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ABSTRAKT 

Syftet med denna studie är att undersöka vad barnen och pedagogerna anser om styrda 

rastaktiviteter och vilket lärande som kan ske. Barnen skapar nya kamratrelationer samt 

utvecklar sitt sociala samspel i leken. Barnen har varit delaktiga och haft inflytande över 

vilka aktiviteter som har genomförts och hur dessa har utförts. Rastaktiviteterna bidrar till 

ökad fysisk aktivitet och rörelse. Studien har utförts på en liten skola med barn från årskurs 

1-6. Studien är baserad på en kvalitativ enkätundersökning med pedagoger och barnsamtal 

i små grupper. Enligt enkätundersökningen och barnsamtalen så var de styrda 

rastaktiviteterna väldigt omtyckta och lärorika på många olika sätt som jag redovisar mer 

ingående i kapitlet analys, vad händer? 
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1. INTRODUKTION  

Jag har valt att göra ett utvecklingsinriktat arbete med ordnade rastaktiviteter på en 

liten skola med årskurs 1-6 i min hemkommun, vilket jag kommer redovisa längre 

fram. Anledningen till att jag vill göra detta utvecklingsarbete är för att jag 

uppmärksammade rastens betydelse för barnen under mina tre verksamhetsförlagda 

utbildningsperioder. Det är även för att jag vill se vilket lärande som sker under 

rastaktiviteterna, hur pedagogerna och barnen ser på rastaktiviteterna, vad fysisk 

aktivitet har för inverkan på barnen samt de sociala relationerna och lärandet av 

varandra i olika miljöer. I den reviderade läroplanen, Skolverket (2016) står det i det 

centrala innehållet att i undervisningen ska det ske fysiska aktiviteter, både inne och 

utomhus oavsett väder och årstid. Det står även att hänsynstagande ska ske både mot 

miljön och andra människor samt att barnen ska kunna påbörja och utföra olika lekar 

(a.a.). I Skolverkets allmänna råd med kommentarer (2014) står det att barnen tar 

lärdomar på olika sätt och fritidspedagoger har stora möjligheter att bidra med sin 

kompetens i olika situationer och miljöer för att utveckla barnens lärande. Det är av 

stor vikt att barnen känner sig trygga med både sig själva och sin omgivning för att 

utveckling och lärande ska ske i så stor utsträckning som möjligt (a.a.).  

I nuläget består skolan av cirka 150 elever. Antalet elever kan variera då det kommer 

nyanlända barn samt flyttar barnen och deras familjer till andra orter. Det finns 

klätterställning, gungor, linbana, en kingplan, basketplan samt nyinköpta bandymål 

som står placerade bredvid gräsplätten, se första bilden i nulägesanalysen. När jag 

observerade upplevde jag att det var väldigt ”utspritt”. Barnen lekte klass för klass och 

vissa visste inte riktigt vad de skulle göra. 

Vad? Jag vill utveckla barnens sociala relationer- både i samspel tillsammans med 

andra barn i olika åldrar och i olika miljöer. Den fysiska aktiviteten främjas via leken. 

Hur? Med hjälp av noggrant utvalda rastaktiviteter där barnen får träna på sina olika 

förmågor via fysisk aktivitet samt utveckla sina sociala förmågor. 

Varför? Jag anser att det är av stor vikt att samanhållningen mellan barn samt miljöer 

på en liten skola kan skapa bra förutsättningar för goda relationer mellan barnen 

oavsett ålder, vilket ökar tryggheten och välmående för barnen under rasterna. Leken 

har stor betydelse både för barnens fysiska utveckling samt det sociala samspelet. 

Genom att främja barnens fysiska aktivitet kommer många hälsovinster samtidigt som 

motoriken förbättras. 

Tanken med det här arbetet är att skolan sedan kan utveckla rastaktiviteterna ännu mer. 

Jag ser många positiva fördelar med detta och det är mycket som kan utvecklas bara 

tid och pengar sätts av för detta i verksamheten.  

 

2. Nulägesanalys 

Skolan är en mindre skola med årskurs 1-6. I varje årskurs är det enbart en klass. 

Skolgården har gott om utrymme och lämpar sig bra för rastaktiviteter då det är väldigt 

blandad miljö. Det finns även tillgång till en stor idrottshall där man kan utföra 

aktiviteter om man vill.  

Under mina verksamhetsförlagda utbildningsperioder uppmärksammade jag rastens 

betydelse för barnen. Vissa barn vet inte vad de ska göra på rasterna så här såg jag 
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potential till att förbättra rastens kvalité med hjälp av styrda rastaktiviteter. Alla barn 

blir erbjudna olika styrda aktiviteter och de väljer själva när och om de vill deltaga. 

Under observationerna syntes det tydligt att barnen leker väldigt utspritt, gärna klass 

för klass. En del barn var på tillexempel klätterställningen, medan en del gungade och 

spelade fotboll på fotbollsplanen medan andra inte visste riktigt vad de skulle göra. 

Barnen styr själva över rasten och vilka aktiviteter som utförs. 

 Det finns alltid rastvakter ute, dock hinner inte rastvakten styra med styrda 

rastaktiviteter. Det finns även annan personal ute, men den personalen följer barn som 

är i behov av det. 

 På första bilden passerar man gården för att komma in till skolan. Där är en bra liten 

gräsplätt att utföra rastaktiviteter på. På andra och tredje bilden visas baksidan där det 

finns väldigt stora ytor att röra sig på. Det är en fin skolgård med mycket utrymme och 

passar perfekt för rastaktiviteter. Det finns även tillgång till idrottshall där en del av 

rastaktiviteterna har utförts. Det finns även en fram- och mellansida dock är förskolan 

där under de korta rasterna. Vid lunchrasten finns tillgång till de sidorna, däremot får 

förskoleklassen enbart befinna sig på fram- och mellansidan medan de andra barnen 

har möjlighet att komma in där. 

 

 

 

3. Tidigare forskning 

Tidigare forskning kring rastaktiviteter har varit svårt att hitta. Det medförde att en 

bredare litteratur- och forskningssökning fick göras. Fysisk aktivitet, lärandeteorier, 

sociala relationer och lärande samt lekens betydelse och skolgården som plats är 

områden som kommer redovisas i detta avsnitt. 

 

3.1 Sociala relationer och lärande 

Williams (2001) belyser samspelet mellan barn, språk, kommunikation samt olika 

aktiviteter där barnen lär sig av varandra.  Hon menar att barn lär sig av varandra i 

olika miljöer både kommunikativt samt genom samspel, observation och imitation.  

Barn har olika förmågor och olika bagage med sig i ryggsäcken, vilket Williams menar 

att ålder och kön inte har någon betydelse i samlärande, utan barn är öppna för att lära 

sig nya saker oavsett kön och ålder samt genom lek och olika vardagssituationer. Olika 

situationer påverkar barnen i lärandet såsom sociala relationer både mellan barnen 

samt mellan pedagoger och barn.  Williams belyser vikten av kommunikation och 
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ifrågasättandet av tillexempel olika regler från barnen, vilket är positivt för barnen för 

att uppmärksamma olikheter hos varandra både kommunikativt samt i samspelet. Med 

detta menar Williams att olikheter inte behöver ses som ett hinder eller att vara ett 

besvär, utan snarare kan ses som en fördel för gruppen (a.a.).  

Söderlund (2000) belyser vikten av barnens identitetsskapande genom goda relationer 

till både vuxna och barn. Det är av stor vikt att barnen ska känna trygghet i samspelet 

mellan personal och andra barn, vilket gör att barnen lättare hittar sig själva och kan 

skapa sina egna identiteter. Det är viktigt att pedagogerna är medveten om barnens 

rädslor i verksamheten. Det nämns olika rädslor bland annat att känna sig ensam, 

rädslor för äldre barn och rädslor för att bli retad och skrattad åt (a.a.). 

 

3.2 Fysisk aktivitet 

Ericsson (2003) styrker i sin studie att grovmotoriken hos barn förbättras med mer 

fysisk aktivitet. Man ser skillnader på flickor och pojkar som enbart haft ordinarie 

undervisning i idrott, medan de som haft utökad idrott och motorisk träning har 

skillnaden mellan flickor och pojkar knappt varit synbara. Det har enbart visats 

positiva effekter av mer fysisk aktivitet hos barnen och dess koncentrationssvårigheter 

har minskat samt att den motoriska utvecklingen har ökat. Enligt den här studien har 

skolresultaten blivit bättre med utökade idrottslektioner. Studien visar även att barn 

som har motoriska svårigheter har större behov av fysiska aktiviteter och 

motorikträning än barn som har lättare med motoriken. Ericsson lägger stor vikt till en 

allsidig och varaktig rörelseglädje hos barn, samt hos pedagoger. Hon ser även att det 

borde ske utbildningar för pedagogerna för att man ska kunna hjälpa barnen i deras 

motoriska utveckling eftersom fysisk aktivitet ger så många positiva effekter (a.a.).  

Burriss och Burriss (2011) skriver om fysisk aktivitet och hur det påverkar barnen. 

Olika aktiviteter och raster ska främja till ökad fysisk aktivitet och rörelse hos barnen. 

Genom ökad fysisk aktivitet blir både skelettet och den psykiska hälsan bättre. I dagens 

hektiska samhälle råder viss tidsbrist hos föräldrarna vilket har gjort att tiden för 

spontan aktivitet har blivit ersatt med styrda aktiviteter till exempel i olika sporter. 

Med det menas att den spontana aktiviteten är lika viktig och där får du även in rörelse 

och fysisk aktivitet. Barnen påverkas av sina föräldrar vilket innebär att om föräldrarna 

är inaktiva är risken stor att barnen också blir det (a.a.). 

 

3.3 Lekens betydelse och skolgården som plats 

Hangaard Rasmussen, (2016) skriver att leken har stor betydelse för att barn ska kunna 

utveckla sitt sociala lärande, det sociala samspelet mellan barnen samt öka deras 

välbefinnande. Barnen provar sig fram genom leken i olika situationer samt utvecklar 

sina olika förmågor genom leken. När barn leker utvecklas även deras självbild både 

omedvetet och medvetet. I leken söker barnen efter spännande upplevelser där deras 

sociala, kognitiva, emotionella samt estetiska kompetensområden – både används och 

utvecklas. Barnens egna erfarenheter tas med in i leken och skapar lust och motivation 

för barnen. Leken stärker tillhörigheten och dem sociala relationerna mellan barnen 

(a.a.). 

Szczepanski (2014) anser att olika utomhusplatser har stor betydelse för barnens 

välbefinnande samt att man bör kombinera både inomhus och utomhusvistelse i 
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lärandeprocessen. De didaktiska frågorna är av stor vikt för även där kan man belysa 

platsens betydelse med frågan VAR? Genom att undervisa i både inomhus- och 

utomhus miljö skapar man ett föränderligt lärande, vilket kan öka barnens kognitiva 

förmåga samt deras motivation och välbefinnande. Szczepanski hävdar genom att 

utforska utomhusmiljön i olika lärande situationer kan man lära sig genom att använda 

alla sina sinnen, inte bara se och höra utan även beröring, smak och lukt. 

Utomhuspedagogik möjliggör att en interaktion mellan känslor, handlingar och tankar äger 

rum i en växelverkan mellan inomhus och utomhusmiljön (Szczepanski 2014:26). 

I dagens skola är det till största delen stillasittande undervisning kombinerat med ett 

stressat samhälle med allt mindre utomhuslek. Utomhusmiljö erbjuder mer 

rörelseintensiva lekar och lärtillfällen, vilket skulle förbättra barnens fysiska och 

psykiska hälsa. En nackdel på olika skolor i stadsmiljö kan vara att det inte finns 

tillgång till naturliga grönområden i närmiljön, vilket begränsar möjligheten till 

utomhusaktiviteter. All personal som arbetar på skolan, barnen och vårdnadshavarna 

måste lära sig att se utomhusmiljön vare sig det är skolgården eller stadslandskapet 

som en lärandemiljö. På så vis ökas utomhusmiljöns status som lärandeplats (a.a.). 

 

3.4 Lärandeteorier 

Bråten (2011) belyser filosofen Lev Vygotskijs syn på lärandet i samspelet 

tillsammans med andra samt lärandet i olika situationer tillsammans med andra som 

ger barnen utveckling. Stöttning från pedagoger samt kompisrelationer gör att barnen 

så småningom kan klara olika uppgifter och problem på egen hand (a.a.). Även Phillips 

och Soltis (2010) belyser Vygotskijs syn på lärandet i sociala sammanhang. Phillips 

och Soltis (2010) hävdar att även människor lär sig av varandra och att språket är 

oerhört viktigt för oss människor vid tillexempel problemlösningar samt för utveckling 

och lärande. Vygotskij lägger stor vikt vid den proximala utvecklingszonen som 

innebär att fritidspedagogernas roll är att se till varje enskild individs behov och 

förutsättningar och försöka utveckla och lära barnen utifrån vart just det barnet 

befinner sig (a.a.).  

 

Jensen (2011) skriver om en formulering som förknippas med John Dewey: ”learning 

by doing” som innebär att barnen utforskar och lär sig i praktiken genom att barnen 

själva får prova sig fram. Jensen (2011) skriver om den franska filosofen Maurice 

Merleau-Ponty som belyser kroppsbaserat lärande som innebär att vi kan påverka 

saker i vår omgivning med vår kropp, genom våra handlingar. Skulle vi enbart använda 

våra sinnen blir lärandet inkomplett, medan när vi använder våra kroppar blir lärandet 

mer föränderligt. Vidare skriver Jensen (2011) om Charles Sanders Peirce som är 

upphovsman för pragmatiskt lärande, vilket innebär att man lär sig via handling och 

lärandet sker genom att barnen får prova på nya saker(a.a.).  

 

4. SYFTE OCH MÅL 

Syftet med den här studien är att bidra med kunskap till andra som är intresserade av 

rastaktiviteter. Det är även att få en blick över hur rastaktiviteter påverkar eleven 

utifrån både elevers- och pedagogernas perspektiv. Vad som är positivt, negativt och 
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vad som kan förbättras. Rastaktiviteterna ska bidra till ökad fysisk aktivitet, samt 

förbättra den fysiska aktiviteten. 

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 ett intresse för att vara fysiskt aktiva 

(Skolverket 2011:25). 

 Rastaktiviteterna är frivilliga och syftet är även att belysa lekens betydelse, lärandet 

och utvecklingen i leken. Rastaktiviteterna ska stödja barnens delaktighet och 

inflytande i aktiviteterna som erbjuds, samt bidra till en meningsfull verksamhet. 

Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda 

eleverna en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i 

elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas 

ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter (Skolverket 2011:24). 

Aktiviteterna som erbjuds ska alla kunna vara med på och känna sig inkluderade i, 

förhoppningarna är att bidra till nya kompisrelationer samt allsidiga kontakter. 

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla goda kamratrelationer samt känna 

tillhörighet och trygghet i elevgruppen (Skolverket 2011:24).  

Fokus i denna studie ligger på tre olika stora frågeställningar. Dessa är: 

 Vilket lärande kan ske under rastaktiviteterna? 

 Hur ser barnen/pedagoger på rastaktiviteterna? 

 Hur ser barnen på socialt samspel mellan varandra? 

Dessa frågor fångar både barnens och pedagogernas syn på rastaktiviteterna och det 

lärande och sociala samspel som sker under rastaktiviteterna.  

 

5. METODOLOGI 

5.1 Val av forskningsmetod 

Jag har valt att göra ett utvecklingsinriktat arbete på en liten skola. Jag har också gjort 

en kvalitativ undersökning för att få en djupare insyn i ämnet samt för att få en 

förståelse för vad pedagogerna anser om rastaktiviteter och även barnens åsikter. 

Enligt Denscombe, (2016) är en kvalitativ forskningsmetod bra i mindre 

undersökningar medan en kvantitativ forskningsmetod inriktar sig på större 

undersökningar. Kvantitativ forskning redovisas i siffror, medan kvalitativ forskning 

använder ord eller bilder i redovisningen (a.a.). 

 

5.2 Aktionsforskning 

Det jag vill utveckla genom min aktionsforskning är rastaktiviteter. Enligt Nylund, 

Sandback, Wilhelmsson och Rönnerman (2016) följs aktionen i olika steg: planering 

av aktiviteter, beskrivning av genomförandet, analys, vad händer? och diskussion. 

Nya frågor kommer upp under aktionsforskningen, vilket gör att man behöver utföra 

nya aktioner och även där kan det uppkomma nya frågor som kräver nya aktioner 

och så vidare (a.a.). 
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Figur 1: Rastaktiviteternas arbetsgång 

Figuren visar hur aktionen genomfördes. I steg ett uppmärksammas ett problem eller 

en förändring i verksamheten som kan förbättras. Utefter det planeras aktionen. I steg 

två genomförs den planerade aktionen. I steg tre observeras och analyseras aktionen 

med hjälp av dokumentation med bilder samt anteckningar. I steg fyra sker 

diskussion/reflektion av analysen och vad som händer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2: Betydelse av rastaktiviteter 
 

Figuren visar hur stor betydelse vissa aspekter av rastaktiviteterna har för barnens 

utveckling. Det visar även en del utav det lärande som kan ske under styrda 

rastaktiviteter. 
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5.3  Barnsamtal 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2012) skriver att det är viktigt att ta del av 

barnens erfarenheter för det är det som utformar deras förståelse för sin omgivning. 

Allt som barnen utmanas med och erfarenheter som barnen förvärvar i olika miljöer 

har inverkan på deras förståelse för sin omvärld. Det betyder att man måste ta hänsyn 

till sammanhanget som barns världsföreställningar skapas i för att kunna förstå deras 

resonemang och idéer, samt genom strukturerade samtal med barnen kan man få reda 

på hur verksamheten påverkar barnets sett att se på sin omvärld. Att välja en lugn 

miljö där man genomför dem strukturerade samtalen med barnen har stor betydelse 

för att barnen ska kunna koncentrera sig och hålla intresset vid liv. Det är av stor vikt 

att ha ögonkontakt med barnen under samtalet för att bibehålla intresset. Det innebär 

att man som pedagog är väl förberedd för sina samtal. Det är viktigt att tekniken man 

använder sig av är förberedd och fungerar för som pedagog hinner man inte anteckna 

allt barnen säger samtidigt som man ska föra en dialog med barnen (a.a.).  

 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2012) anser även att tidpunkten för 

barnsamtalen är viktig för att kunna skapa motivation hos barnen samt att barnen inte 

ska känna sig trötta. Det är viktigt att barnen ska känna sig trygga tillsammans med 

den pedagogen som utförs samtalen samt med barngruppen. Är barnen uppe i en 

aktivitet som dem vill slutföra så är det viktigt att inte avbryta. Utan man bör vänta 

tills de är klara innan man har dem strukturerade samtalen för att bibehålla 

koncentrationen och intresset under hela det strukturerade samtalet. Även för att 

pedagogen ska visa respekt mot barnen samt deras aktivitet. Som pedagog är det 

viktigt att vara öppen och ärlig mot barnen. Man ska informera barnen om att 

samtalet kommer att spelas in, vad samtalen ska handla om och varför man har 

samtalen. Det är viktigt att upprätthålla goda relationer mellan barn och pedagog, är 

det så att barnen inte vill svara på någon fråga så är det viktigt att lyssna på deras 

känslor. Som pedagog är det bra att anteckna efter varje samtal för t.ex. beteende och 

kroppsspråket för att underlätta analysen av samtalet. Det är betydelsefullt att barnen 

senare får lyssna på det inspelade samtalet (a.a.). 

 

5.4 Enkäter 

I enkäten var det sju frågor, varav två frågor med slutna svarsalternativ och resterande 

fem frågor med öppna svarsalternativ. Detta valde jag för att gå in mer djupt på ämnet 

samt för att göra frågeställningen neutral. 

 

5.5 Missiv 

I början av mitt arbete gick jag runt i alla klasser på skolan och delade ut missivet så 

barnen fick ta med sig det hem för ett samtycke och underskrift från vårdnadshavarna 

om barnen fick delta. Missivet återlämnades till klasslärarna som sedan lämnade det 

vidare till mig. I missivet stod det tydligt och informativt om vad studien gick ut på 

och hur den skulle gå till samt de forskningsetiska principerna. 
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5.6 Forskningsetiska principerna- samtycke 

Det är viktigt att de som forskar följer de etiska principer och föreskrifter som finns 

kring forskning av människor. Vetenskapsrådet hänvisar till skriften God 

forskningssed, 2011. Jag har presenterat mig på skolan och talat om vilka tankar jag har 

med det här arbetet. Jag har även gått ut i varje klass och berättat vem jag är och vilket 

syfte jag har med mitt utvecklingsarbete. I varje klass delade jag ut missiv om mitt arbete 

som barnen fick ta med sig hem till vårdnadshavare för underskrift som sedan lämnades 

in till klassföreståndaren (Bilaga 1). Vetenskapsrådet (2011) skriver att anonymitet och 

avidentifiering är av stor vikt inom forskning (a.a.). Alla som kommer att delta i mina 

rastaktiviteter, barnsamtal samt enkäter kommer att ske efter att jag har fått in 

vårdnadshavarnas samtycke i missivet. Det är även frivilligt att delta i de olika 

aktiviteterna. I min slutrapport kommer avidentifiering av alla som har deltagit i 

undersökningen att ske. Vetenskapsrådet, 2002 skriver om fyra huvudkrav, vilka är: 

 Informationskravet innebär att man som forskare ska informera deltagarna 

om vad syftet med undersökningen är. Deltagarna måste även delges all 

information som kan inverka på deras benägenhet att genomföra 

undersökningen. Det är viktigt att informera deltagarna om att det är frivilligt 

att delta och att man när som helst har rätt att avsluta sin medverkan. 

 Samtyckeskravet innebär att man måste ha samtycke från den individ som ska 

medverka i undersökningen. I vissa fall krävs det samtycke av en god man. För 

barn under 15 år behöver man ha vårdnadshavarnas medgivande. 

 Konfidentialitetskravet innebär att forskaren har tystnadsplikt. All känslig 

forskningsdata skall sparas och användas på ett sådant sätt att obehöriga inte 

kan komma åt uppgifterna. 

 Nyttjandekravet innebär att forskaren inte får lämna ut eller använda 

forskningsdata och personuppgifter för icke-vetenskapliga syften. 

Informationen får inte heller ligga till grund för olika beslut som rör den 

enskilde individen t.ex. vårdomsorg, utan samtycke från den berörda personen. 

Några rekommendationer som ämnesrådet tycker är viktiga är att forskaren bör 

låta deltagarna få läsa undersökningen innan den publiceras samt var den kommer 

att läggas ut (a.a.). 

 

 

5.7 Planering av aktiviteter 

Under mina verksamhetsförlagda utbildningsperioder så uppmärksammade jag rastens 

betydelse för barnen. Jag insåg att det är ett stort intresse för mig för att rasten har stor 

inverkan på barnens välmående. Det är viktigt att alla barnen ska få känna att de får 

vara med och känna sig välkomna under rastaktiviteterna. Barnen får själva styra när 

och om de vill vara med, alltså komma och gå som barnen själva vill.  

Det jag började med att göra var att göra en nulägesanalys genom att prata med 

pedagoger och rektorn på den skolan som jag valde att göra mitt utvecklingsarbete på. 

Gemensamt kom vi fram till att jag skulle vara med på elevrådsmöte för att barnens 

önskemål och åsikter skulle komma fram. Där kom olika förslag på aktiviteter som 

barnen ville göra.  
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Jag observerade även skolgården och såg vilken potential som fanns. Barnen lekte 

väldigt utspritt och uppdelat och här såg jag en möjlighet att förena barnen i 

gemensamma styrda aktiviteter. Jag planerade att följa upp de styrda rastaktiviteterna 

genom att ha enkätfrågor till pedagogerna och barnsamtal med barnen. Aktiviteterna 

som jag kom fram till att jag ville utföra är röda lyktan stopp, en rastaktivitet med olika 

stationer, spökboll, skapande i snön, skeppsbrott och tre i rad stafett. Genomförandet 

av dessa aktiviteter beskriver jag mer ingående längre fram. 

 

 

5.8 Beskrivning av genomförandet 

Jag började med att prata med rektorn på den skolan jag valde att göra mitt 

utvecklingsarbete på. Rektorn var positivt till arbetet. Jag informerade alla pedagoger 

och sedan skrev jag ett missiv till vårdnadshavarna (Bilaga 1) och skickade ut som 

sedan klasslärarna samlade in. Detta för att få vårdnadshavarnas tillstånd för att deras 

barn ska få deltaga eller inte samt för att informera vad mitt arbete går ut på. Jag var 

med på ett elevrådsmöte på skolan för att ta del av elevernas intressen och de fick 

komma med olika förslag på aktiviteter. 

En förutsättning för att eleverna ska uppleva meningsfullhet är att de görs delaktiga och får 

inflytande över utformningen av verksamheten (Skolverket 2014:32) 

Jag höll flera rastaktiviteter i veckan, varav en hade vi i idrottshallen. Det lockade 

otroligt många barn i blandade åldrar. Jag satt upp lappar i varje klass vecka för vecka 

för att barnen skulle se vad det var för aktivitet som erbjöds (Bilaga 4). Det innebar att 

alla barn hade insyn och var väl förberedda på aktiviteten som erbjöds.  

I fritidshemmet finns det många möjligheter för lärandet att ske både formellt, informellt och 

situationsstyrt. En utgångspunkt kan vara att lärande sker ständigt och inte enbart i arrangerade 

inlärningssituationer. För personalen handlar det om att uppmärksamma och ta tillvara 

elevernas intresse och att skapa situationer i vardagen där eleverna kan utmanas i sitt lärande 

(Skolverket 2014:14). 

Det var frivilligt att vara med på rastaktiviteterna dock väldigt betydelsefullt att alla 

barn skulle få känna sig delaktiga.  Det krävdes en del för- och efterarbete eftersom 

jag använde så många olika redskap under aktiviteterna. I vissa aktiviteter delade jag 

in i lag. Barnen kom ibland in till aktiviteten vid olika tidpunkter, vilket försvårade 

genomförandet vid vissa av aktiviteterna. Jag planerade och förberedde aktiviteterna 

och plockade fram allt material som behövdes. Genomförde dem olika aktiviteterna 

och plockade bort allt material.  

 

I röda lyktan stop (Bilaga 5) ska man märka ut en linje på marken. Alla deltagare ställer 

sig bakom linjen, utan en person (räknaren) som ställer sig en bit bort (tillexempel vid 

ett träd). Räknaren vänder sig bort från de andra och säger högt: ”Ett, två, tre, röda 

lyktan-stop!”.  Medan räknaren är bortvänd ska de andra gå mot denne. Räknaren 

vänder sig sedan åter mot gruppen. Då måste alla i gruppen stå helt stilla. Om räknaren 

ser någon röra sig, kallar denne tillbaka personen till startlinjen. Proceduren upprepas 

tills någon har hunnit fram till räknaren. Den som först nuddar räknaren på axeln 

vinner och byter plats med räknaren till nästa omgång. I den här aktiviteten tränades 

förmågor som hänsynstagande, balans och reaktionsförmåga. I rastaktiviteten med 

olika stationer (Bilaga 6) hade jag sex stationer:   
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 Det står en plint med koner ovanpå som barnen ska kasta ner med 

hjälp av en boll. Det står en kona där barnen ska stå när de kastar. Här 

tränar barnen på sin bollkänsla samt öga-hand koordination.  

 

 Det står två plintar längs med klätterribborna och där 

har jag satt fast rockringarna med hjälp av hopprep 

samt att rockringen vilar lite på plinten. Här ska 

barnen klättra upp genom den första rockringen, ner 

genom den andra och upp genom den tredje och så 

vidare. Här tränar barnen grovmotorik och balans. 

 

 Det står tre koner utplacerade på en linje med cirka en 

meters mellanrum och mittemot står en likadan linje 

med cirka tre meter emellan. Här ska barnen sitta på 

rumpan med benen rakt fram samtidigt som man lyfter 

höger ben, skjuter fram, sen vänster ben och skjuter 

fram samtidigt ska man hålla armarna rakt fram och ut 

från kroppen. Barnen tränar sin kroppskännedom, balans och grovmotorik. 

 

 

 Här ska barnen stå på en bänk och svinga sig i lianerna till en 

tjockmatta. Barnen får träna på hänsynstagande, kroppskännedom 

samt styrka. 

 

 Två bänkar står utplacerade, varav en är upp och ner. På den upp- och 

nervända bänken (smala plankan) är det balansgång och där kan man 

individanpassa genom att tillexempel dutta foten under det man går på 

och vända sig om vid slutet. På den andra bänken ska man hålla 

händerna på sittplatserna samtidigt som man hoppar jämfota i ett 

sicksack mönster över från sida till sida tills du kommer till slutet av 

bänken. Barnen tränar sin balans, motorik och koordination. 

 

 Barnen står vid en kona och cirka tre meter framför står det en låda 

som barnen ska kasta ärtpåsar i. Barnen tränar öga-hand koordination, 

avståndsbedömmning samt kroppskännedom. 

 

 

I rastaktiviteten spökboll (Bilaga 7) delas idrottshallen in i två planhalvor med bänkar. 

Bakom varje planhalva ska det finnas en avdelning för spöken från det motsatta laget. 

Planen blir alltså uppdelad i fyra zoner. Vi använde oss av en boll i början, men under 

aktivitetens gång så kastade jag in fler efter hand för att öka tempot. Man får bara 

befinna sig i den zon man tillhör och bara plocka upp bollar från denna zon. Varje lag 

utser en som spöke som ska stå bakom motståndarna. Detta spöke ska ta bollarna som 
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hamnar i spökzonerna. Resten av laget är ”levande” och står i sina respektive zoner. 

En spelare blir bränd genom att en ur motståndarlaget kastar bollen på hen. Då blir den 

spelaren spöke och ställer sig i spökavdelningen bakom motståndarna. Dessa spöken 

kan inte bli brända. Aktiviteten tar slut när alla spelare i det ena laget har blivit spöken. 

Det andra laget har då vunnit. I den här aktiviteten får barnen träna på det sociala 

samspelet, hänsynstagande, motorik, bollkänsla samt öga-hand koordination. 

I rastaktiviteten skapande i snön (Bilaga 8) tog vi tillvara på snön genom att barnen 

fick skapa olika snöfigurer som sedan målades med vattenfärg. Här utvecklas barnens 

kreativitet, skapande förmåga samtidigt som barnen får träna på att samarbeta samt 

visa hänsyn till varandra. 

En annan rastaktivitet som heter Skeppsbrott (inte nudda golv) (Bilaga 9) så får barnen 

springa en hinderbana där det gäller att inte nudda golvet utanför den snitslade vägen. 

I aktiviteten tränades förmågor som motorik, balans, koordination, kroppskännedom, 

hänsynstagande samt det sociala samspelet tillsammans med andra. 

Den sista rastaktiviteten heter tre i rad stafett (Bilaga 10). 

Spelplanen består av nio rockringar, se bild. Man delar in 

barnen i två lag, ett rött lag som har tre röda koner och ett 

gult som har tre gula koner. Barnen ställer sig sedan på led 

lagvis bakom en kona cirka fem meter från spelplanen. En 

av deltagarna i varje lag springer och ställer sin kona i en 

av rockringarna. Nästa deltagare får inte springa förrän 

lagkamraten är tillbaka vid konan. När ens tre koner i laget är på plats i rockringarna 

så springer en person åt gången i varje lag fram och flyttar en av lagets koner. Stafetten 

fortsätter tills ett lag har tre i rad. I denna aktivitet får barnen träna på samarbete och 

strategiskt tänkande. 

En vanlig vecka kunde innehålla flera olika rastaktiviteter (Bilaga 4). En av dessa 

rastaktiviteter var Röda lyktan stopp (Bilaga 5) som var en enkel aktivitet som inte 

krävde för- och efterarbete. En aktivitet som uppskattades av barnen. En nackdel 

kunde dock vara att alla inte hann med att vara räknaren. En annan av dessa 

rastaktiviteter var bland annat en rastaktivitet med olika stationer (Bilaga 6). Mina 

reflektioner kring denna aktivitet är att det krävs ganska mycket av pedagogen i och 

med att allt material ska plockas fram samt plockas bort, vilket är tidskrävande. Barnen 

får röra mycket på sig, barnen tränar sin motorik, koordination, styrka, balans, att sikta, 

sin bollkänsla samt att ta hänsyn till varandra. Eftersom det är olika stationer och 

många barn så krävs det mer personal för att lättare kunna förklara dem olika 

stationerna samt för att vara med och se barnen när dem utför dem olika aktiviteterna. 

En annan rastaktivitet var spökboll (Bilaga 7). I likhet med rastaktivitet med olika 

stationer (Bilaga 6) får barnen röra väldigt mycket på sig samt träna på koordinationen 

och hänsynstagande till sina kompisar. Dock är spökboll en enklare aktivitet att 

genomföra eftersom det inte kräver lika mycket material och stationer som ska plockas 

fram. Å andra sidan är spökboll svårare i och med att de större barnen kan skjuta 

hårdare, vilket kan skrämma de yngre barnen om man väljer att genomföra denna 

rastaktivitet med att blanda många barn med olika åldrar. Min syn är att detta är ett 

tillfälle att lära barnen att visa hänsyn till andra och inte skjuta lika hårt. En annan 

rastaktivitet (Bilaga 8) var skapande i snö där barnen får lära sig att samarbeta 

tillsammans med varandra samt att ta hänsyn till varandra, i likhet som (Bilaga 6 och 

Bilaga 9). Barnen får även lära sig av varandra genom lek, rörelse samt att utveckla 

sin skapande förmåga. Här krävs det både för-och efterarbete av pedagogen för att 
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kunna visa barnen. Jag laminerade upp bilder för att visa barnen olika exempel på vad 

man kunde skapa i snön och sedan fick barnen använda sin kreativitet och fantasi. 

Efteråt behövdes allt material plockas bort och rengöras, vilket tog lite tid. 

Rastaktivitet Skeppsbrott (Bilaga 9) kan liknas med (Bilaga 6) i och med att det är 

väldigt tidskrävande för pedagogen att plocka fram allt material samt plocka bort allt 

material. Barnen får dock träna mycket på det sociala samspelet, hänsynstagande, 

vänta på sin tur, sin kroppskännedom, motorik, koordination och balans. En station i 

den här aktiviteten som kunde ”stoppa upp” aktiviteten var en tjockmatta som låg över 

bommar, vilket barnen tyckte var väldigt roligt. Problemet var att det kunde bli för 

många barn just där och av säkerhetsskäl skulle det vara mer personal som har uppsikt 

just där så att inga olyckor skulle ske samt för att aktiviteten skulle gå löpande. Är det 

för många barn just där så finns det risk för att ramla ner och för konflikter, samtidigt 

är det bra för barnen att träna på att ta hänsyn till varandra men i det här fallet behövdes 

en vuxens stöd. I rastaktiviteten Tre i rad stafett (Bilaga 10) får barnen träna på att 

samarbeta och på att vara så strategiska som möjligt för att kunna vinna. Det var en 

aktivitet som var lätt att förbereda samt att plocka in allt material. Den var även snabb 

att genomföra för barnen, vilket gjorde att barnen kunde utöva aktiviteten flera gånger. 

 

6. Analys, vad händer? 

I detta kapitel analyseras enkäterna från pedagogerna och barnsamtalen. Eftersom syftet 

är att undersöka pedagogernas – och barnens syn på rastaktiviteter så kommer fokus att 

ligga på detta. Pedagogernas och barnens synpunkter kommer att presenteras var för sig. 

Detta för att det tydligt ska framgå vad just pedagogerna samt barnen säger. Det är elva 

pedagoger som har deltagit i enkätundersökningen och tjugosex barn som har deltagit i 

barnsamtalen uppdelade på tio grupper från årskurs 1-6. Strukturen på analysdelen är 

därför kategoriserad utifrån olika teman. Från pedagogernas enkätsvar fanns det fler 

kategorier att titta närmare på, men jag har valt dessa kategorier: konflikter, lärande och 

socialt samspel. Utifrån barnsamtalen fanns det svårigheter att kategorisera, men det 

redovisas i tre områden som var tydligast, vilka är: lärande, roligt och önskemål. 

Det var väldigt många barn som deltog i rastaktiviteterna varje gång det arrangerades. 

Betydligt fler barn än vad jag vågade hoppas på, trots att vissa faktorer kunde göra att det 

föll bort en del barn under vissa styrda rastaktiviteter såsom tillexempel när vissa klasser 

var tvungna att byta om till sin kommande idrottslektion under rasten. Barnen var positiva 

till styrda rastaktiviteter eftersom att det utfördes av en pedagog, vilket skapar trygghet 

och en känsla av samhörighet för att alla som vill fick vara med. Enligt mina observationer 

har jag märkt att barnen har haft väldigt roligt och uppskattat de styrda rastaktiviteterna, 

vilket jag märkte på att många av barnen återkom gång på gång. Flera barn har frågat mig 

i korridoren när och var nästa rastaktivitet ska hållas. Väldigt många av barnen var med 

vid varje tillfälle, medan vissa endast var med när det var en aktivitet som de gillade. 

Något som jag märkte under rastaktiviteterna var att vissa barn som inte ville vara med 

ville ändå vara på plats och titta på. Då skolgården var väldigt uppdelad innan med 

utspridda grupper som inte lekte med varandra så har dessa genom de styrda 

rastaktiviteterna deltagit tillsammans i ett socialt samspel med barn som de annars inte 

lekte med. 
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6.1 Pedagogers syn på rastaktiviteter 

I enkätundersökningen som pedagogerna fick svara på kom det fram att 

rastaktiviteterna är väldigt bra för barnen då det alltid finns något att göra på rasten. 

Det ger även tillfälle för barnen att röra på sig, känna sig delaktiga samt att ta hänsyn 

till varandra. Något som pedagogerna ville förändra var att tid skulle avsättas så att 

rastaktiviteterna skulle vara oftare men uppdelat i låg- och mellanstadiet. Något som 

syntes tydligt var att det behövdes mer personal för att konflikter kunde uppstå, vilket 

är svårt att lösa på enbart en pedagog när det är så många barn. Rastaktiviteterna visade 

sig vara ett ypperligt tillfälle till olika typer av lärande såsom tillexempel motorik och 

samarbete. Barnen fick även träna sin sociala kompetens något som är väldigt viktigt 

att lära sig i tidig ålder i likhet med Bråten (2011) som belyser filosofen Lev Vygotskijs 

syn på lärandet tillsammans med andra och i olika situationer som utvecklar barnen 

(a.a.). 

Kommentarer från pedagogerna: 

”Barnen har varit jättenöjda. Vi vuxna har hört och sett att det har varit roligt och 

utvecklande för barnen”. 

”Barnen tränar på samarbete, socialt samspel, hur man är mot varandra, motorik. Bra 

för de barn som inte vet vad de ska göra”. 

”Det är väldigt viktigt att barn lär sig social kompetens redan i unga år. Det har de 

nytta av hela livet”. 

”Rastaktiviteter dagligen. Vissa uppdelade låg och mellan. Fler vuxna”. 

 

6.2. Sammanfattning av kategorier 

Utifrån pedagogernas svar på enkäten hittade jag tre kategorier som jag vill titta 

närmare på vilka är: konflikter, lärande och socialt samspel. Anledningen till att jag 

valde dessa kategorier är för att de är väldigt viktiga för barns utveckling och det är 

något som jag anser är väldigt viktigt att arbeta vidare med för att utveckla 

rastaktiviteterna ännu mer. 

6.2.1 Konflikter 

Av svaren i enkätundersökningen visar det sig att pedagogerna anser att det är bra med 

styrda rastaktiviteter och att det sysselsätter barnen bra på rasterna. Konflikter som 

rastvakten inte ser minskar enligt pedagogerna och det är en möjlighet för alla barn att 

få vara med. Det underlättar för barnen att ha en aktivitet att gå till samt att konflikterna 

minskar. Då barnen lär sig reglerna mer ingående minskar risken för att konflikter 

uppstår på grund av olika regeltolkningar. Ett förslag som framkom från pedagogerna 

var att skicka ut reglerna till alla klasser samt att fortsätta arbetet i elevrådet. En 

återkommande synpunkt från pedagogerna är att det behövs mer personal eller utföra 

rastaktiviteterna med mindre barngrupper alternativt dela upp låg- och mellanstadiet 

var för sig. 
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6.2.2 Lärande 

Pedagogerna ser bara fördelar med styrda rastaktiviteter, det är ett bra tillfälle för 

rörelse samtidigt som barnen lär sig många olika delar såsom tillexempel 

hänsynstagande och delaktighet. Barnen tränar sin grovmotorik i olika aktiviteter 

tillexempel (Bilaga 6 och 9). Där man ser att barnen tränar bland annat balans, öga-

hand koordination, kroppskontroll samt bollkänsla. Vidare nämner pedagogerna att det 

är av stor vikt att barnen lär sig både att vinna och förlora. 

 

6.2.3 Socialt samspel 

Pedagogerna nämner att barnen får träna på att samarbeta samt att utveckla sin sociala 

kompetens, vilket är av stor vikt redan i tidig ålder då vissa barn har svårt för det, 

medan andra har lättare. Barnen får även träna på att vänta på sin tur och visa hänsyn 

emot varandra. En fördel som pedagogerna nämner är att barnen lär sig att samarbeta 

med varandra, trots åldersskillnaden. Pedagogerna har observerat att de äldre barnen 

hjälper de yngre barnen under rastaktiviteterna. 

 

 

6.3 Barns syn på rastaktiviteter 

Under barnsamtalen nämnde barnen att rastaktiviteterna var roliga och att det är något 

som de vill fortsätta att ha. Barnen vill gärna ha rastaktiviteter dagligen. Flera av 

grupperna nämnde att det är roligt med varierande lekar och att man får prova på nya 

saker hela tiden samt nya regler och nya variationer av lekarna, vilket är i likhet med 

det som Jensen (2011) skriver om Charles Sanders Peirce som är upphovsman för 

pragmatiskt lärande, vilket innebär att man lär sig via handling och lärandet sker 

genom att barnen får prova på nya saker(a.a.). Då alla rastaktiviteter innebär fysisk 

aktivitet tränas muskler och kondition, vilket barnen ansåg var väldigt bra vilket även 

Jensen (2011) skriver om den franska filosofen Maurice Merleau-Ponty som belyser 

kroppsbaserat lärande vilket gör att lärandet blir mer föränderligt(a.a.). Barnen pratade 

mycket om hur man ska vara emot varandra på ett positivt sätt samt att det inte lönar 

sig att fuska. Återkommande i alla barnsamtalsgrupper är att barnen tycker det är 

tråkigt när en del fuskar och förstör för andra och samarbetar i lag när det inte är 

lagbaserade lekar. Detta är något som skulle kunna minimeras med mer personal eller 

mindre barngrupper, vilket barnen också ansåg. Skolverket (2011) belyser att det är av 

stor vikt att barnen ska få ha inflytande och känna sig delaktiga i valen av aktiviteter 

samt dess utförande (a.a.). Vilket de flesta barnen anser att de har fått medan några av 

barnen nämnde att de skulle vilja ha ännu mer att säga till om. Det är så många olika 

moment i aktiviteterna, vilket gör att alla barn känner att det finns något som de är bra 

på, vilket kan ha positiv inverkan på barnens självkänsla. Genomgående under 

barnsamtalen är att alla barnen får vara med och att man har något att göra på rasten, 

vilket är positivt för de barn som inte vet vad dem ska hitta på under rasterna. Det är 

även positivt för sammanhållningen samt att barnen kan lära sig utav varandra. När 

jag pratade med barnen om vad de ansåg om att låg- och mellanstadiet hade 

rastaktiviteter tillsammans så svarade vissa barn att det kan vara lite läskigt med de 

äldre barnen medan en del av barnen tyckte att det var roligt med blandade åldrar. De 

allra flesta barnen ville dela upp låg- och mellanstadiet eller åtminstone dela upp ibland 
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medan en liten del vill fortsätta att ha rastaktiviteter med hela skolan. I det stora hela 

så kände barnen sig trygga under rastaktiviteterna och att det fanns någon pedagog att 

prata med vid behov. Det framkom även i samtalen att de yngre barnen lär av dem 

äldre barnen, vilket även Phillips och Soltis (2010) hävdar att människor lär sig av 

varandra(a.a.). Barnen påpekade även att de lär känna nya kompisar i andra klasser. 

Några förslag på nya lekar uppkom under barnsamtalen samt önskemål om fler 

sportaktiviteter, vilket man kan fortsätta utveckla med hjälp av elevrådsmöten. 

 

Kommentarer från barnen: 

”Att det inte lönar sig att fuska. Ibland kan det vara viktigt att lyssna på dem vuxna. 

Leka med kompisarna och lära känna dem yngre barnen mer”. 

”Att man inte ska fuska på lekar, vara schyssta mot varandra och inte göra dumma 

saker”. 

”Alla gör något tillsammans, även dem man inte är med så mycket”. 

  

6.4 Sammanfattning av kategorier 

Som jag nämnde tidigare så var det svårt att kategorisera barnsamtalen men jag hittade 

tre olika kategorier som jag valde att titta närmare på, vilka är: lärande, roligt och 

önskemål. Anledningen till att jag valde dessa kategorier var för att lättare kunna 

identifiera vad barnen anser om styrda rastaktiviteter. 

 

6.4.1 Lärande 

Enligt barnen har de lärt sig att utveckla sina olika förmågor såsom tillexempel att 

springa, träna muskler, skjuta, sikta samt lärt sig nya tekniker. Barnen nämner även att 

de har lärt sig att det inte lönar sig att fuska och att man ska vara snälla mot varandra. 

De äldre barnen nämnde att de får ta hänsyn till dem yngre barnen i tillexempel 

bollsporter, att inte skjuta lika hårt. Det framkom även att de yngre barnen lär sig i 

olika situationer av de äldre barnen. Barnen säger att de har lärt sig nya lekar vilket 

innebär att de även har fått lära sig nya regler. 

 

6.4.2 Roligt 

Under barnsamtalen framkom det av alla grupper att barnen anser att det är roligt med 

rastaktiviteterna och att det är roligt att prova på nya saker. Många av barngrupperna 

tog upp att det är roligt att ha något att göra på rasten och att alla får vara med så att 

man lär känna varandra bättre. Det framkom även att barnen anser att de har inflytande 

över rastaktiviteterna och får vara delaktiga i besluten. 

 

6.4.3 Önskemål 

Några önskemål som framkom under barnsamtalen var att rastaktiviteterna ska 

fortsätta och utökas med ännu fler aktiviteter än vad det har varit. En återkommande 



16 

 

 

åsikt var att barnen vill ha mer personal, samt dela upp låg- och mellanstadiet 

åtminstone några gånger i veckan. Det kom även upp olika lekförslag och att barnen 

vill ha lite mer sporter. 

 

6.4.4 Övriga synpunkter från barnen 

Har även hittat lite annat i barnsamtalen som är svårt att kategorisera, vilket är när 

vissa barn fuskar och förstör för andra och samarbetar i lag när det inte är lagbaserade 

lekar. Det framkom även att barnen känner sig trygga men att det kan vara lite läskigt 

med de äldre barnen ibland. 

 

7. Diskussion 
 

7.1 Sociala relationer och lärande 

I enkätundersökningen tycker pedagogerna att social kompetens hos barnen är väldigt 

viktigt att lära sig i tidig ålder samt att det är positivt med socialt samspel mellan 

årskurserna vilket kan jämföras med Williams (2001) samt Söderlund (2000) syn på 

goda relationer mellan vuxna och barn samt mellan barnen. Pedagogerna tycker att 

dem äldre barnen tar hand om och hjälper dem yngre barnen men dem nämner även 

att det kan bli svårigheter på grund av för stort åldersspann. Det positiva som nämns 

är att nya kompisrelationer skapas. Pedagogerna tycker att rastaktiviteter är roligt för 

barnen samt att konflikter som rastvakten inte ser minskar och barnen lär sig att vänta 

på sin tur och ta hänsyn till varandra. Barnen har alltid något att göra på rasten. Det 

pedagogerna vill förändra med rastaktiviteterna är mindre barngrupper eller mer 

personal då konflikter som uppstår kan vara svåra att lösa. Även att regler för de olika 

aktiviteterna lämnas ut till klasserna i förväg så att barnen är väl införstådda i reglerna 

för att undvika konflikter i likhet med Williams (2001) diskussion kring regler för att 

uppmärksamma olikheter hos varandra. Några av barnen nämner att de har lärt sig nya 

lekar och mer regler för lekarna samt att inte vara en dålig förlorare. Andra 

kommentarer från barnen är bland annat att det inte lönar sig att fuska och att det är 

viktigt att lyssna på vuxna. En del barn nämnde att man lär känna dem yngre barnen 

mer. Barnen säger även att dem har lärt sig att man ska vara schyssta mot varandra och 

inte göra dumma saker. Barnen har lärt sig att vara mer hänsynsfulla när det är mindre 

barn med och leker. Barnen säger att de känner sig trygga under rastaktiviteterna men 

några nämner att det kan vara lite läskigt med de äldre barnen ibland i likhet med vad 

Söderlunds (2000) skriver om att barnen ska känna sig trygga i samspelet med andra 

barn. Även att pedagogerna bör ha insyn i barnens rädslor. 

Under aktiviteterna lärde sig barnen att samarbeta och ta hänsyn till varandra i de olika 

momenten samt i olika åldrar. Ibland kunde det bli svårt tillexempel vid bollsporter 

där äldre barn har tendens att skjuta ganska hårt dock så hjälpte de äldre barnen dem 

yngre. 
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7.2 Fysisk aktivitet 

Pedagogerna anser likt Ericsson (2003) att grovmotoriken hos barn förbättras med mer 

fysisk aktivitet samt ökar deras rörelseglädje. Pedagogerna anser även att 

rastaktiviteterna är utvecklande för barnen och att det sporrar till lek. Barnen säger att 

det är roligt att prova på nya saker hela tiden under rastaktiviteterna och de vill ha 

aktiviteterna oftare. När frågan kom om barnen har lärt sig något under 

rastaktiviteterna så kom barnen med många olika svar som tillexempel skjuta, sikta, 

träna benen, springa, träna muskler och träna hjärtat i likhet med Burriss och Burris 

(2011) som hävdar att fysisk aktivitet främjar både fysisk och psykisk hälsa och 

välbefinnande. 

I de olika aktiviteterna tränar barnen olika saker tillexempel motorik, balans, 

koordination samt utvecklar sina olika förmågor tillexempel i bollsporter, att sikta, 

skjuta med mera. 

 

7.3 Lekens betydelse och skolgården som plats 

Hangaard Rasmussen (2016) hävdar att leken har stor betydelse för barnen för att 

kunna utveckla det sociala lärandet och samspelet samt att öka deras välbefinnande, 

vilket även pedagogerna anser. Likt Hangaard Rasmussen (2016) tycker även 

pedagogerna att leken stärker tillhörigheten och den sociala relationen mellan barnen. 

I enkätundersökningen anser pedagogerna i likhet med Szczepanski (2014) att växla 

mellan inomhus och utomhusaktiviteter är av stor vikt för att skapa ett föränderligt 

lärande. Vidare anser pedagogerna att rastaktiviteterna är bra och att det sporrar till 

lek. Är barnen uttråkade på rasten så finns det möjlighet för alla barn att vara med på 

rastaktiviteterna. Enligt pedagogerna längtar barnen till rastaktiviteterna. Barnen säger 

att det är roligt att göra något tillsammans och att leka med sina kompisar. Barnen 

säger även att det är roligt att lära känna de yngre barnen mer och att hela skolan gör 

något tillsammans. En svårighet som de äldre barnen nämner är när yngre barn är med 

på tillexempel bollsporter och måste anpassa hur hårt dem skjuter. Barnen vill ha roligt 

och umgås med varandra. I lekarna är det många olika moment och en del barn nämner 

att det är stor chans att man känner sig bra på något av momenten i likhet med 

Hangaard Rasmussen (2016) och Szczepanski (2014) som anser att leken har stor 

betydelse för de sociala relationerna och tillhörigheten i barngruppen samt ökat 

välbefinnande. 

Jag har märkt glädje hos barnen under rastaktiviteterna. I leken främjas rörelseglädje 

hos barnen, vilket syns tydligt. Det kan dock uppstå konflikter, vilket gör att det behövs 

mer personal eller mindre grupper. 

 

7.4 Lärandeteorier 

I likhet till Bråtens (2011) syn anser pedagogerna som har medverkat i denna studie 

att det är av stor vikt att uppmuntra och motivera barnen till att våga testa olika 

aktiviteter och nya saker. Om barnen anser att de har misslyckats är det av ännu större 

vikt att uppmuntra och motivera barnen, samt att visa att man även kan lära sig i de 

situationerna. Som pedagog är det viktigt att vara närvarande, trygg och finnas för 

barnen och vara ett stöd för att barnen inte ska känna att de har förlorat sin tro på sin 

egen förmåga. Som pedagog kan man sätta upp delmål för barnen för att göra det 
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lättare för att barnen ska känna att de har lyckats. Pedagogerna är positiva till de olika 

rastaktiviteterna eftersom de anser att det finns möjlighet att utmana barnen i olika 

situationer för att barnen ska utvecklas och lära sig nya saker. Barnen får möjlighet att 

utvecklas tillsammans i blandade åldrar och ta hänsyn till varandra. Detta är i likhet 

med Phillips och Soltis (2010) och Bråtens (2011) diskussion kring Vygotskijs syn att 

människor lär av varandra och att det är viktigt att man får tillfälle att vara del av 

sociala sammanhang för att lärandet ska ske. 

I rastaktiviteterna passar ”learning by doing” för att barn lär sig genom att utföra dem 

olika aktiviteterna tillexempel regler, tekniker med mera. Barnen lär sig även av 

varandra i dem olika åldrarna vilket är av stor vikt då de utvecklar det sociala 

samspelet. 

 

8. Slutsats 
Enligt den här studien så anser jag att hela skolan bör samarbeta kring utformningen 

av rastaktiviteter så att det kan struktureras upp ordentligt. Jag anser att skolan kan 

vidareutveckla rastaktiviteterna så att större del av skolgården nyttjas. Det behövs även 

mer personal när hela skolan är med. Bland annat ha aktiviteter tillsammans hela 

skolan, men även dela upp låg- och mellanstadiet emellanåt så att man kan ha mer 

åldersanpassade aktiviteter. Jag anser att det bör satsas på rastaktiviteter flera gånger i 

veckan i verksamheten, vilket framkom att både pedagoger och barn i undersökningen 

vill för att det har så många fördelar för barnen utvecklingsmässigt, samtidigt som 

deras sociala relationer utvecklas. En annan viktig slutsats är att det kontinuerligt ska 

drivas i elevrådet för att göra barnen mer delaktiga. Jag anser att utbildning för 

pedagoger bör ske om vad fysisk aktivitet har för inverkan på det fysiska och psykiska 

välmåendet. Man bör motivera och uppmuntra barnen till rörelse.  

8.1 Förslag på fortsatt forskning 

Under min verksamhetsförlagda utbildning har jag sett att rasten har stor betydelse för 

barnens välmående. Under mitt utvecklingsarbete har många frågor väckts bland 

annat: hur elevernas psykiska och fysiska hälsa skulle påverkas om styrda 

rastaktiviteter infördes kontinuerligt under en längre period? Hur skulle barnens 

motoriska förmåga påverkas? Hur påverkas skolresultaten och barnens trivsel på 

skolan? Skulle sammanhållningen på skolan bli ännu bättre? 
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10. Bilagor 

10.1 Bilaga 1: Missiv till vårdnadshavare 
 

Till vårdnadshavare på XXX skola 

Jag heter XXX och arbetar på den här skolan, samtidigt som jag skriver mitt självständiga 

arbete (examensarbete). Jag studerar grundlärare med inriktning mot fritidshem på 

Linnéuniversitetet i Kalmar. 

Jag kommer utföra ett utvecklingsarbete om rastaktiviteter som innehåller en skriftlig och en 

praktisk del. Jag ska göra rastaktiviteter där jag observerar eleverna och kommer följa upp 

detta med samtal med eleverna antingen enskilt eller i grupp. Jag vill göra eleverna delaktiga 

genom gruppintervjuer där eleverna får komma med olika förslag till rastaktiviteter och jag 

kommer även sitta med i elevrådet. 

Arbetet kommer att utvärderas kontinuerligt. 

Jag kommer att ha rastaktiviteter två gånger i veckan och det är frivilligt för eleverna att 

delta. 

Jag kommer ta hänsyn till de forskningsetiska principerna; information-, samtyckes-, 

konfidentialitets- och nyttjandekravet vilket innebär att skolan, fritidshemmets och elevernas 

namn inte kommer att finnas med i varken mitt skriftliga arbete eller min muntliga 

presentation. 

För att det här utvecklingsarbetet med rastaktiviteter, observationer och intervjuer ska kunna 

genomföras så behöver jag vårdnadshavarens samtycke. 

Jag är tacksam om ni fyller i formuläret nedan och lämnar till ert barns klasslärare snarast. 

 

Har ni några frågor eller funderingar angående mitt utvecklingsarbete så når ni mig på min e-

mailadress: XXX 

Vid ytterligare frågor kan ni även kontakta min handledare på e-mailadress: XXX 

 

Med vänliga hälsningar XXX 

 

 

Jag  ( ) samtycker  ( ) samtycker inte  

 

till att min dotter/son deltar i samtal, observationer samt genomförande av olika 

rastaktiviteter.  

 

 

 

Barnets namn:____________________________  

 

Datum_________________  

 

Vårdnadshavarens namnteckning:____________________________  

 

 

Återlämnas snarast till klassläraren 
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10.2 Bilaga 2: Enkät till pedagoger 

Enkät 

Detta är en enkät som ska hjälpa till att utveckla rastaktiviteterna. Enkäten är 

anonym! 

Vad anser du om rastaktiviteter 

Bra      Mindre bra  Dåligt    

Synpunkter:_________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________ 

Vad kan förbättras
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________

Vilket lärande kan ske under rastaktiviteterna
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________

Hur ser du på det sociala samspelet mellan barnen? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________ 

Vad kan förbättras i det sociala samspelet och i så fall, hur? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________ 
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Om du skulle få vara med och förändra rastaktiviteter, vad skulle 

du vilja göra 

då______________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

________________________ 

Tycker du att verksamheten ska fortsätta med rastaktiviteter? 

Ja   Nej 

Om nej, varför? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

____________________ 

 

Tack för att du medverkar och hjälper mig med den här 

undersökningen! 
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10.3 Bilaga 3: Barnsamtalsfrågor 

Barnsamtal 

Jag kommer att utföra barnsamtal i små grupper så att barnen ska kunna känna sig så 

trygga som möjligt. Jag har valt ut ett mysigt rum som barnen brukar använda ofta 

vilket gör att tryggheten ökar. Jag kommer vara öppen till barnen om att 

gruppsamtalen spelas in samt att dem ska få lyssna igenom diskussionen efteråt. 

Frågorna jag tänker ställa under samtalet: 

Vad tycker ni om rastaktiviteterna? 

Har ni lärt er något? 

Vad är roligast med rastaktiviteterna? 

Vad är tråkigast med rastaktiviteterna? 

Vad kan förbättras? 

Känner ni att ni har fått vara med och bestämma aktiviteter och regler i aktiviteterna? 

Känner ni er trygga under rastaktiviteterna? 

Känner ni att det finns någon vuxen som ni kan prata med? 

Vad tycker ni om att både låg-och mellanstadiet är med på aktiviteterna? 

Vill ni fortsätta att ha rastaktiviteter? 

Övriga tankar om rastaktiviteterna? 
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10.4 Bilaga 4: Hur en vecka kunde se ut 

 

 

 

 

 

  

 

Måndag Kl.09.20-
09.40 

Röda lyktan 
stopp 

 

Utanför 
matsalen 

Torsdag Kl.09.20-
09.40 

Skeppsbrott

 

Idrottshallen 

Fredag Kl.09.20-
09.40 

Tre i rad 
stafett 

Basketplanen 

Fredag Kl.11.10-
12.00 

Spökboll

 

Idrottshallen 
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10.5 Bilaga 5: Röda lyktan stopp 

1. Märk ut en linje på marken. 

2. Alla deltagare ställer sig bakom linjen, utom en person (räknaren) som ställer sig 

en bit bort (till exempel vid ett träd). 

3. "Räknaren" vänder sig bort från de andra och säger högt: "Ett, två, tre, röda 

lyktan-stopp!". Medan "räknaren" är bortvänd ska de andra gå mot denne. 

4. "Räknaren" vänder sig sedan åter mot gruppen. Då måste alla i gruppen stå helt 

stilla. Om "räknaren" ser någon röra sig, kallar denne tillbaka personen till 

startlinjen. 

5. Proceduren upprepas från punkt 3 och fortlöper tills någon har hunnit fram till 

"räknaren". Den som först nuddar "räknaren" på axeln vinner och byter plats med 

"räknaren" till nästa omgång. 
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10.6 Bilaga 6: En rastaktivitet med olika stationer. 
 

Här ska barnen skjuta ner konerna som står på plintarna. Barnen tränar på att 

sikta, sin bollkänsla samt öga-hand koordinationen. 

  

 

Här ska barnen klättra upp genom första rockringen, klättra ner genom 

andra rockringen och upp genom tredje rockringen och så vidare. Barnen 

tränar sin grovmotorik och balans. 

 

Här ska barnen sitta på rumpan och lyfta sig fram genom att ta 

upp högra benet, sedan det vänstra benet och så vidare och 

samtidigt hålla armarna rakt utifrån kroppen. Barnen tränar på 

sin balans, kroppskännedom samt grovmotorik. 

 

  

Här ska barnen stå på bänken och hänga sig i lianerna till tjockmattan. 

Barnen får träna på sin kroppskännedom, styrka samt att ta hänsyn till 

sina kompisar. 

 

 

Här ska barnen gå balansgång på den vänstra bänken. För att göra det 

svårare så kan man dutta ena foten i nedre kant av bänken. På den högra 

bänken ska barnen hålla sina händer på bänken och hoppa jämfota över 

bänken från sida till sida. Barnen tränar sin balans, motorik och 

koordinationen. 

 

Här ska barnen stå vid konen och kasta i ärtpåsarna i lådan. Barnen tränar sin 

kroppskännedom, avståndsbedömning samt öga-hand koordination. 
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10.7 Bilaga 7: Spökboll 

Idrottshallen delas in i två planhalvor med bänkar. Bakom varje planhalva ska det 

finnas en avdelning för spöken från det motsatta laget. Planen blir alltså uppdelad i 

fyra zoner. Vi använde oss av en boll i början men under aktivitetens gång så kastade 

jag in fler efter hand för att öka tempot. Man får bara befinna sig i den zon man 

tillhör och bara plocka upp bollar från denna zon. Varje lag utser en som spöke som 

ska stå bakom motståndarna. Detta spöke ska ta bollarna som hamnar i spökzonerna. 

Resten av laget är ”levande” och står i sina respektive zoner. En spelare blir bränd 

genom att en ur motståndarlaget kastar bollen på hen. Då blir den spelaren spöke och 

ställer sig i spökavdelningen bakom motståndarna. Dessa spöken kan inte bli brända. 

Aktiviteten tar slut när alla spelare i det ena laget har blivit spöken. Det andra laget 

har då vunnit. 

I den här aktiviteten får barnen träna på det sociala samspelet, hänsynstagande, sin 

bollkänsla, motorik, sikta, samt öga-hand koordinationen.  

 

 

 

 

 

 

  



28 

 

 

10.8 Bilaga 8: Skapande i snön 

En rastaktivitet där vi tog tillvara på snön. Barnen fick skapa olika figurer samt måla 

med vattenfärg i snön. Barnen får utveckla sin kreativitet, sin skapande förmåga samt 

att samarbeta och ta hänsyn till varandra.  

Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi och förmåga att lära 

tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande genom estetiska 

uttrycksformer samt med utforskande och praktiska arbetssätt (Skolverket 2011:24). 

Bilderna nedanför är några av barnens skapande objekt. 
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10.9 Bilaga 9: Skeppsbrott (inte nudda golv) 

En rastaktivitet som kallas skeppsbrott (inte nudda golv). Barnen får träna på det 

sociala samspelet, hänsynstagande, sin kroppkännedom, motorik, koordination och 

balans. 
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10.10 Bilaga 10: Tre i rad stafett 
Barnen delas in i två lag (röda laget: 3 röda koner och gula laget:3 gula koner) och 

ställer sig sedan på led. En av deltagarna i båda lagen springer och ställer sin kona i 

en av rockringarna. Nästa deltagare får inte springa förrän lagkamraten är tillbaka vid 

konan. När ens tre koner i laget är på plats i rockringarna så springer nästa lagkamrat 

och flyttar en av lagets koner. Stafetten fortsätter tills ett lag har fått TRE i rad, 

vilket innebär att det laget vinner. Barnen tränar på att samarbeta och på att vara så 

strategiska som möjligt. 

 

 

 

 

 

 

 


