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Abstract 
 
Vår studie grundar sig på att undersöka hur rastverksamhet och meningsfulla aktiviteter 
kan skapas utifrån upplevelse- och äventyrspedagogik där fokus inriktas mot 
erfarenhets- upplevelsebaserat, experimentellt och utforskande förhållningssätt. Våra 
mål är att öka elevers motivation och attityd för vistelse ute på rasten samt synliggöra 
skolans utemiljö och olika områdens möjligheter för skapande av rastaktiviteter. Vår 
utgångspunkt i studien är en nulägesanalys som genomfördes i en intervju med tre 
verksamma fritidspedagoger och utifrån nulägesanalysen skapades syfte och mål. 
Utvecklingsarbetet grundar sig på rastaktiviteter och morgongymnastik som 
genomfördes under fem veckor i kombination med vår verksamhetsförlagda utbildning 
där vi medverkade båda två under rastaktiviteterna, en aktiv och passiv roll. De som fick 
delta i rastaktiviteterna var årskurs två och tre på frivillig grund. Utifrån nulägesanalys 
med fritidspedagogerna och eleverna samt vår teori i utvecklingsarbetet har vi skapat tre 
teman vi grundar vår rastverksamhet på, tema verklighetsanknytning, samarbete och 
skapande. Studiens dokumentation utgjordes av intervjuer i nulägesanalysen medan det 
praktiska genomförandet utgjordes av observation under rastaktiviteterna, 
fältanteckningar, loggbok och fotografering. Resultatet av rastverksamheten visar att 
elevers intresse för rasten tenderar att öka med stöd av rastaktiviteter där ”flow” uppstår 
hos elever. Organisation kring rastaktiviteten är en avgörande faktor då konflikter 
minskade vilket resulterade i bättre motivation och attityd för rastaktiviteterna. 
Resultatet visar även att morgongymnastik och musik under rastaktivitet uppskattas av 
eleverna där de visade nyfikenhet, dansade och sjöng.    
 
Nyckelord: Rastaktiviteter, Rastverksamhet, Upplevelsebaserat lärande, 
Utomhuspedagogik, Äventyrspedagogik 
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1 Inledning 
Vårt utvecklingsarbete grundar sig på upplevelse- och äventyrspedagogik, med 
utgångspunkt i utomhuspedagogik. Med den här studien vill vi undersöka hur 
upplevelse- och äventyrspedagogikens tankar och perspektiv kan användas inom 
skolans verksamhet. Vår tanke är att undersöka hur ett utvecklingsarbete kan skapa en 
mer levande och positiv rastmiljö. Vi är intresserade av att undersöka om det går att 
använda sig av aktiviteter i skolans utemiljö som grundar sig på upplevelse– och 
äventyrspedagogik filosofi och om aktiviteterna blir meningsfulla för eleverna.  
 
Elevers försämrade motivation att befinna sig ute på rasten är ett problem som har 
diskuterats på skolan vi genomfört vår verksamhetsförlagda utbildning. De verksamma 
fritidspedagogerna beskrev att problemet främst kretsade kring äldre elevers motivation 
samt utbudet av material och aktiviteter för vistelse utomhus. Fritidspedagogerna ansåg 
med stöd av elevers åsikter att utevistelse gynnade enbart idrottsintresserade elever, 
främst fotboll, basket och innebandy. De faktorer som påverkade elevers rast var 
skolans miljö samt den nybyggda anläggningen som främst är byggd och inriktad mot 
fotboll, basket samt innebandy. Den nybyggda anläggningen är en multisportarena med 
konstgräs och avskärmande staket. Elever anser att det bara är accepterat att utöva 
fotboll, basket eller innebandy på multisportsarenan. Beroende på att elever inte får 
vistas på konstgräsplanen kan en problematik uppstå kring att alla elever kanske inte rör 
på sig beroende på motivationen, miljön och utbudet på rasten. Det kan kopplas ihop 
med vad Skolverket (2011) poängterar då elever under skoldagen ska få tillgång till 
daglig fysisk aktivitet. Lust, nyfikenhet och utforskande ska prägla elevers lärande och 
bidra till en harmonisk utveckling. Existerar ingen lust, nyfikenhet och utforskande på 
rasten kommer det troligtvis inte uppstå inom skolans väggar. Dessutom påpekar 
läroplanen för Idrott & Hälsa där lek och rörelse i naturen och andra utemiljöer är ett 
centralt innehåll (Skolverket, 2011).  
 
Idag spenderar elever huvuddelen av sina dagar inom skolans gränser och effekten blir 
att skolans omgivning skapar förutsättningar för elevers välbefinnande och hälsa 
(Gustafsson, Szczepanski, Nelson & Gustafsson, 2012). Den motoriska utvecklingen, 
hälsan och lärandet är exempel på aspekter som påverkas positivt hos elever genom 
utomhuspedagogik (Szczepanski, Malmer, Nelson & Dahlgren, 2006). Lärande 
utomhus ansågs vara någonting roligt och avslappnande och inte baserat på något 
lärande. Det fanns inte inom ramen att lärande existerade utomhus men nu har debatten 
utvecklats och forskningen kring utomhuspedagogik har resulterat i att det förekommer 
lärande inom utomhuspedagogiken i större utsträckning, där utomhuspedagogik idag 
används som kompletterande undervisningsmetodik kontra den generella 
klassrumsundervisningen för att ge elever en alternativ lärandearena (Wilhelmsson, 
2012). Frågan är då om rasten kan ses som en alternativ lärandearena och om elevers 
lärande kan ske ute på rasten eller inriktas rasten enbart mot rekreation för elever? 
Szczepanski & Dahlgren (2011) poängterar att utomhuspedagogik är undervisning och 
lärande som sker i natur och kulturlandskap. Szczepanski (2008) tillägger att 
utomhuspedagogik inte enbart bedrivs i naturen utan kan bedrivas i parker, museer, 
stadsmiljö eller skolgård eftersom en utgångspunkt inom utomhuspedagogik är 
platsrelaterat lärande.  
 
Utomhuspedagogik grundar sig på utevistelse och vi anser att det vore lämpligt att 
använda det som en metod för att lösa problematiken som vi belyst ovan angående 
elevers rastsituation. Genom att arrangera aktiviteter på rasten, ett implicit lärande som 
bygger på utomhuspedagogikens grunder vore det intressant att se om elever motivation 
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och attityd kan förändras för vistelse utomhus på rasten samt om vi kunde skapa en 
positiv rastmiljö för elever. Med det som utgångspunkt vill vi undersöka om det går att 
främja och stödja elevers utveckling ur ett helhetsperspektiv. Skolverket (2014) 
poängterar att lärare med inriktning mot fritidshem bör arbeta mot att stödja och 
stimulera elevers utveckling och lärande. Därmed blir skapandet av stimulerande 
lärandesituationer som upplevs som meningsfulla för eleverna väsentligt (Skolverket, 
2014). Vi anser att skapande av rastaktiviteter kan stödja och främja elevers utveckling 
och lärande och blir meningsfulla för eleverna. Genom skapandet av rastaktiviteter 
kompletterar vi även skolans verksamhet (Skolverket, 2014) där vi kanske erbjuder 
andra kvalitéer som är väsentliga för elevers utveckling.  
 

2 Bakgrund 
Didaktik kan betraktas utifrån en modell som lyfter tre väsentliga begrepp inom 
undervisningen. De begreppen är Vad, Hur och Varför och illustreras genom den 
didaktiska triangeln där varje hörn är beroende av varandra. Begreppet Vad inriktar sig 
mot planeringen av undervisningen som lärare, exempelvis vilket innehåll som ska 
innefattas i undervisningen och vad elever ska inrikta sig mot och arbeta med. 
Begreppet Vad inriktar sig även mot när utvärdering av undervisningen utförs, 
exempelvis vad undervisningen handlar om och vad som bearbetades. Begreppet Hur 
inriktas mot vilka processer och upplägg, det vill säga metoder lärare och elever 
använder sig av inom undervisningen, exempelvis hur elever ska behandla ett specifikt 
innehåll. Begreppet Varför inriktar sig mot syftet med ett specifikt innehåll eller metod 
och vilken avsikt ett innehåll ska ha för eleverna (Lindström & Pennlert, 2012). 
 
I vår nulägesanalys, som genomfördes på vår verksamhetsförlagda utbildning har vi 
utgått från de didaktiska begreppen i intervjun med fritidspedagogerna (se bilaga C). 
Vårt syfte med nulägesanalysen var att få information om vad de hade arbetat med 
angående rastverksamhet och hur de hade gjort det samt varför det hade utfört det. Vi 
ställde även frågor som inriktade sig mot vad som skulle kunna utvecklas? Hur det 
skulle utvecklas? Varför en utveckling skulle utföras? I vår nulägesanalys framkom 
specifika ramfaktorer som påverkar rastverksamhet och dess möjligheter. 
Fritidspedagogerna ansåg att en begränsad budget höll dem tillbaka där material och 
pengar inte fanns till förfogande för utformning av rastverksamhet. Det existerade även 
ett risktänkande hos lärarna som skapade en återhållsam inställning hos eleverna. 
Motivationen för vistelse ute var generellt låg hos eleverna, främst hos de äldre eleverna 
samt att utbudet av aktiviteter var begränsat. Åsikten från fritidspedagogerna var att 
idrottsintresserade elever verkade gynnas beroende på att det stora utbudet utgjordes av 
en konstgräsplan, där enbart idrottsintresserade elever vistades. Fritidspedagogerna 
berättade om ett projekt där syftet var att locka fler flickor till konstgräsplanen. Detta 
projekt fick dock kritik från vårdnadshavare där felet gjordes att enbart erbjuda flickor 
speciella tider och inte pojkar. Effekten av kritiken resulterade i att projektet avslutades. 
Morgongymnastik var ett annat projekt som skolan arbetat med där morgongymnastik 
hade bedrivits innan skoldagens start. Projektet hade varit lyckat då eleverna tyckte det 
var intressant och roligt där syftet var att skapa något gemensamt för skolan. 
Morgongymnastiken hade utförts vid några tillfällen men hade inte blivit något 
kontinuerlig aktivitet. 
 
Fritidspedagogerna fick även komma med åsikter om hur vi skulle agera i ett eventuellt 
utvecklingsarbete kring rastverksamhet och varför skolan behövde en rastverksamhet. 
Fritidspedagogerna första antydan var att rasten främjade de elever som var 
idrottsintresserade, främst beroende på multisportsarenan men de gav även förslag på 
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inriktning för rastverksamheten där vi skulle arbeta mot en integrering av elever, inriktat 
mot kön och ålder för att skapa en god gruppkemi hos eleverna. Fritidspedagogerna gav 
även förslag på att arbeta mot att bjuda in flickor till konstgräsplanen samt att skapa 
aktiviteter på ängen och förbjudna skogen. Dessa områden användes inte beroende på 
elevers säkerhet. Fritidspedagogerna poängterade slutligen vikten av god struktur och 
organisation vid arrangemang av aktiviteterna där tydlighet angående information till 
eleverna skulle krävas angående vad som erbjuds på rasten samt vilka ramar och regler 
som gäller för rastaktiviteten. 
 
Personal som arbetar inom skolans verksamhet ska samarbeta och samverka för 
skapandet av en god miljö som bidra till elevers utveckling och lärande. Personal ska 
även stödja och främja elevers egen förmåga och vilja över att ta ansvar för den sociala, 
fysiska och kulturella skolmiljön (Skolverket, 2011). Till följd av att fritidshemmet ska 
komplettera skolans verksamhet och stödja elevers lärande och utveckling (Skolverket, 
2014) vill vi använda oss av utomhuspedagogik, som är en grund i upplevelse- och 
äventyrspedagogik för skapandet av rastverksamhet. Utomhuspedagogik bygger på 
undervisning och aktiviteter utomhus och med stöd av utomhuspedagogikens tankar om 
lärande vill vi arbeta mot problematiken som poängterats från fritidspedagogerna. Vi 
anser att ordinarie klasslärare idag har en rad riktlinjer att följa i styrdokumenten och 
chansen att komplettera skolan med utomhuspedagogik under lektionstid är därför 
minimal. Därmed vore rasten en möjlig tidpunkt att kombinera skolan verksamhet med 
stöd av utomhuspedagogik beroende på att elever vistas 20 % av sin skoldag ute på rast 
(Utbildningsradion, 2011). Arbetsmiljöverket (2005) benämner begreppet rast som ett 
längre avbrott där arbetstagaren själv bestämmer över innehållet och var rasten ska ske, 
bara det är i angränsning till ordinarie verksamhet. Under dagligt arbete ska ett längre 
avbrott upprättas och det avbrottet räknas inte som arbetstid. Existerar det endast en rast 
ska den vara minst 30 minuter men arbetstagare är även berättigad till kortare pauser 
och raster från arbetet, för att behålla arbetsmoralen. 
 
Natur, elever och lek hör ihop och det är en långdragen riktlinje som med åren ständigt 
har förändrats och blivit mer intressant för undersökningar (Mårtensson, 2009). När 
skolgårdar formas ska elevers kunskaper om skolgården tas i beaktning innan några 
åtgärder utförs. Elever har en stor förväntan och vilja att kunna förändra sin skolgård för 
att sedan vara aktiva i den (Olsson, 2002). Innan genomförandet av rastaktiviteter 
utfördes en nulägesanalys även hos eleverna (se bilaga B) där syftet var att få eleverna 
delaktiga i vårt utvecklingsarbete och därmed höja intresset och motivationen hos 
eleverna inför vårt utvecklingsarbete. I svaren av intervjufrågorna framkom det att 
eleverna bedrev bollsporter, lekar av olika slag samt aktiviteter som kompisarna utförde 
på rasten. På frågan om varför de bedrev de olika aktiviteterna framkom att eleverna 
utförde dessa aktiviteter beroende på att det var roligt samt att de ville umgås med 
kompisar. Vidare nämndes det att eleverna ville utvecklas i en specifik sport, eller att 
aktiviteten utfördes för att eleverna var vana vid dem samt att det inte kom på något att 
utföra. Eleverna önskade tillgång till mer material, större skolgård och fler grönytor 
samt mer tillgång till multisportsarenan. Slutligen ställdes frågan om eleverna hade 
något att tillägga angående rasten och eleverna uttryckte sig att de ville ha längre rast, 
fler rastfaddrar, mer material att bygga med samt fler aktiviteter på rasten.  
 
Frågan är hur man på bästa sett kan skapa goda och intresseväckande aktiviteter på en 
skolgård genom upplevelse- och äventyrspedagogik som redskap? Skolverket (2014) 
poängterar att lärare i fritidshem bör planera och utforma verksamhetens aktiviteter med 
grund i kunskapen om elevers intresse och behov. Aktiviteterna ska utmana eleverna 
samt fördjupa och utveckla deras kunskaper och erfarenheter och möjliggöra nya 
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meningsfulla situationer för elever. En viktig faktor som Mårtensson (2004) betonar ska 
tas i beaktning är att elever ser på sin omgivning på ett annorlunda sätt än vuxna och 
ofta drar sig till platser där den generella delen av individerna befinner sig. Lärare bör 
därmed befinna sig i elevers omgivning och utifrån nyvunnen erfarenhet, ur barnets 
perspektiv sammanställa vad som bör planeras, på vilket sätt och varför. Utomhusleken 
är fortfarande idag präglad mot en hög grad av fysisk och rörelseinriktade lekar och 
aktiviteter som bör vara en utgångspunkt för planeringen. 
 
Mårtensson (2004) delar in rörelseinriktade lekar i fysiska respektive mentala. Fysiskt 
rörelseinriktade lekar grundar sig i att eleven använder hela gården för sin rörelse och 
låter landskapet leka med eleven. Elever involvera samtidigt hela kroppen i samspelet 
med den fysiska miljön. Mentalt rörelseinriktade lekar grundar sig till enskilda platser 
som eleven binder leken till där finmotorik och social samvaro präglar leken. Elever 
leker även genom vidlyftiga, sinnliga och “grejande” lekar. Vidlyftiga lekar ger 
möjlighet till förändring hos elever genom dess öppenhet, fantasi samt platsen där leken 
utförs. Elever har även lätt att delta i leken respektive dra sig ut leken. Sinnliga lekar 
präglas av enklare fysiska aktiviteter där den känslomässiga anknytningen blir 
väsentlig.  “Grejande” lekar bygger på att hantera något element i utemiljön, exempelvis 
plaska i en vattenpöl, bryta en pinne och så vidare. När elever då “grejar” med ett 
element stimuleras deras sinnen och blir inkluderade i leken, därmed bygger sinnliga 
och “grejande” lekar på varandra. Utbudet av lekredskap har en stor betydelse för 
omfånget av utomhuslekar och för elever blir det enklare att vistas i en miljö med andra 
individer om det finns material att “greja” med. 
  
Mårtensson (2004) tankar elevers fysiska och mentala rörelseinriktade lekar kan 
härledas till Deweys tankar om learning by doing där individens lärande grundar sig på 
praktisk utförande i praktiken (Jensen, 2011), som i sin tur grundar sig på 
erfarenhetsbaserat lärande som är en väsentlig beståndsdel inom utomhuspedagogikens 
lärande (Szczepanski & Dahlgren, 2011). Det vi vill komma åt med rastverksamhet med 
stöd av utomhuspedagogikens tankar och perspektiv, som är en grund inom upplevelse- 
och äventyrspedagogik är det erfarenhetsbaserade och praktiska förhållningssättet när 
vårt utvecklingsarbete utformas.  
 

3 Tidigare forskning 
Vi anser att lärare med inriktning mot fritidshem har möjlighet att komplettera skolans 
verksamhet genom utomhuspedagogiken tankar och perspektiv. Därmed kommer vi 
inledningsvis förklara begreppet utomhuspedagogik. Sedan kommer vi beskriva 
utomhuspedagogikens möjligheter och slutligen lärares syn på utomhuspedagogik.  
 
Det finns inga entydiga definitioner av begreppet utomhuspedagogik utan det finns flera 
olika definitioner och sätt att se det på (Ekvall, 2012). Szczepanski & Dahlgren (2011) 
tillägger att utomhuspedagogiken som begrepp inte har en samlad innebörd utan det 
råder förvirring kring vilken lärandearena som är typisk för utomhuspedagogiken. Olika 
uppfattningar kan leda till en osäkerhet till vad som ska inkluderas respektive 
exkluderas i lärandet. Wilhelmsson (2012) poängterar att lärandet i utomhuspedagogik 
kan ses ur ett holistiskt synsätt där känsla, handling och tanke samspelar med varandra. 
Wilhelmsson utgår ifrån Szczepanski (2008) tankar där utomhuspedagogikens lärande 
grundar sig på en kombination av handlingsinriktat lärande, där olika ting testas praktisk 
varvat med teoretiska inslag som reflektion och fakta kring tinget som testas praktiskt.  
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3.1 Utomhuspedagogikens möjligheter 
Lärande och fysisk aktivitet är två delar som ofta länkas samman inom 
utomhuspedagogikens grunder och forskning visar på att utomhuspedagogiken 
resulterar i en rad effekter för elevers hälsa, utveckling och lärande (Szczepanski & 
Dahlgren, 2011). Hälsan påverkas positivt betonar Szczepanski (2008) på grund av att 
utomhuspedagogik skapar hälsoförebyggande effekter hos individer samt att vistelse 
utomhus reducerar stress hos individer. Koncentrationsförmågan förstärks dessutom hos 
elever om de vistas i en utemiljö som präglas av ett variationsrikt och omväxlande 
klimat (Szczepanski m.fl, 2006). Skapas möjligheter för elever att vistas i omväxlande, 
variationsrik och gröna utemiljöer blir elever friskare, som leder till bättre hälsa 
(Szczepanski m.fl, 2006). Brodin (2009) betonar dessutom att elever känner en form av 
frihet i utomhusmiljöer där Ericsson (2011) poängterar att den motoriska utvecklingen 
hos elever och deras betyg tenderar att öka med stöd av fysisk aktivitet.   
 
Nielson (2009) poängterar i sin skrift In the power of nature and the nature of power att 
om elevers lärande bedrivs utomhus präglas det av ett experimenterande och 
utforskande förhållningssätt som stimulerar elevers lärande effektivare än om lärandet 
skulle bedriva inomhus. Szczepanski m.fl (2006) poängterar att utomhuspedagogik 
leder till att båda hjärnhalvorna aktiveras bättre, verklighetsanknytningen förbättras, fler 
sinnen stimuleras och aktiveras samt synliggörandet mellan teori - praktik 
effektiviseras.  Elevers känslor påverkas positivt, som leder till välmående genom den 
aktiva och fysiska miljön som präglar utomhuspedagogik. Skapas och arrangeras 
aktiviteter i utemiljöer uppstår en arbetsglädje och individen arbetar bättre. Individen 
blir piggare, lugnare, mindre konfliktsbenägen, friskare, spontana uppmärksamheten 
tillta samt att rekreation uppstår hos eleven (Szczepanski m.fl, 2006). 
 
3.2 Lärares syn på utomhuspedagogik 
Szczepanski (2011) poängterar att utomhuspedagogiken är en del i läroplanen för 
förskolan medan grundskolans yngre åldrar har det skrivet i minimal utsträckning i 
läroplanen. Wilhelmsson (2012) instämmer i Szczepanski syn att styrdokumenten inte 
framhäver något vidare underlag för att lärare ska vara skyldiga att använda sig av 
utomhuspedagogik i skolan. Generellt anser lärare att utomhuspedagogik inte har lika 
stor akademisk status som traditionell inomhuspedagogik och därmed sker ett 
automatisk antagande att lärandet ska bedrivas inomhus. Beroende på den akademiska 
status som präglar utomhuspedagogik leder till att skolpolitiker, rektorer och lärare inte 
tillåter utevistelse och naturen som en alternativ lärandearena (Szczepanski, 2011). 
Wilhelmsson (2012) poängterar en liknande åsikt att ”akademisk 
undervisningstradition” saknas inom utomhuspedagogik och tillägger att kompetens och 
engagemang hos lärare är viktiga aspekter om utomhuspedagogik bedrivs. Stan & 
Humberstone (2011) poängterar lärares ovilja i delaktigheten av utomhuspedagogik på 
grund av elevers risker för hälsa och säkerhet, därmed undviker lärare att vistas i 
utemiljöer. Generellt anser lärare att tiden för planering, inga resurser och stöd från 
skolledningen och kollegor, oro kring säkerhet och hälsa samt osäkra kring sin egen 
förmåga angående metodiken i utomhuspedagogik är faktorer som förhindrar utövandet 
av utomhuspedagogik (Szczepanski & Dahlgren, 2011). Elever idag har även opassande 
klädsel för att vistas utomhus och därmed drar sig lärare för att bedriva 
utomhuspedagogik. Lärare väljer även att anpassa vistelse utomhus beroende på årstid 
samt tiden på dygnet, på grund av elevers klädsel (Wilhelmsson, 2012). Inom 
utomhuspedagogikens ramar formas också fyra typer av lärare som beskriver dem som 
arbetar med utomhuspedagogik. Dessa typer är att inspirera (to inspire), att utföra (to 
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do), att förstärka (to reinforce) samt att utreda (to inguire). Att inspirera grundar sig på 
att lärare har för avsikt att inspirera elevers lärande och främst genom att inrikta sig mot 
de sociala målen. Därefter arbetas det vidare mot de kognitiva målen. Metoden är alltså 
att inspirera något område som sedan påverkar det tänkta området. Att utföra grundar 
sig på praktisk lärande hos eleverna och att eleverna ska inhämta sin kunskap genom 
praktiskt utförande. Orsaken är att öka elevers positiva känsla när en lyckad handling 
utförs. Att förstärka grundar sig på att främja och stimulera elevers kognitiva utveckling 
där samspelet mellan inomhus- och utomhuslärande anses väsentligt. Att utreda grundar 
sig på att skapa en förståelse för elever om kognitiva mål där eleven ska bli medveten 
om sitt eget ansvar i lärandet. Eleven själv ska få utreda formella kunskaper och 
analysera begrepp (Wilhelmsson, 2012). 
 
4 Teorianknytning 
Teorierna som vi kommer utgå ifrån i vårt utvecklingsarbete grundar sig på pragmatism 
som är en central byggsten i utomhus- och äventyrspedagogikens tankar och perspektiv. 
Utgångspunkterna kommer vara upplevelsebaserat lärande och äventyrspedagogik. Det 
upplevelsebaserade lärandet och äventyrspedagogik utgörs av utomhuspedagogikens 
tankar och perspektiv. Slutligen kommer vi avsluta med en sammanfattning kring varför 
vi utgår ifrån dessa teorier i vårt utvecklingsarbete. 
 
4.1 Upplevelsebaserat lärande 
Pragmatism grundar sig på individers lärande som uppstår av att praktiskt utföra nya 
handlingar (Jensen, 2011). Klassisk pragmatism grundar sig på erfarenheter som skapas 
direkt och omedelbart och dessa är av betydelse för individers fortsatta handlingar 
(Andersson, 2014). Utomhuspedagogiken grundas i sin tur på tanken om det 
erfarenhetsbaserade lärandet och förvärvning av förstahandskunskaper, nya handlingar. 
På det här sättet skulle lärandet i klassrummet och det teoretiska lärandet få ett 
komplement med lärande utomhus och det praktiska lärandet. En centralfigur inom 
utomhuspedagogiken är John Dewey (1849 - 1952) som var en amerikansk 
reformpedagog och pragmatiker och John Deweys synsätt grundar sig på att kombinera 
det teoretiska och praktiska lärandet samt att inkludera sinnena i lärandeprocessen 
(Szczepanski & Dahlgren, 2011).  
 
John Dewey är mest känd för begreppet learning by doing, en metod med syftet att 
experimentera och praktiskt utforska sig fram i en uppgift för att sedan få svar på 
frågan. Den här metoden utgick ifrån ett helhetsperspektiv där elevers fysiska, 
emotionella och intellektuella utveckling togs i beaktande (Furmark, 1999). John 
Dewey såg växelverkan mellan teori och praktik som en väsentlig del i lärandet och 
framhåller den geografiska aspekten. Det vill säga platsens och miljöns betydelse för 
elevers lärande då de skaffar sig nya erfarenheter i olika typer av miljöer. Växelverkan 
med stundande studier sammanvävt med autentiska upplevelser leder till vidare 
kunskapsinlärning. Dewey ansåg att elever skulle få en nära anknytning och relation till 
sin närmiljö i skolan. Han ville att landskapet skulle föras in i klassrummets lärande, 
likaså att klassrummet skulle föras ut i landskapet. Alltså ville han att skolans dåvarande 
lärandeformer och verktyg skulle förnyas och höja statusen för det erfarenhets- och 
upplevelsebaserade lärandet. En av Deweys pedagogiska grundtankar är att de 
kunskaper som elever lär av varandra ute på skolgården är av ännu större vikt än det 
som lärs ut i klassrummet. I interaktion och samtal mellan elev-elev skapas egna 
frågeställningar kring ett visst sammanhang och de vunna kunskaperna gynnar ett 
fortsatt lärande i klassrummet (Szczepanski & Dahlgren, 2011). 
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4.2 Äventyrspedagogik 
Likt utomhuspedagogik finns det erfarenhets- och upplevelsebaserat lärande med 
benämningen äventyrspedagogik. Pedagogiken bygger på att vi lär på olika sätt, med 
stöd av alla våra sinnen och med hela kroppen. Grundtanken är att bygga på fantasi och 
spänning samt berättelsens betydelse för lärandet. Inom pedagogiken är det 
äventyrsbaserade temat centralt med utgångspunkt i en aktuell berättelse. På det sättet 
kan temat bygga vidare kring något av elevers aktuella lärande i skolan. Den 
fantasibaserade berättelsen kan då väva samman och skapa en begreppsbildning inom 
området där eleverna exempelvis får skriva sina egna berättelser och öva sig i samarbete 
genom kamratövningar. De övningarna har i syfte att öka sammanhållningen och tilliten 
inom elevgruppen (Furmark, 1999).  
 
En betydande term som finns inom äventyrspedagogiken är experiential learning, det 
upplevelsebaserat lärande som utgår ifrån elevers erfarenheter i lärande. Anthony 
Richards (Furmark, 1999) har utformat en modell för upplevelsebaserat lärande med 
benämningen adventure-based experiential learning. Richards betonar att elever 
behöver bestämma över sitt eget lärande och utbildning om främjandet av den 
personliga utvecklingen i samspel med andra elever. I modellen beskrivs fyra faser 
inom den äventyrsbaserade lärprocessen separation, upplevelse, återkomst och 
integrering. Separationsfasen innebär att lämna det gamla bakom sig och våga 
experimentera och vara öppen för nya idéer. Läraren behöver då vara duktig på att 
motivera och utmana elever att testa nya saker. Upplevelsefasen innebär att elever får 
möta äventyret och det oförutsägbara genom utmaningar och ovissheten om vad som 
ska hända. Återkomstfasen innebär att återberätta det som upplevts i äventyret. Genom 
reflektion av äventyret kopplar elever ihop sin egen tillvaro med upplevelsen, vilket 
skapar mening i lärandet som sker. Integreringsfasen innebär att använda sina nyvunna 
upplevelser och erfarenheter som motivation i kommande utmaningar och äventyr 
(Furmark, 1999). 
 
Lärandeteoretikern David A. Kolb utformade det erfarenhets- och upplevelsebaserade 
lärandet, Experiential learning som grundar sig på tankar från bland annat John Dewey. 
Neurovetenskapen inom hjärnforskning styrker teorin experiential learning och visar att 
lärandet påverkas positivt av nya erfarenheter, helhetsperspektiv, aktivt lärande samt 
emotionell sammankoppling. När det skapas en koppling mellan känsloladdade 
situationer och den fysiska världen förbättras minnet i lärandet för individen (Schenck 
& Cruickshank, 2015). Kolbs lärocirkel beskriver att lärandet sker i en process 
bestående av fyra stadier, konkret upplevelse, reflekterande observation, abstrakt 
begreppsbildning och aktivt experimenterande. Därefter återgår individen till konkret 
upplevelse. Lärocirkeln grundar sig på att individen först ser en verklig händelse och 
sedan funderar kring vad individen uppfattade. Därefter skapar individen sig en bild av 
hur den här händelsen kan utföras hos sig själv och slutligen testas händelsen av 
individen. När utövandet har skett skapas nya upplevelser (Illeris, 2015).    
 
4.3 Sammanfattning  
John Dewey tar upp miljöns betydelse och att erbjuda en rastmiljö där elever 
tillsammans kan vinna nya kunskaper och insikter (Szczepanski & Dahlgren, 2011). 
Deweys tänkesätt kan knytas till Mårtensson (2009) som beskriver sammanhanget 
mellan natur, elever och lek som vi tidigare benämnt i vår bakgrund. Vår tanke är när 
Dewey poängterar sin syn angående ett helhetsperspektiv hos individers utveckling kan 
det härledas till elevers rast beroende på att elever använder både sina fysiska, 

 9    



  
 

emotionella, intellektuella samt sociala förmågor på rasten. Elever är fysiskt aktiva på 
rasten, de använder sin intellektuella sida för att kommas fram till vem de ska leka med 
och vad de ska leka. När elever leker med andra elever uppstår emotionell utveckling 
hos eleverna, exempelvis att elever känner en glädje av att leka ihop. Dewey benämner 
att miljön har betydelse för elevers lärande där olika typer av miljöer leder till nya 
erfarenheter. Vår tanke är att elevers utveckling och lärande påverkas positivt om de 
erbjuds lustfyllda aktiviteter över hela skolgården. Vi anser att användningen av 
äventyrspedagogikens grundtanke om att bygga på fantasi och spänning är viktiga 
faktorer i elevers upplevelser av aktiviteter. Fantasi och spänning skapar även en 
lustfylldhet hos elever kring aktiviteterna. Aktiviteterna bör utgå ifrån aktuella 
händelser och elevers populärkultur för att skapa ett intresse och nyfikenhet hos elever. 
Anthony Richards framhäver fyra faser inom det upplevelsebaserade lärandet att 
motivera elever att testa nya saker, möta utmaningar, reflektion kring lärandet och 
använda sig av de nya erfarenheterna i framtida lärande (Furmark, 1999). För att styrka 
äventyrspedagogiken och dess innehåll har vi valt att använda oss av lärandeteoretikern 
David A Kolbs teori experiential learning som grundar sig på aktivt lärande och utgår 
ifrån ett helhetsperspektiv, erfarenhet och emotionellt förhållningssätt (Schenck & 
Cruickshank, 2015). Rastverksamhet kan forma aktiviteter som grundar sig på att elever 
får testa på och möta nya utmaningar som utgår ifrån utomhuspedagogik, som är en del 
i upplevelsebaserade lärandet och äventyrspedagogik.  
 
Vårt utvecklingsarbete inriktas mot rastverksamhet och då ställer vi oss frågan om det 
finns möjlighet att förlägga rastaktiviteter i varierade miljöer på skolområdet? 
Szczepanski m.fl (2006) poängterar att verklighetsanknytning blir mer effektivare hos 
elever genom utomhuspedagogik och vi vill då koppla ihop det med Deweys tankar 
kring att kunskaperna som elever lär sig av varandra i utemiljöer blir viktigare än 
lärandet som sker i klassrummet. Genom upprättandet av rastaktiviteter skapas 
möjligheter för elever att dela med sig av sina egna erfarenheter och tankar till andra 
elever där upplevelser även skildras i interaktionen mellan eleverna.  
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5 Syfte och mål 
Utifrån vår tanke om att utomhuspedagogikens innehåll är snarlik rasten blir vårt syfte 
under fem veckor att utifrån tankar och perspektiv kring upplevelse- och 
äventyrspedagogik undersöka hur det här arbetssättet kan leda till mer aktiva och 
motiverade elever. Genom skapandet av rastaktiviteter, som grundar sig på ett 
erfarenhets- och upplevelsebaserat, experimentellt och utforskande förhållningssätt vill 
vi undersöka hur meningsfulla rastaktiviteter skapas för att nå aktiva och motiverade 
elever. 
 
Mål med utvecklingsarbetet: 
 

• Öka elevers motivation och attityd för vistelse ute på rasten  
• Synliggöra konstgräsplanens vidgade möjligheter och användande  
• Synliggöra olika områdens möjligheter i skolans utemiljö genom 

utomhuspedagogiska arbetssätt 
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6 Metodupplägg 
I det här kapitlet kommer vi inledningsvis betona vilka ramverk vi utgår ifrån i vårt 
utvecklingsarbete. Kapitlet är sedan uppdelat i två delar där den första delen beskriver 
nulägesanalysens genomförande och dokumentation. Den beskriver även 
nulägesanalysen trovärdighet, överförbarhet och tillförlitlighet samt hur vi följt de 
forskningsetiska principerna. I andra delen beskrivs våra förhållningssätt och metoder i 
rastverksamhetens utformning där vi utgått ifrån den didaktiska triangeln. 
 
6.1 Aktionsforskning och systematiskt kvalitetsarbete 
Vårt utvecklingsarbete kommer grunda sig på en aktionsforskning och systematiskt 
kvalitetsarbete där vi utgår från en problematik på skolan där vi genomför vår 
verksamhetsförlagda utbildning. Vi vill poängtera att det existerar stora likheter mellan 
Rönnermans (2004) tankar kring aktionsforskning och Håkanssons (2013) systematiskt 
kvalitetsarbete. 
 
Enligt Rönnerman (2004) grundar sig aktionsforskning på att utveckla och förändra en 
verksamhet. Aktionsforskning grundar sig på ett samarbete mellan forskare och lärare 
där huvudfokus är att utvidga varandras perspektiv i praktiken samt lärandet och dela 
med sig av varandras kunskaper. För att nå kvalitet i arbetet krävs en utgångspunkt i ett 
befintligt problem som lärare stöter på dagligen. Utifrån tidigare erfarenhet och kunskap 
kan lärare synliggöra ett problem och därefter reflektera, planera och genomföra en 
utveckling av verksamheten. En viktig aspekt är att få lärare att inta fördjupade insikter 
och kunskaper genom aktionsforskning (Rönnerman, 2004). Denscombe (2009) 
tillägger att en väsentlig aspekt även är att alla som deltar i aktionsforskningen ska ses 
som jämlika och ha lika stor del i forskningen. Det är viktigt att forskaren går in i 
aktionsforskningen med ett demokratiskt förhållningssätt av respekt för deltagaren och 
dess kunskaper. Genom förhållningssättet kan det skapas goda förutsättningar där 
forskare och deltagare har samma betydelse (Denscombe, 2009). Fem centrala mål som 
aktionsforskning kan generera i är ny kunskap, handlingsorienterade resultat, utbildning 
av forskare samt deltagare, resultat som förbättrar den lokala praktiken samt 
ändamålsenlig metodik. Däremot finns det även kritik mot aktionsforskning då det 
traditionella vetenskapssamhället ställer sig frågande kring objektiviteten då forskaren 
själv är med i praktiken och processen. Ytterligare en svårighet i forskningen är 
generaliserbarheten då arbetet blir gällande en enskild verksamhet där endast deras 
behov av förändring kan fastställas och påverkas (Andersson, 2011).  
 
I systematiskt kvalitetsarbete poängterar Håkansson (2013) tre väsentliga beståndsdelar 
som ingår i systematiskt kvalitetsarbete, innehåll, processer och metoder. 
Beståndsdelen innehåll inkluderar vilka mål, krav och riktlinjer utifrån skollag, 
läroplaner och förordningar som systematisk kvalitetsarbetet ska inriktas mot. 
Beståndsdelen processer inkluderar det konkreta arbetet som handlar om uppföljning, 
utvärdering samt utveckling. Beståndsdelen metoder inkluderar vilka metoder som 
används för insamling av data, exempelvis intervjuer, observation, enkäter och hur 
dessa bearbetas och analyseras. Dessa beståndsdelar som Håkansson poängterat ovan 
anser vi kan koppla ihop vårt utvecklingsarbete med systematiskt kvalitetsarbete. Vi har 
utifrån intervjuer med fritidspedagoger och elever, som Håkansson (2013) poängterar är 
ett godkänt sätt att skapa underlag för systematiskt kvalitetsarbete skapat ett syfte och 
mål för vårt utvecklingsarbete. Därefter har vi skapat rastaktiviteter och 
morgongymnastik som är processer för vår uppföljning och utvärdering av vårt syfte 
och mål. Slutligen har vi även använt oss av observation och fotografering för insamling 
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av data. Rönnerman (2004) poängterar att styrdokumenten poängterar vikten av ett 
systematiskt kvalitetsarbete för att nå en målstyrd och fungerande verksamhet. Det är 
väsentligt att alla i skolans verksamhet är delaktiga. Huvudmannen, rektorn och 
personal ska tillsammans arbeta utifrån uppdragen och vidare nå målen.   
 
Modellen nedan poängterar hur ett systematiskt kvalitetsarbete utförs för att utveckla en 
verksamhet och utifrån utvecklingsbehovet skapa ett syfte och mål för tänkt utveckling. 
Därefter planeras och genomförs den tänkta utvecklingen för att skapa ett resultat. 
Sedan analyseras resultatet och fortsätter med nytt syfte och mål. Modellen är ett förslag 
på en kursplan för de fritidspedagogiska verksamheterna inom skolan och inspirerad av 
en grupp lärare med inriktning mot fritidshem/fritidspedagoger och rektorer, i 
Jönköpings kommun (Lärarförbundet, 2012). Vår tanke är att hela vårt 
utvecklingsarbete utgår ifrån denna mall. Vår nulägesanalys är delen analys av behov av 
utveckling där vi undersökte behov av utveckling på skolan. Efter intervjun skapades 
vårt syfte och mål för utvecklingsarbetet. Därefter utformades en tänkbar planering för 
hur utvecklingsarbetet skulle genomföras. I vårt arbete illustreras den tänkbara 
planeringen i metoddelen som beskriver våra förhållningssätt och den didaktiska 
triangeln. Slutligen genomförs den tänkta planeringen och som leder till ett resultat som 
analyseras.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Lärarförbundet, 2012) Figur: Mall för Systematiskt kvalitetsarbete 
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6.2 Metod för nulägesanalys 
I denna del kommer vi beskriva vårt genomförande av intervjuer med respondenterna, 
hur vi har följt de forskningsetiska principerna kring forskning och om arbetet är 
trovärdigt, tillförlitligt och överförbart  
 
6.2.1 Genomförande  
I vår nulägesanalys utgick vi ifrån en ostrukturerad och gruppbaserad intervju med tre 
fritidspedagoger, där syftet var att ta del av deras tankar, åsikter samt idéer om 
utomhuspedagogik och rastverksamhet. Vi ville veta i stora drag hur skolan har arbetat, 
argumenterade för ämnet, hur de personligen skulle vilja utveckla verksamheten genom 
utomhuspedagogik och rastverksamhet samt vilka faktorer som påverkar ett eventuellt 
utvecklingsarbete. I intervjun intog vi rollen som forskare. Denscombe (2009) beskriver 
att ostrukturerade intervjuer utgår ifrån att framhäva respondenternas tankar och åsikter 
samt att forskaren ska minimera sin egen involvering i intervjun. Forskarens roll är att 
starta intervjun med att introducera ett ämne eller tema och därefter låta respondenterna 
utveckla sin tankar, åsikter samt idéer om ämnet eller temat.  
 
Vi tog kontakt med vår handledare för att stämma av om det gick bra att intervjua 
handledaren och några kollegor för att få flera olika åsikter om ämnet. Vi fick tillåtelse 
för en intervju med fritidspedagogerna och det bestämdes att vi skulle komma till skolan 
och genomföra intervjun, en besöksintervju som Lantz (2011) beskriver som en intervju 
där forskaren besöker respondenten i en miljö som den känner sig bekväm i. Efter 
bestämmandet av intervjun skapades en plan över hur intervjun skulle genomföras. Vi 
bestämde oss för att bara nämna utomhuspedagogik och rastverksamhet som 
utgångspunkt men skapade även ett antal frågor (se bilaga C) för att få svar på det vi 
sökte utifall respondenterna gled ifrån temat. Denscombe (2009) poängterar att intervju 
är en levande händelse där forskare bör kunna ändra planerna efter händelseförloppet. 
När vi skapade frågorna utgick vi ifrån Lindström & Pennlert (2012) didaktiska triangel 
som grundar sig på begreppen Vad, hur och Varför.  
 
Vi har tidigare poängterat att vårt utvecklingsarbete kan kopplas ihop med 
aktionsforskning och systematiskt kvalitetsarbete. Utvecklingsarbetet utgår utifrån ett 
existerande problem på en arbetsplats, i vårt fall en skola. Beroende på att vårt 
utvecklingsarbete grundar sig på aktionsforskning och systematiskt kvalitetsarbete hade 
vi inte något preliminärt syfte att presentera för fritidspedagogerna förutom att vi ville 
inrikta vårt arbete mot rastverksamhet, utifrån utomhuspedagogiken tankar och 
perspektiv. Denscombe (2009) poängterar att vid början av intervjun ska respondenterna 
få vetskap om syftet med arbetet som intervjun grundar sig på men eftersom detta är ett 
utvecklingsarbete utgick vi ifrån Håkanssons (2013) tankesätt angående systematiskt 
kvalitetsarbete att använda vår intervju som underlag när syfte och mål skapas för vårt 
utvecklingsarbete. Stödmaterialet som användes för att samla in data under intervjun var 
enbart fältanteckningar på grund av relationerna med fritidspedagogerna. Vi kände att 
om vi använde oss av ljudinspelning skulle det uppstå en mer tillknäppt känsla under 
intervjun där fritidspedagogerna mer tänker på hur de uttrycker sig verbalt än på själva 
innehållet de vill uttrycka. I slutet av intervjun gav vi handledaren ett brev till 
vårdnadshavare i årskurs två och tre (se bilaga A) där syftet var att få föräldrarnas 
godkännande att intervjua deras barn angående vårt utvecklingsarbete och om det var 
accepterat att deras barn fick delta i rastverksamheten och dess dokumentation.   
 
Vid starten av utvecklingsarbetet hade vi fått in vårdnadshavarnas godkännande.  
Därmed genomfördes intervjuer med elever från de årskurser som vårt 
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utvecklingsarbete inriktades mot där vi intervjuade 20 elever uppdelat i fyra intervjuer. 
Dessa 20 elever valdes beroende på att de hade lämnat in godkänt brev från 
vårdnadshavare (Se bilaga A) och för att eleverna själva accepterade att delta. 
Intervjuerna genomfördes under eftermiddagar och därmed fick vi även utgå ifrån 
elever som var tillgängliga. I intervjuerna med eleverna använde vi i stort samma 
upplägg som med fritidspedagogerna där frågorna förändrades en aning. Frågorna 
behöll samma princip där dem utgick från Lindströms & Pennlert (2012) didaktiska 
triangel (se bilaga B). Vi presenterade inte ett tema för eleverna utan poängterade att vi 
ville veta mer om deras tankar och åsikter angående deras rast. I intervjuerna med 
eleverna användes enbart fältanteckningar beroende på att vi kände att eleverna skulle 
kunna hämmas av en ljudinspelning. I intervjuerna med eleverna organiserade vi de där 
en av oss intervjuade elever från årskurs två medan den andra intervjuade elever från 
årskurs tre. Vi intervjuade eleverna i ett avskilt rum för att minimera störande moment. 
Denscombe (2009) poängterar att platsen i fråga också bör vara avskild för att minimera 
störande moment. 
 
6.2.2 Trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet 
Vi båda närvarade under intervjun med fritidspedagogerna och känner att materialet vi 
samlade in är tillförlitligt beroende på att vi diskuterade och sammanställde svaren 
direkt efter intervjun. Nulägesanalys hade i syfte att beskriva nuläget och som vi sedan 
skulle grunda vårt utvecklingsarbete syfte och mål på. Intervjuerna med eleverna i 
nulägesanalysen genomfördes individuellt där vi utförde intervjuer i respektive årskurs 
vi var verksamma i. När fältanteckningar används poängterar Denscombe (2009) att 
forskaren får en viss permanent dokumentation av det som uttrycktes under intervjun 
och dessutom kan kontexten fångas, det vill säga hur klimatet är, respondenterna 
reaktioner och så vidare. En negativ aspekt är att forskaren kan ha feltolkat något som 
respondenten uttryckt. Beroende på att vi hade en tidig kontakt med fritidspedagogerna 
och eleverna ansåg vi därmed att fältanteckningar var tillförlitligt. Denscombe (2009) 
poängterar att forskare ibland blir tvungna att förlita sig enbart på fältanteckningar och 
dessa kan även skapas efter intervjun då minnet är färskt. I vårt fall intervjuade vi 
fritidspedagogerna först, med stöd av fältanteckningar och direkt efter satt vi oss och 
fortsatte med våra fältanteckningar. 
 
Beroende på att vårt utvecklingsarbete enbart bedrivs under fem veckor och på en skola 
kan inga generella resultat dras. Rastverksamhet har olika förutsättningar beroende på 
vilken skola som har tänkt arrangera det. Denscombe (2009) poängterar att resultatet 
från aktionsforskning sällan kan bidra till generella insikter utan enbart kan relaterar till 
ett specifikt område, i vårt fall skolan där vi bedrivit vårt utvecklingsarbete.     
 
6.2.3 Forskningsetiska principer 
I vår nulägesanalys utgick vi utifrån de fyra forskningsetiska kraven där vi inledningsvis 
informera respondenterna om vad vi hade tänkt inrikta vårt arbete mot och 
respondenterna tackade därefter ja till att delta i intervjun kring nuläget på skolan. 
Avslutningsvis poängterade vi för respondenterna att uppgifter och data kring arbetet 
kommer behandlas utifrån ett säkerhetstänk där data enbart används i vårt arbete och 
uppgifter om deltagande parter behandlas med största säkerhet. När en undersökning 
ska genomföras ska forskaren utgå ifrån fyra forskningsetiska krav. Dessa krav är 
grundade för att skydda de involverade inom undersökning. Det första kravet är 
informationskravet som innefattar att informera respondenterna om undersökningen och 
dess syfte. Det andra kravet är samtyckeskravet som innefattar att respondenterna 
bestämmer själva om de vill involveras i undersökningen. Det tredje kravet är 
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konfidentalitetskravet som innefattar att uppgifter om respondenterna förvaras på ett 
säkert sätt där inte någon obehörig kan ta del av dem. Det fjärde kravet är 
nyttjandekravet som innefattar att data för undersökningen enbart används för 
forskningsändamålet (Björkdahl Ordell & Dimenäs, 2007).   
 
6.3 Metod för utvecklingsarbetet 
I följande avsnitt poängteras utvecklingsarbetets mål och upplägg. Målet grundar sig på 
det syfte och mål vi har med arbetet medan upplägget grundar sig på tankar och 
perspektiv ifrån upplevelse- och äventyrspedagogik samt rådande styrdokument. För 
med detaljerad beskrivning av veckoplanering och enskilda rastaktiviteter för 
utvecklingsarbetet, se bilaga D och E: Veckoplanering & Beskrivning av rastaktiviteter. 
 
6.3.1 Vårt förhållningssätt  
Under utvecklingsarbetets genomförande kommer vi att inta två olika roller, den aktiva 
och den passiva pedagogen. Den aktiva pedagogen leder och upprätthåller 
rastaktiviteten medan den passiva pedagogen observerar och antecknar vad som sker i 
samband med rastaktiviteten. Rastaktiviteterna som kommer att utföras inom 
rastverksamheten grundar sig på erfarenhets- och upplevelsebaserat, experimentellt och 
utforskande förhållningssätt med koppling till upplevelse- och äventyrspedagogikens 
tankar och perspektiv. Utifrån det har vi utformat tre teman, verklighetsanknytning, 
samarbete och skapande där vi har skapat aktiviteter som knyter an till respektive tema 
(se bilaga D och E). Tema verklighetsanknytning har vi skapat beroende på 
utomhuspedagogikens erfarenhets- och upplevelsebaserat förhållningssätt och på att det 
skapar bättre verklighetsanknytning hos elever. Rastaktiviteter som inkluderas i temat 
bygger på dagens populärkultur hos eleverna i samråd med fritidspedagogerna från 
nulägesanalysen och intervjun med eleverna. I tema verklighetsanknytning har vi valt att 
inrikta rastaktiviteterna mer mot vidlyftiga lekar som Mårtensson (2004) poängterar är 
en typ av lek elever utövar. Tema samarbete och skapande bygger mer vidare kring 
sinnliga, inklusive “grejande” lekar som Mårtensson (2004) poängterar att elever utövar. 
Tema samarbete bygger kring rastaktiviteter som består av sinnliga och “grejande” 
lekar där sinnena hos eleverna blir inkluderade i aktiviteten. Temat bygger även vidare 
kring äventyrspedagogik som betonar vikten av tillit och sammanhållning inom 
elevgruppen. Tema skapande bygger kring John Deweys synsätt angående learning by 
doing, som grundar sig i att lärandet hos individer skapas genom praktiskt utforskande 
och utförande av något slag samt genom experimentellt lärande, som är den del av 
utomhuspedagogikens lärande. John Dewey benämner även ett helhetsperspektiv inom 
learning by doing där grunden är att stimulera och främja både den fysiska, emotionella 
samt intellektuella utvecklingen hos individer. Vår tanke är att utgå ifrån ett 
helhetsperspektiv och skapa en röd tråd i rastaktiviteterna och rastverksamheten. 
Rastaktiviteterna grundar sig även på respondenternas önskan om att inriktas 
rastverksamheten mot musik och rörelse där rastaktiviteterna är byggda med mycket 
rörelse för eleverna. Musiken inkluderas genom att spela bakgrundsmusik under 
rastaktiviteterna. Rastaktiviteterna är även inriktade mot det material som finns att tillgå 
på skolan för att inte skolan eller vi själva ska behöva bidra ekonomiskt till 
utvecklingsarbetet.   
 
6.3.2 Beskrivning av skolmiljön 
Skolan där vi ska utföra vårt utvecklingsarbete kring rastverksamhet är belägen centralt 
med nära tillgång till stadens möjligheter, exempelvis muséer och utställningar. 
Elevantalet på skolan består av ungefär 300 elever i åldrarna 6-12 år. Utemiljön på 
skolan är relativt varierad med både asfalterande och grönområden. Grönområden 
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existerar också i anslutning samt i gångavstånd till skolan. Det finns även en nybyggd 
anläggning i form av en konstgräsplan.  
 
I vårt utvecklingsarbete kommer vi inriktas oss främst mot tre områden i anknytning till 
skolgården. De områdena vill valt att förlägga våra aktiviteter på benämner vi som 
konstgräsplanen, ängen och förbjudna skogen. Konstgräsplanen är en multisportarena 
med konstgräs och ett staket runt om som avgränsar området. Ängen är ett område som 
ligger i anknytning till skolgården med en stor gräsyta samt kuperad terräng. Förbjudna 
skogen är ett grönområde med kuperad terräng som är beläget på skolgården. En 
väsentlig del är att området har blivit avstängd för eleverna beroende på 
transportleveranser.   
 

 
(Konstgräsplanen)                   (Ängen) 
 

 
(Förbjudna skogen) 
 
6.3.3 Urval och dokumentation 
Vår rastverksamhet kommer inrikta sig mot elever i årskurs två och tre. Årskurserna har 
två klasser var och består sammanlagt av 78 elever. Deltagande sker på frivillig grund.  
Fotografering kommer användas i dokumentationen enligt de forskningsetiska 
principerna för att skydda deltagande elevers integritet. När foton används till 
dokumentationen utgår vi ifrån breven till vårdnadshavarna (se bilaga A) som 
föräldrarna har fått skriva på. Detta för att skydda elever som inte tillåts att 
dokumenteras av sina föräldrar. Alla elever fick delta i rastaktiviteterna medan enstaka 
elever inte fick vara med i vår dokumentation av rastaktiviteterna. Dessa elever finns 
inte med på bilder i dokumentation och eventuella elever som inte får vara med har 
redigerats för att följa kravet i brevet till vårdnadshavare (Se bilaga A). Beroende på att 
rastaktiviteterna är frivilliga utgår vi därmed utifrån samtyckeskravet. Eftersom vi har 
redigerat eller tagit bort bilder med elever i utvecklingsarbetets dokumentation har vi 
utgått ifrån konfidentalitets – och nyttjandekravet. Slutligen informerade vi eleverna om 
rastverksamheten innehåll och därmed följt informationskravet.  
 
Utvärdering och dokumentation av rastverksamheten kommer ske genom egna 
observationer under utförandet, stöd av loggbok. Intervjuer med elever kommer 
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genomföras innan rastverksamheten. Eftersom utvecklingsarbetet genomförs av två 
personer tillsammans kommer den ena av oss stå bredvid, föra loggbok och observera 
vad som sker under rastverksamheten. Den andra kommer vara lekledare, upprätthållare 
av regler samt pådrivare i rastaktiviteterna. En aktiv och passiv pedagog.  
 
När information ska samlas in angående beteende och händelseförlopp i naturliga 
situationer är observation ett användbart redskap (Patel & Davidsson, 1994). 
Denscombe (2009) poängterar även två olika metoder inom observation, systematisk – 
och deltagande observation där exempelvis systematisk observation används i 
undersökningsområden som grundar sig på socialpsykologi. Deltagande observation 
grundar sig i att forskaren tränger in i situationer för att förstå kulturen och processen 
som situationen leds av. Vår tanke är att den passiva pedagogen blir den personen som 
använder sig av systematisk observation medan den aktiva pedagogen använder sig av 
deltagande observation. Viktiga aspekter att ta hänsyn till med deltagande observation 
är att forskaren kan störa det naturliga beteendet inom gruppen och att förhålla sig 
opartisk där forskaren inte betraktas till någon viss social gruppering. Det kan även vara 
en fördel att inte komma in direkt som någon okänd observatör utan att eleverna har 
kännedom om dig som person som ska observera (Patel & Davidsson, 1994). I vårt fall 
hade en av oss haft en period med verksamhetsförlagd utbildning på skolan och kände 
en årskurs elever redan och därmed visste eleverna vem det var som arrangerade 
rastaktiviteterna. Det finns även viktiga aspekter att ta hänsyn till inom systematisk 
observation och några fördelar är att direkt datainsamling sker, effektivt där mängder 
med data samlas in under kort period och tillförlitligheten blir hög om insamlingen sker 
med fler än en observatör som studerar samma fenomen. Några nackdelar med 
systematisk observation är att observatören eventuellt stör den naturliga miljön, 
observatören förenklar mycket av sina data och att händelser enbart beskrivs utan att 
betona varför händelsen sker (Denscombe, 2009).  
 
6.3.4 Utvecklingsarbetets mål och genomförande 
I denna del kommer utvecklingsarbetes mål att beskrivas och vilka mål vi utgår ifrån i 
styrdokumenten. Utvecklingsarbetets genomförande kommer beskrivas utifrån den 
didaktiska triangeln och begreppen Vad, När, Hur och Varför. 
 
Vad?  
Rastaktiviteterna som kommer att bedrivas inom vårt utvecklingsarbete har sin 
utgångspunkt i erfarenhets- och upplevelsebaserat, experimentellt och utforskande 
förhållningssätt, som upplevelse- och äventyrspedagogiken grundar sig på. Vi vill 
utveckla elevers vilja och motivation till att vistas ute på rasten på grund av 
fritidspedagogernas svar i nulägesanalysen. 
 
Mål att sträva mot i utvecklingsarbetet: 
 

• Öka elevers motivation och attityd för vistelse ute på rasten, vilka faktorer som 
är avgörande för elever motivation och attityd för rasten, exempelvis formen på 
rastaktiviteter eller områdena de bedrivs på. 

• Synliggöra konstgräsplanens vidgade möjligheter och användande, framhäva 
alternativa rastaktiviteter som kan bedrivas på konstgräsplanen. 

• Synliggöra olika områdens möjligheter i skolans utemiljö genom 
utomhuspedagogiska arbetssätt, visa på att det inte krävs mängder med material 
för utformande av aktiviteter på skolgården. 
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Mål i Lgr 11 (Skolverket, 2011): 
• Ett aktivt samspel mellan skolans personal för att nå utveckling i verksamheten 
• Skolans verksamhet ska erbjuda elever daglig fysisk aktivitet under hela 

skoldagen  
• Lust, nyfikenhet och utforskande ska prägla elevers lärande och bidra till en 

harmonisk utveckling 
 
Utvecklingsarbetet ska sträva mot följande mål i Skolverkets (2014) allmänna råd med 
kommentarer för fritidshem: 

• Komplettera skolans verksamhet 
• Utgå ifrån elevens behov och ha en helhetssyn på eleven 
• Främja och stödja elevers lärande och utveckling  

 
När?  
Under en period på fem veckor, inklusive en lovvecka där rastverksamheten kommer 
bedrivas två dagar i veckan under periodens tre sista veckor. Vi kommer bedriva 
morgongymnastik på morgonen innan skolan eftersom vi tolkar den som en rast. 
Aktiviteterna kommer även bedrivas på förmiddagsrasten som är 20 minuter, 
lunchrasten där eleverna i regel har 50 minuters rast inklusive lunch samt på 
fritidsrasten som innefattar 20 minuter. 
 
Hur?  
Arbetsgången sker i följande ordning där vi först upprättar ett informationsbrev (Se 
bilaga F) över rastaktiviteterna veckovis för synliggörandet till eleverna. Varje dag med 
rastverksamhet inleds med morgongymnastik för eleverna innan skolstart. Vi kommer 
att använda oss av biljetter som inträde till rastaktiviteterna. Vi kommer grunda 
rastverksamheten på tre teman med inriktning mot verklighetsanknytning, samarbete 
samt skapande där varje vecka präglas av ett av dessa teman. Varje tema kommer 
bedrivas på ett av områdena konstgräsplanen, ängen och förbjudna skogen (Se bilaga 
D). För att synliggöra rastverksamheten än mer vill vi använda oss av musik så att 
eleverna kan orientera sig till rastaktiviteten. Materialet som används för 
rastaktiviteterna kommer bestå av material som finns att tillgå på skolan. 
 
Varför? 
För att vårt utvecklingsarbete ska bli mätbart och inte för stort har vi därmed valt att 
enbart inrikta rastverksamheten mot de årskurser vi har vår verksamhetsförlagda 
utbildning i. Eftersom vi deltar i elevernas skoldag och fritidshemsvistelse anser vi att 
relationerna med eleverna blir bättre, där tanken är att det skapas bättre tillit och 
trygghet hos eleverna till oss. Morgongymnastiken grundar sig dels i vad 
fritidspedagogerna angav i nulägesanalysen angående en gemensam aktivitet inom 
skolan samt att synliggöra att rastverksamhet kommer äga rum samma dag. Vår tanke är 
att skapa nyfikenhet hos eleverna genom att en av oss genomför morgongymnastik. Vi 
vill även bygga vidare kring nyfikenheten hos elever och därmed har vi valt att använda 
oss av inträdesbiljetter till rastaktiviteterna. Biljetterna fungerar även som en 
säkerhetsåtgärd vid förflyttning till de olika områdena. Vi har utformat 
informationsbrev (se bilaga F) för varje vecka att sätta upp på skolan med syftet att 
synliggöra rastverksamheten för elever, lärare och föräldrar. Informationsbreven 
grundar sig på åsikten som fritidspedagogerna poängterade att det krävs en tydlighet när 
information ska förmedlas till eleverna. Därmed kan elever följa veckans rastaktiviteter 
och tydligt se vad som kommer att ske under rastverksamheten. Beroende på att 
rastverksamheten bara genomförs under tre veckor har vi valt att lägga tre pass med 
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rastaktiviteter per dag, två dagar i veckan för att kunna påvisa ett tänkt resultat av 
rastverksamheten. Varför vi har valt att inrikta vår rastverksamhet mot tre specifika 
områden beror på det som fritidspedagogerna framhävde i nulägesanalysen. 
Diskussionen handlade i korta drag om önskemål om att skapa aktiviteter på tre 
områden inom eller i angränsning till skolans gränser, konstgräsplanen, ängen och 
förbjudna skogen. Vi har valt att bygga vår utvärdering och dokumentation på loggbok, 
fältanteckningar under rastaktivitetens genomförande samt fotografering då vi anser att 
dessa metoder är effektivast i insamlingen av data för vårt utvecklingsarbete. Loggbok 
kommer användas till att skriva ner tankar och händelser efter varje aktivitet för att 
kunna säkerställa elevers motivation och attityder under de enskilda rastaktiviteterna. 
Fotograferingen blir ett sätt att synliggöra visuellt hur populär rastaktiviteten var hos 
elever, lärare och andra individer inom skolans organisation. 
 

7 Dokumentation och analys av processen 
7.1 Mål och förhållningssätt 
Målen med vårt utvecklingsarbete är att öka elever motivation och attityd för vistelse 
ute på rasten, synliggöra konstgräsplanens vidgade möjligheter och användande samt 
synliggöra olika områdens möjligheter i skolans utemiljö genom utomhuspedagogiska 
arbetssätt. Utifrån dessa mål har vi valt att dokumentera vårt utvecklingsarbete i våra tre 
teman verklighetsanknytning, samarbete och skapande.  
 
Tema verklighetsanknytning knyter an till det upplevelsebaserade lärandet där 
utomhuspedagogikens tankar utgör en grund. Temat präglas av vidlyftiga lekar där 
rastaktiviteterna utfördes på konstgräsplanen. Tema verklighetsanknytning kan ge svar 
på om elevers motivation och attityd har ökat samt om möjligheterna kring 
konstgräsplanen synliggjorts. Morgongymnastiken kommer att presenteras i tema 
verklighetsanknytning beroende på att vi bygger upplägget kring morgongymnastiken 
på elevernas verklighetsanknytning och populärkultur. Morgongymnastiken är en del i 
måluppfyllelsen med att framhäva andra områdens potential. 
 
Tema samarbete grundar sig på äventyrspedagogiken där sammanhållning av 
elevgruppen beskrivs som väsentlig. Rastaktiviteterna grundas på sinnliga och 
“grejande” lekar. Tema samarbete är en möjlighet att synliggöra olika områdens 
möjligheter i skolans utemiljö genom utomhuspedagogiska arbetssätt samt öka elevers 
motivation och attityd för vistelse ute på rasten.  
 
Tema skapande bygger vidare kring det upplevelsebaserade lärandet kring praktiskt 
utforskande och utförande där rastaktiviteten grundar sig på elevers skapande med olika 
material. Målen som kan uppnås med skapande är om elevers motivation och attityd för 
vistelse ute på rasten kan öka samt synliggöra olika områdens möjligheter i skolans 
utemiljö genom utomhuspedagogiska arbetssätt. 
 
Vårt förhållningssätt som pedagoger under rastaktiviteterna präglades av positivism och 
engagemang hos oss själva för att skapa ett intresse hos eleverna att delta. Vi hade även 
en tydlighet kring regler gällande rastaktiviteterna. Vi intog två pedagogiska roller, den 
aktiva pedagogen som agerade lekledare, upprätthållare av regler samt pådrivare i 
rastaktiviteterna. Den passiva pedagogen agerade observatör och höll sig i bakgrunden 
för att dokumentera rastaktiviteten. Den passiva pedagogen hade även ansvar för att 
släppa in och förklara rastaktiviteten för elever som anlände under rastaktivitetens gång 
samt agera kommunikatör till åskådarna, som ville veta vad som pågick och frågor 
kring medverkan. Den passiva pedagogen ansvarade även för musiken.  
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Underrubrikerna i tema verklighetsanknytning, samarbete och skapande har vi valt 
beroende på att det var betydelsebärande faktorer och det resultat som var mest 
framstående under respektive tema. I tema verklighetsanknytning har vi underrubrikerna 
morgongymnastik – intresseväckande och rörelseglädje, organisation och elevers 
inställning. I tema samarbete har vi underrubrikerna ramfaktorer och musikens 
betydelse. I tema skapande har vi underrubrikerna rastbiljetternas betydelse och 
deltagare – flickor samt icke idrottsintresserade deltagare. 
 
7.2 Tema Verklighetsanknytning 
Inom tema verklighetsanknytning, som inledde rastverksamheten var vi noga med att all 
information kring rastaktiviteterna skulle förmedlas ut till eleverna, vilka regler som 
rådde kring rastaktiviteterna, vilka rastaktiviteter som stod på schemat, platsen för 
rastaktiviteterna och hur rastbiljetterna och inträdde till rastaktiviteterna fungerade.  
 
När rastaktiviteterna skulle starta inväntade vi eleverna i fem minuter för att ha en 
gemensam genomgång av rastaktiviteten eller rastaktiviteterna som skulle äga rum på 
rasten. Eftersom vi hade våra rastaktiviteter på konstgräsplanen kunde vi tydlig se hur 
en del elever sprang och en del elever gick för att hämta rastbiljetterna, som vi hade 
placerat ut på en central plats på skolgården. Denna centrala plats för rastbiljetterna 
användes även under de andra veckornas rastverksamhet. Musik spelades även för att 
eleverna skulle lokalisera rastaktiviteterna bättre och snabbare. Musiken spelades under 
hela rasten och när musiken tystnade berättade vi att aktiviteten eller rasten var slut.   
 
7.2.1 Morgongymnastik – Intresseväckande och rörelseglädje 
Morgongymnastiken genomfördes varje dag det var rastaktiviteter, där vi innan första 
morgongymnastiken presenterade för eleverna att specifika “kändisar” skulle besöka 
skolan för att utöva morgongymnastik med eleverna. Vår tanke var att bjuda in och 
skapa ett intresse samt spänning hos eleverna där dem inte riktig visste vad som skulle 
hända. Morgongymnastik skulle även vara en start på dagen som påvisade för eleverna 
att rastaktiviteter skulle äga rum.   
 
Vi märkte direkt att elevernas förväntningar ökade inför första morgongymnastiken där 
eleverna gick och väntade på dagen då morgongymnastiken skulle starta. En effekt av 
elevernas förväntningar var att deras nyfikenhet och frågvishet ökade.  
 

Får man fråga om autografer? (Elev) 
 

Vem är de som kommer idag? (Elev) 
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(Förberedelser inför morgongymnastik med Peps Persson) 
 
Som bilden ovan visar var det inte riktiga “kändisar” som kom på besök utan det var vi 
som klädde ut oss till dem. Tanken med att klä ut oss var att skapa en spänning hos 
eleverna där dem inte skulle veta vem som skulle klä ut sig och hur vi skulle agera som 
dessa “kändisar”. Utifrån vårt förhållningssätt där vi hade som tanke att utgå ifrån 
elevernas populärkultur och bygga på utomhuspedagogikens tanke om 
upplevelsebaserat förhållningssätt utgick vi ifrån “kändisar” som eleverna var förtrogna 
med. 
 
Efter varje morgongymnastik fanns det ett återkommande beteende hos eleverna att 
ställa frågor om det var vi som var “kändisarna” och var vi befann oss när “kändisarna” 
uppträdde? För att eleverna skulle behålla sin nyfikenhet valde vi att svara på ett lekfullt 
sätt där vi påstod att vi var på någon annan plats under tillfället. Vi försökte hemlighålla 
det och därmed upprätthålla spänningen kring morgongymnastiken för eleverna.   
 

Ah men vi vet att de va du som var Sean Banan! (Elev) 
 

Vi såg de var du, för du hade samma skor! (Elev) 
 

 
 
På bilden ovan ser ni morgongymnastik med en av oss utklädd till Sean Banan där 
elever hade samlats. Innan själva uppträdandet började vi spela musik tio minuter innan 
“kändisen” som skulle genomföra morgongymnastiken gjorde entré. Väl där 
dokumenterades att eleverna samlades kring musiken där en del elever dansade medan 
andra elever sjöng med. Gruppen med elever i mitten på bilden var de som var delaktiga 
i morgongymnastiken medan eleverna i ytterkant mer tog rollen som åskådare. Enstaka 
åskådare rörde sig även till vissa rörelser. Åskådarna var allt från Fsk - årskurs 6 medan 
deltagarna bestod mestadels av elever från Fsk - årskurs 3. Morgongymnastiken 
inriktades inte mot någon specifik målgrupp utan mot alla elever på skolan. Effekten 
blev att det en mötesplats upprättades på morgonen där elever antingen dansade eller 
agera åskådare tillsammans och diskutera “kändisen”. Ytterligare effekter var att 
stämningen höjdes då morgongymnastiken bjöd in till skratt och skoj samt möjlighet till 
fysisk aktivitet och rörelseglädje.  
 
Morgongymnastiken avslutades alltid med en “krigsdans” som var populär bland 
eleverna. Under veckornas gång kom det fram elever som ville illustrera “krigsdansen”.  
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Martin, Martin vi vill visa dig något! (Elever)  
 
Lärare på skolan poängterade även efter avslutande morgongymnastik att det såg 
intressant och roligt ut samt att positiv respons på utförandet gavs. En del lärare undrade 
även vem som skulle komma på besök vid nästa morgongymnastik.  
 

Hahaha, Vilken show ni bjöd på!! (Lärare på skolan) 
 

Vad bra det blev, eleverna verkar gilla det! (Lärare på skolan) 
 
Rektorn poängterade för oss under en studiedag att det kom lovord från 
föräldraföreningen, där de uttryckte sig positivt till rastaktiviteter. Föräldrar vandrade 
även förbi med sina barn under morgongymnastiken och tittade samtidigt på 
morgongymnastiken. Exempelvis var det två föräldrar som stod med sina barn vid första 
tillfället när gladiatorn Maximus var på besök. En av dessa föräldrar frågade dagen efter 
vid hämtning av sitt barn följande: 
 

Kan man hyra Maximus privat, typ till personalfester?...Kan ni inte köra en föreställning för 
föräldraföreningen med? hahaha (Förälder) 

 
7.2.2 Organisation 
Rastaktiviteterna i tema verklighetsanknytning pågick under en veckas tid, onsdag samt 
fredag. Under onsdagen hade vi rastaktiviteter grundade på gladiatorerna medan 
rastaktiviteterna på fredagen var skidskytte och fångarna på fortet (Se bilaga D och E). 
På onsdagens förmiddagsrast deltog 48 elever, lunchrasten 53 elever. På fredagens 
förmiddagsrast deltog 45 elever, lunchrasten 43 elever. På fritidshemsrasten var det inte 
lika stort tryck där enbart ett fåtal elever var med på rastaktiviteterna. Elevantalet kunde 
fastställas med hjälp av rastbiljetterna.  
 
Beroende på att det var många elever som var med och deltog under första veckans 
rastaktiviteter var vi tvungna att agera aktiva pedagoger båda två för att upprätthålla 
organisationen. När vi följde vår ursprungliga plan med en aktiv och passiv pedagog 
uppstod meningsskiljaktigheter mellan elever som bidrog till ett högljutt klimat. I bilden 
nedan ser ni att vi övergick till två aktiva pedagoger som resulterade i mindre konflikter 
mellan eleverna. Ni ser även att rastaktiviteten lockade ett stort elevantal.  
 

 
(Rekylen, Se bilaga E) 
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Enstaka stunder kunde den passiva pedagogen återgå till sin roll från den aktiva rollen 
och därmed gavs möjligheten till att få med åskådare, som tillhörde vår målgrupp till 
rastaktiviteten. Till följd av att vi höll en positiv attityd till rastaktiviteterna själva och 
förklarade för åskådarna rastaktivitetens innehåll kunde vi se att eleverna blev mer 
intresserade och valde att delta. Till höger i bilden ovan kan ni se elever som agerar 
åskådare samt en rastvakt i gul väst.  
 

Vill ni vara med? (Pedagog) 
Nej vi kollar bara. (Elev 1) 
Kom igen! ta en biljett och va med nu. (Pedagog) 
Ska vi göra det? okej då! (Elev 2) 

 
7.2.3 Elevers inställning  
Aktiv, engagerad och entusiastisk var det som präglade elevernas inställning under 
rastaktiviteterna där eleverna fick ett “flow”, med andra ord ett flyt där vi som 
pedagoger fick avbryta allt som ofta en rastaktivitet beroende på att eleverna inte hörde 
att det ringde in till lektion. Ett ytterligare tecken på “flow” hos eleverna kunde vi se när 
vi hade ett högt antal aktiva elever under första dagen, 48 respektive 53 trots dåliga 
väderförutsättningar. Efter avslutad rastaktivitet fick vi många frågor från eleverna som 
undrade vad det blir för rastaktivitet nästa gång.  
 

Vad blir de för rastverksamhet idag? 
 

Vad blir det nästa rast för nåt? (Elev1) 
Nästa rast är det attackboll å pendeln! (Pedagog) 
Då kommer jag nog! (Elev1) 
Jag med! (Elev2) 

 
Är det rastaktiviteter idag? (Elev) 
Nej tyvärr, inte idag. (Pedagog) 
åååh neeej! (Elev) 

 
Det fanns även åskådare som tittade på rastaktiviteterna, allt från elever som tillhörde 
vår målgrupp till elever i Fsk - 6. De var även en del lärare på skolan som agerade 
åskådare, främst de lärare som var rastvakter under pågående rastaktivitet. En del elever 
från andra årskurser kom fram och frågade ifall de fick delta, men beroende på 
dokumentationen genom fotografering och samtyckeskraven gav vi svaret att de fick 
vara åskådare men inte deltagare.  
 

Får vi vara med? (Elever från årskurs 1) 
Ne tyvärr! det är bara för årskurs 2 och 3… (Pedagog) 
Jaha… (Elev årskurs 1) 

 
(Fångarna på fortet, se bilaga E) 
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På bilden ovan syns elever som är inne i ett “flow” som vi tidigare poängterade där 
elever går mellan olika stationer och glömmer bort tiden. Ni ser även en åskådare till 
höger i bild samt en rastvakt iklädd en gul väst.   
 
Vi kunde se att under tema verklighetsanknytning deltog både idrottsintresserade 
respektive icke idrottsintresserade i rastaktiviterna medan det var ett litet antal 
idrottsintresserade elever som deltog i tema skapande. I rastaktiviteterna med 
gladiatorerna kunde vi observera under utförandets gång att de idrottsintresserade 
eleverna avslutade sin egen aktivitet för att ansluta till vår rastaktivitet.  
 
Vi kunde observera att när årskurs två och tre hade olika tider för lunchrasten tenderade 
eleverna att stanna kvar under hela rastaktiviteten. Däremot kunde vi observera att 
enstaka yngre elever lämnade rastaktiviteten när äldre elever anlände till rastaktiviteten 
på förmiddagsrasten. 
 
7.3 Tema Samarbete 
Tema samarbete bedrevs på området som vi valt att benämna som ängen, en plats exakt 
utanför skolgårdens gränser. Under detta tema var vi inte lika noggranna med att sätta 
upp informationsbrevet (Se bilaga F) beroende på att samarbetsveckans rastaktiviteter 
blev färre och förkortades av tipspromenad och kamratstödjarnas aktiviteter. 
 
7.3.1 Ramfaktorer 
Onsdagens förmiddagsrast försvann helt beroende på skolans arrangemang där de hade 
skapat en tipspromenad för hela skolan. Lunchrasten blev förkortad då tipspromenaden 
drog ut på tiden men vi hann genomföra våra rastaktiviteter på en halverad tid, 15 
minuter. Det resulterade i att rastaktiviteterna blev forcerade eftersom vi skulle hinna 
med både ballongstafett och vattenleverans. När årskurs två hade sin lunchrast lätt vi 
dem välja den rastaktivitet de ville utföra och det resulterade i en uppdelning mellan 
pojkar och flickor där pojkarna valde vattenleverans och flickorna ballongstafett (se 
bilderna nedanför). När årskurs tre hade sin lunchrast valde vi att alla eleverna skulle 
utföra samma rastaktivitet då vi inriktade oss mer mot vattenleverans först och därefter 
ballongstafett. Denna organisation gjorde att resultatet för rastaktiviteterna blev lyckat 
då vi fokuserade på en rastaktivitet i taget. Fritidshemsrasten på onsdagen blev den mest 
lyckade av alla fritidshemsraster under hela perioden av rastverksamheten då 
rastaktiviteten jakten på de försvunna juvelerna (Se bilaga E) genomfördes, beroende på 
det höga elevantalet och elevernas inställning under aktiviteten. Eleverna visade 
lyhördhet och engagemang i aktiviteten. Elevantalet på onsdagens rastaktiviteter var 35 
elever sammanlagt på lunchrasten respektive 23 elever på fritidshemsrasten.  
 
Denna vecka satt vi inte upp något informationsbrev (Se bilaga F) beroende på skolans 
och kamratstödjarnas aktiviteter. Den passiva pedagogen fick gå runt på skolgården, 
med musikanläggningen som stöd och betona var rastaktiviteterna utövades beroende på 
den uteblivna informationen samt situationen med tipspromenaden. Organisatoriskt sätt 
kunde vi följa vår plan med en aktiv och en passiv pedagog, då elevantalet var mindre. 
Rastbiljetterna fungerade under aktiviteterna då eleverna lämnade dem vid skolans 
utgång till ängen. Därmed skapades en säker övergång för eleverna mellan skolgården 
och ängen. Vi pedagoger fick även under denna vecka ett stort ansvar då vi fick hålla 
reda på tiden när eleverna skulle in på lektion. 
 
 

 25    



  
 

 
(Ballongstafett och Vattenleverans, se bilaga E) 
 
7.3.2 Musikens betydelse 
Fredagens rastverksamhet uteblev då kamratstödjarna hade anordnat aktiviteter på 
skolgården. Under kamratstödjarnas aktiviteter fick vi uppdraget att spela musik i 
samband med deras aktiviteter. Vi märkte att musikens betydelse var väsentlig då flera 
elever kom fram och frågade om de fick önska en låt. Eleverna som främst kom fram 
kom från årskurs ett och fyra. En del elever ställde sig även intill musikanläggningen 
och lyssnade, sjöng och dansade. Generellt var musikens betydelse viktig under 
rastaktiviteterna både för synliggörandet av rastverksamheten och för skapandet av en 
god och inspirerande atmosfär för eleverna. Elever från vår målgrupp kom även fram ett 
antal gånger för att önska låtar. En del elever dansade även till musiken och sjöng med i 
den under rastaktiviteten. 
 

 
(Musikanläggningen under temat verklighetsanknytning) 
 
7.4 Tema Skapande 
Tema skapandet genomfördes i den förbjudna skogen, som var belägen bakom skolans 
huvudbyggnad där elever i vanliga fall inte fick vistas. Under tema skapande satt vi inte 
upp något informationsbrev beroende på att rastverksamheten hade pågått i två veckor. 
Vi ansåg att eleverna hade tillräckligt med vetskap om rastverksamhetens upplägg där 
de inte behövde någon ytterligare information förutom synliggörandet via 
morgongymnastiken. Den här dagen bestämde vi oss för enbart en rastaktivitet som var 
fortlöpande under alla tre raster. Rastaktiviteten som genomfördes under dagen var fritt 
skapande (Se bilaga E) där eleverna fick skapa exempelvis skulpturer, uppfinningar 
eller djur.  
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7.4.1 Rastbiljetternas betydelse 
Beroende på en transportväg som skiljde området från den vanliga skolgården blev 
rastbiljetternas betydelse väsentlig, en säkerhetshetsåtgärd. Generellt var rastbiljetterna 
ett lyckat inslag som hjälpte både oss pedagoger med dokumentation, samtidigt som 
eleverna fick en tydlig ram för hur rastverksamheten fungerade. Rastbiljetterna gjorde 
det enklare för oss pedagoger att slussa in elever i rastaktiviteterna, eftersom det blev 
mer synligt vilka elever som ville delta samt att säkerheten till och från rastaktiviteterna 
ökade.  
 

Eleven kommer springande till rastaktiviteten: “Var är rast - tickena?”  
Pedagogen svarar: “De är där borta! du måste ha en för att få vara med” 
eleven springer till rastbiljetterna och tillbaka: “Här här… Vad ska vi göra?” 

 
Citatet betonar elevers entusiasm att få vara med i rastaktiviteten då de glömmer bort att 
hämta en rastbiljett men hänvisas att hämta en först. Elever springer sedan iväg de få 
meter eleverna har till rastbiljetterna, hämtar en rastbiljett och springer därefter tillbaka 
för att delta i rastaktiviteten.  
 

 

(Rast – Ticket) 

7.4.2 Deltagare - flickor samt icke idrottsintresserade pojkar  
Ett tydligt resultat som vi dokumenterade var att eleverna bestod mestadels av flickor 
samt pojkar som inte var idrottsintresserade. Vi kunde även se att eleverna var 
intresserade av rastaktiviteten där skapande och kreativitet flödade. Antalet elever som 
deltog var 34 där det sammanlagt var 20 - 25 elever som vistades samtidigt på platsen 
medan en del elever kom respektive gick. Samma form av deltagande präglade alla tre 
rasterna.  
 

Vad bygger ni för nåt? (Pedagog) 
Vi bygger en rymdraket… Stopp! Ni måste ha skyddskläder! (Elev) 

 
Alla killar har sett vad jag gjorde på förra rasten så nu ska alla vara med och göra samma sak. (Elev) 

 
Var är tejpen? (Elev 1) 
Har vi mer tejp? (Elev 2) 

 
Får man ta med sig det hem? (Elev) 
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(Fritt skapande, se bilaga E) 
 
Materialet som användes var det stort tryck där vi fick fylla på med material, speciellt 
kartongerna. I denna rastaktivitet fick vi gå tillbaka till den organisation som vi hade 
under verklighetsanknytningen där vi båda fick vara aktiva pedagoger. Bilden visar på 
elevernas intresse för rastaktiviteten samt där eleverna vistades runt materialet.   
 

 
(Fritt skapande, se bilaga E) 
 

Varför brukar vi inte vara här för? (elev) 
 
Citatet ovan kommer från en elev som först uttryckte sig frågande om varför inte 
eleverna fick vara på detta område mer och därefter poängterade samma elev att denne 
ville vara mer på detta område på rasten.  
 
7.5 Sammanfattning och tolkning av dokumentation 
När vi nu har genomfört vårt utvecklingsarbete och redovisat dokumentationen vill vi 
sammanfatta och tolka dokumentationen i relation till vårt syfte och mål. Vårt syfte var 
att skapa rastaktiviteter som grundades utifrån upplevelse- och äventyrspedagogik med 
ett erfarenhets- och upplevelsebaserat, experimentellt och utforskande förhållningssätt. 
Målen med vårt utvecklingsarbete var att öka elevers motivation och attityd för vistelse 
ute på rasten, synliggöra konstgräsplanens vidgade möjligheter och användande samt 
synliggöra olika områdens möjligheter i skolans utemiljö genom utomhuspedagogiska 
arbetssätt. I delarna nedan kommer vi betona hur vi anser att vår dokumentation av 
rastverksamheten uppfyller målen med vårt utvecklingsarbete.  
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7.5.1 Öka elevers motivation och attityd för vistelse ute på rasten 
Organisationen kring rastaktiviteterna anser vi också är avgörande för elevers 
motivation och attityd för vistelse ute på rasten. Eftersom vi var väldigt tydliga med 
regler kring rastaktiviteterna för eleverna och att vi var två aktiva och ansvariga 
pedagoger är också viktiga pusselbitar i vår måluppfyllelse. Det här förhållningssättet 
ansåg vi skapade bättre förutsättningar för elevers deltagande då konflikter och intriger 
minimerades beroende på att två pedagoger fanns till hands.  
 
Under rastverksamhetens genomförande kunde vi urskilja att elevers intresse för 
rastaktiviteterna var stort beroende på det stora antalet elever som deltog men även ett 
”flow” hos eleverna. ”Flow” upptäckte vi genom att elever exempelvis inte hörde 
rastsignalen även om signalen var relativ hög och nära. Det stora elevantalet och ”flow” 
är aspekter som vi anser uppfyller det här målet.  
 
Musikens närvaro synliggjorde rastaktiviteterna för eleverna och bidrog med en 
inbjudande atmosfär för eleverna. Vi kände att eleverna drogs med i rastaktiviteten då 
de dansade och sjöng till musiken under rastaktivitetens genomförande. Elever utanför 
rastaktiviteten visade även intresse då de frågade vad vi gjorde och om de kunde få välja 
musik. 
 
Vi anser att formen på rastaktiviteten som ökar elevers motivation och attityd för 
vistelse ute på rast främst är fysiskt rörelseinriktade och vidlyftiga lekar som 
Mårtensson (2004) poängterar att elever leker. Det grundar vi på antalet deltagande 
elever samt att ”flow” uppstod hos elever. Vi anser även att formen på rastaktiviteterna i 
tema samarbete och skapande uppskattades av eleverna.  
 
7.5.2 Synliggöra konstgräsplanens vidgade möjligheter och användande 
Beroende på att konstgräsplanen låg på en central plats på skolgården där många elever 
rörde sig omkring fick rastaktiviteterna på konstgräsplanen stort antal åskådare som 
kom från varierade årskurser. Vuxna fanns även bland åskådarna. Beroende på att elever 
kom fram och frågade vad som pågick och att vuxna ställde frågor om själva 
rastaktiviteterna i sig anser vi att ett synliggörande av konstgräsplanen har skapats. 
Under tema verklighetsanknytning var antalet deltagande elever stort och det anser vi 
även kan uppfylla synliggörandet av konstgräsplanens möjligheter då alternativa 
aktiviteter synliggjordes.  
 
7.5.3 Synliggöra olika områdens möjligheter i skolans utemiljö genom 
utomhuspedagogiska arbetssätt 
Vi anser att vi delvis uppnått målet att synliggöra andra områdens möjligheter. Vi 
lyckades med att synliggöra konstgräsplanen och förbjudna skogen där intresset och 
antalet elever var högt på dessa områden. Däremot är vi tveksamma om vi synliggjort 
området ängen beroende på reducerad tid då skolans tipspromenad och kamratstödjarnas 
aktiviteter prioriterades. Det kan ha orsakat minskat intresse hos eleverna. Bristande 
information inför rastaktiviteterna på ängen kan även vara en faktor som påverkat att vi 
delvis inte har uppnått målet med att synliggöra andra områden. Däremot kan vi betona 
att rastaktiviteter genomfördes på ängen med ett antal deltagande elever. 
 
Slutligen vill vi poängtera att vi visat att det går att anordna rastaktiviteter med lite 
material från skolan och att rastaktiviteter kan bli ett lyckat inslag på en skola. Det krävs 
att lärare som anordnar rastaktiviteter verkligen har en god organisation med tydliga 
ramar samt positiva och engagerade i rastverksamheten.    
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8 Diskussion och didaktiska implikationer 
Vårt syfte och mål var att arbeta utifrån upplevelse– och äventyrspedagogiskt 
förhållningssätt och undersöka om elevers motivation och attityd för vistelse ute på 
rasten kunde öka, synliggöra konstgräsplanen och synliggöra olika områdens 
möjligheter i skolans utemiljö genom utomhuspedagogiska arbetssätt 
 
8.1 Resultatdiskussion 
Vårt utvecklingsarbete genomfördes under fem veckor, där rastaktiviteterna var förlagda 
på de sista tre veckorna och därmed anser vi att vi enbart kan dra en slutsats om den 
skola vi utfört vår rastverksamhet. Vi kan se att elevers intresse kring rasten har ökat 
beroende på att flera elever under veckornas gång har kommit fram och frågat vad det 
blir för rastaktivitet idag. Vi har skapat en rörelseglädje och fysisk aktivitet hos eleverna 
och därmed har vi uppfyllt Skolverkets (2011) mål att erbjuda elever daglig fysisk 
aktivitet under hela skoldagen. Vår tanke är att elevers arbetsglädje kan ha förbättrats 
under rastverksamhetens pågående fas. Szczepanski m.fl. (2006) poängterar att 
arrangeras aktiviteter utomhus skapas en bättre arbetsglädje hos de deltagande 
individerna. Vi vill dock betona att det här bara är spekulationer från vår sida där inget 
resultat existerar. Szczepanski m.fl (2006) framhäver även att koncentrationsförmågan 
förbättras genom vistelse i utemiljöer där Szczepanski (2008) tillägger att stress även 
reduceras. Eftersom lärare med inriktning mot fritidshem ska arbeta mot att komplettera 
skolans verksamhet och bygga vidare kring en helhetssyn hos eleverna (Skolverket, 
2014) ställer vi oss frågan om rastverksamheten har fungerat som ett stöd för skolans 
verksamhet genom att förbättra elevers koncentrationsförmåga och reducerat elevers 
stress?  
 
Vi anser att hela rastverksamheten har präglats av deltagande och upplevelser där elever 
praktiskt har fått testat på och uppleva att utöva rastaktiviteter. Vår tanke från början var 
att försöka skapa rastaktiviteter som inriktade sig mer mot fysisk aktivitet genom tema 
verklighetsanknytning och dess rastaktiviteter gladiatorerna, fångarna på fortet samt 
skidskytte. Tanken med upplägget kring rastverksamheten var att fånga alla elever för 
att synliggöra rastaktiviteternas innehåll. Därför inriktades rastaktiviteterna mot rörelse 
för att även fånga “svårflörtade” elever, som i detta fall var idrottsintresserade elever. Vi 
anser att vår uppbyggnad av rastaktiviteterna som grundade sig på ett upplevelse- och 
erfarenhetsbaserat förhållningssätt utifrån upplevelse- och äventyrspedagogik var en 
betydande faktor för att eleverna skulle bli intresserade. Mårtensson (2004) poängterar 
att elever ägnar sig åt vidlyftiga och fysiskt rörelseinriktade aktiviteter och det kan vi se 
i vårt utvecklingsarbete där intresset hos eleverna kring tema verklighetsanknytning var 
stort. Våra andra två teman grundade sig mot rastaktiviteter byggda utifrån ett 
experimentellt och utforskande förhållningssätt men på dessa rastaktiviteter observerade 
vi att flertalet idrottsintresserade elever försvann tillbaka till sina ursprungliga 
rastaktiviteter. Vi anser att Mårtenssons (2004) uppfattning om att elever drar sig till 
platser där huvuddelen av människor rör sig har en betydande roll i att intresset 
minskade hos de idrottsintresserade eleverna. Konstgräsplanen var ett område där 
många individer cirkulerade kring medan områdena ängen och förbjudna skogen inte 
användes beroende på att ett område låg utanför skolgården och det andra området var 
avstängd av säkerhetsskäl. Dock var tema skapande som arrangerades på området 
förbjudna skogen ett lyckat inslag där intresset var stort hos eleverna för skapande och 
ett experimentellt förhållningssätt. Därmed kan vi synliggöra att elever även gillar 
sinnliga och “grejande” aktiviteter som Mårtensson (2004) tidigare poängterat. 
Skolverket (2011) poängterar att elevers lärande ska präglas av lust, nyfikenhet och 
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utforskande och bidra till en harmonisk utveckling hos elever. Vi anser att vår 
erfarenhets- och upplevelsebaserat, experimentellt och utforskande förhållningssätt i 
utvecklingsarbetet bidragit till att skapa en lust och nyfikenhet hos elever i deras 
skolvardag. 
 
Morgongymnastiken var ytterligare ett inslag för att fånga elevers intresse där 
upplevelse– och äventyrspedagogikens tankar om upplevelser hos elever användes för 
att motivera dem till att delta i rastaktiviteterna där ett erfarenhets- och 
upplevelsebaserat förhållningssätt användes. I anknytning till det här förhållningssättet 
grundade vi morgongymnastiken på elevers populärkultur för att skapa en nyfikenhet 
och spänning hos eleverna. För att skapa nyfikenhet och spänning valde vi att klä ut oss 
och imitera “kändisar” som genomförde morgongymnastiken, som visade sig vara en 
väsentlig del i rastverksamheten och elevers nyfikenhets - och spänningsskapande. 
Wilhelmsson (2012) poängterade att fyra typer av lärare, att inspirera, att utföra, att 
förstärka samt att utreda utformas inom utomhuspedagogiken och genom att klä ut sig 
och imitera “kändisar” blev vi lärare som inspirerade och förstärkte. Under 
rastaktiviteterna var vi lärare som utförde rastaktiviteter men vi pendlade mellan olika 
lärarroller där vi kunde vara allvarliga och bestämmande men även humoristiska och 
lättsamma. Vi vill påstå att genom vårt sätt att agera i rastverksamheten genom 
engagemang, positivism, bjuda på oss själva och skapa spänning formade ett intresse 
och nyfikenhet hos eleverna kring varje rastaktivitet där elevernas motivation och 
attityd för utevistelse på rasten ökade. Ett tydligt resultat som fortlöpt genom hela 
utvecklingsarbetet är elevers intresse för rastaktiviteter där exempelvis elever har trotsat 
dåligt väder för att delta. Det måste vara ett tecken på att finns intressant utbud av 
rastaktiviteter på rasten. Det krävs även lärare som skapar intressanta rastaktiviteter med 
en god organisation kring rastaktiviteterna. Rastverksamheten var ett stort samtalsämne 
mellan elev – elev, elev- lärare och elevers vilja och inställning i rastaktiviteten var 
betydande för deras “flow” i rastaktiviteten. 
 
Vi anser att fritidshemmet kan använda sig av ett erfarenhets- och upplevelsebaserat, 
experimentellt och utforskande förhållningssätt, utifrån upplevelse– och 
äventyrspedagogik i utformningen av sin verksamhet. Vi har sett ett resultat där 
intresset är stort kring rastaktiviteter som grundar sig på erfarenhets- och 
upplevelsebaserat, experimentellt och utforskande förhållningssätt. Det vore intressant 
och undersöka om det här arbetssättet kan komplettera skolans verksamhet och stödja 
elevers lärande och utveckling (Skolverket, 2014). Användandet av musik i 
fritidshemmets aktiviteter bör användas mer i verksamheten då elevers intresse och 
motivation ökar om inspirerande musik spelas i bakgrunden. Under rastverksamheten 
gång märkte vi att elever vågade ta initiativ och önska låtar. Allmänt var musiken 
populär bland eleverna både på morgongymnastiken och på rastaktiviteterna. 
Populariteten beror nog på att eleverna inte har haft musik innan på rasten samt att 
musik är en stor del i eleverna liv. En viktig faktor är att välja lämplig och rätt musik 
som bjuder in elever till rätt stämning.    
 
8.2 Metoddiskussion  
Efter vår genomförda rastverksamhet har vi börjat fundera kring eventuella ändringar av 
upplägget för ännu bättre resultat. En tanke är att vi kunde fortsatt med tema 
verklighetsanknytning och därmed behålla de idrottsintresserade eleverna. Effekten av 
att inrikta oss mot idrottsintresserade eleverna skulle kunna resultera i bortfall av elever 
som inte är idrottsintresserade. Vi har diskuterat om det minskade intresset hos de 
idrottsintresserade eleverna kan bero på elevers invanda mönster som de känner sig 
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trygga med. Vi funderar kring om det var det som gjorde att de valde bort 
rastaktiviteterna på ängen och i förbjudna skogen. Frågan är om intresset och 
motivationen kring rastaktiviteterna hade ökat om vi hade varit kvar på konstgräsplanen 
beroende på att det är en central plats där eleverna vistas. Vi anser att om vi hade 
prioriterat att sätta upp informationsbrev, gått runt i klasserna på morgonen och 
informerat eleverna hade vi kanske ökat elevantalet oavsett varje elevs intresse. Mer 
engagemang från lärare angående förtydligande av var och när rastaktiviterna skulle 
genomföras hade hjälpt oss än mer i synliggörandet av rastverksamheten. Samtidigt kan 
det vara vårt misstag då vi inte hade en kontinuerlig kontakt med lärarna. Tillfället vi 
hade kontakt var vid uppstarten av rastverksamheten.   
 
8.3 Didaktiska implikationer 
Organisatorisk har vi alltid varit två pedagoger, den aktiva och passiva under 
rastverksamheten och det vore intressant och se hur en pedagog planerar, organiserar 
och genomför rastverksamhet. Utifrån våra nyvunna erfarenheter, som gäller vår skola 
hade det inte fungerat med en pedagog under själva genomförandet beroende på antalet 
deltagande elever samt aktiviteternas upplägg. På denna skola krävdes tydliga ramar och 
regler för aktiviteterna då vi pedagoger ofta fick inta rollen som ordningsvakt, 
exempelvis vem som hade vunnit eller blivit tagen. Vår organisation grundade sig på 
tydliga ramar och regler i rastaktiviteterna och skapade en trygghet hos elever att veta 
att om en elev inte följde ramarna och reglerna fick eleven ifråga lämna rastaktiviteten. 
Om en pedagog genomför rastverksamhet krävs det att rastaktiviteterna är enkelt 
utformade. Det krävs även tid för planering till pedagogen när rastverksamhet ska 
utformas samt entusiasm och engagemang från pedagogens sida.  
 
Fortsatta didaktiska undersökningar som uppstått när vi diskuterat framtida forskning 
kring rastverksamhet är om skolverket har möjlighet att skapa ett landsövergripande 
utvecklingsarbete kring rastverksamhet för att skapa mer kunskap om rastverksamhet 
som kan stödja skolans verksamhet och elevers utveckling och lärande? Skolverkets 
utvecklingsarbete kan resultera i ett nytt mål i styrdokumenten. Det kan leda till en 
anställningsform för lärare med inriktning mot fritidshem som inriktas mot 
rastverksamhet och fritidshem istället för att agera som en hjälplärare i en klass, 
exempelvis får agera ordningsvakt eller resursperson. Som vi tidigare poängterat kan 
rastverksamhetens förhållningssätt och rastaktiviteterna form användas inom 
fritidshemmets verksamhet. Andra forskningsfrågor som vi ställer oss är även: 
 

• Hur kan rastverksamheten fungera som ett stöd för skolans verksamhet för att 
förbättra elevers koncentrationsförmåga och reducera elevers stress?  

 
• Hur betydelsefull är skolmiljön för utformningen av rastverksamhet? 
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10 Bilagor 
 
Bilaga A: Brev till vårdnadshavare 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter vid namn Johan Karlsson och Martin Hansson som läser sista terminen på 
utbildningen Grundlärare med inriktning mot fritidshem på Linnéuniversitetet. Vi kommer 
under veckorna 14 – 18, i samband med vår verksamhetsförlagda utbildning arbeta med vår C-
uppsats som grundar sig på ett utvecklingsarbete om rastverksamhet, utifrån tankar och 
perspektiv från utomhuspedagogik. Vår handledare är Universitetsadjunkt Stefan Lundholm 
vid Linnéuniversitetet. Vårt syfte med utvecklingsarbetet är att utifrån tankar och perspektiv 
från utomhuspedagogiken skapa en mer positiv och levande rastmiljö där eleverna vistas. 
Genom skapandet av rastaktiviteter vill vi skapa meningsfulla aktiviteter för att nå aktiva och 
motiverade elever. 
 
Vi har till avsikt att först studera era barns rastvanor för att sedan skapa rastaktiviteter under 
skoltid. Vi kommer att både observera och föra diskussioner med barnen, på deras samtycke 
angående hur de upplever aktiviteterna. Vi har även tänkt använda oss av fotografering under 
utvecklingsarbetet som ett underlag för dokumentation. Vårt intresse rör inte det enskilda 
barnet utan rastens betydelse och utveckling. 
 
Under arbetet tillämpar vi de regler för sekretess och anonymitet som finns inom 
forskningssammanhang. Individens anonymitet och skydd sker genom att följa de fyra 
huvudkraven på forskningen, information-, samtyckes-, konfidentialitet-, och nyttjandekravet. 
I det skriftliga arbetet kommer vi inte att redovisa skolans, fritidshemmets eller barnets namn. 
 
Vi är tacksamma för ert snabba svar och möjligheten till att få närvara på era barns raster 
under skoltid. För att vi ska kunna föra samtal och intervjua era barn samt dokumentera 
(foto/kollage) i samband med rastaktiviteterna krävs ett godkännande och samtycke från er 
som vårdnadshavare. Vi är tacksamma om ni fyller i formuläret nedan och lämnar till ert barns 
klasslärare snarast. 
Har ni några frågor angående vårt utvecklingsarbete når ni oss via våra e-mailadresser: 
jk222ny@student.lnu.se & mh222tc@student.lnu.se 
 
Jag    (  ) samtycker 
        (  ) samtycker inte 
till att min son eller dotter deltar i utvecklingsarbetet - Rastverksamhet med tankar och 
perspektiv från utomhuspedagogiken 
 
Jag    (  ) samtycker 
        (  ) samtycker inte 
att det här materialet får användas i vår C-uppsats   
  
Barnets namn:________________________________ 
 
 
Datum__________________ Vårnadshavares namnteckning ______________________ 
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Bilaga B: Intervjufrågor för eleverna 
 
Vad brukar du göra ute på rasten? 
 
Varför brukar du göra de aktiviteterna? 
 
Var på skolgården brukar du vara på rasten? 
 
Hur skulle du vilja förändra rasten? 
 
Övriga tankar om rasten? 
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Bilaga C: Nulägesanalys 
 
 
 
 
Vad står det i styrdokumenten angående utomhuspedagogik? 
 
 
 
 
 
 
Vad påverkar arbetet med utomhuspedagogik och rastverksamhet? 
 
 
 
 
 
Hur arbetar och argumenterar ni för utomhuspedagogik och rastverksamhet? Vilket 
omfång? 
 
 
 
 
 
 
Hur skulle ni personligen vilja utveckla verksamheten genom utomhuspedagogik och 
rastverksamhet? 
 
 
 
 
 
 
 
Vad skulle ni vilja utveckla genom utomhuspedagogik och rastverksamhet? 
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Bilaga D - Veckoplanering 
 
Vecka 1 - Påsklov & Intervju 
 

• Under denna vecka kommer skolan ha påsklov där enbart fritidshemmet bedriver 
sin verksamhet. Vi kommer utföra intervjuer med elever angående deras rast och 
använda det som grund i vår planering. 

 
• Vi kommer planera och förbereda de kommande aktiviteterna i 

rastverksamheten. 
 

• Skapa inträdesbiljetter till aktiviteterna.  
 

Vecka 2 - Observation, Planering & Start av arbete 
 
Tisdag och onsdag: 
 

• Observera elevernas rastvanor för att få underlag om hur elevers rast ser ut.  
• Informera eleverna om rastverksamheten och dess innebörd.  

  
Torsdagen 
 

• Planering och förberedelser inför starten av rastverksamheten. 
Fredag: 
 

• Introduktion för rastverksamhet och temat verklighetsanknytning startar 
rastverksamheten. Under fredagen kommer vi arrangera aktiviteter som bygger 
på programmet Gladiatorerna: 

 
• Morgongymnastik: Nu kör vi (Markoolio) 
• Förmiddagsrast: Rekylen   
• Lunchrast: Pendeln & Attackboll 
• Fritidshemsrast: Dragkroken  

 
Material: Koner, bollar, tygbit (någon form av stav) 
 

Vecka 3 - Verklighetsanknytning (Konstgräsplanen)  
 
Onsdag: 
 

• Morgongymnastik: Sean den förste banan (Sean Banan) 
• Förmiddagsrast: Skidskytte  
• Lunchrast: Fångarna på fortet: 

 
• Färgduell 
• Minigolf 
• Spindelnät 
• Svungboll 
• Prickskytte 

 
• Fritidshemsrast: Cowboy, Indian & Björn  
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Material: Koner, bollar/ärtpåsar, rockringar, hopprep, strumpbyxor, petflaskor 
 
Fredag: 
 

• Morgongymnastik: Heroes (Måns Zelmerlöw)  
• Förmiddagsrast: Danshjältarna    
• Lunchrast: General & Spion   
• Fritidshemsrast: Ambulansen (flaggstång) 

 
Material: Koner, hopprep, laminerade lappar (grad),  
 

Vecka 4 - Samarbete (Ängen) 
 
Onsdag: 
 

• Morgongymnastik: Vindarna viskar mitt namn (Roger Pontare) 
• Förmiddagsrast: Masken  
• Lunchrast: Vattenleverans & Ballongblås 

 
• Fritidshemsrast: Jakten på de försvunna juvelerna  

 
Material: (Ögonbindlar), petflaskor, hinkar, ballonger, inplastade bokstäver 
 
Fredag: 
 

• Morgongymnastik: Oboy! (Peps Persson) 
• Förmiddagsrast: Solur & Skatboet 
• Lunchrast: Simon say´s 
• Fritidshemsrast: Elementmix  

 
Material: Pinnar, rockringar, ärtpåsar, uppdrag för Simon say´s (laminerade). 
 

Vecka 5 - Skapande (Förbjudna skogen) 
 
Onsdag: 
 

• Morgongymnastik: Sitya Loss (Eddy Kenzo)  
• All rastverksamhet: Byggande fritt (varelser, skulpturer, etc)  

 
Material: En stor duk eller lakan, nål, sytråd/garn, material från skolköket, kartonger, 
paket, petflaskor etcetera. 
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Bilaga E: Beskrivning av rastaktiviteterna 
 
Morgongymnastik - Morgongymnastik kommer ske i anslutning till huvudbyggnaden 
och där en av oss kommer kliva ut på ett podium som är förhöjd en bit över marken på 
grund av att alla elever ska kunna se. Därefter kommer vi spela musik från en 
musikanläggning och utöva morgongymnastik till musiken ihop med eleverna.  
 
Material: Musikanläggning, låtar 
 
Rekylen - I denna aktivitet placera en kon/pinne placeras i mitten med en näsduk eller 
annan form av duk hängs på konen/pinnen. Därefter skapas två led, ett på vardera sida 
om den centrerade konen/pinnen. Första eleven i vardera kö ska sedan, på signal springa 
fram och försöka ta näsduken och springa tillbaka till sitt egna led utan att bli tagen. 
Klarar sig eleven med näsduken får den eleven som deltog ställa sig i vinnaren led. Blir 
eleven däremot tagen återgår man till sitt ordinarie led. Det hela bygger på att försöka 
vinna kompisar till det egna ledet.   
 
Material: koner/pinnar, näsduk (annan form av duk) 
 
Pendeln - I denna aktivitet skapas en korridor med hjälp av koner där eleven ska 
springa igenom för att hämta poäng. Men på sidorna i korridoren finns ett antal 
gladiatorer som har i uppgift att försöka träffa den springande eleven med mjuka bollar. 
Blir eleven tagen oavsett på väg till eller tillbaka från poängerna får eleven springa 
tillbaka och byta med nästa elev som är i ledet. Beroende på elevantal som deltar kan 
utformningen av antal lag och gladiatorer skapas. I lagen måste dock bestå minst av två 
deltagare eftersom om eleven blir tagen ska det finnas någon att byta med.   
Material: Koner, ärtpåsar, mjukbollar, rockringar 
 
Attackboll - I denna aktivitet skapas ett område som fylls med material som förtecknas 
med poäng, exempelvis ärtpåsar, bollar. Utanför området skapas sedan områden som 
fylls med gladiatorer som har i uppgift att skydda poängen från deltagarna. Antal 
gladiatorer beror på elevantal eller svårighetsgraden på aktiviteten som lekledaren anser 
sig vilja ha. Resterande elever placeras i lag med minst två deltagare i specifika 
områden, exempelvis i rockringar. Därefter ska deltagande försöka ta sig in i 
poängområdet och hämta poäng och ta sig tillbaka till sitt egna område utan att bli tagen 
av gladiatorerna. Blir deltagaren tagen oavsett på väg in eller på väg ut från 
poängområdet måste eleven springa tillbaka och byta med sin lagkamrat. Lekledaren 
kan här reglera aktiviteten tidsram genom att sätta maxpoäng för lag eller bestämma en 
viss tid på aktiviteten för att sedan byta till nya gladiatorer.  
 
Material: Koner, ärtpåsar, rockringar, tidtagarur  
 
Dragkroken - I denna aktivitet placeras elever i par där varje par får en form av 
pinne/klubba/rep. Sedan går aktiviteten ut på att eleverna ställs emot varandra där båda 
fattar grepp om saken som man blivit tilldelad. Därefter ska eleverna få den andra 
eleven ur balans men eleverna måste dock ha en fot stilla på marken, det vill säga att 
foten inte får röra på sig. Sedan går eleverna vidare till nästa elev som står brevid och 
kör på nytt.  
 
Material: Pinne/klubba/rep 
 
Skidskytte - I denna aktivitet skapas ett antal lag beroende på elevantal. Koner används 
för att forma en bana där eleverna ska springa eller “åka skidor” runt där eleverna sedan 
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ska komma in på en skjutbana för att skjuta fem skott var. Skjutbanan utformas med 
koner där vissa eleverna ska ligga och skjuta medan andra  eleverna i laget ska stå och 
skjuta. Mitt emot konerna placeras hinkar (eller liknande föremål) som eleverna ska 
skjuta skotten (ärtpåsarna) i. Beroende på antal bom ska eleven sedan springa en 
straffrunda per bom för att sedan komma ut på den ordinarie banan igen för att springa 
ytterligare ett varv innan eleven växlar till nästa elev i sitt lag.   
 
Material: Koner, ärtpåsar, hinkar 
 
Fångarna på fortet: I denna aktivitet kommer vi ha stationsytem där eleverna får gå till 
valfri station och testa på. 
 

• Färgduell - i denna aktivitet placeras olika färger på rockringar ut på en linje 
och därefter skapas ett led vardera på varje sida om rockringarna. Sedan ropar 
lekledaren ut en färg och då ska eleven så snabbt som möjligt ställa sig i 
rockringen med rätt färg.   

 
• Minigolf - I denna aktivitet skapas en banan med stöd av koner där eleven med 

en innebandyklubba och boll ska gå igenom banan på minsta möjliga slag och 
puta ner bollen i en liggande hink som ska illustrera ett hål som finns på riktig 
minigolf.   

 
• Spindelnät - I denna aktivitet upprättas ett spindelnät med stöd av hopprep där 

eleverna tillsammans med kamrater ska ta sig igenom utan att röra vid 
spindelnätet. Eleverna får dessutom inte gå igenom samma håll utan måste hela 
tiden ta sig igenom i ett annat hål. 

 
• Svungboll - I denna aktivitet sätts petflaskor/koner upp i en rad där eleven sedan 

trär på en strumpbyxa med en boll (tennisboll) i på huvudet. Sedan går det ut på 
att eleven ska försöka svinga sin strumpa med boll i och välta 
petflaskorna/konerna så snabbt som möjligt.  

 
• Prickskytte - I denna aktivitet sätt petflaskor/koner upp på ett valt avstånd från 

en kon där prickskytten ska stå. Sedan ska prickskytten försöka välta 
petflaskorna/konerna med en boll.  

 
Material: rockringar med olika färger, hopprep, strumpbyxor, innebandyboll och stor 
boll, petflaskor, koner, Innebandyklubbor, hink.    
 
Cowboyen, Indianen & Björnen - I denna aktivitet inrättas eleverna i två led och ställs 
mot varandra. Sedan möts eleverna som står mitt emot varandra i en duell. Duellen 
bygger på aktiviteten sten, sax, påse men istället ska eleverna nu välja mellan Cowboy, 
Indian eller djuret Björn. Cowboyen skjuter indianen, indianen skjuter björnen och 
björnen dödar cowboyen. Eleverna ska nu illustrera den roll de intar. Väljer eleven 
cowboyen ska man visa två pistol med händerna, väljer eleven indianen ska man visa en 
pilbåge med en pil i och väljer eleven björnen ska händer placeras ovan huvudet och 
ryta till. Förlorar man duellen ska eleven snabbt ta sig tillbaka till en gräns som satts 
upp några meter bakom en och den som vinner ska försöka ta eleven som förlorade 
innan den når gränsen. Vill lekledaren utveckla aktiviteten anordnas lag där man innan 
bestämmer vilken roll man kör på. Sedan ställer sig lagen mot varandra och visa sin roll 
på signal. Vinner man och fångar någon förlorare blir den tillfångade eleven en del i sitt 
lag. Sedan bestämmer man nya roller osv. Det handlar då om att vinna kompisar. 
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Danshjältarna - I denna aktivitet delas eleverna upp i fyra hörn samt att en elev agerar 
skurk (tagare) i mittencirkeln. De fyra hörnen blir tilldelade varsin låt med en specifik 
musikgenre. När en av låtarna ljuder dansar de tilldelade hjältarna in på banan och runt 
mittencirkeln. När musiken tystnar gäller det för hjältarna att ta sig tillbaka till sitt hörn 
utan att bli tagna av skurken.  
 
Material: Hopprep 
 
General & Spion - I denna aktivitet skapas två - fyra lag beroende på elevantal. Varje 
lag får sedan tolv lappar var där varje lapp har en siffra mellan 1-12 och en militärrang 
plus en lapp med bomb. Vad som ska stå på respektive lapp ser ni nedan: 
 
General – 12, Överste – 11, Major – 10, kapten – 9, Löjtnant – 8, Fänrik – 7, Fanjunkare 
– 6, Sergeant- 5, Furir – 4, Korpral – 3, Mening – 2, Spion – 1 samt Bomb.  
 
Därefter tilldelas lagen varsin lapp och beger sig till sitt eget bo. En viktig poäng att 
belysa är att eleverna måste vara hemlighetsfulla så andra lag inte vet vilken rang och 
poäng man själv har. Sedan börjar leken genom att smyga eller springa runt och ta folk 
och tar man en motståndare visar man lapparna enbart för varandra. Vinnare i duellen 
tar sedan förloraren som fången och leder den till sitt bo och ger sig sedan ut i striden 
igen. Den fångade eleven kan åter bli fri genom att en kamrat från det egna laget 
kommer och rädda en och tar en tillbaka till sitt eget bo. Den som räddar måste då följa 
med den man räddar hela vägen till boet. När en elev räddar en kamrat får man inte bli 
tagen. De mest viktiga i laget är generalen och spionen. Ingen rang kan ta generalen 
förutom spionen och blir generalen tillfångatagen är leken slut. Därefter är det taktik 
som avgör, exempelvis vem man sätter att vakta boet? vem befria fångar? Hur skyddas 
generalen och spionen på bästa sätt? 
 
 
Material: koner, laminerade rang och poänglappar  
 
Ambulansen - I denna aktivitet har man antingen ett träd, flaggstång eller pinne i 
mitten av området. Sedan utses ett antal tagare, beroende på elevantalet. Deras uppgift 
är att springa runt och ta folk och när de tar en annan elev ska både tagaren och den som 
blivit tagen tävla om vem som blir först till trädet, flaggstången eller pinnen. Kommer 
den som blir tagen först till föremålet blir den eleven fri igen. Kommer däremot tagaren 
först till föremålet “skadas” eleven som blev tagen och kan enbart friskförklaras av 
andra deltagare genom antingen beröring eller något form av rörelse lekledaren bestäm 
räddar “skadade” elever.    
 
Masken - I denna aktivitet delas eleverna in i grupper med 4-5 stycken i varje. Gruppen 
ska bilda ett led där alla utom den som står längst fram ska blunda, därmed blir första 
personen den som lotsar ledet framåt. Med hjälp av ord ska den beskriva hur masken 
ska komma fram till maten (ärtpåsar). När masken fått mat ställer sig den första 
personen sist i ledet som gör att den som stod näst först hamnar längst fram.  
 
Material: Ärtpåsar, (ögonbindlar) 
 
Vattenleverans - I denna aktivitet delas eleverna in i med 4-5 i varje (antal lag är 
beroende på hur många elever som deltar). Eleverna ska bilda ett led med en hink vatten 
i ena änden och en tom hink i andra. Hela ledet blir tilldelade varsin petflaska och det 
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gäller att leverera vattnet från första petflaska och fortsatt genom hela ledet. Slutligen 
häller sista personen vattnet i den tomma hinken.  
 
Material: Hinkar, petflaskor, vatten  
 
Ballongstafett - I denna aktivitet delas eleverna in i lag med minst 4-5 elever, men kan 
skifta beroende på elevantal. Varje lag får två områden tilldelade sig där laget börjar i 
ena området och har i uppgift att transportera en ballong till det andra området med 
hjälp av luft från munnen, det vill säga blåsa ballongen till det andra området. I laget gör 
man upp en turordning så alla elever får vara delaktiga i förflyttningen av ballongen. 
Detta kan också utformas som en golfbanan där man ska nå olika destinationer i tur och 
ordning 
 
Material: Ballonger, koner 
 
Jakten på de försvunna juvelerna - I denna aktivitet ska eleverna leta rätt på de 
försvunna juvelerna (bokstäverna) som har placerats ut runt om i ett område. Eleverna 
delas in i två lag och ska tillsammans samarbeta och samla ihop alla juvelerna. När alla 
juvelerna är hittade ska de även sättas ihop i en magisk ordning (alfabetisk). En 
utveckling på aktiviteten är att eleverna ska hitta ett föremål som börjar på varje 
bokstav.  
 
Material: bokstavslappar (A4)  
 
Solur - I denna aktivitet ska eleverna i grupper skapa ett solur. De ska hitta en pinne 
och tolv stenar, pinnen ska sättas ner i marken och stenarna ska fördelas i en halvcirkel 
på skuggsidan av pinnen. Därefter ska eleverna försöka markera ut varje helt klockslag 
med en sten där pinnen skuggar. Med hjälp av det här ska eleverna lista ut tiden.  
 
Material: Pinnar, stenar  
 
Skatboet - I denna aktivitet blir eleverna indelade två och två och tilldelas varsitt skatbo 
(rockring). Eleverna får leta rätt på två pinnar som placeras i deras eget skatbo. 
Aktiviteten går ut på att sno åt sig pinnar från de andra paren och lägga i sitt eget bo. 
När lekledaren avbryter omgången räknas antalet pinnar i skatboet.  
 
Material: rockringar, pinnar  
 
Simon say´s - I denna aktivitet har utmaningar (olika rörelser) placerats ut i ett område. 
Eleverna ska i grupper samarbete och hitta utmaningarna för att sedan i samspel visa för 
lekledaren. Om eleverna får godkänt får de gå vidare och leta rätt på nästa utmaning.  
 
Material: Utmaningslappar 
 
Elementmix - I denna aktivitet delas eleverna in i de fyra elementen, jord, eld, vatten 
och vind. En stor ring av rockringar skapas och eleverna blir indelade i par och ställer 
sig i en varsin rockring. Ett par blir placerade i mitten av ringen och de har makten att få 
ett element att byta plats. När de säger namnet på ett av elementen ska de byta plats med 
varandra samtidigt som paret i mitten ska hitta en plats. Paret i mitten kan även säga 
elementmix, då ska alla elementen hitta en ny plats.   
 
Material: Rockringar  
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Fritt skapande (varelser, skulpturer, uppfinningar etc) – I denna aktivitet ska 
eleverna bygga och skapa sina egna föremål med stöd av material från matsalen, privata 
föremål som petflaskor, mjölkpaket, cornflakespaket etc.  
 
Material: material från skolan (sax, lim, tejp, snöre), kartonger från matsalen samt 
privat, insamlat material. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilaga F: Informationsbrev 
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Vecka 15 
Fredagen den 10 april 
 
Plats: Konstgräsplanen 
 
Tidpunkt:  Aktivitet: 
 
 
Morgongympa 8.10 
 

 
Gladiatorn Maximus kommer 
på besök!! 
 

 
Förmiddagsrasten 
 

 
Rekylen 

 
Lunchrasten 
 

 
Pendeln & Attackboll 

 
Fritidshemsrasten 
 

 
Dragkroken 
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Vecka 16                                             
Onsdagen den 15 april 
 
Plats: Konstgräsplan    
                                           
Tidpunkt:     Aktivitet: 
 
Morgongympa 8.10  

 
Sean Banan kommer på besök!! 
 

 
Förmiddagsrasten 
 

 
Skidskytte 

 
Lunchrasten 
 

 
Fångarna på fortet 

 
Fritidshemsrasten 
 

 
Cowboy, Indian & Björn 

  
Fredagen den 17 april 
 
Plats: Konstgräsplan                                                 
 
Tidpunkt:     Aktivitet: 
 
Morgongympa 8.10 
 

 
Melodifestivalvinnaren kommer på 
besök!! 
 

 
Förmiddagsrasten 
 

 
Melodihjältarna 

 
Lunchrasten 
 

 
General & Spion 

 
Fritidshemsrasten 
 

 
Ambulansen 

 
 
 

I 
 



  
 

Vecka 17 
Onsdagen den 22 april 
 
Plats: Ängen 
 
Tidpunkt:     Aktivitet: 
 
Morgongympa 8.10 
 

 
Roger Pontare kommer på besök! 

 
Förmiddagsrasten 
 

 
Masken 

 
Lunchrasten 
 

 
Vattenleverans & Ballongblås 

 
Fritidshemsrasten 
 

 
Jakten på de försvunna juvelerna 

 
 
Fredagen den 24 april 
 
Plats: Ängen 
 
Tidpunkt:     Aktivitet: 
 
Morgongympa 8.10 
 

 
Peps Persson kommer på besök! 

 
Förmiddagsrasten 
 

 
Solur & Skatboet 

 
Lunchrasten 
 

 
Simon say´s 

 
Fritidshemsrasten 
 

 
Elementmix 
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Vecka 18  
Onsdagen den 29 april 
 
Plats: Bakom huvudbyggnaden 
 
Tidpunkt:     Aktivitet: 
 
Morgongympa 8.10 
 

 
Eddy Kenzo kommer på besök! 

 
Förmiddagsrasten 
 

 
Fritt skapande 

 
Lunchrasten 
 

 
Fritt skapande 

 
Fritidshemsrasten 
 

 
Fritt skapande 
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