
 

 

 

Självständigt arbete inom det 
fritidspedagogiska området, 15hp. 
 

Rastaktivitetens betydelse för 
elevers sociala samspel 
En kvalitativ studie om fritidslärares uppfattningar 
 

Författare: Erik Sand  
Handledare: Bettina Vogt  
Examinator:  Joakim Glaser 
Termin: Vt 20 
Ämne: Didaktik 
Nivå: Grundläggande 
Kurskod: 2GN01E 



  
 

i 
 

Abstrakt 
 
Svensk titel: Rastaktivitetens betydelse för elevers sociala samspel - En kvalitativ studie 
om fritidslärares uppfattningar  
 
Engelsk titel: The importance of the activity during a break for pupils’ social 
interactions – A qualitative study of teachers’ perceptions  
 
Syftet med denna studie är att utforska vilka uppfattningar lärare på fritidshem har 
gällande styrda rastaktiviteters betydelse, möjligheter och utmaningar för att stärka 
elevers sociala samspel. Tidigare forskning och studiens teoretiska ramverk utgår från 
skolans rastaktivitet som fritidslärarens professionella ansvar, relationer samt ett 
relationellt perspektiv. Studien är kvalitativ och baseras på intervjuer med utbildade 
fritidslärare. Resultatet visar att det finns två olika betydelser för de styrda 
rastaktiviteternas påverkan av elevers sociala samspel, vilka är rastaktiviteters betydelse 
för elevers tillhörighet och betydelsen av elevers valmöjlighet under raster. Att elever 
som har hamnat utanför den rådande sociala kontexten hittar en plats under raster och kan 
således skapa en tillhörighet samtidigt som de styrda rastaktiviteterna är valfria. 
Fritidslärares uppfattningar om vilka möjligheterna de styrda rastaktiviteterna är handlar 
om utveckling av elevers sociala kompetens, vilket kan hjälpa elever med sitt sociala 
samspel, stärkning av social interaktion och sammanhållning på skolgården, samt en 
stärkt kunskapsutveckling. De utmaningar som resultatet tyder på handlar om tid för 
planering av dessa rastaktiviteter och att hitta aktiviteter som stärker elevers 
självförtroende och därigenom även det sociala samspelet. 
 
 
Nyckelord 
Rastaktiviteter, socialt samspel, fritidslärare, relationellt perspektiv  
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1 Inledning 
I det vardagliga livet finns det tillfällen där man som individ kan bli inkluderad eller 
exkluderad från en social kontext, vilket kan bero på flera orsaker. I en rapport av 
Skolverket (2019) relateras utanförskap till normstyrda situationer. Det kan exempelvis 
handla om vilken sorts musik en individ tycker om att lyssna på, vilket klädesplagg 
individen har på sig eller vilken sorts idrott som man bäst tycker om etc.  Anpassar sig 
individen inte till de normstyrda handlingarna som råder i den specifika sociala kontexten, 
kan en exkluderande miljö uppkomma. Jenvén (2017) lyfter fram betydelsen av den 
sociala hierarkiska dimensionen, där hon menar att ju högre i hierarkin individen befinner 
sig, desto mer makt har denne över andra individer, vilket också har med huruvida en 
individ blir accepterad i den sociala kontext som råder, eller inte.  
 
Frågor om exkludering och inkludering är viktiga i samhället i stort, inte minst med tanke 
på människors möjlighet att känna sig tillfreds och trygga med sin sociala samvaro. Om 
man applicerar det här i en skolkontext, där elever möts med olika bakgrunder, etnicitet 
och kultur, menar Frelin (2012) att en bidragande faktor till denna trygghet är att som 
lärare och fritidslärare skapa och arbeta med goda relationer till sina elever, och stödja 
elevers sociala lärande och samspel. Pedagoger ska vara varma kravställare, vilket 
innebär att de ska kunna ställa krav och förväntningar på elever, men att det är en 
betydande grundsten att finnas nära till hands för dem, vid önskemål och behov (2012, 
s.39).  
 
I Skolverkets Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (vilken 
nedanstående benämns som Lgr 11) lyfts det fram i kapitel 4, i syftestexten, om hur 
pedagoger på fritidshem ska arbeta för att stärka det sociala lärandet.  
 

Undervisningen syftar till att främja elevers fantasi och förmåga att 
lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande genom 
estetiska uttrycksformer samt med utforskande och praktiska 
arbetssätt (Skolverket, 2019, s.24).  

 
Således är att lära tillsammans i grupp och att samspela med olika individer viktigt, både 
för individens och gruppens kunskapsutveckling, men också för det sociala samspelet och 
den sociala kompetensen. Även i Skolverkets Allmänna råd Fritidshem (2014) skrivs det 
om vikten att arbeta med elevers sociala samspel. Där betonas vikten av att främja 
gruppens värden och intressen, redan vid ett planeringsstadium (2014, s.12). För att 
återkomma till begreppet inkludering, är det något som lärare och skolpersonal ska arbeta 
med redan från förskolan. När det kommer till skolverksamheten ska det arbetas med 
redan i förskoleklass. Elever ska få möjlighet att utvecklas i en gemensam samhörighet 
och samvaro (Skollagen, 2010 8 kap, §2).   
 
När det kommer till arbetet i fritidshemmet kan strävan vara att arbeta med lärarledda 
aktiviteter, i den mån det går, för att motverka utanförskap. I Lgr 11, kapitel 4, 
fritidshemmet, framgår detta tydligt i syftestexten:   
 

Undervisningen i fritidshemmet kompletterar förskoleklassen och 
skolan genom att lärandet i högre grad ska vara situationsstyrt, 
upplevelsebaserat och grupporienterat samt utgå från elevernas 
behov, intressen och initiativ (Skolverket, 2019, s. 24).  

 
samt  
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Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla goda 
kamratrelationer samt känna tillhörighet och trygghet i elevgruppen 
(Skolverket, 2019, s. 24).  

 
Jag anser att dessa citat från Lgr 11 grundar sig i en fritidslärares ansvar och uppdrag och 
kan kopplas till raster och rastaktiviteter, då de utgör en stor del av en skoldag. Raster kan 
betraktas som en händelserik del av skoldagen, då inkludering såväl som exkludering kan 
ske.  
 
För att skapa en god miljö, på raster och på fritidshemmet, kan pedagoger arbeta med att 
skapa och upprätthålla goda relationer. Jederlund (Skolverket 2020) beskriver olika 
strategier en pedagog kan utgå ifrån, vilka exempelvis är att utgå ifrån sin elevgrupps 
behov och göra sin planering av aktiviteter utifrån behov, dela in elever i grupper som 
stärker individen och inte stjälper dem, vara tydlig med vilka roller som krävs för att 
genomföra uppgiften och bestämma i förväg vilken elev som gör vad, samt att diskutera 
hur man beter sig och förhåller sig i ett grupparbete/övning. Är pedagogen tydlig och 
arbetar med dessa strategier kan relationer mellan elever komma att stärkas (2020). Jag 
vill hävda att det är gynnsamt att tänka på dessa strategier även vid planering av 
rastaktiviteter, då jag har av egen erfarenhet uppmärksammat att vid den fria leken ställs 
det höga krav på varje individ att fungera inom den norm som kontexten kräver, vilket 
kan vara svårt för individer, av olika anledningar.  
 
Rasten under en skoldag betyder mycket för elever, och det är en stor del i elevers 
vardagliga situationer. Williams (2001) skriver att en positiv rast kan ge en god inverkan 
på elevers arbetsdag i skolan. Under raster kan goda relationer skapas och upprätthållas, 
mellan elever sinsemellan, men också mellan lärare och elev. Dock hävdar Blatchford 
(1998) att det finns studier som visar på att det är på skolrasten som det sker mest 
mobbning och utanförskap.  
 
Anledning till varför jag har valt att undersöka skolans styrda rastaktiviteter är således att 
rasten är en stor del av elevers vardag, under skoltiden, där jag tror att elevens sociala 
samspel kan utvecklas, men också kan hindras ifrån att utvecklas.  
 
Gällande val av syfte och frågeställningar till denna studie anser jag att de är viktiga för 
mig som fritidslärare att få en större inblick och fördjupning i ämnet, eftersom 
rastaktiviteter utgör en stor del av min framtida undervisning. 
 
Följande kapitel handlar om studiens syfte och frågeställningar.  
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2 Syfte och frågeställningar  
Studiens syfte är att utforska vilka uppfattningar och erfarenheter lärare på fritidshem har 
angående styrda rastaktiviteters betydelser, möjligheter och utmaningar för att stärka 
elevers sociala samspel. Därmed ämnar studien bidra med ny kunskap om en central del 
av fritidslärares arbetsvardag och professionella ansvar. 
 
Studiens frågeställningar är:  
 

• Vilken betydelse anser fritidslärare att rastaktiviteter har för att stödja elevers 
sociala samspel? 
 

• Vilka möjligheter och utmaningar upplever fritidslärare att det finns med 
rastaktiviteterna med avseende på elevers sociala samspel? 
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3 Tidigare forskning och teoretiskt ramverk  
I detta kapitel kommer de för studien centrala begreppen belysas – rast och relationer. 
Utöver att dessa begrepp ämnar bilda studiens teoretiska ramverk, kommer delkapitlen 
nedan även knyta an till för studien relevant tidigare forskning. 
 
3.1 Skolans rastaktivitet som fritidslärarens professionella ansvar 
Begreppet rast innebär enligt Nationalencyklopedin ett uppehåll då personen i fråga inte 
krävs på sin bestämda arbetsplats (Ne.se). Applicerat på den här studiens fokus, skulle 
det betyda att rasten innebär den tid som elever spenderar utanför klassrummet eller 
fritidsverksamheten som inte nödvändigtvis är lärarledd. Skolans rastaktivitet ligger på 
skolpersonal och fritidspersonals ansvar och i Skollagen (2010:800) hittas följande citat 
som styrker vikten av att anordna exempelvis rastaktivitet under lektionsuppehåll. Från 
de allmänna bestämmelserna, under syftet med utbildningen, 2§ står det att: 
”Fritidshemmet ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap” (2010:800, kap.14). 
Detta innefattar hela skoldagen och då även under raster. Enligt Jederlund (Skolverket 
2020) skulle relationer mellan elever kunna stärkas via organiserade rastaktiviteter.  
 
Blatchford (1998) ger följande förklaring till vad raster och rastaktiviteter kan bidra med:  

 
Activities and social relations at breaktime are important because it 
is during this part of the school day that pupils are relatively freed 
from the attention of adults and the structure of the classroom. It is 
true that conflicts and petty squabbles can arise, and teasing and 
name-calling can occur. It is also true that some pupils can be 
taunted and bullied. But breaktime is also a time when friends, not 
always in the same class, can meet; a time when they can have fun 
and construct games in a relatively safe environment; a time when 
important social networks are formed; a time when they can fall out, 
but can also develop strategies for avoiding conflict (Blatchford, 
1998, s. 1).  

 
Blatchfords (1998) citat tyder på att raster kan vara viktiga för elevers sociala samspel 
och sociala utveckling under en skoldag. Det är under den tiden det finns möjlighet att 
röra sig utanför de vuxnas kontroll och struktur som råder i klassrummet. Dock är det av 
stor relevans att diskutera vikten av att det kan uppkomma konflikter, mobbning och 
utanförskap under raster (1998). Mulryan-Kyne (2012) beskriver att rasten oftast 
uppfattas som något positivt för många elever, men inte för alla. Det kan vara en plats där 
man finner sig otrygg och utsatt. Vuxenansvaret är således av stor vikt för att förhindra 
att situationer så som mobbning uppstår. De vuxna på en skola bör därför arbeta för att 
alla elever ska känna sig trygga och sedda under rasten, vilket i sin tur även kan hjälpa 
elever att lära sig om ett socialt samspel och normer, och hur man som elev kan tänka vid 
relationsbygge (2012). I enlighet med Mulryan-Kyne skriver London, Westrich, Stokes-
Guinan och McLaughlin (2015) att rasten är av stor betydelse för elever under en skoldag, 
för miljön och det sociala samspelet. Om personal på skolan hjälper till att skapa en miljö 
som är positiv kan det också bidra till att elever blir mer aktiva under lektionerna. Alltså, 
skapas en rastmiljö som upplevs positiv, kan det leda till bättre kunskapsutveckling.  
 
Det ovanstående innebär för föreliggande studie att det är av stor relevans att undersöka 
hur verksamma fritidslärare arbetar med styrda rastaktiviteter. Forskning pekar på att 
rasten är en arena där både positiva och negativa beteende kan visa sig starka. Således 
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behöver vuxna ta sitt professionella ansvar för att förebygga och förhindra utanförskap, 
och istället bygga på elevers sociala samspel och samhörighet.  
 
3.1.1 Relationer som fritidslärares professionella ansvar  
I Lgr 11, kapitel 1, i skolans värdegrund och uppdrag står följande:  

 
Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 
människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt 
solidaritet mellan människor är de värden som skolan ska gestalta 
och förmedla (Skolverket, 2019, s. 7).  
 

Citatet utifrån denna studie kan tolkas som att elevens okränkbarhet, frihet och integritet 
ska ligga till grund för de olika relationer som byggs upp under skoltiden, samt att elevers 
lika värde oavsett bakgrund, etnicitet och klass, bör vara något som fritidspersonal 
behöver arbeta med att förmedla till sina elever. Dessa präglas av att det är den vuxnes 
ansvar att upprätthålla en relation med varje enskild individ. Den vuxne kan vara 
personlig, men inte privat, då den innehar det professionella ansvaret för att skapa 
relationer med elever på en lämplig nivå. Utifrån citatet kan det poängteras vilken sorts 
relation detta arbetet fokuserar på, nämligen först och främst relationerna elever emellan, 
men också relationer mellan lärare och elev. Begreppen relation och pedagogisk relation 
kan beskrivas utifrån Aspelin (2010, 2016) förklaringar.  
 
Aspelin (2010) beskriver begreppet relation som ett komplext begrepp och menar att det 
handlar om samspel, gemenskap, att se sin medparters perspektiv, empatisk förmåga, 
närvaro och att vara delaktig i den andre personens väsen (2010, s. 19). Begreppet 
pedagogisk relation beskriver Aspelin (2016) på följande sätt:  

En pedagogisk relation har till syfte att påverka, förändra och 
utveckla eleven, något som förutsätter att pedagogen inte 
förbehållslöst accepterar elevens aktuella framträdande. Bevarandet 
av relationens särart bygger på att ömsesidigheten mellan pedagog 
och elev inte blir fullständig. Närheten i relationen kan bli alltför 
stor och då upphör relationen att vara pedagogisk (Aspelin, 2016, s. 
10).  

Relationer och pedagogiska relationer är således en viktig grundsten att arbeta med för 
att skolverksamheten ska fungera och utvecklas. För arbetet i fritidshemmet innebär det 
enligt Dahl (2004, som refererar till Ursberg 1996) att det är varje pedagogs syn på 
individen som spelar in hur relationer kan byggas och hur individens hållning till 
gemenskapen är (1996, s.29).  
 
En lärares arbete med elevers sociala samspel handlar delvis om att förmedla 
gemensamma normer för att utveckla och till och med påskynda elevens 
kunskapsutveckling, men även dess sociala samspel och interaktion. Dessa normer är av 
stor vikt gällande både den tysta kunskapen kring den sociala aspekten, men också det 
uttalade (Kallberg, 2018, s. 16).  Dahl (2004) betonar också hur pass viktig en relation 
mellan lärare och elev är då den vuxne bör vara en god förebild gällande normer och 
uppförande. Även Ihrskog (2007) belyser hur pass viktig den första förbindelsen är för 
eleven med skolpersonal att kunna stärka och bygga på elevens tilltro till sig själv och för 
att utveckla ett självförtroende, vilket kan skapas genom en god relation mellan en vuxen 
och ett barn. Ett självförtroende som behövs för att utvecklas till att bli en demokratisk 
medborgare. Känslor spelar också en angelägen roll i relationsbygget, för att skapa ett 
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starkt band krävs det tillit och förtrogenhet mellan parterna (2007, s. 29).  Även Jonsdottir 
(2007) lyfter fram vikten av en god relation, både mellan klasskamrater, men också med 
äldre personer. Forskaren menar på att det stärker självförtroendet för en senare 
progression i livet, samt att relationen mellan individerna kan byggas vidare i livet (2007, 
s.16f). 
 
För föreliggande studie innebär det att lärares relationella arbete under raster är av stor 
vikt då syftet handlar om att undersöka vad fritidslärare har för uppfattningar om att stärka 
elevers sociala samspel under styrda rastaktiviteter, vilket skulle kunna ske genom en 
tilltro på sig själv och ett självförtroende.  
 
3.1.2 Relationer mellan elever   
Det sociala samspelet avser i mångt och mycket de relationerna som finns emellan elever, 
som kan vara utformade och kan uppstå på olika vis.  
 
Ihrskog (2007) beskriver vikten av att utveckla och upprätthålla en social kompetens, och 
menar på att det är grunden för relationer och det sociala samspelet mellan elever. För att 
skapa en relation krävs exempelvis tillit gentemot varandra, men det är givetvis fler 
komponenter som behövs. En relation kan finnas mellan olika människor, oavsett om den 
är självvald eller inte, exempelvis en släktrelation som man föds in i. Behovet av att skapa 
och upprätthålla olika slags relationer handlar om individens intresse (2007). Jonsdottir 
(2007) skriver att utifrån olika undersökningar har det framkommit att barn ofta hittar 
vänskap och en relation till andra barn som de har något gemensamt med, exempelvis 
liknande intresse. Det är dock många barn som avvisas och inte får delta i olika 
gruppkonstellationer, eftersom att barn kan vara rädda för att släppa in någon mer i en 
redan fungerande grupp (2007, s.53ff.). Mellan skolkamrater kan även vänskap uppstå, 
om elever väljer att exponera sig själv och vara personlig och privat. Det är av stort värde 
för att en vänskap ska kunna etableras. Detta gäller oavsett vilken relation det handlar om. 
Att vara personlig och delge den andre sina innersta tankar och känslor, är grunden för 
vänskap (Ihrlskog, 2007).  
 
Hansson (2012) diskuterar också elevrelationer och menar att det kan finnas relationer 
som brister i respekt, och att den viktigaste beståndsdelen som fattas då är bristande tillit. 
Vilket i sin tur kan innebära att elever inte känner varandra tillräckligt på djupet. Detta 
skede kan inträffa vid exempelvis fördomar gentemot varandra, som kan bildas av olika 
skäl. Det kan då bli problematiskt att motverka dessa fördomar då en osäkerhet kan 
infinna sig hos de olika individerna (2012, s. 154). 
 
Bliding (2004) skriver om att barn kan stärka sina relationer genom att de samarbetar med 
varandra vid olika sorters aktiviteter (2004, s.35). Rastaktiviteter kan därmed anses vara 
en möjlighet till att stärka just sådana relationer elever emellan, där skolpersonalens 
ansvar är att lära ut goda sociala värderingar. Detta är också något som Haglund (2009) 
menar på genom att personal kan stödja elever med att strukturera upp exempelvis 
diskussioner som kan förorsaka negativ inverkan på individerna, samt lära elever hur man 
kan samarbeta på ett bra vis (2009, s. 23). Dock är det här något som inte alltid fungerar 
i verksamheten, rent praktiskt, utan bara i teorin. Elever i ung ålder anses gärna dela upp 
vem eller vilka som ska föra en diskussion. Det här är något som görs av den individ som 
är högst upp i hierarkin i gruppen, eller den individ som besitter mest kunskap, samt har 
högst avgörande ålder, i gruppen (Dahl, 2014, s.35).  Då studien grundar sig på huruvida 
rastaktiviteter ger möjligheter till att stärka elevers sociala samspel är det av stor vikt att 
relationer mellan elever skapas och upprätthålls på ett ömsesidigt sätt.  
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Sammanfattningsvis handlar studiens tidigare forskning därmed om att det krävs en 
organiserad och strukturerad fritidslärare som tar ansvar över raster och rastaktivitet då 
det annars kan uppstå mobbning och utanförskap. Vad en relation och kamratskap innebär 
för varje individ är unik, men ansvaret för vad relationer kan göra med den enskildes 
utveckling och mående är inom skolans kontext en pedagogisk sådan. Som avslutning på 
detta kapitel kommer jag att redogöra för studiens teoretiska perspektiv, ett relationellt 
perspektiv.  
 
3.2 Ett relationellt perspektiv  
Denna studie utgår ifrån ett relationellt perspektiv eftersom grunden för forskningen 
handlar om vad styrda rastaktiviteter har för betydelse, möjligheter samt utmaningar i att 
stärka elevers sociala samspel. Det relationella perspektivet är något som Aspelin (2010) 
belyser med sin forskning, och det handlar i grunden om relationer och hur individer 
samspelar med varandra, och vad det kan leda till:   

 
Sociala relationer kan ses som förbindelser mellan människor vilka 
existerar före jagets inträde men som ständigt ändrar karaktär 
beroende på vad som sker i interaktionen och då inte minst beroende 
på människans aktiva, dynamiska bidrag till skeendet (Aspelin, 
2010, s. 18).  
 

Det som framgår av citatet är att olika relationer uppkommer innan individen själv blir 
medveten om det. Relationer bildas, men kan ändra skepnad och betydelse beroende på 
hur individen agerar utifrån den rådande situationen som sker.  
 
Det finns några grundstenar i det relationella perspektivet som Aspelin och Persson 
(2011) beskriver och dessa är att individen skapas i relationer och att relationer uppstår i 
olika konstellationer, som sociala, samhälleliga och mellanmänskliga relationer. Vad 
målet med utbildning i skolan handlar om är att elever ska utvecklas som relationella, 
emotionella och empatiska medborgare, enligt det relationella perspektivet. Man menar 
också att utveckling av kunskap inte skulle skapas om det inte vore för relationer, men 
det är av vikt att betona att relationer mellan en lärare och en elev aldrig bör bli jämbördig 
då läraren är i en form utav maktposition, där hen ska vara en stabil förebild för eleven. 
Läraren har också som uppgift att individualisera elevens lärande på en nivå som möter 
intresse och kunskapsnivå, detta genom kommunikation och dialoger mellan lärare och 
elev (2011, s. 8ff.).  
 
Aspelin (2010) beskriver även att det relationella perspektivet innebär att man som lärare 
ska utgå ifrån sina elevers utvecklingsnivå och ofrånkomliga krav, utan att tappa fäste i 
sitt fundament och sin privata sfär. Det är dock av stor betydelse att läraren betraktar 
relationsbygge som något som hen befinner sig i, men som är under ständig utveckling 
och rörelse. För att skapa en kunskapsutveckling och ett lärande hos elever behöver 
pedagogen vara mottaglig för självreflektion och utvärdering av sina handlingar, enligt 
det relationella perspektivet (2010, s. 98f.).  
 
Grundläggande för det relationella perspektivet är dess socialkonstruktivistiska inriktning 
(Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson, 2000), som betonar individens lärande och 
utveckling i interaktion med andra. Då denna studie är inriktad på vad fritidslärares 
uppfattningar kring styrda rastaktiviteters betydelse, möjligheter och utmaningar har för 
att stärka elevers sociala samspel, innebär det relationella perspektivet i studien förutsatt 
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att relationer uppstår, bibehålls och underhålls i samband med rastaktiviteter. Teorin 
kommer således att appliceras på studiens empiri genom resonemanget kring att relationer 
uppstår vid elevers interaktion med varandra oavsett om de är med avsikt eller inte. Dessa 
relationer betraktas även kunna ändra form och funktion, beroende på situation och 
aktivitet samt gruppkonstellation och närvarande vuxenkontakt.  
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4 Metod 
I detta kapitel presenteras den valda forskningsansatsen, vilket innebär att jag redogör för 
urval, datainsamlings- och analysmetod, undersökningens etiska dimensioner och 
kvaliteten i kvalitativa studier.   
 
Denna studie utgår ifrån en kvalitativ forskningsansats, vilket framförallt innebär att 
fokus ligger på ett tolkande förhållningssätt till data som ofta är av språklig karaktär. 
Syftet med en kvalitativ ansats är att på ett fördjupat sätt förstå människors tänkande och 
handlande (Denscombe, 2018, s. 23). För undersökningen innebär det att syftet är att 
förstå hur relationer uppstår och underhålls på raster under en skoldag.  
 
4.1 Intervjuer som metod 
Ett sätt för att på ett fördjupat sätt undersöka fritidslärares uppfattningar och erfarenheter 
på temat rastaktiviteter och elevers sociala samspel är att intervjua fritidslärarna. 
 
Denscombe (2018) lyfter fram betydelsen av intervjuer för en kvalitativ undersökning. 
Med hjälp av intervjuerna får forskaren fram information kring en viss typ av 
frågeställning där aktörerna själva behöver sätta ord på exempelvis uppfattningar eller 
varför de agerar på ett visst sätt. Intervjuer som datainsamling ämnar sig därmed särskilt 
väl om komplexa frågeställningar ska undersökas som kräver en djupare förståelse (2018, 
s. 268ff.).  
 
Det finns olika typer av intervjuer med avseende på intervjuns struktur. Denna 
undersökning kommer att utgå ifrån en så kallad semistrukturerad intervju-form. Detta 
innebär att den person som utför intervjuerna har en intervjuguide med färdiga frågor som 
respondenterna sedan kan svara på och där svaren kan leda till uppföljande frågor. Den 
som intervjuar bör dock också vara flexibel och anpassa ordningen på frågor och ämnen, 
samt låta informanten klargöra och analysera sina tankar i tillräcklig stor utsträckning för 
att skapa förutsättningarna för en djuphet i svaren (Denscombe, 2018, s. 269). När 
intervjuer ska genomföras väljs också i vilken slags gruppering intervjuerna ska ske, det 
vill säga om informanterna ska intervjuas i grupp eller individuellt. I denna studie 
kommer det användas individuella semistrukturerade intervjuer, då dessa kan anses vara 
enklare att organisera, samt att det också ger möjlighet för en mer djupgående intervju av 
enstaka individer utan att dessa påverkas av andra intervjudeltagares yttringar 
(Denscombe, 2018, s. 270).  
 
Intervjuguiden jag har planerat för som ligger som grund för intervjuerna i studien utgår 
ifrån en struktur med inledande frågor i form av vad rasterna innebär på den specifika 
skolan, vad begreppet relation innebär för informanten samt begreppet elevers sociala 
samspel. Därefter kommer mina fokusfrågor vilka handlar om möjligheter och 
utmaningar för styrda rastaktiviteter. Avslutningsvis har jag några frågor att runda av 
intervjuerna med, som exempel handlar om hur informanten anser att styrda 
rastaktiviteter kan stödja och bidra till elevers sociala samspel (se bilaga A). 
 
4.2 Datainsamling  
I det följande redogörs för studiens urval och presentation av informanter, 
undersökningens genomförande och etiska överväganden.  
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4.2.1 Urval  
Denna studie baseras på ett urval av informanter, som är gjort utifrån ett icke-
sannolikhets- och målinriktat urval. Detta innebär att jag delvis varit med och påverkat 
vilka informanter som ska medverka, det vill säga utbildade fritidslärare som vill ställa 
upp på intervju. De är alltså utvalda för att ge ett så bra analysunderlag som möjligt, 
lämpligt för studiens syfte och frågeställningar (Denscombe, 2018, s. 58ff.). 
 
Under följande avsnitt ges en presentation av de informanter som är deltagare i studien.  
 
4.2.2 Presentation av informanter  
De intervjuade personerna har fått fingerade namn och jag benämner dem med en siffra, 
1–5.   
 
Namn Utbildning  Ålder Skola Stad/ort  Examensår 
1 Fritidslärare 48 ”Örken” stad 2003 
2  Fritidslärare 53 ”Örken” stad 1997 
3 Fritidslärare 53 ”Örken” stad 1996 
4 Fritidslärare 51 ”Åsnen” stad 2006 
5 Fritidslärare 46 ”Åsnen” stad 2002 

Namn på skola är fingerat. 
 
4.2.3 Genomförande  
Första delen av genomförandet bestod av en planering av intervjuerna, där jag skrev 
intervjuguiden och missivbrevet. Därefter tog jag kontakt med fem utbildade lärare i 
fritidshem genom att i förväg skicka en förfrågan samt missivbrev till dem. Det är något 
som Denscombe (2018) betonar vikten av eftersom att det är rätt så svårt att få till bra och 
grundade intervjuer om forskaren inte förberett informanten i förväg (2018, s. 281).  
 
Vid intervjuer är det gynnsamt att tänka på hur man bör placera sig i rummet samt att se 
till att allt är i ordning, att ljudupptagningen fungerar. Det är också viktigt att intervjuaren 
håller kontroll på tiden, så att man håller sig till tidsplanen och att fokus hamnar på det 
som ska diskuteras för att undvika sidospår (Denscombe, 2018, s. 282ff.). När jag 
genomförde intervjuerna hade jag i åtanke det ovannämnda för att intervjuerna skulle 
utmynnas i goda resultat.  
 
Under intervjuerna användes mobil som ljudupptagare. Det kan vara stressande och 
påfrestande för en del informanter att bli inspelade, men ofta brukar de flesta slappna av 
efter ett tag. Det är också betydande att använda sig av anteckningar då man aldrig till 
hundra kan lita på tekniken (Denscombe, 2018, s. 284ff.).   
 
4.2.4 Etiska överväganden 
Vetenskapsrådet (2002) beskriver det så kallade individskyddet som en deltagare i en 
studie har rätt till. Det handlar om fyra krav, som är viktiga att tänka på när forskning ska 
genomföras, nämligen informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. Denna studie tillämpar dessa, och nedan följer en kortare beskrivning 
vad det mer konkret betyder.   
 
Informationskravet innebär att forskaren informerar om studiens syfte till informanten. 
Denna information kan dock vara mer eller minder djupgående, men det som är av stor 
vikt är att informera om undersökningens syfte, men också att det är frivilligt att deltaga 
samt att datainsamlingen enbart används till studien och inom ramen för detta 
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examensarbete (2002, s.7ff). I min undersökning har jag informerat om detta genom mitt 
missivbrev (se bilaga B). Samtyckeskravet innebär att deltagare för studien själva ska få 
bestämma över deras medverkan eller inte, och samtycka till det. Den som deltar har 
också rätten på sin sida att bestämma hur länge personen i fråga vill ställa upp som 
deltagare i studien, och det ska heller inte leda till några påföljder för personen (2002). I 
min undersökning inhämtar jag samtycke genom underskrift i missivbrevet.  Likt 
Vetenskapsrådet (2002) beskriver Kvale och Brinkmann (2014) kravet som ett informerat 
samtycke, vilket de framställer som en information till respondenten om det syftet med 
undersökningen samt att det är frivilligt att delta. Detta krav kan tolkas beröra 
Vetenskapsrådets informationskrav och samtyckeskrav.  
 
Konfidentialitetskravet innebär att allt material som samlas in behandlas konfidentiellt 
och deltagarna avidentifieras. Det får inte framgå vem eller vilken person som sagt eller 
gjort vad, utan det ska exempelvis användas pseudonymer eller fingerande namn för att 
undvika att respondenten som person avslöjas (Vetenskapsrådet, 2002, s.7ff.). Enligt 
Kvale och Brinkmann (2014) handlar konfidentialitet om att använda materialet till rätt 
ändamål. Det är också av betydelse att forskaren informerar respondenten om hur 
materialet ska användas, men också att de kommer behandlas med konfidentialitet (2014, 
s.109). Nyttjandekravet innebär att datainsamlat material ska bearbetas enbart i syfte för 
analys och tolkning. (Vetenskapsrådet, 2002 s.7ff). I missivbrevet förklaras syfte för 
studien, att personuppgifter och data behandlas med konfidentialitet, att det är frivilligt 
att medverka samt att all data enbart kommer att behandlas vid denna studie (se bilaga 
B).  
 
4.3 Analysmetod  
Det första steget i bearbetningen av datamaterialet är att transkribera intervjuerna. 
Denscombe (2018) lyfter fram vikten av en transkribering och menar att det som spelats 
in under intervjuer ska föras över till en skriftlig form, för att på enklare sätt kunna 
användas som material för vidare bearbetning (2018, s.393).  
 
Jag har använt mig av en så kallad kvalitativ innehållsanalys när dataanalys genomfördes, 
vilken var inspirerad av Graneheim och Lundman (2004). Eftersom denna studie är av 
småskaligt omfång blev dess analys en light-variation av innehållsanalysen. Graneheim 
och Lundman (2004) beskriver att en kvalitativ innehållsanalys består av att hitta koder i 
transkriberingen, som sedan ska bildas till kategorier av forskaren, som slutligen knyts 
ihop till olika teman. För att använda innehållsanalysen på ett så givande vis som möjligt 
är det bra att använda en tabell där koder etc. noteras för att sedan jämföra med samtligt 
material (2004). I denna studie gjordes analysen i flera steg. Först läste jag 
transkriberingen flera gånger, därefter, med utgångspunkt från studiens frågeställningar, 
fann jag olika segment som kunde kopplas till dem. Nästa steg var att hitta en gemensam 
kod för dessa liknande segment. Dessa utmynnades sedan i olika kategorier, tillhörande 
de olika frågeställningarna, vilka kom att bilda teman.  
 
4.4 Kvalitet i kvalitativa studier  
Bryman (2018) beskriver att en studies tillförlitlighet kan delas in under fyra 
underkategorier; trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och objektivitet. Trovärdighet 
handlar om hur trovärdig studiens och dess resultat är i läsarens ögon. Överförbarhet 
handlar om hur överförbara resultaten är till en annan kontext, då det ofta är en småskalig 
skara informanter som medverkar i en kvalitativ studie. Pålitlighet handlar om hur pålitlig 
studien och resultatet är i läsarens ögon, vilket innebär att man som läsare ska kunna lita 
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på att forskaren har utfört forskningen med kvalité. Objektivitet handlar om att forskaren 
har agerat med objektivitet, alltså med opartiska ögon och inte lagt någon otillämplig 
subjektivitet i genomförandet och i analysen. (2018, s. 267ff). Dock kan objektivitet 
betraktas vara en svårighet att uppnå, då man som individ alltid lägger en viss värdering 
utifrån egna erfarenheter av det som diskuteras. Således går det därför inte att betrakta att 
denna studien uppnår full objektivitet. I denna studie uppfylls däremot trovärdigheten då 
informanterna är utbildade fritidslärare, med en relativ hög medelålder och besitter goda 
arbetserfarenheter inom skolverksamheten. Överförbarheten i studien går att betraktas 
som relativ då alla skolor arbetar på olika sätt. Dock så handlar skoluppdraget i grund och 
botten om att utveckla en så bra skoltid som möjligt för samtliga elever, och därför går 
studiens resultat att appliceras i andra skolkontexter. Pålitligheten innebär för studien att 
läsaren kan lita på att den är gjord med kvalitet, eftersom jag har använt mig av tidigare 
forskning på området samt att jag har gjort fysiska intervjuer.  
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5 Resultat och analys  
Studiens syfte och frågeställningar handlar om vilka uppfattningar och erfarenheter lärare 
på fritidshem har gällande rastaktiviteters betydelse, möjligheter och utmaningar, för att 
stärka elevers sociala samspel. Den första huvudkategorin i resultat och analys benämns 
som styrda rastaktiviteters betydelse för elevers sociala samspel och två underkategorier 
har utmynnats. Dessa är rastaktiviteters betydelse för elevers tillhörighet och betydelsen 
av elevers valmöjlighet under raster. Den andra huvudkategorin benämns för 
rastaktiviteters möjligheter för elevers sociala samspel och de underkategorier som har 
utkristalliserats är utveckling av social kompetens, stärkning av interaktioner och social 
sammanhållning över åldersgränser samt stöd för elevers kunskapsutveckling. Den tredje 
huvudkategorin benämns som utmaningar gällande rastaktiviteter som ska stärka elevers 
sociala samspel, och de två underkategorier är utmaningar gällande planering av 
rastaktiviteter och utmaningar gällande rastaktiviteter som stärker elevers självförtroende 
och sociala samspel. I detta resultat- och analyskapitel diskuteras detta med koppling till 
tidigare forskning och studiens teoretiska ramverk.  
 
5.1 Styrda rastaktiviteters betydelse för elevers sociala samspel  
Resultatet visar att en rastaktivitet kan betyda olika saker beroende vad eleven har för 
socialt umgänge och erfarenheter. De kategorier som framkommit efter bearbetning av 
intervjumaterialet är rastaktiviteters betydelse för elevers tillhörighet och betydelsen av 
elevers valmöjlighet under raster. 
 
Inledningsvis redogörs fritidslärares uppfattningar om vad ett socialt samspel handlar om, 
vilket är att få med elever i den kontext och de normer som råder på dess skola och om 
hur elever visar sin kompetens för att bli en förebild för andra. Ett socialt samspel kan 
även handla om hur elever agerar gentemot varandra samt att visa hänsyn. Begreppet 
socialt samspel får således olika uttryck, men samtliga informanter är inne på liknade 
spår, att elevers sociala samspel handlar om hur man uppför sig och hur man rör sig i en 
social kontext. Enligt Kallberg (2018) är en lärares uppdrag bland annat att hjälpa elever 
med deras sociala samspel och få dem att fungera inom den rådande kontexten, 
exempelvis genom att hjälpa dem att läsa av sociala koder och hur kontakt sker med 
jämnåriga.  
 
Den första kategorin som förekommit efter bearbetning av data är rastaktiviteters 
betydelse för elevers tillhörighet. Vikten av att känna en tillhörighet och en samhörighet 
i en skolvardag präglar fritidslärarnas grundsyn på styrda rastaktiviteter.   
 
5.1.1 Rastaktiviteters betydelse för elevers tillhörighet 
Det primära syftet med att anordna styrda rastaktiviteter är enligt informanterna att skapa 
en plats för de elever som på olika vis har hamnat utanför den sociala kontexten. Alltså 
att skapa en tillhörighet. Informant nr. 3 beskriver detta genom följande citat:  
 

Styrda rastaktiviteter kan ju vara bra, och det är ju bra, framförallt 
för barn som kanske bara driver omkring på skolgården. En 
rastaktivitet kan skapa möjlighet till de elever som är utanför. 

 
Att tolka av citatet innebär styrda rastaktiviteter vara positivt i den bemärkelsen att de kan 
fånga upp elever som inte har någonting att göra, eller erbjuda en plats att vara på eller 
någon att umgås med. Att känna sig sedd och hörd av någon annan under rasten är en 
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viktig del av elevers välmående och sociala samvaro under skoltiden. Informant nr. 2 
beskriver detta på följande sätt:  
 

Att erbjuda en styrd verksamhet på rasten som kanske gör att elever 
känner sig lite tryggare är bra. Det finns många olika skäl till att. 
Absolut, man ska ha en styrd aktivitet.  

 
Att tolka av citatet kan en styrd rastaktivitet fungera som en trygg plats för den elev som 
inte riktigt känner en tillhörighet med sina klass- och skolkompisar. Ur ett relationellt 
perspektiv (Aspelin, 2010) kan detta tolkas som att vid en styrd rastaktivitet bildas ett 
fokus på att umgås med varandra, även om man inte känner varandra. Det är inte ett 
påtvingat umgänge, utan att i leken så bildas relationer utan ansträngning, vilket kan vara 
en betydande del för de elever som inte känner en tillhörighet i den rådande kontexten.  
 
Resultatet visar att vikten av att anordna styrda rastaktiviteter kan vara stor om man ser 
till de elever som inte är en del av en social kontext, men aktiviteterna kan också vara av 
betydelse för de elever som känner att de inte har så mycket att göra under rasten. Då är 
det pedagogens ansvar att få dem intresserade av aktiviteten. Informant nr. 1 beskriver 
det på följande vis:  

 
Jag tror nog att man kan gör ännu mer om det är så att man har 
elever som man direkt behöver någon form utav aktivitet eller så, 
så skulle man kunna kanske tänka ut saker som är särskilt riktat eller 
lockar lite extra dom här eleverna.  

 
Att tolka av citatet kan det finnas elever som behöver ha stöttning i att hitta på saker under 
raster, för att därigenom även träna på sitt sociala samspel. Enligt det relationella 
perspektivet (Aspelin, 2010) är relationer ständigt i rörelse och förändring, vilket går att 
tolka utifrån föreliggande att de elever som inte har något att göra under raster även kan 
få möjligheter att skapa nya relationer med elever som är i liknade situation.  
 
Sammanfattningsvis speglar denna kategorin att styrda rastaktiviteter kan leda till att 
elever som befinner sig utanför den sociala kontexten kan hitta en väg in i den.  
 
5.1.2 Betydelsen av elevers valmöjlighet under raster  
Att skapa en trygg plats på skolgården är gynnsamt för elevers sociala samspel, då det 
kan bidra till att fler elever vågar sig in i gemenskapen. Dock påvisar resultatet att flera 
informanter poängterar vikten av att en rast är just en rast och vad man ska göra under 
den tiden är upp till elever själva. Informant nr. 2 beskriver det genom följande: 
  

Det är också en tid där elever ska få bestämma själva var dom vill 
göra (...) Man ska inte tvinga barn att vara med utan det ska vara ett 
alternativ som vi har här. 

 
Detta citat kan tyckas känneteckna att rasten är en fri tid för elever att göra vad de vill, 
men samtidigt bör det finnas möjligheter till att vara med på en styrd rastaktivitet om så 
önskas. Att som lärare visa på att det finns en valmöjlighet att hitta på något under den 
fria tiden uppfattar fritidslärare är av vikt och det kan ha för betydelse för elevers sociala 
samspel, i den mån att finns det en styrd rastaktivitet kan elever få träna på sitt sociala 
samspel genom att integrera med andra. Utifrån ett relationellt perspektiv (Aspelin, 2010) 
anses det vara gynnsamt att fritidslärare är en form av vägledare som kan skapa 
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möjligheter till att utveckla en bra skolmiljö och därigenom ett stärkt socialt samspel. 
Dock påstår informant nr. 4 följande:  
 

Det är bra att man går ut på rast men man kan inte som vuxen bara 
skicka ut ungarna och säga ”nu går ni ut på rast och leker”, det gör 
dom inte.  

 
Citatet kan tolkas innebära att de vuxna på skolan behöver fokusera på vad som händer 
på raster och att de behöver ta ansvar över den fria tiden som ges. Informant nr. 5 
beskriver vikten av vuxentillsynen på följande sätt:  
 

Det hjälper de barn som kanske ha lite svårt med regler, svårt att 
kommer in i sociala samspel då är det lite lättare när en vuxen finns 
på plats.  

 
Att utläsa av citatet uppfattar fritidsläraren att det finns de elever som har svårigheter i att 
befinna sig i en rådande social kontext en skolgård innehar. Då kan det vara av betydelse 
att det finns en valmöjlighet i och med en styrd rastaktivitet för att erbjuda stöttning för 
de elever som har behov av det. Utifrån ett relationellt perspektiv (Aspelin & Persson, 
2011) kan det antas att relationer uppstår ögonblickligen i ett möte mellan individer och 
därför kan lärare vara på sin vakt kring hur dessa relationer uppstår och utvecklas. Enligt 
Blatchford (1998) är det under raster som det främst sker mobbning och genom en vuxens 
närvaro går det att arbeta för att minska och motverka det. Men som citaten pekar mot 
måste den vuxne ta sitt ansvar för att verka för en positiv stämning ute på skolgården och 
ge elever en valmöjlighet att ha något att hitta på under rasten, om så önskas eller behövs.  
 
Sammanfattningsvis belyser resultaten ovan fritidslärares uppfattningar angående 
rastaktiviteters betydelse för att stärka elevers sociala samspel. Utifrån ett relationellt 
perspektiv (Aspelin & Persson, 2011) innebär det att det finns tid till att skapa många 
olika typer av relationer ute på en skolgård. Relationer byggs beroende av var elever 
befinner sig, hur miljön ser ut runt omkring och även vilken vuxen som är där. Det innebär 
att det kan vara av betydelse för elever i svårigheter, gällande sitt sociala samspel, att få 
en valmöjlighet till att utvecklas som individ. Det visar sig också i analysen att det finns 
ett visst spänningsförhållande i fritidslärares professionella ansvarsområde mellan att 
styra elevers rastaktiviteter och att låta elever välja sina rastaktiviteter fritt. Sett utifrån 
ett relationellt perspektiv innebär det att det kan hämma elevers utveckling av det sociala 
samspelet, om de elever som behöver stöttning i relationsskapande väljer att inte 
medverka i de styrda rastaktiviteterna.  
 
5.2 Rastaktiviteters möjligheter för elevers sociala samspel 
Resultatet visar att fritidslärarna ser olika möjligheter att utveckla elevers sociala samspel 
genom styrda rastaktiviteter. De kategorier som har framkommit i datamaterialet handlar 
om möjligheten att utveckla en social kompetens, möjligheten till åldersintegrering samt 
möjligheten rastaktiviteterna innebär för elevers kunskapsutveckling.  
 
Den första kategorin under rastaktiviteters möjligheter för elevers sociala samspel handlar 
om utveckling av sociala kompetens. Ett begrepp som kan tyckas gå hand i hand med 
socialt samspel är relationer, och därför klarläggs vad det innebär enligt informanterna. 
Begreppet relationer handlar om att man skaffar sig kännedom om varandra, relationer är 
något som händer mellan individer samt ett bemötande gentemot andra. Det som 
poängteras av samtliga informanter är att det är av stor betydelse för verksamheten att 
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relationer uppstår i en skolverksamhet och även Jonsdottir (2007) beskriver att relationer 
är av relevans för den enskilde elevens mående och utveckling.  
 
5.2.1 Utveckling av social kompetens  
Elever behöver känna sig trygga i den miljö som visar sig, för att kunna utveckla social 
kompetens, och av den anledningen kan elever behöva stöttning av en vuxen, visar 
fritidslärares uppfattningar på. Informant nr. 2 beskriver detta genom att det finns de 
elever som har svårt med den sociala interaktionen och som behöver stöd av en vuxen, se 
följande citat:  
 

Det finns alltid barn som känner sig osäkra och inte är hundra 
procent trygga att ha ett ställe eller punkt där de kan gå till, de 
behöver en vuxen för att kunna få uppmärksamhet. Vi 
fritidspedagoger har en förmåga att lära känna barnen och vi träffar 
många barn. Barn som är osäkra, som kommer till oss för att de 
kanske vill ha en assistent för att växa. För att sedan kunna börja 
samspela med de andra.  

 
Citatet visar att elever som har svårt att knäcka den sociala koden, hur man ska uppföra 
sig, hur man ska ta kontakt med andra etc. kan vara i behov av en vuxen som kan guida 
dem till att utveckla en social kompetens för att sedan skapa relationer. För en del 
individer är det svårare med den sociala koden på grund av olika anledningar och därför 
blir de vuxna viktiga i frågan. Ihrskog (2007) belyser att social kompetens är grunden för 
att det ska finnas ett socialt samspel mellan elever. Samtidigt klarläggs även hur pass 
viktig en relation mellan elev och skolpersonal är. Det kan ge stöd åt elevens självkänsla 
och utveckling av självförtroende, vilket kan behövas gällande det sociala samspelet. Vad 
citatet ovan tolkas är just hur betydelsefull den vuxnes ansvarstagande blir i 
anknytningsfasen till en elev, men även att genom en relation mellan lärare och elev kan 
det hjälpa eleven att utveckla sitt sociala samspel mot jämnåriga. Sett ur ett relationellt 
perspektiv (Aspelin, 2010) uppkommer relationer i samband med interaktion mellan 
individer, oavsett om de själva väljer det eller inte. Därför är det av vikt att lärare ansvarar 
för att stötta elever i sin sociala kompetens, för att de relationer som uppstår ska bidra till 
en positiv utveckling.  
 
Av resultatet framkommer det också att det är enklare att sitta i klassrummet och arbeta 
för elever, än att vara ute på rast. I en intervju uttrycker informant nr. 2 detta på följande 
sätt:  

 
Den sociala kompetensen är jätteviktig och då är det också enklare 
att sitta i klassrummet och jobba. 

 
Citatet tolkas att det är ”enklare” att vara i klassrummet då av anledningen att där är det 
mer uppstyrt och eleverna oftast blir tillsagda vad de ska göra och vem de ska arbeta med. 
Fritidslärares uppfattningar är att elever inte behöver träna på den sociala biten i 
klassrummet, utan det serverar skolpersonal dem med. Ute på rasten blir dock den sociala 
kompetensen av större vikt och kan även visas sig på ett annat plan, eftersom där kan 
elever förväntas att socialisera sig med varandra utan vidare stöttning. Social kompetens 
är en grundläggande del i elevers utveckling och i mötet mellan andra individer behövs 
det träning av den sociala delen. En styrd rastaktivitet kan till viss del hjälpa elever att 
öka och utveckla sin sociala kompetens, enligt fritidslärares uppfattningar.   
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Utifrån det relationella perspektivet (Aspelin & Persson, 2011) skapas olika relationer vid 
olika möten och kan som exempel leda till att individen blir en social individ, beroende 
på situation. Har elever en sorts relation till någon i klassrummet kan den ändras ute på 
skolgården, beroende på vilken aktivitet som utförs. Relationerna är ständigt i utveckling 
och kan därför inte betraktas bestående, därför är det av vikt att utveckla den sociala 
kompetens en elev besitter, vilket skulle kunna ske via styrda rastaktiviteter, enligt 
fritidslärares uppfattningar.  
 
Sammanfattningsvis går det att tolka av resultatet hur viktig den sociala kompetensen är 
för elevens egen utveckling av det sociala samspelet. Resultaten visar också att 
fritidslärarna anser att de styrda rastaktiviteterna kan påverka elevers sociala samspel till 
något positivt, alltså att det finns en möjlighet att stärka och utvecklas. Denna utveckling 
sker i interaktion med andra och individen kan lära sig hur sociala koder och regler 
fungera.  
 
5.2.2 Stärkning av interaktioner och social sammanhållning över åldersgränser  
Fritidslärare anser att en styrd rastaktivitet kan innebära möjligheten att elever kan lära 
känna varandra över årskurser och att det i sin tur kan bidra till att skolmiljön verkar för 
ökat samspel samt att den sociala samvaron stärks på skolan.   
 
Det är flera av informanterna som beskriver det faktum att styrda rastaktiviteter kan leda 
till att leken och rasten blir mer åldersintegrerat. Det är viktigt att de yngre eleverna 
känner sig trygga på en skolgård fylld med större och äldre elever, och att de kan se en 
vinst i att leka tillsammans. Informant nr. 4 beskriver möjligheten att utveckla sitt sociala 
samspel med elever i olika åldersgrupper genom styrda rastaktiviteter på följande sätt:  
 

För att dom lär känna varandra. Plötsligt hänger ju sexor ihop och 
gör samma sak och då upptäcker ettorna att sexorna inte är farliga, 
man lär känna varandra på ett annat vis, så jag tror det bidra oerhört 
mycket. Och att det inte spelar någon roll om du går i femman eller 
tvåan och kan vara med iallafall. Jag tror att det bidra jättemycket.   

 
Citatet tolkas som att det anses vara positivt om elever breddar sin umgängeskrets och i 
leken kommer i kontakt med elever från olika åldrar. Det anses stärka elevers 
självförtroende och skapar en större sammanhållning och ett gemensamt klimat på 
skolgården. Informant nr. 5 beskriver också att det är av vikt att träffas över årskurserna, 
hen poängterar detta genom följande:  

 
Att man upplever att man träffar varandra och leker lite över 
årskursgränserna och leker på samma villkor. Det blir bättre 
sammanhållning på skolan. Det är väl den stora vinsten.  

 
Citatet kan tolkas som att en styrd rastaktivitet kan bidra med en positiv stämning på 
skolgårdar. Att få nya kompisar på grund av en styrd rastaktivitet anses vara betydelsefullt 
för elever. Utifrån ett relationellt perspektiv (Aspelin & Persson, 2011), kan detta tolkas 
gynnsamt för elevers sociala samspel, då det handlar om att skapa relationer via ett 
gemensamt intresse. Vad som även kan tolkas utifrån resultat kopplat till det relationella 
perspektivet är att det är av stor betydelse för elever att hamna i rätt typ av relationer. Det 
vill säga, att upplevelsen blir positiv. Vad informanterna hävdar är att det är gynnsamt att 
elever i olika årskurser umgås tillsammans med hjälp av lek. Det kan bidra med en 
sammanhållning på en skola som verkar vara svårt att arbeta sig fram utan stöttning av 
vuxna genom styrda rastaktiviteter. Men sammanhållningen och att främja olika typer av 
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relationer är något som strävas efter, enligt fritidslärares uppfattningar. Enligt Dahl (2004, 
som refererar till Ursberg 1996) är det av stor betydelse att lärare arbetar med 
relationsskapande i skolmiljöer, för att stärka individer, vilket också kan tolkas vara en 
vinst för den kamratanda fritidslärarna tycks sträva mot.  
 
Sammanfattningsvis går det att tolka resultatet på så vis att styrda rastaktiviteter 
möjligheter till att utvecklas i en social kontext kan ses utifrån ett bredare perspektiv. 
Årskurser smälter samman istället för att distansera sig med varandra, som i sin tur kan 
leda till bättre samarbete och samvaro på skolor, vilket är något som eftersträvas utifrån 
fritidslärarnas uppfattningar.  
 
5.2.3 Stöd för elevers kunskapsutveckling  
Resultatet visar på att de styrda rastaktiviteternas möjligheter för att stärka elevers sociala 
samspel kan kopplas till en god kunskapsutveckling. Vad som framkommit är vikten av 
vad ett gott mående kan leda till, nämligen kunskapsutveckling. Informant nr. 2 beskriver 
det genom följande:  
 

Rasterna är en viktig del i deras utveckling. Mår de bra på rasterna 
så mår de bra i klassrummet.  
 

Det visar sig därför vara angeläget att skapa en miljö på raster som främjar positivitet och 
som motverkar negativa händelser och dylikt, då det kommer att påverka 
förutsättningarna för elevers kunskapsutveckling. Detta samband visar även forskning på. 
Aspelin (2010) beskriver att om det ska ske en kunskapsutveckling hos elever måste de 
vara öppna för att utvärdera sina handlingar och sitt agerande i olika situationer. Det är 
av stor betydelse att kunna diskutera det som hänt på exempelvis en rast, för att sedan 
kunna vara mottaglig att sätta sig ner på sin plats i klassrummet, öppen för att lära sig nya 
saker. För att skapa en kunskapsutveckling och ett lärande hos elever behöver eleven vara 
mottaglig för självreflektion och utvärdering av sina handlingar, enligt det relationella 
perspektivet. Vidare diskuterar informant nr. 1 följande:  
 

Särskilt hoppas man att de får en bra rast för är det så att det händer 
något så det absolut så att det följer med in i klassrummet som 
skapar konflikter som måste lösas annars är det svårt att gå vidare 
med inlärning och så.   

 
Citatet visar även här på vikten av vad en positiv rast kan innebära för elevers 
kunskapsutveckling. Enligt London, Westrich, Stokes-Guinan och McLaughlin (2015) 
kan en bra rast bidra till att elever fokuserar bra på lektionerna, vilket i sin tur kan leda 
till en god kunskapsutveckling. Därför är det gynnsamt att skolpersonal bidrar till en 
positiv stämning under raster, för att elever ska finna ett välmående som kan speglas över 
hela dygnet. Utifrån ett relationellt perspektiv (Aspelin, 2010) kan det också antas att det 
krävs att positiva relationer, vilka har mynnats ut ur rasten, för att kunskapsutveckling 
ska kunna ske. Därför blir det av stor vikt att lärare använder sig av de styrda 
rastaktiviteternas möjligheter att bidra med positivitet, för att det ska leda till en 
kunskapsutveckling hos sina elever.  
 
Sammantaget går det att konstatera att de styrda rastaktiviteterna anses kunna bidra med 
att skapa bra förutsättningar för elevers kunskapsutveckling.  
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5.3 Utmaningar gällande rastaktiviteter som ska stärka elevers sociala 
samspel  
Av resultatet har det framkommit att fritidslärare upplever en del utmaningar gällande 
styrda rastaktiviteter, vilka i denna studie handlar om planering samt att hitta aktiviteter 
som stärker elevers självförtroende. Denna del inleds med att diskutera utmaningen med 
styrda rastaktiviteter gällande planering.  
 
5.3.1 Utmaningar gällande planering av rastaktiviteter 
Att en styrd rastaktivitet ska planeras är självfallet, men vad som verkar vara en stor del 
i utmaningen av att anordna rastaktiviteter är att få tid till att planera dem. Men även att 
få tid till att ta fram material nämns som en utmaning och ibland behövs material till och 
med tillverkas, vilket i sin tur är en utmaning då det ofta råder tidsbrist. I intervjuerna 
belyser informanterna både planeringens positiva och negativa sidor, genom dels att 
planering upplevs som ett moment där de inte får de förutsättningarna som krävs, och dels 
att det finns en positiv välmening i att skapa bra och en grundlig planering, då det anses 
ges resultat på elevnivå. Angående tidsbristens betydelse för planering menar exempelvis 
en informant att:   
 

Det handlar om att man ger de vuxna som har hand om det, man ger 
dom den tiden som dom behöver, dels för att planera upp det, dels 
för att vara med under hela rastaktivitetens gång. 

 
Citatet visar hur viktigt det är att ge den ansvarige personen tid och möjlighet att utföra 
de styrda rastaktiviteterna, på ett bra och gynnande sätt. Informant nr. 1 stärker också 
detta genom följande:  
 

Det som skulle behövas är kanske lite mer, jaaa, tid om det är något 
man ska förbereda, ibland om man ska bygga eller tillverka något. 
Jaaa, tid kanske. Just det här med att bolla idéer.  

 
Det handlar alltså om att få tid till att hinna med det som krävs för att göra ett så bra 
utförande som möjligt. Resultatet kan tolkas som att det är av stor vikt att det finns tid för 
planering av de styrda rastaktiviteterna för att pedagoger ska kunna hitta den bästa 
tänkbara rastverksamheten, som i sin tur kan påverkar och leda till elevers utveckling av 
ett socialt samspel. Utifrån ett relationellt perspektiv (Aspelin & Persson, 2011) kan det 
antas att det inte alltid finns tid till för läraren att planera de styrda rastaktiviteterna i den 
mån att de kommer att gynna alla elever, jämbördigt. Vid planering av styrda 
rastaktiviteter är det därför av stor betydelse att pedagogen har rimliga ramar för planering 
av rastaktiviteter, för att kunna stärka det sociala samspelet som elever kan behöva 
stöttning med.   
 
Det poängteras dock även att det är viktigt att tänka på vad elever gillar för några 
aktiviteter, och fritidslärarnas uppfattningar handlar om vikten av att utgå ifrån ett 
elevperspektiv vid planeringen, vilket kan exemplifieras genom följande citat:  
 

Eleverna kommer och önskar, ibland frågar jag, ibland kanske jag 
glömmer bort och en del har hittat på väldigt många saker och då 
försöker jag köra dessa efter varandra. Så jag försöker lyssna på vad 
de vill (nr.1).  
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Det framkommer dock inte huruvida arbetet för att få in elevers delaktighet görs, utan det 
läggs på läraren förmåga att fånga upp vad som är omtyckt av elevgrupperna.  
 
Ytterligare en utmaning i samband med planering handlar om en avsaknad av ett 
kollegialt samarbete. När det är en person och samma person som håller i rastaktiviteterna 
på en skola så visas det att utvecklingen kan stanna av. Aktiviteters utbud kan brista om 
det inte finns ett kollegialt samarbete. På en av skolorna visar det sig vara en person som 
håller i allt. På en annan skola visar det sig alltid vara två personer som håller i planering 
och utförande. Detta ser naturligtvis olika ut från skola till skola. Men vad som 
framkommer av resultatet är att det är gynnsamt att det är flera personer involverade, dels 
för att bolla idéer i planeringsstadiet, dels också för att det ska finnas fler än en person 
som är med vid utförandet. Informant nr. 3 beskriver detta på följande sätt:  

 
Vi måste hjälpas åt inom gruppen och få en bra verksamhet och det 
tycker jag vi har, vi erbjuder mycket grejor. Vikten med en bra 
struktur hur vi jobbar så alla vet hur vi jobbar. För kommer man 
som ny som ska vikariera så vet man riktlinjerna hur vi arbeta. 

 
Citatet belyser att planeringen av rastaktiviteter anses vara en viktig del i sammanhanget, 
dels för den befintliga personalen, dels för exempelvis den vikarierande personalen. Det 
upplevs att en tydlig struktur behövs för att utveckla rastaktiviteter, som kan skapa 
tillförlitliga och transparanta ramar för ett systematiskt arbete med rastaktiviteterna. 
Utifrån ett relationellt perspektiv (Aspelin, 2010) kan det antas att det är av vikt att som 
lärare planera och bolla idéer tillsammans för att utveckla de styrda rastaktiviteterna i rätt 
riktning, mot ett stärkt socialt samspel. Att det är samma person eller två personer som 
har ansvaret för rastaktiviteter kan gynna elever då de känner till mönster och vanor, dock 
kan dessa personer behöva stöttning i form av ett kollegialt samarbete för att inte köra 
fast vid exempelvis beteenden och relationer hos elever. Utifrån ett relationellt perspektiv 
(Aspelin & Persson, 2011) antas att elevrelationer kan uppstå och utvecklas vid nya 
konstellationer, som en styrd rastaktivitet kan bidra till, och därför är det av stor betydelse 
att lärare är förberedda på hur de kan agera när exempelvis en oönskad relation uppstår.  
 
Det går att konstatera att fritidslärare anser att planering av rastaktiviteter är en central 
aspekt för att de överhuvudtaget ska kunna äga rum, för att de pedagogiska målen med 
aktiviteterna ska kunna uppnås och för att elever ska vara mottagliga för en sådan 
aktivitet.  
 
5.3.2 Utmaningar gällande rastaktiviteter som stärker elevers självförtroende och 
sociala samspel 
Att anordna rastaktiviteter med syftet att stärka elevers självförtroende och det sociala 
samspelet har visat sig vara en pedagogisk utmaning i en fritidslärares uppdrag. För att 
skapa en miljö där elever vågar vara sig själva och vågar ta för sig och ta initiativ kan 
vara svårt för en enskild lärare att utveckla under en rast.  
 
Fritidslärarna uppfattar att det kan vara svårt för en del individer att skapa sig en trygg 
position under rådande situation, exempel vid rastaktiviteter. Informant nr. 3 beskriver 
utmaningen med att stärka elevens självförtroende genom följande sätt:  
 

Jag tycker det är svårt att hjälpa elever att prata med kamrater under 
tiden jag är ansvarig för rastaktiviteten, då det är jag som håller i 
den.  
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Det anses alltså vara en utmaning att stödja den sociala utveckling av de elever som deltar, 
under aktivitetens gång, vilket kan tolkas skapa en otrygghet och ett begränsat 
självförtroende. Utifrån det relationella perspektivet (Aspelin & Persson, 2011) är det av 
vikt att en vuxen stödjer elevers relationsskapande, eftersom relationer hela tiden 
utvecklas och omformas i möten. Relationer skapas hela tiden vid sammankomster av 
individer, och kan visas sig vara olika, vid olika aktiviteter. Individen i frågan intar en 
roll och en position som ibland kan vara svår att ”ta sig ur”, varav det kan leda till att 
relationer som uppstår inte blir jämbördiga. Det är av stor betydelse att lärare är medveten 
om detta dilemmat och försöker påverka det i den mån som möjlig. London, Westrich, 
Stokes- Guinan och McLauglin (2015) skriver att det som sker på rasten har en stor 
inverkan för elevers utveckling av sitt sociala samspel. De menar på att det är av stor vikt 
att de vuxna på skolor bidrar till att miljön ska vara positiv, för alla elever.  
 
Utmaningen i att stärka elevers självförtroende tolkas också, enligt fritidslärarnas 
uppfattningar, ligga i hur många vuxna som finns tillgängliga, men också vad de vuxna 
gör för något under tiden det är rast. Detta är något som framkommer av informant nr. 4, 
se följande:  

Det behövs vuxna ute, fler vuxna. Gärna vuxna som inte bara går 
omkring. .... ne men... när vi har rastaktiviteter så är inte vi 
rastvakter utan det krävs andra vuxna som är det. Fler vuxna ute.  

 
Vikten av att de vuxna på en skola vet sitt uppdrag och har kunskaper kring vad de ska 
göra är av värde för elevers sociala samspel, men en utmaning. Kallberg (2018) beskriver 
att det är betydelsefullt att som lärare visa hur de gemensamma normerna bör förmedlas. 
Hur elever kan agera vid olika situationer, hur elever kan påverka sin egen position, för 
att utveckla sitt sociala samspel. Enligt det relationella perspektivet (Aspelin & Persson, 
2011) kan det antas att det är de vuxnas ansvar att utveckla relationer. Det är av vikt att 
visa på vilka rådande normer och värden som ska prägla rastaktiviteter. Hansson (2012) 
beskriver att det kan uppstå fördomar gällande hur olika individer är som personer, och 
menar på att det krävs en tillit till varandra för att motverka att detta sker. Om en tillit 
uppstår kan uppstå kan relationer bli mer bestående (2012). En lärares arbete med styrda 
rastaktiviteter skulle kunna hjälpa elever att stärka sitt självförtroende, enligt 
fritidslärarnas uppfattningar, men det hänger då på att läraren tar sitt professionella ansvar 
som relationsskapare för varje enskild individ, så att hen har kunskaper och erfarenheter 
nog för att stödja elevers sociala utveckling.  
 
Sammanfattningsvis finns det en utmaning i att stärka elevers självförtroende vid de 
styrda rastaktiviteterna, då enligt fritidslärarnas uppfattningar är det svårt att hålla i en 
aktivitet samtidigt som man ska stödja elevers sociala samspel, men även visas det fattas 
kompetens hos vuxna att låta elever integrera med varandra på ett positivt sätt.  
 
5.4 Resultatsammanfattning  
Sammanfattningsvis visar studiens resultat att fritidslärare anser att styrda rastaktiviteter 
har betydelse för elevers sociala samspel, men att det finns både möjligheter och 
utmaningar i arbetet. Det som har framkommit är att de elever som finns i utkanten av 
den sociala kontexten kan med hjälp av styrda rastaktiviteter träna på sitt sociala samspel 
och förhoppningsvis skapa en känsla av tillhörighet. De styrda rastaktiviteterna kan också 
vara en valmöjlighet för de elever som inte vet vad de ska göra på sina raster. 
Möjligheterna för att utveckla elevers sociala samspel genom rastaktiviteter kan uttryckas 
i form av tre innehållsliga kategorier, utveckling av social kompetens, åldersintegrering 
och kunskapsutveckling. Genom att anordna rastaktiviteter visar resultatet att 
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respondenterna anser att elever får chans att utveckla sin sociala kompetens, de får 
integrera med andra elever än endast elever i deras klass och årskurs, vilket i sin tur kan 
leda till en bättre samvaro på skolgården, samt att det kan leda till att elevers 
kunskapsutveckling blir bättre. De utmaningar som har framkommit i dessa resultat är det 
uppfattas ta tid att planera rastaktiviteter på ett gynnsamt sätt, samt utmaningen att kunna 
stärka elevers självförtroende och därigenom även dess sociala samspel under en 
rastaktivitet. 
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6 Diskussion  
I studiens avslutande kapitel diskuteras studiens resultat i relation till styrdokument, 
tidigare forskning och studiens teoretiska ramverk. Därefter förs en metoddiskussion och 
avslutningsvis ges förslag på vidare forskning kring området styrda rastaktiviteter.   
 
6.1 Rastaktiviteters betydelse för elevers sociala samspel  
Studiens första frågeställning handlar om vilken betydelse styrda rastaktiviteter har för 
elevers sociala samspel. Enligt resultat och analys har två kategorier framkommit, vilka 
är rastaktiviteters betydelse för elevers tillhörighet och betydelsen av elevers valmöjlighet 
under raster. Att som elev tillhöra den rådande sociala kontexten anses vara av vikt enligt 
fritidslärarnas uppfattningar, vilket överensstämmer i Skollagen (2010) där det betonas 
att elever ska få gynnsamma tillfällen att utvecklas i den gemensamhet som råder på 
skolan (14 kap. 2§). De styrda rastaktiviteterna har stor betydelse för elevers utveckling 
av sitt sociala samspel, då resultatet illustrerar att det finns elever som har svårigheter 
med att socialisera sig under raster och behöver stöttning av en styrd aktivitet, och en 
vuxen, för att skapa kontakt med andra elever. Jag anser, av erfarenhet, att styrda 
rastaktiviteter kan ge en positiv inverkan på elevers sociala samspel om den rådande 
kontexten tillåter olikheter. Men ett tillåtande av olikheter menar jag att de elever som har 
svårigheter med sitt sociala samspel behöver få möjligheten att känna en tillhörighet i 
gruppen på ett fördjupat sätt, alltså att känna sig inkluderad rent känslomässigt samt 
fysiskt.   
 
Kategorins betydelse av elevers valmöjlighet under raster visar att det är viktigt att det 
finns ett val att göra. Om en elev exempelvis inte vet vad hen kan göra under raster, kan 
den styrda rastaktiviteten hjälpa dem att få något meningsfullt att göra. Dock som 
resultatet visar är det av vikt att reflektera över att det är frivilligt att medverka, och det 
är upp till eleven själv att bestämma om hen vill vara med eller inte. Enligt fritidslärares 
uppfattningar råder inget tvivel på att det ska vara frivilligt att medverka på en styrd 
rastaktivitet. Men som resultatet pekar mot, att det finns betydelsefulla argument kring 
varför elever skulle medverka, vågar jag påstå att det finns en möjlighet att utveckla fler 
elevers sociala samspel, om man på något sätt kan få dem mer intresserade. Men på vilket 
sätt en lärare kan göra den styrda rastaktiviteten mer intressant, framkommer inte av det 
insamlade materialet, och inte heller via tidigare forskning. I studiens inledning citeras 
Lgr 11, från syftestexten för fritidshemmet, där det står att undervisning ska vara 
situationsstyrt och ska utgå ifrån individens behov, intresse och initiativ. Om det finns 
möjlighet till styrda rastaktiviteter under skoltid kan det vara lämpligt för utveckling av 
elevers tillhörighet samt för att skapa en gemenskap mellan elever och även mellan lärare 
och elev. Men hur kan man som lärare ta tillvara på individens behov samtidigt som det 
ska vara kopplat till det egna intresset, utan att påtvinga elever att delta under en 
rastaktivitet? För studien, och för verksamma fritidslärare vore det av vikt att frågor som 
denna utforskas på ett mer ingående sätt än vad som är möjligt inom ramen för ett 
självständigt arbete.  
 
6.2 Rastaktiviteters möjligheter för elevers sociala samspel    
Studiens andra frågeställning berör möjligheter och utmaningar kring styrda 
rastaktiviteters inverkan på elevers sociala samspel, och nedan förs det en diskussion 
kring de möjligheter som resultatet visar på.   
 
Rastaktiviteters möjligheter för elevers sociala samspel, enligt fritidslärares 
uppfattningar, handlar i denna studie om att utveckla en social kompetens hos elever, 
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skapa en åldersintegrerad rastverksamhet på skolgården samt att de styrda 
rastaktiviteterna kan komma att stödja elevers kunskapsutveckling. Ett argument för att 
fortsätta med styrda rastaktiviteter är att visa på de möjligheter som studiens resultat pekar 
mot. Att lägga ner tid till för att skapa en bra och gynnsam rastverksamhet som kan 
exempelvis bidra till elevers sociala kompetens, enligt fritidslärarnas uppfattningar, tycks 
vara något som skolpersonal bör sträva mot. I syftestexten i Lgr 11, kapitel fyra står det 
att undervisningen i fritidshemmet ska sträva efter att utveckla elevers samarbetsförmåga 
genom exempelvis lek (Skolverket, 2019). Att låta elever träna på sitt sociala samspel i 
en kontext där, ur ett relationellt perspektiv (Aspelin, 2010), relationer omvandlas och är 
situationsbundna, kan dock betraktas vara en svårighet, om elever har svårt för att 
samarbeta och brister i sin sociala kompetens.  
 
Enligt Aspelin (2010) skapas relationer i mötet mellan två eller flera individer, och det är 
en pågående process som sker hela tiden. Applicerar man det på möjligheten att elever 
får lära känna varandra, via en aktivitet, kan det uppstå goda relationer.  Utifrån en 
tolkning av studiens resultat, så träffas elever över årskurserna och aktiveras tillsammans 
utan att på ett i förväg dömande sätt reflektera över vem eller vilka de egentligen umgås 
med. Därigenom skapas nya relationer som är av stor betydelse för flera elever, och även 
för den generella samvaron på skolan. Samtidigt går det att diskutera en eventuell risk, 
nämligen att äldre elever kan skrämma bort de yngre, eller på något sätt utöva någon form 
av maktspel, som kan göra att elever hamnar i relationer som har en negativ inverkan på 
elevens sociala samspel. Ur ett relationellt perspektiv (Aspelin, 2010) kan detta vara 
möjligt eftersom relationer ständigt förändras under nya möten, och behöver inte alltid 
vara positivt, vilket är något som en lärare bör vara vaksam över, och förhindra vid behov.  
 
Avslutningsvis vill jag diskutera möjligheten kring kunskapsutveckling. Enligt ett 
relationellt perspektiv (Aspelin & Persson, 2011) utvecklas inte kunskaper om det inte 
finns relationer, vilket därför anses vara grundstenen i kunskapsutveckling. Vad som dock 
går att argumentera kring är huruvida det handlar om goda relationer eller bara relationer, 
utan vidare inverkan på elever, eller till och med relationer i negativ bemärkelse. Att tolka 
detta utifrån det relationella perspektivet innebär att det är av relevans att elever får 
möjligheter att skapa goda relationer, på sina raster, för att ta med sig känslan in till 
klassrummet, för att sedan lära sig saker. De professionsrelevanta konsekvenser detta 
resultat medför handlar om att grunden för allt lärande, om det så är teoretiska eller 
praktiska kunskaper, är att skapa relationer till sina elever, men också att vara en 
stöttepelare i att elever sinsemellan har bra förutsättningar för att skapa relationer. Att 
relationer sedan kan utvecklas och omvandlas är viktigt att tänka på, och att de inte alltid 
behöver vara i positiv mening.  
 
6.3 Utmaningar gällande rastaktiviteter som ska stärka elevers sociala 
samspel  
Studiens andra frågeställning berör möjligheter och utmaningar kring styrda 
rastaktiviteter inverkan på elevers sociala samspel, och nedan diskuteras de utmaningar 
som resultatet visar på.   
 
Utmaningen i planering av styrda rastaktiviteter är tiden för att hinna med, men även det 
kollegiala samarbetet som krävs för att anordna bra aktiviteter som gynnar elevers sociala 
samspel. Därför går det att argumentera för vikten av att göra en planering som innefattar 
hur lärare arbetar med elevers sociala samspel. Att utveckla elevers relationer till varandra 
anses vara av betydelse för att känna en tillhörighet och utveckla en social kompetens, 
men samtidigt inbegriper det även relationer mellan vuxen och barn. I och med att 
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relationer även finns mellan lärare och elev går det att tolka utifrån ett relationellt 
perspektiv (Aspelin, 2010) att även de relationerna är i ständig rörelse. Hur lärare arbetar 
med att skapa ett bra band mellan sig själv och sin elev blir därför av vikt, och kan anses 
vara något som behöver tänkas på redan vid planeringsstadiet av en styrd rastaktivitet. 
Resultatet påvisar dock inte hur fritidslärare konkret gör sina planeringar, vilket är något 
som jag i efterhand borde ha ställt en följdfråga till informanterna kring, då det vore 
intressant att studera. Istället antas det att det redan finns bra relationer mellan lärare och 
elev, därför vore det av vikt för utveckling av professionen hur lärare konkret arbetar för 
att upprätthålla och utveckla sina relationer med elever. 
 
Enligt forskning är relationsskapande och ett arbete med elevers sociala samspel av stor 
relevans då det både kan främja elevens utveckling både rent kunskapsmässigt och i det 
sociala. Det är viktigt att en vuxen visar sig vara en förebild som präglar de normer som 
råder i den sociala kontexten en skola står för (Kallberg 2018, Dahl 2004). Jederlund 
(2020) beskriver att lärare behöver vara tydlig med hur man uppför sig i en social kontext. 
Att läraren ska vara förberedd för att kunna undervisa elever kring hur de kan utveckla 
sitt sociala samspel är av stor relevans. Det här går att applicera på studiens resultat då 
det är en utmaning i sig att skapa aktiviteter som stödjer elevers självförtroende, om lärare 
heller inte har tid för den typ av planering som krävs.   
 
Sammanfattningsvis resulterar en följdfråga ur studiens resultat, som har att göra med hur 
lärare rent konkret arbetar med att skapa dessa situationer för elever där de tränar på sitt 
sociala samspel och sin sociala kompetens. Bara för att en vuxen är utbildad lärare betyder 
det inte att denne besitter all kunskap som krävs för att nå alla elever på ett fördjupat plan. 
Det är i alla fall inget som beskrivs i materialet och är en aspekt som skulle kunna 
fördjupas i uppföljande studier. I Lgr 11:s syftestext för fritidshemmet står det att 
undervisning ska bidra till att elever får möjlighet att skapa relationer och känna sig trygga 
och en social gemenskap. Som resultatet pekar mot är det av stor vikt att det anordnas 
styrda rastaktiviteter för att öka det sociala samspelet, men frågorna om hur detta konkret 
kan ta form i den pedagogiska praktiken är frågor som behöver besvaras i en 
observationsstudie.  
 
I nästkommande avsnitt förs en metoddiskussion kring tankar om de metoder som har 
använts i denna studie, vilken kan ses som en fortsatt diskussion kring det ovannämnda.  
 
6.4 Metoddiskussion  
Metoden som valdes för denna studie anses ha uppfyllt sitt syfte i den mån att materialet 
som samlats in har gett ett bra resultat och svar på frågeställningarna. Det som kan 
diskuteras är kvaliteten vid användning av intervjuer. Intervju som metod innebär att man 
få syn på vissa saker, men inte andra. I denna studie hade det varit bra om uppfattningar 
åt ena sidan och praktiskt utförande åt andra sidan kunde undersökas och relateras till 
varandra, till exempel genom en observation av en styrd rastaktivitet, för att ytterligare 
fördjupa förståelsen för det som informanterna berättar i intervjuerna. Det begränsade 
urvalet som sker i kvalitativa studier kan också diskuteras. Då studien utgick ifrån fem 
fritidslärares uppfattningar kring styrda rastaktiviteter skulle det eventuellt gynnat studien 
om samtliga lärare hade arbetat på olika skolor, för att få en bredare inblick och större 
förståelse hur man arbetar på olika skolor. Men samtidigt handlar studien om fritidslärares 
uppfattningar, vilket skiljer sig åt, oavsett om man arbetar på samma skola eller inte. Jag 
väljer även att kritisk granska min insats som intervjuare då jag tror att resultatet hade sett 
annorlunda ut om jag dels hade mer vana, dels hade ställt fler och djupare följdfrågor, 
eftersom det hade kunnat bidra till ett annat resultat, kanske mer på fördjupat resultat.  
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Avslutande kommenterar av valet av analysmetod, det vill säga innehållsanalysen, som 
utfördes på datainsamlingen har varit en bra metod, då datamaterialet med fördel har 
utmynnats i tydliga kategorier och gett svar på studiens frågeställningar.  
 
6.5 Vidare forskning 
Vidare forskning på området om vad styrda rastaktiviteter kan bidra till är att analysera 
likande frågeställningar genom ett elevperspektiv. Att intervjua elever eller göra en 
enkätundersökning vore intressant, för att kontrollera vad de tycker om rastaktiviteter och 
hur lärare kan förbättra och utveckla dem, för att få elevers synvinkel och deras tankar 
kring styrda rastaktiviteters påverkan och inverkan på deras sociala samspel. 
 
Ytterligare en tanke är att man som forskare kan ställa andra frågeställningar, som 
exempelvis skulle kunna handla om att hur man som fritidslärare kan mäta elevers sociala 
samspel och social kompetens, för att belysa huruvida de styrda rastaktiviteterna stärker 
elevers sociala utveckling över tid.  
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I 
 

Bilagor 
Bilaga A Intervjuguide  
 
 
Inledande frågor 
 
Kan du berätta lite för mig vad rasterna innebär på din skola? 
 
Vad tänker du på när du hör begreppet relationer? 
 
Hur kan du beskriva begreppet barns sociala samspel?  
 
Fokusfrågor 
 
Hur ser du på styrda rastaktiviteter? Varför? Kan du ge konkreta exempel? 
 
Hur anornas rastaktiviteter på din skola? Hur upplever du dessa? Kan du ge konkreta 
exempel?  
 
Vilka möjligheter anser du att styrda rastaktiviteter kan bidra till gällande barns sociala 
samspel? Varför?  
 
Vilka utmaningar anser du att styrda rastaktiviteter kan bidra till gällande barns sociala 
sampel? Varför?  
 
Vad anser du behöver utvecklas inom verksamheten gällande de utmaningar som du 
upplever?  
 
Avslutande frågor 
 
Anser du att de styrda rastaktiviteterna kan stödja barns sociala samspel? Varför?  
 
Om du skulle behöva sammanfatta vad du tänker och hur du upplever rasternas betydelse 
för relationerna och gemenskapen, vad skulle du säga så? 
 
Finns det något du vill tillägga som vi inte pratat om?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

II 

 
Bilaga B Missivbrev  
 
Hej  
Jag är student vid Linnéuniversitet och heter Erik Sand. Jag studerar min sista termin på 
grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem och håller under vårterminen på att 
skriva mitt självständiga arbete. Mitt arbete kommer att handla om rastaktiviteters 
betydelse för den sociala gemenskapen och barns sociala utveckling. Detta brev är riktat 
till dig som är behörig fritidslärare, med erfarenhet kring rastaktiviteter och med en 
förfrågan om du skulle kunna tänka dig att delta i en intervju på ovanstående tema. 
Intervjun kommer att spelas in.  
 
Jag utgår ifrån Vetenskapsrådets krav för undersökningar. Detta innebär kortfattat att jag 
som ovan beskriver syfte för studien till dig och att den insamlade data kommer 
avidentifieras. Det innebär också att det är frivilligt att medverka, att du kan avbryta ditt 
deltagande när som helst och slutligen att all data enbart kommer att användas till denna 
studie.  
 
Jag hoppas att du har möjlighet och en vilja att ställa upp!  
 
Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta min handledare Bettina Vogt, lektor 
i pedagogik vid Linneuniversitetet, tfn. 0470-xxxxx, email: bettina.vogt@lnu.se eller mig 
via mail xxxxxx@student.lnu.se eller telefon (tfn. 070xxxxxxx).  
 
Jag har tagit del av informationen och samtycker till att delta:  
 
 
 
Datum och underskrift: ___________________________________________ 
 
 
Tack på förhand!  
 
Med vänlig hälsning 
 
Erik Sand  
 
 
 
 


