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Abstrakt 

Trots att rasten utgör en stor del av grundskoleelevers skoldag så finns inga tydliga nationella 

riktlinjer för vad rasten faktisk ska innehålla. Undersökningens syfte var att studera hur 

skolpersonal anser att organiserade rastaktiviteter i grundskolan kan främja elevers sociala 

utveckling och fysiska aktivitet. Detta har genomförts med hjälp av en webbenkät i vilken 

totalt trettio respondenter deltog. Dessa var fördelade på nitton fritidspedagoger, åtta lärare 

samt två vikarier/annat. Undersökningen har visat att organiserade rastaktiviteter på olika sätt 

kan främja social utveckling och fysik aktivitet. Den sociala utvecklingen främst genom 

gemenskap, vuxennärvaro och demokratiskt förhållningsätt. Den fysiska aktiviteten främst 

genom rörelseglädje, varierande aktivitetsutbud samt frivilligt deltagande. 

 

Nyckelord: Organiserade rastaktiviteter, social utveckling, fysisk aktivitet, grundskolan. 

 

 

 

 

Abstract 

Despite the fact that recess is a substantial part of childrens’ day in elementary school, there are 

no national guidelines regarding recess or what it should contain. The aim of the study was to 

examine educators’ views on how organized activities during recess can further social 

development and physical activity among schoolchildren. A web survey was used and a total 

of thirty respondents participated. The study indicated that organized activities during recess 

can further social development and physical activity in numerous ways. The social development 

mainly through kinship, adult presence and democratic approach. The physical activity mainly 

through joy of movement, a varied range of activities and voluntary participation.  

 

Keywords: Organized activities, recess, social development, physical activity, elementary 

school. 

 

English title: ”Organized activities during recess in elementary school – educators’ views on 

aspects which can further social development and physical activity”. 
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Inledning 
I avsnittet ”Det händer på rasten” i programserien ”Friare kan inte vara” av Utbildningsradion 

(2011) konstateras att rasten utgör ungefär 20 procent av elevernas skoldag. Trots detta finns 

inte några tydliga riktlinjer för rastens faktiska syfte. Exempelvis nämns inte rasten i 

läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Många skulle nog hävda att 

rasten är en paus i undervisningen för rekreation och återhämtning. I avsnittet ”Det händer på 

rasten” säger fritidspedagogen Olof Jonsson: ”Att ha en lärarlös miljö ger eleverna 

möjligheter eller chans att skapa egna regler, och där blir det lätt osunda regler om man inte 

finns till hands.” Jonsson berättar vidare: ”Vad vill vi att de ska lära sig? Jo, vi vill ha det här 

samspelet och interaktionen.” Att rasten skulle vara en paus i undervisningen är således något 

som Jonsson inte håller med om. Han menar att eleverna kan och ska lära sig saker även inom 

ramen för rasten. Han pratar dock inte om lärande i en formell kunskapsmening, utan snarare 

om social utveckling. Även om det stämmer att rasten ska erbjuda rekreation och 

återhämtning så betyder det inte nödvändigtvis att rasten bör sakna en pedagogisk ambition. 

På ett personligt plan har även vi noterat denna ambivalens kring rasten. Dels under 

utbildningen och bland klasskamrater, men kanske främst genom egna erfarenhet av arbete 

inom skolan. Vad händer om vi börjar tänka oss rasten som en pedagogisk arena med sina 

egna unika möjligheter, snarare än en paus från något? Rasten och dess utomhusmiljö innebär 

sannolikt helt andra förutsättningar för socialt samspel, lek och rörelse än vad den övriga 

skoldagen gör. Poängen med hela skolans verksamhet är att bidra till elevers utveckling, det 

tror vi att alla är överens om. Mot bakgrund av detta vill vi med denna undersökning titta 

närmare på rasten och hur den kan organiseras för att främja elevers sociala utveckling och 

fysiska aktivitet. 

 

Bakgrund 
I denna del presenteras litteratur, styrdokument och teoretiska perspektiv som ligger till grund 

för vår undersökning, vilket har sammanställts under två huvudområden – Social utveckling 

och Fysisk aktivitet. Detta för att ge en strukturerad överblick. 

Social utveckling 

Warner (2008) menar att i en värld i förändring, där lekandet minskar till förmån för tv-

tittande och tv-spel så blir den sociala samvaron i skolan allt mer viktig. Vidare skriver hon att 

lekandet överlag, både inomhus och utomhus har minskat och gått från att vara 

aktivitetsbaserat till att bli objektbaserat och kretsa allt mer kring leksaker. Hon menar därför 

att vi går miste om de sociala färdigheter och samspel som kommer från att leka med andra. 

Ofta inser vi inte att lek tillsammans med andra och lärande går hand i hand. Jensen (2016) tar 

också upp detta och skriver att ”Lärande är i många fall omöjligt utan kommunikation” (s. 

195). Han tillägger också att vi lär och utvecklas bäst genom att dela med oss av våra 

upplevelser med varandra. Alltså är relationer en grundsten vid lärande och utveckling. Att 

under dagen inkludera lek och sociala aktiviteter där målet är att stärka elevernas sociala 

färdigheter och öka deras förmåga att tänka flexibelt, leder enligt Warner (2008) i sin tur till 

bättre akademiska resultat. Hon hävdar även att bristen på lek under tidigare år kan leda till att 

barnen inte lär sig självkontroll och kan få svårigheter med att behärska sig i sociala 



 

2 

 

situationer. Eberle (2011) använder sig av utvecklingspsykologen Gardners teorier om 

människans åtta multipla intelligenser i förhållande till leken. Exempelvis nämner han den 

intrapersonella intelligensen vilken handlar om att utveckla sin identitet och upptäcka sig själv 

i jämförelse med andra. Han menar alltså att leken och dess gemenskap kan vara 

identitetsutvecklande. 

 

Personalens roll för social utveckling 
I en studie om skolpersonals deltagande i lek menar Tsai (2015) att det finns både fördelar 

och nackdelar med detta. Det beror på hur vuxna deltar. Fördelar kan vara att personalen 

skapar bra relationer till elever, att elever får bra verbal övning och det ökar deras sociala 

förmågor. Nackdelar kan vara att personal tar för stor plats i leken och verkar påträngande, 

vilket kan leda till att elevers intresse för aktiviteten minskar. Williams (2006) anser att 

vuxnas närvaro är viktig i barns lek. Hon menar att samverkan kompisar emellan är bra för 

samlärande men att det inte alltid fungerar. Det finns alltid elever som inte får vara med i 

leken eller som inte blir accepterade av de andra. Det finns en social hierarki redan i tidiga 

åldrar där barn kan bli utestängda från kamratgruppen. Det är enligt Williams angeläget att 

vuxna finns med för att förklara för barnen att saker kan uppfattas på olika sätt och att detta är 

okej. Genom att göra barnen uppmärksamma på gruppens olikheter och styrkor kan de vuxna 

skapa en positiv attityd till mångfald och hjälpa dem upptäcka att det finns mycket att lära av 

varandra. Enligt Williams går lärares kunskaper och erfarenheter inte att ersätta. Det är vuxna 

som skapar förutsättningar för barns samlärande genom att lära dem om deras rättigheter, 

vilka regler som gäller och hur barnen ska göra för att få alla att känna sig inkluderade i 

kamratgruppen. 

  

Mobbning, utanförskap och kränkningar 
En nyligen genomförd rapport av organisationen Friends visar på att vart fjärde barn på 

lågstadiet är rädda för att vara ensamma på rasten. I samma rapport framkommer även att 

många elever framförallt i de lägre åldersgrupperna upplever en otrygghet i att inte veta vem 

de kan prata med, samt vilka vuxna de kan vända sig till under skoldagen (Fahlander, 2016, 

16 augusti). Att skolgården är en otrygg och central plats för mobbning menar Olsson (2013) 

är allmänt känt, han påpekar att mer än hälften av de kränkningar som sker i skolan inträffar 

på rasten. Detta är något även Olsbäck, Holm och Wernersson (2003) betonar och de menar 

att kränkningar nästan uteslutande sker på skolgårdar och raster. De påstår även att orsaken 

till detta är bristen på vuxennärvaro och hänvisar till det faktum att skolgården är den plats på 

skolan som är svårast att hålla under full uppsikt. De menar alltså att elever under rasten har 

möjlighet att utföra kränkningar utan att bli påkomna, till skillnad mot klassrummet där 

läraren alltid är nära. Olsbäck, Holm och Wernersson (2003) belyser med andra ord 

vuxennärvaro som en viktig del i att motverka mobbning, då möjligheten att vara nära en 

vuxen minskar risken för kränkningar och skapar trygghet för elever i lägre åldrar. Även 

Olsson (2013) lyfter fram de vuxnas närvaro på rasten i syfte att förhindra mobbning och 

förklarar att de flesta som blivit mobbade vet exakt vid vilket tillfälle mobbningen startade. 

Vidare berättar han att ju tidigare enskilda kränkningar kan uppmärksammas och stoppas, 

desto större är chansen att det upphör innan de hinner utvecklas till systematisk mobbning. 

Han menar således att alla enskilda kränkningar som till synes verkar oskyldiga och på skoj, 
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kan vara upptakten till en mångårig mobbningsproblematik. Men det finns fler aspekter än 

kränkningar och mobbning som kan skapa otrygghet hos elever, Stigendal (2004) berättar 

exempelvis om innanförskap och utanförskap och diskuterar det i förhållande till strukturer 

och relationer. 

 

Stigendal (2004) menar att rasten är en arena för social integration, på skolgården sker 

sammansvetsningar och grupperingar där vissa innesluts och andra utesluts. Skolgården är 

med andra ord i högsta grad en plats präglad av maktstrukturer och sociala tillhörigheter. 

Vidare diskuterar han delaktighet och skiljer på relationella och strukturella innan-och 

utanförskap. Delaktighet kan enligt Stigendal (2004) uppstå genom sociala relationer som 

exempelvis pratstunder på rasten, men även genom sociala strukturer. Han lyfter eleverna på 

skolan som exempel och förklarar att de bildar en social struktur, i vilken det finns olika roller 

och maktordningar. Maktordningar är något som också Olsbäck, Holm och Wernersson 

(2003) lyfter fram i fråga om kränkningar. De menar att det ofta förekommer åldersmakter där 

de yngre känner otrygghet och utsätts för kränkningar av äldre elever. De anser således att det 

förekommer maktutövande utifrån ålder- och kroppsstorlek vilket bidrar till otrygghet på 

skolgården, speciellt bland yngre elever. Detta innebär med andra ord att det är möjligt att 

vara delaktig men ändå utanför. Du kan vara innanför den strukturella gemenskapen, men 

utanför den relationella vilket kan bli ett incitament till mobbning.  

 

Det sociokulturella perspektivet på lärande 

Det sociokulturella perspektivet på lärande grundades av Lev S. Vygotskij och går ut på att 

allt lärande sker i samspel med andra. Genom att använda sig av språkliga och materiella 

redskap tillsammans med andra i sociala sammanhang kan det mänskliga medvetandet 

utvecklas. Vygotskijs teorier baserar sig på att alla människans högre mentala funktioner 

grundar sig i relationer och att bland annat tänkande, fantasi och minne formas genom 

kommunikation med personer i vår omgivning. Utvecklingen av dessa högre mentala 

funktioner sker enligt Vygotskij i två steg, först mellan människor på en social nivå och sedan 

inom barnet på en individuell nivå när barnet tar till sig det den lärt sig (Säljö, 2014). Då 

skolgården är en social mötesplats med många olika och unika individer menar Säljö (2014) 

att det där finns många tillfällen att lägga grunden för goda relationer. Genom att engagera sig 

i lekar och spel finns möjligheter för elever att lära av varandra eller engagerade vuxna, att 

kommunicera och skapa en större förståelse för andra. Enligt Vygotskij är lärandet en ständigt 

pågående process och när vi lärt oss behärska en färdighet är steget aldrig långt till nästa. 

Genom stöd av en lärare eller en mer kapabel kamrat kan man ta sig vidare i lärandet (Säljö, 

2014). Vygotskij kallar det för scaffolding när den mer kompetente personen till en början ger 

mycket stöd som sedan avtar i takt med att den lärande tar till sig kunskaperna den 

kompetente förmedlar (Säljö, 2014). Genom att umgås med vuxna eller andra barn som redan 

innehar olika kunskaper så utvecklas således barnet. 
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Vad säger styrdokumenten om social utveckling? 

Skolverket (2016) skriver bland annat att ”Skolväsendet vilar på demokratins grund.” (s. 7) 

och att ”skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom 

kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet” (s. 7).  

 

Skolverket (2014) fastslår därtill att: 

 

En samstämmig bild bland forskare är att barn som tidigt vistas i stimulerande 

lärmiljöer med möjligheter till interaktion och lek med kamrater och med kunniga och 

intresserade vuxna, har större möjligheter att utvecklas och lära sig än barn som inte 

haft tillgång till dessa miljöer (s.13). 

 

Således är en trygg och social lärandemiljö i barns tidiga åldrar betydande för elevers fortsatta 

sociala utveckling och lärande.  

 

Fysisk aktivitet 

Att fysisk aktivitet har en positiv effekt på elevers hälsa och skolresultat är något som Burriss 

& Burriss (2011) fastslår. Därtill skriver de konkret om rasten och menar att det finns 

skillnader mellan organiserade och oorganiserade utomhusaktiviteter, bland annat i relation 

till elevers motivation och valfrihet. De skriver att en lämplig utomhusmiljö bör innehålla 

såväl organiserade som oorganiserade aktiviteter och på så vis erbjuda olika former av lek och 

fysiska aktiviteter för att främja elevers rörelse. Vidare lyfter de fram att elever som ägnar sig 

åt fysisk aktivitet under skoldagen tenderar att ta med sig detta hem, d.v.s. att den fysiska 

aktiviteten hos dessa elever ökar även utanför skolan. Fritz (2017) konstaterar även i sin 

studie att ökad fysisk aktivitet bland skolelever kan innebära flera positiva effekter såsom 

minskad risk för frakturer, förbättrad utveckling av skelett- och muskelstyrka samt förbättring 

av skolresultat. Fritz menar att en markant ökning av idrottsundervisning i skolan, från 60 

min/vecka till 40 min/dag skulle behövas för att uppnå dessa positiva effekter. 

Skolinspektionen (2016) skriver dock i en rapport att elever som inte deltar på 

idrottslektionerna är en av huvudorsakerna till att många rektorer upplever den beviljade 

frånvaron på sina skolor som oroande. Någon samlad statistik över den ogiltiga frånvaron, 

kategoriserad på enskilda ämnen, fanns dock inte att tillgå i rapporten. 

 

Debatt kring ökad idrottsundervisning 
Den allmänna debatten om ökad skolidrott blossar upp med jämna mellanrum. I en 

debattartikel i Dagens Samhälle skriver utbildningsminister Fridolin och folkhälso- sjukvårds- 

och idrottsminister Wikström (2016, 17 november) att elevers hälsa och prestationer i skolan 

skulle gynnas av mer fysisk aktivitet, men att detta inte nödvändigtvis behöver ske inom 

ramen för undervisning i ämnet idrott och hälsa. De lyfter istället fram exempel på skolor som 

arbetar med att främja lek och rörelse på rasterna som en potentiell lösning. Detta snarare än 

fler lektionstimmar i idrott och hälsa där bland annat problem med hög frånvaro påpekas. 

Regeringens ståndpunkt i frågan skiljer sig således från exempelvis Fritz (2017) vars studie 

som sagt pekar på behovet av utökad idrottsundervisning. Jensen (2011) beskriver skillnaden 
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mellan explicit och implicit lärande, något som skulle kunna appliceras även på fysisk 

aktivitet. Han menar att explicit lärande innebär att en elev är medveten om att hen lär sig, till 

skillnad från det implicita lärandet där eleven inte är medveten om att lärandet sker. Ökad 

skolidrott skulle betyda mer obligatorisk och formellt uttalad fysisk aktivitet medan främjande 

av rörelse under raster skulle betyda arbete för mer frivillig och mer eller mindre implicit 

fysisk aktivitet.  

 

Det tycks finnas en vetenskaplig och politisk samsyn i Sverige om att ökad fysisk aktivitet 

skulle förbättra elevers hälsa och skolresultat, samt att detta är något att sträva efter. Däremot 

uppstår skillnader i synsätten på hur detta ska implementeras – genom fler idrottstimmar på 

schemat eller främjande av fysisk aktivitet inom den befintliga skoldagen. Exempelvis under 

raster. När det gäller den sistnämnda modellen – vilket nuvarande regering förespråkar – så 

hamnar ansvaret på skolorna själva. I förlängningen blir således all skolpersonal och deras 

perspektiv viktigt att ta i beaktande eftersom det är deras arbetsuppgift att hantera rasterna. 

 

Vad säger styrdokumenten om fysisk aktivitet? 
Skolverket (2011) skriver att ”skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk 

aktivitet inom ramen för hela skoldagen” (s. 9). I kapitlen för både förskoleklassen och 

fritidshemmet står vidare att läsa: 

 

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att få 

delta i fysiska aktiviteter och vistelse i olika naturmiljöer. Undervisningen ska ge 

eleverna möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse för 

att vara fysiskt aktiva (s. 21 och s. 25). 

 

Skolans verksamhet ska också ”anpassas till varje elevs förutsättningar och behov” (s. 8). 

Alltså är det viktigt att se till olikheter i relation till fysisk aktivitet, då alla individer har olika 

fysiska förutsättningar. Skolpersonal bör således arbeta för att erbjuda samt uppmuntra varje 

enskild individ till rörelseglädje, för att främja elevers intresse för fysisk aktivitet.   

 

Syftesformulering och frågeställningar 
Undersökningens syfte var att studera vilka aspekter i organiserade rastaktiviteter som kan 

främja elevers sociala utveckling och fysiska aktivitet enligt personal i grundskolan. 

 

• Hur kan organiserade rastaktiviteter främja elevers sociala utveckling? 

• Hur kan organiserade rastaktiviteter främja elevers fysiska aktivitet?  

 

Metod 
Vi har genomfört en elektronisk enkätundersökning riktad till personal i grundskolan med 

frågor om organiserade rastaktiviteter och dess möjliga påverkan på elevers utveckling. Syftet 

med enkäten var att undersöka respondenternas syn på organiserad rastaktivitet, samt om och 

i så fall hur det kan påverka utveckling hos elever i grundskolan. Innan vi utarbetade 

enkätfrågorna genomförde vi en mindre litteraturstudie, där vi granskade befintlig forskning 

inom ämnet. Vår uppfattning var att det fanns en brist på vetenskaplig forskning på området 

och ansåg därför att det fanns gott om utrymme för ytterligare studier. Med tanke på hur stor 
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del av elevernas skoldag rasten innebär är det ett område som enligt oss var värt att lyfta fram 

ur forskningssynpunkt. Vår enkät var uppbyggd av tre öppna frågor om organiserade 

rastaktiviteter utifrån två huvudområden; social utveckling och fysisk aktivitet. Sist i enkäten 

fanns det även en öppen fråga med möjligheten att fritt bidra med egna tankar kring 

organiserade rastaktiviteter (se bilaga). Bearbetning av enkätsvaren skedde genom att urskilja 

aspekter som svarar mot undersökningsfrågan. Dessa sammanställdes sedan i kategorier och 

presenterades i resultatet. Detta följdes av en analytisk diskussion där resultatet bröts ned och 

tolkades i relation till litteratur, styrdokument och teoretiska perspektiv som låg till grund för 

undersökningen. Slutligen presenterades slutsatserna av undersökningen 

 

Metodiska överväganden 
Då vi var intresserade av att undersöka vilka aspekter de organiserade rastaktiviteterna kan 

påverka i fråga om social utveckling och fysisk aktivitet, kändes det nödvändigt med breda 

frågor. Vi hade kunnat genomföra intervjuer alternativt en kombination av intervjuer och 

enkäter, men vår bedömning var att enkäter är ett mer tidseffektivt tillvägagångssätt för de tio 

veckor vi hade på oss. Med tanke på undersökningens syfte ville vi delvis nå ut till 

respondenter som var insatta i rastaktiviteter, därav valet av enkäter som kan distribueras via 

internet mot en specifik målgrupp. Intervjuer innebär att respondenten behöver boka in och 

avsätta tid för intervjutillfällen, antingen via telefon eller i mötesform, medan enkäten kan 

genomföras närhelst det passar den svarande. Våra tidigare erfarenheter sade oss också att det 

är svårare att hitta frivilliga intervjurespondenter än det är att få in enkätsvar. En annan aspekt 

som vägde in i valet av metod var att enkätsvar kan vara ärligare än intervjusvar, vilket kan 

bidra till trovärdigare resultat. Då respondenten i en intervju inte är anonym för 

intervjuledaren kan det innebära hinder för att framföra vissa åsikter, med rädsla för hur 

svaren ska mottas. Enkäter innebär total anonymitet för den svarande vilket vi ansåg skulle 

öka chansen till att fler skulle vilja delta i undersökningen.  

 

Vår förhoppning var att de öppna frågorna i enkäten skulle ge oss mer utförliga och 

innehållsrika svar än kryssfrågor med svarsboxar och på så vis uppnå liknande resultat som 

med intervjuer. Bryman (2011) menar att öppna frågor bör undvikas i enkäter, men då vi ville 

ha utförliga svar bestämde vi oss ändå för en enkät med möjlighet att utveckla sina svar. Valet 

av elektronisk enkät gjorde vi med tanke på studiens omfattning. Vår förhoppning var att få in 

rikligt med svar och då är elektroniska enkäter mer lätthanterliga än de i pappersformat. De 

elektroniska enkäterna är dessutom enklare att få spridning på. Vi diskuterade även om det var 

möjligt att genomföra enkätundersökningen bland elever, vilket skulle vara intressant och 

betydelsefullt för forskningen. Vi kom dock fram till att med tanke på tids- och etikaspekterna 

skulle det bli svårt att hinna genomföra en sådan studie utförligt, varpå vi bestämde oss för att 

istället rikta enkäten till personal inom grundskolan. 

 

Etiska aspekter 
I början av vår enkät fanns en presentation av den svenska forskningsetik som 

enkätundersökningen utfördes under. Bryman (2011) skriver om dessa etiska principer som 

inkluderar informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Konkret innebär detta att respondenterna informerades om att de svarar på enkäten under 
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anonymitet, att materialet endast kommer att bearbetas av personerna som utför 

undersökningen och att det inte kommer att användas till någonting annat. Även frivilligt 

deltagande och rätt till att avbryta sin medverkan ingick i informationen. Slutligen fanns 

kontaktuppgifter till oss samt handledare på Högskolan i Gävle tydligt angivet. Detta innebar 

att respondenterna kunde ta del av de etiska aspekterna direkt i anslutning till enkäten och 

sedan avgöra om de ville delta eller inte.  

 

Urval och inhämtning av empiriskt material 
Vi valde till en början att dela vår enkät i sociala medier, på en gruppsida med över 18 000 

medlemmar och som är inriktad mot rastaktiviteter. Medlemmarna i denna grupp ansåg vi bör 

vara relevanta respondenter då de har vana och erfarenhet i ämnet samt arbetar inom 

grundskolan. Dessutom hoppades vi på stor spridning av enkäten med tanke på det stora 

antalet gruppmedlemmar. Efter några dagar bestämde vi oss för att också dela enkäten på våra 

enskilda profiler på samma media för att ytterligare öka spridningen och andelen insamlat 

material. Ytterligare någon vecka senare mailade vi även ut enkäten till olika grundskolor i en 

svensk mellanstor stad. Vi har således till viss del sökt respondenter som kan antas vara 

insatta i ämnet, men även använt slumpvis utvalda som på olika vis arbetar eller har arbetat i 

skolan. Vår uppfattning är att ett bredare urval ger bredare svar och kanske även ett mer 

realistiskt och representativt resultat med många olika synpunkter. Totalt har trettio 

respondenter deltagit i undersökningen, fördelat på nitton fritidspedagoger, åtta lärare och två 

vikarier/annat. 

 

Resultat 
Resultatet av enkätundersökningen presenteras utifrån de två huvudområden som 

undersökningen omfattar - Social utveckling och Fysisk aktivitet. Under social utveckling 

presenteras hur organiserade rastaktiviteter kan främja de sociala aspekterna. Exempel på 

dessa aspekter är kommunikativa förmågor, demokratiskt förhållningssätt, samarbete, 

trygghet och identitetsutveckling. Under fysisk aktivitet presenteras hur organiserade 

rastaktiviteter kan främja fysisk aktivitet hos eleverna. Med fysisk aktivitet avses all form av 

fysisk rörelse.  

 

Social utveckling 

Vi har inom området social utveckling kunnat urskilja följande tre kategorier: gemenskap, 

vuxennärvaro samt demokratiskt förhållningssätt.  

a) Utveckling genom gemenskap  

Under denna kategori presenteras hur organiserade rastaktiviteter genom gemenskap kan 

främja identitetsutveckling. En respondent berättar: ”Jag fick en flicka i höstas som inte kunde 

ett ord svenska. Att ta till vara på hennes goda förmåga till dans och att det blev tillåtet att 

träna ute och ibland inne så kom hon in i tjejgruppen”. Hen menar att gemenskapen i det här 

fallet bidrog till att eleven dels fick möjlighet att ge uttryck för sin identitet samtidigt som hon 

lärde sig svenska snabbare. 
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Flertalet av de enkätsvar vi fått in visar på att en av de stora fördelarna med organiserade 

rastaktiviteter enligt respondenterna är gemenskapen. Olika aspekter så som åldersskillnader, 

osäkerhet och kommunikativa brister lyfts fram som exempel på eventuella hinder för 

gemenskap, vilka kan övervinnas med hjälp av organiserade rastaktiviteter. Som exempel 

berättar en respondent om de vilsna och omkringdrivande elever som inte riktigt känner 

tillhörighet och vet var de ska ta vägen under rasten. Respondenten menar att dessa barn inte 

sällan har svårigheter med att uppfatta de sociala reglerna och därför ofta går in i lekar och 

förstör för övriga elever. Detta beteende brukar i sin tur kunna leda till utanförskap och en 

stämpel som bråkmakare. Hen menar därför att dessa barn har en stor vinning i att kunna delta 

i organiserad rastaktivitet, då det finns en vuxen närvarande som kan stötta och hjälpa i fråga 

om hur dessa elever bör förhålla sig till andra elever.  

 

Att rastaktiviteter bjuder in till en gemenskap oberoende av tidigare grupperingar är en annan 

återkommande åsikt som lyfts fram som något positivt. Många av respondenterna påpekar att 

i rastaktiviteten bryts de vanliga gruppkonstellationerna upp, både de åldersbaserade och 

kompisbaserade. I leken uppstår sedan nya bekantskaper och vänskapsband knyts när de 

upptäcker nya sidor hos varandra. Flera respondenter menar även att rastaktiviteten är ett bra 

tillfälle att involvera eleverna i ledarskapet, varpå tips ges om att låta de äldre eleverna 

planera och hålla i en rastaktivitet. Detta ska ge eleverna möjlighet att utveckla 

ledaregenskaper samt förmåga att organisera och planera. Det kan även bidra till 

åldersöverskridande gemenskap.  

 

Att få vara delaktig och känna gemenskap tycks vara en del det egna identitetsskapandet och 

en respondent menar att utanförskap kan påverka självkänslan för resten av livet. Hen anser 

därför att det är viktigt att lägga en bra grund för varje elev att kunna utvecklas till en trygg 

individ. Vidare påpekar hen att de elever som blir utanför eller mobbade inte får chansen att 

prova sig fram i sociala sammanhang och således missar sådan självutveckling som kräver 

samspel med andra. Exempel på sådan utveckling kan enligt respondenterna vara känslan av 

att duga, känslan att vara välkommen i en gemenskap eller att ens åsikter respekteras och 

hörsammas. Att gå miste om dessa möjligheter i barnåren menar vissa kan avgöra hur 

individen senare i livet uppfattar sig själv. En respondent förklarar att om du alltid blir 

behandlad som att du är fel eller i vägen som barn, finns det en risk att den känslan följer dig 

livet ut. Det kan enligt hen exempelvis bidra till att du i vuxen ålder låter dig bli illa 

behandlad, eller att du blir rädd för att göra fel och därför inte vågar bryta dig ur din 

trygghetszon. En respondent tydliggör därför att det är viktigt att fortsätta bjuda in de elever 

som kanske säger nej de första tre gångerna. Hen menar att ”Har man blivit bemött på ett 

negativt sätt, sätter det djupa spår och man måste känna att det är någon som ser mig och bryr 

sig om att jag finns och syns”. Vidare förklarar hen att även om inbjudan bemöts med 

nekande svar de första gångerna, kanske eleven vågar vara med efter den femte inbjudan.  

 

Någon menar att mobbnings- och utanförskapsproblematiken är mer svåråtkomlig och att 

sociala medier är en större bidragande faktor till utanförskap. Hen anser därför att 

rastaktiviteter endast blir en tillfällig frizon och att bara för att en elev deltar i leken innebär 

det inte att eleven känner gemenskap och samhörighet.  
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b) Utveckling genom vuxennärvaro 

Under denna kategori presenteras hur organiserade rastaktiviteter genom vuxennärvaro kan 

skapa trygghet. En respondent menar att ”det skulle kunna motverka mobbning då man 

genom styrda aktiviteter har en vuxen involverad i aktiviteten som har koll, barnen vågar då 

vara delaktiga på ett annat sätt”. Respondenten menar således att en vuxens närvaro är 

betydande för trygghetsskapande på rasten. 

 

Enkäten visar att vuxennärvaro under rastaktiviteterna bedöms vara en trygghetsskapande 

faktor för eleverna och att frånvaron av detsamma kan öppna upp för eventuell mobbning och 

utsatthet. Med aktiviteter styrda och/eller under uppsikt av vuxna anser respondenterna att fler 

elever vågar delta då det skapar en plats att få ”vara med” på även för de elever som inte har 

någon vän att leka med för tillfället. Den vuxna får då rollen som en välkomnande, trygg 

punkt på skolgården. Genom organiserade rastaktiviteter skapas trygga rum, eller en 

”tryggzon” som en respondent kallar det. Hen menar att skapandet av trygga rum med 

närvarande vuxna är viktigt, för även om rastvakter finns tillgängliga på skolgården så är det 

inte säkert att hela området känns tryggt för eleverna. Svaren visar att organiserade 

rastaktiviteter bör finnas där som ett alternativ till den fria leken. För de elever som inte har 

något att göra, eller för den elev som inte har någon vän att göra något med och att dessa 

trygga platser skänker många elever glädje och skapar ett lugnare klimat.  

 

Några av respondenterna tar upp elever med funktionshinder i sina svar och de anser att 

organiserade rastaktiviteter kan vara särskilt bra för dem. Elever inom autismspektrat eller de 

”lågbegåvade” som en respondent kallar det, kan enligt denne utvecklas socialt genom att 

delta i den organiserade leken. Styrda aktiviteter med en närvarande vuxen på rasterna kan 

bidra till att elever med svårigheter att kommunicera kan lyftas fram och få en chans att 

utveckla och förbättra dessa förmågor. En respondent svarar att dessa elever kan ha svårt att 

hantera sociala situationer och har på så vis svårt att komma in i kompisarnas lek. Hen 

upplever också att det många gånger är just dessa elever som söker sig till de vuxna och 

rastaktiviteterna. Det framkommer att en genomtänkt och ökad vuxennärvaro ökar tryggheten 

enligt respondenterna och att det kan göra en positiv skillnad. Aktiv och kompetent personal 

”bjuder in” elever som tittar på samt visar förståelse och intresse för deltagarna. Den vuxne 

kan även motivera elever som annars har det svårt att själv ta kontakt, att våga delta i leken. 

Respondenterna anser att organiserade rastaktiviteter bidrar till nya kamratrelationer och att 

det i sin tur minskar mobbning och konflikter på skolgården. Med vuxennärvaro sker 

förekomsten av hårda ord mellan elever mer sällan och dåliga beteenden kan avvärjas. En 

svarande som utför organiserade rastaktiviteter på sin skola svarar att det märks en stor 

skillnad på eleverna sedan de började med detta. Fler elever har blivit aktiva och glada. 

 

c) Utveckling genom demokratiskt förhållningsätt 

Under denna kategori presenteras hur organiserade rastaktiviteter genom ett demokratiskt 

förhållningssätt kan främja kommunikativa förmågor. En respondent uppger att 
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”kommunikativ förmåga får man genom att aktivt delta i lekar och diskussioner”. Hen frågar 

sig ”hur kan man ens förstå vad demokrati är när man aldrig får uppleva det själv” och 

hänvisar till att det är viktigt att alla får delta på lika villkor.  

 

Resultatet visar att flera respondenter betraktar organiserade rastaktiviteter som bidragande 

till att elever utvecklar demokratiska värderingar. I aktiviteten uppstår tillfällen då eleverna 

får öva på turtagning, samarbete och eleverna får träna på att förhålla sig till de uppsatta ramar 

som finns. Genom att kommunicera med varandra får eleverna även en förståelse för olikheter 

och andras sätt att se på saker. Då organiserade rastaktiviteter sker på skolgården där olika 

grupperingar av elever finns är aktiviteten en möjlighet att träffa och umgås med andra elever 

utanför sin umgängeskrets. Ett exempel ur svaren är att involvera äldre elever som genomför 

lekar och aktiviteter för de yngre. För att utföra detta ska leken eller aktiviteten planeras 

gemensamt och alla ska ha möjlighet att vara med och påverka på ett demokratiskt sätt. Sedan 

förklarar de äldre eleverna och visar de yngre samt ser till att de följer spelets regler. Detta 

kräver enligt respondenterna att eleverna lär sig att förhålla sig till andra personer, ser till 

olikheter och att de kommunicerar bra med varandra. En respondent svarar att möjligheten att 

få utöva demokrati i leken rimligtvis borde ge större förståelse för demokratiska principer än 

undervisning av detsamma. 

 

I organiserade rastaktiviteter deltar alla elever på lika villkor och under samma 

förutsättningar. I svaren går att läsa att respondenterna anser att chansen är större för 

exkludering och mobbning under den fria leken där de mer populära eleverna gärna 

bestämmer över aktiviteten. Det är inte ovanligt att de regler som sätts i den fria leken blir 

olika för olika individer i gruppen. Hen tycker att de lika villkor som finns i organiserade 

rastaktiviteter är aspekter som elever behöver lära sig tillsammans med andra. Även här är tar 

de svarande upp vikten av vuxennärvaro. Personalen ska uppmuntra elever att prova nya saker 

och utgå från deras intressen när aktiviteter planeras. De ska ta reda på vad eleverna vill göra 

på exempelvis klass- och elevråd och sedan varva olika typer av aktiviteter. Genom att vara 

en god förebild, bemöta elever med respekt och att tala om sina känslor istället för att bli arg, 

kan den vuxna visa vägen mot ett demokratiskt förhållningssätt och förebygga konflikter.  
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Fysisk aktivitet  

Vi har inom området fysisk aktivitet kunnat urskilja följande tre kategorier: rörelseglädje, 

varierande aktivitetsutbud samt frivilligt deltagande.  

a) Främjande av fysisk aktivitet genom rörelseglädje  

Under denna kategori presenteras hur organiserade rastaktiviteter genom skapande av 

rörelseglädje kan främja fysisk aktivitet. En respondent förklarar ”att skapa en bra känsla 

kring aktiviteterna som görs kan vara viktigt för motivationen”. Hen menar med andra ord att 

det är viktigt att aktiviteten känns glädjefylld för att motivera till fysisk aktivitet. 

 

Något som upprepande nämns bland respondenternas svar är att eleverna glömmer bort eller 

inte tänker på att en fysisk aktivitet är jobbig om den samtidigt är rolig. Att rörelseglädje på så 

vis kan övervinna de eventuella jobbiga inslagen som kan avskräcka elever från deltagande. 

En respondent förklarar att de organiserade rastaktiviteterna inte behöver vara sportinriktade 

och att ett tips kan vara att ”dölja sin baktanke med aktiviteten”. Hen förklarar vidare att en 

aktivitet kan planeras på ett sätt där rörelsen är inbakad på ett sätt som gör att elever inte 

tänker på det i någon större utsträckning. Hen menar vidare att upprepande av dessa 

aktiviteter över tid innebär att elever eftersom börjar känna igen sig i aktiviteterna och lär sig 

hur de går till. Enkätsvaren tyder på att pedagogens roll överlag är viktig för att skapa 

rörelseglädje. Pedagoger kan motivera och bidra till rörelseglädje genom allt från att ge 

”starthjälp” till att faktiskt delta i aktiviteten fullt ut tillsammans med elever. Utöver att 

organisera roliga aktiviteter betonas även vikten av vara en glad och inspirerande pedagog 

rent allmänt. Exempelvis genom att hela tiden lyfta fram fysisk aktivitet med positivitet och 

att ge bekräftelse för att öka motivationen hos elever.  

 

b) Främjande av fysisk aktivitet genom varierande aktivitetsutbud 

Under denna kategori presenteras hur organiserade rastaktiviteter genom varierande 

aktivitetsutbud kan främja fysisk aktivitet. En respondent påstår att ”Här handlar det om att 

skapa ett lustfyllt sammanhang där variation av vad som erbjuds är en viktig faktor”. Att 

erbjuda olika sorters aktiviteter lyfts alltså fram som en viktig del i att aktivera fler elever.  

 

Många respondenter lyfter fram ett varierande och rikt utbud av fysiska aktiviteter som en 

nyckel för att aktivera elever. Bara några av de exempel som nämndes var bandy, fotboll, 

disco, dans, brännboll, stafetter, vattenlek, tipsrunda och lekar. Flera stycken menar att det är 

viktigt att det finns något för alla där de känner att de har förmågan, att ”de kan”, delta. En 

respondent förklarar att det då blir mer naturligt för elever att bestämma sig för att vara med. 

En annan respondent är inne på samma resonemang och menar att detta är extra viktigt när det 

gäller elever som är osäkra när det gäller sin egen kropp, motorik eller förmåga att ta plats. 

Hen förklarar: ”Då är det nog väldigt viktigt att variera aktiviteterna så de passar olika barns 

temperament”. Å andra sidan påpekar flera respondenter att elevers möjligheter till att prova 

på nya saker är en viktig faktor för att främja fysisk aktivitet. Någon nämner även att det är 

viktigt att aktiviteterna är spännande och utmanande. Om de erbjuds olika organiserande 
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aktiviteter med fysiska inslag, däribland nya, så kan det innebära att det upptäcker sådant som 

de dittills inte var medvetna om att de tyckte om. En respondent förklarar att organiserade 

aktiviteter som leds av vuxen kan introducera nya lekar till skolgården och bidra till att 

lekkulturen förändras. Hen beskriver hur eleverna då potentiellt ”tar till sig nya lekar som 

kanske även förändras och utvecklas under tiden de leker”, något som kan bidra till nyfunnet 

intresse för tidigare oprövade fysiska aktiviteter. 

 

c) Främjande av fysisk aktivitet genom frivilligt deltagande 

Under denna kategori presenteras hur organiserade rastaktiviteter genom frivilligt deltagande 

kan främja fysisk aktivitet. En respondent hävdar att ”Det ska vara aktiviteter där man kan 

hoppa in och ur leken/aktiviteten, utan krav på att vara med hela rasten”. Hen menar alltså att 

kravlösheten bjuder in till deltagande och därigenom främjar fysisk aktivitet.  

 

I den del av enkäten där respondenterna fick möjlighet att bidra med helt fria tankar kring 

organiserade rastaktiviteter så valde flera att poängtera att de ska vara ett komplement till den 

fria leken. Detta gäller alla organiserade aktiviteter, inte bara fysiska, men det har relevans i 

sammanhanget. Att eleverna själva vill delta i aktiviteten är nämligen en faktor som framhålls 

som viktig för att den fysiska aktiviteten ska främjas. Att elever ska kunna ”hoppa in och ur” 

efter lust och utan krav på deltagande formuleras av flera respondenter. Frivilligt deltagande 

är något som även kan kopplas ihop med de tidigare två kategorierna, dels att det är viktigt att 

elever känner glädje i att delta, men även att det finns valmöjligheter i form av olika sorters 

fysiska aktiviteter att tillgå. För att elever ska bli mer aktiva gäller det, enligt flera 

respondenter, att pedagoger arbetar för att inspirera och uppmuntra till fysisk aktivitet för att 

väcka intresse hos eleverna själva. Om man som pedagog lyckas väcka intresse finns sedan 

möjligheter att bygga vidare på detta och fortsätta organisera dessa aktiviteter vid andra 

tillfällen. Av flertalet respondenter framhålls även att elevers eget intresse för att röra på sig, 

om det väl infunnit sig, kan föda sig självt. En respondent skriver att ”rörelse föder mer 

rörelse” och förklarar att ju mer aktiva elever blir desto större är chansen att de börjar röra på 

sig mer även på egen hand. 

 

Sammanfattning av resultat 
Undersökningen har påvisat att organiserade rastaktiviteter på olika sätt kan främja social 

utveckling och fysisk aktivitet. När det gäller social utveckling så är det främst genom 

gemenskap, vuxennärvaro och demokratiskt förhållningsätt. Dessa aspekter kan bidra till 

utvecklingen av elevers identitetsskapande, trygghet och kommunikativa förmågor. 

Undersökningen har vidare visat att organiserade rastaktiviteter kan främja fysisk aktivitet 

främst genom rörelseglädje, varierande aktivitetsutbud samt frivilligt deltagande. 
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Analytisk diskussion 
I denna del förs en analytisk diskussion utifrån de två huvudområden som undersökningen 

omfattar – Social utveckling och Fysisk aktivitet. Resultatet bryts ned och tolkas i relation till 

litteratur, styrdokument och teoretiska perspektiv som låg till grund för undersökningen. 

 

Social utveckling 
Gemenskap, vuxennärvaro samt demokratiskt förhållningssätt tycks vara betydande 

komponenter i de organiserade rastaktiviteterna. Dessa aspekter kan vara 

identitetsutvecklande, trygghetsskapande och främja de kommunikativa förmågorna.  

 

Identitetsutvecklande faktorer som att bli sedd och hörd, att få vara en del i en grupp samt 

känslan av att duga är alla exempel på sådant som enligt enkätsvaren kan utvecklas i 

gemenskap med andra. Vem vi är i en grupp kan bli betydande för hur vi uppfattar oss själva 

och att stå utanför gemenskapen som barn kan påverka och prägla vår självkänsla även i 

vuxen ålder. Stigendal (2004) förklarar att det är på rasten grupperingar generellt sker, varpå 

skolgården blir en betydande arena för utvecklingen av den egna identiteten. Vidare menar 

han att innanförskap inte enbart är en fråga om social gemenskap utan även sociala strukturer. 

Det är därför möjligt att vara en del av en strukturell gemenskap, men samtidigt inte vara 

socialt delaktig. Att rent fysiskt vara delaktig är således inte detsamma som att faktiskt känna 

delaktighet, då känslan av gemenskap är just en känsloupplevelse hos den enskilda individen. 

Olika personer i en grupptillhörighet har olika mycket makt och inflytande över gruppens 

beslut, något som även synliggörs i resultatet. En respondent förklarar att den fria leken ofta 

blir hierarkisk där den mest populära eleven bestämmer, samt att de regler som sätts i den fria 

leken inte är desamma för alla i gruppen. Detta innebär att den mindre populära eleven i en 

grupp kanske känner utanförskap trots ett fysiskt innanförskap och därför istället väljer att 

ställa sig utanför gruppen. I resultatet framhålls de organiserade rastaktiviteternas förmåga att 

minska utanförskap, men frågan är om det enbart handlar om ett strukturellt innanförskap 

eller även ett socialt. Många respondenter betonar att i samband med organiserade 

rastaktiviteter bryts de vanliga grupperingarna upp till förmån för nya konstellationer, varpå 

även maktstrukturen bryts. Det skulle kunna innebära att organiserade rastaktiviteter inte bara 

skapar ett strukturellt innanförskap utan även ett socialt. Detta är även i linje med den 

demokratiska grund som skolväsendet ska vila på (Skolverket, 2011). Nya 

gruppkonstellationer kan öppna upp för de ensamma eleverna som annars saknar 

grupptillhörighet, men även för elever med mindre inflytande. Under organiserade 

rastaktiviteter kan pedagogen tillse att alla i gruppen får lika delar inflytande och att alla får 

synas vilket kan stärka individen och självkänslan. Det demokratiska förhållningssätt som 

präglar de organiserade rastaktiviteterna blir således inkluderande. Troligtvis är det även 

enklare att som enskild individ ta sig in i gemenskapen om de vanliga grupperingarna och 

hierarkierna är uppbrutna. Vi skulle kunna jämföra med att komma till en ny klass med redan 

befintliga grupperingar och maktordningar, kontra att komma till en klass där alla elever är 

nya. Vilken av dessa två klasser skulle vara enklast att hitta en plats i, den med redan 

befintliga grupperingar eller den utan? Sannolikt den sistnämnda. I en grupp utan rådande 

maktordning, torde förutsättningarna för att uppfylla Skolverkets (2011) riktlinjer om att låta 

varje elev finna sin unika egenart vara bättre. 



 

14 

 

 

Av undersökningen framgår att organiserade rastaktiviteter ska vara till för alla och att 

pedagogens närvaro och stöttning kan ge elever förutsättningar att praktisera demokrati i en 

trygg miljö. Flera respondenter menar att i leken kommunicerar eleverna med varandra och 

lär sig förståelse för olikheter med hjälp av vuxenstöd. Just kommunikation är viktigt för 

utveckling och lärande enligt Jensen (2016) som skriver att lärandet i många fall är omöjligt 

utan kommunikation, då vi utvecklas bäst genom att dela med oss av våra upplevelser med 

varandra. Här kan även Vygotskijs teorier appliceras då de baseras på att människans 

tänkande, fantasi och minne grundar sig i att vi kommunicerar med personer i vår omgivning 

(Säljö 2016). De organiserade rastaktiviteterna kan alltså främja kommunikation som i sin tur 

kan leda till utveckling och lärande. 

 

Många betraktar även de organiserade rastaktiviteterna som bidragande till att elever 

utvecklar demokratiska värderingar. Att pedagogen föregår med gott exempel och visar 

respekt och är lyhörd gentemot eleverna anses vara ett sätt att själv förevisa demokrati. Tsai 

(2015) påpekar att en alltför påträngande vuxennärvaro i aktiviteter kan vara en nackdel och 

minska elevers intresse för att delta. Att istället lyssna till vilka aktiviteter eleverna är 

intresserade av eller låta eleverna själva vara delaktiga i ledarskapet, borde således skapa en 

demokratisk och inbjudande miljö. I en organiserad rastaktivitet med demokratiskt 

förhållningssätt kan den intrapersonella intelligensen sedan utvecklas i en positiv riktning. Då 

denna intelligens enligt Eberle (2011) handlar om identitetsutveckling i förhållande till andra, 

blir ett demokratiskt förhållningssätt även betydande för identitetsskapandet.  

 

Rapporten från organisationen Friends tydliggör att rasten för många elever är ett otryggt 

skede under skoldagen (Fahlander, 2016, 16 augusti). Den visar på att osäkerhet och rädsla för 

utanförskap förekommer och att vuxennärvaron spelar roll, vilket även Olsson (2013) betonar. 

Han menar att de vuxnas närvaro på rasten är värdefull för att hindra uppkomsten av 

mobbning och kränkningar. Olsbäck, Holm och Wernersson (2003) fastslår även de att 

bristande vuxennärvaro ger utrymme för kränkningar, speciellt de åldersrelaterade där yngre 

elever kränks av äldre. Även för elever i behov av särskilt stöd blir vuxennärvaron i den 

organiserade rastaktiviteten utvecklande. Warner (2008) menar att frånvaro av lek i barnens 

tidigare åldrar kan leda till bristande självkontroll, samt svårigheter i sociala sammanhang. I 

enkäten anges exempelvis de vilsna eleverna som själva inte alltid har kunskap om sociala 

regler och demokratiska förhållningssätt. Dessa elever blir lätt utsatta då deras bristande 

sociala förmågor kan bli ett hinder för att vara med i leken och gemenskapen. Pedagogens roll 

i den organiserade rastaktiviteten är således inte enbart att agera lekledare utan också 

stöttepelare. Det finns ett betydelsefullt ansvar i att de demokratiska värderingarna efterföljs i 

leken. Som Williams (2006) påpekar fungerar inte alltid barns samverkan i lek utan 

inblandning av en vuxen. Vuxenstödet är med andra ord en betydande aspekt som talar för de 

organiserade rastaktiviteternas fördel. De kan bidra till en stimulerande lärmiljö med kunniga 

och intresserade vuxna, vilket enligt Skolverket (2014) ger större utvecklingsmöjligheter för 

elever. 
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Maktordningar och bristande demokratiska förhållningssätt skapar otrygghet och pedagogen 

måste därför aktivt arbeta med att motverka detta. Olsson (2013) menar att mobbning nästan 

alltid börjar vid en särskild tidpunkt, det kan vara ett till synes oskyldigt skojbråk som blir 

början till år av mobbning. Undersökningen tyder på att dessa små tillbud som vid första 

anblicken verkar oskyldiga minskar i samband med rastaktiviteter då en pedagog är 

närvarande och kan avvärja. Detta skulle kunna innebära att rastaktiviteter verkar 

förebyggande mot mobbning. Exempelvis behöver ingen elev känna sig åsidosatt om 

pedagogen är med och tillser att alla får delta i gemenskapen genom att synas och höras. 

Enkätresultaten indikerar även att rastaktiviteter kan skapa trygghet mellan åldersgrupper då 

leken genomförs med blandad åldersgrupp. Att lära känna varandra i leken kan minska den 

rädsla för äldre elever som en del yngre elever upplever. I undersökningen framkommer även 

att det är bra att låta äldre elever hålla i en rastaktivitet med stöd av pedagog. Detta kan enligt 

respondenterna utveckla bra ledaregenskaper och planeringsförmåga hos eleverna. Genom att 

involvera de äldre eleverna i ledarskapet skulle pedagogen dessutom kunna skapa sunda 

maktstrukturer baserade på respekt för varandra och inte enbart baserat på ålder och pondus. 

 

Fysisk aktivitet 
En av fördelarna med organiserade rastaktiviteter i relation till fysisk aktivitet tycks vara 

förutsättningarna som finns till att i första hand fokusera på att ha roligt. Att en pedagogik där 

mindre fokus läggs på de fysiska aspekterna skulle kunna bidra till ökad rörelse kan i teorin 

verka paradoxalt. Det kan dock vid närmare eftertanke kopplas till teorierna om explicit och 

implicit lärande som Jensen (2011) beskriver. Om man tänker sig att fysisk aktivitet kan 

främjas implicit utan att elever är medvetna om det – på samma sätt som lärande – så behöver 

det inte nödvändigtvis uppstå en paradox. Exempel på detta resonemang gavs av en 

respondent i undersökningen när hen beskrev hur en pedagog kan ”dölja sin baktanke” med 

aktiviteten och att den inte behöver vara inriktad på sport. Hen berättar att fysisk rörelse kan 

vara ”inbakad” på ett sätt som elever inte reflekterar över. Det skulle kunna innebära att 

elever inte tänker på att aktiviteten är fysisk eftersom de är upptagna med att ha rolig. På så 

vis kan det betyda att de rör sig mer. Därmed inte sagt att det alltid kan fungera på det viset, 

det krävs sannolikt att en duktig pedagog med kunskap om dessa teorier som planerar och 

organiserar aktiviteten i fråga. Även om en pedagog har dessa kunskaper så är vår tolkning av 

undersökningen att även andra egenskaper behövs i kombination med detta. För att skapa 

rörelseglädje kan inte vikten av att en pedagog är allmänt glad och uppmuntrande 

underskattas. Att ge bekräftelse och att själv delta tillsammans med eleverna lyfts exempelvis 

fram som viktigt för att inspirera. 

 

Variationen i utbudet av aktiviteter, vilket framstår som en annan nyckel för att främja elevers 

fysiska aktivitet. Detta är i linje med Burriss, K & Burriss, L (2011) som skriver att utemiljön 

lämpligtvis bör erbjuda olika former av lek och fysiska aktiviteter, såväl organiserade som 

oorganiserade. Detta är också relevant i relation till frivilligt deltagande vilket vi kommer att 

återkomma till. Något som var intressant när det gäller varierande utbud av organiserade 

aktiviteter – utöver att en stor andel av respondenterna lyfte fram detta – var att det 

motiverades ur två olika synvinklar. En del menade att variationen är viktig för att alla elever 

ska kunna hitta en aktivitet som de behärskar, särskilt med hänsyn till individer som är osäkra 
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när det gäller sin egen fysiska förmåga. Andra poängterade att variationen är viktigt på det 

viset att den ger elever möjligheter att prova på nya saker. En respondent menade även att 

aktiviteterna bör vara spännande och utmanande. Resonemangen tyder på att elevers olika 

behov är viktigt att ta hänsyn till, något som kan vara komplicerat. Om en aktivitet som 

organiseras med den goda intentionen att den ska passa alla elever så läggs den troligen på en 

relativt låg nivå. Detta för att inkludera elever som är osäkra och eventuellt har en lite lägre 

fysisk förmåga. Tanken är god men det kan innebära en risk att elever som vill prova på nya 

saker och utmanas på en högre nivå inte stimuleras. Detta skulle kunna leda till att de väljer 

att inte delta. Samma princip gäller även åt andra hållet där en aktivitet som ligger på en hög 

nivå riskerar att slå ut de som inte känner sig trygga i sin förmåga i relation till aktiviteten. 

Tolkningen som kan göras av undersökningen är således att organiserade rastaktiviteter kan 

främja fysisk aktivitet på ett bra sätt genom att erbjuda både bekanta och mer utmanande 

aktiviteter. Det är en idé som bygger på att allt inte passar alla, men att alla ska känna att det 

finns något som passar. Detta blir också kompatibelt med Skolverkets (2011) riktlinjer om att 

undervisningen i skolan måste ta hänsyn till elevers olika förutsättningar och behov. Det 

framstår som mycket svårare – för att inte säga omöjligt – att organisera en enskild aktivitet 

som passar alla elever. Det slutar sannolikt med orättvisa som ser ut som rättvisa på ytan. 

Eftersom Skolverket (2011) skriver att elever ska ges förutsättningar att utveckla en allsidig 

rörelseförmåga så bör de rimligtvis också erbjudas möjligheter att röra på sig på olika sätt och 

på olika nivåer. 

 

När det gäller att introducera nya lekar och aktiviteter på en skolgård, vilket kan göras på 

varierade nivåer med tanke elevers olika behov så förs ett intressant resonemang kring 

lekkultur. Att som pedagog variera utbudet och erbjuda elever nya alternativ skulle i 

förlängningen kunna innebära en förändring av hela lekkulturen. Det menar en respondent 

som hävdar att elever kan ta till sig dessa aktiviteter och själva förändra dem under leken eller 

spelets gång. En tolkning som kan göras är att elever adopterar sådant som de tidigare inte 

visste att de gillade och sedan gör det till sitt eget. Ett exempel skulle kunna vara att en grupp 

elever tar inspiration från en organiserad fysisk aktivitet och uppfinner en egen version av 

den. Här uppstår en relativt tydlig koppling till det sociokulturella perspektivet på lärande. 

Säljö (2014) skriver exempelvis om Vygotskijs scaffolding-begrepp som innebär att en mer 

kompetent person ger stöd som sedan minskar i takt med att den lärande tar till sig kunskapen. 

I den här kontexten ger pedagogen stöd i form av att erbjuda varierande fysiska aktiviteter och 

på så vis bjuda in till nya upptäckter. Detta är bara ett exempel på hur sociala och fysiska 

aspekter kan verka simultant. Om eleverna sedan i någon form inkorporerar den nya 

upptäckten i sin lek- och skolgårdskultur så innebär det att organiserade rastaktiviteter kan 

främja fysisk aktivitet – inte bara i sig själva – utan även genom att påverka elevers val av 

sysselsättning när de leker på egen hand. På så vis blir den organiserade aktiviteten ett 

komplement till att leka på egen hand, vilket många respondenter lyft fram som viktigt ren 

generellt. 

 

I en diskussion kring organiserade rastaktiviteter som ett komplement till den fria leken kan vi 

återkomma till det Burriss, K & Burriss, L (2011) skriver om att utomhusmiljön bör innehålla 

såväl organiserade som oorganiserade aktiviteter. Detta motiveras i termer av motivation och 
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valfrihet. Det sistnämnda är någonting som har visat sig vara viktigt. Undersökningen tyder på 

att ökad rörelse hos elever genom organiserade rastaktiviteter uppnås på bästa sätt genom 

elevers frivilliga deltagande. Något som idealiskt sett kommer ur ett intresse hos eleverna 

själva. Det är då detta intresse som pedagoger har i uppgift att väcka. Precis som Skolverket 

(2011) skriver så är det skolpersonalens arbete att hjälpa elever att utveckla sitt intresse för att 

vara fysiskt aktiva. En respondent nämnde också att ”rörelse föder rörelse”, vilket för 

tankarna till Burriss, K & Burriss, L (2011) som skriver att ökad fysisk aktivitet under 

skoldagen kan innebära att elever blir mer aktiva även utanför skolan. Detta innebär att 

organiserade rastaktiviteter skulle kunna främja elevers fysiska aktivitet på flera plan. Först 

genom aktiviteten i sig, sedan genom att bidra till en mer fysisk lek- och skolgårdskultur och 

potentiellt även leda till att elever utvecklar en mer aktiv livsstil rent generellt. 

 

Baserat på denna undersökning är det tydligt att det med hjälp av organiserade rastaktiviteter 

finns goda möjligheter till främjande av fysisk aktivitet. Det krävs dock engagerad och 

kompetent personal. I sin debattartikel i Dagens Samhälle har således Utbildningsminister 

Fridolin och folkhälso- sjukvårds- och idrottsminister Wikström (2016, 17 november) en 

poäng. Ökad skolidrott är inte den enda strategin genom vilken ökad rörelse bland elever kan 

uppnås. Det största fördelarna med organiserade rastaktiviteter är enligt denna undersökning 

goda förutsättningarna till rörelseglädje, varierande utbud av aktiviteter samt frivilligt 

deltagande. Åtminstone det två sistnämnda faktorerna skulle kunna stå i kontrast till 

idrottsundervisning som innebär mindre fria val och obligatorisk deltagande. Något som för 

en del elever troligen även innebär mindre rörelseglädje. Skolinspektionen (2016) pekar på att 

det finns problematik med frånvaro från idrottsundervisning, vilket även Fridolin och 

Wikström använder som argument. Risken för att ökad skolidrott kan innebära ytterligare 

ökad frånvaro bör inte ignoreras. Dessutom innebär en satsning på mer rörelse under raster att 

ingen ny tid behöver disponeras, rasterna finns redan på schemat. Fördelarna med ökad 

idrottsundervisning är å andra sidan en mer konkret och mätbar tidsperiod då elever ska ägna 

sig åt fysiska aktiviteter. Fritz (2017) skriver att en signifikativ ökning av skolidrotten, från 60 

min/vecka till 40 min/dag är önskvärd för att uppnå positiva hälso- och studieresultat. 

Organiserade rastaktiviteters variation av innehåll, frivilliga deltagande och eventuella 

påverkan på elevers rörelse även utanför aktiviteten i sig försvårar för de som vill 

argumentera för dessa framför idrottsundervisning. Det skulle vara svårt att beräkna och 

bevisa om de organiserade rastaktiviteterna kan motsvara den ökningen i fysisk aktivitet som 

Fritz förslag skulle innebära. 

 

Möjligtvis kan det vara så att den bästa lösningen inte är ett val av det ena framför det andra. 

Skolverket (2011) ger riktlinjer om att ”skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig 

fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen” (s. 9). Detta gör att potentialen som 

skolpersonalen i denna undersökning ser i rasten framstår som högst relevant att arbeta med 

och utveckla. Detta tillsammans med en något mindre ökning av skolidrotten skulle potentiellt 

kunna innebära en tillfredsställande lösning som förser elever i grundskolan med den fysiska 

aktivitet som de behöver. 
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Metoddiskussion 
Vårt val av ett intervjulikt format på enkäten har varit till både för- och nackdelar. Fördelarna 

är att vi har fått in svar som är omfattande och beskrivande, vilket gav tydliga resultat. Dock 

visade det sig att vår bedömning av metoden inte var helt korrekt. Det fanns vissa svårigheter 

att få in enkäter, varpå intervjuer kanske hade ökat kvalitén på undersökningen. De svar vi 

fick in från enkäterna var dock utförliga nog för att kunna redovisa ett resultat, men en 

kombination av båda metoderna hade troligtvis varit att föredra. Trots bra spridning blev vi 

varse att det per automatik inte innebär många svar. För att öka svarskvoten hade vi kunnat 

lämna enkäter i pappersform på olika skolor, på så vis kanske vi hade kunnat få in fler svar. 

Vi hade även kunnat utforma enkäten enklare med kryssfrågor. Det är alltid en risk med 

öppna frågor att eventuella respondenter avskräcks, för att frågorna upplevs som betungande 

och tidskrävande. Nu hade vi vissa svårigheter med att få in material för vår undersökning, 

vilket kan påverka trovärdigheten negativt. Vi fick under arbetets gång arbeta fortgående med 

att få ut enkäten till så många som möjligt vilket för all del genererade i bra variation i fråga 

om urval.  

 

  

Slutsatser och avslutande tankar 
Med tanke på att rasten upptar en stor del av elevernas skoldag och att organiserade 

rastaktiviteter har visat sig vara utvecklande på ett flertal områden, finns det uppenbarligen en 

vinning i att arbeta med pedagogisk rastverksamhet. I dagsläget finns det inga styrdokument 

för rasten, men kanske borde det göra det? Rastens huvudsakliga syfte är rekreation och 

därför anser många att den således bör präglas av fritid. Vi anser dock inte att fritid är ett 

hinder för pedagogisk verksamhet. Fritidshemmet är ett exempel på hur man kan arbeta för en 

meningsfull fritid. Vi menar att om rasten skrevs in i styrdokumenten skulle kvalitén på rasten 

kunna öka, exempelvis med hjälp av organiserade rastaktiviteter. Denna undersökning har 

dock primärt fokuserat på möjligheterna som finns med organiserande av rasten. De nackdelar 

och hinder som sannolikt finns har således inte fått något större utrymme. Vi anser att det är 

viktigt att ta hänsyn även till dessa och uppmanar därför till vidare forskning som syftar till att 

synliggöra andra perspektiv.  
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Bilaga 1 – Enkät 
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Bilaga 2 – Information till respondenter  
 

 

 


