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Förord 
Ett stort tack till alla elever och lärare som deltog i enkät- och intervjufrågor som 
erbjöds! Hela examensarbetet grundar sig i att kunna inhämta material som ni bidragit 
med vilket jag är oerhört tacksam för. Snart är jag utbildad lärare i fritidshem och jag 
hade inte klarat denna process utan er. Tack Paula för din handledning och snabb 
kommunikation med mail. Du har besvarat alla mina frågor vilket jag är väldigt tacksam 
för! 
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Abstract 
Arbetet inleds med en redogörelse för läroplanen och vetenskapliga artiklar och 
litteratur redovisas. Syftet med examensarbetet är att undersöka lärarnas planering av 
rasten med hänsyn till elevernas förväntningar. Detta examensarbete utgår från 
Vygotskijs sociokulturella perspektiv. Undersökningsfrågorna belyser rastens påverkan 
på elever och lärare samt rastens syfte. Idag finns det inga riktlinjer i läroplanen hur 
rasten ska organiseras, vilket problematiserar ett gemensamt arbetssätt med rasten. För 
att kunna besvara undersökningsfrågorna och syftet med detta arbete används så kallad 
flermetod med både kvalitativa och kvantitativa metoder. Intervjufrågorna är utformade 
för lärarna i fritidshemmet och enkätundersökningen är utformad till eleverna i årskurs 
F-3. Resultatet visar att rasten finns till för eleverna ska få ett avbrott/paus från 
skoldagen. Hur eleverna tar paus skiljer sig åt. Lek, fysisk aktivitet och vila dominerar 
skolgården. Det finns ett nystartat projekt på en skola där rastverksamheten drivs i syfte 
att skapa en mer inkluderande miljö och uppmärksamma de elever som står utanför 
någon slags tillhörighet. Rastverksamhet i detta projekt kan påverka eleverna och 
lärarna genom skapande av färre konflikter och ökad trygghet på skolgården under 
rasten. Slutsatsen är att arbetet med rastverksamhet tar hänsyn till det mänskliga 
lärandet som sker i samspel med varandra, något som elever och lärare gör under rasten 
på skolgården.  
 
Nyckelord: Rast, rastverksamhet, inkludering, trygghet, lärmiljö, skolgård 
 
Keyword: Recess, Break activity, Including, Environment, Safety, Learning 
environment, Schoolyard.  
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1 Inledning 
På de flesta skolor i Sverige är det lärarna i fritidshem som befinner sig ute på rasten 
tillsammans med eleverna (Pihlgren, 2019). Denna yrkesroll har i många år varit lite 
diffus, där måluppsättningar och uppdrag inte har preciserats i läroplanen. Inte förrän 
året 2011 fick fritidshemmet ett eget kapitel i läroplanen (Pihlgren, 2017). Lärarna i 
fritidshem bedriver idag sin verksamhet med huvudsyfte att ge eleverna möjlighet till 
att: 
 
- Pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling 
- Ta hänsyn till personliga behov av balans mellan vila och aktivitet 
- Skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och 
empatiskt förhållningssätt 
- Kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften 
- Skapa och uttrycka sig genom estetiska uttrycksformer 
- Utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle 
- Röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och 
välbefinnande (Skolverket, kap 4, 2018) 
 
Den svenska skolan bygger på en demokratisk värdegrund där alla elever ska få inhämta 
ny kunskap, utveckla sina förmågor och samspela med andra genom sociala 
interaktioner. Idag ska alla lärare arbeta utifrån läroplanen som Skolverket (2018) 
bestämmer över. Läroplanen beskriver inga riktlinjer eller målsättningar kring rasten 
vilket problematiserar ett gemensamt arbetssätt av rastens struktur och innehåll 
(Skolverket, 2018) saknas. Rast betyder paus, vila (Svenska akademin, 2015). Pihlgren 
(2019) beskriver att det enbart är fritidshemmets uppdrag som lagstadgade syfte är att 
erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Ett uppdrag att erbjuda eleverna en meningsfull 
fritid och ett kompensatoriskt uppdrag till skolan kan vara en förklaring till varför just 
lärarna i fritidshemmet tar ett större ansvar för rasten (Pihlgren, 2019). 
 
Detta examensarbete undersöker hur lärarna i fritidshemmen planerar rasten och om 
planeringen lever upp till elevernas förväntningar. Syftet är att få en djupare förståelse 
för rastens påverkan på eleverna i årskurs F-3 samt hur lärarna i fritidshemmet påverkas 
av ansvaret ute på skolgården. Examensarbetet belyser även rastens syfte utifrån ett 
historiskt perspektiv.  
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2 Forskningsbakgrund 
Vetenskapliga artiklar och litteraturen i texten belyser skolgårdens historia, rastens 
påverkan på elever och lärare, rastens syfte samt skolgårdens utbud. Den forskning som 
redovisas är framtagen både internationellt samt nationellt för att få en bredare översikt 
av rastens påverkan samt syfte.  
 
2.1 Skolgårdens historia från dåtid till nutid 
Larsson, Norlin & Rönnlund (2017) menar att skolgården har en historia som sträcker 
sig tillbaka i 400 år. Skolgården har olika förutsättningar beroende skolans storlek, 
ekonomiska status samt belägenhet. Eleverna ska ha möjlighet till aktivitet eller vila 
mellan lektionerna vilket har varit rastens syfte sedan långt tillbaka (Larsson et al., 
2017). Pihlgren (2019) beskriver att rasten funnits så länge som 
utbildningsverksamheten funnits. Historiskt sett har skolgården varit ett utrymme där 
eleverna utvecklat barnkulturen i lekar, ramsor, byteshandel med leksaker och fysiska 
aktiviteter i form av lek och sport (Pihlgren, 2019). Larsson et al. (2017) menar dock att 
skolgården har använts på ett begränsat sätt inom utbildnings- och barndoms historisk 
forskning. Detta innebär att det inte finns så mycket kunskap om skolgårdens betydelse 
för individer och hur skolgården har förändrats ur ett historiskt perspektiv i relation till 
samhället i övrigt. Genom att studera och undersöka rasten i skolans miljö kan lärarna 
och ledningen öka kompetensen kring det pedagogiska syftet som rasten kan förmedla, 
hur elever och lärare påverkats av skolgårdens förutsättningar och få en bredare kunskap 
till vart vi är påväg (Larsson et al., 2017).  
 
Ordet rast betyder uppehåll från arbetsuppgift eller skoluppgift, skriver Pihlgren (2019). 
Svenska akademin beskriver ordet rast som paus, vila (Svenska akademin, 2015). 
Pihlgren (2019) menar att rasten ska ses som ett frirum där eleverna har möjlighet att 
välja hur de vill spendera tiden mellan lektionerna. Det finns likheter mellan skolorna i 
Sverige där fysisk aktivitet, lek och vila dominerar skolgården (Pihlgren, 2019). I 
läroplanen (2018) finns det inget specifikt kapitel eller gemensamma riktlinjer för hur 
rasten ska organiseras. Skolans uppdrag är att stimulera eleverna och utmana dem i sitt 
lärande. Rasten är en del av skoldagen, vilket innebär att de gemensamma målen för 
skola, fritidshemmen och förskolan finns i kapitel 1 och 2 (ibid). Kapitel 1 belyser 
skolans värdegrund och uppdrag. Den svenska skolan vilar på en demokratisk 
värdegrund där undervisningen ska ge en likvärdig utbildning för alla elever. Skolans 
uppdrag är att främja lärandet och utveckla elevernas förmågor med omsorg och 
pedagogisk vägledning. Kapitel 2 belyser övergripande mål och riktlinjer som alla lärare 
ska arbeta med. Skolans mål är att eleverna ska respektera varandra, ta avstånd från 
diskriminering och gemensamt hjälpa varandra genom att visa på medmänsklighet. Alla 
lärare, oavsett yrkeskategori ska arbeta utifrån dessa kapitlen från läroplanen, både i och 
utanför rasten (Skolverket, 2018). Larsson et al. (2017) beskriver att de elever som går i 
skolan idag är mer eller mindre medvetna om vikten av sociala relationer, fysisk 
aktivitet och gemenskapen för en trygg miljö ute på rasten (Larsson et al., 2017).  
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2.2 Rastens påverkan på elever 
Cooper och Karr (2018) belyser rasten som en integrerad del av skoldagen. Här ges 
eleverna möjlighet till att medverka i aktiviteter, skapa relationer och utforska 
närmiljön. Deras artikel visar fördelar med akademiskt och sociala prestationer genom 
en god struktur och aktivt deltagande på rasten tillsammans med andra. Vid 
observationer av en årskurs 5 under 6 veckor fokuserade observatörerna på elevernas 
beteende under lektionen innan och efter eleverna befunnit sig på rast. De utgick från ett 
5-minuters intervallprogram för att kunna se hur fokuserade eleverna kunde vara under 
fem minuter. Resultatet visar att om eleverna är mer aktiva under rasten ökar 
koncentrationsförmågan i klassrummet. En stimulerande rast ökar de akademiska och 
sociala förmågorna (Cooper & Karr, 2018).  
 
Elliott, Combs och Boyce (2011) menar att rastens fysiska aktiviteter har könsskillnader 
där pojkar oftast är mer aktiva än flickorna. En bidragande faktor är de könsbaserade 
förväntningar och normer hos elever som gör att pojkarna spelar mer fotboll på rasten. 
Studien visar att pojkarna utnyttjade rasten med fotbollsmatcher och basketmatcher 
medans flickorna utövade mindre ansträngande fysiska aktiviteter. Vinster och förluster 
under fysiska aktiviteter bidrar till könsskillnaderna. Vid vinst eller goda prestationer 
belönades eleverna som presterat fysiskt bättre än de andra vilket begränsar de andra 
eleverna till att fortsätta delta i framtiden. Att aldrig få en chans att delta i fysiska 
aktiviteter på grund av svårighetsnivån och konkurrensen mellan eleverna minskar 
deltagandet vid sportrelaterade aktiviteter (ibid). Massey, Ku och Stellino (2018) 
redovisar kategorier utifrån elevernas val av aktivitet på skolgården. Utifrån flera 
observationstillfällen redovisas en tydlig könsskillnad mellan eleverna där pojkarna och 
flickorna väljer olika områden eller aktiviteter på skolgården utifrån ett 
genusperspektiv. Det som separerade eleverna var sportrelaterade aktiviteter och 
engagemang i spel. Innebörden av “engagemang i spel” beskrivs som spel och lekar där 
vinster och förluster finns med. Det är spel som kräver en form av prestation, vilket 
pojkarna deltog mer i än flickorna (ibid). Det finns stora 
skillnader på val av aktiviteter mellan pojkar och flickor, skriver Forster 
(2009). Forskningen och flera antal studier visar på att könsskillnaderna 
mellan pojkar och flickor inom grundläggande färdigheter inte alls är stora. En 
förklaring till varför det finns en könsskillnad mellan val av aktiviteter 
beror på uppmuntran i skolan och uppfostran hemifrån. Vi behöver visa på 
alla möjligheter där eleverna ska känna sig välkomna, oavsett vilken 
könstillhörighet eleven har (ibid). 
 
Henar, Alfonso och Carmen (2014) visar rastens möjligheter för att hindra segregering 
kring elever som inte delar det gemensamma språket och normer i skolan. Elever med 
annat modersmål än majoriteten har större risk för att hamna i utanförskap och känna 
sig exkluderade. Det finns flera studier som visar på normernas betydelse för en 
välfungerande grupp (ibid). En grupp har oftast gemensamma normer och värderingar 
för att kunna fungera och samspela med varandra. Andra som inte uppfattar eller delar 
normerna i en specifik grupp väljer eller har inget val att inte ingå. Hos elevgrupper 
finns det goda sociala färdigheter där eleverna har en större öppenhet och är mer 
mottagliga för att anpassa sig innanför och utanför dessa normer. Barn har det generellt 
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sett enklare att socialisera sig och utveckla ny vänskap än vad vuxna har. Rastens 
verksamhet med utgångspunkten att aktiviteter och lekar ska vara inbjudande oavsett 
färdigheter ökar inkludering och integrering av elever med olika svårigheter och styrkor 
(ibid). Höistad (2011) menar att vara ställd utanför gemenskapen är något av det 
grymmaste man kan drabbas av. En elev som återkommande utsätts för kränkande 
kommentarer och bemötande är utsatt för mobbning. Höistad (2011) har genom sin 
yrkesroll som grundskolelärare studerat utanförskap och mobbning mellan elever. Alla 
elever måste bli sedda och accepterade för att få vara till behov. Att känna sig behövd 
och delaktig är förutsättningar för att inte hamna i utanförskap. En lärares jobb är att se 
alla elever och skapa en likvärdig skolgång. Skolan måste vara en verksamhet för att 
förebygga och främja arbetet av kränkande behandlingar av elever (ibid).  
 
Gunnarsson (1999) belyser skolan som en utvecklande miljö för eleverna. Lärandets 
ekologi beskriver gamla elevers och vårdnadshavares syn på skolgången och hur lärare 
kan förändra den negativa inställningen till att gå till skolan. Vissa elever upplever sin 
skolgång som stökig och i vissa fall outhärdlig. Flera elever beskriver att rasterna inte 
innefattade de problemen som fanns under lektionerna. För vissa var rasten en 
motivation till att ens orka med skoldagen. Ur elevernas perspektiv kan vi förstå deras 
känsla av skolan. De fick antagligen inte de stöd de behövde och brist på pedagogisk 
vägledning var ett faktum. Stora barngrupper kräver mer pedagoger vid sin sida. Under 
rasten kunde eleverna bara kliva undan och umgås med sina vänner eller hämta energi 
ensamma om det behovet fanns (Gunnarsson, 1999). Skolgården avgör elevernas 
förutsättningar för att vara sysselsatta på rasten under skoltid och de förväntningar på 
vad en skolgård är och bör vara ser olika ut hos elever, menar Rönnlund (2015). 
Rönnlund (ibid.) har undersökt barnens perspektiv på skolgården och vilka 
föreställningar de har kring den. Resultatet visar att eleverna är medvetna om gränser på 
skolgården och gemensamma namn för de olika områden. Den materiellt uppfattade 
skolgården beskriver det gemensamma språket och idéer hos eleverna. De lär sig av 
varandra och uppfattar skolgården som en plats med stort utbud. Eleverna hade också en 
gemensam uppfattning kring den föreställda skolgården. Det finns en slags 
undermedveten föreställning hos eleverna att fysisk aktivitet erbjuds på skolgården. Den 
levda skolgården tyder på att skolgården handlar om sociala relationer (ibid). 
 
2.3 Rastens påverkan på lärarna 
Elliott, Combs och Boyce (2011) är övertygad om att det behövs strategier för att 
strukturera upp aktiviteter på rasten där tillgängligheten finns för alla elever där de 
själva kan välja om de vill delta eller inte. Dock råder det delade meningar kring 
inställningen till rastens organisation hos lärare och ledning. En del chefer, som deltog i 
studien, tycker inte att det behövs extra tid för att planera rasten. Andra chefer uttrycker 
sig att uppmuntran hos elever till rasten behövs, men avsatt tid för organisering av 
rasten inte är aktuellt. Hos lärarna fanns det ett engagemang och en vilja till att optimera 
rasten fullt ut och använda de resurser och förutsättningar som finns. För att kunna 
möjliggöra det behövs tid och planering. En god planering kan fånga upp de elever som 
inte är aktiva under rasten, öka den fysiska aktiviteten och uppnå de rekommendationer 
som finns. Denna tid på rasten kan ses som ett förebyggande arbete för både elever och 
lärare att skapa en gemenskap och trygghet (Elliott et al., 2011). 
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Tid innan och efter varje rast för att förbereda och plocka undan, gemensam 
planeringstid, materialvård samt en budget är förutsättningar för att lärarna ska kunna 
skapa en rastverksamhet, skriver Pihlgren (2019). En rektor som går med på dessa krav, 
är en rektor som ser värdet i rastverksamheten. Att starta upp ett projekt som detta 
kräver framförallt tid. Lärarna i fritidshemmet spenderar ofta sin tid på förmiddagarna i 
klassrummen tillsammans med ämneslärare. Pihlgren (Ibid) belyser observationer som 
en start inför arbetet med rastverksamheten. De behov och intressen hos eleverna bör tas 
i beaktning vid planering av rastverksamheten (ibid).   
 
Höistad (2001) menar att det är skolans plikt att inte bara stoppa mobbning, kränkande 
behandlingar och trakasserier, utan vi måste arbeta förebyggande. Att skapa en “vi-
känsla” innebär att det finns en trygghet på skolan och vi har alla ett ansvar för att 
arbeta mot målen. Personalen måste ha ett gemensamt förhållningssätt mot negativa 
beteenden. Skolledning bör vara lyhörd och är öppen för förändringar. Stora 
förändringar eller små förändringar gör stor skillnad och det behöver inte alltid vara en 
ekonomisk fråga. Att ändra miljö eller struktur kan räcka med att åtgärda problem eller 
jobba förebyggande på ett mer givande sätt. För att skapa en trygghet bör den fysiska 
miljön ses över. Är skolgården trivsam, öppen och inbjudande? Detta är frågor som 
anses nyttiga att reflektera över i arbetslagen (ibid). 
 
För att arbeta med barn och elever är just pedagogen det stora redskapet, skriver Gren 
(1994). En lärares uppdrag är att vägleda elever i jakt om kunskap och utmana eleverna 
i sitt lärande. Det är ett stort ansvar att möta alla elever och se efter de behov som 
eleverna behöver stöd av. Gren (Ibid) belyser etiken och det människovärdet lärare bör 
ha för att arbeta i skolan. En människosyn där alla är lika mycket värda och en tro på 
människan går hand i hand med läroplanens beskrivning av lärarnas uppdrag. 
Människovärdet ingår i de mänskliga rättigheterna som alla bör följa. Gren (Ibid) 
belyser dock att finns det människor som inte accepterar alla människor. Därför kan 
man säga att människovärdet är en ideal. Vi måste fånga upp alla människor och lära 
oss av varandra. Även om det är svårare för andra, måste arbetet i skolans värld 
förmedla allas människovärde och informera alla elever genom en likvärdig utbildning. 
Gren (Ibid) menar att läraren måste inse den makt som hen sitter på. Med makt menas 
att läraren kan få sin vilja fram genom sociala interaktioner. Läraren har ett stort ansvar 
vid deltagande av aktiviteter där makten är förstående och accepterad hos eleverna, men 
det ska också finnas en medvetenhet att demokratiska beslut kan fattas med eller utan 
läraren (ibid). 
 
2.4 Rastens syfte 
Pihlgren (2019) belyser grundsyftet med rastaktiviteterna. Trygghet och engagerade 
aktiviteter bör styra organisationen av rasten. Skolmiljön ska vara en plats där eleverna 
kan återhämta sig på sitt sätt. Lärarna får dock inte stirra sig blinda på rastens miljö på 
skolgården. Eleverna har rast i korridoren, omklädningsrummet, runt om på skolgården 
och på toaletterna. Det finns en oro bland elever i årskurs F-3 att hamna ensamma på 
rasten eftersom det förekommer kränkande kommentarer och grupperingar. Rasten 
organiseras än idag som de länge gjort. En förväntan finns att alla elever ska befinna sig 
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ute på skolgården där det finns rastvakter som håller ordningen och bevakar eleverna. 
För att kunna se rasten som möjlighet till lek, rörelse, öka gruppkänsla och trygghet, 
krävs det vissa förutsättningar. Rastverksamheten som är ett aktuellt ämne, bör bedrivas 
av lärare som tar bort rollen som rastvakt och istället ser sig som värd där det 
förekommer en mer inbjudande miljö. En annan förutsättning är skolgårdens miljö 
(ibid). 
 
Nästan alla barn som behärskar språket förstår innebörden av leken, skriver Knutsdotter 
Olofsson (1987). Rasten på skolgården i lågstadiet domineras av leken. Att leka är att 
lära för livet. Genom leken samspelar eleverna tillsammans. En vuxens vägledning gör 
leken nöjsam. Det finns en slags balansgång mellan leken och det som är på allvar. Alla 
måste vara införstådda i leken och dess regler som råder. En ömsesidighet i leken bidrar 
till att leken växer och de vuxnas engagemang stimulerar leken där utvecklingsområden 
kan anpassas i leken, vilket leder till att eleverna utvecklas (Knutsdotter Olofsson, 
1987). 
 
Det är fysiska aktiviteter som oftast dominerar skolgårdens aktiviteter, skriver Massey, 
Stellino, Mullen, Ckaassen och Wilkison (2018). Utifrån observationer mellan lärare 
och elever ser vi vikten av sociala relationer, konflikthantering och säkerheten på 
skolgårdens miljö. Elevernas prestationer på rasten är ingenting som bedöms eller 
förknippas med kunskapsmålen. De vuxnas uppdrag på rasten är att finnas till och 
uppmärksamma eventuella konflikter mellan eleverna. Den amerikanska skolan har 
liknande system för sina raster under låg och mellanstadiet. Rasten varar ungefär 15–30 
minuter vid varje tillfälle, 2–3 gånger per dag. Studien visar på att rastens miljö bidrar 
till att uppmärksamma eleverna och ta sig tid till att lära känna och upprätthålla 
relationerna mellan lärare och elev. Lärarna möter också andra lärare på rasten och 
diskutera arbete eller vardagsliv och lärarna löser konflikter mellan eleverna. Det är på 
rasten som eleverna kommunicerar med varandra som mest. Observationerna visar på 
att det är för stora barngrupper samtidigt under rasten och för få lärare. En del områden 
hinner lärarna inte besöka under rasten (ibid). 
 
McNamara (2013) fokuserar på rastens miljö i fyra grundskolor där oroligheter 
förekommer. Under en utredningsprocess med planering, åtgärder och reflektioner är 
målet att förvandla miljön till en engagerande, positiv, inkluderande och aktiv miljö. 
Lärare, studenter, forskare och volontärer delger sina reflektioner av processen. 
McNamara (Ibid) menar att rasten avlastar eleverna från de akademiska kraven som 
påfrestar eleverna under skoldagen. Det är under rasten eleverna får springa av sig, fylla 
på med energi, skratta och leka. För vissa fungerar detta system, för andra inte. I brist på 
struktur, social klarhet och konflikter som uppstår blir det ännu ett jobbigt moment för 
elever under skolan. Avsaknaden för organiserade aktiviteter finns hos vissa elever som 
inte vet vad de ska ta sig till under rasten. Exkludering och konflikter uppstår vid brist 
av resurser, verktyg och de vuxnas ögon under rasten. Studiens resultat visar hur lärare 
och ledning på skolan kan förebygga eventuella konflikter och utanförskap. Den sociala 
konflikten, brist på verksamhet, brist på utrustning och minst personalstöd är fyra 
huvudämnen i studien. Dessa huvudämnen pekas ut som obligatoriska förutsättningar på 
skolgården och hos eleverna för att optimera rasten på bästa möjliga sätt. Genom att 
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skapa goda mönster och rutiner på rasten påverkar hur barnen relaterar till varandra, 
vilka individer de kommer att bli och vilket samhälle de kommer att vara med i att 
skapa (ibid). 
 
2.5 Skolgårdens betydelse 
Forskningen har visat att skolgården är en betydelsefull plats hos barnen, skriver 
Pihlgren (2019). Fritidshemmets verksamhet och skolgårdens utbud har i samma takt 
utvecklats med resurser, leksaker och pedagogiskt stöd i utvecklingen. Skolgården ses 
idag som en plats för vila eller en plats för undervisning för en annan. Möjligheterna för 
eleverna att välja aktivitet och sysselsättning har ökat. Övervakningen av skolgården, 
säkerhet och ekonomiska frågor är mer aktuella i skolans värld (Pihlgren, 2019). 
 
“På det skolor där det finns ett stycke naturmark stimuleras både barns och vuxnas 
skaparförmåga” skriver Olsson (1995, s. 123). Skolgården ska ses som en mötesplats 
där vuxna och barn lär sig tillsammans. Naturen har en stor betydelse för elevernas 
möjligheter att skapa lekar och pedagogerna kan variera sin undervisning. Skolan är inte 
bara en byggnad idag, utan utemiljön är skola för eleven också. Miljön vi befinner oss i 
ska ha möjlighet till naturupplevelser, vilket är viktigt i all kunskapsinhämtning 
(Olsson, 1995).  
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3 Teorianknytning 

Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv, framtagen av Vygotskij. Säljö (2011) 
argumenterar för att mänskligt lärande blir optimalt i samspel med varandra. Det 
sociokulturella perspektivet belyser den enskilda individens tänkande och handlande där 
lärande och utveckling sker tillsammans med andra. En formell undervisning i skolan är 
inte ovanligt där läraren förmedlar information till eleverna som i sin tur ska inhämta 
och bearbeta det. Lärandesituationer sker överallt och hela tiden i livet (Säljö, 2011).  
 
Säljö (2011) menar att all undervisning är viktigt och att det sociokulturella perspektivet 
belyser individer som tar del av sociala interaktioner med sig i framtiden. Vygotskij 
studerade lärmiljöer och hur vi kan optimera lärmiljöerna på bästa sätt. En lärmiljö ska 
vara inbjudande där det finns utrymme för diskussion och delaktighet med att dela 
tankar, åsikter och kunskap. Det ska också finnas verktyg och redskap i lärmiljön. Det 
är Vygotskijs mening att alla redskap och verktyg inte passar alla elever. För vissa 
elever kan exempelvis klätterställningen bli en möjlighet att utmana sig i sin fysiska 
prestation, medans för andra elever är klätterställningen ett hinder i lärandet. En 
inkluderande lärmiljö är prioriterat inom det sociokulturella perspektivet. Språket är 
även nyckeln för att kommunicera med varandra. Genom att tolka, värdera och 
analysera lär vi oss att jämföra och lära oss av erfarenheter. Vygotskij beskriver språket 
som en viktig del av individernas liv för att utvecklas. Med språket kan vi tala, skriva, 
läsa, visa och göra och förstådda. Det handlar därför inte bara om att utbyta ord med 
varandra. Kroppsspråket, teckenspråk och bildspråk har stor betydelse för att kunna 
stärka våra budskap eller hitta andra sätt om vi inte kan kommunicera verbalt. Det är 
Vygotskijs mening att elever lär sig som bäst under pedagogiskt ledarskap och stöd. 
Utifrån ett sociokulturellt perspektiv kan vi inte undgå från att lära, utan frågan är vad vi 
lär oss i olika situationer (Säljö, 2011). 
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4 Problemformulering 
Utifrån tidigare forskning finns det olika åsikter om rastens struktur och innehåll. 
Pihlgren (2019) menar att de problem och begränsningar som lärare stöter på är oftast 
brist på ekonomi, tid för planering och engagemang. Eftersom rasten inte har specifika 
riktlinjer och målsättningar sett från läroplanen (Skolverket, 2018) är det av intresse att 
undersöka rastens struktur och innehåll när lärarna i fritidshemmen får ökat ansvar och 
inflytandet över rasten (Pihlgren, 2019).  
 

5 Syfte och Undersökningsfrågor 
Det jag vill undersöka är lärarnas och elevernas åsikter om rasten och om planeringen 
går hand i hand med de förväntningar elever från årskurs F-3 samt lärarna i 
fritidshemmen har.  
 
Undersökningsfrågor: 
- Vad har rasten för påverkan hos elever och lärare? 
- Vilket syfte har rasten för elever och lärare?  
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6 Metod 
Här redovisas tillvägagångssättet och dess process för att kunna besvara de 
undersökningsfrågor som är utformade samt i relation till syftet. De områden som 
berörs är val av metod, urval, genomförande, analys, etiska aspekter, reliabilitet, 
validitet och trovärdighet. 
 
6.1 Val av metod 
För att kunna besvara mitt syfte och de undersökningsfrågor jag utformat valde jag att 
använda mig av enkätfrågor till eleverna och intervjufrågor till lärarna. Enligt Bryman 
(2018) är kombinationen av kvantitativ och kvalitativ forskning en flermetodsforskning 
(ibid). Under samtalen med lärarna använde jag mig av semistrukturerade intervju. 
Bryman (2018) menar att denna metod berör de ämnen som är aktuella att diskutera och 
de frågor som är utformade inte behöver besvaras i följd eller i en viss ordning. 
Följdfrågor kommer naturligt vid dessa intervjuer där jag som intervjuare vill få reda på 
så mycket som möjligt. Detta innebär att intervjuerna blir flexibla (ibid). Den kvalitativa 
metoden används för att undersöka rastens påverkan på lärarna och vilket syfte rasten 
har (se bilaga 2). Vid konstruktionen av egna frågor är det viktigt att utforma relevanta 
frågor som ska besvara undersökningsfrågorna i studien (Olsson & Sörensen, 2012). 
Enkätfrågornas svarsalternativ besvarades med ”ja” eller ”nej”. Det fanns alltid ett “vet 
inte” alternativ för de elever som inte hade en åsikt eller inte ville svara. Olsson och 
Sörensen (Ibid) menar att de frågor som ställs ska vara entydiga. Det bör finnas en 
medvetenhet hos personen som utformar frågorna att ge en tydlig bild av 
svarsalternativen (ibid). Den kvantitativa metoden är vald och utformad för att besvara 
rastens påverkan hos eleverna (se bilaga 1). 
 
6.2 Urval 
I den kvantitativa undersökningen deltog 53 elever från årskurs F-3. Alla elever som var 
närvarande på skolan under dagen fick möjlighet till att delta. Alla utom 2 elever deltog. 
I den kvalitativa undersökningen deltog sju lärare som jobbar inom fritidshemmet. Mitt 
urval var redan förutbestämt att det skulle vara just lärare i fritidshem som skulle få 
möjligheten till att delta i intervjuerna. Detta på grund av att just lärare i fritidshemmet 
befinner sig ute på rasterna. Av respondenterna är fyra personer utbildade till lärare i 
fritidshem. Eftersom respondenterna fanns tillgängliga från början av arbetet menar 
Bryman (2018) att urvalet är ett bekvämlighetsurval. Med ett bekvämlighetsurval är det 
omöjligt att generalisera svaren eftersom vi inte vet vad denna urvalsgrupp 
representerar. Resultatet från urvalet är situationen på den specifika skolan, som sedan 
kan kopplas till flera andra studier och forskning som kan belysa likheter och samband 
(Bryman, 2018).  
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6.3 Genomförande 
Vid enkätundersökningen använde jag mig utav det digitala verktyget Kahoot. Denna 
digitala plattform samlar in svar digitalt där det finns valmöjlighet till anonymitet eller 
inte. Alla svar är anonyma genom att döpa de olika namnen till bokstäver istället för 
namn. Vid genomförandet satt jag med en elevgrupp på sex elever åt gången. Under 
genomförandet läste jag frågorna högt medan alla elever svarade individuellt med 
en ipad. Med hjälp av enkla svarsalternativ och tidigare erfarenhet av Kahoot 
tillsammans med eleverna gick genomförandet felfritt. Jag satt med eleverna 
eftersom jag var tvungen att styra frågorna och ibland förklara vissa ord som 
eleverna inte förstod innebörden av. Jag hade i åtanke att själv sitta med eftersom jag 
var beredd på frågor som kunde dyka upp. Det viktiga var att dokumentera elevernas 
åsikter. Eleverna fick det förklarat innan undersökningen att detta var frivilligt att delta 
i, ingen kan se vem som svarat vad och att vi gjorde detta tillsammans för att jag ska 
skriva ett examensarbete. Vårdnadshavarna till alla elever har fått tagit del av min 
missiv som skickades ut fyra dagar innan genomförandet skulle börja. 
 
Vid intervjuerna använde jag mig av ljudinspelning på mobiltelefonen för att 
enklare kunna gå tillbaka och lyssna av vad som sades under samtalen. Alla 
samtal pågick under ca 10 minuter. Eftersom jag använde mig av 
semistrukturerade intervjuer blev samtalen flexibla. Frågorna som ställdes var 
inte granskade av lärarna innan. Jag ville undvika att lärarna skulle förbereda 
sig på att svara. 
 
6.4 Analys  
Oavsett hur metoden sett ut i en kvalitativ metod, ska materialet transkriberas, menar 
Olsson och Sörensen (2012). Att transkribera materialet underlättar analysen av det som 
berättades under intervjuerna. Efter att jag transkriberat skapades kategorier som 
redovisas i resultatdelen. De frågor jag ställt har varit relevanta eftersom resultatet kan 
besvara de undersökningsfrågor jag utformat. I Bryman (2011) står det att det kan vara 
bra att transkribera så fort som möjligt efter insamlat material. Att lyssna flera gånger på 
ljudinspelningarna hjälper minnet och komma ihåg vad som sades men också bli mer 
uppmärksam att frågorna inte är ledande och drar intervjuaren åt ett visst håll (Bryman, 
2018). Efter varje tillfälle från enkätundersökningen underlättade Kahoots 
sammanställning. Den digitala plattformen sammanställer resultatet där det blir enkelt 
att se hur eleverna svarade. Det insamlade material redovisas i resultatet. 
 
6.5 Etiska aspekter 
Denna studie utgår ifrån Vetenskapsrådet (2017) som belyser de etiska aspekterna vi ska 
ta hänsyn till när vi gör större studier som innefattar behandling av andras information. 
Det finns fyra huvudkrav som måste följas vi dessa typer av studier. Det första är 
sekretess kravet, vilket betyder att forskaren måste informera alla som ska 
delta om vilket syfte studien har. En tystnadsplikt är obligatoriskt för personen 
som intervjuar eller är håller i enkätundersökningar. Vid introduktionen av 
enkätuppgiften förklarades uppsatsens syfte och det gavs möjlighet till frågor. Det andra 
kravet är samtyckeskravet, vilket belyser att deltagarna har rätt till att själva bestämma 
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över sin medverkan. Det ska framgå att de medverkande kan avbryta sin medverkan när 
som. Vid deltagande av minderåriga ska vårdnadshavarna vara informerade. Det ska 
framgå att det är frivilligt att delta och att de behandlade uppgifterna inte går att spåra. 
Eleverna och vårdnadshavarna fick ta del av missiven (se bilaga 3) som skickades ut 
digitalt fyra dagar innan genomförandet med eleverna. Det framgick även via personlig 
kommunikation i klassrummet. Handledaren och arbetslagledaren på skolan ansåg att 
missiven som skickades ut var tillräcklig och att underskrifter från vårdnadshavarna inte 
var nödvändigt. Det tredje kravet belyser konfidentialitetskravet, vilket innebär att 
uppgifterna i undersökningen ska behandlas på ett sätt där obehöriga inte har tillträde 
till uppgifterna. Denna studie utgår från anonymitet där varken jag eller läsarna kan se 
vem som svarat vad på frågorna i enkätundersökningen eller vid intervjun. Det fjärde 
och sista kravet är nyttjandekravet, vilket innebär att all insamlat material enbart går till 
studiens ändamål Vetenskapsrådet (2017). Innan enkätundersökningen ägde rum 
bifogade jag ett missiv till alla elever och vårdnadshavare som berörs av arbetet (se 
bilaga 3). Innan intervjun fick varje respondent läsa missiven (se bilaga 4) och fick 
också tillfälle att fråga frågor. Informationen framgick både digitalt och muntligt till 
både eleverna samt lärarna.  
 
6.6 Validitet, reliabilitet och trovärdighet 
I Bryman (2018) beskrivs reliabilitet och validitet. Reliabilitet menas med hur 
tillförlitlig den insamlade data är. Likartade bedömningar av syftets huvudmål innebär 
hög reliabilitet (Bryman, 2018). Det krävs alltså flera respondenter för att kunna 
redovisa ett trovärdigt resultat. Bryman (2018) förklarar att validiteten betyder giltighet, 
alltså hur väl undersökningen mäter det arbetet avser att undersöka (Bryman, 2018). 
Mitt insamlade material belyser flera olika perspektiv på rastens påverkan och syfte. 
Urvalet består av flera lärare med utbildning och lång yrkeserfarenhet i fritidshemmet 
men också outbildade med kortare yrkeserfarenhet som har andra perspektiv.   
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7 Resultat  
I detta avsnitt presenteras svaren från eleverna och lärarna som redovisas för att besvara 
de undersökningsfrågor som studien utgår ifrån. Syftet är att ta reda på om elevernas 
förväntningar går hand i hand med lärarnas planering av rasten. Svarsfrekvens för 
enkäten är 96 procent. De områden som berörs är rastens syfte, de vuxnas roll ute på 
rasten, rastverksamheten, planeringen av rasten, elevernas inflytande, rastens förändring 
utifrån lärarnas erfarenheter samt ansvaret för en välfungerande rast. De fiktiva namnen 
som används i resultatet är: 
 
Ola, utbildad lärare i fritidshem, 10 års yrkeserfarenhet 
Anna, utbildad lärare i fritidshem, 18 års yrkeserfarenhet 
Emma, utbildad lärare i fritidshem, 30 års yrkeserfarenhet 
Lina, utbildad lärare i fritidshem, 30 års yrkeserfarenhet 
Greta, extrainsatt vikarie, ingen information av yrkeserfarenhet 
Fia, ej utbildad, 10 års yrkeserfarenhet 
Rut, vikare, 3 års yrkeserfarenhet. 
 
7.1 Rastens syfte 
Utifrån intervjuerna med lärarna i fritidshemmet är det tydligt att se gemensamma 
föreställningar kring rastens syfte. Rastens huvudsyfte enligt lärarna är att återhämta sig 
genom lek och fysisk aktivitet. Uppfattningen hos majoriteten av lärarna är att den 
fysiska aktiviteten har positiva påverkan på inlärningen hos eleverna. Leken dominerar 
skolgården där många elever i årskurs F-3 är kreativa och sysselsätter sig själva väldigt 
bra. 
 
I mina ögon behöver barnen pausen på rasten. Inte aktiviteter utan pausen från 
koncentrationen inne i klassrummet. Det behöver inte hända så mycket för alla (Anna). 
 
Rasten ses som ett avbrott för dagen, att använda hela kroppen och inte bara huvudet. 
Det finns dock ett djupare syfte med rasten där eleverna lär sig att knyta vänskapsband, 
samarbeta och lära sig följa regler i lekar med hjälp av de vuxnas stöd. Emma beskriver 
rasten som ett komplement till lektionerna där eleverna får praktiskt prova på det vi 
lärde oss inne i klassrummet. 
 
Vi kan exempelvis bestämma att vi har tema vatten. Vi kan stå och mäta och forsla 
vatten mellan varandra. Står vi och mäter deciliter och liter ute på rasten och börjar 
stapla och undersöka hur många deciliter går det på en liter. Det är fortfarande lek och 
vi använder fortfarande deras egna drivkraft, men vi befäster termerna. Här får vi in 
flera delar i läroplanen medans vi fortfarande leker på rasten (Emma). 
 
Flera lärare är överens om att rasten har ett djupare syfte där vi kan uppmuntra och 
utmana elever i sitt lärande med hjälp av leken. Att göra rasten mer målstyrd och 
krävande för eleverna är inte ett vinnande koncept. 83% av eleverna som deltog under 
enkätundersökningen tycker om att gå ut på rasten. Det finns en positiv inställning till 
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rasten utomhus. Majoriteten tycker även att skolgården erbjuder stora möjligheter att 
sysselsätta sig på.  
 

 
7.2 Lärarna ute på rasten 
Ola tror att rasten är underskattad i många ögon. Han menar att vissa lärare kan se 
rasten som ett tillfälle att ta en kopp kaffe ute i solen eller inne när vädret inte är 
inbjudande. För Ola är det viktigt att det finns vuxna ute på rasten med gula västar som 
gör det enklare för elever och vårdnadshavare att hitta en. Vilken yrkeskategori de 
tillhör har inte så stor betydelse för vem som är ute på rasten. Greta tycker däremot att 
alla lärare borde följa med ut, som det var förr i tiden. Hon tycker det är otroligt viktigt 
att vi ser barnen på rasten och ju fler vuxna det finns på rasten desto lättare är det att 
uppmärksamma eleverna som går ensamma.  
 
Idag är det lärarna i fritidshemmet som befinner sig ute på rasterna. Några enstaka 
mentorer och ämneslärare befinner sig sällan ute. Emma menar på att det inte ingår i 
deras arbetsavtal att befinna sig ute på rasten. Det är tidsbrist och pressade 
arbetsförhållande för mentorerna som gör att lärarna i fritidshemmet befinner sig ute på 
rasten.  
 
Denna skola är bra för många vuxna är ute på rasten. Eleverna kan liksom inte gå 
undan och bråka med varandra utan det är en rekreation för eleverna. Sen missar vi ju i 
alla fall ibland men vi finns där om eleverna vill något (Lina). 
 
Av de 53 elever som deltog i enkätundersökning tycker 23 elever att de vuxna finns 
nära till hands under rasten, medans 22 elever inte tycker det. 8 elever hade ingen 
uppfattning av den frågan. Enligt Anna befinner det sig sex vuxna ute på varje rast 
mellan 9:30- 10.00 och 11:30-12.00. De vuxna som har rastvakt har varsitt område att 
bevaka för att enklare sprida ut de vuxna på den relativt stora skolgården. 23 av eleverna 
vet inte hur många vuxna det finns på skolgården när de har rast. 15 elever tror att det 
finns runt 4-6 vuxna ute på rasten.  
 
 
7.3 Rastverksamheten 
Ett nystartat projekt på denna skola är rastverksamheten. Detta projekt går ut på att 
erbjuda fler styrda aktiviteter på rasten med fokus på att fånga in de elever som inte 
tillhör ett kompisgäng, inte har något att göra och de kompisgäng som är rastlösa eller 
har en negativ attityd till rasten. Skolgården ses som en inbjudande miljö och många 
möjligheter till lek i olika områden enligt lärarna i fritidshemmen. Dock är det skilda 
uppfattningar om rasten lever upp till elevernas förväntningar. De som inte tycker det 
menar på att det skulle behövas mer redskap för att öka sammanhållningen och bryta 
vissa grupper som finns. Alla vill inte gå ut på rasten idag. Fia menar att personalbrist 
ute bidrar till att vi inte kan leva upp till elevernas förväntningar. Emma menar att vi 
behöver involvera eleverna och göra dem mer delaktiga i de rastaktiviteter som finns.  
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Lina vill gärna tro att rasten lever upp till elevernas förväntningar. Det finns många 
olika aktiviteter och stora möjligheter. Ändå kommer det barn och säger att det har 
tråkigt och ingenting att göra. Anna menar på att det är olika. Idag tror hon att rasten 
fungerar bra, men när rastverksamheten drar igång på riktigt skulle nog förväntningarna 
höjs eftersom rasten idag innehåller mer lek och paus. Ola tycker det är svårt att veta 
eftersom han inte vet vad eleverna har för förväntningar på rasten.  
 
Rastverksamheten innebär att erbjuda mer styrda aktiviteter och lekar under rasten. 
Dessa aktiviteter ska vara frivilliga och lekar som är oberoende av gruppstorleken. 
Lärarna är överens om att dessa lekar inte ska vara något prestationskrav utan syftet är 
att öka inkludering och gemenskap. Den nuvarande elevgruppen beskrivs som väldigt 
duktiga att starta egna lekar och umgås tillsammans. Denna rastverksamhet ska finnas 
för alla elever och en möjlighet för de elever som inte har lek kompetensen eller saknar 
ett sammanhang att känna tillhörighet. Ola belyser skillnaden på rastvärd och rastvakt. 
En rastvärd ska inte ha samma förhållningssätt som rastvakten. Alltså, rastvärden bör 
fokusera på just leken och vara fri från ansvaret vid små konflikter som händer utanför 
leken. Rastvakterna ska ha de ansvaret att finnas till vid konflikthantering medans rast 
värdarna fokuserar på den styrda leken.  
 
Den fria leken och styrda aktiviteter behövs. Med bara styrda aktiviteter plockar vi bort 
den fria sociala leken. Möjligheten till båda ska finnas eftersom vissa elever behöver 
mer struktur och tydliga regler än andra (Emma) 
 
När eleverna besvarade frågan om de hellre vill ha styrda aktiviteter eller fri lek tycker 
67% att den fria leken är bättre. Den fria leken menas med att varje elev och 
kompisgäng får välja själva vad de vill göra. Det finns en andel elever som tycker att de 
styrda aktiviteterna är roliga. Anna menar att eleverna inte fått ett grepp om 
rastverksamheten och det har inte blivit en rutin där normen ska vara att det alltid finns 
en viss styrd aktivitet på rasten.  
 
7.4 Planering av rasten 
En gemensam uppfattning av respondenterna är för att kunna optimera 
rastverksamheten krävs det fler vuxna ute som har rollen som rastvakt och dem som 
arbetar med rastverksamheten ska ha rollen som rastvärdar. Planeringstiden är idag 50 
minuter i veckan där tre personer utvecklar och diskuterar rastverksamheten. Ola 
belyser att ledningen har beviljat rastverksamheten både med avsatt tid och ekonomi. En 
summa önskades och de fick det dubbla som skulle gå till rastverksamheten. Tiden som 
ofta är en begränsning hos lärarna, tycker att planeringstiden är tillräcklig för att kunna 
utveckla rastverksamheten. Det bör dock finnas tid till att kunna förbereda aktiviteten 
innan eleverna kommer ut på rasten. Även tid efter när rasten slutar för att kunna plocka 
undan efter de styrda aktiviteterna.  
 
Rastverksamheten har en bra början och när vi får ordning på strukturen så kommer 
eleverna att upptäcka det och det kommer flyta på bra. Det är ett uppstartat projekt med 
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goda möjligheter (Lina). 
 
Startskottet för detta projekt började med ett besök hos en skola i samma kommun som 
hade skapat en miljö på skolgården där rastverksamheten är i centrum. En mötesplats på 
skolgården med ett utlåningssystem minskade konflikterna, ökade ansvaret för 
materialet hos eleverna och en större gemenskap. Detta ökade engagemanget hos lärarna 
i fritidshemmet att påbörja planera rastverksamheten. Det var två lärare i fritidshemmet 
som besökte skolan i samma kommun. Och det var efter det besöket de tittade på 
varandra och: ”Nu kör vi” (Lina). Innan besöket fanns det en rastaktivitet där en vuxen 
ansvarade för fotbollen under rasten. Uppdelat mellan ålder och kön, blev det en större 
sysselsättning hos eleverna. 
 
Planeringen av aktiviteter och struktur utgår från en lekpärm. Rut menar att eftersom 
projektet är relativt nytt är lekarna mer till för eleverna att testa på olika aktiviteter. Det 
har kommit förslag från eleverna kring olika lekar, vilket lärarna har i baktanke till 
kommande planering av aktiviteter. Lärarna delar uppfattningen att det inte planerar 
efter elevernas intresse eller behov. 66% av eleverna svarade nej på frågan “Brukar de 
vuxna fråga dig vad du vill göra på rasten?”.  
 
7.5 Elevernas inflytande 
Lärarna planerar rastverksamheten utifrån egna förslag. Majoriteten vill öka elevernas 
inflytande över rasten där de får dela tankar och åsikter med hjälp av exempelvis 
elevråd. Lärarna delar också uppfattning att de äldre eleverna måste bli mer involverade 
i rastverksamheten. Emma menar att vid årskurs 3 blir rasten mer stillasittande där de 
flesta eleverna får sin första mobiltelefon. Eleverna drar över skolgården på ett helt 
annat sätt. De elever som inte ser fram emot rasten är de elever som vi bör fånga upp 
och uppmärksamma mer.  
 
60% av eleverna tycker att rasten är för kort medans 33% tycker att rasten är lagom. 
Majoriteten av eleverna tycker även att rasten ska vara utomhus istället för inomhus. 
Emma menar att rasten är olika inbjudande beroende på årstiderna. Under vintern när 
snön ligger på backen och när sommaren bjuder på fint väder är rasten som roligast. Det 
är mellantiderna med regn eller slask som vi borde planera upp rastverksamheten bättre 
eftersom eleverna uttrycker ett större behov av att ha något att göra då.  
 
7.6 Rastens förändring enligt lärarnas erfarenhet 
Skolgården på skolan har alltid haft ett brett utbud som bjuder in till lek. Anna menar att 
det är lekarna på skolgården som ändrats utifrån årstidsväxling och barngrupper. Ibland 
är det Pokémon kort, kulor eller andra typer av föremål som eleverna byter mellan 
varandra. Det är ofta återkommande lekar och leksaker som kommer tillbaka där 
reglerna kan ändras lite. Rasten är likadan sedan decennier tillbaka. 
 
Greta beskriver att elevgrupperna blir allt större med åren. Greta menar att detta 
problematiserar närvaron med eleverna där lärarna inte hinner med att spendera tiden 
lika med varje elev. Eleverna blir mer mognare i unga åldrar. Idag finns inte samma 



 

17 
 

öppenhet som Greta menar att det fanns för flera år sedan. Fia tycker också att eleverna 
hamnar mer i centrum där lärarna får mindre att säga till om. Det fanns en större respekt 
hos lärarna och ett lugnare klimat hos eleverna för 10 år sen. 
 
Lärarna är överens om att ökad personal ute på rasten och en god rastverksamhet 
minskar konflikter och ökar gemenskapen. Ola menar på att klassrummen blir lugnare 
med en god struktur av rasten. När eleverna har haft en stimulerande rast fungerar 
lektionerna bättre och de akademiska kunskaperna förbättras.  
 
När vi började med rastverksamheten var det kallare väder och många elever som inte 
hade något att göra. Första dagen tror jag det var 35 elever som kom och lekte. Bara så 
där. Det var nyhetens behag. På en gång såg min kollega att konflikterna på skolgården 
minskade. Alla var ju hos oss och lekte (Emma). 
 
7.7 Ansvaret för en välfungerande rast 
De som deltog i intervjun menar att det är rektorn som har huvudansvaret för en 
välfungerande rast. Ansvaret fördelas till lärarna i fritidshemmet som planerar 
rastverksamheten och genomför hela processen. Anna tror att lärarna i fritidshemmen 
placeras ute på rasten då yrkesrollen arbetar mer med det sociala färdigheterna.  
 
De som är rastvakter ute har ju tillsynsansvaret. Om en lärare skickar ut barnen 
tidigare på rast och det inte finns någon rastvakt ute, så är det lärarna som ansvarar 
för eleverna. När vi går ut på rastvakt den tiden vi är avsatt på bär vi ansvaret för 
eleverna. Går man in när rasten tar slut och läraren inte ropat in barnen är ansvaret 
lärarnas och inte vi rastvakter (Anna). 
 
7.8 Sammanfattning  
Resultatet visar en positiv utveckling av rastverksamheten där målet är skapa en mer 
inkluderande miljö för alla. Det finns engagerade lärare i fritidshemmet som planerar 
struktur och innehåll angående rasten. Vid planeringen har eleverna lite inflytande över 
vad som ska utfärdas. De förväntningar eleverna har på rasten vägs inte in i planeringen 
eftersom lärarna är tveksamma till vilka förväntningar eleverna har. Det finns 
engagemang hos lärarna att utveckla rastverksamheten med hjälp av elevernas hjälp. 
Projektet är nystartat vilket förklarar de begränsningar och hinder som lärarna stöter på. 
Det finns en gemensam uppfattning av de flesta lärarna att fler vuxna borde befinna sig 
på rasten med olika roller. Rastvakt och rastvärd ska skilja på uppdraget under rasten för 
att optimera eleverna förväntningar och skapa en bättre lärmiljö. Idag påverkas både 
elever och lärare negativt när barngrupperna är för stor och lärarna inte kan utföra de 
styrda aktiviteterna som önskas. En bidragande faktor är tiden som är i en pågående 
process att lösas. Utifrån elevernas svar på enkätundersökningen finns det en positiv 
inställning till rasten där majoriteten tycker om rasten utomhus. Rastens syfte handlar 
främst att ta tillvara på alla elevers behov. Fysisk aktivitet, lek och vila är olika behov 
som finns hos eleverna som lärarna har en god inställning till. Skolgården ses som en 
social plattform där kamratskap, glädje och lek står i centrum.  
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8 Analys 
Inom det sociokulturella perspektivet är en bra lärmiljö viktig för inlärningen hos 
människor. Vygotskij (1978) argumenterade för att optimera lärmiljöerna i skolan 
genom en inbjudande miljö, pedagogisk vägledning och resurser. Resultatet visar på att 
skolgården är eleverna lärmiljö under rasten. Här ska det finnas utrymme till att 
samspela med varandra vilket lärarna i fritidshemmen påpekar att deras skolgård 
inbjuder till. En inbjudande miljö och rätt resurser har olika betydelser för alla elever i 
skolan. Vissa kan glädjas av hela rasten och skolgårdens utbud av lekområden medan 
andra elever kan uppleva samma lekområden som ett hinder i utvecklingen. Utifrån 
resultatet är rastverksamheten ett sätt att optimera lärmiljön på skolgården där hinder 
kan ändras till möjligheter med hjälp av pedagogisk vägledning. Säljö (2011) menar att 
mänskligt lärande blir optimalt i samspel med varandra. Det finns olika behov hos alla 
elever. Vissa elever är i större behov av vuxnas stöd (Säljö, 2011). Fler vuxna ute på 
rasten underlättar att uppmärksamma alla elever som uttrycker ett större behov. 
Vygotskij (1978) menar att lärmiljöerna ska innehålla en delaktighet där vi delar tankar 
och åsikter med varandra. Flera infallsvinklar ökar en inbjudande miljö för alla när 
inflytandet är fördelat (Vygotskij, 1978). Resultatet visar att eleverna inte har större 
inflytande av rastverksamheten. Eleverna bör vara med i diskussionen tillsammans med 
de vuxna eftersom lärmiljön handlar om dem. Elevernas förväntningar kan inte leva upp 
till planeringen om minimalt inflytande tilldelas.  
 
Utifrån intervjuerna beskriver lärarna elevgrupperna som en lekfull och fantasifull 
elevgrupp som enkelt hittar på lekar och sysselsätter sig under rasten. Säljö (2011) 
belyser att språket är nyckeln för att kommunicera med varandra. Genom att socialisera 
kan vi dela erfarenheter och lära oss av varandra. Elever som inte delar samma 
moderspråk som majoriteten av eleverna möter större utmaningar för att umgås med de 
övriga (Säljö, 2011). Ansvaret som ledningen har för en välfungerande rast bör vara 
lyhörda på olika förslag som arbetslagen arbetar för att inkludera fler elever under 
rasten. Rastaktiviteterna som framgår av resultatet är ett sätt att integrera elever oavsett 
svårigheter med språket.  
 

9 Diskussion 
I det avslutande kapitlet kommer arbetets alla delar diskuteras. Resultatdiskussionen 
innehåller en reflektion kring forskningsbakgrunden och det sammanställda resultatet i 
relation till teorianknytningen. Metoddiskussionen belyser en metodologisk reflektion 
av processen av insamlingen av det empiriska materialet. Avslutningsvis ges förslag på 
framtida forskningsfrågor. 
 
9.1 Resultatdiskussion 
Det framgår i resultatdelen att rasten för eleverna i årskurs F-3 utvecklas positivt med 
ett agerande från lärare och ledning. Skolverket (2018) är tydliga i läroplanen angående 
en likvärdig utbildning där värderingar och respekt mellan människor ska läras ut. Varje 
elev ska känna trygghet och gemenskap under hela dagen i skolan (Skolverket, 2018). 
Pihlgren (2019) menar att rasten har stora möjligheter att öka gruppkänsla och skapa 
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goda relationer mellan elever och lärare. Det krävs rätt förutsättningar för alla om 
personalen på skolan ska lyckas skapa en god lärmiljö på skolgården (Pihlgren, 2019). 
Vid brist på struktur och tydliga mål kan rasten upplevas som ett orosmoment hos 
elever där konflikter och utanförskap ökar, menar McNamara (2013). Rasten bör 
signalera tydliga rutiner och regler hos både elever och vuxna för att organisera en väl 
fungerande rast (McNamara, 2013). I resultatet framkommer det att rastverksamheten, 
som är ett nytt projekt, ska minska konflikterna och utanförskapen. Det är ett 
förebyggande arbetssätt som kräver tid och ekonomi. Att förankra detta hos 
skolledningen är en förutsättning för att kunna driva och utveckla rastverksamheten. 
Pihlgren (2019) beskriver att rastens förändrats i en positiv riktning. Det finns ett 
engagemang hos vissa lärare som gärna tar sig an uppdraget (ibid). Resultatet visar dock 
att det finns en problematik i anställningsavtalen och i schemat hos lärarna när 
rastverksamheten ska diskuteras. Utifrån intervjuerna finns det ett behov att kunna 
förbereda och plocka undan aktiviteterna som önskas hållas på rasten. Detta är en 
pågående process där hinder ska bli till möjligheter, beskriver lärarna. 
 
Massey et. al (2018) och resultatet av denna uppsats visar att de fysiska aktiviteterna 
dominerar skolgården där sport i olika former förekommer. Massey et. al (Ibid) skriver 
att elevernas prestationer på rasten inte ska förknippas med idrottens kunskapsmål. Här 
har lärarna ett annat förhållningssätt under rasten till skillnad från idrottslektionerna. 
Sociala relationer och samarbete är det lärarna observerar under rasten, främst vid 
deltagandet av fysiska aktiviteter som berör sporten (Massey et. al, 2018). Det finns 
dock könsskillnader där pojkar oftast är mer aktiva än flickorna, menar Elliott et. al 
(2011). Olika förväntningar och normer på skolgården kan vara en förklaring till varför 
pojkarna drar sig mer till exempelvis fotbollsplanen. Utan pedagogiskt stöd kan 
prestationskravet påverka eleverna negativt genom att inte vilja delta i de aktiviteter 
som ibland önskas (Elliott et. al, 2011). Utifrån flera observationstillfällen väljer 
eleverna lekplatser som känns tryggt och anpassade efter sina behov och intressen, 
skriver Massey et. al (2018). Det som separerar eleverna främst är sportrelaterade 
aktiviteter (Massey et. al, 2018). Under intervjun med Ola beskrev han en aktuell 
aktivitet som pågått under ett antal år. För att kunna öka möjligheten hos eleverna att 
själva välja vad de vill göra på rasten, finns det idag fotbollsmatcher uppdelat efter kön 
och ålder. Ola menar att vissa elever vill spela fotboll men fotbollsplanen är upptagen 
på grund av andra elever i mycket högre ålder. Genom att skapa ett schema där varje 
klass har en bestämd dag i veckan att spela fotboll på kan fler elever utöva fysisk 
aktivitet under rasten.  
 
Majoriteten av eleverna som deltog i enkätundersökningen tycker om rasten och det 
även finns tillräckligt att göra på skolgården. Lärarna beskriver dessa elever som en 
lekfull och fantasifull grupp där kreativiteten flödar. Det är också leken som dominerar 
rasten. Knutsdotter Olofsson (1987) belyser leken som en central del i alla barns liv. 
Leken innefattar en stimulerande aktivitet där eleverna samspelar med varandra och 
delar erfarenhet mellan varandra (Knutsdotter Olofsson, 1987). I Säljö (2011) belyser 
Vygotskij vikten av pedagogiskt ledarskap där elever kan utmanas i sitt lärande 
tillsammans med de vuxna (Säljö, 2011). Emma förklarade möjligheten att tillsammans 
med eleverna undersöka teori och praktik genom leken utmana eleverna i sina 



 

20 
 

kunskaper. Det eleverna läser om i klassrummen kan i många fall testas ute på rasten. 
Ett sådans förhållningssätt möjliggör rastens möjligheter till att erbjuda eleverna en 
stimulerande aktivitet via leken. Styrda aktiviteter och den fria leken ska inte utesluta 
det ena. Att erbjuda elever fler möjligheter att sysselsätta sig på rasten bidrar till att fler 
elever kan få en stimulerande aktivitet. 
 
 
Resultatet redovisar åsikter om skillnaden mellan rastvakt och rastvärd. För att kunna 
optimera rastverksamheten bör lärarna ute på rasten ha olika roller. Pihlgren (2019) 
beskriver att rastvärden ska ansvara för en aktivitet som sker på skolgården. Ansvaret 
från att behöva springa över halva skolgården för att lösa en konflikt eller liknande bör 
frigöras. Rastvärden kommer då spendera mer tid till eleverna i syfte att skapa 
inkludering och samhörighet. Rastvakterna bör då fokusera på konflikthantering och allt 
annat som inte berörs av rastvärden (Pihlgren, 2019). Emma menar att en rastvakt och 
en rastvärd bör befinna sig på samma område på skolgården för att kunna fokusera fullt 
ut på aktiviteten. Denna organisering kräver dock flera vuxna ute under rasten. Greta 
tycker att lärarna bör vara ute på rasten mer för att kunna uppmärksamma eleverna mer 
under dagen, medans Ola inte tycker att de ska ligga någon vikt i vilken yrkeskategori 
lärarna tillhör ute på rasten. Ett gemensamt förhållningssätt under rasten och möten 
tillsammans önskas förtydligas i arbetslaget.  
 
Anna beskriver att rastverksamheten har som mål att bli en mer central del av 
skolgården. Eleverna på skolgården behöver en bredare förståelse för att 
rastverksamheten är ett återkommande projekt på skolgården för att ge effekt på 
minskade konflikter och ökad inkludering. Idag är inte rastverksamheten tydligt 
redovisad för eleverna. Gunnarsson (1999) belyser förståelsen hos de elever som har en 
negativ inställning till skolan. Brist på stöd och pedagogisk vägledning är ett problem i 
skolan. Elevgrupperna ökar där personalstyrkan ibland inte anpassas efter behovet på 
grund av ekonomiska skäl (Gunnarsson, 1999). Anna tror att rastverksamheten kan just 
fånga in de elever som inte ingår i ett sammanhang genom roliga lekar och aktiviteter. 
Emma belyser också att eleverna bör ha ökat inflytande. Ett exempel är att stärka 
självkänslan hos eleverna genom att låta dem hålla i aktiviteter med stöd från en vuxen. 
Knutsdotter Olofsson (1987) menar att det finns en slags balansgång mellan leken och 
det som är på allvar. För de elever som inte har lekkompetens kan pedagogisk 
vägledning göra leken nöjsam med regler och överenskommelser. Samspel med 
varandra leder till att eleverna utvecklas (Knutsdotter Olofsson, 1987). Det är även 
poängen med Vygotskijs (1978) teori av det sociokulturella perspektivet. Vi lär oss 
tillsammans där läraren inte ska ha all makt och bestämma över eleverna, utan flera 
infallsvinklar utvecklar eleverna till att bredda sitt perspektiv (Vygotskijs, 1978). 
 
9.2 Metoddiskussion 
Den valda metoden är relevant för att kunna undersöka de undersökningsfrågor och 
syfte i detta arbete. Målet med metoden var att få en inblick hos både elever och lärare 
angående rastens påverkan och syfte. Jag ville engagera så många elever som möjligt i 
denna studie där många elever skulle få möjlighet att delge sitt tyckande. Att intervjua 
eleverna kring rasten hade givits djupare och mer personliga svar. De svaren hade 
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skapat ett annorlunda resultat med djupare förståelse kring elevernas påverkan av rasten. 
 
Under intervjun med lärarna använde jag mig av semistrukturerade frågor. Detta menas 
med att intervjun är flexibel där frågorna inte behöver besvaras i en viss följd. Det 
innebär också att följdfrågor kan ställas under samtalet. Det material jag samlade in från 
sju respondenter var tillräckligt för att skapa en förståelse kring rastens påverkan och 
syfte. Vissa respondenter uttryckte en förvåning av att samtalen spelades in med hjälp 
av ljudinspelning på min privata mobil. Kanske kan detta begränsat respondenternas 
svar för att inte prata illa om skolan eller liknande. Ett antal frågade om de fick se 
frågorna i förtid innan inspelningen men de nekades åtkomst eftersom jag inte ville ha 
förutbestämda svar innan. Det är värt att också nämna den relation jag har med alla 
respondenter. Eleverna och lärarna har jag själv följt från och till i 2 års tid. Min roll i 
arbetslaget och elevgruppen är positiv och omtyckt. Att intervjua lärarna som jag 
känner, kan ha påverkat svaren i handling av att svara det jag vill höra. Mitt mål var att 
alla respondenter skulle hjälpas åt att beskriva sina erfarenheter där allas perspektiv 
belyses, vilket Olsson och Sörensen (2011) menar att resultatet blir mer intressant ju fler 
olika perspektiv som redovisas. Det fanns en öppenhet i flera samtal där respondenterna 
kunde uttrycka problem som fanns och olika uppfattningar hos arbetslagen.  
 
Vid genomförandet med eleverna var Kahoot ett bra digitalt verktyg för att samla in 
materialet från eleverna. Varje elev hade varsin Ipad och detta var känt sedan tidigare 
vilket innebär att processen inte var ny eller att svåra instruktioner var tvungna att 
anges. Jag var tydlig med att eleverna enbart skulle svara vad de själv tycker. Det finns 
inget rätt eller fel svar på varje fråga. Eftersom jag satt med alla elever kunde jag 
påminna och förklara varje fråga för att öka validiteten i svaren. Det fanns ett fåtal 
elever som sneglade över grannen och frågade vad hen svarade. Detta är något jag 
räknade med innan eftersom det kan finnas en känsla av oro eller tveksamhet. Bryman 
(2018) påpekar att gruppintervjuer eller flera respondenter i samma rum kan medföra en 
osäkerhet hos individer. Detta är något personen som undersöker bör ha i åtanke 
(Bryman, 2018). En reflektion utifrån enkätundersökningen är att frågan där eleverna 
föredrog fri lek eller styrda aktiviteter var en svår fråga att besvara. Anna menar att 
eleverna inte har fullt ut förstått begreppet styrda aktiviteter vilken kan bidra till att 
eleverna just föredrog den fria leken eftersom den innehåller en bättre erfarenhet hos 
eleverna. Frågan kanske skulle ha utvecklats mer eller diskuterats innan vad det 
egentligen innebar. 
 
9.3 Framtida forskningsförslag 
Det vore intressant att fortsätta undersöka rastens syfte och påverkan hos eleverna och 
lärarna genom att återkomma till samma skola. Eftersom rastverksamheten är ett 
nystartat projekt skulle jag vilja återkomma om ett antal år och se hur den utvecklats. 
Rastverksamheten är i en utveckling där de vuxnas förhållningssätt, elevernas inflytande 
och tidfördelningen diskuteras i arbetslaget. Relevanta frågor att undersöka om 
rastverksamheten inför fortsatt framtida forskning kan vara: 
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Vilken skillnad har rasten med en rastverksamhet samt utan en rastverksamhet? 
Att observera rastverksamheten med fokus på skolgården, elevgrupperna och 
pedagogisk vägledning kan öka förståelsen för betydelsen av rastverksamheten och dess 
innehåll. Vilka för- och nackdelar medför rastverksamheten? 
 
Ska rastverksamheten ha specifika riktlinjer i läroplanen för ett gemensamt 
arbetssätt för alla skolor i Sverige? Hur ska detta se ut i så fall? 
Idag ska alla lärare gemensamt följa kapitel 1 & 2 i läroplanen. Detta är en grund till att 
hålla relevanta aktiviteter på skolgården som uppfyller läroplanens riktlinjer. Enligt 
resultatet är elevernas intressen och behov inte avgörande för planeringen av 
rastverksamheten.  
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Bilaga 1 - Enkätundersökning med Elever: 
 
Tycker du om rasten? 
Ja/Nej/Vet ej 
 
Tycker du mer om fri lek på rasten eller vill du ha mer styrda aktiviteter? 
Styrda Aktiviteter/Fri lek 
 
Tycker du att det finns tillräckligt att göra på skolgården när du har rast? 
Ja/Nej/Vet ej 
Tycker du att rasten är Kort, Lång eller lagom? 
Kort/Lång/Lagom 
 
Skulle du hellre ha rast inne eller ute? 
Inne/Ute/Vet inte 
 
Brukar de vuxna fråga dig vad du vill göra på rasten? 
Ja/Nej/Vet inte 
 
Hur många vuxna brukar det vara ute när du har rast? 
1-3//4-6//6-8//vet inte 
 
Känner du att de vuxna alltid finns nära till hands? 
Ja/Nej/Vet inte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 



 

26 
 

Bilaga 2 - Intervjuer med lärarna 
 
Hur ser du på rasten?  
 
Vad finns den till för?  
 
Vilket pedagogiskt syfte finns det med rasten? 
 
Tycker du att rasten lever upp till elevernas förväntningar?  
 
Skulle du föredra mer fri lek på rasten eller mer styrda aktiviteter? 
 
Hur stort intresse och förutsättningar finns det för att optimera rasten för eleverna? 
- Hur ska du i så fall optimera rasten? 
 
Har du sett någon skillnad på rasten under din yrkesroll? 
 
Finns det ett behov att ändra på rastens struktur och innehåll? Exempelvis öka 
inkludering, minska konflikter eller könsskillnader 
 
Har ni avsatt tid för att planera rastverksamhet?  
- Vilka begränsningar finns det?  
- Vilka möjligheter finns det? 
 
Hur ofta tar ni hänsyn till elevernas intresse på rasten? 
 
Vem ansvarar för rasten? 
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Bilaga 3. Missiv - Enkätundersökning med elever i årskurs F-3 
 
Hej! 
 
Jag heter Calle Grip och läser sista kursen på grundskollärarprogrammet med inriktning 
mot arbete i fritidshem på Högskolan i Gävle. Jag ska nu skriva mitt examensarbete där 
jag valt ämne “rastverksamhet” där jag gärna vill veta mer kring elevernas åsikter och 
tankar om rasten. 
 
Enkätundersökningen kommer att genomföras med Kahoot som jag själv har 
introducerat för eleverna tidigare. Denna undersökningen är totalt anonym där svaren 
inte visar på vem som svarat vad. Denna undersökning är enbart avsedd för mitt 
examensarbete och är dessutom frivillig. Vill eleven inte delta så är det helt okej! 
 
Jag har valt att rikta in mig till eleverna i F-3 klassen. Alla elever som vill delta är 
välkomna. I min studie tar jag hänsyn till vetenskapsrådets forskningsetiska principer. 
Detta innebär att samtliga elever och miljöer är anonymt. Dessutom har varje elev rätt 
till att neka till att delta eller avbryta sin medverkan.  
 
Jag kommer att börja min studie Måndag 8/4-19. Om det är någon som har frågor eller 
funderingar så tveka absolut inte att höra av er till mig! Hör gärna av er också om ni inte 
vill att ert barn ska ta del av denna undersökning. 
 
Med vänliga hälsningar, Calle Grip! 
 
Calle Grip: 
callegrip@gmail.com 
 
Handledare: 
paalan@hig.se  
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Bilaga 4. Missiv - Intervjuer med lärarna 
 
Hej! 
 
Det är nu dags för mig att skriva mitt examensarbete. Jag heter Calle Grip och valt att 
studera Rastverksamhetens syfte och påverkan på elever och lärare. Mitt arbete handlar 
om att se om lärarnas syn och åsikter kring rasten stämmer överens med elevernas 
förväntningar och intressen kring rasten.  
 
Mina intervjuer handlar om att få ta del av dina åsikter och tankar kring hur du ser på 
rastens betydelse. Under mina intervjuer kommer jag att ställa öppna frågor med 
ljudinspelning. Intervjun tar ca 15 minuter.   
 
Min studie utgår från vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Det innebär att du 
som person och miljön vi befinner oss i är anonymt och dina svar är enbart avsedd för 
min examensarbete. Att delta är frivilligt och du får avbryta din medverkan om så 
önskas. 
 
Med vänliga hälsningar, Calle Grip 
 
Calle Grip: 
callegrip@gmail.com 
 
Handledare: 
paalan@hig.se  
 
 
 


