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1. Inledning 

Under de senaste åren har vi upplevt att rasten börjat tas på större allvar. Genom observationer 

och verksamförlagd utbildning har vi sett att rasten börjat utformas på ett tydligare och mer 

målinriktat sätt, där olika styrda aktiviteter eller rastverksamheter infinner sig. Detta är kanske 

inte så konstigt då rasten utgör cirka 20 % av elevernas skoldag (Utbildningsradion, 2011). Det 

finns inte mycket tidigare forskning kring området rast. Därför blir det viktigt att ta till vara på 

erfarenheter och upplevelser från aktiva fritidslärare. Olof Jonsson som är utbildad 

fritidspedagog och administratör för Facebook-gruppen Fritidsaktivisterna är en av dem. Olof 

diskuterar i en intervju om vikten av rast när det kommer till det informella lärandet. Olof menar 

också att rasten har en stor betydelse för att motverka mobbing och kränkande behandling samt 

främjandet av sociala relationer (Aalto, 2014, 5 oktober).  

Sveriges skolor arbetar idag på skiftande sätt med rast. Metoderna som används kan även de 

skilja sig åt. En del skolor använder utlåningssystem där elever får skriva upp vad de lånar ifrån 

förrådet under rasten för att saker inte ska försvinna. Andra skolor bedriver rastverksamhet med 

planerade aktiviteter. Vi har upplevt att de som fått det övergripande ansvaret över innehållet på 

rasten är fritidslärarna. Detta trots att det inte finns någonting specifikt skrivet i styrdokumenten 

om att fritidslärare ska ha det som en naturlig del i sin tjänst. Det finns faktiskt inte heller något 

styrdokument som styrker att rast över huvud taget ska bedrivas i den svenska skolan. Som 

blivande fritidslärare fann vi det intressant att undersöka vad den verksamma fritidsläraren 

tycker om detta och om det finns några bakomliggande orsaker till att det ser ut som det gör på 

många skolor idag.  
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2. Bakgrund 

I detta avsnitt behandlas en begreppsförklaring, fritidslärarens roll i den obligatoriska skolan, 

elevernas rast och lek. Dessa rubriker är förankrade i studiens syfte. 

 

2.1. Begreppsförklaring 

Fritidslärare och fritidspedagog   

I denna studie kommer båda yrkesbegreppen att finnas med. Fritidslärare är en person med 

examen som Grundlärdare med inriktning mot arbete i fritidshem senare än år 2011. Titeln 

fritidspedagog kommer att lyftas i tidigare forskning men ses i denna studie som likvärdig med 

titel fritidslärare. Detta då båda yrkestitlarna har behörighet att ansvara och bedriva undervisning 

och utbildning i fritidshem (Schröder & Tuisku, 2013). 

Samlad skoldag 

Samlad skoldag är en organisationsform som infördes under tidigt 80-tal. Organisationsformen 

gjorde så att skolan skulle starta och sluta vid samma tidpunkt varje dag. Den öppnade upp 

chansen för fritidshem och skolan att samverka på ett bättre sätt (Holmberg, 2011). 

Rast  

Tiden mellan lektionerna där eleverna inte undervisas. Det finns inga centrala bestämmelser 

kring rasten, det är upp till varje skola att utforma den (Lundgren, 1996).  

Rastverksamhet  

Ett organiserat och kontinuerligt arbete med planerade aktiviteter på rasten med någon form av 

måluppfyllelse (Almen & Jonsson, 2014, 6 juni). 

Formellt lärande och Informellt lärande  

Det formella lärandet är planerat och målinriktat. Det skapas i samspel mellan läraren och eleven 

i skolan. Detta kan exempelvis ske i ett klassrum. Under ett informellt lärande finns läraren som 

ett stöd i miljöer där eleverna skapar egna erfarenheter. Detta kan ske i exempelvis fri lek eller på 

rasten (Pihlgren, 2011). 
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2.2. Fritidslärarens roll i den obligatoriska skolan  

Något som Hansen Orwehag (2015) anser är viktigt är att fästa extra uppmärksamhet vid det 

faktum att få intresserat sig för hur fritidslärarens dag i den obligatoriska skolan är och vad den 

faktiskt innehåller. Detta gäller både i styrdokument och i tidigare forskning. Fritidslärarens roll i 

skolan nämns i Allmänna råd för fritidshem men då endast under rubriken Rektorns uppdrag. Det 

är rektorns ansvar att schemalägga och utforma fritidslärarens roll i skolan (Skolverket, 2014). 

Vad det innebär mer specifikt tycks vara en tolkning- och behovsfråga (Hansen Orwehag, 2015). 

Hansen (1999) skriver att ett återkommande problem är hur fritidspedagoger ska tolka och förstå 

sin yrkesroll. Fritidspedagoger pratar ofta om att yrkesrollen är diffus. Hansen förklarar också att 

otydligheterna som framgår påverkar fritidspedagogerna och klasslärarnas samverkan.  

Haglund (2005) beskriver i sin doktorsavhandling att fritidspedagogernas yrkesroll skiftar mellan 

den obligatoriska skoltiden och fritidshemmet. Olika pedagogiska miljöer där traditioner och 

tillvägagångsätt är annorlunda leder till att fritidspedagogerna ofta får olika perspektiv på sin 

yrkesroll och utvecklar dubbla karaktärer i arbetet. Även om fritidspedagogen får uppgiften att ta 

hand om en del av klassen så finns risken att fritidspedagogen endast ses som en hjälplärare i 

klassrummet. Detta betyder att fritidspedagogerna blir som en resurs för lärarna där de hjälper till 

under den obligatoriska skoldagen. Deras kompetens går till viss del förlorad i arbetet att 

assistera. Detta utbyte av resurser sker sällan tillbaka till fritidspedagogerna, utan är unikt och 

sker endast i klasslärarens verksamhet.  

Hansen Orwehag (2015) menar att fritidsläraren kan ha runt fyra stycken olika positioner under 

en arbetsdag. Den första positionen är som lärare i fritidshem. Den andra positionen, som är mer 

otydlig och i många fall ofrivillig, är assistent/resurs till klasslärare. Här styrs fritidslärare i hög 

grad av klasslärarens direktiv, planering och behov under skoldagen. Det kan innefatta att få 

agera resurs till en elev, att vara rastvärd eller att hålla i lektioner. Den tredje positionen kallas 

för samarbetspartner till klasslärare. Till skillnad från den andra positionen så bygger den tredje 

på ett tydligare samarbete mellan fritidsläraren och klassläraren. Här kan fritidsläraren välja att 

planera och leda istället för att assistera. Den fjärde och sista positionen är som lärare i ett 

specifikt ämne. Denna position ger fritidsläraren en tydlig roll i skolan då han eller hon tar del av 

läroplanens kursplaner, precis som klasslärarna gör på en daglig basis.  

Idag beskrivs barn i skolan som elever, vare sig de befinner sig i den obligatoriska skolan eller i 

fritidshemmet. Fritidshemmets lärandeuppdrag är en undervisning där elever ständigt ska få 

möjlighet att lära sig nya saker. De kunskaper som elever tar till sig behöver nödvändigtvis inte 
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vara hämtade ur skolans ämneskunskaper utan kan vara mer konkreta saker som på ett eller annat 

sätt kan kopplas till skolan, till exempel att utveckla kamratrelationer (Pihlgren, 2017; 

Skolverket, 2017).  

Rohlin (2011) menar att fritidsläraren måste utgå från kunskaperna som han eller hon bär med 

sig och bidra med en annan blick, snarare än att försöka smälta samman med skolan. 

Fritidsläraren ska skapa kompletterande lärmiljöer och sätta kunskapen i kroppen hos eleverna 

med hjälp av hennes eller hans kompetens och kunskaper. 

Schröder och Tuisku (2013) beskriver ett exempel om en fritidslärares skoldag, där dagen börjar 

med att fritidsläraren ansvarar för rastverksamheten. Fritidsläraren öppnar upp förrådet där det 

finns lekmaterial och förbereder därefter olika aktiviteter som eleverna kan pröva under rasten. 

Fritidsläraren säger att det inte ska vara någon skillnad på rast och en vanlig lektion i skolan, 

utan rastverksamheten ska också vara planerad och strukturerad. Att planera rastverksamhet på 

detta sätt ger eleverna möjlighet men också stöd att delta i olika moment så som turtagning, 

samarbete men också relationsskapande.  

Fritidslärare har under en längre tid utvecklat rastverksamheten tillsammans med kollegor och 

vårdnadshavare. Rastverksamhet har nu blivit en meningsfull del av elevernas skoldag. När 

fritidslärarna gör utvärderingar jämförs resultatet med hur det var under den tidigare fasen av 

rastverksamhet och det går att se tydliga skillnader. Genom planerad och strukturerad 

rastverksamhet är det färre konflikter, en större trygghet i elevgruppen och det är även fler elever 

som är med och leker i de aktiviteter som erbjuds. Fritidslärarna förklarar att det är viktigt att 

utvärdera genomförda aktiviteter, detta för att skapa en ännu bättre verksamhet. Dock kan 

fritidslärares ansvarsfördelning vid rastverksamhet se olika ut från skola till skola. I detta arbete 

med rastverksamhet står samverkan och samarbete i fokus, men det finns skillnader på dessa två 

begrepp. Samarbete styrs av mönster som klasslärarna kan bidra till med hjälp av sin kompetens 

när det kretsar kring att hitta moment som eleverna behöver utveckla. Detta kan till exempel ske 

i aktiviteter på rasten, men det ska finnas ett tydligt gemensamt mål för alla berörda aktörer. Det 

kan till exempel vara att rastaktiviteten ska stärka elevernas sociala relationer till varandra. Det 

kan då vara att initiera flera olika aktiviteter som ingår i samma projekt men har ett gemensamt 

mål. Samarbetet sker då i de olika aktiviteterna som ansvaras av olika lärare och samverkan blir 

den gemensamma grunden som alla berörda aktörer utgår ifrån (Schröder & Tuisku, 2013).  

 

 



5 
 

2.3. Elevernas rast 

Jarret (2015) förklarar att rast erbjuder ett avbrott i en dagsrutin och det för alla människor, 

oavsett ålder. Rasten ses som avgörande för att behålla ett fokus och en tillfredställdhet. 

Pellegrini och Smith (1993) menar att rasten kan beskrivas som en paus utomhus för eleverna. 

Rasten skiljer sig från den övriga skoldagen då eleverna har friare valmöjligheter att bestämma 

vad de vill göra och med vem.  

Rast kan kopplas till en mängd olika aktiviteter men har oftast samma funktion. Det är en 

möjlighet för eleverna att umgås med sina klasskamrater, vara fysiskt aktiva, vistas utomhus men 

också ge möjlighet till rekreation. Under rasten är det många elever som får chans till lek, även 

om det inte alltid är rastens främsta fokus. Rasten bidrar också till elevernas utveckling av 

sociala färdigheter. Rast kan förbättra egenskaper så som självinsikt, kontroll över känslor, 

ledarskap och samarbetsförmåga (Jarret, 2015).  

Skolgården som rasten i stor utsträckning utspelar sig på är en plats som spelar en viktig roll för 

elevernas identitetsskapande och hur man som elev socialiserar sig med andra. Under rasten på 

skolgården är eleverna övervakade av olika lärarkategorier och styrda av regler. Något som leder 

till att eleverna måste vara och agera på ett visst sätt för att inte bryta mot reglerna som finns. 

Detta till trots ses tiden då eleverna är ute på rast som deras och beskrivs som fri. Det är ett 

avbrott från de styrda aktiviteterna i klassrummet och i den generella skolan. Skolgården är oftast 

den enda platsen där eleverna kan välja vad de vill göra och med vem eller vilka detta ska ske. 

Det är elevernas plats där möjligheter skapas. Skolgården bjuder in till sociala relationer där 

eleverna kan integrera med varandra. Identiteter skapas i den arena som skolgården utformar. 

(Rönnlund, 2013).  

De elever som får möjlighet till raster med jämna mellanrum får en ökad 

uppmärksamhetsförmåga i klassrummen. Det ökar även elevernas prestationsförmåga. Att göra 

motsatsen och ge eleverna mindre rast får motsatta konsekvenser där eleverna istället får sämre 

prestationsförmåga och svårare att koncentrera sig (Jensen, 2013). 

Ett återkommande problem som finns i skolan är att eleverna tar med saker som hänt på rasten in 

i klassrummet. Konflikter och bråk leder ofta till att det blir svårt för klassläraren att börja sina 

lektioner efter rasten. Det krävs att lärare arbetar mycket med demokrati, värdegrund och hur 

konflikter hanteras för att skapa en bra miljö för lärande (Pihlgren, 2011). 
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Ansvarsuppgifter är viktiga för att träna elevernas ansvar. Det kan vara uppgifter som att duka, 

städa på skolgården eller att plocka fram föremål som ska användas. Uppgifterna måste vara 

betydelsefulla för eleverna. Det är även viktigt att uppgifterna inte faller om eleverna inte klarar 

av dem. Det är en skör gräns mellan vad de vuxna kan göra för att inte bryta elevernas förtroende 

för uppgifterna. De vuxna kan inte bara städa iordning allt eller duka av borden utan istället 

måste de fråga eleverna, om de tidigare bestämt att eleverna skall ta ansvar för den delen, ”skulle 

inte du/ni duka av eller städa idag?” innan man som lärare själv tar tag i problemet. Det kan vara 

att eleverna hade för bråttom eller bara glömde uppgifterna som de egentligen ville utföra. Det är 

även viktigt att prata om detta vid klassråd, i klassrummen och på fritidshemmet. Detta för att ge 

eleverna en chans att återkoppla och få en förståelse om vad som krävs och förväntas av dem när 

det kommer till olika uppgifter och ansvar (Pihlgren, 2011).  

På många skolgårdar finns det stora möjligheter att utveckla och göra roliga saker med eleverna. 

Det finns plats för de vildare lekarna som inte kan genomföras inomhus. Här finns chansen att 

röra sig fritt och det finns stora utrymmen för eleverna. En bra skolgård stimulerar elevers lek 

och utvecklar deras motorik på ett positivt sätt. Det har också visat sig att elever som har en bra 

skolgård har 50 % bättre koncentrationsförmåga i klassrummet efter rasten, jämfört med de 

elever som har sämre miljö och möjligheter på sin skolgård. Det finns andra fördelar med att 

satsa på sin skolgård. Bland annat så slipper skolan lägga ner resurser på att transportera eleverna 

till skogen. Det står mycket i läroplanen som lärarna kan ta med ut på skolgården och få eleverna 

att uppleva på ett verkligt plan. Årstider, vatten i olika former, åldern på en stubbe, vad som 

händer med friktion och tyngdkraft när eleverna åker rutschkana är alla saker som går att lära ut 

utomhus (Osswald, 2015).  

Stora och annorlunda möjligheter skapas för elever som får leka i utomhusmiljöer. Att leka 

utomhus ger eleverna chansen att utmana sig själva och pröva nya idéer. Mycket av forskningen 

kring lek och lärandemiljöer utomhus visar på att eleverna känner sig friare och att lekmaterial 

inte nödvändigtvis behövs (Sandberg, 2008).  

Vikten av att leka på nya platser är stor för eleverna. Lekarna blir mer rörelseaktiva vilket har sitt 

ursprung i att eleverna har suttit stilla länge i skolan. Det öppnar även upp möjligheterna för 

eleverna att vara högljudda. Eleverna får själva bestämma vad de vill göra. En del sätter sig 

själva medan andra väljer att hitta på egna lekar med varandra. Det öppnar även upp potentialen 

till spontana samtal med eleverna om vad som hänt under dagen eller varför eleverna väljer att 

leka just den leken. Eleverna blir kreativa och anledningen till detta är miljön som de befinner 
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sig i. Det finns även chans att använda ämneskunskaper som eleverna omedvetet lär sig under 

aktiviteterna. Allt från matematik till naturvetenskap. Det är även viktigt att genomföra 

systematiska undersökningar som strävar efter att utveckla undervisningen så att kunskaper får 

en möjlighet att nå fram till eleverna (Hammarsten, 2012).  

 

2.4. Lek 

Om eleverna får leka på rasterna har det visat sig ge en positiv effekt på elevernas 

skolprestationer.  Leken kan även vara ett sätt för eleven att bearbeta det de lärt sig på 

lektionerna. Lek kan ske i olika former och på olika sätt. Det finns en trygghet i att det inte gör 

så mycket om något blir fel. Man kan alltid göra på ett annat sätt nästa gång eller få det förklarat 

för sig. Leken kan ske på olika platser. Det kan vara på anpassade eller spontana platser. Det 

finns både positiva och negativa aspekter på detta. Att eleverna får leka är i sig positivt. Leken 

bidrar till att forma elevernas identitet under uppväxten. Mötet med andra elever och olika 

miljöer påverkar denna utveckling. Leken och kamraterna i leken är en stor del av 

identitetsskapandet hos eleverna (Jensen, 2013).  

Elever leker med en mängd olika redskap. Allt från naturliga redskap som exempelvis stenar och 

pinnar till redskap som är framställda för lek, som hopprep och rockringar. Alla redskap finns 

där för att hjälpa eleverna in i leken. Men leken kan också påverkas av elevernas fantasi och 

olika saker som de tagit del av från böcker och film (Jensen, 2013).  

En nackdel kan vara att den spontana leken störs av regler och anvisningar från lärarna. Elever 

dras till platser där de kan interagera med andra och ha ett socialt samspel. Platser som ofta är 

avskilda, till exempel bakom ett plank eller i en buske. Dessa platser har en tendens att ses som 

problematiska av lärarna då det finns en skade- och konfliktrisk (Jensen, 2013).  

Lek är en process. I leken har eleverna huvudrollen och bestämmer enligt de didaktiska frågorna 

var, när och hur de leker. Eleverna förfogar även över varför leken sker som den gör. Har 

eleverna kontroll över leken, blir leken bäst. Lekens innehåll och syfte kan ofta variera. Ibland 

går leken ut på att testa gränser och göra saker som en del anser är farliga, som att klättra i träd. 

Här testar eleverna även sin kroppsliga förmåga då de kryper och klättrar (Kane, 2011).  

Andra gånger består leken av saker som eleverna har sett på tv. Här skapas olika former av 

rollekar där de exempelvis bygger upp kojor som ska symbolisera läger. I leken skapar eleverna 
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sociala relationer till varandra. De kommunicerar för att utveckla leken och för att få alla att 

förstå syftet med den (Kane, 2011).  

Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de 

tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. 

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

hela skoldagen (Skolverket, 2017, s. 9). 

Lärarna ska observera leken och ta bort moment som kan störa eleverna i deras kreativitet och 

lekande. Lärarna ska även hjälpa eleverna in i leken och vara med som stöd när det kommer till 

utvecklingen av leken där personalen kan tillföra material och andra saker som underlättar 

elevernas förhållanden. Är man som lärare med som observatör i lekens början kan det öka 

medvetandet om vad leken handlar om, vilket kan vara en positiv effekt då man senare inte 

behöver störa leken (Kane, 2015).  

Elever i fritidshem ska ges utrymme för egen lek och lek organiserad av lärare och 

lärare har en viktig uppgift i att observera processerna mellan eleverna samt stödja 

och utmana eleverna i utvecklingen av leken (Skolverket, 2014, s. 34).  

Kane (2015) har i sin avhandling jämfört skolor från Sverige och England, där studien kretsat 

kring vikten av att ge elever utrymme för lek. Ett av studiens resultat var att i svenska skolor så 

lades en större vikt vid elevernas sociala kompetens i jämförelse med England där leken sågs 

mer som ett fritt beteende och ett val.  

Att skapa utrymme för elevernas lek är viktigt. Att se potential i leken istället för hinder. Om 

personalen är involverad i elevernas lek öppnar det upp dörrar och möjligheter för att utforska 

nya lekområden och platser för eleverna. Personalen kan då få en inblick i hur eleverna leker och 

på så sätt få en tydligare bild av vilka platser som dominerar elevernas lek. Något som skapar en 

trygghet för personalen som slipper att oroa sig för att elevernas lek är farlig (Kane, 2015).  

Dahl (2011) förklarar att aktiviteterna som eleverna själva väljer ofta involverar lek. Denna lek 

har en tendens att ske i avskilda utrymmen där vuxna inte rör sig. Inomhus kan det vara i ett rum 

där eleverna kan stänga om sig. Utomhus sker det gärna så långt bort från vuxna som möjligt för 

att eleverna inte ska bli störda i leken. Leken planeras med noggranna förberedelser och testas 

gärna under flera tillfällen. Lekarna har ofta en specifik utgångspunkt som kommer från musik 

eller film. Här skapas roller för eleverna. Via kommunikation och samspel delas rollerna ut och 

eleverna påbörjar leken. 
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3. Syfte 

Syftet med studien är att undersöka fritidslärarnas upplevelser av rastens betydelse för deras 

uppdrag och yrkesroll.  
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4. Metod 

Studiens undersökningsmetod är kvalitativ och består av semistrukturerade intervjuer. Detta för 

att få en bättre och djupare förståelse kring fritidslärarens upplevelser av rastens betydelse för 

deras uppdrag och yrkesroll. Här behandlas semistrukturerade intervjuer, urval, genomförande, 

intervjuanalys, trovärdighet och etiska aspekter.  

 

4.1 Semistrukturerade intervjuer 

De semistrukturerade intervjuerna och dess frågor var flexibla. Ett antal frågor och följdfrågor 

med bestämda teman fanns att förhålla sig till i en så kallad intervjuguide. Samma frågor ställdes 

till samtliga respondenter, men inte nödvändigtvis i samma ordning. Detta berodde till stor del på 

hur och vad respondenten svarade. För att säkerhetsställa frågornas kvalité genomgick frågorna 

en utvecklingsprocess med pilotintervjuer (Gillham, 2008). Varje intervju pågick under ungefär 

lika lång tid, 15-20 minuter. 

Med hjälp av semistrukturerade intervjuer uppstår enligt Gillham (2008) en balans mellan det 

öppna och det strukturerade. På grund av intervjuformens grad av struktur så främjade den 

studiens analys. De negativa aspekter som finns är tiden som arbetet med transkribering tog samt 

att det krävdes en längre process för att säkerhetsställa att intervjuerna blev bra och användbara. 

 

4.2 Urval 

Vi valde att använda två olika urval, målinriktat urval och snöbollsurval. Utifrån studiens 

forskningsfrågor valdes ett målinriktat urval för att säkerhetsställa respondenternas relevans för 

studien. Med det målinriktade urvalet skapades en samhörighet kring forskningsfrågorna och 

urvalet i studien (Bryman, 2011). Det målinriktade urvalet föll på två verksamma fritidslärare 

som vi lärt känna genom utbildningens verksamhetsförlagda utbildning. Fritidslärarna från det 

målinriktade urvalet fick även frågan om de hade kunskap om andra verksamma fritidslärare i 

området som arbetade med rast och rastverksamhet. Enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne 

(2011) kan personer tillfrågas om de har ytterligare kunskaper om fler personer som kan vara 

relevanta för studien. Detta leder till att man kan få in ytterligare respondenter för att studien ska 

bli mättad. Det här kallas för ett snöbollsurval. Ett snöbollsurval används ofta när man vill hitta 

människor som är relevanta för studiens syfte och när studien handlar om specifika händelser 
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eller sammanhang. En risk som finns med snöbollsurvalet är att personer kan ha kontakt med 

varandra och dela samma erfarenheter och sätt att vara på. Vilket kan leda till att materialet inte 

blir tillräckligt allsidigt och mättat (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). Utifrån snöbollsurvalet 

tillkom ytterligare två respondenter vilket gjorde att vi sammanlagt intervjuade fyra stycken 

fritidslärare. 

 

4.3 Genomförande 

Fritidslärarna kontaktades genom mail och på telefon med en kortare presentation av studiens 

syfte och vilka vi var. De utvalda respondenterna för studien tillfrågades om de vill delta och gav 

sitt godkännande till oss. Nästa steg var att bestämma en tid och en plats för intervju där 

respondenterna gav ett lämpligt förslag. Intervjuerna inleddes med att respondenterna fick läsa 

igenom och skriva under en tillståndsblankett (se bilaga 1) för sin medverkan i studien. Genom 

tillståndsblanketten blev fritidslärarna försäkrade om att studien följde de fyra forskningsetiska 

principerna. Intervjun bestod av tretton frågor där fyra av dessa var öppnande frågor för att få 

igång samtalet. De resterade nio frågorna var riktade mot studiens syfte. En av oss agerade 

intervjuare medan den andra antecknade under intervjuns gång, detta för att kunna ställa 

följdfrågor vid behov. Varje intervju pågick mellan 15–20 minuter och spelades in med hjälp av 

mobiltelefon.  

 

4.4 Intervjuanalys 

I analysarbetet togs inspiration från Rennstam och Wästerfors (2011) tre arbetssätt sortering, 

reducering och argumentering för att skapa en bra analys. Materialet från intervjuerna sorterades 

för att skapa ordning, det reducerades för att skapa koncentration och argumenterades för att 

skapa självständighet i arbetet. Som analysmodell användes Johannessen och Tuftes (2003) 

innehållsanalys där sex steg följdes:  

1. Det insamlade datamaterialet från intervjuerna transkriberades och gjordes om till 

textform.  

2. De transkriberade texterna kodades genom att läsas igenom ett flertal gånger. Under 

läsningens gång antecknades kommentarer på ett blankt papper. Detta gjordes för att hitta 

återkommande termer och andra viktiga iakttagelser som kunde vara förknippade med 

varandra.  
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3. Utifrån kodningen som gjordes utkristalliserades tre stycken teman. Dessa var frihet och 

lek, fritidslärarens kompetens och samverkan. 

4. Under varje tema sorterades en varierande mängd svar och ord från datamaterialet.  

5. Datamaterialet under varje tema granskades och lästes i tur och ordning igenom på nytt 

för att skiftande eller liknande mönster skulle kunna identifieras. 

6. De mönster som framkom utifrån granskningen kopplades till den litteratur och forskning 

som användes i studiens bakgrund. 

 

4.5 Trovärdighet 

Studiens trovärdighet hänger ihop med hur generaliserbar den är. I en kvalitativ undersökning är 

det svårt att generalisera då undersökningens respondenter och deras miljö är av stor betydelse 

för studiens resultat (Ahrne & Svensson, 2011). Då studiens respondenter är av få antal går inte 

studien att generalisera, men det kan ge en inblick i hur fritidslärarna upplever rast och dess 

betydelse för deras uppdrag och yrkesroll. 

Studien har fått liknande intervjusvar från respondenter som kommer från olika skolor och 

miljöer, vilket ökar studiens trovärdighet. Vi är medvetna om att resultatet kunde blivit 

annorlunda om fler skolor från andra platser och kommuner i Sverige hade deltagit. Ahrne och 

Svensson (2011) förtydligar dock att det inte finns några solklara skäl som säger att man ska 

kunna använda studiens resultat på andra platser än där studien är genomförd.  

 

4.6 Etiska aspekter  

Studien har utgått från Vetenskapsrådet (2002) forskningsetiska principer som innehåller 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet betyder att personerna som intervjuar ska ge deltagarna i studien information 

om deras villkor och vad deras uppgift är i studien. Respondenterna ska meddelas att deltagandet 

är frivilligt och att de när som helst kan avbryta sin medverkan i studien. All relevant 

information som har med undersökningen att göra ska förmedlas till respondenterna så de fritt 

kan välja att delta (Vetenskapsrådet, 2002). Syftet med studien förmedlades innan varje intervju 

och deltagarna fick även rättigheterna förklarade för sig. 
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Det andra kravet samtyckeskravet innebär att deltagarnas samtyckte alltid ska erhållas. Är 

deltagarna under 15 år gamla ska även samtycke från vårdnadshavare finnas med 

(Vetenskapsrådet, 2002). I studien som genomfördes var alla personer över 15 år, vilket innebar 

att endast deltagarna själva behövde skriva under tillståndsblanketten. 

Konfidentialitetskravet innebär att inga namn eller platser ska nämnas så att utomstående kan 

lokalisera dessa individer och platser (Vetenskapsrådet, 2002). Detta följdes i den här studien 

genom att namn på personer betecknades som ”namn” eller ”respondent” i transkriberingen och 

namn på skolor betecknas som ”skola”. 

Det sista kravet är nyttjandekravet som innebär att det insamlande materialet som mottagits 

enbart får användas i ett forskningssyfte. Det får inte heller användas för att göra vinst eller i 

andra sammanhang som inte har ett vetenskapligt syfte (Vetenskapsrådet, 2002).  
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5. Resultat 

Syftet med den här studien var att undersöka fritidslärarnas upplevelser av rastens betydelse för 

deras uppdrag och yrkesroll. Genom att utgå från de semistrukturerade intervjuerna redovisas här 

analysen och vårt resultat under tre stycken teman: Frihet och lek, Fritidslärarens kompetens och 

Samverkan. Syftet är kopplat till de tre teman som valts. Med hjälp av kortare utdrag från 

intervjuerna och en analys av dessa åskådliggörs resultatet av studien.  

 

5.1 Frihet och lek 

Samtliga intervjuade fritidslärare upplevde att det viktigaste med elevernas rast var att eleverna 

skulle få känna att detta var deras tid på dagen. Att rasten var ett avbrott i den annars så 

uppstyrda tiden i skolan. Fritidslärarna berättade att på rasten så ska man erbjuda eleverna 

chansen att välja vad de vill göra, framförallt när det kommer till lek. Det ska inte vara någon 

vuxen som bestämmer vad man som elev ska göra. På frågan om hur fritidslärarna ser på 

begreppet rast svarade fritidslärarna: 

 

Fritidslärare 1: Lek, kul, glädje och rekreation. 

 

Fritidslärare 2: En chans att koppla bort lite, göra lite frihet om man säger så. Man 

kan göra vad man känner för, inom vissa gränser såklart. Men lite så känner jag, 

friheten. 

 

Fritidslärare 3: Jag tänker att det är att barnen får välja själva. Det är ingen vuxen 

som styr vad man ska göra. Det är fritt val. Man är fri liksom. Och lek.  

 

Fritidslärare 4: Att det är barnens tid till avkoppling och rörelser från det traditionella 

skolarbetet, de behöver ett avbrott i stillasittandet.”  
 

Två av fritidslärarna upplevde att det sociala samspelet och elevernas relationskapande till 

varandra var viktigt och något som de försökte arbeta med. Under den uppstyrda delen av 

skoldagen så fanns det inte samma möjligheter till att kommunicera och socialisera sig med 

varandra för eleverna. Här var fritidslärarna tydliga med att på rasten finns möjligheterna till 

detta: 
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Fritidslärare 2: Socialt är det viktigt då vi är inne i ett klassrum är det många som 

håller på, nu är vi tysta, nu sitter vi och jobbar i våra matteböcker. Så de får ju inte så 

mycket chans till kontakt på lektionerna. Så det ser jag som jätteviktigt för rasten, att 

eleverna kan göra det. 

 

Fritidslärare 3: Man tänker för lite på hur viktig leken är och relationsskapande och 

sådär. Hur viktigt det är för barnen. Alldeles för lite i skolan. 
 

 

5.2 Fritidslärarens kompetens 

Alla fyra fritidslärarna upplevde att det fanns en tydlig koppling mellan deras kompetens och 

elevernas rast. Vidare förklarade fritidslärarna att det fanns moment under rasten som de hade en 

djupare förståelse för och kunskap kring jämfört med exempelvis klasslärarna. Även här 

nämndes begreppet lek och vikten av lek upprepande gånger. På frågorna som kretsade kring hur 

fritidslärarna såg på att de ofta får ansvar över rasten svarade de: 

 

Fritidslärare 1: Vi har lekteorierna med oss, vi har det som yrkesområde på 

eftermiddagarna. Varför ska vi inte ha det på förmiddagarna då? 

 

Fritidslärare 2: Jag har inget emot det, jag tycker det är helt rätt faktiskt. Det är ju lite 

mer så i vår läroplan att utveckla den sociala kompetensen, som jag tolkat det då. 

 

Fritidslärare 3: Jag tror inte lärarna tycker det är så viktigt med leken och det fria. De 

är mer fokuserade på sina lektioner. 

 

Fritidslärare 4: Jag tycker att det är bra, det är en del av vår kompetens. Ordna 

aktiviteter och en verksamhet. Det är ju ganska likt fritidshemsverksamheten. 

Mycket av det här med sociala samspelet. 
 

På frågan om fritidslärarna använde sig av styrdokumenten när de planerade en aktivitet eller en 

verksamhet på rasten var alla överens om att de inte sitter och kollar varje gång men att de 

någonstans har en tanke med vad de gör:  
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Fritidslärare 4: Jag kan inte påstå att jag sitter med lgr11 och funderar, men det finns 

ju med i bakhuvudet. Men framförallt så tänker vi att det ska vara en allsidig 

verksamhet, att man gör lite utav varje. Försöka ha mycket rörelseaktiviteter så att 

eleverna får röra sig. Men vi kollar igenom att vi har olika slags aktiviteter under en 

längre period. 

 

Fritidslärare 1: Vi har mycket tankar kring leken, sen också elevernas delaktighet vi 

har tagit in vad de vill göra, och vad som behövs. Det är även mycket när vi har 

elevråd, sista elevrådet var endast en punkt som inte handlade om rasten. Det finns 

ett ansvar och någon att prata med, vi har en budget för det och det är lätt att få till en 

förändring. 

 

5.3 Samverkan 

Fritidslärarna var positiva till att ha ett tydligt ansvar under rasten. Detta då fritidslärarna 

upplevde att det var under den tiden på skoldagen som deras kompetens nyttjades på rätt sätt. 

Något som dock var genomgående i intervjuerna var en negativ syn på den samverkan som råder 

under skoltiden mellan lärarkategorierna. Fritidslärare 3 påpekade att resursen som fritidsläraren 

erbjuder under skoldagen kunde utnyttjas på ett bättre sätt, men att detta kräver tid och 

kommunikation mellan de olika lärarkategorierna. Fritidslärare 2 upplevde en maktlöshet när han 

eller hon tilldelades arbetsuppgifter i klassrummen. På frågorna som kretsade kring 

ansvarsfördelningen under skoltiden och rasten svarade fritidslärarna: 

Fritidslärare 1: I mitt fall blev det så för att jag har tagit den, för att jag vill ha den 

(ansvar för rasten). För en gångs skull gör man det man är bra på, oftast hamnar man 

i skolsituationer som man blir liksom, man replikerar någon annans beteende som vi 

inte behärskar fullt ut. Man liksom gör det man ser läraren göra. Då möts inte de 

olika pedagogiska synsätten. De olika pedagogikerna, det är det som är i fokus när vi 

pratar samverkan. Allt annat som schematik och sådant, det är bara samordning, 

ekonomi och sådant. Samverkan är pedagogiska mål, mål, yrkeskompetens och vad 

missar jag där... och det där är vi för dåliga på att mötas. Vi hamnar i situationer och 

då ska du hjälpa klassen och då är det där man hamnar. Rasten ute det behärskar vi 

och jag tycker vi ska vara tydliga med vår kompetens och styra de övriga för att har 

vi rastverksamhet så är det en verksamhet. 
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Fritidslärare 4: För mig är det ju en väldigt tydlig roll, vad jag ska göra (ansvar för 

rasten).  

Fritidslärare 3: Jag tycker att man skulle kunna utnyttja resurserna på ett bättre sätt. 

Vi hade möte nu i veckan just om klass fem, det är så himla mycket. Då blir vi ju 

väldigt efterfrågade. Men man skulle ju kunna använda vår kompetens på ett helt 

annat sätt i skolan. Men då kräver ju också att man har tid att prata med varandra. 

Samverkan som skedde på skolorna mellan lärarkategorierna var olika men tankarna fanns om 

att allt skulle fungera om arbetet utfördes tillsammans. På frågorna som kretsade kring 

fritidslärarnas ansvar och samverkan med övriga lärarkategorier under rasten svarade 

fritidslärarna: 

Fritidslärare 1: Det sker mycket utbyten med idrottsläraren, hur kan vi göra och hur 

kan vi få ut det? Hur möts vi lärare och hur kan vi få ut det som görs inne i 

klassrummen? Rastverksamhet är en typ av samverkan där olika kompetensers möts 

och man drar nytta av vad andra gör. Det handlar om olika pedagogiska perspektiv, 

så att det kan komma eleverna till goda över hela dagen. 

Fritidslärare 4: Vi har värdegrundsvecka varje år som hela skolan arbetar med. Då 

har vi värdegrundslekar, samarbetslekar och fokuserar mer på det på rasten också. Vi 

har även bok/läs vecka på hela skolan, då fokuserar vi på böcker och att läsa. Läsning 

på rasten också. Så vi gör grejer som berör hela skolan och vi kopplar det till 

rastverksamhet. 
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6. Diskussion 

I det här avsnittet behandlas resultatdiskussion och metoddiskussion. 

6.1 Resultatdiskussion  

Resultat visade att fritidslärarna upplevde att rasten var elevernas tid på dagen. När skoltiden 

annars är så uppstyrd så upplevdes rasten som ett avbrott där elevernas fria vilja och lek ska stå i 

centrum. Eleverna ska få välja aktiviteter och sysselsättning på egen hand utan att någon vuxen 

bestämmer vad eleverna måste göra. Något som stämmer överens med Pellegrini och Smith 

(1993) sätt att se på elevernas rast, detta då de beskriver det som att rasten är en plats där fria 

valmöjligheter ska finnas.  Det blev tydligt för oss hur viktigt fritidslärarna tyckte att leken var 

för eleverna då samtliga fyra fritidslärare återkom till begreppet under intervjuernas gång.  

När man som fritidslärare beskriver och ser på leken som fri så finns det flertalet faktorer att ta 

ställning till och fundera kring. Kane (2015) beskriver det som att när eleverna får bestämma och 

det inte finns några planerade lekfulla aktiviteter från fritidslärarna så väljer ofta eleverna lekar 

som inte har några strikta ramar att förhålla sig till. I den lekfullhet som uppstår hos eleverna när 

de väljer självvalda aktiviteter så finns det ett lärande som fritidsläraren kan fånga upp, lyfta 

fram och ta till vara på. Det behöver inte nödvändigtvis vara så att eleverna känner sig fria i 

leken bara för att den beskrivs som fri. Detta eftersom många av eleverna mestadels väljer att 

hänga med i lek och inte har något inflytande över hur den ser ut (Kane, 2015). Vuxenledda 

aktiviteter kan vara viktiga för eleverna som väljer en sådan passiv roll. Kane (2015) skriver i sin 

avhandling att om personalen väljer att involvera sig i elevernas lek så skapar det möjligheter för 

personalen att få en inblick i hur eleverna leker och vad eleverna behöver utveckla i sin lek.  

Om man som lärare beskriver leken som eleverna får styra själva som fri, så blir den vuxenledda 

aktiviteten något helt annat för eleverna. All lek kan inte ses som fri då den är olika fri beroende 

på elevens status, elevens personlighet och vid vilket tillfälle den sker (Kane, 2015). För att 

leken verkligen ska upplevas som fri av eleverna så krävs det enligt oss att fritidslärarna är 

noggranna med sitt ordval och språk kring leken. Att man tar till vara på varandras erfarenheter 

och skapar en gemensam syn genom kommunikation.  

Vi anser att leken på rasten är ett bra tillfälle för lärande om den sker på rätt sätt och i rätt miljö. I 

sin avhandling beskriver Rönnlund (2013) skolgården som en plats där eleverna utvecklar sina 
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identiteter. Något som enligt oss kan vara svårt att göra i en styrd skolmiljö. Hammarsten (2012) 

menar att det går att få in ämneskunskap så som naturvetenskap och matematik i elevernas 

utevistelse utan att eleverna reflekterar över att de faktiskt lär sig. Satsar man som skola på att ha 

en bra skolgård så har det visat sig ge 50 procents bättre koncentrationsförmåga i klassrummet 

efter avslutad rast, i jämförelse med de elever som fått ha sin rast i en sämre och oinspirerad 

miljö (Oswald, 2015).  

Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de 

tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. 

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

hela skoldagen (Skolverket, 2017, s. 9).  

En annan slutsats vi dragit utifrån intervjuerna är att fritidslärarna upplevde en tydlig koppling 

mellan deras kompetens och elevernas rast. Fritidslärarna beskrev det som att utifrån vad rasten 

ska bestå av, enligt dem själva, så fanns där en tydlig koppling mellan leken, det sociala 

samspelet och fritidshemmets kapitel fyra i läroplanen. De upplevde även att fritidslärare har en 

bättre och djupare förståelse kring vikten av lek och det sociala samspelet i jämförelse med en 

klasslärare. Det baserades på att det ingår mer av det informella lärandet i en fritidslärares 

utbildning än vad det gör i klasslärarens. 

En fråga som Hansen Orwehag (2015) ställer sig är om fritidsläraren kan vara fritidslärare under 

skoldagen eller om hen måste försöka efterlikna rollen som en "vanlig" klasslärare? Detta då 

rollerna skiljer sig väldigt mycket åt, även om både klassläraren och fritidsläraren nu mera 

undervisar. Trots att båda yrkesrollerna undervisar så skiljer sig lärandemetoderna och 

förhållningssätten åt. Rohlin (2011) menar att fritidsläraren måste utgå från kunskaperna som 

han eller hon bär med sig och bidra med en annan blick, snarare än att försöka smälta samman 

med skolan. Fritidsläraren ska skapa kompletterande lärmiljöer och sätta kunskapen i kroppen 

hos eleverna med hjälp av hennes eller hans kompetens och kunskaper i bland annat praktisk-

estetiska lärprocesser.  

Något Hansen (1999) beskriver i sin avhandling är att fritidslärarens roll länge varit otydlig i 

skolan. Detta är i vår mening inte så konstigt med tanke på bristen på tydliga skrivningar om den 

i styrdokumenten. Men det som fritidslärarna i vår studie upplevt är alltså att rasten ger dem en 

möjlighet att använda sin kompetens på ett sätt som faller sig naturligt. Detta istället för att 

enbart placeras som en hjälplärare i ett klassrum och sammanhang där fritidslärarens kunskaper 
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kan vara bristfälliga. Rollen som ansvarig för rasten och rastverksamheten verkar enligt 

fritidslärarna ha varit frivillig och något som fritidslärarna uppskattat. Enligt Haglund (2005) har 

yrkesrollen en förmåga att skifta när man som fritidslärare går mellan verksamheterna. 

Fritidslärarna i den här studien tycks dock uppleva det som att ansvaret på rasten ha gett dem en 

röd tråd genom hela deras arbetsdag. Fritidslärare 1 beskriver det på ett bra sätt genom att säga 

att: ”Vi har lekteorierna med oss, vi har det som yrkesområde på eftermiddagarna. Varför ska vi 

inte ha det på förmiddagarna då?” 

Samtliga fritidslärare upplevde det som positivt att de fått ett ansvar över rasten. Rasten sågs som 

en bra arena för att fritidsläraren skulle få använda sin kompetens på rätt sätt. Det fanns negativa 

synpunkter på hur samverkan på fritidslärarnas skolor såg ut, men då inte under rasten. Det var 

istället under den övriga obligatoriska skoltiden som två av fritidslärarna upplevde att deras 

samverkan med klasslärarna var bristfällig. Detta beskrevs som att fritidslärarna och resten av 

skolan är alldeles för dåliga på att kommunicera och ta sig tid till att möta varandra mellan 

verksamheterna. Att kunna kommunicera och dra nytta av varandras erfarenheter är enligt oss en 

förutsättning för att skolans verksamhet ska fungera, olika kompetenser finns där för att 

underlätta för elevens hela dag. 

I dagsläget finns det dock inget i styrdokumenten som beskriver fritidslärarens funktion och 

arbete under den obligatoriska skoltiden mer än att det är rektorns ansvar att schemalägga och 

utforma fritidslärarens roll i skolan. Detta resulterar i att fritidslärarens arbetsuppgifter skapas 

utifrån vad skolan har för behov (Hansen Orwehag, 2015). En av anledningarna till att 

samverkan mellan skolan och fritidshemmen ofta brister är att skolan prioriteras före eftersom 

den är lagstadgad, något som fritids inte är. En annan anledning kan vara att skolledare inte har 

någon kompetens kring fritidshemmet och fritidshemmets uppdrag, vilket leder till att 

verksamheten tas på mindre allvar än den övriga skolan. Skillnader och svårigheter uppstår 

mellan skolan och fritidshemmet då de utgår från olika pedagogiska teoretiska idéer. 

Fritidshemmet lär i större grad ut i informella sammanhang. Skolan använder sig i sin tur av 

strukturerad kunskapsmätning och ett formellt lärande (Pihlgren, 2015).  

En bra samverkan är nödvändig för att ge eleverna den kunskap och kompetens som krävs i 

dagens samhälle. Detta gör att höga krav ställs på samtliga professioner (Pihlgren, 2015). Kanske 

då inte minst på fritidsläraren eftersom hen enligt Hansen Orwehag (2015) kan ha upp till fyra 

olika positioner under en skoldag beroende på hur behovet på skolan och relationen mellan 

lärarkategorierna ser ut. Det faller i stor utsträckning på fritidsläraren att ta hand om de mer 
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praktiska momenten under skoldagen medan det teoretiska sköts av klassläraren (Haglund, 

2005). Moment som faller sig naturligt för fritidsläraren och som i den här studiens fall har 

uppfattats som något positivt.  

Fritidslärare 4 berättade att skolan hade en vecka varje år där de arbetade med värdegrunden. 

Under den här veckan genomsyrade fokus på värdegrunden hela skoldagen, inklusive rasten. På 

rasten genomfördes bland annat samarbetslekar och värdegrundslekar. Vi upplevde detta som 

intressant då värdegrunden är en stor del av det gemensamma uppdraget som alla som arbetar i 

grundskolan har (Skolverket, 2017). Holmberg (2011) menar att eleverna kommer från skiftande 

förhållanden med olika sätt att se på normer och värden. För att förebygga konflikter och 

kränkande behandling i elevernas sociala samspel så behöver fritidslärarna och den övriga skolan 

utveckla tydliga ramar i sitt värdegrundsarbete.  

Det anser vi att skolan som fritidslärare 4 arbetar på har lagt en grund till genom att anordna en 

värdegrundsvecka. Något som sammanfattningsvis står klart för oss är att rasten fyller många 

funktioner, bara den utformas på rätt sätt och i en passande miljö. Fritidsläraren har en arena att 

använda sin kompetens på, eleverna har en tid på dagen som är deras och skolan har en möjlighet 

att arbeta med det gemensamma uppdraget.  

 

6.2 Metoddiskussion 

För att uppfylla syftet med studien var en kvalitativ metod ett naturligt val eftersom den 

fokuserar mer på ord än siffror (Bryman, 2011). Urvalen som gjordes gav oss relevanta 

respondenter för vår studie. Det målinriktade urvalet på de två första fritidslärarna föll väl ut och 

intervjuerna blev av bra kvalité. Som beskrivet under rubriken urval så beslutade vi oss för att 

sedan genomföra ett snöbollsurval.  Enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) så finns det en 

risk att ett snöbollsurval leder till att svaren blir identiska då personerna kan känna varandra och 

ha liknande tankar, vilket kan leda till att informationen inte blir tillräcklig. Detta till trots så 

upplevde vi att fritidslärarnas kunskaper och erfarenheter var en tillgång för vår studie och gav 

oss en klar bild av hur det såg ut i verksamheterna och på de olika skolorna. Även om samtliga 

fritidslärare på ett eller annat sätt arbetade med rasten så skiljde sig utformningen och 

omfattningen. Ingen av fritidslärarnas tjänster var den andra så pass lik så att vi inte fick 

varierade svar på våra frågor. 
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När det kommer till kritiska reflektioner fanns det några. Exempelvis kunde syftet slagits fast 

snabbare än vad det gjorde. Detta för att ge oss tydligare riktlinjer att utforma intervjufrågor 

ifrån. Vi upplevde att några av frågorna som ställdes under intervjuerna i efterhand inte gav oss 

något material som matchade vårt syfte, eftersom detta hade ändrats fram och tillbaka under en 

längre tid. Något vi upplevde som positivt i intervjufasen var dock att vi fått möjligheten att 

intervjua duktiga och intresserade fritidslärare som gav oss gott om material att använda. 

I efterhand har vi reflekterat kring om det hade varit ett bättre val för studien att ha observationer 

i den inledande fasen. Det hade gett oss en klarare bild av fritidslärarnas roll och rastens 

utformning. Resultatet hade troligen blivit att vi haft mer material när vi skrev ihop 

intervjufrågorna. Vi har dock gott om erfarenhet av rast och rastverksamhet för att kunna bilda 

oss en egen rättvis uppfattning och relevanta intervjufrågor. En annan reflektion var att vi kunde 

genomfört fler intervjuer för att få en större variation på svaren och även ha utrymme för bortfall.  

Vi upplever det svårt att avgöra om man hade kommit fram till något annat resultat vid 

användandet av en annan metod. Hade en kvantitativ studie genomförts med samma syfte tror vi 

att den hade varit betydligt mer bristfällig då det finns en risk för misstolkningar. Djupet och den 

relativt klara förståelsen för respondenternas olika svar hade troligtvis gått förlorat. Det material 

vi arbetade fram under studien kunde gjorts på ett bättre sätt men vi är nöjda med resultat på 

studien eftersom vi fått tydliga svar på våra frågeställningar och därigenom uppfyllt syftet med 

studien.  
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7. Sammanfattning  

I vår kvalitativa studie genom semistrukturerade intervjuer ville vi få kunskap kring 

fritidslärarnas upplevelser av rastens betydelse för deras uppdrag och yrkesroll. Resultaten visar 

att det viktigaste med elevernas rast är att de får leka fritt och att det är deras tid på dagen. 

Chansen till socialt samspel och utvecklandet av relationer ska främjas och det görs via 

rastverksamhet. Fritidslärarna upplevde en tydlig koppling mellan rasten och deras uppdrag. Här 

nämndes leken som en viktig del för fritidslärarna då den står tydligt beskriven i läroplanens 

kapitel fyra. Resultatet visade att ansvaret över rasten upplevdes som något positivt för 

fritidslärarna. Detta då samverkan och yrkesrollen under den övriga obligatoriska skoldagen 

kunde uppfattas som bristfällig och otydlig. Fritidslärarna nämnde att samarbete och 

kommunikation var viktiga delar för att samverkan ska fungera. 

 

7.1 Framtida forskning 

En framtida kvalitativ forskningsstudie med en kombination av observationer och intervjuer hade 

kunnat undersöka hur eleverna upplever sin rast och vad de tycker den fyller för funktion i deras 

skoldag. Den som genomför studien hade genom detta kunnat jämföra om eleverna ser leken och 

det sociala samspelet som lika viktigt som fritidslärarna i den här studien tycks göra.  

 

 

 

  



24 
 

8. Referenslista 

Aalto, I. (2014, 5 oktober). Rastaktivisten. Lararnasnyheter.se. Hämtad från 

http://www.lararnasnyheter.se/fritidspedagogik/2014/10/05/rastaktivisten 

Ahrne, G., & Svensson, P. (2011). Att designa ett kvalitativt forskningsprojekt. I Ahrne, G & 

Svensson, P (red) (2011). Handbok i kvalitativa metoder. Malmö: Liber. 

Almén, M., & Jonsson, O. (2014, 6 juni). Rapport från rastaktivisterna. Fritidspedagogik.se. 

Hämtad från http://www.fritidspedagogik.se/?id=291 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder (2. Uppl.). Stockholm: Liber. 

Eriksson-Zetterquist, U., & Ahrne, G. Intervjuer. I Ahrne, G & Svensson, P (red) (2011). 

Handbok i kvalitativa metoder. Malmö: Liber. 

Dahl, M. (2011). Barns sociala liv på fritidshemmet. En studie om praktikgemenskaper och 

alliansbildning i egenstyrda aktiviteter (Licentiatavhandling, Göteborgs universitet, Göteborg). 

Gillham, B. (2008). Forskningsintervjun: tekniker och genomförande (1. uppl.). Lund: 

Studentlitteratur.  

Haglund, B. (2005). Traditioner i möte. En kvalitativ studie av fritidspedagogers arbete med 

samlingar i skolan (Doktorsavhandling, Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik och 

didaktik). 

Hansen, M. (1999). Yrkeskulturer i möten – läraren fritidspedagogen, läraren och samverkan. 

(Doktorsavhandling, Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik och didaktik). 

Hansen Orwehag, M. (2015). Fritidshemspedagogiken och skolan. I Pihlgren, A (red) (2015) 

fritidshemmet och skolan – det gemensamma uppdraget. Lund: Studentlitteratur. 

Hammarsten, M. (2012). Ut och lek!. I: Bengts, M & Gårdsäter, H. (red.) (2012). Fullt av lek: 

om att ge utrymme för skolbarns lek. Stockholm: Lärarförbundets förlag.  

Holmberg, L. (2011). Styrningen av fritidshemmet. I Pihlgren, A. (red) (2011) Fritidshemmet – 

fritidslärarens uppdrag på fritidshemmet och i skolan. Lund: Studentlitteratur. 

Jarrett, S.O. (2015). Recess and Learning, research on the Effects of recess on Children and 

Teachers. Johnson, J.E., Eberle, S.G., Henricks, T.S. & Kuschner, D. (red.) (2015). The 

handbook of the study of play vol 2 (s. 299-318). Lanham: Rowman & Littlefield Publishers. 

http://www.lararnasnyheter.se/fritidspedagogik/2014/10/05/rastaktivisten


25 
 

Jensen, M. (2013). Lekteorier (1. uppl.). Lund: Studentlitteratur.  

Johannessen, A., & Tufte, P. A., (2003) Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Malmö: 

Liber. 

Kane, E. (2011). Den livsviktiga leken. I Pihlgren, A. (red.) (2011) Fritidshemmet – 

fritidslärarens uppdrag på fritidshemmet och i skolan. Lund: Studentlitteratur. 

Kane, E. (2015). En lekande skola. I Pihlgren, A (red) (2015) fritidshemmet och skolan – det 

gemensamma uppdraget. Lund: Studentlitteratur. 

Kane, E. (2015). Playing practices in school-age childcare: An action research project in 

Sweden and England. Doktorsavhandling, Stockholm universitet, Stockholm.  

Lundgren, U. (Red.). (1996). Pedagogisk uppslagsbok: från A till Ö utan pekpinnar. Stockholm: 

Lärarförbundet. 

Utbildningsradion (Regissör). (2011). Friare kan ingen vara- Det händer på rasten [Film]. 

Sverige: Sveriges Utbildningsradio. 

Osswald, H. (2015). Utomhus: få det att fungera (1. uppl.). Stockholm: Natur & kultur. 

Pellegrini, A. D., & Smith, P. K. (1993). School recess: Implications for education and 

development. Review of educational research, Vol. 63, pp. 51-67. 

Pihlgren, A.S. (red.) (2011). Fritidshemmet: fritidlärares uppdrag på fritidshemmet och i skolan 

(1. uppl.). Lund: Studentlitteratur.  

Pihlgren, A.S. (red.) (2015). Fritidshemmet och skolan: det gemensamma uppdraget (1. Uppl.). 

Lund: Studentlitteratur. 

Pihlgren, A.S. (2017). Fritidshemmets mål och resultat: att planera och utvärdera. Lund: 

Studentlitteratur.  

Rennstam, J., & Wästerfors, D. (2011). Att analysera kvalitativt material. I G. Ahrne & P. 

Svensson. Handbok i kvalitativa metoder. Stockholm: Liber.  

Rohlin, M. (2011). Fritidspedagogik och lärande. I Pihlgren, A. (red.) (2011) Fritidshemmet – 

fritidslärarens uppdrag på fritidshemmet och i skolan. Lund: Studentlitteratur. 

Rönnlund, M. (2013). Schoolyard stories. Processes of gender identity at a ‘childrens’place. 

Childhood. DOI: 10.1177/0907568213512693. Published online 10 December 2013. 



26 
 

Sandberg, A. (2008). Miljöer för lek, Lärande och Samspel (1. uppl.). Lund: Studentlitteratur.  

Schröder, M., & Tuisku, J. (2013). Fritidshemmets uppdrag: ett helhetsperspektiv på elevens 

utveckling och lärande. Stockholm: Liber.  

Skolverket (2017). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. 

Stockholm: Skolverket.  

Skolverket (2014). Skolverkets allmänna råd med kommentarer. Fritidshem. Stockholm: 

Skolverket. 

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. Hämtad 28 maj, 2018, från 

http://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

9. Bilaga 1 

Tillståndsblankett 

Hej! 

Våra namn är Markus Eriksson och Jesper Karvik. Vi är två studenter från Högskolan för lärande 

och kommunikation i Jönköping. Just nu går vi vår sista termin på programmet Grundlärdare 

med inriktning arbete i fritidshem. Vi håller på att skriver vårt examensarbete och vårt arbete 

kommer att handla om fritidslärarnas roll i rasten och rastverksamheten.  

För att få en djupare syn på detta behöver vi intervjua fritidslärare och få en bild i vad de gör på 

rasten och hur det fungerar på olika skolor. Varför ser ansvarsfördelning ut som den gör och vad 

används rasten till. 

Undersökningen kommer att gå till på följande sätt, intervjuer kommer att ske med ett antal 

fritidslärare på olika skolor i närområdet. Intervjuerna kommer att spelas in och materialet 

kommer sedan att transkriberas och analyseras.  

Deltagandet är helt frivilligt i förhållande till de etiska reglerna. Det insamlade materialet 

kommer bara att användas till forskningens ändamål. Medverkandet och skolorna kommer vara 

avidentifierat, vilket betyder att inga utomstående kommer veta vem deltagit eller vilken skola 

som varit deltagande i undersökningen.  

När examensarbetet är godkänt kommer det att publiceras på portalen DIVA, och forskningen 

kommer då offentlighetsgöras för andra, som kommer kunna ta del av forskningsarbetet. 

Vi skulle vara tacksamma och glada om du valde att medverka och vi vet att det kommer att 

hjälpa oss till ett bättre examensarbete.  

Har du några övriga frågor eller funderingar kring vårt arbete och din medverkan? 

Hör gärna av dig till oss! 

 

 

 

 

 



 
 

Markus Eriksson     Jesper Karvik 

 0735076682     0705698379 

Erma1522@student.ju.se    Kaje1511@student.ju.se 

Underskrift     Underskrift   

 

                                                                                                                  

 Jag godkänner här med min medverkan:  

Namn:______________________________________________________ 

Datum: ____________________________________________________ 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor 

• Hur många raster har eleverna per dag? 

• Vilka tider har eleverna rast? 

• Vilka raster deltar du på något sätt i? 

• Vad gör du som fritidslärare på rasten? 

• Vad är anledningen till att du/ni började arbeta med rastverksamhet? 

• Hur ser du på rast? 

• Vad är viktigt med rast? 

• Om du fick chansen att ändra på något i dagens utformning av rast och dess innebörd, hur 

skulle det enligt dig se ut då?  

• Hur ser ansvarsfördelningen ut under rasten bland pedagogerna? 

• Rast är inte en del av våra styrdokument i dagsläget, hur ser du på det? 

• När du/ni planerar en rast och dess aktiviteter, utgår ni på något sätt från våra 

styrdokument? 

• Hur ser du på att fritidslärarna ofta får ansvar över rasten och rastverksamheten? 

• Fritidslärare fungerar ofta som hjälplärare i deras yrkesroll, hur ser du på det? 
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