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  ABSTRAKT 
Utvecklingsarbetet syftar till att alla elever på skolan ska erbjudas meningsfulla 

aktiviteter under några lunchraster i veckan. Eleverna ges ytterligare tillfälle till fysisk 

aktivitet, vilket sker under dessa aktiviteter. Nya kamratrelationer främjas i både de vana 

och ovana aktiviteterna, eleverna får möjlighet att knyta nya kontakter med elever från 

andra klasser än sin egen. Elevernas inflytande och delaktighet finns med i de olika 

planerade rastaktiviteterna, då de fått komma med olika förslag som gjorts om eller 

tagits rakt av.  
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1 BAKGRUND 

Jag har valt att arbeta med ett utvecklingsarbete på en av skolorna i min 

hemkommun. Mitt syfte med det här arbetet är att starta upp rastaktiviteter på några 

raster i veckan. Dessa aktiviteter kommer jag att döpa till RastskoJ. Jag är den som 

ansvarar, förbereder, planerar och aktivt startar upp dessa aktiviteter.  Jag har arbetat 

många år inom barnomsorgen och även varit ute på flera olika skolor under min 

utbildning och sett deras skolgårdar och deras ”utbud” av aktiviteter under rasterna. 

Jag som grundlärare med inriktning mot fritidshem kommer att ha ett nära samarbete 

med skolan och jag vill att det samarbetet ska kännas meningsfullt för mig samt för 

skolan och framförallt för eleverna.  

Andersson (2013) beskriver fritidspedagogers förändrade villkor och nya uppdrag. 

Hon skriver om samverkan med skolan och på vilka sätt de kan ske. Hon skriver om 

att arbetsuppgifterna för fritidspedagoger är betydligt flera och dessa sker framförallt 

under elevernas skoldag. Det kan ske i form av olika projekt där klassen delas i 

halvklass, det kan handla om att träna sociala relationer, drama, olika temaarbete 

samt i en planerad rastverksamhet. Hon beskriver att dessa samverkansprojekt kan se 

väldigt olika ut. 

Jag känner att i den kommunen jag hör hemma finns inte det här med planerad 

rastverksamhet. Jag har en stark känsla av att det behövs flera olika aktiviteter på 

rasterna för eleverna som kan kännas meningsfulla för dem. Jag vill vara med och 

skapa meningsfulla raster för alla elever, då jag idag ser en stor brist i dessa 

aktiviteter. Eleverna har inte så många alternativ att välja på. Det som erbjuds idag 

saknar även närvarande lärare och struktur. Eleverna har oftast olika sporter att välja 

på så som fotboll och bandy. Det är absolut inget fel med dessa aktiviteter, dock 

skulle jag vilja utöka dessa aktiviteter med en bredd så att flera elever kan lockas. 

Burriss och Burriss (2011) skriver i en artikel att en varierad skolgård kan ge större 

inspiration till fler möjligheter för eleverna att inspireras till fysisk aktivitet. De 

menar att skolgårdens förutbestämda mål så som till exempel, fotbollsplan, 

klätterställningar och andra lekredskap kan begränsa eleverna. De anser att eleverna 

bör utmanas på flera olika sätt där inte skolgården är tillrättalagd. Elevernas fantasi 

och möjligheter att hitta nya vägar genom sina aktiviteter på skolgården bör 

förändras. Lekredskap och olika lekmaterial samt skilda underlag på skolgården, så 

som asfalt, gräs och grus kan inspirera eleverna till olika lekar menar de. Elevernas 

möjlighet till avkoppling och rekreation anser författarna ska finnas med på en 

skolgård. 

Detta menar jag talar för att olika aktiviteter på rasten ska kunna inspirera alla 

eleverna och alla elever ska kunna vara med på lika villkor. En rastverksamhet som 

skapar olika aktiviteter, vilket ska uppfylla allas behov och där eleverna får vara 

delaktiga i både planering och genomförande. 

Jag vill ge eleverna möjlighet att få känna en meningsfullhet under rasten. Eleverna 

ska få känna glädje och delaktighet. Det här menar jag också kan ha en positiv 

inverkan på det övriga skolarbetet. 

Jag vill även vara med och försöka skapa raster och miljöer för att minska risken för 

att elever ska bli illa behandlade, så som mobbning och annan kränkande behandling.  
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 Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion 

 eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder 

 eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Sådana tendenser ska aktivt 

 motverkas. (Skolverket 2011:7) 

I mitt utvecklingsarbete vill jag fånga så många elever som möjligt, både de som 

redan är aktiva på skolgården och de som inte är eller har varit fullt så aktiva under 

rasterna. Dessa rastaktiviteter kommer givetvis att ske på frivillig basis då eleverna 

själva väljer om de vill vara med eller inte. 

Ihrskog (2006) belyser i sin avhandling att kamratskap är av största vikt bland elever. 

Hon menar att de kan utbyta erfarenheter, samtala och lita på varandra i en 

kamratrelation samt att få en möjlighet att skapa sina egna identiteter. 

Kamratrelationerna menar hon kan ha stor påverkan på varje individs välbefinnande 

(a.a.). Jag vill öka möjligheten för eleverna att hitta nya kamrater, vilket kan ske i de 

aktiviteter som erbjuds under rasten.   

 

Pagels och Raustorp (2013) menar att rörelse hos barnen på förskolan inte är 

tillräcklig för att den dagliga fysiska aktiviteten ska kunna uppnås (a.a.). Detta pekar 

även Skolverket (2011) på. 

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

 skoldagen (skolverket 2011:9) 

Rastverksamheten ska kunna ge eleverna flera möjligheter till rörelse under skoltid. 

Jag genomför tillsammans med elever på skolan olika aktiviteter, både helt nya och 

kända aktiviteter för dem. 

Aktiviteterna syftar till att främja ett förebyggande arbete som svarar upp mot 

skolans likabehandlingsuppdrag. 

Här kommer de vuxna, som har det yttersta ansvaret för rastverksamheten, ha en stor 

betydelse och till en början blir det jag. Det kommer att finnas ytterligare vuxna ute 

på skolgården som har hand om rastvaktskapet. 
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2 SYFTE 
Syftet med utvecklingsarbetet är att tillsammans med elever utforska olika 

uppfattningar gällande vad de anser att en meningsfull rast kan innebära för dem med 

koppling till aktivitet och innehåll. De idéer och material som växer fram under 

arbetets gång kommer lämnas över till fritidshemmet vid den aktuella skolan för 

fortsatt utvecklande av planerade rastaktiviteter. 
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3 FRÅGESTÄLLNINGAR 

 

Vilka förändrade aktiviteter och lekmönster visar sig under utvecklingsarbetet? 

Hur beskriver eleverna meningsfulla rastaktiviteter och vad kräver dessa med 

koppling till organisation och material? 

Vad uttrycker de verksamma lärarna när det gäller betydelsen av rastens innehåll, 

aktiviteter, de vuxnas ansvar för ensamma elever och personalens samverkan på 

skolan? 
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4 METOD 
Under kommande stycke beskriver jag den form av utvecklingsarbete som skett 

under perioden, samt koppling till litteratur. 

4.1 Beskrivning av utvecklingsarbete 

I mitt utvecklingsarbete på skolan har jag planerat, förberett material, genomfört och 

reflekterat dels ensam men även tillsammans med elever och lärare. Sandberg och 

Faugert (2012)  beskriver en modell för hur jag som forskare kan planera och 

genomföra utvärdering. De utgår från frågeorden: 

Varför? Vilket har med att tydligt visa utvärderingens bakgrund, syfte, motiv. 

Vad?  visar på vad det är som ska utvärderas, där talas det om vilka frågor som ska 

användas och hur de ska ställas. 

Vilka? Beskriver vilka som ska få ta del av utvärderingen. 

Hur? Beskriver hur utvärderingen ska formas. 

Resultat?  redogör för  vilka slutsatser som ska tolkas och hur kunskapen om 

resultatet ska spridas och hur den ska användas. 

I mitt utvecklingsarbete har jag hittat inspiration dels genom 

problemlösningsprocessen samt genom aktionsforskning.  Carlström och Carlström 

Hagman (2006) beskriver flera modeller för utvecklingsarbete dels en 

problemlösningsprocess samt en aktionsforskning. Där forskaren uppmärksammat ett 

problem som väcker en fundering därefter följer olika analyseringssätt som följs av 

åtgärder som ska leda till en utveckling av verksamheten. Aktionsforskning där 

metoden utgår i fyra olika steg, det första är att kartlägga problemet detta kan göras 

genom att observera, intervjuer av dels elever samt lärare och pedagoger samt 

loggboksskrivande. Steg två följer en planering som utförs av forskaren med hjälp av 

övriga pedagoger. Efter detta sker själva aktionen där forskaren leder aktionsdelen 

som efterföljs av en utvärdering av de olika resultat som framkommit av 

aktionsdelen. 

Till en början i mitt utvecklingsarbete har jag observerat de rastaktiviteter som finns i 

dag under flera olika raster på skolan.  Samtal med eleverna har lett mig vidare i mitt 

arbete med rasterna, de har handlat om vad eleverna vill och inte vill få ut av sina 

raster (bilaga 4).  Denscombe (2009) beskriver detta som en metodisk triangulering 

vilket en del forskare använder sig av i flera olika perspektiv.  De olika metoderna 

för denna forskning kan vara till exempel observation, enkät och intervju.  

Jag har framställt olika material som behövts för de olika aktiviteterna. Aktiviteterna 

har presenterats och genomförts två dagar i veckan och detta har skett på lunchrasten, 

vilket är en längre rast. Vid varje ny vecka sattes en veckoplanering upp i alla 

klassrum så att eleverna visste vilka aktiviteter som erbjuds. Den dagen 

rastaktiviteten  genomfördes sattes en hemmasydd flagga upp på idrottshallens vägg, 

detta för att alla elever skulle påminnas att det erbjuds rastaktiviteter samma dag. 
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4.2 Förarbete rektorer, pedagoger, vårdnadshavare 
samt elever. 

Jag har presenterat mina tankar inför mitt utvecklingsarbete för rektorer i min 

hemkommun. Det här vill jag göra för att jag vet att det är av största vikt att få med 

alla på "tåget" och därför började jag med rektorerna (bilaga3). Skolverket (2010) 

beskriver vikten av att både skolledning och personal finns med och blir engagerade i 

utvecklingsarbetet. Det är av största vikt om det ska kunna bli en förändring som är 

hållbar över tid menar skolverket.  

Jag har presenterat mig i lärarlaget och talat om vilka tankar jag har med det här 

arbetet. Jag har även gått ut i varje klass och berättat vem jag är och vilket syfte jag 

har med mitt utvecklingsarbete. Vid mötet med eleverna delade jag ut 

informationslappar om mitt arbete, som de fick ta hem till vårdnadshavare för 

underskrift (bilaga1). Vetenskapsrådet (2011) beskriver anonymitet och 

avidentifiering som viktiga punkter inom forskning (a.a.). All medverkan i mina 

aktiviteter, intervjuer, samtal och observationer kommer att ske efter att 

underskriftslappen kommit tillbaka till mig. Samt att eleverna själva väljer om de vill 

delta i mina aktiviteter. I min slutrapport kommer avidentifiering av såväl kommun, 

skola, pedagoger och elever att ske. 

Intervjuer har  skett med lärare och fritidspedagoger som arbetar på skolan (bilaga 2). 

Lantz (2011) beskriver två former av intervjuer dels en telefonintervju och en 

besöksintervju. Besöksintervjun går ut på att forskaren besöker respondenten på sin 

arbetsplats och utför den förberedda intervjun där. Besöksintervjun kan vara kostsam 

och tidskrävande menar författaren, en fördel är att vid intervjun kan respondenten få 

svar på eventuella komplicerade frågor direkt, eftersom de är i personlig interaktion 

med varandra. Ytterligare en nackdel är att intervjuaren kan helt omedvetet påverka 

respondenten, vilket kan leda till oriktiga resultat. 

En del i mitt slutarbete har varit att sammanställa allt material och alla lekar. Dessa 

har jag delgett fritidshemmet. Några av aktiviteterna har jag skickat med som bilaga 

till arbetet (bilaga 5-9). De olika lekarna och aktiviteterna har varit både välkända 

och okända för eleverna, vilket har gett dem möjlighet att lära sig nya aktiviteter. 
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5 CENTRALA BEGREPP 

Rast innebär för mig att jag är ledig och får göra precis vad jag vill.  

Wikipedia (20140312) beskriver rast som en längre ledig tid och att jag själv 

bestämmer över den tiden, vad som ska ske. En fri tid mellan två arbetspass. 

Rastvakt Är för mig en lärare eller pedagog som går runt på skolgården och ser till 

att det är en trevlig och god stämning bland eleverna.  

Internetsidan Wikipedia (20140313) beskriver ordet rastvakt med det här. 

 Problem på rasterna kan vara bråk och mobbning. Skolorna försöker  förhindra  

 detta genom att lärare eller annan skolanställd personal agerar så kallad rastvakt.  

 (https://sv.wikipedia.org/wiki/Rastvakt 20140313 kl. 9.11) 

Vara aktiv Ser jag som att hela jag är i rörelse och känner att jag gör någonting. När 

jag söker på internet är aktiv oftast kopplat till idrott av olika slag.  

Meningsfull aktivitet: Anser jag kan vara aktiviteter som för var och en känns 

positiv. Aktiviteterna ska varje individ välja själv om den vill  kunna delta i. 

Meningsfulla aktiviteter anser  jag kan ha med avkoppling och rekreation att göra 

vilket då har en koppling till vila. 

 

5.1 Förklaringar på olika lekar  

Antonio är en lek som utförs på skolgården. Leken är en vanligt förekommande lek 

som ofta leks.  

Elever uppdelade i två lag med ett högre plank mellan sig. De kastar en tennisboll 

över planket, vilken ska träffa eller fångas av det andra lagets medlemmar. Fångas 

bollen får kastaren gå X antal steg fram mot och förbi planket och sedan kasta bollen 

mot motståndaren som då måste stå stilla. Blir den träffad får den deltagaren komma 

över till andra laget. 

Skolgårdsbingo se bilaga 5 

Kortleksstafett se bilaga 6 

Hinken och trasan se bilaga 7 

Hitta figurerna se bilaga 8 

Brännboll se bilaga 9 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Mobbning
https://sv.wikipedia.org/wiki/L%C3%A4rare
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6 NULÄGET PÅ SKOLGÅRDEN 

6.1 Beskrivning av skolgårdens utformning 

Skolan består av 115 elever. Det är en skola från förskoleklass till årskurs 6. 

Skolgården är uppdelad i tre planer med skolbyggnader emellan. Planen längst bak 

består av några träd och där finns även två stålrörs ställningar där eleverna kan hänga 

knäveck och klättra. Framför dessa träd finns en grusplan och två fotbollsmål. Vid 

fotbollsplanen står ett bord på den smala asfalterade vägen som går runt 

idrottshallen. Plan två är mellan idrottshall och skolbyggnad. Vid den här planen går 

mellanstadiets elever in och ut från skolan. Det är en asfalterad plan med en mycket 

otydlig Sverigekarta som är målad på asfalten. Finns även en kvadrat uppritad som 

även den är otydlig. Den tredje asfalterade planen består av en uppritad bandyplan 

med två mål. En "kingplan" är uppmålad samt en större cirkel. Ett plank där leken 

"Antonio" genomförs. Det finns fyra gungor i bortre änden av den här planen och där 

är det gräs och sand.  Här finns också en sandlåda med en mindre klätterställning. 

Vid ena långsidan står det några tallar och även två basketkorgar. Intill 

skolbyggnaden finns ett pingisbord för utomhusanvändning och en klätterställning 

med sand runt omkring och där finns också en större bänk med sittplatser och tak. 

Det jag ser under mina första dagar på skolgården är olika sorters aktiviteter. Jag 

befinner mig där vid olika tidpunkter och observerar leken.  

 Lek och rörelse är motorn i barns utveckling. Att springa, klättra och hoppa  är ett led i 

 den verbala, emotionella och sociala utvecklingen. (Pagels och Raustorp 2013: 511)  

Jag ser elever som går och aktiverar sig i grupp och det finns även några få elever 

som går ensamma på rasten.  

 

6.2 Fotbollsplanen och bandyplanen 

Vid mina observationer har jag sett att fotboll och bandy är två stora sporter som 

brukas på rasterna. Dessa planer fångar många elever från flera klasser. Fotbollen är 

riktad till både flickor och pojkar, medan det på bandyplanen bara är pojkar som 

spelar. Bandy lockar flest elever från lågstadiet. På fotbollsplanen finns en rastvakt 

som delar in eleverna i lag och dömer matchen.  

Grindberg och Langlo Jagtøien (2000) skriver om vikten av att vara fysiskt aktiv. De 

menar även att den fysiska aktiviteten kan ha en stor betydelse under lektionstid.  

 Fysisk aktivitet hjälper till att ge barnen upplevelser som kan utvidga och  klargöra 

 förståelsen av begrepp och sammanhang. (Grindberg och Langlo Jagtøien 2000:100) 

De elever som befinner sig på ovan beskrivna planer är ofta samma som igår och 

tidigare dagar. De elever som jag ser på planen visar god hänsyn till varandra, 

oavsett ålder. Vid ett gruppsamtal med några av eleverna framkom det att dessa fyra 

elever som jag samtalade med spelar fotboll även på sin fritid, då i ett och samma 

fotbollslag. Här kan jag ana av samtalet att deras stora intresse är fotboll och att de 

då vill spela även på de raster som förekommer i skolan. Två av de fyra eleverna har 

lite svårigheter under spelets gång då jag observerar matchen. De vill gärna köra ett 

tufft spel som kanske är tillåtet under deras träning på fritiden. Här på skolan är det 
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av största vikt att alla som vill får vara med och att spelet anpassas utifrån alla 

deltagare. Det här görs av den rastvakt som befinner sig på planen under rasten. 

 

6.3 Fantasilekar 

Lekar som främjar fantasin ser jag ute på skolgården. De här lekarna kan ses både 

bland flickor och pojkar. Jag har under flera tillfällen observerat lekar där fantasin 

har stor betydelse. Fyra elever, tre flickor och en pojke, leker någon form av 

"hundlek". Pojken är hund och flickorna är en liten familj som tar hand om hunden. 

Jag observerar leken på avstånd eftersom jag sett en risk med att närma mig leken, då 

den stannar av. Tiden jag observerar är 10 minuter under en lunchrast. Eleverna är 

helt fokuserade och inne i sina roller, de pratar och fantiserar tillsammans och alla 

fyra är delaktiga i leken. Knutsdotter Olofsson (2003) beskriver rolleken med att 

barnet intar en roll och i den rollen pratar barnen på det sätt som rollen kräver.  De 

förhåller sig på olika sätt utifrån den roll barnet intar. Hon skriver även att barn i 

skolåldern kan inta en projektiv lek, vilket hon menar kan innebära att barnet 

fantiserar utifrån olika händelser eller figurer som de återger i leken.  

Här ser jag att eleverna använder sig av både den projektiva leken och en rollek. 

Eleverna intar olika roller och fantiserar om olika händelser som de återger i sin lek 

utifrån fantasins värld. Eleverna skrattar och ser ut att ha trevligt i sin lek. 

6.4 Bara vara och prata med kompisar 

Elever som samtalar och är tillsammans med andra elever, de ser kamratskapet som 

en stor del av deras rast. 

Lillemyr (2002) beskriver att leken tillsammans med andra är av stor vikt. Han talar 

om vikten av att känna sig trygg, få känna en samhörighet med sina kamrater samt att 

vara nära dem. Här menar han att de här olika elementen finns, vilket kan kopplas till 

en grupp. Han skriver även om olika leksignaler och dess koppling till samspel i 

grupp.  

Här anser jag att det är av största vikt att varje elev själv får bestämma vad och vem 

den ska tillbringa den fria tiden med. 

Jensen (2011) skriver en del om den fria tiden och dess betydelse för människan. 

Han menar att den fria tiden är en tid som var och en av alla människor kan välja fritt 

vad den vill göra, med vem och när den ska börja. Han menar att den fria tiden bör 

vara baserad på frivillighet och att varje person får ha kontroll över sin egen aktivitet. 

Här anser han att det är av stor vikt för varje barn att det finns flera olika utbud av 

"smårum" inomhus samt även utomhus, där barnen får olika valmöjligheter vad som 

kan ske i det "lilla rummet".  

Eleverna som jag ser under observationer går runt i mindre grupper och samtalar 

med varandra. Vid andra skolgårdsplanen befinner sig mellanstadiets elever och de 

sitter utanför dörren och samtalar med varandra. 
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7 RESULTATREDOVISNING 
I kapitlet som följer kommer handla om kamratskapets och fysiska aktiviteters 

betydelse för eleverna, samt vikten av planerade rastaktiviteter.  

Resultatet av den presentation som gjordes för kommunens alla rektorer blev en god 

uppslutning. De blev positiva till det kommande utvecklingsarbetet. Den fortsatta 

presentationen av arbetet till lärarlaget gav även här positiva reaktioner.  

 

7.1 Kamratrelationer  

 

Utifrån de resultat som samtalen med elever gav, framkom vikten av att ha kamrater 

under rasterna som den främsta punkten. I utvecklingsarbetet gavs stora möjligheter 

till att finna nya kamratrelationer, eftersom alla elever på skolan erbjöds dessa 

aktiviteter. Aktiviteterna har varit anpassade för en större och obegränsad grupp 

elever,  samt att eleverna kan välja att gå in och kliva ur aktiviteten under tiden.  

Aktiviteterna har alltid varit på frivillig basis, där eleven själv fått delta om den vill. 

Ihrskog (2006) skriver om vikten av att kompisrelationer är av största vikt då de 

främjar elevernas identitetskapande. Hon beskriver att en relation kan ske genom att 

eleven har en kommunikation med andra och den kan vara dels språklig samt ske 

genom handlingar. Hon beskriver även att kamratrelationer i skolan kan kännas 

bestämda då elever i klassen bör bli kamrater. Den vuxnes roll anser hon är av största 

vikt i elevernas social relationsskapande. Denna sociala relationsskapande del menar 

hon, finns i fritidslärarens profession (a.a.). Kamrater kan hittas i de olika planerade 

aktiviteterna som utförts under utvecklingsarbetet, men även ifrån andra skolklasser 

än sin egen. Den vuxne finns hela tiden med på den plats aktiviteterna utförs och har 

stort ansvar för att goda relationer skapas. 

Utifrån de intervjuer som skett med lärare och pedagoger angående ensamma elever 

på skolgården, beskrivs åtgärder som att samtala med eleven som en av de främsta. 

Ytterligare åtgärder är att försöka få den ensamma eleven aktiv genom att erbjuda 

sällskap med läraren eller försöka få andra elever uppmärksamma på eleven som då 

kan gå fram och fråga om eleven vill vara med. 

 

7.2 Fysisk aktivitet 

 

I de resultat som framkommit i de observationer samt samtal som gjorts med 

eleverna, väljer ofta eleverna att ansluta sig i olika sorter av fysiska aktiviteter under 

rasterna.  

De aktiviteter som beskrivits och setts är dels de olika sportrelaterade inslag som kan 

erbjudas under rasten, så som fotboll, bandy men även olika typer av lekar så som 

Antonio, lek vid de olika lekställningarna, gungor samt rollekar av olika slag.  

Vid de planerade aktiviteter som utförts under perioden för utvecklingsarbetet har 

samtliga varit kopplade till rörelse på flera olika sätt, vilket eleverna verkar tyckt 

varit positivt. Dock vid ett tillfälle var det en del stillastående och endast rörelse med 
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händerna i leken, då var det flera elever som valde att prova leken och snart avvika 

ifrån den.  

Aktiviteterna som erbjuds kan vara ytterligare ett tillfälle till ökad fysisk rörelse hos 

den enskilda eleven. Skolverket (2011) beskriver att varje elev ska få möjlighet till 

fysisk aktivitet vid olika tillfällen under en skoldag. 

Pagels och Raustorp (2013)beskriver i sin artikel betydelsen av barns fysiska 

aktivitet. De anser att deras fysiska aktiviteter kan vara en del av den sociala och 

emotionella utvecklingen. De skriver även om hälsans betydelse för människan, dock 

anses inte aktiviteterna på förskolenivå tillräcklig för ett dagligt behov(a.a.).  

Resultatet från en av frågorna som ställdes vid intervjun med lärare och pedagoger, 

är att det är av största vikt att eleven under rasten ges möjlighet till rörelse. Det här 

kan ske på olika sätt dels genom olika idrottsaktiviteter samt en önskan om fler 

styrda aktiviteter.  Skolgårdens olika miljöer påtalades i både intervjuer med lärare 

och elever. De menade att skolgården ska inspirera eleverna till olika sorters lek och 

aktivitet, det här bör göras med olika material, leksaker och olika arenor. Några av de 

exempel som eleverna tog upp var fler klätterställningar, brännbollsplan samt fler 

gungor. 

Burriss och Burriss (2011) skriver i artikeln att skolgården ska ge eleverna möjlighet 

att inspireras av olika material samt olika underlag så som gräs eller asfalt på 

skolgården. Eleverna ska kunna få använda sig av sin egen fantasi och skapa nya 

lekar utifrån de olika material de kan finna på skolgården. Författarna beskriver även 

att skolgården ska bestå av platser där rekreation kan ske (a.a.). Flera av 

respondenterna i min undersökning ansåg att det är av stor vikt att rasten ska 

innebära avkoppling och rekreation. 

 

7.3 Planerade rastaktiviteter 

 

Ett resultat från intervjusamtalen med eleverna var att flera av dem vill ha olika 

planerade aktiviteter att välja på. Flera av eleverna på skolan har beskrivit sina raster 

som att det inte finns något att göra.  

Under de här veckorna har möjligheten funnits för eleverna att vara med i olika 

planerade aktiviteter eller lekar.   

På lågstadiet har nästan hälften av alla elever valt att vara med vid de planerade 

aktiviteterna. Från mellanstadiet har nästan en tredjedel varit delaktiga och då endast 

från årskurs 4 och 5, vid ett tillfälle var 2 elever från årskurs 6 med. 

Sammanfattningen av den här fördelningen visar att det har varit svårare att locka 

elever från mellanstadiet. Eleverna har under flera tillfällen varit positiva till de 

aktiviteter samt lekar som gjorts. Några av de aktiviteter som gjorts är 

Skolgårdsbingo, Kortleksstafett, Hinken och trasan, Hitta figurerna och Brännboll. 

(se bilagor 5,6,7,8, 9) Det här var några av de aktiviteter som genomförts.  

Resultat från intervjuerna med skolans pedagoger gällande olika aktiviteter och 

planerade lekar, så påtalar de vikten av att eleverna erbjuds olika aktiviteter på sina 

raster genom både egenvalda aktiviteter och organiserade aktiviteter. 
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De pedagoger som jag intervjuat beskriver det här som en angelägen form av 

samverkan mellan fritidspedagoger och lärare, vilket betyder att de olika 

yrkesgrupperna ska kunna få göra det som var och en är bra på. Andersson (2013) 

skriver om att fritidspedagoger och deras yrkesroller som förändras. Hon menar att i 

var och ens yrkesroll ingår flera olika uppdrag, dessa kan komma att påverka de 

olika arbetsuppgifter pedagogerna har (a.a.). Med koppling till detta kan jag se att 

mina respondenter beskriver att fritidspedagoger är mer kunniga inom området 

gällande att erbjuda olika aktiviteter under rastverksamheten. 
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8 DISKUSSION 

Utvecklingsarbetets syfte har varit att tillsammans med eleverna skapa aktiviteter 

som känns meningsfulla för varje elev. De elever jag har mött i mina aktiviteter har  

varit glada och positiva. Det som varit svårast är att fånga de elever som redan är 

aktiva samt de elever som upplevs som ensamna. Utmaningen handlar om att locka 

eleverna med inspirerande aktiviteter samt att söka upp eleverna på den plats de 

befinner sig, vilket inte varit möjligt eftersom jag arbetat ensam med de olika 

aktiviteterna.  

Resultaten visar att det finns ett samband mellan elevernas önskan om att erbjudas 

meningsfulla aktiviteter under sina raster samt det visande intresset som eleverna 

haft för utvecklingsarbetets olika aktiviteter. Här ses dock en skillnad mellan 

lågstadieelever och mellanstadieelever,genom att det har varit svårare att locka de 

elever som går på mellanstadiet. Det här kan bero på att de kanske behöver utmanas i 

svårare eller bättre anpassade lekar aktiviteter än vad som erbjudits. 

Vid de olika samtalen med eleverna har det framkommit önskemål om olika 

aktiviteter. Jag har försökt erbjuda material och aktiviteter utifrån deras önskemål. 

De svårigheter jag har mött på är att anpassa lekar och aktiviteter med hänsyn till de 

olika åldrarna. 

Det jag har fått tänka på är att anpassa lekar och aktiviteter så att alla elever kan vara 

med utifrån var och ens förutsättningar. Skolverket (2011) tar upp vikten av att jag 

som pedagog tar hänsyn till alla elever och ser till deras behov. 

Burriss och Burriss (2011) skriver om den varierade skolgården och aktiviteter, samt 

att eleverna bör få utmaningar och bli inspirerade i de olika aktiviteterna (a.a.). Jag 

anser att det har varit svårt att uppfylla den intentionen, eftersom skolgården redan 

har förutbestämda platser där det är tänkt att aktivera sig med vissa sporter eller 

lekar. Den största delen av skolgården består av öppna asfalts ytor, vilket inte lockar 

till några aktiviteter. 

Resultatet av de observationer som genomförts är att det finns några få elever som 

går ensamma på rasterna. Dessa elever har inte varit delaktiga i aktiviteterna som 

erbjudits. Det har inte funnits tid för mig att gå runt och försöka motivera dessa 

elever. Ihrskog (2006) påtalar vikten av att vara i en kamratrelation.  

Jag menar att det kan vara svårt att se om en elev är i en kamratrelation, när jag 

endast träffar eleverna under två raster i veckan. 

Grundläggande didaktiska implikationer som rastskoJ aktiviteterna grundats på är ett 

VAD vilket då riktar ett fokus  på sociala relationer där möjligheten ges att hitta nya 

kamratrelationer samt att finna meningsfullheten och glädjen i aktiviteterna. 

Metoddelen utifrån ett  HUR har målet varit att eleverna samlas på samma plats varje 

tillfälle och aktiviteterna börjas med en grundlig genom gång, samt att alla elever ska 

kunna vara med utifrån var och ens förutsättningar.  

Utvecklingsarbetets svar på frågan VARFÖR, har en koppling till den värdegrund 

som elever och lärare SKA arbeta utifrån. 

 Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg  om 

 den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Ingen ska  i skolan 

 utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion  eller annan 

 trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell lägg ning, ålder eller 
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 funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Sådana tendenser ska aktivt 

 motverkas. Skolverket (2011:7) 

Andersson (2013) beskriver fritidspedagogens många olika uppdrag inom sin 

yrkesroll, vilket jag sett tydliga tecken på. En svårighet med arbetet har varit att det 

inte alltid funnits andra vuxna ute under rasten, vilket då har lett till att jag vid några 

tillfällen fått ingripa vid olika händelser som skett utanför min aktivitet. 

Elevernas ökade möjligheter till rörelse har funnits bland de som valt att delta i 

aktiviteterna, vilket är ett av de olika mål som Skolverket (2011) tar upp i sin 

läroplan. Med koppling till detta menar Pagels och Raustorp (2013) att rörelsen inom 

förskolan inte räcker, vilket även  kan innebära ännu mindre tid för elever inom 

skolan. I utvecklingsarbetet kan aktiviteten öka hos de elever som varit delaktiga, då 

de annars kanske valt att bara stå eller sitta och prata med kamrater. 

Den viktigaste slutsatsen som kan dras av studien är att lyssna och ta hjälp av 

eleverna, för de är mycket påhittiga i sitt tänkande vad som gäller olika meningsfulla 

rastaktiviteter. Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) beskriver i sin artikel om 

det ska ske ett lärande, bör eleverna vara med och kunna påverka de olika 

aktiviteterna, vilket kan ske i skolan så att de känns meningsfulla för dem. 

Fortsatt utveckling kan vara att erbjuda aktiviteter som är mer anpassade för 

elevernas ålder och intressen. Ta vara mer på elevernas önskemål samt även kunna få 

möjlighet att starta upp ett "gårdsråd", där elever och pedagoger möts och samtalar 

om skolgårdsmiljön.  

Ett annat önskemål gällande fortsättning med  koppling till utvecklingsarbetets 

resultat är att en pedagog går runt och försöker motivera eleverna. Detta kan även  

leda till att de ensamma eleverna väljer att vara med i aktiviteterna.  
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Bilaga 1  

Till vårdnadshavare på XXX skola  

Mitt namn är Maria Drott, jag läser på distans i Oskarshamn till grundlärare med inriktning mot 

fritidshem och utbildningsansvaret har Linnéuniversitetet i Kalmar. 

Under vårterminen 2014 med start 25 februari till 28 mars och sedan 5 maj till 5 juni kommer jag 

arbeta med mitt avslutande examensarbete, sammanlagt tio veckor. Under dessa veckor kommer jag 

genomföra ett utvecklingsarbete som består av både en praktisk och en skriftlig del. Det innebär att 

jag praktiskt kommer försöka göra något som är positivt för skolans och fritidshemmets elever samt 

även utvärdera arbetet i en skriftlig dokumentation. 

Jag har som avsikt att under en veckas (slutet av v 9 och början på v 10) tid följa eleverna under deras 

raster i skolan och se vad de gör. Här har jag som önskemål att kunna intervjua en del av eleverna och 

föra ett samtal med dem gällande vad de skulle vilja göra på sina raster. Jag har tänkt samtala med 

eleverna en och en, men även i grupp om de själva samtycker. Mitt intresse är inte att undersöka den 

enskilda eleven, utan jag vill se om det går att starta några former av rastaktiviteter som kan locka till 

roliga och inspirerande stunder för eleverna. Jag kommer under arbetets gång erbjuda olika aktiviteter 

på några raster och dessa kommer eleven själv få välja om den vill delta i. 

Vad det gäller regler för sekretess och anonymitet i detta forskningssammanhang kommer detta att 

utföras med största respekt. Skolan, fritidshemmets och barnens namn kommer inte att framgå i den 

rapport eller muntliga redovisning jag kommer genomföra under min utbildning.  

Jag skulle känna stor tacksamhet om jag under dessa 10 veckor får möjlighet att genomföra detta 

utvecklingsarbete tillsammans med era barn under skoldagens raster. 

Om detta utvecklingsarbete ska kunna genomföras, dels genom samtal och observationer med/av 

eleverna, samt genomförande av olika aktiviteter på raster under skoltid behöver jag 

vårdnadshavarens samtycke, så därför vänligen fyll i talongen nedan och bifoga den åter till skolan 

senast den ? 

Om ni funderar på något eller vill fråga något så är ni välkomna att skicka ett mail. 

  

  Med vänliga hälsningar Maria Drott, XXXX 

 

 

Jag ( ) samtycker   (   ) samtycker inte 

 

till att min dotter/son deltar i samtal, observationer samt genomförande av olika rastaktiviteter. 

 

Jag  ( ) samtycker  (  ) samtycker inte 

att materialet får användas i lärarutbildningen.  

 

Barnets namn:____________________________  

 

Datum_________________ 

 

Vårdnadshavarens namnteckning 

 

Återlämnas snarast till klassläraren 
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Bilaga 2  

Intervjufrågor till lärare och fritidspedagoger.  

 

1. Vilket innehåll och vilka aktiviteter anser du att rasten ska kunna 

erbjuda eleverna? 

 

 

2. Vilket ansvar har den lärare som har rastvakt?  

 

 

3. Vilket ansvar har du som lärare när du inte har rastvakt? 

 

 

 

4. Vad tänker du om och eventuellt gör för de elever som går ensamma 

under rasten? 

 

 

 

5. På vilket sätt tycker du att skolan och fritidshemmet kan komplettera 

varandra när det   gäller samverkan kring rasterna? 
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Bilaga 3 

Hej alla som arbetar som rektor i XXX kommun 

Mitt namn är Maria Drott är tjänstledig från XXX kommun och jag läser till 

grundlärare med inriktning mot fritidshem jag går min sista termin. Jag läser via 

Linneuniversitetet i Kalmar men på distans i Oskarshamn.  

I mitt examensarbete har vi fått möjlighet att göra någon form av ett 

utvecklingsarbete på en skola och fritidshem. Jag har som önskemål att under 

veckorna 9-13 och 19- 22 starta upp någon form av styrd rastverksamhet på någon av 

skolorna i XXX kommun. Eftersom XXX och XXX skolor redan startat upp detta 

har jag som mål att starta upp rastaktiviteter på någon skola i ytterområdet. 

Jag har som önskemål att få fler aktiva elever under rasterna då jag sett dels under 

mina VFU perioder men även under mina år som barnskötare inom kommunen att 

många är aktiva under rasten, men det finns flera elever som påtalat att de inte har 

något att göra och att de bara går omkring. Här tror jag att Rastverksamheten kan 

locka flera till aktiva raster som jag tror kan gynna lärande situationen under 

lektionstid.  

Jag vill väcka ett intresse för detta på en skola i kommunen, som i förlängningen kan 

leda till att era fritidspedagoger tar över efter mina veckor.  

  Jag vill inspirera till rastverksamhet för ALLA! 

Jag har formulerat några enkla mål med min verksamhet: 

1. Aktiviteter som kan locka alla elever. 
Detta vill jag åstadkomma genom att: eleverna får själva lämna förslag på vad som 

ska göras. Elevens intresse tas till vara.  

2. Motverka utanförskap och förebygga mobbing och kränkande behandling.  

Starta  verksamhet för eleverna. Det finns fler vuxna finns ute på rasterna, då jag är 

utöver de vanliga rastvärdarna. 

3.Vill att alla ska kunna delta i mina aktiviteter utifrån sina förutsättningar.  

Aktiviteter som kräver samarbete, där många elever kan delta.  

4. Få fler tillfällen för rörelse under dagen. Hitta på aktiviteter som kräver 

rörelse. 

6.Ökad personaltäthet under rasterna. "Ute pedagogen" (alltså jag)finns utöver 

ordinarie personal som "rastvaktar". 
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 Jag vill beskriva några nyckelord som jag kommer att arbeta med:

 

Frivilligheten är det som har störst betydelse i mina aktiviteter. Vi ska ha roligt 

tillsammans, tydliga regler, lekar där många deltagare kan vara med (som inte får stå 

och vänta), jag som ledare ska ha ett stort engagemang.  

Om ni är intresserade av detta eller har frågor och funderingar hör gärna av er 

till mig.  

Min mail adress är:  XXX 

 

  Med vänliga hälsningar från Maria Drott 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roligt 
Utmanande 

Tydliga 
regler 

Samarbete 

Ute Rörelse 

Något 
för ALLA 

Tillsammans 

Delaktighet 

RAST 

VERKSAMHET 
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Bilaga 4 

Intervjufrågor som ställts till eleverna på skolan 

 

1. Hur beskriver du en meningsfull rast? 

2. Vad skulle behövas för material och organisation? 
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Bilaga 5 

         SKOLGÅRDSBINGO 

 

Material: Bingobricka med rutor och olika saker eleverna 

ska utföra eller leta efter. Pennor   

 

 Förberedelser:  

Hitta på olika saker som ska finnas med på bingobrickan, t.ex. hitta 

någon som är 8 år, någon som har blå skor o.s.v. Skriva ut ett antal så att 

det finns om det blir många elever. 

  

Regler:  

Eleverna väljer en eller flera kompisar som de ska utföra leken med. De 

får bingobrickan och ger sig ut på jakt. När en ruta är gjord så kryssar de 

över den och skriver namnet på den som hade blå skor. Be eleverna göra 

en rad i taget och sedan kommer de tillbaka och får vidare instruktioner 

om att göra hela brickan. 

 

Reflektion: En rolig grej som uppskattades 

  

ATT TÄNKA PÅ: Tänka på vilka ord som används i uppdragen så att alla känner sig 

välkomna utifrån sina förutsättningar. 
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Bilaga 6 

KORTLEKSSTAFETT MED MUSIK 

 

Material: Kortlekar 2 st. ett lägre bord, musiklista på 

mobilen, musik anläggning  

 

Förberedelser:  

Bära ut ett bord, lägga ut hopprep eller annan markering för 

de olika lagen. Lägga ut korten på bordet upp och ner och sätta på 

musiken. 

  

Regler:  

Eleverna delas in i lag, fyra lag eller två lag, beror på hur många elever 

som är med. Delas det in i fyra lag ska varje lag hitta var sin färg alltså 

ruter, hjärter, spader och klöver. Delas de in i två lag kan lagen antingen 

hitta klöver och ruter t.ex. eller färgen röd eller svart. En elev från varje 

lag ska ta sig fram till bordet och vända på ett kort är det rätt kort som 

laget sparar på tar de kortet med sig till laget annars lägger de tillbaka 

kortet upp och ner och går tillbaka och ställer sig sist. Leken eller 

stafetten håller på tills båda lagen eller alla fyra lagen hittat sina färger. 

Reflektion: Lunchrasten började och eleverna kom ut, musiken var 

igång. Glädjen spreds på skolgården, många kom och ville vara med. 

Alla var glada och sprudlade till musiken. Både lärare och elever 

dansade och sjöng med.  

Mellanstadiets rast: Det uppskattades att det fanns musik, många stod 

bredvid och lyssnade och dansade och sjöng både elever och lärare. Det 

blev en hellyckad RastskoJ denna underbara soliga varma fredag. 

Att tänka på: Valde från början att använda mig av Spotify lista, men av någon 

anledning gick jag in på skolverkets hemsida vilket visade sig att Spotify inte får 

användas i skolan det är endast till för privat bruk. Jag tog den musik jag hade 

hemma och lade till den i en spellista på min mobil som jag sedan spelade upp i en 

högtalare. 

TIPS! Om det blåser och korten blåser iväg lägg en mindre sten på varje kort. 
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Bilaga 7 

HINKEN OCH TRASAN 

 

Material: 1 hink, 2 hopprep och en trasa. 

 

 Förberedelser:  

Placera ut en hink upp och ner i mitten på den tänkta planen. 

Lägg trasan på den. Stega ut ett avstånd från hinken från båda 

håll ca 6 m. Lägg ut hopprepen där som lagen kan stå bakom. 

Dela in eleverna i två lag med lika många i varje lag. 

Varje lag ställer sig bakom sitt hopprep eleverna ska ställa sig i ett led 

bakom varandra. 

  

Regler:  

En i taget från de båda leden börjar springa emot hinken och trasan när 

jag som pedagog sagt klara färdiga gå. Nu gäller det att vara den som 

först tar trasan, ta sig tillbaka över linjen, då ”vinner man över” den 

andre till sitt eget lag (båda ställer sig sist i ledet).  

Den som inte hinner ta trasan har möjlighet att kulla den andre innan den 

hinner över linjen. Då vinner den andre över den till sitt lag (båda går 

och ställer sig sist i ledet.) Tar båda trasan samtidigt är det ingen som 

vinner då får eleverna ställa sig sist i det laget som de stod i. 

Detta är lite av en ”evighetslek” och det händer inte ofta men det laget 

som vinner över alla från det andra vinner. Då börjar man bara om. 

 

Reflektion: Det blev väldigt mycket krockar framme vid trasan försöka 

få fram budskapet att det inte är någon tävling utan att man kan lura till 

sig trasan. Lätta att hoppa in och ut i leken det är positivt finns heller 

inget max antal som kan vara med. Bra att jag kom på att hålla i trasan 

istället för att ha den på hinken då kan ALLA vara med utifrån var och 

ens förutsättningar. 

  

ATT TÄNKA PÅ: Försöka få fram att det inte är någon tävling mellan eleverna utan 

att varje lag arbetar tillsammans. Hålla trasan i handen eftersom den gärna blåste 

iväg. Krockar hur kan man förhindra dem?  

Bra att eleverna blev påminda av min upphängda flagga. Detta extra bra eftersom 

eleverna varit lediga i två dagar och en del inte varit på skolan och träffat mig. 
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Bilaga 8 

Hitta figurerna 

Material: Laminerade bilder med valfritt motiv. "Väggklet" 

 

Förberedelser: Jag valde två figurer från två olika 

barnfilmer. Det var Pumba och hitta Nemo.  

Skriva ut dem och laminera dem. Dessa placerade 

jag ut på skolgården på många kluriga ställen. Högt upp, 

mittemellan och lågt ner. De kunde sitta bakom, de kunde 

visa sig eller vara gömda. 

Eleverna får ta sig an uppdragen med en gång. Jag som pedagog 

förklarar att de ska leta efter en av figurerna och räkna dem och se hur 

många det är. De får komma tillbaka till mig och rapportera hur många 

de hittat. Då talar jag om för dem om de har hittat alla eller hur många de 

ska leta efter mer. 

Reflektion: 

Det var en populär uppgift, jag tror att eleverna tyckte den var rolig. De 

skrattade och hade kul. Eleverna sprang och letade och letade de verkade 

ha kul de kom och frågade om de hittat alla vilket de till slut gjort. Då 

ville de leta mer och eftersom jag valde att låta två klasser leta efter 

Pumba och två efter Nemo. Detta blev bra eftersom de då kunde leta 

efter den andra filmfiguren. Ett lyckat projekt. Även eleverna från F1:an 

kom de var 19 st. och alla ville vara med. De sprang och letade efter 

figurerna med glädje. När de hade letat efter en figur ville de leta efter en 

till. 

Mellanstadiet där var det ca 15 aktiva de flesta av dem var flickor, de 

letade och letade men det spred sig inte samma glädje, vilket jag såg när 

lågstadiet letade. Beror kanske på att det var en för "larvig" uppgift för 

dem. Som avslutning kom två flickor till och frågade om det var försent, 

nej de fick hjälpa mig och leta men de plockade ner figurerna åt mig. Så 

alla fick vara med som ville.  

ATT TÄNKA PÅ: sätta upp bilderna efter att alla gått in, försöka skriva upp vart alla 

bilder sitter för att hitta dem, sen när jag ska plocka ner dem. 

 

Gjorde den här aktiviteten med påskbilder också. 
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Bilaga 9 

Brännboll 

 
Material: Koner, trärack, 

tennisboll, brännplatta  

 

Förberedelser: Förbereda 

planen innan eleverna 

kommer ut på rast. 

  

Regler: Eleverna delas in i två lag av mig som pedagog. Ena laget börjar 

inne och slår tennisbollen med ett rack ut över planen. Medan andra 

laget börjar ute och försöker ta lyra samt bränna de i motståndarlaget. 

 

Reflektion: LÅGSTADIET: Vi har idag spelat brännboll det var stor 

tillströmning med elever. Det var 32 som ville delta, efter en stund kom 

brandbilen till skolan på larm och då lockade det mer . Men vi återkom 

och fortsatte spela. Det var en god stämning och alla hade kul. Lite 

besvikna över att jag inte räknade poäng men jag anser att det är inte så 

viktigt huvudsaken att man har kul. 

MELLANSTADIET: Här fortsatte förskoleklasseleverna som var 6 

tappra men straxt efter kom det några elever från mellanstadiet. 

Detta var en populär aktivitet och eleverna visade stor glädje. Det kom 

flera elever som inte valt att delta på rastskoJ förut det var kul. 

 

Att tänka på: Dock tänkte jag inte på att informera om att väljer man att vara med, är 

man med både inne och ute innan man avviker, så en del avvek när de kom ut och 

kom tillbaka när sitt lag var inne.  

 

 


