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SAMMANFATTNING 

Studien har som syfte att skapa kunskap om vad rastverksamhet kan bidra till utifrån 

fritidslärares erfarenheter. Rastverksamhet har blivit allt vanligare med tiden och vi ville 

undersöka hur det kommer sig att det blivit så populärt och vad syftet med rastaktiviteter 

är. Vi ville även ta reda på vad rastaktiviteter bidrar med, vad gäller barns lärande och 

utveckling. Studien är konstruerad ur ett sociokulturellt perspektiv med fokus på 

kommunikation och samspel. Detta för att undersöka vad fritidslärare säger om aktiviteter 

på rasten och vad de erbjuder barnen på sina skolor. Detta är en kvalitativ studie gjord med 

observationer och intervjuer som metod. Vi har genomfört observationer för att se hur 

fritidslärare förhåller sig till barnen under rastaktiviteter på en skola, för att sedan kunna 

forma intervjufrågor utifrån observationerna Vi har intervjuat fritidslärare som aktivt 

arbetar med rastaktiviteter på sina skolor. Resultatet visar att fritidslärare och barns 

delaktighet i lekar skapar en mer meningsfull och glädjande rast. Rastverksamhet minskar 

även antalet konflikter som tas med in i klassrummet och lärarna kan påbörja lektionen på 

en gång. Rastverksamhet och rastaktiviteter leder till att skolorna får ett tryggare socialt 

klimat.    
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1. Inledning 

Det finns inte mycket forskning om rastverksamhet och vad den egentligen syftar till. Därför 

vill vi utforska vad olika skolor har att erbjuda för rastverksamhet. Vi har upplevt att 

rastverksamhet är något som bara växer och blir större. Fler skolor använder sig av 

rastverksamhet såsom rastaktiviteter och därför vill vi undersöka vilket ändamål skolorna har 

med rastaktiviteter. I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet1  

(Skolverket, 2015) framgår det: 

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, 2015, s. 9) 

De erfarenheter vi fått från den verksamhetsförlagda utbildningen är att skolorna inte har en 

organiserad satsning på att arbeta med rastverksamhet trots att den växer och fler skolor väljer 

att arbetar med detta. Vi vet därför inte vad rastverksamhet tillför till skolan och barnen, men 

enligt Skolverket (2015, s. 7) är skolans uppgift att barnen inhämtar och utvecklar ny kunskap- 

utbildningen och att främja lärandet till en livslång lust att lära. Det är också dessa ledord som 

vi tror ligger till grund för utformningen av rasten. 

Rohlin (2011, s. 132) konstaterar att rasten kan ge barn både positiva och negativa känslor och 

att det är en tid på dagen då relationerna mellan barnen ställs på prov. En del barn kan ha svårt 

att komma in i gemenskapen och det kan också leda till uteslutning och mobbning. Rohlin 

(2011, s. 133) nämner att det händer mycket under rasterna som lärare kanske inte alltid ser 

eller är medvetna om. Kan då en fritidslärare som håller i rastaktivitet kännas som en trygghet 

för barnen? Vad är skolans egentliga syfte med rastverksamhet? 

Att barn behöver röra på sig är ingen nyhet. Den rådande samhällsdebatten präglas av att barn 

blir allt mer stillasittande och det är ett viktigt ämne som lyfts. I tv-programmet “Gympaläraren” 

på SVT talas det mycket om att barn rör sig för lite och inte bara under idrottslektionerna 

(Morland & Pesikan, 2016). I lärarnyheterna finns en intervju skriven av Aalto (2014, 5 

oktober) som lyfter fram att det många inte tänker på, är att rasterna utgör ca 20 % av barnens 

skoldag. Det framkommer också i intervjun att på rasterna förväntas barnen hitta på egna 

aktiviteter, men det är inte alla som klarar av den uppgiften (Aalto, 2014, 5 oktober). Lärare 

som jobbar inom skolan måste finnas där för att hjälpa till. Vi har uppfattat att det sker olika 

former av lärande i rastverksamhet och anser att rastverksamhet behöver lyftas upp inom 

skolan. Med den här studien vill vi fördjupa våra kunskaper om rastverksamhet och undersöka 

vad rastaktiviteter medför. Studien riktar sig till alla som arbetar inom skolväsendet men också 

till allmänheten som vill veta mer om rastverksamhet, vad det kan bidra till, både för skolan 

och barnen.  

                           
1 Benämns i fortsättningen som Läroplanen. 
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1.1 Syfte 

Syftet är att skapa kunskap om vad rastverksamhet kan bidra till utifrån fritidslärares 

erfarenheter. 

 

1.2 Frågeställningar 

 Vad säger fritidslärarna om syftet med sin rastverksamhet? 

 Vad beskriver fritidslärare att rastaktiviteter bidrar med, vad gäller barnens lärande och 

utveckling? 

 Hur förhåller sig fritidslärarna och lärarna till barnen på rasten, på skolor med 

rastverksamhet? 
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2. Bakgrundsbeskrivning 

I arbetet nämns både rastverksamhet och rastaktivitet. Vår definition av rastverksamhet har vi 

hämtat från Almén och Jonsson (2014, 6 juni) som beskriver rastverksamhet som ett organiserat 

arbetssätt där fritidslärare arbetar tillsammans med barnen och utvecklar rasten till en bättre 

lek- och lär miljö. Fritidslärarna och barnen skapar tillsammans nytt lekmaterial till skolgården 

som leder till ökad möjlighet till lek och rörelse i olika sammanhang. Fritidslärare som är ute 

på rasten kan till exempel ha sin samverkan med skolan genom att hålla i rastverksamhet, de 

planerar och genomför rastaktiviteterna. Rastaktivitet menar vi är aktiviteten i rastveksamhet 

som någon av fritidslärarna har fått i uppdrag att utforma till rasten, som de likaså deltar i med 

barnen samt ser till att den fungerar. En rastaktivitet kan exempelvis vara en lek eller 

samarbetsövningar där barnen får ha roligt och utmana sig själva och varandra. Det är inte 

meningen att lägga över ansvaret på barnen utan det är fritidslärarens uppgift att leda 

rastaktiviteten. Det finns även lärare som kallas rastvakt eller rastvärd under rasterna, de har 

samma uppgift men benämns olika på olika skolor. De går runt och tittar om det uppstår bråk 

eller konflikter som de kan hjälpa till att lösa men de medverkar inte i rastverksamheten. 

 

2.1 Rast 

Ordet rast finns inte i varken Läroplanen (2015) eller Skollagen (2010:800) dock kan man finna 

i Läroplanen (2015, s. 10) under rubriken ‘God miljö för utveckling och lärande’ att “skolan 

ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att 

lära“. Barn har många raster under en skoldag, det är då viktigt att de känner sig trygga att gå 

ut på rast, och under rasten få chans att utveckla  sina kompisrelationer. 

Om vi går längre tillbaka i tiden noteras uttrycket rast tidigast år 1533 i Wittenbergs statuter 

som uppmärksammas av Hall (1924). Uttrycket lunchrasten nämns ytligt av Hall (1924) och 

definieras som den tiden på dagen då barnen var lediga. Brolén (refererad i Högman & Nilsson, 

2009, s. 15) anger att det formulerades tydligt i skolordningen från 1946 att det var nödvändigt 

för barn att på bestämda timmar ägna sig åt oskyldiga lekar och förströelser. Om lekarna inte 

var för högljudda var de ibland tillåtna i skolan, annars utövades de på en särskild plats nära 

skolan. Lekarna fick dock inte vara allt för slappa eller tröttande, de skulle vara måttfulla. 

Skolordningen bestämde att barnen skulle övervakas av en av lärarna. Avbrottet i skolarbetet 

skulle dock vara inom rimliga gränser. Detta för att inte vänja barnen vid att vara sysslolösa. 

Rasterna beviljades två gånger i veckan, onsdagar kl. 14.00 samt lördagar kl. 15.00. Varför det 

endast beviljades två gånger i veckan framkom inte. 

Hall (1924) hävdar att efter den förnyade stadgan i folkundervisningen 1921, tydliggjordes att 

en lämplig plats måste ordnas för barnens lekar. Platsen för lekarna skulle även vara inhägnad 

med stängsel. Barnens rätt till pauser mellan lektionerna hade också styrts upp. Hall (1924) 

redogör att varje lektion borde vara 45 minuter och rasterna mellan 10 och 15 minuter. Efter att 

barnen haft tre lektioner skulle de ha en längre rast på minst en timme. Stadgan gav även läraren 

i uppdrag att “vaka över sina lärjungars seder och uppförande” (Hall, 1924). Detta innebar att 

läraren skulle vakta över barnen, både under lektionstid samt under den lediga tiden, vill säga 

rasten. 

Lundgren (1996) förklarar rasten på följande sätt: 
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Rast är den tid mellan lektionerna då eleverna inte undervisas. Det finns inga 

centrala bestämmelser om rasternas omfattning, utan varje skola får själv 

besluta om detta. I lärarens anställningsavtal finns bestämmelser om i vilken 

utsträckning de har rätt till raster. (Lundgren, 1996, s. 499) 

Citatet ovan tolkas som att barnens rast bestäms när lärarna har behov till sin rast, barnen får 

själva inte vara med och bestämma när de vill ha rast, utan måste följa lärarnas tider. Lundgren 

(1996, s. 499-500) menar att rasten har en pedagogisk betydelse för barn och inte enbart är 

inlagda pauser. Det är ett tillfälle till att umgås med andra och få ytterligare kunskaper än den 

man lär sig under lektionstid. 

Björklid (2005, s. 117) tar upp skolgårdens betydelse, och förklarar att rasten skapar emotionell, 

social och motorisk utveckling för barn. Det är viktigt att komma ut på rasten för att leka och 

då måste skolgården erbjuda lockande aktiviteter. Björklid (2005) nämner också att det är 

viktigt för hälsan och välbefinnandet att röra på sig. Om barn får för lite frisk luft kan det leda 

till trötthet, koncentrationssvårigheter och irritation. Om barnen istället går ut på rast får de 

möjligheten att springa av sig och inhämta nytt syre samtidigt som de leker med sina kamrater. 

Björklid (2005, s. 169) förklarar också att lärandet inte äger rum på någon specifik plats, utan 

människor lär sig i både formella miljöer, som syftar till klassrumsmiljöer, och informella 

miljöer. Båda lärandeprocesserna är lika viktiga att ta hänsyn till och de informella miljöerna 

är oftast utomhus. Rasten vilket oftast består av lek, är viktig i och med att det är på rasten som 

barn utvecklas socialt, känslomässigt och motoriskt och lärare finns där för att hjälpa till. 

I Aaltos (2014, 5 oktober) intervju berättar hon om fritidspedagogen Olof Jonsson, som startat 

rastverksamhet på sin skola, och hans glädje över att han kan samverka med skolan på det här 

sättet genom att finnas ute på rasterna. Han vill peka på att rasten har en stor betydelse för barns 

lek och är ett bra komplement till lärandet inne i klassrummet. Olof Jonsson uttrycker att 

rastverksamhet är viktigt för att barn ska få chansen att öva på sociala relationer och det 

motverkar även utanförskap, som många skolor arbetar mot. I Fritidshemmet: lärande i samspel 

med skolan (Skolverket, 2011b, s. 9) står det att skolan skall sträva efter att erbjuda alla barn 

daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen. Rasten kan få fler barn att röra på sig och 

lära sig nya saker när de aktiverar sig tillsammans. 

 

2.2 Fritidshemmets uppdrag 

Rohlin (2013, s. 14) uppmärksammar att Sveriges regering år 2007 gav nya direktiv om en ny 

lärarutbildning för fritidspedagoger. Detta innebar att lärarutbildningen förkortades från tre och 

ett halvt år till tre år. Numera är det en grundlärarutbildning med ämnesanknytning i de praktisk 

estetiska ämnena och benämns grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem men som ofta 

förkortas till fritidslärare. Eftersom vår utbildning är den sistnämnda kommer det i arbetet 

skrivas fritidslärare. Vi kommer också skriva lärare, vilket förklarar övriga vuxna som arbetar 

inom läraryrket med olika benämningar som till exempel grundlärare förskoleklass årskurs 1-3 

och grundlärare årskurs 4-6. 

Hippinen (2011, s. 37) menar att i grunden är fritidshemmets uppdrag okomplicerat. 

Fritidshemmen finns för att föräldrar behöver omsorg för sina barn som är emellan sex och tolv 
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år. Hösten år 2015 var det cirka 461 900 av alla sex- till nioåringar som var inskrivna på 

fritidshemmen (Skolverket, 2016).  

I Skollagen (SFS, 2010:800, kap. 14, 2 §) står det att ”[...] fritidshemmet ska främja allsidiga 

kontakter och social gemenskap”. Skolverket (2011b, s. 16) menar dock att fritidshemmet har 

haft och kan i dagsläget ha svårt att förklara och beskriva fritidslärares professionella 

kompetens på grund av att yrkesidentiteten kan vara otydlig.   

Schröder & Tuisku (2015, s. 15) påpekar att fritidshemmet ska komplettera skolan tids- och 

innehållsmässigt. Författarna förklarar vidare att fritidshemmet kompletterar skolan tidsmässigt 

genom att erbjuda barnen pedagogisk verksamhet den delen av dagen som barnen inte vistats i 

den obligatoriska skolan och under loven. Den innehållsmässiga kompletteringen menar 

Schröder & Tuisku (2015, s. 15) är att fritidshemmet ger barnen andra erfarenheter, samt 

kunskaper de normalt sett inte får från den obligatoriska skolan. Detta genom att fritidshemmet 

bjuder in barn till lek för att lära sig mer om omvärlden. De allmänna råden med kommentarer 

för fritidshemmet2 (Skolverket, 2014, s. 32) menar att personalen som arbetar på fritidshemmen 

skall utgå från samspelet i barngruppen och barnen ska få chans att utveckla sin förmåga att 

kommunicera och lyssna till varandra. Barnen ska även få öva på att tolka och förstå andras 

synpunkter och deras sätt att uttrycka sig. I de allmänna råden (Skolverket, 2014, s. 33) framgår 

också att barnens behov varierar, personalen bör känna till vart barnen befinner sig i sin 

utveckling och vad det är barnen är intresserade av. För att kunna möta varje barns utveckling 

och intressen kan personalen observera barnen för att få fram en bild av vad barnen väljer utav 

de aktiviteter som fritidshemmet erbjuder. De allmänna råden (Skolverket, 2014) beskriver 

följande: 

Fritidshemmets syfte är att komplettera utbildningen i förskoleklassen, 

grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och i de särskilda 

utbildningsformer som skolplikten kan fullgöras i. Fritidshemmet ska enligt 

skollagen stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en 

meningsfull fritid och rekreation. (Skolverket, 2014, s. 10) 

Fritidshemmets uppdrag är att skapa en meningsfull fritid för barnen på skolan, detta gäller över 

hela skoldagen. Personalen i fritidshemmet har uppdraget att skapa trygghet och stödja barns 

självkänsla (Skolverket, 2014 s. 15) och de som arbetar på fritidshemmen kan samverka med 

skolan på olika sätt, med det ämne fritidsläraren är behörig i eller i klassrummet som extra 

resurs. Rohlin (2011, s. 132-133) anser att det är på rasten som fritidslärarna bör vara ute och 

finnas tillhands för barnen. Fritidslärare skulle då kunna ha sin skolsamverkan genom att arbeta 

aktivt med rastverksamhet och få planeringstid till detta för att stödja barnens sociala och 

allmänna utveckling. Som tidigare nämnt utgör rasten 20 procent av barnens skoldag och i 

praktiken blir det en hel dag under en skolvecka (Aaltos, 2014, 5 oktober). Personalens 

yrkeskunnande i fritidshem kan då framhävas genom att finnas till hands och stödja barns 

sociala utveckling genom att lära barn att ta ansvar för sina handlingar, klara av att lösa 

konflikter, visa hänsyn och respekt för andra och följa gemensamma regler som finns på skolan 

(Skolverket, 2014, s. 15). 

                           
2 Benämns i fortsättningen som Allmänna råd. 
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Skolverket (2011b, s. 18) konstaterar att fritidslärare har en unik förmåga att skapa trygghet och 

arbetsro i barngrupper. Skolverket (2011b, s. 18) menar vidare att fritidslärare stödjer barns 

självkänsla och att fritidslärare kan läsa av barns sinnesstämningar. Ett expertområde som 

Skolverket (2011b, s. 18) förklarar att fritidslärare har är att arbeta med grupprelationer, med 

barns övergripande sociala och allmänna utveckling men även med barns lärande i praktiska 

och konkreta sammanhang som händer i vardagen.  

Fritidshemmet har enligt Skolverket (2011a, s. 15) ett fokus på barns identitetsutveckling och 

den sociala kompetensutvecklingen. Fritidslärare är då ett viktigt redskap genom att finnas till 

för barnen under hela dagen och speciellt under rasterna där kompisrelationer sätts på prov. 

Fritidslärares kompetens lämpar sig ute på rasterna, då det är där barnen får en större chans att 

öva sin sociala kompetens och samspelet med andra kamrater mer än vad som kanske görs i 

klassrummet. 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

Studien har sin utgångspunkt från Vygotskijs sociokulturella perspektiv. Ett sociokulturellt 

perspektiv är enligt Vygotskij (Säljö, 2011, s. 153-171) att se människan både som en biologisk- 

och en kulturvarelse. Det finns en biologisk utvecklingslinje som börjar redan vid födseln. I den 

utvecklingslinjen utvecklar människan olika färdigheter som att gå, springa, fixera blicken, 

koordinera hand med öga och att få kontroll på sin kropp. Detta lär sig alla relativt lika oavsett 

skilda kulturella villkor. Människan har även en sociokulturell utvecklingslinje. När barnet 

börjar kommunicera med sin omgivning kommer dess utveckling styras av både de 

sociokulturella faktorerna och de biologiska. Talspråket utgör en viktig del i mänskliga 

utvecklingen enligt sociokulturella perspektivet. Enligt Säljö (2011, s. 153-171) menar 

Vygotskij att när talspråket tillkommer kan människan komma i kontakt med omgivningen och 

bli delaktig i de sociala och kulturella erfarenheterna. När barnet utvecklar språket får språket 

en nyckelroll i barnets utveckling (Säljö, 2011, s. 161). Barnets utveckling drivs nu främst av 

kulturen. Williams (2006, s. 79-80) förklarar att när barn börjar skolan utökar de sin krets av 

skolkamrater. I skolan hamnar barnen i en kultur med nya sammanhang mot vad de kanske är 

vana vid hemifrån. Barnen lär sig att ta hand om varandra och dela sin verklighet med andra 

kamrater. Vygotskij förklarar att det handlar om hur människan lär sig kommunicera, att lösa 

problem, utföra viljestyrda handlingar, minnas, förstå sig själv och andra. När människor 

samspelar tillsammans med varandra i olika former av aktiviteter har samspelet en stor 

betydelse för individens lärande och utveckling (Säljö, 2011, s. 153-171). 

På rasten fokuseras de sociala och kulturella erfarenheterna och som Klerfelt (2007, s. 21) 

förtydligar i sin avhandling, människan är beroende av samspel med andra för att utvecklas. Vi 

upplever att rasten innehåller ett samspel och ett lärande, mellan barn och fritidslärare och 

mellan barn och lärare. Vi vill därför se under observationerna hur lärarna förhåller sig till 

barnen under rastaktiviteter. Vad gör lärarna för att hjälpa barnen framåt i lärandet för att 

utvecklas individuellt och tillsammans och hur hjälper fritidslärarna barnen i olika aktiviteter? 

Säljö (2011, s. 153-171) hävdar att språket är ett hjälpmedel, ett medierande redskap som 

människan använder för att utvecklas och bli delaktiga i andras perspektiv. Författaren menar 

även att Vygotskij skiljer på två redskap, det fysiska och det psykologiska. De fysiska redskapen 

är föremål människan tillverkar och tar hjälp av till exempel papper, penna, dator, bil osv. Dessa 

redskap har i ett sociokulturellt perspektiv en betydelse för fortsatt utveckling och lärande. 

Psykologiska redskapet menar Vygotskij (Säljö, 2011, s. 153-171) är det människan använder 

för att tänka och kommunicera med varandra. Människan använder då de fysiska redskapen i 

till exempel i spelet hänga gubbe, en lek som går ut på att gissa rätt ord på ett visst nummer av 

drag, behövs fysiska redskap som papper och penna, den som tänker försöker lista ut vilken 

bokstav han/hon ska säga för att inte bli hängd och har då ett samtal med sig själv. Vygotskij 

(Säljö, 2011, s. 153-171) menar att språket är ett redskap för kommunikation både mellan 

människor och inom människan eller som han också förklarar, som mellan det yttre och det 

inre. Säljö (2011) förklarar: 

Språket har således flera funktioner. Det är riktat mot andra när vi 

kommunicerar, det tjänar som en länk mellan det yttre och det ”yttre” 
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(kommunikationen) och det ”inre” (tänkandet), och det används som ett redskap 

för tänkande av individen. (Säljö, 2011, s. 164) 

Det yttre handlar om kommunikationen mellan människor och det inre för det som sker inom 

människan, det tänkande. Vygotskij anser att båda dessa sätt används, först i socialt 

sammanhang och sedan på individnivå där individen har ett inre samtal med sig själv och 

reflekterar över händelser. Ett exempel kan vara, när två barn kommer i osämja och måste 

kommunicera med varandra för att lösa problemet. Under tiden och efteråt funderar barnen 

inom sig själva genom ett inre samtal över hur de och kompisen mår över situationen, om vad 

som hände och vad det var som kändes rätt eller fel. Barnen tar förhoppningsvis med sig det till 

nästa gång de är i en liknande situation. Williams (2006, s. 40-45) betonar också vikten av att 

Vygotskij påstår att barn som handleds av vuxna får de bästa möjligheterna till ett lärande, det 

gäller också ifall man gör något tillsammans med en kompis som är kunnigare än en själv. När 

barnen löser olika problem tar de med sig den nyvunna kunskapen till nästa gång de är i en 

liknande situation. 

Språket behöver inte endast vara det talande eller tänkande som nämndes ovan, utan kan också 

som Klerfelt (2007 s. 21) menar uttryckas i form av gester och bilder för att kunskap ska uppstå. 

Det talade språket är dock den väsentligaste delen för att människor ska förstå varandra och 

omgivningen. Med hjälp av språket tänker vi att barn samtalar om vad det är som sker under en 

rastaktivitet, och att de kan lära sig förstå varandras uppfattningar och känslor, oavsett om det 

är den yttre eller inre kommunikationen. 

Det vi vill lyfta fram här är dels att förstå varför skolorna valde att starta rastverksamhet och 

rastaktiviteter. För oss betyder skolansvärld inte enbart att det sker nya erfarenheter i 

klassrummet. Att vara fritidslärare handlar för oss om det som sker innan och efter skoldagen, 

och rasterna är minst lika viktiga. Vygotskij förespråkar (Säljö, 2011, s. 169) att en lärares 

handlingar och det kommunikativa stödet har stor betydelse för barns lärande och utveckling. 

Det är när barnen är tillsammans med andra som de lär sig tänka och agera hur de ska göra för 

att fungera i samhället. Vygotskij anser att skolans värld är en miljö där barn och lärare möts 

för att tillsammans skapa nya erfarenheter och färdigheter. I skolan kommer barnen i kontakt 

med nya begrepp som måste kopplas ihop med tidigare erfarenheter (Säljö, 2011, s. 153-171). 

När lärare är med och handleder och ställer frågor till barnen, försöker barnet använda sina 

kunskaper för att förstå och svara, och där finns möjligheten till ett lärande. Läraren måste i 

vissa fall hjälpa barnet att knyta ihop de gamla erfarenheterna och den nya informationen (Säljö, 

2011, s. 153-171). Därför är det viktigt att stöd finns i närheten och att barnen får göra saker 

tillsammans med andra barn. I en aktivitet under rasten får barn chansen att fundera 

och kommunicera tillsammans, och på så sätt få en mängd nya erfarenheter, utveckla förmågor 

och får en förståelse för omvärlden. Därför är det viktigt att höra vad fritidslärarna beskriver att 

rastaktiviteter bidrar med vad gäller barnens lärande och utveckling.  
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4. Tidigare forskning 

Rasten innehåller många olika aspekter och vi har valt följande underrubriker:, forskning om 

rast, konflikter på skolan och skolgården, lärande i olika former under rasten, lek på rasten och 

fysisk aktivitet på rasten. Detta för att belysa de mest väsentliga forskningsområdena relaterade 

till rasten för att på så sätt skapa underlag för analys. 

 

4.1 Forskning om rast  

Rast är ett omfattande begrepp och kan ha olika innebörd beroende på vem man frågar. Det vi 

vill få fram är att försöka förklara vad rast kan innehålla, men också att under rasten leker barn. 

Rast är en stor del av skoldagen och ska fylla många barns behov. Jarrett (2015, s. 305) påpekar 

att både i teorin och i undersökningar har det framkommit att leka under raster är viktigt för de 

sociala relationerna. Utifrån Jambor (refererad i Jarrett, 2015, s. 305) ska lekplatsen under 

rasten vara en av de få platser där barn aktivt kan konfrontera, tolka och lära sig från 

meningsfulla sociala upplevelser. Hon menar att många teoretiker som Piaget, Vygotskij med 

fler, talar om att interaktion sker i en lekfull, rolig miljö där den sociala kompetensen främjas. 

Alerby (2010) har genomfört en studie som behandlar barns erfarenheter av skolan. I hennes 

studie har barnen som deltagit fått rita sina erfarenheter samt pratat om det de har ritat. Ett tema 

i hennes resultat var sociala relationer. De sociala relationerna är viktiga mellan vänner, 

speciellt på rasterna. Under tiden barnen har rast får de chans att leka och barnen får tillfällen 

att få erfarenheter som är mer fria än under lektionstid (Alerby, 2010, s. 22). Hon menar då att 

barnens teckningar visade att rasten hade en positiv inverkan på skoltiden. 

Johansson och Wigren (2014, s. 20) visar i sin studie att lärare spelar stor roll för att barn ska 

känna sig trygga på rasten. Johansson och Wigren (2014) fick fram resultatet efter att ha startat 

rastverksamhet på en skola under sitt examensarbete, att om lärare är ute och har aktiviteter på 

rasten har de en möjlighet att sprida glädje. Detta leder i sin tur att barnen är glada och tar med 

sig det in i klassrummet (Johansson & Wigren, 2014, s. 18). Deras resultat visar att barns humör 

ute på rasterna påverkas positivt både för barn och lärare. Trots att rast ofta ger en positiv effekt 

hos barnen kan det även vara negativt för de barn som saknar det sociala samspelet 

Yalon, Mano, Jarus & Weinblatt (2006, s. 43) har i sin studie observerat 30 barn i Israel i 

åldrarna 7-15. Varje observation pågick i fem-minuters intervaller och totalt observerades 

barnen i två timmar. Barnen de observerade har alla haft någon typ av inlärningssvårigheter och 

de ville ta reda på om rast och fysisk aktivitet kunde hjälpa barnen till bättre koncentration på 

lektionstid. Deras studie är inte bara relevant för de barn som har inlärningssvårigheter, den är 

lika angelägen för alla barn. I resultatet av Yalons et al. (2006, s. 46) studie framkom det att 

barn i de yngre åldrarna som lekte med sand och vatten på rasterna visade bättre resultat och 

koncentrationen på lektionerna höjdes. De äldre barnen däremot visste inte hur de skulle 

aktivera sig ute på skolgården utan valde att titta på TV under sina raster och därmed rörde de 

sig inte. Författarna kunde då inte se några skillnader om koncentrationen blivit bättre eller 

sämre i och med att de inte rörde sig under rasterna. Yalon et al. (2006, s. 46) nämner också att 

lärare inte alltid hade tid för en konversation med barn under rasterna. För en del av barnen kan 

en konversation med lärare vara väldigt viktig, genom att missa samtalen med barnen skulle det 

kunna leda till en negativ konsekvens för lärandet och det sociala samspelet. Då barnet känner 
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att han/hon inte blir lyssnad till, kanske barnet nästa gång inte vågar komma fram och fråga 

något han/hon undrar. 

Jarrett (2015, s. 299) anger att trots att det har gjorts forskning om rast är det många skolor i 

USA som har minskat på rasterna och vissa skolor har tagit bort rasten helt. Detta på grund av 

skolvåldet, en rädsla för skador samt en önskan om mer undervisningstid. Hon menar vidare att 

i vissa klassrum är det ofta samma barn som ser fråntagandet av rasten som ett straff. Jarrett 

(2015, s. 299) hävdar att får barn inte vara ute på rast missar de fördelarna med att vara utomhus 

och leka med klasskompisar. 

I artiklarna och studierna ovan framgår det att barnen spenderar mycket tid på att vara ute på 

rast under skoldagen. Leker barnen tillsammans på rasten får de på så sätt chansen att öva på 

sitt sociala samspel. När de leker på rasten kan de få nya erfarenheter och de får hantera nya 

tankar och känslor som de kanske inte får under lektionstid. 

 

4.2 Konflikter på skolan och skolgården  

Konflikter förekommer i både förskolan och skolan och är oundvikliga i ett socialt system 

(Ellmin, 2008, s. 5). Ellmin menar att det finns många olika definitioner av begreppet konflikt. 

Maltén (1998, s. 145) anger att ordet kommer från latinets conflictus och betyder tvist, 

motsättning eller sammanstötning. “En konflikt uppstår vid en sammanstötning, en kollision 

eller annan oförenlighet mellan mål, intressen, synsätt, värderingar, grundläggande behov eller 

personlig stil” (Maltén, 1998, s. 145).  

Konflikter, mobbning och kränkningar sker på flera olika ställen i skolan och rasten är en av 

dem. Forskaren Ellmins (2008, s. 160) analys av 60 uppsatser och examensarbeten, visade att 

många av konflikterna i skolan sker ute på rasterna och när barnen ska gå in efter rasten följer 

konflikterna med till klassrummet. Ellmin (2008, s. 141) beskriver tre vanliga konfliktorsaker:  

1. Isolering 

2. Aggressivitet 

3. Bristande kommunikation med andra 

Isolering beskriver Ellmin (2008, s. 141) som ett sätt att agera inåt, barnen drar sig undan och 

minskar kontakten med andra. Han menar att isolering ofta är en flyktmekanism och grundar 

sig i osäkerhet, ängslan, rädsla och ångest. När barn hela tiden flyr från konflikter kan det leda 

till att barnen i omgivningen blir irriterande och frustrerade då personen alltid drar sig undan 

om något uppstår eller om något skulle kunna leda till uppståndelse.  

Aggressivitet är ett sätt att reagera utåt. Enligt Ellmin (2008, s. 142) är det en konsekvens av en 

inre konflikt med bristande kontroll, vilket bidrar till konflikter med omgivningen. I skolan 

förekommer ofta aggressivitet av barn med dåligt självförtroende menar Ellmin (2008, s. 142). 

Dessa barn beskriver författaren saknar erkännandet och upplever att de inte blir sedda eller blir 

bekräftade för den de är. Den aggressiva konflikten kan många gånger leda till att ilskan tas ut 

på någon som inte varit inblandad, till exempel att ett barn medvetet går omkring och knuffar 

omkull någon annan som är i närheten ute på rasten.  
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Den sista konfliktorsaken är bristande kommunikation med andra vilket kan handla om flera 

olika saker. Ellmin (2008) ger ingen utförlig förklaring kring denna orsak men Berglund och 

Stoltz (2013, s. 8) förklarar bristande kommunikation med att barnen kan ha svårt att sätta ord 

på hur de känner och tänker, det kan också beror på att barnen ibland är dåliga på att lyssna. 

Den som lyssnar tar inte in tillräckligt med information och den som pratar känner sig 

missförstådd som kan leda till att konflikt uppstår. Bristande kommunikation är enligt 

Stensaasen och Sletta (2000, s. 254) en regel snarare än ett undantag. Det är därför viktigt att 

barnen får öva och lära sig att sätta ord på det de känner och tänker. I de allmänna råd 

(Skolverket, 2014, s. 37) framgår det att fritidslärarna skall lyssna och tolka det som barnen vill 

uttrycka och därefter hjälpa barnen att sätta ord på sina känslor, åsikter och behov.  

Enligt Maltén (1998, s. 163) är konflikt och mobbning inte samma sak. Han hävdar att akuta 

konflikter, fejd eller vardagliga skämtsamma spydigheter inte kan betraktas som mobbning. 

Jenninger (2015, s. 37-38) påstår att mobbning är upprepade kränkande handlingar från en eller 

flera personer. Han förklarar vidare att mobbning förstör en människas självkänsla, 

självförtroende, självtillit och självrespekt. Barn som utsätts för mobbning söker sig ofta till 

yngre barn eller till lärare för att finna trygghet (Jenninger, 2015).  

I Läroplanen (Skolverket, 2015) står det: 

Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet 

eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan 

kränkande behandling. (Skolverket, 2015, s. 7) 

Tyvärr sker mobbning dagligen i skolan, det framgår av Jenninger (2015, s. 50) att 50 000 barn 

och ungdomar blir kränkta och mobbade varje dag. För många barn kan rasten kännas som en 

otrygg plats. I en undersökning av Olweus (1992, s. 19) har han fått fram att desto fler lärare 

det är ute på rasterna desto mindre förekommer konflikter och mobbning. Han har i sin studie 

enligt Frånberg, Gill, Nordgren & Wrethander (2009, s. 30) använt sig av det 

individualpsykologiska perspektivet och det har dominerat sedan 70-talet när forskning om 

mobbning kom igång. Nurmi och Muharemovic (2005) anger att perspektivet har fokus på 

individen, och det är individens biologiska, psykologiska och intellektuella antaganden som 

står i centrum.  

Mycket kan hända under rasterna som kan vara svårt att se och höra för lärarna som spenderar 

tid ute tillsammans med barnen vad gäller konflikter, mobbning och kränkningar. Enligt Ellmin 

(2008) sker konflikter dagligen och ofta tas dem med in i klassrummet efter rastens slut. Olweus 

(1992, s. 19) menar att det då är viktigt att det sker förändring ute på skolgården. Konflikter kan 

lätt uppstå när kommunikationen mellan de inblandade är bristande. Finns lärare tillhands ute 

på rasterna kan de bidra med en förståelse till barnen så att de kan förstå varandra med lärarens 

hjälp.   

 

4.3 Lärande i olika form på rasten 

Lärandet sker på många olika sätt och på olika platser. Hur man lär sig och vart man skaffar ny 

information bäst är nog upp till var och en, men ibland kanske människor lär sig nya saker utan 
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att tänka på det. Johansson (2011, kap. 2) upplyser om formellt och informellt lärande, att 

lärande inte bara sker i klassrummet utan också ute på rasterna. Rasten är också ett utmärkt 

tillfälle för barn att leka. Williams (2006, s. 27-28) förklarar att barn upptäcker och lär sig nya 

saker på egen hand, med hjälp av kompisar eller lärare som finns i närheten. 

Williams (2006, s. 11) har i sin forskning observerat och intervjuat barn på olika skolor, och 

studerat hur och vad barn lär av varandra och vilka förutsättningar barn ges till samlärande i 

förskole- och skolmiljö. Williams (2006) kom fram till att lärande sker i samtal och samspel 

mellan barnen, och att det är viktigt att skapa olika miljöer som sprider glädje, gemenskap, och 

ett lekfullt lärande. Williams (2006, s. 31-33) har utgått från flera olika teorier av lärande, bland 

annat Vygotskij, Piagets och Corsaros. Hon vill framhäva att goda förutsättningar för lärande 

sker när barn får agera lärare och även bli lärd av andra barn. På så sätt får barn en djupare 

förståelse i lärandet och fyller på sina egna erfarenheter. Hon betonar också att miljön för 

lärandet spelar roll och kamrater i olika åldrar är bra för att barns utveckling. Några av de 

lärande teorier hon vill upplysa om är Vygotskij och Piagets teorier som berör samspel och 

kommunikation mellan barn. Williams (2006, s. 36-46) menar att det som är speciellt med 

Vygotskijs teori handlar mycket om det sociala samspelet och hon hävdar att det är en viktig 

drivkraft i barns utveckling. Hon förtydligar att Vygotskij menar att språket har en stor 

betydelse för barns lärande och utveckling. Piagets teori handlar enligt Williams (2006, s. 36-

46) om att ge en helhetsbeskrivning och en förståelse om den mänskliga intelligensen. Piaget 

hävdar att lärandet är en aktiv process och att barn får kunskaper genom sina egna handlingar 

och erfarenheter. Piaget anser att det är viktigt att lärarens roll blir att skapa förutsättningar för 

barn, ge dem möjlighet att utforska och experimentera för att utvecklas. Det som skiljer sig 

mellan Piagets och Vygotskij teorier är enligt Williams (2006, s. 36-46) att Piaget förklarar att 

läraren inte ska ingripa i lärprocessen, barnet förväntas inte förstå den vuxne. I ett samtal mellan 

barn som är jämbördiga uppstår det situationer där barnen själva måste ifrågasätta sina egna 

uppfattningar och slipa på sitt eget tänkande. Vygotskij anser istället att om barn handleds av 

lärare eller en klokare kamrat får de bästa möjligheterna till ett lärande. 

Det som Williams (2006, s. 25-26) menar med samlärande omfattar inte enbart samverkan och 

samarbete, utan innefattar även lärandet mellan människor, individ, kollektiv, miljöer och 

kulturer. Samlärande står också för att lärande sker mellan barn oavsett kompisrelation och 

ålder. Mellan barn sker både givmilda och ibland stridslystna argumentationer. Williams (2006, 

s. 25-26) menar att när de befinner sig i olika situationer så innebär det övning och de lär sig se 

andras motiv och se hur olika situationer har olika lösningar, om vad som kommer att ske 

beroende på hur de väljer att agera i olika situationer. 

I samspel med andra lär sig barn mycket om sig själv men också mycket om andra speciellt 

under skolåren. Johansson (2011, kap. 2) nämner att barn behöver mycket stöd från vuxna och 

att få öva på ansvarstagande. Under fritidshemmets timmar får barnen öva på sin sociala 

kompetens och på sin tillit till sig själva, och de får lära sig att hantera olika konflikter och lösa 

dem på ett konstruktivt sätt. Williams (2006, s. 25-26) slår fast att detta är en av skolans 

viktigaste frågor eftersom det är ett sätt för barnen att lära sig hur man ska förhålla sig till andra 

och det skapar en mening, innebörd och en förståelse mellan människor. Det här är ett av 

fritidslärarens uppdrag, att se till att barn i en grupp förstår att det finns en mångfald av idéer 
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och tankar. Williams (2006, s. 27-29) uttrycker att det är viktigt att det introduceras ny kunskap 

för att få nya erfarenheter. Fritidsläraren ska kunna skapa förutsättningar för att barn ska se 

andras barns fördelar och uppfattningar om världen.  

Johansson (2011, kap. 2) nämner att det finns formellt lärande och informellt lärande. Det 

formella lärandet är oftast kopplat till skolan och klassrummets värld, där det i större 

utsträckning handlar om situationernas innehåll och det finns en tydlig plan på vad som ska 

läras. Medan i fritidshemmet handlar det mer om det informella lärandet som kan beskrivas mer 

fokuserat på det som sker i vardagen, så kallad vardagsinlärning. Den informella 

vardagsinlärningen är det som sker i nuet och är en förmåga som man inte tänker på som direkt 

kunskap. Johansson (2011, kap. 2) förtydligar att informellt lärande kan beskrivas som 

oreflekterad kunskap och benämnas som förtrogenhetskunskap det vill säga att lärandet sker 

genom de erfarenheter människan gör. Fritidslärarens uppgift blir då att medverka till ett 

reflekterade hos barnen, så att de förstår vad de gör, och om det är en bra eller dålig kunskap. 

Förtrogenhetskunskap är en av de fyra kunskapsformer som nämns i läroplanen (Skolverket, 

2015, s. 10) de andra kunskapsformerna är fakta, förståelse och färdighet. De fyra 

kunskapsformerna är något som alla i skolväsendet ska förhålla sig till. Läroplanen (Skolverket, 

2015, s. 10) upplyser att det är viktigt att ge dessa fyra kunskapsformer utrymme för att de ska 

kunna bidra till en helhet. 

Williams (2006) forskning och Johansson (2011, kap. 2) synsätt handlar om olika lärande. De 

betonar att lärandet även sker på raster och inte enbart i klassrummet. Samverkar en fritidslärare 

med skolan genom att bedriva rastaktiviteter skulle det kunna vara en tillgång för barns sociala 

kompetenser. I denna studie ses rasten som en plats där barn samlas för att leka och få nya 

erfarenheter. Barn lär sig i olika sammanhang och det kan ge en annan syn på hur barn utvecklas 

som individer och i grupp. Under rasten förekommer det informella lärandet som Johansson 

(2011, kap. 2) nämner som oreflekterad kunskap och den är inte alltid synlig men i den här 

studien försöker vi göra den osynliga kunskapen lite mer synlig.  

 

4.4  Lek på rasten 

Rasten är en plats där barn kan samlas och tillfällen till lärarledda aktiviteter, lek och det sociala 

samspelet kan övas under rasten. Knutsdotter Olofsson (2009) menar att barn kan uppfatta lek 

olika och att de leker på olika sätt, det som är viktigt är att barn visar varandra förståelse och 

vet att det finns mer än bara ett sätt att leka på. Knutsdotter Olofsson (2003) har studerat lek 

och utifrån hennes lekteori menar hon att barn lär sig att leka redan när de föds. Hon menar att 

människan har många olika sätt att signalera lek på. För ett bra samspel i leken påpekar 

Knutsdotter Olofsson (2009, kap. 5) att barn måste förstå sig på leksignaler och även kunna 

signalera lek. Det finns en tydlig ram för lek enligt Knutsdotter Olofsson (2009, kap. 5), det vill 

säga, att det finns en tydlig början och ett tydligt slut, man kan gå in i leken och ut ur lekens 

värld. Under en lek får barn möjlighet att öva på nya erfarenheter och det sociala samspelet. 

När barn leker skapar de sin egen utveckling och under rasten får de tillfälle att umgås med sina 

vänner och tillsammans utforskar de världen. Johansson (2011, kap. 2) nämner hur viktigt det 

är att ge barn ett varierat utbud av lek, fysisk aktivitet och skapande sysselsättningar, för att 
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hjälpa barnen att ta reda på hur världen fungerar. De utvecklar på så sätt sin empati och sitt sätt 

att tänka och lösa olika problem. För att främja detta måste lärare finnas till hands och det kan 

fritidshemmet bidra med. Johansson (2011, kap. 2) menar att vuxna har ett ökat ansvar för att 

skapa aktiviteter som introducerar ny kunskap för barnen. Barns medvetenhet ökar också om 

fritidslärare samtalar med barnen om varandras olika egenskaper och uppfattningar. Genom att 

finnas närvarande för barnen kan de komma fram och rådfråga eller att läraren måste ingripa 

vid konflikter. 

Knutsdotter Olofsson (2009, kap. 5) hävdar att det finns sociala lekregler som barn förhåller sig 

till. Det första är samförståndet om att alla är överens om vad man leker och att man leker. Det 

andra är ömsesidighet, där barnen kan leka på en jämställd nivå oberoende av ålder eller styrka, 

och det sista är turtagandet där barnen lär sig att de inte är ensamma om att bestämma, att ibland 

är det du och ibland är det jag. Under tiden barn leker eller utför en aktivitet så övar de ständigt 

på de sociala lekreglerna. När barn befinner sig i nya situationer påpekar Knutsdotter Olofsson 

(2009, kap. 5) att barn använder sina tidigare upplevelser och erfarenheter under tiden de leker. 

I till exempel rollekar får barn öva på att förstå andras ställningstagande och se andras 

perspektiv. För att barn ska kunna skilja på om de är i lekens värld eller om de är i verkligheten 

måste de förstå sig på dessa leksignaler. Barn måste känna sig trygga när de leker, som 

Knutsdotter Olofsson (2009, kap. 5) studier visar att otrygga barn ofta står  och tittar på, för att 

de inte kan leksignalerna och inte är säker på vart leken kommer ha sitt slut. Det är viktigt att 

barn leker, eftersom leken utvecklar både fantasi och kreativitet. 

För många barn sker lek på rasten, vissa leker själva och vissa leker tillsammans. Det finns 

sociala lekregler hur man leker och det Knutsdotter Olofsson (2009, kap. 5) då förklarar är att 

det finns leksignaler som sker mellan barnen. De barn som inte förstår leksignalerna och inte 

blir uppmärksammade kanske istället strövar runt under rasterna och inte vågar ta kontakt med 

andra barn eller så gör de kanske tvärtom, går runt och förstör andra barns lekar. 

 

4.5 Fysisk aktivitet på rasten  

Barn rör på sig olika mycket. Alla vet att röra på sig är bra för välmående. Därför är det viktigt 

att ta upp varför barn bör vara fysiskt aktiva även i skolan och när de är ute på sina raster. I 

dagsläget har Döring, Ghaderi, Bohman, Heitmann, Larsson, Berglind, Hansson, Sundblom, 

Magnusson, Blennow, Tynelius, Forsberg, och Rasmussen (2016) insett att barn rör på sig 

alldeles för lite. Forskarna har i sin studie kartlagt hur 546 stycken barn i åtta av landets 

landsting och regioner rör på sig med noggranna rörelsemätare. Döring al et. (2016) kom fram 

till att cirka 31 % av fyraåringar nådde upp till WHO:s rekommendationer av aktiv rörelse för 

dagen. I en rapport från Statens Folkhälsoinstitut (2011, s. 16) rekommenderas det att barn i 

åldrarna 5-17 år bör vara fysiskt aktiva minst 60 minuter per dag. Att vara fysiskt aktiv med 

hög intensitet minst tre gånger per vecka stärker muskler och benstommen. De menar även att 

hälsan kan bli ännu bättre om barn ökar sin fysiska aktivitet till mer än 60 minuter per dag. För 

att kunna öka den dagliga fysiska aktiviteten behövs det förutsättningar i vår vardag som 

stimulerar människor till att röra på sig mer. Det handlar bland annat om uppbyggnaden av 

skolgårdar och grönområden. Förskole- och skolgårdar är viktiga platser för att främja barns 

fysiska aktivitet, men viktigt att ha i åtanke är att barns lek ute har fler ändamål än just den 
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fysiska aktiviteten och rörelsen. Faskunger (2007, s. 22) menar att en förskole- och skolgård 

som är väl utformarad ger positiva effekter på barns hälsa, sociala kompetens samt mentala 

utveckling. 

Enligt Statens Folkhälsoinstitut (2011, s. 13) behöver kunskapen om den fysiska aktiviteten 

öka, bland annat hos skolpersonal. Statens Folkhälsoinstitut (2011, s. 17) menar vidare att barns 

motoriska utveckling samt koordination stimuleras av den fysiska aktiviteten. Även barns 

kognitiva kapacitet påverkas positivt av fysisk aktivitet, vilket påverkar skolarbetet. Tyvärr har 

det inte skett någon förändring av fysisk aktivitet på sex år menar de vidare. En bidragande 

faktor till att barn inte rör på sig tillräckligt är minskade grönytor i städerna, vilket kan bidra till 

försämrad folkhälsa hos barn. Döring et al. (2016) hävdar att barnen är mer aktiva under 

veckodagarna än under helgerna när de är hemma med sina vårdnadshavare. Forskarna har i 

nuläget bara studerat barnens rörelsemönster och inte de bakomliggande orsakerna. Statens 

Folkhälsoinstitut (2011, s. 40) har i en rapport påpekat att många skolgårdar runt om i landet är 

i behov av upprustning för att kunna stimulera barns fysiska aktivitet. Då rasten utgör en stor 

del av barns skoldag är det viktigt att skolgården är utformad efter barnens fysiska stimulans. 

Rasten ska uppmuntra till lek och fysisk aktivitet. När barn orkar röra på sig orkar de också leka 

mer. Om skolan kan erbjuda ett varierat utbud av aktiviteter på rasten kan chansen bli större att 

barnen vill vara mer aktiva under rasten. 

 

4.6 Sammanfattning 

Det finns mycket som kan hända och händer under rasten. Eftersom barn spenderar många 

timmar i veckan att vara ute på rast, har det framkommit hur viktig leken är ute på rasterna för 

att barnen ska få chans att öva på det sociala samspelet. För att samspelet ska fungera i barns 

lekar måste de få verktygen att förstå sig på de leksignaler som finns. Barn behöver också lära 

sig att kunna vara tillsammans, eftersom de utvecklas både som individer och i grupp. Dock är 

skolgården och rasten ett ställe där många barn känner sig otrygga då konflikter lätt sker på 

grund av att kommunikationen är bristande och att förstå sig på andra är något som barn behöver 

få hjälp av fritidslärare och andra lärare. Finns det fler lärare ute på rasten underlättar det för 

barnen att ta kontakt med dem för att få hjälp med sina frågor och funderingar som kan uppstå. 

Lärare bör finnas utspridda under rasten så de kan se vilka barn som behöver stöd i sitt lärande. 

Skolgården och dess miljö är en plats som är viktig det är där barn samlas för att få nya 

erfarenheter. Likaväl är skolgården en plats där de får röra på sig då barnens motoriska 

utveckling såväl som att koordinationen stärks av fysisk aktivitet. Rasten gör så de orkar med 

resten av dagen samt förbättrar koncentrationen till nästa lektion. Lärares närvaro ute på rasten 

skapar en lugnare och tryggare miljö för barnen. 
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5. Metod 

För att ta reda på vad fritidslärarna säger om syftet med sin rastverksamhet och vad fritidslärare 

beskriver att rastaktiviteter bidrar till, vad gäller barns lärande och utveckling, valde vi att göra 

en kvalitativ undersökning. En kvalitativ metod används för att få en djupare insikt i den sociala 

verkligheten, som rör personer och olika situationer (Dalen, 2015, s. 15-17). I den här 

kvalitativa undersökningen användes både observationer och intervjuer, eftersom vi också ville 

se hur lärarna förhåller sig till barnen på skolor med rastverksamhet. Bryman (2011, s. 366) 

nämner att det är en bra kombination med observationer och intervjuer. Med hjälp av 

observationerna fick vi en insyn i hur fritidslärarna och barnen samspelade med varandra i 

rastaktiviteterna. Det vi såg i observationerna kunde sedan användas när vi analyserade och 

reflekterade över intervjuerna och såg om det fanns några likheter och om det fritidslärarna sa 

stämde överens med vad vi sett. Som fullständig observatör fastslår Bryman (2011, s. 389) att 

forskaren inte samspelar med människorna i miljön. Här menar Bryman (2011, s. 389) att under 

observationerna samspelar inte forskare med det som händer runtomkring och de människor 

som befinner sig i närheten behöver inte visa någon hänsyn till forskaren.  

Till observationerna fördes fältanteckningar för att minnas vad som hände under rastaktiviteten. 

Fältanteckningarna skriver forskaren ner i ett anteckningsblock, de ska sammanfatta vad som 

observerats för att forskaren längre fram inte ska behöva tvivla på det som setts. Det är därför 

viktigt att försöka skriva tydliga och verklighetstrogna anteckningar (Bryman, 2011, s. 397). 

Genom att ha observerat som fullständiga observatörer under tiden en fritidslärare och barn var 

aktiva i en rastaktivitet kunde vi skapa intervjufrågorna. Vi fick då mer specifika frågor om det 

vi ville undersöka (Bryman, 2011, s. 366). 

Intervjuerna har skett med fritidslärare som arrangerar rastaktiviteter för barn. I studien använde 

vi oss av semistrukturerade intervjuer (Bryman, 2011, s. 415). En semistrukturerad intervju 

menar Bryman (2011, s. 415) innebär att man använder sig av färdiga frågor, och ytterligare 

frågor kunde ställas beroende på fritidslärarens svar. Frågorna som var skapade från 

observationerna blev en intervjuguide. Med hjälp av intervjuguiden (se bilaga 1) behövde 

frågorna inte ställas i den exakta ordningen som frågorna stod i. Fritidslärarna som blev 

intervjuad fick en stor frihet att utforma svaren på sitt sätt. Detta var en fördel när intressanta 

samtalsämnen kom upp som också ledde oss framåt i undersökningen och vi kunde då ta en 

mer passande fråga i intervjuguiden. 

Det är viktigt att få med allt av det som sägs i en intervju. Dalen (2015, s. 37-38) rekommenderar 

därför att använda sig av ett inspelningsinstrument. Vi valde att använda oss av mobiltelefonen 

för att spela in samtalen som ett minnesstöd av det som sades. En mobiltelefon är ett smidigt 

redskap att använda sig av. Många vet vad det är och äger själva en mobiltelefon, därför tror 

inte vi att det kändes som ett främmande föremål för de som blev intervjuade. Vi har använt oss 

av den här ljuduppspelningar tidigare och vet hur den fungerar, Dalen (2015, s. 37-38) påstår 

att om intervjupersonen behärskar det valda inspelningsinstrumentet blir också 

intervjusamtalen mer avspända och kontrollerade. Vi använde även papper och penna som ett 

komplement för att skriva ner vad som sades under intervjun för att lättare ställa följdfrågor till 

de intervjuade och få djupare förklaringar på deras svar. 
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5.1 Urval 

I studien har tio fritidslärare blivit intervjuade på åtta olika skolor. Vi valde att endast observera 

på en skola för det gav oss den inblick som vi behövde. Två stycken observationer gjordes 

under pågående rastaktivitet med fyra olika aktiviteter, där barnen var mellan åtta och tolv år. 

Skolan var stor med en skolgård som bestod av både gräs- och asfaltsyta på både fram- och 

baksida. Det var mestadels asfalt på framsidan där vi befann oss. På skolan går barn från 

Förskoleklass till sexan. Observationerna skedde med barn som var mellan åtta till tolv år och 

det berodde på att skolgården var uppdelat vid årskurserna F-1 och 2-6. De som arrangerade 

rastaktiviteterna var en kvinna och en man som var utbildade fritidslärare. Vi hade turen att 

tidigt få tag på en fritidslärare som arbetade aktivt med rastverksamhet. Efter ett samtal med 

fritidsläraren fick vi förslaget att följa med till en nätverksträff där andra fritidslärare som var 

engagerade inom rastverksamhet skulle delta, vilket vi självklart tackade ja till. Där fick vi 

kontakt med andra som var villiga att ställa upp på intervjuer. Det var ingen planerad metod, 

det blev som när en snöboll kom i rullning och började växa. Bryman (2011, s. 196-197) nämner 

att detta kallas för snöbollsurval och är passande till kvalitativa metoder, därför blev det 

omedvetet passande för oss. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015, s. 40-42) anger att 

snöbollsurval innebär att man kontaktar en person man fått kännedom om, och personen har 

erfarenheter om ämnet man vill undersöka. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015, s. 40-42) 

föreslår att man frågar den valda personen om det finns andra personer som kan ge mer 

information och synpunkter om ämnet. Snöbollen rullar då vidare och växer tills man fått 

tillräckligt många att intervjua. Dock nämner Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015, s. 40-42) 

att det kan finnas en risk med snöbollsurvalet, risken med att intervjua personer som känner 

varandra allt för väl kan vara att de har för lika tankar, erfarenheter och samma synsätt på 

situationen. Det som ändå skiljer sig i vår studie är att våra medverkande finns på olika skolor 

och den ena skolan är inte den andra lik, därför är chansen större att intervjuarna svarar olika 

på frågorna. Dock vet vi inte hur väl de känner vandra sedan tidigare. 

 

5.2 Genomförande 

Vi kontaktade rektorn på skolan där vi skulle genomföra observationerna för att be om tillåtelse 

om att observera under pågående rastaktiviteter. Rektorn fick ett informationsblad av oss (se 

bilaga 2) som rektorn sedan skickade ut till klassföreståndare för att förmedla det i veckobrev 

till barn och vårdnadshavare. Observationerna varade cirka 60 minuter under två olika tillfällen. 

Intervjuerna gjordes under fyra dagar. Vi mejlade de olika skolor som vi fått kontakt med och 

bad dem komma med förslag på två tider som passade för intervju. När vi fått tider från alla 

gjorde vi upp ett schema och därefter besöktes skola för skola. Intervjuerna varade mellan 20 

till 35 minuter. De tio intervjuade svarade olika snabbt på frågorna, en del fritidslärare hade 

mer utförliga svar än andra trots följdfrågor. Intervjuerna inleddes med att de personer som valt 

att delta fick läsa igenom och skriva under en tillståndsblankett (se bilaga 3), därefter började 

vi inspelningen och startade intervjun med hjälp av vår intervjuguide. Inför varje intervju 

bestämde vi vem som skulle leda intervjun för att vi inte skulle tala i mun på varandra. Den 

som inte ledde intervjun kunde komma med följdfrågor om det var något som den ledande 

intervjuaren missade. Som en extra trygghet valde vi att spela in intervjuerna båda två om det 
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skulle bli fel med någons telefon. Efter varje intervju satte vi oss ner och transkriberade det 

inspelade materialet, för att inte glömma bort vad som sagts på intervjun. 

 

5.3 Bearbetning av material och analysmetod 

Vi valde att göra två analyser, då det skett både observation av två rastaktiviteter och intervjuer 

med fritidslärare från olika skolor som håller i rastaktiviteter. I underrubrikerna 

observationsanalys och intervjuanalys nedan förklaras närmare hur vi har analyserat de två olika 

momenten och hur vi har fått fram teman. 

 

5.3.1 Observationsanalys 

Observationerna analyserades efter de fältanteckningar som fördes under rastaktiviteterna. 

Bryman (2011, s. 395-397) förklarar att människans minne inte är helt pålitligt och därav 

behövs det göras anteckningar utifrån de observationer som har gjorts. Vi valde att titta på hur 

lärarna förhåller sig till barnen under rasten och under en aktivitet. Detta för att försöka se vad 

läraren gjorde under tiden som rastaktiviteterna varade samt hur barnens reaktioner och uttryck 

var under aktivitetens gång. I Bryman (2011, s. 395-397) framkommer det att anteckningarna 

ska ha ett specifikt omfång som rör det som han eller hon har sett och hört.  Anteckningarna 

skrevs ner så fort som möjligt efter att något som såg intressant ut inträffat. Därefter läste vi 

igenom fältanteckningarna och noterade sådant som var intressant för studien (Bryman, 2011, 

s. 525). Efter första läsningen kom vi fram till olika nyckelord (se bilaga 4). Bryman (2011, s. 

525) hävdar att det då blir en slags kodning av materialet och det bidrar till tolkningar om vad 

vi såg under observationstillfällena. När nyckelorden var färdigställda skapades intervjufrågor 

(se bilaga 4 för nyckelord och bilaga 1 för frågor). 

 

5.3.2 Intervjuanalys 

För att kunna analysera det inspelade materialet valde vi först att transkribera. Eriksson-

Zetterquist och Ahrne (2015, s. 49-52) anser att det ger en större fördel eftersom man lär känna 

sitt material och kan inleda tolkningen på en gång. För att göra transkriptionerna tydliga för oss, 

skrevs ett F eller F2 som stod för forskare eller Forskare 2 när det var någon av oss som talade, 

och för den intervjuade skrevs första bokstaven i dennes namn för att veta vilken person som 

säger vad. Ibland hände det att någon av de intervjuade nämnde någon annans persons namn då 

skrevs “namn”, detta för att det inte är intressant för vårt arbete och att veta vilken person som 

sa vad samt för att säkra personens anonymitet. Tholander och Thunqvist-Cekaite (2015, s. 203) 

anser att vid en transkription är det viktigt att välja en specifik nivå av noggrannhet, så innan vi 

påbörjade transkriptionerna bestämde vi hur noggranna vi skulle vara. Bryman (2011, s. 428) 

fastslår att det är en fördel att kunna lyssna och läsa det insamlade materialet flera gånger, dels 

för att minnas materialet bättre. Att lyssna igenom intervjuerna flera gånger bidar till en bättre 

analys om vad det är som har sagts och tolkningar av intervjuerna görs allt eftersom man 

transkriberat materialet. Genom att lyssna på inspelningar flera gånger kan det också ge en 
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inblick i om vi omedvetet har påverkat de intervjuade. Enligt Bryman (2011) ska man försöka 

undvika att ställa ledande frågor, då det är intervjuarens tankar och funderingar man vill åt. 

I analysen har materialet kodats och vi har gjort en tematisk analys. Vi började kodningen redan 

från starten av den första intervjun. Detta för att det kan ge en ökad förståelse för materialet 

förklarar Bryman (2011, s. 523-525) och dels för att minska stressen genom att inte vänta tills 

all datainsamling var gjord. Bryman (2011, s. 528-530) rekommenderar också att påbörja 

transkriberingen tidigt. Under kodningen läses texterna igenom flera gånger och intressanta 

noteringar skrevs ner. För att hitta teman i alla transkriptioner fick varje intervju varsin färg på 

datorn för att sedan klippas isär till ett nytt dokument där textstycken fördelades i olika 

färgkategorier som sedan skulle bli teman. I bearbetningen av materialet följdes Brymans 

(2011, s. 529) rekommendationer för att hitta teman. Vi letade efter olika former av repetitioner, 

likheter och skillnader. 

 

5.4 Etiska aspekter 

Den här studien har utgått från Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer. I de 

forskningsetiska principerna finns det fyra huvudkrav som vi har förhållit oss till. De fyra 

huvudkraven är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Enligt Vetenskapsrådet (2002) är syftet med dessa att det ska ge forskaren 

insikter i sitt ansvarstagande av att hantera information rätt. Det ska också vara en trygghet för 

de som medverkar i studien att material hanteras på ett respektfullt sätt. 

Det första huvudkravet är informationskravet och innebär att deltagarna informerades om syftet 

med vår studie och vad arbetet skulle komma att handla om. Vi förklarade att det insamlade 

materialet endast kommer användas till studien och att deltagandet är helt frivilligt, och att den 

medverkande när som helst får avbryta sin medverkan om så önskas. När de medverkande blivit 

informerade om studien måste man få deras godkännande enligt samtyckeskravet. Vilket 

innebär att de hade rätt att bestämma var och när intervjun skulle ske och att de inte ska känna 

sig påtvingade till att delta. I detta fall fick de medverkande komma med förslag på två tider 

under en utsatt vecka som vi angett. Deltagarna blev också informerade om 

konfidentialitetskravet. De kan på så sätt känna sig säkra med att inga personliga uppgifter 

lämnas ut och att inspelningarna endast skulle behandlas av oss och att inga utomstående skulle 

kunna identifiera vilken skola eller vilka som har deltagit i studien. De blev också informerade, 

enligt nyttjandekravet, att all information endast kommer användas i forskningsändamål. 

 

5.5 Trovärdighet  

Generaliserbarhet menar Svensson och Ahrne (2015, s. 26) hänger samman med trovärdigheten 

av den studie som genomförts. I kvalitativa studier görs inga sannolikhetskalkyler, utan i 

kvalitativa studier måste generaliseringsanspråket bedömas mycket mer försiktigt, eftersom 

studien kan påverkas av andra miljöer eller personer än det man har studerat. Svensson och 

Ahrne (2015, s. 27) menar vidare att generaliseringsanspråk handlar om ifall resultatet i studien 

kan överföras till andra miljöer som liknar det resultatet som studien handlar om. Man får fråga 
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sig om studien om rastverksamhet kan vara aktuell för andra kommuner och skolor i Sverige 

än den kommun studien är gjord i. Trovärdigheten ökar också om det finns andra liknande 

studier om ämnet, i detta fall om rastverksamhet, och om de har kommit fram till liknande 

resultat kan generaliseringsanspråket öka. Svensson och Ahrne (2015, s. 27) menar att om man 

studerar mer än en miljö om samma ämne och jämför de med varandra ökar trovärdigheten av 

studien. Den här studien om rastverksamhet har fått liknande svar i intervjuerna om varför 

skolor har rastverksamhet och blir därmed relativt trovärdig. Resultatet från studien kan 

användas av andra skolor i kommunen där studien är gjord men även av skolor i andra 

kommuner i Sverige. Resultatet kunde sett annorlunda ut om fler kommuner varit med i studien. 

Det går att diskutera detta men som Svensson och Ahrne (2015, s. 27) hävdar finns det inga 

självklara skäl till att en studie går att applicera på andra platser än där studien har genomförts. 
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6. Resultat och analys 

Med den här studien vill vi utforska och skapa kunskap om vad rastverksamhet kan bidra till 

utifrån fritidslärares erfarenheter. Vi ville genomföra observationer för att få en större förståelse 

för rastveksamhet och hur lärare förhåller sig till barnen under pågående rastaktivitet. Det vi 

också undersökte var vad fritidslärarna säger om syftet med sin rastverksamhet samt vad de 

säger rastaktiviteter bidrar med vad gäller barns lärande och utveckling. Något vi vill börja 

förklara, vilket uppmärksammades under observationerna och intervjuerna, var betydelsen av 

att olika lärare hade olika roller på rasten. Fritidsläraren som har uppdraget att skapa en aktivitet 

till rasten, har som uppgift att finnas till för barn som vill aktivera sig i någon lek. Men också 

försöka få med de barn som inte har något att göra, eller de barn som kommit lite i skymundan 

och gärna går för sig själva. De intervjuade säger att fritidsläraren ska finnas där för att motivera 

och stärka barnen och få dem att känna samhörighet med andra och få dem att vara delaktiga i 

aktiviteten. Fritidsläraren ska också själva vara delaktig i aktiviteten om det behövs. 

Fritidslärare 8 sa “när jag är ute och har rastaktiviteter [...] har inte jag ansvar för nått av de 

andra barnen på skolan utan det finns andra vuxna” och fritidslärare 4 sa “det finns fler vuxna 

ute och vi är med och leker vi går inte fram och löser en konflikt, det får rastvärdarna göra som 

är ute”. De andra lärarna som är ute kallas ofta för rastvakt/rastvärd och behöver inte vara med 

i aktiviteter utan de går runt och tittar att inga konflikter uppstår. Om det sker en konflikt i 

rastaktiviteten kan rastvakten/rastvärden hjälpa till att reda ut denna medan fritidsläraren 

fortsätter sin aktivitet. 

 

Efter att vi analyserat våra observationer och intervjuer mer djupgående fick vi fram fyra teman 

som blev allt tydligare under arbetets gång. De fyra temana blev, Minskning av konflikter, Barns 

och vuxnas delaktighet, Meningsfullhet och glädje samt Rörelse. 

 

6.1 Minskning av konflikter 

När frågan ställdes om varför fritidslärarna hade valt att starta rastverksamhet och använda sig 

av det på sin skola blev det ett ganska enat svar om att det bidrog till en lugnare skola.  Några 

fritidslärare hade fått uppmaning av rektorn och andra hade bett om att få starta det själva. 

Fritidslärare 8 sa ”vi var nere och tittade på en annan skola tillsammans med våran rektor [...] 

vi tittade på deras verksamhet och tyckte att det var bra, och sa att nu ska vi börja”. Fritidslärare 

4 sa ”vi kände att det behövde hända någonting, dels är skolgården här uppe ganska tråkig. Det 

är mest bara asfalt och en liten kulle. Det fanns inte så mycket att göra”. De hade fått 

information om rastverksamhet genom media eller hört att andra skolor startat det. Många 

förtydligar att det har blivit en trend eller lite som “ringar på vattnet” (fritidslärare 1). 

Det är ju som dom säger en trend att om det är fler som påbörjar någonting så 

anammar man ju det och ser om det passar en också. Och det kan man ju nästan 

se lite tydligt mönster på att det är bra som jag tycker i alla fall och jag tror andra 

tycker det med. (Fritidslärare 6, 27 april, 2016) 

Det gemensamma i svaren var att alla hade på något sätt innan uppmärksammat att det bidrog 

till något bra för barnen och skolan, oavsett om de egentligen behövdes på deras skola eller inte. 
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“Det ska ju va nått meningsfullt med rasten [...] en klump i magen för att man inte vet vad man 

ska göra, så därför kände vi att nää vi vill starta upp detta och erbjuda rastverksamhet” 

(fritidslärare 4) och fritidslärare 2 sa ”För att få det lugnare på skolgården, för att alla barn ska 

ha nånting att göra”. Skolorna var öppna för att prova något nytt för att förbättra sin skolgård, 

göra den roligare och för att kunna erbjuda aktiviteter till barnen. Fritidslärare 7 berättade: 

Men ambitionen var att alla ska ha något att göra för att man märker att många 

inte vet vad dom ska ta sig för. Å då är det lätt hänt att det kanske blir osämja 

eller konflikter eller så om man inte vet vad man ska ta vägen riktigt. 

(Fritidslärare 7, 27 april, 2016) 

Det som också framträdde i svaren var att när det blivit fler lärare ute blev skolgården en lugnare 

och tryggare plats att vara på. Det fritidslärarna tyckte var viktigt, oavsett om barnen lekte själva 

eller om de utförde en aktivitet så var det att det alltid ska finnas lärare ute som ser barnen och 

visar sig delaktiga, ”Barnen behöver bli sedda ständigt liksom, alltid tycker jag” (fritidslärare 

7). I intervjuerna var det många som berättade att konflikterna på skolan har minskat efter att 

de började med rastaktiviteter. Barnen har något att göra då det erbjuds aktiviteter och de 

undviker att gå runt och reta varandra för att de inte vet vad de ska göra. Med hjälp av de fysiska 

redskapen (Säljö, 2011, s. 162-164) som finns till vissa aktiviteter, till exempel kan en boll vara 

ett fysiskt redskap, får barnen ett gemensamt föremål att samlas omkring. Det kanske kan göra 

att barnen undviker att starta bråk för att de har något annat att fokusera på.  

Nää men om konflikten inte behövs tas med in, så behövs det inte ta tid att reda 

ut en konflikt i klassrummet utan då, och man löser det när det händer och inte 

20 minuter senare. (Fritidslärare 10, 28 april, 2016) 

 

I och med att det tidigare inträffat många konflikter mellan barnen på rasten, ansåg de 

intervjuade fritidslärarna att rastverksamhet har bidragit till att lärarna slipper ta tag i 

konflikterna när barnen kommer in igen efter rasten eftersom konflikterna reds ut redan under 

rasten. Fritidslärare 1 sa “men under rasterna här är det ju väldigt många konflikter och dom 

här drar ju ut det så det stör ju skoldagen så det kan ta en halv lektion efter den rasten att bara 

sitta och lösa konflikter då”. Erbjudandet av lekar hjälper barnen att hitta på saker på rasterna 

vilket gör att det inte är lika många barn som bara går runt på skolgården och inte vet vad de 

ska göra. “Det blir mindre konflikter och en del barn som inte har självklara lekkompisar har 

någonting att göra på rasten” (fritidslärare 2). Under observationen uppstod inga konflikter eller 

mobbningssituationer som var tydliga nog för att vi skulle se dem. Vid den konflikt som 

inträffades fanns läraren som inte var aktiv i rastaktiviten där och stöttade barnen så att de kunde 

lösa konflikten. Läraren förklarade för barnet att det var fel att agera på det sättet. Problemet 

kanske inte löstes på plats men barnet kunde i det här läget fått sig en tankeställare. Vilket gör 

att barnet kanske fortsätter att samtala inom sig själv om det som nyss hände. Fritidsläraren som 

höll i aktiviteten fanns fortfarande i närheten och var ett fortsatt stöd till de barn som fortfarande 

ville leka. Olweus (1992, s. 19) menar att på rasten sker det mycket mobbning och kränkningar 

som lärare inte ser och att det behövs fler lärare ute på rasterna för att förhindra detta. Det är 

viktigt att fritidslärare och lärare är ute på rasterna, finns det också erbjudande om aktiviteter 

att välja emellan är det ett ytterligare steg mot att förebygga konflikter, kränkningar och 

mobbning. Barnet har då något att göra och det blir lugnare raster. Fritidslärare 1 sa “det är så 
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viktigt att man har förutseende och har aktiviteter som är både för att undvika konflikter men 

samtidigt ge barnen en rolig rast”. Det framkom i studien att det finns de barn som inte brukar 

delta i de rastaktiviteter som erbjuds utan istället bara går runt och gör saker som de inte bör 

göra. Ett exempel på en aktivitet som gör att detta kan undvikas är att ge “En utmaning, jag är 

bättre än er på rockringsbowling” (fritidslärare 5). Fritidsläraren fick med sig barnen tack vare 

att fritidsläraren är ute på rasterna och har aktiviteter och att de lärt sig hur de ska handskas med 

barn som bara går omkring, fritidsläraren ansåg att det var en fördel med att ha rastverksamhet. 

Vygotskij förespråkar att lärares handlingar och det kommunikativa stödet har en stor betydelse 

för barns utveckling och lärande (Säljö, 2011). Vissa barn har svårt för den verbala 

kommunikationen och ett av fritidslärares uppdrag som står nämnt i de allmänna 

råd(Skolverket, 2014, s. 37) är att kunna lyssna in och tolka vad det är barnen vill och hjälpa 

till att sätta ord på deras åsikter, känslor och behov. Rastverksamhet där fritidslärare anordnar 

aktiviteter på rasterna kan hjälpa barnen till interaktion. Fritidslärare och lärare kan hjälpa barn 

att försöka förstå sig på varandra och se varandras perspektiv istället för att ta till andra medel 

som kan leda till konflikter. Fritidslärare 8 menar “det har blivit mycket lugnare i klassrummen, 

eller aa, lugnare inför, det finns ju alltid aa, men de har blivit mycket lugnare ute”. Det vi tror 

fritidslärare 8 försöker förklara är att det kan vara svårt att undvika konflikter men hen menar 

att rastverksamhet har lett till ett lugnare och bättre klimat på både skolan och skolgården. 

Skolverket (2015, s. 9) menar att vårt uppdrag är att hjälpa barnen att förbereda sig för att kunna 

leva och verka i samhället. En kommentar som visar hur fritidslärare omsätter detta:  

 

Dom behöver stöttning om hur man är mot varandra och hur man beter sig och 

vad som är okej och vad som inte är okej. Stöttning i konflikter eller, a så man 

behöver finnas ute likaväl som inne. (Fritidslärare 7, 27 april, 2016) 

 

Knutsdotter Olofsson (2009) menar att det finns sociala lekregler och att det är viktigt att barn 

lär sig att de inte är ensamma i att bestämma vad som ska göras. När de här signalerna inte 

förstås kan det uppstå konflikter. Observationen visade att barnen får samspela tillsammans 

med andra barn och lärare ute på rasterna. Barnen samarbetade och kommunicerade med 

varandra för att hitta rätt strategi för de olika aktiviteterna. Det visade sig när en av aktiviteterna 

gick ut på att få en annan ur balans genom att dra den andra personen emot sig. Då gav barnen 

som deltog förslag till varandra hur de skulle göra för att få den andra ur balans, samarbetet och 

kommunikationen mellan dem var något som syntes väl. Detta i sin tur visar att lärarna arbetar 

efter vad Skolverket (2015, s. 9) menar är ett uppdrag för att vara en del av samhället. När de 

diskuterar strategier i olika aktiviteter övar barnen på att lösa problem och de tar med sig sina 

nya erfarenheter som de senare kan använda i andra situationer. 

 

 

6.2 Barn och fritidslärares delaktighet 

En fritidslärare uttalade sig “man vinner inte så mycket i längden att gå runt som en polis med 

armarna i kors och inte engagera sig i det som händer” (fritidslärare 1). När fritidslärare istället 

engagerar sig och är med barnen i aktiviteter, nämner många att fler barn vågar gå fram och be 

om hjälp eller fråga vad det är för lekar under veckan. Fritidslärarna själva får en större 

helhetsbild av barnen när de är med i aktiviteter och kan då hjälpa dem på bästa sätt. Det 
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framkom däremot i intervjuerna att det kan vara svårt att anpassa en aktivitet till att passa alla. 

Läraren som har hand om aktiviteten måste vara flexibel och hjälpa barnen med att starta upp 

något som de själva vill göra. De flesta skolor hade rastaktiviteter flera gånger i veckan ”Det 

finns alltid styrda aktiviteter och även valfritt” (fritidslärare 4), var en kommentar vi fick. På 

vissa skolor fick barnen vara med och vara delaktiga att bygga leksaker till aktiviteter som kan 

leda till att barnen tar mer ansvar för redskapen. Barnen får på så sätt känna sig mer delaktiga i 

rastverksamhet.  

De som kanske inte brukar ha någon att leka med på rasten får vara med och knyta nya band 

och kanske får en ny kompis men framförallt får hen känna sig “delaktig liksom att man är i ett 

gäng” sa fritidslärare 6 och det framkom också “är man otrygg och så, så är det skönt att ha 

någonting att göra, man kan komma till nån och va med i en gemenskap” (fritidslärare 8). 

Knutsdotter Olofsson (2009) förklarar att barn måste känna sig trygga när de leker och förstå 

sig på leksignalerna, därför ska fritidslärare finnas till hands ute på rasten för att öka tryggheten 

för barnen. “Det finns vuxna ute som är med som är delaktiga, som ser dig som pratar med dig” 

(fritidslärare 4), och som Vygotskij förespråkar är en lärares handlingar ett stöd för barns 

lärande och utveckling och speciellt det kommunikativa stödet (Säljö, 2011, s. 153-171). 

Vygotskij ser skolans miljö som en bra mötesplats för att lösa problem öva våra viljestyrda 

handlingar och lära oss att förstå varandra men också våra egna tankar (Säljö, 2011, s. 153-

171). Fritidslärare 6 sa även att “ de knyter ju an att genom att de kommunicerar med varandra 

så knyter de ju an genom att de kanske pratar om intressen åh att man lyfter att man kommer in 

där på något sätt”. Kommunikationen med varandra är en viktig del i lärandet det kan till och 

med leda till nya kompisar och att man blir delaktig i en ny kompiskrets. Under vissa raster 

möttes barn i olika åldrar och genom att alla får vara delaktiga på det sättet som för tillfället 

passar individen, leder det till olika lärande. Williams (2006, s. 25-26) påstår att åldern och 

kompisrelationen inte påverkar lärandet hos individen. När barnen istället möter nya kamrater 

som är kunnigare inom ett område tar de vara på varandras kunskaper och lär sig av varandra. 

Det är inte bara de sociala relationerna barn lär sig utan Williams (2006, s. 79-80) tydliggör att 

barn lär sig av varandra i olika situationer där de lyssnar härmar och ifrågasätter kamrater vilket 

gör att det kan vara bra att leka i grupper.  

Det framkom av intervjuerna att en del barn går runt själva på skolgården. Fritidslärarna säger 

att barn inte ska behöva gå runt själva och känna att de inte har någon att vara med eller behöva 

fundera på vad han/hon vill göra. Fritidslärare 2 sa ”att ha något meningsfullt att göra på rasten” 

gör att barnet får känna sig delaktig och vara med i gemenskapen. Ibland kanske man inte alltid 

vet anledningen varför de går ensamma. Då kan det räcka med att fråga “hur mår du?”, “ vad 

vill du göra idag?” och “vad skulle du tycka va roligast?” (fritidslärare 3), för att barnet ska få 

känna sig sedd eller bara få chansen att prata med någon. Det kan vara lika viktigt att ställa 

dessa frågor till barnen som bara strosar omkring i grupp, så de också känner sig sedda. 

Under observationerna på rastaktiviteter som skedde uppmärksammades det att fritidslärarna 

var engagerade genom att vara delaktiga och fråga barnen om de ville vara med samt att de 

förklarade regler och motiverade barnen till att försöka. Här ses ett exempel på att fritidsläraren 

förklarar med hjälp språket som ett redskap, vilket Vygotskij förespråkar (Säljö, 2011, s. 153-

171). Med hjälp av språket förtydligar fritidsläraren för barnet, för att barnet lättare ska kunna 

förstå och ansluta sig till aktiviteten som pågår. När fritidsläraren förklarar nya ord och 
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händelser för barnen kopplas det ihop med barnens tidigare erfarenheter. Det kan resultera i att 

de utvecklar sin uppsättning av ord och kan utvecklas vidare framåt i lärandet bland 

omgivningen. Vygotskij menar att talspråket är viktigt och tillsammans med andra skapa nya 

erfarenheter och kunskaper. Det kräver också att formen för detta lärande ställer krav på barnen 

att reflektera och omtolka sina erfarenheter (Säljö, 2011, s. 170-171). Fritidslärare och lärare 

måste då förklara på barnets språkliga nivå för att barnet ska kunna reflektera över sina 

erfarenheter. Att få bli inbjuden till en aktivitet av fritidslärare eller andra barn kan göra att 

barnet kan samla mod för att sedan våga ta kontakten och prata med andra, för att på så sätt 

knyta kontakter och utvecklas med hjälp av språket. Det behöver inte alltid finnas en aktivitet 

men att det ska finnas valmöjligheter, rasten ska vara rolig och meningsfull för barnen och 

lärare ska finnas i närheten. En sista kommentar från fritidslärare 4 som avslutning i detta stycke 

blir “vi är med i leken från och med att den börjar till att den tar slut” den vill vi tolka som att 

fritidsläraren menar att lärare ska finnas med ute under hela rasten och poängterar hur viktigt 

det är, istället för att gå in tio minuter innan rastens slut bara för man ska hinna dricka sitt kaffe. 

 

6.3 Meningsfullhet och glädje 

Rast innebär många olika saker för varje individ. Vissa tycker rasten är den jobbigaste stunden 

på dagen medan andra längtar till varje rast. Det framkom i intervjuerna att rastaktiviteter bidrar 

till glädje och gemenskap. Barnen känner att de har något att göra, någon att leka med, så som 

nya kompisar eller lärare. Vissa skolor använde sig av musik och lärarna som inte höll i 

rastaktiviteten blev också glada och började dansa. Barnen fick se en annan sida av lärarna och 

tyckte det var roligt att se sina lärare släppa loss eller att läraren var med och lekte i de aktiviteter 

som barnen är med i. Om lärare är glada och visar sig delaktiga även om de inte håller i en 

rastaktivitet så smittar det av sig på barnen och de får en rast som innehåller glädje, rasten har 

lett till en meningsfull vila från lektionerna. “Glädje innefattar väldigt mycket andra grejer, 

samspel, utmaningar och så mycket lycka. Glädje då känner man att åt båda håll både som 

vuxen och pedagog och barn så liksom då är det lyckat bara” (fritidslärare 1). Glädje smittar av 

sig, är lärare glada och positiva blir barnen positiva och glädjefyllda. Observationerna visade 

hur fritidslärarna försökte få med barnen i sina aktiviteter med hjälp av kroppsspråket, genom 

gester (Klerfelt, 2007 s. 21), för att visa att här finns det en aktivitet de tycker är rolig och som 

även barnen skulle gilla. Observationerna visade också att barnen skrattade och var glada under 

tiden de deltog i rastaktiviteterna som erbjöds. 

 

Det finns barn som hade det svårt i skolan, om de då kan få känna att rasten är meningsfull och 

ger glädje har de något att se fram emot. Dessa barn kanske kommer med en positiv attityd in 

på lektionen istället för att tycka att allt är hopplöst. Williams (2006) menar att lärande sker i 

samtal och i samspel mellan varandra, och skapandet av olika miljöer sprider glädje och 

gemenskap och ökar till ett lekfullt lärarande. Observationerna gav en inblick i vad för glädje 

de intervjuade pratade om, barn såg glada ut, bjöd in varandra till aktiviteten, gav varandra tips 

på hur de kunde göra vissa saker bättre eller annorlunda i aktiviteterna. De som deltog fick med 

sig nya erfarenheter av de tips en kunnigare kompis kom med. Lärarna var delaktiga på de flesta 

raster i veckan, det var alltid minst en lärare som hade en aktivitet att erbjuda. Lärarna visade 
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att de tyckte aktiviteterna var roliga, glädjande och att det blev meningsfull tid på rasten, kunna 

släppa tankarna från lektionerna för bara en liten stund. Ett exempel: 

 

Sen måste man även kunna erbjuda de eleverna som tycker att ingenting passar 

oss som vi gör på skolgården men då får man ju prata med dem vilket var fallet 

här för två veckor sen. Då när jag hade en elev i årskurs fyra som kom och tyckte 

att nää ingenting passa det är bara skit allting, det är så tråkigt, vem vill hoppa 

hopprep? Vem vill leka den leken? Nää men vad vill du göra då? Nä men jag 

vill åka kickbike eller bmx eller skateboard. Aa men då får vi göra en bana på 

baksidan då, och så fick han vara med och ta hand om det då. Det var därför vi 

hade det förra veckan. (Fritidslärare 3, 25 april, 2016) 

 

Fritidslärare 3 fick med barnet som tyckte allt var tråkigt till att delta och känna att de 

rastaktiviteter som skolan erbjuder blir något meningsfullt och som barnet får glädje av. 

Rastverksamhet kan bidra till ett lekfullt lärarande för barnen under rasterna som på så sätt 

skapar en meningsfull miljö där man får känna gemenskap och glädje. “Jag tror man växer lite 

som person att man får vara med någonstans, att man får vara någonstans, man finns liksom” 

(fritidslärare 6). Om barnen växer som person när de får delta och kanske även vara med och 

förklara för andra barn som vill delta leder det till att barnen känner att de gör något som är 

meningsfullt. Känner både barn och personal glädje när de är ute på skolgården under rasterna 

bidrar det i sin tur till en trygghet för alla. Det kan förebygga många saker om glädje sprids till 

det arbete som fritidslärare utför. 

 

6.4 Rörelse på rasten 

I dagens samhälle är träning och rörelse väldigt populärt, speciellt på sociala medier och i de 

TV-program som visas. Alla fritidslärare som intervjuades fick frågan om vad de ansåg om 

påståendet att barn rör på sig för lite. Överlag höll de intervjuade med men tack vare deras 

rastverksamhet kunde de ändå se att barnen rör på sig och håller sig aktiva ute på rasterna. 

Fritidslärare 3 sa “jaa asså jag tycker ändå att våra elever på skolgården rör på sig ganska 

mycket. Vi har en ganska levande skolgård det är väldigt mycket saker som händer på vår 

skolgård”. Statens Folkhälsoinstitut (2011, s. 16) menar att barn bör röra på sig minst 60 minuter 

per dag och skolorna som besöktes menade att barnen på deras raster rör på sig i olika 

aktiviteter, sina egna lekar eller i de rastaktiviteter någon av de utvalda lärarna håller i. En av 

de intervjuade fritidslärarna svarade: 

Förvisso så är ju de väldigt rörliga överlag då men asså barn idag de tror, dom 

kanske inte vet att de rör på sig fast de rör på sig ändå, så det är ju viktigt att 

man berättar för dem hur, asså säger genom att ta några springsteg så rör du ju 

faktiskt på dig. (Fritidslärare 6, 27 april, 2016) 

Uppmanas barn att röra på sig när de är ute på rasterna i olika rastaktiviteter kan de vara fysiskt 

aktiva i några av de 60 minuter som de bör vara (Statens Folkhälsoinstitut, 2011). Fritidslärare 

9 ansåg att barnen rör på sig för lite när de kommer hem, men genom att uppmuntra och 



 

27 

inspirera till aktiviteter där man rör sig kan leda till en positiv inverkan på barnens rörelse. Det 

som många kunde se var att de äldre barnen på skolorna var mindre aktiva och satt hellre och 

pratade med varandra än att röra på sig. Fysisk aktivitet behöver inte bara vara “att man måste 

köra järnet och bli super duper svettig [...] utan rör på dig gör du ju i alla möjliga sammanhang 

om du går eller om du springer eller om du hoppar hopprep” (fritidslärare 6). Bara man får 

barnen att röra sig på något sätt istället för att bara sitta still som de gör inne på lektionerna 

menar en av de intervjuade. Fritidslärare 6 ansåg att det är viktigt att vara tydlig med sin 

kommunikation om rörelse till barnen, eftersom fritidslärare 6 menade att många barn rör på 

sig mer än vad det tror. Vid observationstillfällen var det många aktiviteter på gång samtidigt 

och inte endast fritidslärarens aktivitet. Många barn var i rörelse på olika ställen av skolgården. 

Vilket motvisade vad Morland och Peskian (2016) budskap var om att barnen rör på sig för lite 

i TV-programmet “Gympaläraren”. Det skulle kunna bero på att barnen på skolan vi 

observerade är yngre än de i TV-programmet och har inte kommit till det stadiet där mobil och 

surfplatta börjat dominera än. Det spelar även roll hur skolgården är planerad som Statens 

Folkhälsoinstitut (2011, s. 22) menar ska en skolgård vara inbjudande till rörelse och aktivitet. 

Rastaktiviteter kan ge barnen den där inbjudande känslan till att röra sig. Att barnen tycker det 

är “lustfyllt och inte jobbigt” som fritidslärare 9 sa under intervjun, “det ska inte vara någon 

prestation, att man måste vara duktig på att springa eller något annat utan att man rör på sig för 

att det är kul att röra på sig”. Rörelse var något som visade sig när observationen gjordes, barn 

var aktiva och rörde sig på många olika ställen på skolgården. 

 

Med rastaktiviteter så erbjuds barnen rörelse och fysiskt aktivitet, många av de intervjuade 

fritidslärarna tyckte ändå de såg hur barnen var aktiverade med olika aktiviteter utöver deras 

erbjudande på rasten. Rastaktiviteter kan erbjuda barnen den rörelse de behöver utöver idrott- 

och hälsa lektionerna. Sedan är det inte alltid de som behöver det mest som deltar, men då har 

man som fritidslärare erbjudit dem det. En sa såhär om barns rörelse: 

 

Eh men jag håller med absolut med om att barnen sitter för mycket framför en 

Ipad, jag har väldigt många här som kommer hem å så är dom inte ute utan dom 

sitter med Ipaden å Ipaden är väl 2016 bästa barnvakt eh och därför är det väl 

också bra å ha rörelseaktiviteter ute på skolgården, barn rör på sig för lite. 

(Fritidslärare 10, 28 april, 2016) 

 

Ibland kanske man får med de barnen och det är något som fritidslärare måste jobba vidare på. 

Lärare måste försöka få barn att förstå hur viktigt det är med daglig rörelse även de som gillar 

E-sport som ägnar mycket tid framför datorn. I TV-programmet “Gympaläraren” (Morland & 

Pesikan, 2016) kom exemplet upp att om man går en promenad eller rör på sig lite innan man 

ska börja spela TV- eller dator spel så kan det göra mycket. Koncentrationen blir bättre i spelet 

än vad det vore ifall man inte hade rört på sig innan. 

 

Fritidslärare bör vara tydliga när de samtalar med barnen om rörelse och samtalar på en nivå 

som barnen förstår som Yalon et al. (2006) kommit fram till är lek för barn i yngre åldrar bra. 

Det ökar barns koncentration i klassrummet och det blir lättare att hänga med på vad läraren 

säger. Genom att motivera barnen till att vara med i rastaktiviteter som erbjuds, får de in 
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rörelsen i vardagen som är rolig och lustfylld. Barnen rör då på sig automatiskt och rör på sig 

mer än vad man får höra i de sociala medierna.  

 

6.5 Sammanfattning 

Resultatet visar att rastverksamhet gör att färre konflikter tas med in till klassrummet och 

konflikterna reds ut redan under rasten. Med fler vuxna ute på rasten har konflikterna även 

minskat under rasterna eftersom det finns erbjudanden för barnen att delta i aktiviteter, detta 

har bidragit till lugnare och tryggare skolor. Det är svårt och nästan oundvikligt att bli av med 

konflikter helt på skolgården. Konflikter behöver inte var något negativt i den bemärkelsen att 

det kommer sluta illa. Barn som hamnar i någon konflikt har ett inre samtal med sig själv och 

har i åtanke hur känslan var i konflikten, vad det var som hände och som blev tokigt. Barnen 

får med sig de nya erfarenheterna, de kan ta med sig dessa och handla annorlunda nästa gång 

något liknande sker. Williams (2006, s. 79-80) förklarar att när barn börjar skolan hamnar de i 

en ny kultur och nya sammanhang än vad de kanske är vana vid hemifrån, då kanske det inte är 

så konstigt att det sker missförstånd. Genom språket lär sig barn att vara delaktiga med andra 

och känna en gemenskap med en kompisgrupp. I skolan är barn en samlad grupp individer med 

olika bakgrund och måste lära sig att alla är olika och man kan inte alltid får sin vilja igenom. 

Vikten av att fritidslärare och lärare finns för att hjälpa och medla mellan barn kan då bli 

ovärdelig. Fritidslärare och lärare kan stödja barnen med hjälp av språket och lära sig 

kompromissa och komma på lösningar till det uppstådda problemet. 

 

Kommunikationen och samspelet spelar en stor roll för hur man lär sig att vara bland kamrater, 

i livet och i samhället. Det resultatet visar vad gäller barns och vuxnas delaktighet, var att 

vuxnas närvaro och delaktighet var viktig för att barnen skulle trivas ute på rasten. Lika viktigt 

var det att barn fick känna sig delaktiga och öva på eget ansvar och hjälpa till att bygga och 

komma på aktiviteter. Barn ska känna att de blir sedda av fritidslärare och lärare. Ingen ska 

behöva gå ensam runt på rasten mot sin vilja. Barn ska bli uppmuntrande att våga delta och 

våga ta kontakt med nya kompisar och få känna sig delaktiga i en gemenskap, eftersom 

människor lär sig hur de ska samspela och ta hand om varandra när de är tillsammans i en grupp. 

Williams (2006, s. 79-80) tydliggör att barn lär sig av varandra i olika situationer där de lyssnar, 

härmar och ifrågasätter kamrater. Tack vare rast och rastaktiviteter får barn öva på att härma 

och samtala med kamrater och lära sig hur de ska vara mot varandra i en liten eller i en större 

grupp. Känner barnen att de är med i en gemenskap med andra barn och lärare blir det lättare 

för dem att känna meningsfullhet under rasten. Samspelet mellan alla är oerhört viktigt ute på 

rasterna, det är där det övas på riktigt. En god kommunikation leder till att barn och lärare kan 

fokusera på att rasten. Rasten är ett ställe där man kan slappna av och fokusera på annat än 

lektioner. Erbjudandet av olika aktiviteter gör att fler barn kan välja att delta och få känna glädje 

på en eller flera raster.  

 

Rastverksamhet kan också leda till att bra samtal lyfts fram om hur viktig rörelse är för att barn. 

Barn bör förstå att de ska röra på sig, detta kan uppnås genom att fritidslärarna motiverar dem 

till olika aktiviteter ute på rasterna. Barnen kanske inte behöver förstå att det är viktigt men att 

de lär sig genom aktiviteter att det är roligt att röra på sig. Vygotskij (Säljö, 2011, s. 153-171) 

tydliggör att kommunikationen är ett viktigt verktyg för människans lärande. Språket följer med 
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dig vart du än finns och är ett bra redskap för att förflytta sig till dit man vill komma. 

Fritidslärarna betonar vikten av att rörelse är viktigt för barnen, aktiviteten ska vara rolig och 

lustfylld så barnen uppskattar den fysiska aktiviteten. Är fler barn med i en rastaktivitet där 

rörelse är i fokus, har fritidslärarna lyckas med att få barnen se rörelsen som något positivt och 

roligt. Presentationsångest är något som många kan uppleva under idrott- och hälsa lektionerna, 

det är inget barnen ska behöva uppleva ute på rasterna och i rastaktiviteterna. Eftersom Yalon 

et al. (2006) hade kommit fram till att barnens koncentration blir bättre av att röra och leka på 

sig mellan lektioner är rastaktiviteter ett ypperligt tillfälle för barnen att få in rörelsen i vardagen 

där det bara är roligt. Rastaktiviteter som innehåller rörelse får barnen att heja på sina kompisar 

och där stärks samspelet emellan dem. Fritidslärarna ökar även sitt samspel med barnen genom 

att heja genom att ge barnen positiv feedback i aktiviteterna och uppmana de till att ge positiv 

feedback till varandra. 



 

30 

7. Diskussion 

7.1 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att skapa kunskap om vad rastverksamhet kan bidra till utifrån 

fritidslärares erfarenheter. Det vi ville ta reda på var vad fritidslärarna säger om syftet med sin 

rastverksamhet, vad de beskriver att rastaktiviteter bidrar med vad gäller barns lärande och 

utveckling och hur lärarna förhåller sig till barnen på rasten. 

 

Resultatet visade att syftet med rastaktiviteter var att minska konflikter, att barnen skulle ha 

någonting att göra under sin rast och att barnen skulle känna sig trygga. Det visade sig också 

att rastaktivitet bidrar till att barnen skapar nya relationer med nya kamrater och de får lära sig 

hantera konflikter. Barnen fick i många lägen vara delaktiga i att bestämma vad som skulle 

hända under rasten, vilket kan göra att de blir mer självständiga. Läroplanen (Skolverket, 2015, 

s. 15) anger att läraren ska “förbereda barnen för delaktighet och medansvar [...]”. Resultatet 

gav också svar på att skolor som har rastaktiviteter kan få barn att känna sig delaktiga genom 

att de får känna gemenskap. De fritidslärare som håller i aktiviteten spelar en stor roll i att få 

barn att känna känslan av tillhörighet och alla lärare som är ute på rasten har betydelse för att 

hjälpa barn i det sociala samspelet, att komma in i lekar och hjälpa till med att reda ut eventuella 

konflikter.  

 

Alla barn tycker inte att rasten är meningsfull, en del barn drar sig undan för att vara ensamma 

medan andra flockas runt en aktivitet vilket då kan leda till konflikter, för att barnen saknar 

vissa kunskaper om det sociala samspelet. Knutsdotter Olofsson (2009, kap. 5) som har studerat 

lek förklarar att barn måste förstå sig på varandras leksignaler och måste lära sig turtagningen, 

ibland är det du och ibland är det jag. Lärare kan med hjälp av språket förklara för barn att 

känslor varierar hos människor beroende på vad man säger. Försöka få barnen att förstå att en 

bra kommunikation är viktigt för att kunna samspela med andra och kunna leka tillsammans. 

De barn som har svårt för att komma in i leken kanske inte förstår sig på leksignalerna och blir 

otrygga och behöver en tydlig förklaring vad leken går ut på för att våga vara med och leka. På 

det sättet kan barn känna sig tryggare när det finns lärare som stöttar på rasterna. Jarrett (2015) 

och Alerby (2010) hävdar båda i sina undersökningar att de sociala relationerna är väldigt 

viktiga bland vänner och speciellt på rasten. Båda menar att rasten är ett tillfälle för lek och att 

öva på att vara bra kamrater, tolka och lära. Alerby (2010) visar precis som vår studie att rasten 

har en positiv inverkan på klassrummet. Rasten ska vara det stället där barnen kan släppa 

skolarbetet och tycka att rast är roligt. 

 

Vårt resultat visar att en anledning till att skolorna startade rastverksamhet var för att det skedde 

mycket konflikter på rasten. Ellmin (2008) hävdar att många konflikter sker på rasten och 

konflikterna följde med in till klassrummet. I vår studie har vi sett att konflikter minskat för att 

skolor valt att starta rastaktiviteter under rasten. Olweus (1992) nämner att barn känner sig 

tryggare på rasten om det är fler lärare ute, det blir mindre konflikter och kränkningar emellan 

barnen. Rastaktiviteter minskar konflikter som uppstår för att fritidslärare och lärare finns 

tillhands för barnen, pratar med dem och ser till att de har något att göra. Yalon et al. (2006) 

har i sin undersökning skrivit att lärare inte alltid har tid för ett samtal med barnen under rasterna 
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och det kan leda till negativa konsekvenser för lärandet och det sociala samspelet hos barn. 

Fritidslärarnas svar och under observationerna i denna undersökning hann de samtala med 

barnen. Om det var många barn igång i aktiviteten ville fritidslärarna koncentrera sig på de barn 

som ville delta i fritidslärarnas aktivitet och också försöka hålla aktiviteten vid liv. Fritidslärarna 

uppmuntrade barnen att ibland gå till de andra lärarna som gick runt på skolgården om barnen 

ville ha hjälp med att lösa eventuella problem som fanns i barnens egna aktiviteter på 

skolgården. Då fritidslärarna inte ville att deras egen aktivitet skulle ”dö ut” och att det kunde 

finnas barn i deras aktivitet som behövde extra stöd i leken. Samspelet mellan varandra leder 

till att barn som har det svårt med det sociala samspelet får öva på det med hjälp av andra barn 

i rastaktiviteterna samt av fritidslärarna och lärarna som är ute på rasten tillsammans med dem. 

Enligt Vygotskijs sociokulturella teori är det viktigt att man tar sig tid till att lyssna, förstå och 

samtala med barnet om det som har uppstått, dels för att hjälpa barnet med problemet men också 

hjälpa dem framåt i lärandet. 

 

Genom vår analys av både intervjuerna och observationerna framkom att när fritidslärare som 

håller i rastaktivitet koncentrerar sig på att hålla den vid liv, då kan de andra lärarna som är ute 

hjälpa till att reda ut konflikter/problem som kan uppstå. Lärande sker i samtal mellan barnen, 

mellan barn och lärare och vi kom fram till att rasten ska vara och är meningsfull och 

glädjefylld. Johansson och Wigren (2014) har i sin studie kommit fram till att läraren som håller 

i aktiviteter sprider glädje från lärare till barn och detta tas med in i klassrummet efter rastens 

slut. Under våra observationer såg vi hur fritidslärarna lärde ut aktiviteterna och kom med tips 

och råd för hur barnen skulle klara av dem. Williams (2006) förklarar vikten av att skapa olika 

miljöer som sprider glädje och gemenskap för barn. Fritidslärarna vi har intervjuat och 

observerat har själva lagt märke till att det blivit lugnare på deras skolgårdar sedan de började 

med rastaktiviteter. Det skulle kunna betyda att de har en god kompetens för att erbjuda barnen 

varierade aktiviteter där de får samtala och leka och ha roligt. Används rasten som ett tillfälle 

att skapa trygghet mellan olika barngrupper, skapar det en miljö där barn och lärare trivs. 

Rastaktiviteter kan sprida skratt och glädje, barnen slipper ha en klump i magen när det är rast 

för de vet att de får vara delaktiga under rastaktiviteter. Barnen får chans att prova på nya som 

gamla lekar och umgås med kamrater samt skapa nya kamratrelationer. I det första kapitlet, 4 

§ i Skollagen (2010:800) står det “Utbildningen ska också förmedla [...] de grundläggande 

demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på”. Vilket i rastaktiviteter ökar 

chansen att öva på det sociala samspelet som är väldigt viktigt för att kunna bli de goda 

samhällsmedborgare som vi strävar efter att de ska bli. 

 

Rastaktiviteter leder till en mer aktiv vardag i skolan för barnen. Dörling et al. (2016) påstår att 

barn rör på sig för lite och spenderar för mycket tid till stillasittande. En del fritidslärare höll 

med om det här påståendet. Barnen hade själva berättat för fritidslärarna att de satt framför tv 

och surfplatta när de kom hem efter skolan. Bara för att en del barn har berättat detta inkluderar 

inte det alla. En del barn kanske har dagarna fulla av aktiviteter utöver skolan får och aldrig 

sitta framför surfplattan hemma och ta det lugnt. Det kanske kan vara så att skolan är en för 

stillasittande plats och att skolgårdarna behöver inbjuda till mer lek så att barnen automatiskt 

rör på sig för att de ska tycka att det är roligt att röra på sig. Om man nu ska göra något åt 

problemet med att barn inte rör på sig tillräckligt som Dörling et al. (2016) påstår. Det kan även 
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bero på andra orsaker som de ekonomiska skillnaderna som finns i vårt samhälle, vissa har inte 

råd att låta sina barn vara aktiva i olika föreningar. Vilket leder till ojämlik tillgång till en 

varierad fritid. Men som det står i Skollagen (SFS, 2010:800, kap. 1, 8 §)”Alla ska, oberoende 

av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning 

i skolväsendet [...]” vilket innebär skolan ska erbjuda alla barn en meningsfullhet utan att barnen 

eller vårdnadshavare ska behöva tänka på kostnaderna som medföljer i skolan. Vad vi såg under 

observationen och inte bara under rastaktiviteten var ändå lekande och springande barn. 

Rastaktiviteter är ett komplement för att få barnen mer rörliga under dagen. Yalon et al. (2006) 

observerade barn med inlärningssvårigheter i yngre åldrar och fick fram att koncentrationen 

ökar under lektionstid då barnen leker på rasten. Det är inte bara viktigt för de som har 

inlärningssvårigheter utan vi upplever att det är lika viktigt för alla barn. Morland och Pesikans 

(2016) TV-program “Gympaläraren” handlade dock om barn och ungdomar som går i 

högstadiet vilket blir en motsägelse mot vad den här studien har handlat om då den handlat om 

yngre barn. Yalon et al. (2006) kunde också se att de äldre barn valde att sitta framför TV:n 

istället för att röra på sig och kunde då de inte se någon större skillnad på koncentrationen 

eftersom de äldre barnen inte rörde på sig när de hade rast. Varför blir det så att de äldre barnen 

inte rör på sig när det är rast? Det är en fråga man kan ställa sig och fundera på, speciellt hur 

problemet ska lösas för att få de äldre barnen att bli mer fysiskt aktiva när de har rast. Kanske 

behövs det en fritidslärare i högstadiet också som kommer med aktiviteter på rasterna där 

barnen får chans att röra sig och inte sitta framför sin mobil eller surfplatta. De intervjuade 

fritidslärare har en stor chans att få barn att röra på sig mer, eftersom Statens Folkhälsoinstitut 

(2010) anger att barn ska vara fysiskt aktiva 60 minuter per dag, kan fritidslärarna planera en 

del aktiviteter där barnen får chansen att röra på sig, på ett roligt och lustfyllt sätt. Enligt Statens 

Folkhälsoinstitut (2010) stimulerar fysisk aktivitet barns motoriska utveckling samt 

koordinationen, den fysiska aktiviteten ökar inte bara det ovanstående det påverkar till och med 

skolarbetet som också framkom i Yalon et al. (2006) forskning.  

 

Hur kommer det sig då att USA har minskat eller till och med tagit bort rasten på skolorna som 

Jarrett (2015) påpekat. Hon menar att USA har tagit bort rasten på grund av skolvåld, en rädsla 

för skador och för att öka undervisningstimmarna. Det här är något som motsäger det resultat 

som vi har kommit fram till i vår studie. Förminskas minuterna på rasten, hur ska barnen då få 

chans att öva på samspelet och sin kommunikation för att i framtiden kunna lösa sina konflikter 

själva? Rasten leder till harmoni där barnen får en paus från skolarbetet, kan leka med kompisar 

och röra på sig för att komma in med ny energi till lektionerna. Om USA anser att det är för 

mycket skolvåld kanske de behöver en större lärartäthet under rasterna för att bidra till minskat 

våld. 

 

Det vi tar med oss från den här studien är att det händer otroligt mycket med barnet på rasten 

både med de sociala erfarenheterna och humöret. Det syns inte bara hos barnen utan också hos 

lärare som befinner sig ute på skolgården med rastaktiviteter. Det blir ett behagligare klimat 

och många är glada. Rastaktiviteter är ett bra komplement för de barn som inte går på fritids. 

Det stärker alla barn att veta hur man är en bra kompis, hur man leker, hur konflikter ska 

hanteras och andra problemlösningar. Här kan fritidslärare och lärare finnas som ett stort stöd 

för barnen. I allmänna råd (2014, s. 10) står det att fritidshemmets uppdrag att stimulera barns 
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utveckling samt erbjuda dem en meningsfull fritid, vilket rastaktiviteter kan bidra till. Barnen 

får en paus från arbetet inne i klassrummet och kan ta egna initiativ till vad de ska göra på rasten 

och vara delaktiga i att bygga upp aktiviteter. Detta tror vi kan bidra till att barnen får ny energi 

till att gå in i klassrummet igen, för de vet att de sedan kommer få en ny rast och leka av sig 

och göra något kul/avslappnande på rasten.  

 

7.2 Metoddiskussion 

Valet av metod visade sig vara lämpligt för vår studie. Observationen innan intervjuerna gav 

en god inblick i hur en skola arbetade med rastverksamhet, vilket hjälpte oss att komma på de 

intervjufrågor som ställdes. Ifall observationerna hade skett på fler skolor hade det kunnat ge 

oss en större inblick i vad för aktiviteter de olika skolorna hade samt hur olika fritidslärarna 

jobbat med sin rastverksamhet.  I efterhand kom vi på att vi borde ha öppnat samtalen med 

frågan: Vad betyder rast för dig? Den frågan kommer vi ställa till barnen när vi är ute i 

arbetslivet och vill ta reda på mer om vad rast betyder för dem.  

 

Något som var till fördel för vår studie var att vi fick tag på en fritidslärare under den 

verksamhetsförlagda utbildningsperioden. Fritidsläraren jobbade aktivt med rastverksamhet 

och var villig att ställa upp samt berättade om nätverksträffen, där vi fick tag på de andra 

skolorna och fritidslärare som ville delta. Bryman (2011) menar att det kallas för snöbollsurval. 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015, s. 41) förklarar att det finns risker med snöbollsurvalet, 

svaren kan bli allt för lika då de intervjuade personerna kanske känner varandra och har för lika 

tankar, erfarenheter och synsätt till frågorna som ställs om rastverksamhet och rastaktiviteter 

och att svaren inte blir tillräckligt allsidiga. Eftersom vårt syfte var att skapa kunskap om vad 

rastverksamhet kan bidra till utifrån fritidslärares erfarenheter ser inte vi detta urval som något 

negativt. Om snöbollen inte heller hade hamnat i rullning hade processen att hitta fritidslärare 

varit mycket svårare. I intervjuerna försökte vi ställa öppna frågor och ställa följdfrågor om 

något svar var för kort eller om något uppfattades som intressant. Genom att ställa följdfrågor 

gav det oss mer information och vi fick reda på mer om rastverksamhet och rastaktivitet vilket 

var det vi ville. Om vårt syfte hade handlat om att undersöka utbredning och förekomsten om 

rastverksamheten hade vi valt en kvantitativ metod. Hade vi valt att göra en kvantitativ studie 

kunde barn i flera olika klasser och årskurser fått en enkät. Det hade mynnat ut i en studie om 

hur barnen reflekterar över rastverksamhet och rastaktiviteter på deras skola. Svaren hade också 

sett annorlunda ut ifall barn hade intervjuats. Då vårt syfte var att skapa kunskap om  vad 

rastverksamhet kan bidra med utifrån fritidslärares erfarenheter är vi nöjda med metodvalet i 

studien. Till avsnittet om den tidigare forskningen letade vi på olika databaser som till exempel 

ERIC, SwePub och Google Scholar för att hitta forskning som handlade om rast och saker som 

kan uppstå när barn är ute på rast. Vi hade svårt att hitta några forskningsresultat som talade 

negativt om rast men det ser vi egentligen som något bra, eftersom resultatet i vår studie om 

rast och rastaktiviteter visar att det leder till något positivt. 

 

 

7.3 Sammanfattning  
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Det viktigaste med rastverksamhet och de rastaktiviteter som utförs är att barnen ska få känna 

att rasten är meningsfull, trygg och lugn. Rastaktiviteter hjälper barn som har svårt med det 

sociala samspelet, de får chansen att utvecklas samtidigt som de kan känna en trygghet av att 

en fritidslärare finns tillgänglig. Övriga lärare ute på skolgården kan fokusera på att hjälpa de 

barn som hamnar i konflikter som valt att inte delta i de aktiviteter som erbjuds utan befinner 

sig i andra aktiviteter barnen själva startat upp. Det medför att konflikter inte behövs ta med in 

i klassrummet. Studien har visat att rastaktiviteter bara medför positiva konsekvenser och 

eftersom det utgör 20 % av barnens skoldag är det bra att kunna erbjuda dem lekar och 

aktiviteter där de känner sig delaktiga och glädje över att få komma ut och göra saker 

tillsammans med andra. I vår studie har vi kommit fram till att alla skolor som har möjlighet att 

erbjuda rastverksamhet bör göra det. I vår studie framkom även att det blir en positivare och 

tryggare miljö för barnen på skolor som erbjuder rastaktiviteter. Barnen tycker om när det 

händer saker på rasterna och de känner sig trygga med att det är fritidslärare ute som hjälper 

dem med aktiviteterna som de själva sedan kan utföra tillsammans med kompisar. I studien och 

tidigare forskning framkom det också att ju fler fritidslärare och lärare som var ute på rasterna 

desto tryggare kände sig barnen. 

 

7.4 Framtida forskningsfrågor 

I den här studien har vi intervjuat fritidslärare om vad deras erfarenheter av rastverksamhet är 

och vad rastverksamhet kan erbjuda barnen. Vi tycker det vore intressant att ta reda på hur 

barnen upplever rasten under skoldagen och vad de tycker är det viktigaste med rasten på 

skolan. Vi tycker det är viktigt att lyfta fram hur barnen upplever rasten och vad de tycker kan 

förbättras på just deras skola. Meningen är att barnen ska tycka att rasterna är meningsfulla och 

att de gör någonting på rasterna som de tycker är roligt. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide. 

 

Vad har skolorna för mål med sin rastverksamhet? 

 

Hur länge har skolan/du hållit på med rastverksamhet? 

Hur många dagar i veckan har ni aktiviteter på rasterna? 

Varför startade ni rastverksamhet på eran skola? 

Hur tänker ni när ni planerar en aktivitet? 

 

Vad beskriver fritidslärare att rastverksamhet medför till barnen? 

Rastverksamhet är något som har blivit väldigt stort/populärt varför tror du att det blivit så? 

Forskare anser att barn rör på sig för lite, du kanske har sett på gympaläraren på svt, vad anser du 

om det påståendet? 

Vad har ni sett för skillnader på barn sedan ni startade rastverksamhet? 

Vad tror ni har positiva effekter med att ha aktiviteter på rasterna? Finns det några negativa 

effekter? 

Är de några speciella förmågor som ni vill att barnen ska utveckla? 

Hur tror ni det påverkar den enskilde individen med att ha aktiviteter på rasten? 

Om ni fick förklara rastverksamhet med ett ord vad skulle det vara? 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Hjälp ord och meningar för att föra samtalet vidare: 

Hur menar du då?   

Kan du utveckla det du sa..  

Kan du förklara det lite närmare 

Du sa …  

VAD är det läraren säger och HUR förhåller sig läraren till detta 

Med andra ord: vilken uppfattning har läraren om det jag vill ta reda på 
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Bilaga 2 

Observation - Hur rastverksamhet främjar barns utveckling. 

Hej! 

Våra namn är Anna Arebo och Elisabet Svan. Vi är två studenter från Högskolan för lärande och 

kommunikation i Jönköping som läser vår sista termin till Grundlärare med inriktning mot 

fritidshem. Vi har precis påbörjat vårt examensarbete och vårt arbete kommer att handla om hur 

rastverksamhet främjar barns lärande och varför fritidslärare/fritidspedagoger ofta utnämns till att 

arrangera rastverksamhet. 

För att få veta hur rastverksamhet bidrar till elevers lärande och utveckling kommer vi att observera 

pågående rastaktivitet för att se samspelet mellan de delaktiga barnen och mellan barn och 

fritidslärare/fritidspedagog. Rastaktiviteten kommer att dokumenteras genom anteckningar. Vi vill 

att Ni ska veta att Ert barn och skola kommer att vara helt avidentifierat, det vill säga barnets namn 

och skola kommer inte att avslöjas. 

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

då offentlighetsgöras för andra som kan ta del av forskningsarbetet. 

Vi kommer under vecka 16 och 17 besöka skolan för att göra våra observationer. 

 

 

Har du några funderingar kring vårt arbete så finner ni vår mail nedan. 

 

 

Anna Arebo                                                                                         Elisabet Svan 

Aran1191@student.ju.se                                                                     svel1389@student.ju.se 
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Bilaga 3 

Tillståndsblankett. 

 

Hej! 

Våra namn är Anna Arebo och Elisabet Svan. Vi är två studenter från Högskolan för lärande och 

kommunikation i Jönköping. Vi läser vår sista termin till Grundlärare med inriktning mot 

fritidshem. Vi har precis påbörjat vårt examensarbete och vårt arbete kommer att handla om hur 

rastverksamhet främjar barns lärande och varför fritidslärare/fritidspedagoger ofta utnämns till att 

arrangera rastverksamhet. 

För att få reda på mer om detta behöver vi intervjua fritidslärare/fritidspedagoger och observera när 

rastaktiviteter sker och se samspelet mellan barnen och mellan barn och fritidslärare/fritidspedagog. 

Undersökningen kommer gå till så att vi kommer intervjua ett antal lärare. Intervjuerna kommer att 

spelas in och materialet kommer sedan att transkriberas och kodas (analyseras). Med lärares bidrag 

hjälper det oss att få en större förståelse om rastverksamhet och dess betydelse. I enlighet med de 

etiska regler som gäller är deltagandet helt frivilligt. Det insamlade materialet kommer bara att 

användas till forskningens ändamål. Medverkande och skolor kommer vara avidentifierat alltså 

kommer inga utomstående kunna veta vem/vilka det är som deltagit i undersökningen. 

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

då offentlighetsgöras för andra som kan ta del av forskningsarbetet. 

Vi skulle vara glada över din medverkan och tror att den kan hjälpa oss till ett bra arbete. 

Har du några funderingar kring vårt arbete och din medverkan? 

Tveka inte att höra av dig till oss! 

 

Anna Arebo                                                                                          Elisabet Svan 

0707-910801                                                                                        070-9784843 

Aran1191@student.ju.se                                                                     svel1389@student.ju.se 

(Vår underskrift)____                                                                    (Vår underskrift)____ 

 

Jag godkänner här med min medverkan: 

Namn:___________________________ 

Datum:___________________________ 
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Bilaga 4 

Nyckelord vi fann.  

 

Nyckelord Eleverna 

 gemenskap 

 regler 

 samarbete 

 Turtagning 

 koncentration 

 nyfikenhet 

 känslor 

 Hjälpsamma 

 lära sig nytt 

 rörelse 

 

Nyckelord Lärare 

 motivation 

 stöd 

 locka elever 

 förklarar 

 delaktiga 



 

 

 


