga i det periferta deltagandet är de som 

observerar leken för att kunna ta till sig normer och regler som krävs för ett centralt 

deltagande. När dessa elever har förstått dessa, möjliggör detta ett centralt deltagande i 

gemenskapen med övriga deltagare.  

 

Fritidslärare 2 och 4 berättar även att det fortfarande finns elever som väljer att vara i det 

marginella deltagandet. Det är elever som självmant valt att vara ensamma på rasten av olika 

anledningar. Fritidslärare 2 berättar om en elev som har behovet av att få göra sina egna 

aktiviteter på egna villkor, då eleven har problem att förhålla sig till andras regler och normer 

än sina egna. Fritidslärare 4 berättar att ibland kan elever behöva lugn och ro eller har något 

de behöver reflektera över för alla är olika och har olika behov. Lindblad (1993) ser en fara av 

att de vuxna skall ta över skolgården och ta ifrån eleverna deras frirum. Skolgården och rasten 

är elevers frirum som skall spegla elevers behov för stunden exempelvis att få ingå i ett socialt 

sammanhang eller att få vara ifred och vila huvudet. Denna aspekt är något fritidslärarna visar 

en medvetenhet om då de förstår att elever har behov av att vara ensamma.  
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8 Diskussion 

Diskussionsdelen har vi valt att dela upp i tre delar. I den första delen presenteras vår 

resultatdiskussion där återfinns fritidslärarnas svar på våra undersökningsfrågor till vårt 

resultat samt vad vi saknar mer information om. Andra delen är vår metoddiskussion där vi 

diskuterar vårt val av metod samt hur vi förhåller oss till den kritiskt. I den tredje delen 

presenteras våra tankar om vad en vidare forskning kan innehålla.   

 

8.1 Resultatdiskussion 

Vår studies resultat visar att fritidslärarnas arbete med styrda rastaktiviteter har medfört en 

förändring hos eleverna och deras praktikgemenskaper. Förändringen innefattar att de leker 

bättre över gränserna, det vill säga med elever som de annars inte lekt tillsammans med på 

eget initiativ, vilket gör en inkluderingsprocess synlig. Utvecklingen fritidslärarna har 

upptäckt bland eleverna innefattar de elever som befinner sig periferin samt de som finns i 

marginalen. Dessa elever befinner sig på dessa platser av egen fri vilja och får stöd av en 

vuxen för att kunna bryta detta mönster och hjälp att förhandla om sitt deltagande. De 

ensamma elever som inte lyckats förmedla sig själva visade sig vara svårt för fritidslärarna att 

uppfatta, samt hur de skall arbeta med dessa elever så att de blir delaktiga i gemenskapen. 

 

Det framkom att konflikterna som skedde på skolgården följde med in i klassrummet och 

påverkade lärandet. Jarrett (2013) skriver att rast skall ha en positiv inverkan på lärandet i 

klassrummet. Vilket framkom i vårt resultat, att rastens oroligheter följde med in och hade en 

negativ påverkan. Hapaala (2014) betonar att aktiviteter har en positiv inverkan på elever och 

deras skolgång vilket vi kan koppla till att för att få en positiv inverkan på lärandet i skolan 

finns behovet av att det finns meningsfulla aktiviteter på rasten som ger elever stimulerande 

upplevelse för att sedan finna ro i klassrummet. Fritidslärarna beskriver att efter deras arbete 

med rastaktiviteterna har detta genererat ett positivt resultat på lärandet i klassrummet. Rasten 

finns det behov av, men även behov av att göra den till en meningsfull stund. Björklid (2005) 

betonar att utemiljön på skolgården är viktig och skall finnas som stimulerande för eleverna. 

Dock påtalar Lindblad (1993) att vi ska vara aktsamma för att göra skolgården och rasten till 

en pedagogisk arena då detta kan hämma elever som har behovet av lugn och ro eller egna 

aktiviteter. I resultatet framkom det att elever med behov av att vara ensamma fanns på dessa 

skolor och tas hänsyn till. Fritidslärarna är medvetna om att de finns och vilka behov de har, 

men de berättar inte vidare hur de arbetar med ensamma elver. 

 

En negativ aspekt av att eleverna inte kontinuerligt erbjuds styrd rastverksamhet på rasterna, 

då exempelvis fritidslärarna är frånvarande en längre period, är att eleverna blivit beroende av 

dessa aktiviteter och inte vet vad de skall ta sig för. Syftet med rastaktiviteterna är att få ett 

bättre socialt klimat med färre konflikter, så förhoppningen är att eleverna ska lyckas 

bibehålla denna positiva inkluderingsförmåga som är nödvändig för att kunna samspela. 

 

Val av teori, kopplat till vår studie upplever vi varit en hjälp till att förstå 

inkluderingsporcessen som sker i den styrda rastverksamheten utifrån fritidslärarnas 

berättelser. Det som blev synligt för oss var Wengers (2010) sociala lärandeteori som 

beskriver kompetenser som är nödvändiga för att delta i praktikgemenskaper vilket kan liknas 

vid förhållningssätt till olika grupper, vilket genererar en minskning av konflikter samt ett 

inkluderande klimat.  
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Vidare förklarar han hur dessa kompetenser inkluderar eller exkluderar elever i 

praktikgemenskaper, till exempel avsaknad av kompetenser som tillhör en viss 

praktikgemenskap kan genera en exkludering om fallet inte är att eleven engagerar sig i 

praktikgemenskapen och anpassar sig till praktikgemenskapen som generar kompetenser. 

Detta förklarar Wenger (2010) är en anpassningsprocess vilket fritidslärarna ofta upplever 

sker i periferin, som innehåller deltagande och utvecklande av tillhörighet i en gemenskap.  

  

Det vi kan utläsa av samtliga intervjupersoner är att vuxenstödet som erbjuds i samband med 

rastaktiviteterna är positiv för samtliga på skolgården. Avsaknad av detta vuxenstöd kan 

resultera i att de elever som är ensamma inte uppmärksammas, eftersom de befinner sig i 

marginalen. Dessa elever kan inte självmant bli deltagare utan är i behov av en vuxen, som i 

vårt fall är fritidsläraren, för att de ska känna sig trygga i gruppen. För dessa elever är 

rastaktiviteter nödvändig för att få en meningsfull rast och få kunna känna delaktighet 

tillsammans med andra. Friends rapport (2016) tar upp vikten av vuxennärvaro där en plats 

upplevs otrygg. I rapporten framkom även att elever känner sig oroliga över att vara ensamma 

på rasten vilket fritidslärarnas arbete har haft en positiv riktning genom deras upplevelser. 

Fritidslärarna belyser sin medvetenhet om de ensamma eleverna och att en del av dessa väljer 

ensamheten före gemenskapen. Men det finns fortfarande elever som vill välja gemenskapen 

och är i behov av fritidslärarnas stöd, vilka fritidslärarna upplever som svårfångade.  

 

De elever som befinner sig i marginalen ligger svårigheten i hur vi kan erbjuda dessa en 

praktikgemenskap, då de inte alltid väljer att vara med eller de föredrar att leka ensamma. Ska 

vi låta dessa elever befinna sig själva eller bör vi agera på denna ensamhet. Hur vet vi om 

eleven mår dåligt av att vara ensam, skulle denna elev må ännu sämre om vi hela tiden 

försöker få med eleven in i en gemenskap som denna inte vill vara delaktig i. Frågan kvarstår 

hur vi som fritidslärare kan arbeta fram individanpassade förhållningssätt till dessa elever. 

Hur blir vi medvetna om deras utvecklingsprocess när de befinner sig för sig själva. Det 

pedagogiska ögat upplever vi inte räcker dit i dagsläget, baserat på fritidslärarnas svar. 

 

8.2 Metoddiskussion 

En kvalitativ anstats var en lämplig metod för vår studie då vi undersökte fritidslärarnas 

upplevelser med deras rastverksamhet samt hur de upplevde att den bidrog till inkludering 

samt vilka för- och nackdelar den förde med sig. Vi behövde samla in ett rikt material om 

fritidslärarnas upplevelser som förklarar fenomenet för att kunna undersöka på djupet, vilket 

en kvantitativ ansats endast hade gett oss ytlig information av det vi ville undersöka. 

Denscombe (2016) förklarar att en kvalitativ ansats är att föredra då syftet är att undersöka 

erfarenheter och komplexa frågor på ett djupare plan, vilket genererar en priviligierad 

information där ansatsen ger oss möjlighet att möta nyckelpersoner som besitter kunskap 

baserad på deras erfarenheter. Fritidslärarna har gett oss information om hur olika delar 

hänger samman och fungerar med styrd rastverksamhet.  En konsekvens av dessa intervjuer 

kan dock vara att intervjupersonernas svar baseras på tycke snarare än deras handling. Detta 

kan orsaka att vi inte får fram den exakthet som är önskvärt, då validiteten i vår studie kan 

ifrågasättas.  

 

Intervjupersonerna i vår studie arbetade i olika kommuner och kände inte till varandras 

arbetssätt. Trots detta var deras svar likvärdiga och upplevelsen om varför rastaktiviteter 

påbörjades, delades av samtliga fritidslärare. En negativ aspekt av detta är att fritidslärarnas 

svar inte blev så nyanserade och svarsfrekvensen av frågan om ensamma elever resulterade i 

vårt tycke något tunt material, då de uppfattade frågan olika och ansåg denna som svår att 

tolka. Då vissa av fritidslärarna hade en tendens att komma ifrån ämnet under intervjun, 
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behövde vi stundtals leda tillbaka intervjupersonen till aktuell fråga vilket kan orsakat en viss 

påverkan av vårt resultat.  

 

Vår studie belyser hur elevers deltagande och inkluderingsprocess påverkas av den styrda 

rastverksamheten, och varför de arbetar med detta. Studiens resultat kan användas som en 

utvärdering kring fritidslärarnas arbete med inkluderingsklimat på rasten med styrd 

rastverksamhet. Studiens resultat kan förhoppningsvis få fritidslärare som inte arbetar med 

styrd rastverksamhet, att se verksamheten som en möjlighet att implementera detta arbetssätt i 

skolverksamheten. Tidigare forskning belyser just hur kamratkulturer är komplext och svårt 

för elever att på egen hand bryta upp inarbetade gruppkonstellationer. Studien belyser hur 

lärare aktivt kan arbeta med att bryta mönster av negativ karaktär, med hjälp av styrd 

rastverksamhet som verktyg. 

 

Nackdelarna beskriver Demscombe (2016) är att den småskaliga forskningen är svår att 

generalisera då studien endast innehåller fåtal enheter av intervjupersoner. Studien kan bli 

svår att implementera och jämföra med andra skolor där det råder andra sociala behov samt 

har andra förutsättningar, till exempel högre elevantal än de skolor och fritidslärare vi använt 

oss av i vår studie. Vi anser att studien kan användas som inspiration för skolor och 

fritidslärare som intresserar sig för arbete med styrd rastverksamhet. 

 

8.3 Vidare forskning 

Vi har i vår studie utgått från ett lärarperspektiv av hur rastverksamhet bidrar till en 

inkluderingsprocess. En vidare studie kan vara att koncentrera sig utifrån ett elevperspektiv 

för att nyansera hur och varför styrd rastverksamhet är meningsfullt för dem. En sådan studie 

kan med fördel utföras som en etnografisk studie där du som studerar fenomenet är med och 

upplever utvecklingen på plats under en längre tid. Med en sådan studie finns möjlighet att 

kunna fånga de ensamma eleverna samt vad de värderar som viktigt och meningsfullt.  
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10 Bilagor
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Bilaga 1 

Intervjuguide. 

 

Syfte med styrd rastverksamhet 

 Varför började ni med styrd rastverksamhet? 

 Vad tänker ni när ni planerar en aktivitet? Vilket syfte, kan du ge några 

exempel? 

 Vilka mål har ni med er verksamhet? 

 Finns det några speciella förmågor som ni vill att elever skall utveckla, kan ni 

förklara varför just dessa förmågor? 

 Upplever ni några hinder på skolgården ur ett miljöperspektiv? Hur hanterar ni 

detta?  

Arbetssätt och elevers delaktighet. 

 Hur länge har ni bedrivit styrd rastverksamhet på skolan? 

 Hur många dagar i veckan och vilka raster har ni de styrda rastverksamheterna? 

– Varför har ni valt att ha det så? Varför just de rasterna? 

 Är det obligatoriskt för eleverna att medverka i de styrda aktiviteterna? Varför 

då? 

 Hur arbetar ni ifall det inte är några elever som vill delta i de styrda 

aktiviteterna? 

 Är eleverna delaktiga i planering av aktiviteterna? – Hur isåfall? 

 Upplever ni att det finns några svårigheter med att bedriva rastverksamhet? Kan 

du ge exempel? 

 Hur skapar ni aktiviteter för alla? Hur möter ni exempelvis motoriska och 

sociala svårigheter i era aktiviteter? 

Erfarenheter av styrd rastverksamhet 

 Vad tror ni den styrda rastverksamheten medför till eleverna? 

 Hur såg det ut innan på rasterna och för eleverna? 

 Vilka positiva effekter har ni upplevt av den styrda rastverksamheten? Har ni 

upplevt några negativa? – Kan ni ge exempel?  

 Hur upplever du att du som pedagog har utvecklats av den styrda 

rastverksamheten? 

 Har du arbetet med styrda rastaktiviteter eller liknande förut? – Känner du någon 

som arbetat med detta som du hämtat inspiration ifrån? 

Elevers sociala utveckling 

 Vad har ni sett för skillnader i utvecklingen hos eleverna sedan ni började arbeta 

med styrd rastverksamhet? 

 Hur upplever ni att den sociala miljön på skolgården är idag? Hur var den förut? 

 Hur upplever du att det har påverkat elevers sociala utveckling? (Hur har elever 

utvecklats socialt av den styrda rastverksamheten?) 

 Hur upplever ni elevers sociala liv idag? Kan du ge några exempel på hur detta 

blir synligt? - Hur såg det ut innan? 

 Hur tror ni att det påverkar den enskilde individen med att ha styrda aktiviteter 

på rasten? 
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 Hur upplever ni ensamma elever på rasten idag? Hur upplevde ni ensamma 

elever på rasten förut? 

 

 Om ni skulle förklara er upplevelse av den styrda rastverksamheten med tre ord, 

hur skulle du beskriva det då? 

 

Hjälpord  

 

 Hur menar du då? 

 Kan du förklara det lite närmare? 

 Hur tänker du då? 

 Skulle du kunna utveckla? 

 Kan du ge några exempel? 

 Vilken uppfattning har fritidsläraren om det vi frågar efter?  
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Bilaga 2 

Missivbrev. 

 
. 

Hej! 

Vi heter Emma Jönsjö och Marie Petersson, vi läser just nu sista terminen på 

grundlärarutbildningen med inriktning mot fritidshem. Vi skriver nu vårt självständiga 

arbete som riktar sig mot ämnet rastverksamhet. Vi vill i vår studie undersöka vilka 

erfarenheten, med vilket syfte fritidslärarna bedriver rastverksamhet samt vad detta har 

för effekter på elevers sociala utveckling och sociala samspel.  

I vår studie är vi i behov av att intervjua ett antal fritidslärare som bedriver 

rastverksamhet, då vi utgår från ett lärarperspektiv. Intervjuerna vi genomför kommer 

att spelas in i syfte till att transkriberas och kodas för analys. Med fritidslärares bidrag 

hjälper det oss att genomföra vår studie, få en större förståelse för verksamheten och 

dess betydelse. I enlighet med de etiska principer/regler som gäller är deltagandet 

frivilligt och kan under resans gång välja att hoppa av studien då ett godkännande på 

denna blankett ej är ett bindande avtal. Materialet vi får in kommer endast att användas 

till studiens ändamål. Medverkande och skolor i studien kommer vara avidentifierat 

vilket innebär att inga utomstående kommer kunna veta vem/vilka som deltagit i 

studien.  

När vårt självständiga arbete är godkänt kommer det att publiceras på portalen DIVA, 

studien kommer då att offentliggöras för andra att ta del av vårt arbete. Vi skulle bli 

glada över er medverkan och tror att den kommer att bidra med kunskap till vår studie. 

Har ni några funderingar kring vår studie och er medverkan? Hör gärna av er till oss så 

svarar vi på era frågor. 

 

Marie Petersson   Emma Jönsjö 

070-xxxxxxx    0735-xxxxxx 

mp222wr@student.lnu.se   ej222uw@student.lnu.se 

 

 

Forskningsetiska principer vi förhåller oss till. 

Informationskravet: Vi informerar om vilken uppgift medverkande har i studien och 

vilka villkor som gäller för deras deltagande. I detta fall medverka i en intervju och 

svara på frågor, vid obekväma frågor kräver vi inget svar. Deltagandet är frivilligt och 

medverkande har rätt att avbryta sin medverkan. 

Samtyckeskravet: Vi inhämtar medverkande deltagare i studiens 

samtycke/godkännande. Ingen studie genomförs fören deltagaren har godkänt sin 

medverkan. De som medverkar kan självständigt välja villkor att delta samt att avsluta 

sin medverkan utan att det medföljer negativa konsekvenser. 

Konfidentialitetskravet: Alla personer som medverkar i studien avidentifieras och 

skall ej kunna spåras till studien. Tillståndblanketten blir även en förbindelse för 

tystnadsplikt för etisk känslig information så som skola, identitet och andra känsliga 

uppgifter. 

Nyttjandekravet: Insamlade uppgifter till studien får ej användas eller utlånas för 

kommersiellt bruk eller andra icke – vetenskapliga syfte. Personuppgifter får ej lämnas 

ut. Det insamlade materialet under studien kommer endast användas till studien och inte 

vidarebefordras till andra personer. 

 

 

   


