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Abstrakt 
 

Syftet med arbetet är att undersöka hur elever upplever den pedagogledda rastaktiviteten 

utomhus och om den deltagande vuxne har någon betydelse. Målet är att ta del av 

elevernas egna tankar och synsätt. Undersökningen utgår ifrån vad barnen tycker och 

tänker, barns perspektiv. Den skola som undersökningen gjordes på har sedan ett års tid 

haft pedagogledda rastaktiviteter utomhus. 

Undersökningen utgörs av litteraturstudier och en kvalitativ undersökning genom 

intervjuer med några elever. Resultatet visar att de intervjuade eleverna upplever den 

pedagogledda rastaktiviteterna som något positivt. Samtliga elever är införstådda med 

att rastaktiviteten pågår utomhus. Inflytande på vilka aktiviteter som erbjuds har 

eleverna genom att de kan lämna in lappar med önskemål på till den ansvarige 

fritidspedagogen. Det eleverna uppger som positivt är att fritidspedagogen känner 

eleverna till namn och att eleverna blandas i olika årskurser. När fritidspedagogen deltar 

i rastaktiviteterna känner eleverna sig trygga och det gör dem lugna. Eleverna upplever 

stor skillnad på rasten då det inte är någon rastaktivitet, eftersom pedagoger som är 

rastvärdar bara hinner vakta elever och inte delta i leken. Sammanfattningsvis ser vi att 

den pedagogledda rastaktiviteten har framtiden för sig. 

Svensk titel: ” Man behöver inte vara ensam” En kvalitativ undersökning av 

elevers åsikter om pedagogledd rastaktivitet. 

 

Engelsk titel: ” You do not have to be alone” A qualitative survey of students’ 

opinions about teacher-led activity break. 

 

Nyckelord 
 

Barns perspektiv, fritidspedagog, lärare i fritidshem, pedagogledd rastaktivitet, 

pedagogens deltagande. 

Tack 
 

Vi vill rikta ett tack till de som hjälpt oss med vår undersökning. Våra respondenter som 

svarat på våra frågor och Helen Hult Sannéus som genom sitt handledarskap visat vägen 

i skrivandet.  Våra lokala bibliotekarier som försett oss med adekvat litteratur samt sist 

men inte minst våra familjer. 

 

Monika & Christina 
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1 Bakgrund 
 

Denna studie handlar om styrda pedagogledda rastaktiviteter. Intresset växte fram efter 

tv-serien ”Friare kan ingen vara” (Utbildningsradion, 2011) där fritidspedagogen Olof 

Jonsson ser rasten som en outnyttjad resurs. Av erfarenhet har vi uppmärksammat att 

det händer mycket på rasten som fortsätter in i klassrummet efter rasten vilket även Olof 

Jonsson påtalar. Raster kan innehålla konflikt och utanförskap, men även lek och glädje. 

 

Genom vårt intresse av att undersöka rasten har vi valt en skola som i augusti 2013 

startade pedagogledda rastaktiviteter. Det är en fritidspedagog på skolan som planerar 

och deltar på en rastaktivitet per dag. Vad vi vill undersöka är hur eleverna upplevelser 

de styrda pedagogledda rastaktiviteterna och på vilket sätt den deltagande 

fritidspedagogen har betydelse. 

 

På den undersökta skolan sker rasterna alltid utomhus. Med rast avser vi den tid under 

skoldagen som eleverna har mellan lektionerna, när de kan röra på sig och leka 

utomhus. Av elevernas skoldag är det ungefär 20 % som består av rast. Vid rast är en 

eller flera pedagoger ute på skolgården och agerar rastvärd. Rastvärdens uppgift är 

bland annat att finnas till hands om eleverna behöver hjälp. 

 

Valet av att göra undersökningen utifrån barns perspektiv beror på att vi tycker att det 

finns få undersökningar som tar barnens perspektiv. Vi är intresserade av elevernas 

tankar och synsätt genom att ta del av deras erfarenheter, uppfattningar och förståelse. 

Sommer, Pramling Samuelsson & Hundeide (2011) beskriver barns perspektiv genom 

att det handlar om barnets egen förståelse. Den pedagogledda rastaktiviteten på den 

undersökta skolan är frivillig och det är oftast samma fritidspedagog som deltar. 

 

Vi hoppas att med denna studie väcka andra pedagogers intresse för att arbeta med 

rastaktiviteter under skoldagen. 

 

För att tydliggöra det valda området har vi använt oss av rubriker nedan. Den första är 

kopplingen till styrdokumenten. I den andra rubriken handlar det om vad pedagogen har 

för roll genom att belysa vad som krävs för att alla elever ska må bra i skolan. 

Den tredje rubriken handlar om leken som vi tycker är viktig och här belyser vi varför. 

Fjärde rubriken handlar om utemiljön som är viktig för alla människor. 

 

1.1 Koppling till styrdokumenten 

 

Enligt skollagen ska fritidshemmet erbjuda en meningsfull fritid och en verksamhet som 

tilltalar alla. För att eleverna ska uppleva fritiden meningsfull krävs det att 

verksamheten är trygg, rolig och stimulerande där lek får stort utrymme. Att leken är en 

mycket viktig del i elevernas lärande klargör skolans läroplan, Skolverket (2011). 

 

Utemiljön har stor betydelse för platsbundna och utforskande lekar påtalar Skolverket 

(2007). Skolverket (2011) belyser att fritidshemmet skall utveckla skolans utemiljö och 

känna respekt och ansvar för densamma. Vidare påtalar Skolverket (2014) att utemiljön 

är viktig för att ge eleverna utrymme för rörelse, lek och olika aktiviteter. 

 

 



  
 

2 

När det gäller grovmotoriska aktiviteter utomhus såsom att springa, hoppa och klättra 

kan det beaktas som en grundläggande hälsosam livsstil enligt Skolverket (2011). 

Elever har ett stort rörelsebehov därför är det viktigt att personalen på fritidshemmet 

erbjuder fysisk aktivitet, där man lägger vikten på lek och lust som gör att eleverna vill 

delta i aktiviteten enligt Skolverket (2007). 

 

Att eleverna ska ha kunskap om demokratins principer och att träna sig i att arbeta 

under dessa former är Skolverket (2011) mycket tydlig med att påpeka, samt att lära sig 

att respektera andra människors värde. I den dagliga verksamheten på fritidshemmet 

finns både relations- och konflikthantering. Relationsbyggnad gäller mellan läraren och 

eleven, samt elever emellan enligt Skolverket (2007). 

 

Elevernas ansvar och inflytande hänger samman, för att kunna ta ansvar måste det 

finnas inflytande påtalar Skolverket (2011). Barnkonventionen (2009) säger att eleven 

alltid ska få uttrycka sina ståndpunkter och att höras. Beroende på elevens ålder och 

mognad ska deras åsikter beaktas. 

 

1.2 Vilken är pedagogens roll? 

 

Det är viktigt att pedagogen är utbildad och att det finns tid för att planera 

rastaktiviteten påtalar Haglund (2009). Det är en lednings- och organisationsfråga att 

detta tillgodoses, vilket varierar mellan olika arbetsplatser. Haglund (2009) hävdar att 

det ställer krav på fritidshemmets pedagoger när det gäller de fysiska aktiviteterna. 

Grunden i fritidspedagogik är till stor del lek och om fritidspedagogen är medveten om 

det sker ett stort lärande. På fritidshemmet balanserar pedagogerna mellan styrda 

aktiviteter och elevers fria val. Det är viktigt att eleverna själva får välja att delta eller 

inte delta i olika aktiviteter. Helt avgörande är pedagogernas förhållningssätt för att ge 

leken en tydlig plats i pedagogiken menar Wélen (2003). Hon påtalar att pedagogens 

uppdrag är att erbjuda anpassade situationer för lek och därmed skapa goda 

förutsättningar för att leken ska bli betydelsefull. Haglund (2009) påtalar att det är 

viktigt att pedagogen aktivt deltar i fri lek och vuxenstyrda aktiviteter, för att eleverna 

ska kunna utveckla kunskaper och skapa nya intressen. Eleverna måste få möjlighet att 

ge uttryck för sina åsikter och tankar, samt att bli respekterad för det. Därför måste 

eleverna ha möjlighet att påverka sin och andras situation, vilket bör öka med stigande 

ålder, enligt Johansson & Pramling Samuelsson (2006). 

 

En stor del av lärandet på fritidshemmet äger rum i samspelet mellan elev och elev, och 

mellan elev och pedagog påtalar Bardon (2008). Därför blir det en lärdom att aktivt höra 

på vad andra elever vill, samt att kunna kompromissa om vilken lek som skall väljas. 

Dagen på fritidshemmet präglas av mycket frivilliga aktiviteter. På så sätt får eleverna 

lärdom om hur de senare i sina liv kan göra olika val som påverkar händelseförloppet. 

Författaren menar att eleverna också lär sig de sociala koderna genom att till exempel 

visa hänsyn. På grund av olika värderingar och viljor uppstår lätt konflikter när flera 

elever har liknande behov, men resurserna är begränsade. Det är genom konflikter med 

jämnåriga, de sociala situationerna, som den sociala kompetensen utvecklas anser 

Thornberg (2006). Författaren menar att om eleverna har en bra förmåga att hantera 

konflikter hör det ihop med att kunna skapa och bevara vänskap. 
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1.3 Vad har leken på rasten för betydelse för elever? 

 

I lek utvecklar eleverna kunskaper om sig själva och världen runt omkring. Leken har 

betydelse för elevens utveckling och lärande. Genom leken påverkas elevernas 

problemlösning, tankesätt och informationshantering. Det är viktigt att eleverna kan läsa 

av andra elever i leken påtalar Lärarförbundet (2005). Leken är identitetsskapande och 

de olika rollerna eleverna tar på sig är överförbara i andra sammanhang. Därför är det 

viktigt att leken har en bra kvalitet och ett bra innehåll menar Lärarförbundet (2005). 

 

Elevernas raster har förändrats påtalar Jensen (2013) genom att det finns mer styrda 

rastaktiviteter. Den styrda rastaktiviteten innebär att en lärare eller annan personal på 

skolan har ansvaret att planera en rastaktivitet. Enligt Jensen (2013) ska lek vara rolig, 

lustfylld, frivillig och spontan. 

 

Lärande som är praktikknutet och på rätt plats leder till att lärandet ökar hävdar 

Szczepanski, Malmer, Nelson & Dahlgren (2006). Jensens (2013) tolkning av 

Vygotskijs tankar om leken är att lek är en viktig väg för att kunna utvecklas. Enligt 

Lillemyr (2002) är Vygotskijs syn på lek glädje, regler och att elever skapar en imaginär 

situation och själva tar kontroll i leken. 

 

1.4 Utomhusmiljöns betydelse 

 

Dagens elever har mindre kontakt med naturen än tidigare generationer påtalar 

Mårtensson, Lisberg, Jensen, Söderström & Öhman (2011). Enligt författarna beror det 

på olika faktorer. En faktor är att trångboddhet inte är så vanligt utan elever har stora 

utrymmen för att leka inomhus. En annan faktor är den ökande biltrafiken och att de får 

skjuts till och från olika aktiviteter. Författarna hävdar att elevers utevistelse kommer att 

minska i samhället, vilket medför att utevistelsen under skoldagen är viktig. Det är även 

viktigt att det finns tillgång till rörelseytor utomhus i anslutning till skolan påtalar 

Szczepanski (2007). 

 

Hur naturen kan användas för lek, friluftsliv och avkoppling är lärdomar som eleverna 

bär med sig hela livet, såsom att använda grenar och pinnar för ett kojbygge. Det ger 

även eleverna ett tänkande för hållbar utveckling, menar Lärarförbundet (2005). 
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1.5 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur elever upplever pedagogledda 

rastaktiviteter under skoldagen. Målsättningen är att ta del av elevernas egna tankar och 

synsätt. 

 

För att få en fördjupning av rastaktivitetens betydelse är våra frågeställningar 

 

 Vad är rast för eleverna och vad gör eleverna på rasten? 

 Hur upplever eleverna den pedagogledda rastaktiviteten? 

 På vilket sätt har den deltagande pedagogen betydelse för elevernas upplevelse? 
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2 Tidigare forskning 
 

I detta kapitel ges en inblick i tidigare forskning. Den forskning som presenteras är 

kopplad till vårt syfte och våra frågeställningar genom att belysa elevers upplevelse av 

rast, rastaktivitet och den deltagande pedagogen. På rasten sker mycket lek och den 

forskning som presenteras här belyser lekens betydelse för elever. Vidare berörs 

pedagogens betydelse för elevers upplevelse och elevers inflytande över aktiviteter. Till 

sist presenteras effekterna av utomhusvistelse då rasterna sker utomhus. Valet att ta med 

Kaplan & Kaplan (1989) är att det inte finns stora mängder relevanta och nyskrivna 

forskningsrapporter eller avhandlingar som berör pedagogledda rastaktiviteter utomhus. 

Den forskning som finns om fysisk aktivitet handlar oftast om hälsoaspekterna vilket 

inte berörs i denna studie. 

 

2.1 Lekens betydelse för elever på rasten 

 

Det finns forskning som visar att leken på rasten är betydelsefull menar Faskunger 

(2008). För den oinvigda kan rasten se spontan ut, men leken är viktig för elevers 

lärande och utveckling. Utomhusaktiviteter med fysiska inslag ska inspirera eleverna 

och ge positiva effekter för hälsan, inlärning, sociala kompetens och motorik. 

Författaren påtalar att ”Hur barn lever och mår har stor betydelse för dagens och den 

framtida folkhälsan” (Faskunger 2008:11). 

Forskning om elevens uppväxtvillkor där resultat visar på att det är viktigt att se eleven 

och att lyssna till eleven har bedrivits av Øksnes (2011). Elevers lek har gått från att 

vara något naturligt till att de har förlorat sin förmåga att leka själva och att själva 

bestämma lekaktivitet. I forskningen tillfrågades elever vad lek var för dem och svaren 

blev att leken var viktig för då kunde de träffa vänner, välja fritt och de behövde inte 

göra skolarbete. Eleverna tillfrågades även om vad det innebär att leka. För någon var 

aktiviteter som pedagogen bestämde inte lek. För någon var fritt arbete i 

skolundervisningen lek. 

Brodin & Sandberg (2008) påtalar att det finns studie som handlar om elevernas 

skolraster i Australien. Studien visar att eleverna har mindre tid till fri lek på rasterna, 

eftersom skolorna har infört organiserade aktiviteter även på rasterna. I studier om vad 

eleverna gör på rasterna framkom det att det är mycket fysiska aktiviteter, men att 

årstiden har betydelse för hur eleverna uppfattar sin skolgård. Eleverna berättar att 

under rasten kan de vila huvudet och istället använda kroppen. Den vuxne som 

genomfört undersökningen betraktar skolgården som elevernas fria rum där eleverna ska 

få skapa och förändra. 

 

I en skolgårdsundersökning med hjälp av både videoinspelning och intervjuer framkom 

det att det är viktigt att elever förstår kroppsspråket menar Moyles (1995). Till exempel 

när elever leker bråk är det viktigt att veta när det inte är på lek längre. Ute på rasten har 

eleverna möjlighet att lära sig kroppsspråket. Författarna Brodin & Sandberg (2008) 

belyser kommunikationen genom att eleverna behöver kunna skapa kontakt för att inte 

vara ensam på rasten. Kontaktskapande och samspel kan sägas ske hela tiden, men det 

är på rasten eleverna kan prata öppet. 
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I studier som Pellegrini (1995) utfört av bråkliknande lekar med mycket fysisk kontakt, 

så kallade ”rough and tumble play” framkom att det även sker en inre mental rörlighet 

vid utevistelsen. Utomhuslek kan vara vild och stillsam på samma gång och är en 

förutsättning för elevers utveckling påtalar författaren. 

Det finns olika mönster på skolgården enligt Moyles (1995). Vissa elever håller på med 

samma aktivitet hela rasten medan andra gör olika aktiviteter. Olika grupper bildas och 

ombildas under rasten. Det är stor variation hur eleverna gör när de kommer ut på rast. 

Några har redan bestämt till exempel under lektionstid vad de ska göra. Några elever vet 

inte och är ensamma på rasten. Även elevernas ålder har betydelse för vad som sker på 

skolgården och svårighetsgraden ökar med stigande ålder. Det framkom även att 

årstiden har betydelse för vilka aktiviteter som kan genomföras på skolgården. Något av 

det viktigast var att det fanns deltagare och ledig plats till aktiviteten påtalar Moyles 

(1995). 

 

Rast och lärande behöver inte ses som uteslutande av varandra skriver Haglund (2009). 

Författaren menar att lärandet inte upphör för att eleverna förflyttar sig ut på rast. Det 

innebär att även om aktiviteterna som erbjuds på rasten till synes tycks vara lustfyllda 

och roliga har de en utvecklande och lärorikt syfte. 

Leken över tid beskriver Welén (2003) när hon talar om lekens väg till kunskap. Från 

att leken var ett sätt att lära sig vuxnas sysslor till att leken var onyttig och bara ett 

tidsfördriv. Författaren menar att idag är cirkeln sluten genom att vi numera ser hur 

leken leder till kunskap. 

2.2 Pedagogens betydelse för elevers upplevelse 

 

Den vuxne har betydelse i leken genom att den kan inspirera och vägleda leken så att 

den inte blir tråkig och enformig påtalar Lindqvist (2002). Även Moyles (1995) menar 

att den vuxna har en nyckelroll i att hjälpa och ge stöd åt eleverna. Författaren tar även 

upp att det är viktigt att den vuxna deltar i leken och är en förebild. 

De lekar som pedagoger tar initiativ till och deltar i anses kunna vara mera utvecklande 

för eleverna. Leken kan fördjupa skolans lärande. Den fria leken är inte alltid tillräckligt 

utvecklande för eleverna menar Haglund (2009). 

Elevernas bilder av hur fritidspedagogens roll ser ut påtalar Ackesjö (2011) i sin studie. 

Kategorier som framkom var fritidspedagogen som den vuxne, den kreative, 

ordningsvakten, stödjaren, övervakaren, medspelaren samt ej närvarande. De olika 

kategorierna framkom på grund av olika aspekter till exempel om eleverna tänkte på 

klassrumssituation eller fritidshemmet. Författarna påtalar att det är elevernas bilder av 

fritidspedagogen och att det kan användas som ledtrådar till hur eleverna upplever 

fritidspedagogen. 

2.3 Elevers inflytande 

 

Elevers inflytande varierar påtalar Brodin & Sandberg (2008), i studien berättar 

eleverna att ” ... deras inflytande över rum och aktiviteter förändras och varierar i 

relation till om läraren leder aktiviteten eller om barnen själva bestämmer över det som 

händer” (Brodin & Sandberg 2008:42). 
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Vuxna styr upp skolgården med undervisning, vilket fråntar elevernas deras enda miljö 

där de har möjlighet till inflytande hävdar Øksnes (2011). Om det är en frivillig aktivitet 

eller obligatorisk har betydelse för eleverna. ”En aktivitet är lekfull om det inte handlar 

om uppgifter som läraren har bett dem förhålla sig till. Arbete däremot beaktades som 

något målinriktat, något obligatoriskt, auktoritativt, slutgiltigt och styrt” (Øksnes 

2011:57). 

 

Haglund (2009) tar upp begreppet fritid och jämför fritidshemmet i Sverige med 

afterschool-programs i USA. Författaren påtalar om forskare som har tittat på elevernas 

fritid; hur upplever eleverna fritiden och har de möjlighet att bestämma vad de vill göra? 

Vid undersökning om elevers inflytande på olika afterschool-programs kom det fram att 

det var stora variationer. Överlag hade eleverna lite inflytande med vem och vilka 

aktiviteter de deltog i. Indelning gjordes ofta utefter ålder och av pedagoger.  

 

2.4 Effekterna av utomhusvistelse 

 

I en studie om hur miljön inverkar på människors hälsa har Kaplan & Kaplan (1989) 

utfört ett utomhusprojekt som varade i över tio år. Det gick ut på att studera vad som 

skedde med aktörerna som var ute på en längre vildmarksvistelse. Aktörerna 

förändrades mer än författarna hade väntat sig. Förutom att de lärde sig göra upp eld och 

laga mat utomhus, mådde de väldigt bra. Studien visade bland annat att aktörerna fick 

ny kraft och återhämtade sig mentalt. De funderade över om man var tvungen att vistas i 

vildmarken under en längre tid eller om det också kunde gälla naturen på närmre håll 

för att kunna tillgogogöra sig de positiva effekterna. När författarna nämner natur 

innefattar det även träd längs med gator, parker och trädgårdar. Dessa platser hävdar 

författarna är mycket viktiga eftersom det är de som vi vanligast stöter på. De menar att 

själva begreppet natur oftast likställs vid ett större orört område, men dessa finns oftast 

inte i närheten där större delen av befolkningen bor. Därför är de naturområde som finns 

i vår närhet viktiga anser Kaplan & Kaplan (1989). 

Elever har svårare att få nyttja lekområden utomhus av god kvalitet menar Welén 

(2003). Eleverna leker många gånger samma lekar som förr i tiden, som exempelvis 

kurragömma och datten. Dessa lekar kan bli svårare att leka när ytorna ger en 

begränsning. Grönområdena runt omkring skolornas område tycks successivt ha 

minskat vilket i förlängningen kan leda till att leken utomhus begränsas. 

Eleverna söker sig utomhus för att känna sig obundna av vuxna menar Brodin & 

Sandberg (2008). I en studie på 70-talet om barndomsminnen var det många som hade 

de bästa minnena från utomhuslek. Det framkom att kompisarna var viktiga och lekar de 

gjorde tillsammans. En annan undersökning visade att elevers utevistelse ökade med 

stigande ålder och att kompisar var viktiga för att utevistelsen skulle kännas 

meningsfull. När eleverna skulle beskriva leken i skolan var det rasterna utomhus som 

nämndes eftersom inomhuslek är begränsad under skoltid. Sandberg (2002) har även 

studerat vilka minnen av lek elever mellan sju och tolv år hade. Studien visade på att 

eleverna beskrev lekar utomhus som exempel när de gungat och lekt kurragömma. Det 

var aktiviteterna utomhus som eleverna kom ihåg bäst. 
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3 Teori 
 

Det teoretiska ramverket vi använder oss av är sociokulturellt perspektiv och 

fenomenografi som metodologi. Vilka beskrivs nedan. 

 

3.1 Sociokulturellt perspektiv 

 

Det sociokulturella perspektivet handlar om hur människor utvecklar förmågor som till 

exempel läsa, skriva och lösa problem menar Lundgren, Säljö, Liberg (2010). 

Ursprunget av sociokulturell tradition kommer från Vygotskijs arbete med frågor om 

lärande och utveckling. Han menar att språket och tänkandet hör ihop och kompletterar 

varandra. Dock sker ingen utveckling i språket eller tänkandet om det inte finns en 

social kommunikation. Vygoitskij poängterar att utveckling sker hela tiden. Utveckling 

och lärande är människans naturliga tillstånd. Vi är sociala redan från födseln och 

språket fyller en social funktion genom dialog med andra. Genom andra lär man känna 

sig själv enligt Vygotskij (2010). Dysthe (2003) påtalar att i dialog med andra elever 

genom samtal och samverkan kan lärdomar från den tidiga barndomen påvisa 

intressanta och värdefulla angelägenheter i kulturen. 

Det är viktigt att skapa samverkansformer och omgivningar där eleven känner sig 

godtagen och därigenom har förmåga att forma en identitet, som exempelvis leder till att 

eleven känner sig betydelsefull och uppskattad av andra uttrycker Dysthe (2003). Denna 

uppskattning leder till inspiration och fortsatt lärande anser författaren. Det 

sociokulturella perspektivet påvisar att viljan till att lära sig vilar på en mening av att 

känna sig meningsfull, vilket beror på lärandets och kunskapens värde i de grupper man 

utgör en del av uttrycker Dysthe (2003). I lika stor grad som att lära sig innehållet i alla 

skolämnen är det lika angeläget att lära sig hur man samtalar i en dialog och samspelar 

med andra medmänniskor menar Dysthe (2003). Vidare beskriver författaren att genom 

deltagande och genom att deltagarna samspelar i språk och kommunikation sker 

lärandet genom relationer. 

De centrala aspekterna av sociokulturella perspektiv på lärande påtalar Dysthe (2003) 

genom samarbete, interaktion, relationer och deltagande som väsentligt för att lärande 

skall kunna ske. Författaren betonar vidare hur en elev lär sig och hur situationen är där 

eleven lär sig är en grundläggande för det som lärs. Interaktionen med andra i lärmiljön 

är väsentligt både för vad som lärs och hur det lärs. Därför är lärandet ett elementärt 

socialt fenomen. Illeris (2007) skriver även om hur omvärlden och lärsituationen 

påverkas när lärandet sker i samspel. Även begreppet praktikgemenskaper härrör sig 

från teorin av Lave & Wengers (1991), som skriver om ett legitimt perifert lärande som 

relateras till sociokulturell teori. Dessa teorier har en möjlighet att hjälpa oss att förstå 

hur elever upplever pedagogledda rastaktiviteter under skoldagen, samt att ta del av 

elevernas egna tankar och synsätt. 

 

Vygotskij utvecklade begreppet mediering som är ett synsätt på kunskapsprocessen. Vi 

människor skapar verktyg för att tolka omvärlden. Till exempel är språket ett verktyg. 

Genom språket kan vi uttrycka oss enligt Lundgren m.fl. (2010).  
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Vygotskijs begrepp ZPD översätts till den närmaste proximala utvecklingszonen. 

Begreppet innebär att genom hjälp från en mera kunnig människa till exempel läraren 

eller en annan elev, kan en uppgift som man inte klarar själv bli gjord och man lär sig 

något nytt. Den närmaste utvecklingszonen måste stå i relation till elevens aktuella 

utvecklingsnivå för att den ska lära sig det nya. Eleven lär sig det den har förmåga att 

lära sig. Vidare skriver författarna om den engelska termen scaffolding. Den termen 

innebär till exempel att eleven får mycket stöd och efterhand kan det stödet avta för att 

till slut helt upphöra då eleven behärskar det den fått stöd med enligt Lundgren m.fl. 

(2010). Lärarens roll enligt Vygotskij påtalar Dysthe (2003) är central och krävande. 

Genom att läraren ska organisera lärmiljön så att den är anpassad till elevernas 

kunskaper, samtidigt som de ska vara experter och vägleda eleverna. 

 

3.2 Fenomenografi 

 

Fenomenografi har vuxit fram ur metodologiska erfarenheter och utformades av 

professor Ference Morton och en forskningsgrupp som kallas INOM-gruppen vid 

Göteborgs universitet. INOM- gruppen har utvecklat en kvalitativ forskningsansats 

enligt Larsson (1986). 

 

I forskning  kring fenomenografi vill man fånga in och tolka hur en person uppfattar ett 

fenomen. Det är det uppfattade som är det centrala enligt Kroksmark (1987). Samma 

fenomen eller fråga kan uppfattas olika beroende på personens erfarenheter. Ett centralt 

begrepp är uppfattning genom att intressera sig för hur människor uppfattar ett fenomen. 

Vi är intresserade av att få kunskap om skilda uppfattningar som eleverna har om 

rastaktiviteter och om den vuxnes deltagande i rastaktiviteten. 

 

Begreppen första ordningens perspektiv och andra ordningens perspektiv används i 

fenomenografi. Första ordningens perspektiv handlar om fakta genom det vi ser. Svara 

på frågan; Vad är rast?  Den andra ordningens perspektiv handlar om hur någon 

upplever ett fenomen. Svara på frågan; Hur uppfattar du rast? Människor har olika 

uppfattningar om samma fenomen och genom fenomenografisk syn kan olika 

uppfattningar om samma fenomen klargöras enligt Kroksmark (1987). 

 

Det finns olika komponenter för forskningsmetoden fenomenografi menar Sommer 

m.fl. (2011). Den första är att få fram relevant resultat genom att barnet ska få tänka, 

reflektera och dela med sig av sin erfarenhetsvärld. Den andra är att läraren är 

intresserad, så att eleven känner att den har möjlighet att uttrycka sig och inte komma 

med svar som den vuxne vill ha. Tredje komponenten är att se variationer i sätt att 

tänka. 

 

Studier med fenomenografisk ansats handlar om ”… hur fenomen i omvärlden uppfattas 

av människor, detta innebär att vi är ute efter innebörder istället för förklaringar, 

samband eller frekvenser […]vi har valt att beskriva hur något framstår för dessa 

människor och inte hur något egentligen är” enligt (Larsson 1986:13). 

Fenomenografiska särdrag menar Larsson (1986) är bland annat att se genom andra 

ordningens perspektiv, genom att samma fenomen kan uppfattas olika. Den empiriska 

grunden består av intervjuer med människor. Genom resultatet av empirin hittas 

variationer i uppfattningar av samma fenomen. Därefter delas uppfattningar upp i olika 

beskrivningskategorier. 
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4 Metod 
 

Nedan följer en genomgång om vilken metod som användes i undersökningen. Där 

beskrivs hur urvalet av respondenter gick till, samt en beskrivning av genomförandet 

och tillförlitligheten. Dessutom beskrivs de etiska aspekterna och kritik gentemot den 

metod som använts. 

4.1 Val av metod 

 

Syftet med studien är att undersöka elevers upplevelse av rast, rastaktivitet och den 

deltagande pedagogens medverkan vid rastaktiviteten, därför genomförs en kvalitativ 

studie genom intervjuer med elever. Kvalitativ metod innebär att ägna sig åt gestaltning 

av något. Hur ett fenomen framstår på olika sätt hos människor. Att använda sig av 

intervjuer är en vanlig metod för en kvalitativ studie skriver Kroksmark (1987). Ord är 

grunden i denna forskningsstrategi påtalar Bryman (2002). 

 

4.1.1 Intervju 

 

För att förfina och prova frågorna genomförde vi intervjuer med varandra för att 

påträffa ordval och formuleringar som behövde korrigeras. Flertalet av formuleringarna 

skrevs om och någon fråga avskrevs helt. Intervjufrågorna kan läsas i bilaga 1. 

 

Vi valde att spela in intervjuerna. Dels för att vid intervjutillfället kunna lägga fokus på 

mer än själva orden. Dels för att det bara var en av oss som gjorde intervjuerna. En 

inspelning gagnade hela arbetet. Vid det personliga mötet under intervjuerna kan det 

framkomma information via kroppsspråket som ett skriftligt svar inte uppenbarar, enligt 

Bell (2007). Den av oss som gjorde intervjun kunde lägga märke till detta genom att 

inte bara vara fokuserad på skrivandet. 

 

4.2 Urval 

På den skola som valts för att göra studien arbetar en av oss i sin ordinarie verksamhet. 

Därigenom fanns det kännedom om hur rastaktiviteterna var upplagda. Vid ett tidigt 

stadium har våra studieplaner diskuterats med rektorer, handledare och kollegor som 

visat sitt intresse över vårt ämne. Skolan ligger i en region i södra Sverige och är 

kommunal. Den finns på en mindre ort i kommunen. Elevantalet är knappt 500 och 

skolan har förskoleklass till årskurs nio. Pedagogledda rastaktiviteter har funnits här 

sedan augusti 2013. Det medförde att denna skola valdes för att intervjua elever. 

 

Rastaktiviteterna leds av en och samma fritidspedagog. Inledningsvis planerades 

rastaktiviteterna för att genomföras på förmiddagsrasten. Mot slutet av vårterminen 

2014 har rastaktiviteterna utökats och genomförs även på en del lunchraster. Några 

exempel på aktiviteter som kan förekomma är tipspromenad på skolgården, stora 

pappersark sätts upp på ett bollplank och det erbjuds att måla med vattenfärg, diverse 

bollekar, äppelgrillning och limbo. Det förekommer alltid glad musik på platsen där 

aktiviteten pågår. Varje vecka affischeras ett schema över vilka aktiviteter som erbjuds 

och vilken plats det utövas på. 
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Intervjupersonerna valdes slumpvis ut, med lottens hjälp. Med lottens hjälp menar vi att 

vi skrev upp alla namn på eleverna från förskoleklass till årskurs tre på lappar som veks 

ihop. Lapparna lades i en burk och en lärare på skolan fick dra åtta lappar. Namnen på 

lapparna skrevs upp och när vårdnadshavaren kom till skolan tillfrågades de om vi fick 

intervjua deras barn. I samband med tillfrågandet lämnade vi ett informationsbrev, se 

bilaga 2. 

 

Valet blev elever från förskoleklassen till och med årskurs tre, eftersom det är den 

åldersblandningen som oftast har den tidigare nämnda rasten tillsammans. Den senare 

delen av rasten befinner sig även elever från årskurs fyra, fem och sex ute på 

skolgården. Samtliga elever på skolan har möjlighet att delta i rastaktiviteten. 

 

Vårt val blev att utföra åtta intervjuer. Det var ingen av de åtta eleverna eller deras 

vårdnadshavare som nekade till att samverka, utan de samtyckte omgående. Det 

slumpmässiga urvalet gjorde att det blev tre flickor och fem pojkar. Åldrarna på 

eleverna var mellan sex år och nio år. I resultatet används citat från elevernas svar. 

Intervjuvpersonernas namn är fingerade, dock inte åldern som är relevant till exempel  

Axel 8år. 

 

4.3 Genomförande 

Eftersom tidpunkten för intervjuerna låg i närheten av skolavslutningen var tiden knapp 

för att hinna genomföra intervjuerna före sommarlovet. Direkt efter skolavslutningen 

vidtog ett scoutläger som fångade en stor mängd elever i vår målgrupp. Sista veckan 

före terminsavslutningen på våren 2014 genomfördes intervjuerna, för att urvalet av 

elever skulle bli så stort som möjligt. 

Valet blev att en av oss genomförde intervjuerna. En anledning till det är att en av oss 

arbetar på den aktuella skolan och den andra bor tio mil därifrån. Trost (2005) menade 

att två intervjuare kunde få respondenterna att kunna känna sig mindervärdiga. Det blev 

ytterligare ett skäl till att endast en av oss genomförde intervjuerna. Intervjuerna 

genomfördes på ett av fritidshemmets kontor som är en lugn och bekant plats. Bell 

(2007) menar att det är av stor vikt att valet av plats för intervjuerna är en lugn och 

bekant plats, så respondenterna känner sig bekväma att tala fritt. Detta belyser även 

Doverborg & Pramling Samuelsson (1991) när de säger att det är viktigt att 

respondenterna får den tid de behöver även för att fundera över sitt svar, eftersom de 

alltid har något att säga. 

Innan intervjun startades tillfrågades respondenten om vi fick spela in samtalet, så att 

intervjuaren lättare skulle kunna koncentrera sig på det som framkom i intervjuerna och 

att kunna ställa eventuella följdfrågor. Bell (2007) hävdar att vissa respondenter kan 

vara tveksamma och bli hämmade när de skall spelas in. Samtliga respondenter kände 

sig tillfreds med att bli inspelade. En elev ville sitta nära mikrofonen så att det skulle 

höras bra, en annan elev ville höra sig själv efter intervjun. 

Intervjuerna varade mellan sju minuter upp till trettio minuter. Så snart intervjuerna var 

klara stängdes mikrofon av och det fanns tillfälle och möjlighet för respondenterna att 

göra några tillägg eller fråga om något. 
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4.4 Tillförlitlighet 

Som tidigare nämnts genomförde vi provintervjuer på varandra, vilket ledde till 

justering och uteslutande av vissa frågor. Det ökade säkerheten när intervjuerna skulle 

äga rum eftersom Kvale & Brinkmann (2009) menar att den typen av träning kan höja 

undersökningens trovärdighet. Eftersom intervjuerna spelades in kunde de i efterhand 

avlyssnas flera gånger och vi kunde på så sätt känna en större säkerhet över svaren. 

Ganska omgående transkriberades intervjuerna av oss båda. För att få ett så säkert 

resultat som möjligt läste och tolkade vi resultatet var och en för sig och därefter 

tillsammans. Det gynnade tillförlitligheten. Vilket även styrks av Kvale & Brinkmann 

(2009) samt av Trost (2005). Viktigt är att beakta, som Doverborg & Pramling 

Samuelsson (1991) hävdar, att en del elever vill svara det som de tror förväntas av dem 

och inte dela med sig av sina egna tankar. 

 

4.5 Etiska aspekter 

 

Vi har studerat  Forskningsetiska principer (2002) samt åtföljt de fyra etiska 

grundreglerna som Bryman (2002) beskriver, nämligen nyttjandekravet, 

samtyckeskravet, informationskravet samt konfidentialitetskravet. 

 

Enligt dessa krav måste avsikten med undersökningen framstå tydligt för mottagaren. 

Med brev, se bilaga 2 till de berörda respondenternas vårdnadshavare informerades om 

frivilligheten i deltagandet, samt att de även hade möjligheten att avsluta mitt i 

undersökningen om så önskades. I brevet beskrevs det tydligt att det endast är vi 

studenter som gör undersökningen som har tillgång till materialet och att även eventuell 

övrig information endast kommer att användas av oss. 

 

Vi var mycket noggranna med hur vi ställde frågorna i intervjun. Bryman (2002) 

poängterar vikten av att eleverna inte ska uppfatta frågorna som för närgående eller 

otrevliga. Rätten till att vara anonym är av största vikt, vi har inga namn på 

respondenterna. De får inte under några omständigheter röjas. Innan intervjun började 

delgavs respondenterna informationen av de etiska aspekterna. De fick veta att inga 

andra personer fick ta del av materialet än vi studenter som genomförde detta arbete. 

Eleverna informerades att de hade full frihet att inte fullfölja intervjun om de ändrade 

sig. I vår undersökning har vi arbetat så att samtliga respondenter skulle känna sig 

säkerställda med att deras identitet inte kommer att yppas samt att deras svar kommer 

att bearbetas utan uppgivet namn. 

 

4.6 Metodkritik 

 

Den valda metoden kan ha sina brister genom hur frågorna har formulerats, de hade 

kanske kunnat förtydligas och förenklats ytterligare och därigenom hade svaren 

förändrats. Om valet av intervjuer hade kombinerats med exempelvis en enkät hade 

svaren kunnat bli rikligare. Innan intervjuerna gjordes valet att hålla ganska strikt till 

frågorna, vilket ledde till att urvalet kunde blivit rikligare med följdfrågor.  
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Urvalet av respondenter kunde gjorts annorlunda. Om antalet hade utökats genom att 

välja exempelvis elev nummer tre och fyra från varje klasslista och gett dem en 

inbjudan, kunde resultatet sett annorlunda ut. Det hade blivit ett rikligare material. Om 

den av oss som inte arbetar på den valda skolan och inte känner eleverna hade gjort 

intervjun kanske svaren hade blivit annorlunda. Det hade också kunnat blivit ett annat 

omfång på resultatet om det hade varit två personer som genomfört intervjuerna.  

 

För att få ett rikligare material till resultatet kunde vi kombinerat intervjuverna med 

observationer på rasterna.  
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5 Resultat och analys 
 

I detta kapitel beskrivs de resultat som framkommit från empirin. Enligt 

fenomenografisk analysmetod har materialet delat in i olika rubriker. I resultatet 

används citat från eleverna för att belysa skillnaderna i svaren vi funnit. Elevernas namn 

är fingerade men åldern är relevant. Vi har valt att kalla fritidspedagogen som leder 

rastaktiviteterna för Kim, eftersom eleverna ofta pratar om honom. I analysen används 

det teoretiska ramverket sociokulturellt perspektiv, fenomenografi och tidigare 

forskning. De huvudrubriker vi använder oss av är våra frågeställningar: 

 

 Vad är rast för eleverna och vad gör eleverna på rasten? 

 Hur upplever eleverna den pedagogledda rastaktiviteten? 

 På vilket sätt har den deltagande pedagogen betydelse för elevernas upplevelse? 

 

Under varje rubrik finns underrubriker som är de svar från eleverna som skiljer sig åt. 

Sist i varje huvudrubrik har analysen gjorts. 

5.1 Vad är rast för eleverna och vad gör eleverna på rasten? 

 

Vi började intervjun med att fråga eleverna vad rast var för dem, eftersom vårt intresse 

var att ta reda på elevernas åsikter om rasten. Utifrån elevernas svar om rast har vi 

kommit fram till tre underrubriker. Den första handlar om Utomhuslek tillsammans med 

kompisar, den andra handlar om Paus från skolarbetet och den tredje handlar om De 

tveksamma. 

 

5.1.1 Utomhuslek tillsammans med kompisar 

 

På denna skola finns det två schemalagda raster. Det är en förmiddagsrast mellan 

klockan 9.30–10.00 och en lunchrast mellan klockan 11.15–11.45. På varje rast finns 

det två vuxna som är rastvärdar. Det innebär att de går runt på skolgården och finns till 

hands om eleverna behöver hjälp. Eleverna vet vilka som är rastvärdar på rasten genom 

att de bär gula reflexvästar. De pedagoger som inte är rastvärdar förbereder för nästa 

lektion eller har sin egen rast. På förmiddagsrasten finns det även pedagogledd 

rastaktivitet som leds av fritidspedagogen Kim. 

 

Samtliga elever som talade om var rasten försiggick var ense om att det var utomhus. På 

skolgården finns det klätterställningar, gungor, sandlådor, grönområde, fotbollsplan och 

asfalt. En elev säger att rast för honom är att: 

 

   Leka ute med kompisar. 

 

                           Axel 8år 

 

Det är flera elever som svarar att rast är lek genom att berätta om lekar som de gör ute 

på skolgården när det är rast. Bland annat att de åker kickbikes och bygger upp hinder 

och vägar för att tävla mot varandra. Dock berättar eleven med uppgiven röst att 

cykelhjälmen är trasig och då får han inte cykla på skolgården. Att han inte får cykla på 

skolgården beror på skolans gemensamma regler nämligen att man ska bära cykelhjälm 

om man åker kickbike, skateboard eller inlines. 
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Några elever svarar att de tävlar i hur många hopp de kan göra i långhopprep och när de 

blir trötta i benen använder de hopprepet till att leka limbo. Limbo innebär att två 

personer håller i varsin ända av repet i olika höjder och eleverna ska ta sig under utan att 

vidröra repet. En elev beskriver sambandet med limbo och den glada musiken som Kim 

spelar samtidigt. 

   Jag gillar limbo, fast det är svårt men kul med musiken. 

               Svea 7år 

En annan elev berättar att limbo är svårt när det regnar eller när det är blött på marken, 

eftersom det händer att man halkar och ramlar omkull när man ska ta sig under repet. 

Samma material kan användas till olika aktiviteter och elever svarar att de leker häst 

med hopprepen. Då blir hopprepen grimmor för att leda runt hästarna eller binda fast 

dem så de inte rymmer. 

5.1.2 Paus från skolarbete 

 

En elev svarar att rast för honom är att inte behöva arbeta med skolarbetet. Det 

signalerar att rast för honom är paus genom att han berättar att: 

 

   När det är rast slipper jag räkna. 

 

                                          Emil 7år 

 

5.1.3 De tveksamma 

 

Det finns elever som inte svarar på frågan utan berättar att de hoppas att det är rasten 

när Kim har rastaktiviteten. En elev svarar genom att berätta att på rasten ska den: 

 

   Kolla om Kim är ute, där är alltid mycket folk. 

 

                                                                 Joel 7år 

 

En elev sitter tyst en lång stund och funderar och säger tvekande att den inte vet vad rast 

är och lägger sedan till att det kan vara olika. 

 

   Vet inte, lite olika. 

 

                   Siri 8 år 

 

5.1.4 Analys 

 

Att vara utomhus är en åsikt som flera elever svara om rasten. I tidigare forskning som 

Kaplan & Kaplan (1989) studerat belyser de effekterna av utomhusmiljö genom att man 

hämtar nya krafter.  

Att vara ute på rast tillsammans med kompisar belyser att eleverna är sociala. Genom 

sociokulturellt perspektiv synliggörs att eleverna ingår i en social gemenskap med andra 

elever och att eleverna samarbetar i olika lekar de gör tillsammans som Dysthe (2003) 

påtalar.    
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Att leka på rasten är det flera elever som svarar, det medför att det är viktigt för eleverna 

att göra något på rasten. I Brodin & Sandbergs (2008) studie visar resultatet på att rast 

för elever är att leka utomhus. När eleverna berättar om olika aktiviteter säger de till 

exempel att nu har vi cyklat påvisar det att kompisarna man gör aktiviteterna med är 

viktiga och gör rasten betydelsefull. Brodin & Sandberg (2008) belyser att kompisar och 

de aktiviteter man gör tillsammans är viktiga för att utevistelsen ska vara meningsfull 

för eleverna. Det kan därmed kopplas till det sociokulturella perspektivet där Dysthe 

(2003) beskriver hur lärandet sker i samspel. 

 

Åsikten paus fick vi fram genom att en elev svarade att rast är att slippa lektion. Vilket 

visar att de andra eleverna vet att på rast har man inte lektion.  I studien av Brodin & 

Sandberg (2008) berättar elever att under rasten kan de vila huvudet. Även Øksnes 

(2011) påtalar forskning om rasten där eleverna berättar att på rasten behövde de inte 

göra skolarbete. 

 

Det finns elever som berättar om den pedagogledda rastaktiviteten i första frågan och 

det ger signaler på att de är positiva till rast och förväntansfulla över vilken rastaktivitet 

som kommer presenteras på rasten. 

 

Att en elev svarar att den inte vet, kan dels bero på att eleven behövde mer tid på sig för 

att kunna svara och dels för att eleven inte har förståelse för vad rast är. Sommer m.fl. 

(2011) påtalar vikten av att ge eleverna tid att få tänka och möjlighet att uttrycka sig. 

Vidare påtalar Kroksmark (1987) att uppfattning av fenomen kan bero på personens 

erfarenheter. Det kan till exempel finnas elever i förskoleklass som har svårt att veta när 

det är rast och när det är skola. 

 

5.2 Hur upplever eleverna den pedagogledda rastaktiviteten? 

 

På denna skola startades rastaktiviteten genom önskemål från elever och 

fritidspedagogen som leder rastaktiviteterna. Ledningen var positiv till förslaget om att 

starta rastaktiviteter och gav fritidspedagogen planeringstid för att kunna genomföra en 

rastaktivitet per dag. Alla elever vet att skolan har en pedagogledd rastaktivitet per dag 

och att det är fritidspedagogen Kim som organiserar dem. Rastaktiviteten genomförs 

oftast vid förmiddagsrasten. 

 

Utifrån svaren har vi funnit tre underrubriker angående hur eleverna upplever den 

pedagogledda rastaktiviteten. De handlar om att Eleverna upplever rastaktiviteten som 

gemenskap och delaktighet, Eleverna upplever rastaktiviteten som rolig och Eleverna 

upplever hinder med rastaktiviteten. 

 

5.2.1 Eleverna upplever gemenskap och delaktighet 

 

I svaren fann vi att eleverna tycker det är positivt att det är många som deltar i 

rastaktiviteten. Det är en elev som påpekar att när det är rasten med rastaktivitet finns 

det andra elever att leka med och det ger gemenskap med andra genom att eleven säger. 

 

   Man behöver inte vara ensam. 

                                      Siri 8 år 
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Vilka andra elever som deltar har betydelse för upplevelsen av rastaktiviteten. Några 

elever upplever rastaktiviteten mer positivt när äldre elever från årskurs sex deltar. En 

elev berättar att när de äldre eleverna är med får de träffa syskon som de sällan träffar 

under skoldagen. En annan elev svarar att det är spännande att sexorna är med för de 

kan hjälpa till om man behöver hjälp genom att till exempel läsa på tipspromenaden. 

Dessa elever vill gärna delta i rastaktiviteten när de äldre eleverna är med. 

 

   Kul att va med sexorna, dom är bra. 

 

                                               Emil 7år 

 

Två elever berättar att rastaktiviteten är bra om man inte vet vad man ska göra på rasten. 

Genom att det erbjuds en rastaktivitet kan man gå dit och delta, man behöver inte ta 

kontakt med andra elever genom att fråga om man ska leka utan man träffas på 

rastaktiviteten och umgås. 

Det är en elev som svarar att är det en ny rastaktivitet vill den inte vara med direkt. 

Eleven vill stå bredvid och titta på först, för att se hur man gör genom att säga: 

   Jag är inte med om det är något nytt, men då kan man ju kolla första gången. 

          Siri 8 år 

I svaren berättar eleverna att de är delaktiga och har inflytande genom att de kan önska 

rastaktivitet. De skriver önskningar på gula lappar och lägga i brevlådan som sitter på 

fritidshemmets informations tavla. I svaren berättar eleverna olika aktiviteter som de ska 

önska. Till exempel ska en elev önska att de ska grilla äpple igen för sist eleven skulle 

vara med och grilla äpplen var de slut. 

 

   När Kim grillade äpplen sist, då tog dom slut. Så jag ska önska det igen. 

  

                     Axel 8år 

 

Det är flera elever som påtalar att när rastaktiviteten startat för dagen får man inte ändra 

eller önska en annan aktivitet. En mycket nöjd elev berättar att den önskat bolldatten 

och dagen efter var det bolldatten på rastaktiviteten. 

 

5.2.2 Eleverna upplever rastaktiviteten som rolig 

 

Flera elever pratar om rastaktiviteten redan i första frågan en elev säger: 

 

   Om det är tio rasten hoppas jag att Kim gör något roligt. 

                   Lisa 9år 

På rastaktiviteterna spelas det alltid musik och i elevernas svar var det många som 

talade positivt om det. En elev berättar att musiken gör att man hitta till rastaktiviteten 

på skolgården och att man vet att det är en rastaktivitet på rasten. 

   När man hör kul musik går man och kollar vad Kim gör. 

                 Max 9år 
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En elev berättade med stort leende och vida gester om de stora högtalarna som Kim har 

på rastaktiviteten. Eleverna berättar att de tycker att det är tyst de rasterna som det inte 

är musik och en elev säger att: 

   Det är kul med musiken Kim har, det blir tyst dom rasterna han inte är ute. 

                          Svea 7år 

5.2.3 Eleverna upplever hinder med rastaktiviteten 

 

Genom elevernas svar fann vi att platsen där rastaktiviteten genomförs på har betydelse 

för elevernas upplevelse. Det är elever som ser hinder med att delta på rastaktivitet när 

den sker på olika platser. Att rastaktiviteten är på olika platser beroende på vilka 

aktiviteter som genomförs. Till exempel är limbo och disco på asfaltsplanen bakom 

skolbyggnaden. En elev berättar i sitt svar att den inte deltar när de är bakom 

skolbyggnaden för den hör inte när det ringer in för lektion. Eleven säger: 

   Om Kim är på baksidan kanske vi inte hör när fröken plingar. 

      Lisa 9år 

Eftersom rasterna slutar på lite olika tider får eleverna själva ta ansvar att lyssna när det 

ringer in igen för lektion. 

5.2.4 Analys 

 

Eleverna upplever rastaktiviteten rolig genom att flera elever säger det. Det finns alltid 

något att göra på den rasten som det är rastaktivitet, ingen behöver gå ensam som en av 

eleverna påpekar. Dysthe (2003) påtalar det sociala samspelet genom dialog med andra. 

I det sociokulturella perspektivet  hävdar Dysthe (2003) att det är genom deltagande 

som lärandet sker, eftersom andra deltagare har olika kunskaper och förmågor främjar 

det lärandet. Eleverna vet att rastaktiviteten inte är på alla skolraster och flera av 

eleverna saknar rastaktiviteten och Kim, när det inte är den rasten. 

 

Det är en elev som uppskattar när de äldre eleverna är med och delta. Att det är positivt 

med att de äldre elever deltar tolkar vi som lärande och utvecklande genom det 

sociokulturella perspektivet.  Genom den närmaste proximala utvecklingszonen kan en 

vuxen eller mer erfaren kompis hjälpa eleven att klara en uppgift eller aktivitet som den 

sedan kan klara på egen hand enligt Lundgren m.fl. (2010). Förutsatt att eleven ligger i 

rätt utvecklingszon för att klara utmaningen. Även Illeris (2007) pratar om lärandet som 

sker i samspel. Den elev som observerar först om det är en ny aktivitet lär sig genom att 

titta hur andra gör innan den själv prövar. Det medför att den eleven känner sig trygg 

med att den kan observera först, för att sedan prova. Om de var tvungna att vara med 

hade denna elev kanske valt att inte delta alls i rastaktiviteterna. 

 

Andra aspekter på deltagande elever är att eleverna får chans att lära känna nya 

kompisar. Brodin & Sandberg (2008) menar att det är viktigt att eleverna kan 

kommunicera med varandra för att kunna skapa kontakt och inte behöva vara ensamma 

på rasten. Vi tolkar att rastaktiviteten skapar tillfällen för eleverna att skapa kontakter 

och nya kompisar. Illeris (2007) tankar om lärandet i samspel faller väl på plats även 

här. 
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Enligt Kroksmark (1987) uppfattas samma fenomen på olika sätt. Vår tolkning är att 

eleverna upplever rastaktiviteten som positiv och tillfälle till gemenskap. Genom att det 

alltid finns något att göra på den rasten som det är rastaktiviteten, ingen behöver gå 

ensam. Att det är olika aktiviteter som eleverna berättar om ser vi också som positivt 

eftersom det gör att det finns större chans att alla någon gång vill delta. 

 

Eleverna berättar att de har inflytande genom att de kan önska rastaktiviteter till 

fritidspedagogen. Brodin & Sandberg (2008) menar att elevers inflytande varierar och 

att det beror på om läraren leder aktiviteten eller om eleverna själva bestämmer. Vår 

tolkning är att just nu är eleverna nöjda med det inflytande de har på rastaktiviteten. 

 

Musiken pratar flera elever om genom att de hör att det är rastaktivitet. Det tolkar vi 

som att eleverna känner sig säkra på att det är rastaktivitet. Vi människor utvecklar olika 

förmågor påtalar Lundgren m.fl. (2010)  till exempel att lösa olika problem och det har 

eleverna skapat genom att lyssna efter musiken. De har skapat en rutin att lyssna när de 

kommer ut från skolbyggnaden, om de hör musik vet de att det pågår en rastaktivitet. 

Någon elev tycker att det är tyst när det inte är musik under rasten. En elev säger att det 

är kul med musiken och det medför att vi tolkar att även rastaktiviteten är rolig eftersom 

musiken tillhör rastaktiviteten. 

 

Platsen där rastaktivitet genomförs på har betydelse för eleverna. Det är några 

respondenter som ser hinder när aktiviteten är på olika platser på skolgården. Att man 

inte hör när fröken plingar för lektion, signalerar att eleverna känner oro att komma 

försent. Brodin & Sandberg (2008) påtalar minnen av meningsfulla platser. Vi tolkar att 

det är viktigt att eleverna kan delta utan att känna oro. Känns det inte tryggt på platsen 

där rastaktiviteten är kanske den aldrig blir meningsfull för eleverna. 

 

5.3 På vilket sätt har den deltagande pedagogen betydelse för 

elevernas upplevelse? 

 

I vår studie ville vi också ta reda på om den vuxne som leder rastaktivitetern har någon 

betydelse för eleverna. Många elever pratar om fritidspedagogen som deltar i 

rastaktiviteterna redan i första intervjufrågan. Vi har två underrubriker som är Den 

deltagande pedagogen ger lugn och skillnaden mellan den deltagande pedagogen och 

rastvärden. 

 

5.3.1 Den deltagande pedagogen ger lugn 

 

Flera elever svarar att de upplever att fritidspedagogen känner dem, genom att han kan 

deras namn. En elev säger. 

 

   Han känner oss bra, det är bra. 

                                       Lisa 9 år 
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Att fritidspedagogen Kim är med och deltar i rastaktiviteten ger lugn. En elev svarar att 

om Kim är bredvid vågar en elev inte ta bollen från någon som är mindre eller någon 

som inte så duktig, när de till exempel spelar fotboll. Vilket kan ske när Kim inte är ute. 

En annan elev svarar att han tycker att det är bra med Kim för man måste inte delta i 

alla rastaktiviteter genom att säga: 

 

   Kim säger att det är ok att hänga vid sidan och kolla. Man måste inte vara med. 

                                 Axel 8 år 

5.3.2 Skillnaden mellan den deltagande pedagogen och rastvärden 

Alla elever berättar att det är skillnad när Kim inte är ute på skolgården. Några svar är 

att de andra rastvärdarna som är ute på rasten hinner inte se och leka genom att berätta: 

   Fröknarna som har reflexväst måste kolla så ingen bråkar. 

                                          Max 9 år 

Eleven från förskoleklassen beskrev i sitt svar hur han tyckte det var bra att det fanns en 

vuxen som både ville och hann leka. 

   Om man inte vet va man ska göra är det bra med en lekig stor som hinner. 

                        Carl 6 år 

En elev svarar att fröknarna måste passa de små barnen. Eleverna uppger att de saknar 

Kim när han inte är ute på rasten. Men när Kim är ute och har rastaktivitet får alla som 

vill vara med. Det är en elev som berättar om när Kim har rastaktivitet betyder det att: 

   Man får alltid vara med. 

                             Siri 8 år 

5.3.3 Analys 

Elevernas upplevelse av den deltagande pedagogen ger lugn. Att han deltar i 

rastaktiviteten medför att eleverna känner trygghet och själva våga delta. Lindqvist 

(2002) påtalar vikten av att den vuxne deltar i leken. Leken är en sociala praktiken, där 

lärandet sker tillsammans menar Dysthe (2003). Läraren ska organisera lärmiljön menar 

Dysthe (2003) genom att anpassa till alla elever samtidigt som de ska vägleda eleverna 

att utvecklas. 

 

Brodin & Sandberg (2008) menar att elever söker sig utomhus för att känna sig obundna 

från vuxna. Eleverna påtalar att rastvärdarna bara kollar de som bråkar och de yngsta 

eleverna på skolan. Vilket signalerar att det finns behov av att det finns en pedagog som 

är där endast för att leka och inte lösa andra konflikter som uppstår under rasten. Genom 

elevernas svar synliggörs att den vuxne som finns med i leken blir viktig för dem. 

Vilket även förde med sig att eleverna vågar leka tillsammans även med de större 

eleverna, och vara trygga i det. Det för med sig att Dysthes (2003) ord om samarbete 

och interaktion för att lärandet ska kunna bli verklighet stämmer även här. 
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5.4 Sammanfattande analys 

 

Sammanfattningsvis har vi kommit fram till att eleverna vet att rasterna i skolan sker 

utomhus på skolgården. Många elever är fysiskt aktiva och leker på rasten. Alla elever 

vet att fritidspedagogen Kim håller i rastaktiviteter, som sker på vissa raster. Det är 

många som har deltagit på rastaktiviteterna. Eleverna vet att det är frivilligt att delta på 

rastaktiviteten. Deras upplevelse av rastaktiviteten är att det ger gemenskap och 

delaktighet. Eleverna upplever att rastaktiviteterna är roliga, men det finns hinder 

genom placeringen av rastaktiviteten. Kim som deltar i rastaktiviteten är viktig och ger 

trygghet för eleverna. Eleverna uppger att han känner alla elever och att han aktivt 

deltar i alla rastaktiviteterna. 

Studiens frågeställningar: 

 Vad är rast för eleverna och vad gör eleverna på rasten? 

 Hur upplever eleverna den pedagogledda rastaktiviteten? 

 På vilket sätt har den deltagande pedagogen betydelse för elevernas upplevelse? 

 

Frågeställningen i vår studie gällande om vad rast är för eleverna och vad de gör på 

rasten har också besvarats. Vi ser tre olika underrubriker som beskriver elevernas 

åsikter om fenomenet rast. Det är Utomhuslek med kompisar, Paus från skolarbete och 

De tveksamma. Eleverna anser att rasten sker utomhus och på rasten leker de 

tillsammans med andra elever. 

En av frågorna handlar om vad de utvalda eleverna anser om den pedagogledda 

rastaktiviteten utomhus. Där framkom tre olika underrubriker ur elevernas svar de är att 

Eleverna upplever gemenskap och delaktighet, Eleverna upplever rastaktiviteten som 

rolig och Eleverna upplever hinder med rastaktiviteten. Eleverna anser sig alltid ha 

något att göra och inte behöver vara ensamma. 

Platsen där den pedagogledda rastaktiviteten pågår skiftar ibland. Någon elev tyckte det 

var ett hinder när det var på fel sida av huset, då hördes inte lärarens pinglande när 

rasten var slut så tydligt. Vilket kunde oroa elever att inte komma i tid till lektionen. 

Musikens betydelse var något som vi inte alls hade tagit med i frågeställningarna. Det 

var däremot något som eleverna beskrev som något positivt. De lyssnar efter var 

musiken kommer ifrån när de går ut på rast och vi tycker att det är tydligt att eleverna 

tycker att musik och rastaktivitet hör ihop.   

På den sista frågan i studien som rör den vuxnes roll i deltagandet är utförligt besvarad. 

Eleverna berättar om fritidspedagogen som leder rastaktiviteterna och hur han deltar i 

lekarna. Någon elev berättar hur bra fritidspedagogen känner eleverna, till och med 

deras namn kan han. Hans medverkan gör att de yngre eleverna vågar delta även när de 

äldre eleverna finns med i rastaktiviteten. 
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6 Diskussion 
 

I detta kapitel diskuteras resultatet och metoden för vår studie. Syftet med vår studie är 

att undersöka hur eleverna upplever den pedagogledda rastaktiviteten under skolrasten. 

Genom intervjuer har vi fått ta del av elevernas egna tankar och synsätt. För att få en 

fördjupning i arbetet undersökte vi även den vuxnes betydelse för elevernas upplevelse. 

 

6.1 Resultatdiskussion 

 

Syftet med vår studie är att undersöka hur eleverna upplever den pedagogledda 

rastaktiviteten under skolrasten. För att få en fördjupning hade vi frågeställningarna: 

Vad är rast för eleverna och vad gör de på rasten? Hur upplever eleverna den 

pedagogledda rastaktiviteten? Samt på vilket sätt har den deltagande pedagogen 

betydelse för elevernas upplevelse. Nu ska vi återknyta till dessa. 

 

Från eleverna framkom det att det finns tre kategorier i hur eleverna upplever rast och 

det var Utomhuslek tillsammans med kompisar, Paus från skolarbete och De 

tveksamma. Vi är medvetna om att leken är viktig för eleverna. I leken utvecklas 

eleverna rikt både gällande kunskap och sociala färdigheter. Det är positivt att flera 

elever svarar lek och utomhus när vi frågade eleverna. Szczepanski (2007) påtalar 

utevistelsens fördelar. Vi har känt oro att vi ser att våra elever på våra arbetsplatser allt 

mer vill vara inomhus och det påtalar även Mårtensson m.fl. (2011) genom att 

utevistelse minskar i samhället. För att locka eleverna till mer utomhusvistelse anser vi 

att rastaktiviteter är ett bra sätt att visa eleverna vad man kan göra utomhus. Det finns 

många aktiviteter inomhus som även kan göras utomhus. Ibland behöver elever hjälp 

med att komma igång och få ideer till lekar eller aktiviteter det kan de får genom olika 

rastaktiviteter som erbjuds. Att bara en elev svarade paus tror vi beror på att de andra 

eleverna tolkar fenomenet rast på ett annat sätt. 

 

Vid analysen av elevernas upplevelse av rastaktiviteten fick vi tre kategorier och det var 

att Eleverna upplever gemenskap och delaktighet, Eleverna upplever rastaktiviteten som 

rolig och Eleverna upplever hinder med rastaktiviteten. Att eleverna är så positiva till 

rastaktiviteterna glädjer oss. Dessutom påtalar Skolverket (2011) att vi skall skapa en 

verksamhet som tilltalar alla och att lekens viktiga del finns med i lärandet. En av 

eleverna i studien stod gärna vid sidan om och iakttog leken i ett inledande skede för att 

senare eller vid nästa tillfälle leken återkom aktivt gå in och delta. Vi tycker det är 

viktigt att eleverna inte tvingas till något utan att de får stöd och hjälp att våga prova. 

Det kanske finns elever som även skulle vilja göra någon pedagogledd rastaktivitet 

inomhus, vilket ju inte denna studie vänt sig till. I början av vår studie sökte vi runt på 

olika skolors hemsidor och tittade på hur utbudet såg ut. Vi fann någon skola där  

skolbiblioteket hade spel och pysselaktiviteter på någon rast. Det är inte helt omöjligt att 

en del elever får ett större utbyte av inomhusaktiviteter, vilket inte heller denna studie 

tog upp. 

 

Vi har erfarenhet av hur det ser ut på raster när det inte finns styrd rastaktivitet. Som en 

elev påtalar finns det elever på rasten som bråkar, stör och skriker. Det finns olika 

orsaker till att det är så, men för några elever kan det bero på att de inte vet hur man tar 

kontakt med andra. Dessutom kan det bero på att de inte vet vad de ska göra och så 

börjar de störa genom att till exempel ta bollen när några elever spelar fotboll. Om man 

har rastaktiviteter som lockar dessa elever kanske andra elever inte bli störda lika ofta. 
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Tankeväckande är det Øksnes (2011) påtalar, att om de vuxna styr upp skolgården också 

fråntar eleverna det enda spelrummet till helt eget inflytande. Det är något som måste 

beaktas. Det är angeläget att skapa förutsättningar för elevernas eget tänkande och 

skapande på rasten. 

 

Vi har under tiden som vi arbetat med vår undersökning förundrats över att det finns så 

få studier och undersökningar som gjorts utifrån barnens perspektiv! Vi lever i ett 

samhälle som värna om barnen och barns rättigheter och därför är det svårt att förstå 

varför så få forskare lyssnar på barnen direkt! 

 

Vid en tillbakablick anser vi frågeställningen som besvarad. Grundtanken i studien 

handlar om elevers upplevelser av den pedagogledda rastaktiviteten. Slutsatsen blir 

därför att eleverna har övervägande positiva tankar och synsätt på den pedagogledda 

rastaktiviteten utomhus. I förlängningen kan förhoppningsvis denna undersökning 

kunna ligga till grund för ett utökat pedagoglett rastaktivitetsutbud, på fler skolor än 

som idag bedriver sådan verksamhet. 

 

6.2 Metoddiskussion 

 

Vi valde kvalitativa intervjuer som hjälpmedel till vår undersökning. Dessa anser vi har 

varit till nytta och gett oss konstruktiva svar. Även Trost (2005) anser att dessa kan ge 

uttrycksfulla svar. Respondenterna och deras vårdnadshavare var också välvilligt 

inställda till att delta i vår undersökning. 

 

Valet av lokal var bra, eftersom fritidshemmet är en känd plats för eleverna. Det 

uppfattades som att flera av respondenterna kände sig viktiga när de fick tala om just 

vad de tyckte om rasterna. 

 

Om vi hade gjort valet att använda enkät istället hade kanske resultatet sett annorlunda 

ut, eftersom svaren då hade varit mindre öppna. För att inte vara för närgående och 

påträngande måste även dessa frågor utformas mycket noggrant, vilket också Bryman 

(2002) betonar. Det hade även gått att kombinera intervju med enkät. 

 

Observationer på raster som är pedagogledda eller helt fria kunde också ha varit ett 

alternativ för att få svar på frågeställningarna. Det hade dock fört med sig ett större 

arbete med att skicka ut missivbrev till samtliga vårdnadshavare och hade blivit svårare 

att hantera. 

 

Urvalet av elever kunde också ha gjorts på något annat sätt, som exempelvis inbjudit 

samtliga elever i en årskurs att delta. Om valet hade kommit att var en enkät och 

därefter intervjuer, hade undersökningen kunnat omfatta fler respondenter. 
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6.3 Pedagogisk diskussion 

 

Förslag till vidare pedagogisk diskussion  skulle kunna vara att dels göra en 

undersökning om rastsituationen på en skola före införandet av pedagogledda 

rastaktiviteter, samt att efter ett år efter införandet av rastaktiviteter komma tillbaka och 

göra en jämförelse vad eleverna tycker. 

 

Det skulle också vara önskvärt att göra undersökningen i ett större omfång med fler 

informanter och även några pedagogers syn på rastsituationen. Men att ändå fortsätta 

med betoningen på att det är elevernas perspektiv som är det intressanta, eftersom de 

informanter som var med i vår studie upplevde det positivt att bli lyssnade på. Det 

skulle även vara intressant att se om upplevelsen av rasten blir annorlunda om 
pedagogen som leder aktiviteten, byts ut regelbundet eller om det är viktigt med 

kontinuitet för eleverna. En intressant vinkling av frågeställningen kunde ha varit att 

studera pedagogledda rastaktiviteter inomhus, exempelvis i ett bibliotek. 
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Bilaga 1 

Frågorna som ställdes till barnen vid intervjutillfället. 

 

1. Vad är rast för dig? 

2. Vad gör du på rasten? 

3. Får du vara med och bestämma aktiviteter? Om ja, vad då? 

4. Finns det pedagogledda rastaktiviteter enligt eleverna? Om ja, vem leder dem? 

5. Vilka brukar du vara med på? 

6. Vad får dig att vara med? 

7. Är det någon pedagogledd aktivitet som du inte är med på? 

8. Vad får dig att inte vara med? 

9. Är det någon skillnad på rasten när någon vuxen är med ute och leker? 

10. Är det något mer du vill berätta? 
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Bilaga 2 
 

Bilaga 2. Missivbrevet som sändes ut till vårdnadshavare 

 
Hej, 

Vi heter Christina Söderlund och Monika Larsson och är lärarstudenter på 

Linnéuniversitetet, Växjö. Vi är nu inne på den sista terminen på programmet, Lärare 

mot fritidshem och ska göra ett självständigt arbete. 

Vårt syfte med vår forskning är hur eleverna upplevelser rasten klockan 10.00 och 

speciellt den pedagog ledda rastaktiviteter. För att fördjupa oss behöver vi intervjua 

elever. 

Därför behöver vi ha er tillåtelse att intervjua ert barn om hans/hennes upplevelse av 

rasten. Intervjun kommer att bandas och behandlas konfidentiellt. Bearbetning och 

hanteringen av materialet sker med sekretess. 

Vi vill att ni som elevens vårdnadshavare skriver på och lämnar in lappen. 

 

Sätt således ett kryss i den ruta som gäller för er del: 

 

 

o Som vårdnadshavare ger jag tillstånd att mitt barn intervjuvas 

 

O S    Som  vårdnadshavare ger jag inte tillstånd att mitt barn intervjuvas 

 

 

 

Datum ………………………………. 

 

…………………………………………………………………………… 

 

 

Vårdnadshavares underskrift/er                   Elevens namn 

 

 

 

Om något är oklart eller om du har ytterligare frågor är du välkommen att höra av dig 

till oss. 

Med vänliga hälsningar 

Christina Söderlund  Monika Larsson 

0730457824   0706495842 
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