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ABSTRAKT 
Studiens syfte är att undersöka hur barnen beskriver med egna ord vad och var de leker 
på skolgården samt att diskutera innebörden av rast.  Barättelserna rör vilka aktiviteter 
som är uppskattade och vad barnen önskar att de får göra på rasten. Därutöver beskriver 
barnen hur deras skolgårdsmiljö och vilka fördelar respektive nackdelar skolgården har. 
Barnen ger uttryck för om rasten ses som viktig för dem själva och vad rasten fyller för 
funktion. Som metod användes kvalitativa semistrukturerade intervjuer och material in-
samlades från två skolor. Min undersökning utgår från ett barns perspektiv på raster. Vi 
vet att fysisk aktivitet är viktig för barns hälsa och ett jämt intag av motion medverkar 
till att barn kan fokusera under lektionstillfällena. Därutöver kan vi anta att barn lär ge-
nom lek och spel på raster. Därför vill jag uppmärksamma rastmiljön genom att göra en 
intervjustudie med skolbarn i lågstadiet. !
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1.  INTRODUKTION  
Det har nyligen uppmärksammats att det är svårt för många friskolor att uppfylla 
krav på vad som är en lämplig skolgård efter barns önskemål, kontra det hälsoper-
spektiv som finns i dagens samhälle.  Idag öppnas skolor som inte ställer särskilt 
höga krav på en stimulerande rastmiljö (Widen, 2013).  

I Lgr11 (Skolverket, 2011) finns inte något specifikt direktiv för rastverksamhet, sko-
lan ska enligt läroplanen kunna erbjuda barnen fysisk aktivitet under skoldagen. I det 
centrala innehållet nämns de positiva aspekterna på fysisk aktivitet och något som 
kan förknippas med rastverksamhet. Varför vi har raster och hur dessa ska utformas 
är dock otydligt i läroplanen. 

Delaryd (2011) skriver att skolgårdarna har blivit mindre, vilket också bekräftas av 
Widen (2013-05-15) som påpekar att friskolor öppnar utan att kunna erbjuda en rast 
miljö som är genomtänkt utifrån fysiska möjligheter. 

Folkhälsoinstitutet (FHI, 2012) och Nationellt centrum  (NCFF, 2012-12-10) för 
främjande av god hälsa hos barn och ungdom anser att alla oavsett ålder bör vara fy-
siskt aktiva minst en halvtimme varje dag, och kan tolkas som minst en intensitet i 
likhet med en rask promenad. Dock påpekar NCFF och FHM att mer och hårdare 
fysisk aktivitet, ger bättre effekt på hälsan. 
  
Folkhälsan (2014) anser att barn, 7-12 år, till och med bör röra på sig minst 2 timmar 
per dag. Folkhälsoguiden (2012) varnar för att stillasittande inte ska vara längre än 
en timme var dag. Att sitta för länge kan medföra en ovana vid fysisk aktivitet, något 
som Liljevall (2012) tar upp i sin motion där hon är för att skolor uppmanar till fy-
sisk aktivitet under skoldagen. Hon menar att uppskattningsvis 50-70 % av dagens 
barn och ungdomar rör sig mindre än rekommenderat, och betonar att det enda stället 
där samhället kan förbättra hälsan hos barn och ungdomar är i skolan, eftersom id-
rottsrörelser under fritiden inte når alla barn. !
FHM (2013-12-16) arbetar för att främja allas hälsa och genom att fokusera på att 
skolan ska bli bättre på att uppmuntra till fysisk aktivitet kommer de med förslag för 
vad som kan vara lämpliga vägar att gå. World Health Organisation (2013) menar att 
det inte bara är sport som bör kategoriseras som fysisk aktivitet, utan även till exem-
pel promenader och/eller lekar. Skolan har enligt Lgr 11 (Skolverket, 2011) som 
uppdrag att erbjuda daglig fysisk verksamhet för skolbarnen och även ansvara för att 
informera om livsstilens betydelse för hälsan. !!
!
!



2. BAKGRUND 
!
I följande avsnitt redovisas tidigare forskning om rasternas innebörd, rasternas akti-
viteter samt skolgårdens fysiska miljö och utformning. 

2.1 Rasternas innebörd !
Studier visar att det finns ett samband mellan fysisk aktivitet och god hälsa som i sig 
kan påverka barnens lärande och koncentration i skolan. (Parrish, Yeatman, Iverson 
& Russell 2012; Holmes, 2012). Därför påpekar författarna att rasterna ses som ett 
sätt att utveckla barnens fysiska aktivitet för att de lättare ska kunna fokusera i klass-
rummet. Ramstetter, Murray, och Garner, (2010) anser att det är viktigt för barnen att 
kunna utvecklas genom fysisk aktivitet på raster, men att det endast kan vara som ett 
komplement för ämnet idrott och hälsa.  Raster hjälper barnen att få ett mönster i 
skolvardagen som gör att barnen blir mer intresserade och motiverade av skoluppgif-
terna. Det finns ett lärande i raster i den fria leken och möjligheter till valfrihet som 
kan göra att barnen utvecklas såväl fysiskt som psykiskt framhäver såväl Holmes 
(2007) som Burriss och Burriss (2011). !
Pellegrini, Blatchford, Kato och Baines (2005) menar att det finns ett samband mel-
lan raster och lärande och önskar att barnen fick fler raster under skoldagen, vilket i 
sig skulle göra skoldagarna längre, men även mer lärorika för barnen.  Författarna 
har i en studie om amerikanska och engelska lågstadieskolor om barnens fysiska ak-
tivitet visat att förekomsten av raster och lekar skilde sig länderna emellan. Ameri-
kanska skolor har bara en rast per dag medan Englands skolor hade två till tre raster 
per dag. En teori var att Englands raster skapade tristess eftersom de skedde frekvent 
och skolgården skapade inte stimulans som ledde till fysisk aktivitet. 
Längden på rasterna har betydelse för vad barnen lär sig och också på vilket sätt som 
de lär sig, anser Dagli, (2012). 
 
Enligt en undersökning där mätningar gjorts med hjälp av accelerometrar som mäter 
aktivitet i rörelserna hos barnen, har det visat sig att förskolebarn inte får tillräckligt 
mycket rörelser under en hel dags vistelse på förskolan (Pagels & Raustorp, 2013). !
Parrish m.fl. (2012) har studerat barns problem med fetma och genom intervjuer med 
barn, får de en bild av vad som orsakar låg fysisk aktivitet på raster. En orsak är 
skolgårdarnas storlek, att de är för små. !
Björklid (2005) har i sin undersökning gjort intervjuer med pedagoger om vad de 
anser att barn lär genom att leka och hur pedagogerna gör för att leken ska tas tillvara 
så att barnen lär sig genom leken. Pedagogerna anser att det mesta av barnens läran-
de sker genom att barnen får fria händer att leka med varandra, eftersom de då lär sig 
att interagera med varandra.  !!



!
2.2 Rasternas aktiviteter 
!
I Dyment, Bell och Lucas (2009) studie studeras vad som är populärt på skolgårdarna 
och det framkommer att det finns olika trender på skolor i Canada och Australien. I 
jämförelsen ingick gröna ytor med platta hårda ytor, såsom asfalt. Det förekom flest 
aktiviteter på gröna ytor både i Canada och i Australien. !
I ytterligare en studie gjord av Dyment, och O'Connell (2002) gjordes observationer 
på skolgårdar i Stockholm, där det visade sig att den mesta aktiviteten förekom på 
asfalterade ytor. Basket var den sport som de flesta barnen använde sig av på en av 
skolorna, medan sandlådor användes mer på en annan skola. Forskarna kunde inte 
fastslå vad som var anledningen till att aktiviteten skilde sig åt mellan skolor.  !
Holmes (2012) studerade barns aktiviteter på skolgårdar och målade linjer på marken 
är till för olika lekar eller spel där elever använder sin kropp och bollar. Linjerna kan 
ha en fördel om det är hårda asfalterade ytor. Även om leken blir styrd av färdiga lin-
jer är det inget bevis på att barn blir mer aktiva, eftersom linjerna bara används i pe-
rioder. !
Holmes (2012) menar att flera av aktiviteterna som barnen ägnade sig åt under ras-
terna inte hade något behov av speciellt utformade platser för just lek. Ytor som kun-
de användas till enkla bollsporter eller hopprep. Yngre barn ägnade sig mest åt 
hopprep. Tafattlekar var även vanliga där det inte heller fanns något specifikt behov 
av hur miljön var utformad utan barnen lekte där det fanns plats att springa. Det var 
mindre vanligt att de yngre barnen stod stilla och pratade med varandra som de äldre 
eleverna gjorde. Det var heller inte lika vanligt att de äldre barnen letade efter någon 
att fysiskt leka med. De yngre barnen spelade mest fotboll medan de äldre dribblade 
mer runtom på skolgården. Bland de äldsta eleverna var det vanligast att spela orga-
niserade lekar där de sköt eller kastade mot ett staket eller en vägg. Det skilde sig en 
del hur aktiva barnen var i början och i slutet av rasterna. De första fem minuterna 
var det mest aktivitet där barn samlades för att organisera sig för att kunna leka till-
sammans.  Hur långa rasterna var påverkade även den fysiska aktiviteten (a.a.). !
Holmes (2012) menar att flera barn sökte sig till ett lugnt ställe där de kunde få vara 
ifred, vilket de kunde finna vid de konstruerade lekställningarna. Dessa lekanord-
ningar utmanade barnen till olika typer av fysisk aktivitet. Den naturliga delen av 
skolgården (buskar, träd, stenar) användes mest, och gjorde att de flesta barnen lekte 
där, vilket blev tydligt i en av skolorna. De andra skolorna hade däremot mindre ytor 
att vara på, men där kunde barnen använda sig av sin fantasi för att utveckla lekar 
som de inte annars kunde göra någon annanstans på skolgården. Barnen sökte sig 
mest till skolgårdens grönområden, där lekar på grund av miljön kunde utformas på 
helt andra sätt. !



Verstraete, Cardon, De Clercq  och  De Bourdeaudhuij (2006) har i en studie under-
sökt barns behov av att bli erbjudna lekmaterial såsom frisbee och jongleringmaterial 
på rasterna för att öka fysisk aktivitet. Studien visade att det blev aningen mer fysisk 
aktivitet när barnen fick tillgång till mer spelmaterial. Det visade sig även att ju läng-
re rast barnen hade desto mer fysiskt aktiva blev de eftersom de då också hann med 
att organisera upp sina lekar. !
Roberts, Fairclough, Ridgers och Porteous (2013) menar att det skiljer sig mellan 
pojkar och flickor i hur många som är med och leker. Flickor leker oftast i grupper 
om två till fyra barn medan pojkar leker i grupper om fem till nio barn. Detta påver-
kar även vilken typ av lek barnen väljer och vilken mängd av fysisk aktivitet som 
barnen får. !
Ta fatt lekar är den vanligast förekommande leken i de yngre åldrarna, det vill säga 
att jaga eller bli jagad menar Pellegrini, Blatchford, Kato och Baines (2005). Denna 
lek används som socialt samspel mellan barnen. Ju bättre barn känner varandra desto 
mer komplexa blir lekarna. Fotboll är även vanligt förekommande och är en lek som 
kan spelas på många olika nivåer. Ju äldre barnen är desto större betydelse har regler, 
kognitiva och sociala aspekter. För att barnen ska lära sig det sociala samspelet i sko-
lan är det därför viktigt att de lär sig förstå spelets regler (a.a.). !
2.3 Skolgårdens fysiska miljö och utformning 
!
En skola bör hänsyn tas till naturen eftersom det är en utvecklande miljö för barns 
socialisering och fysiska aktivitet. Stratton (2005) menar vidare att man kan försvåra 
barns naturliga sätt att konstruera lekar genom att endast erbjuda en artificiell lekmil-
jö. Stratton pekar även på betydelsen av ”naturliga lekplatser" och de stora fördelarna 
med variation i lekplatser, design och miljö vilket i sin tur leder till ökat lärande. En 
skolgård bör vara utformad med möjligheter för rörelse i kombination med lek för att 
fånga barns intresse och motivation till fysisk aktivitet. Viss typ av säkerhet är ett 
krav på lekställningar för att uppfylla en säker lekmiljö (Brink, Nigg, Lampe, 
Kingston, Mootz & van Vliet, 2010; Dyment m.fl 2013). Vissa stålkonstruerade le-
kanordningar bidrar endast med ett sorts rörelsemönster till skillnad från skogens 
möjligheter att på ett varierat sätt erbjuda barnen ett allsidigt rörelsemönster (Burris 
& Burris 2011, Dyment m.fl 2013). !
Stratton (2005) menar att målade streck på skolgårdens asfalterade delar visar på en 
ökad fysisk aktivitet då dessa streck kan användas till spel eller lek och så vidare. 
Burris och Burris(2011) hävdar i sin studie att det finns många skäl till att det är po-
sitivt att röra sig på hårda ytor. Forskarens resultat visar betydelsen av en varierad 
skolgårdsmiljö med ett stort utbud för barns olika intressen som möjliggör större va-
riation av lekar. !
Cele (2006) menar att det finns olika sätt att se på vilken typ av lekyta barn behöver 
för att kunna kommunicera och leka. Cele använde sig av intervjuer, fotodokumenta-



tion samt att låta barnen få måla i sin undersökning. Hon fick fram svar på hur bar-
nen i de svenska och engelska skolorna tyckte om utemiljön. Ett exempel som skiljde 
skolorna åt var att barn i en av de svenska skolorna inte fick klättra i träd för att det 
fanns en risk att de ramlar ner. Däremot var viljan stor hos barnen att klättra i träd. 
Den fysiska utmaningen som barnen blir tvungna att använda är värd känslan av att 
klara av att klättra. Detta stärker barnens självförtroende. När barnen får ta ansvar för 
sig själva får de känslan av självständighet. Barnen ställer sig frågande till de vuxnas 
regler och lyckas kringgå reglerna på ett kreativt sätt eller helt bortse får reglerna. 
Studien visar att barnen har ett behov av att att själva få bestämma vad de ska göra 
(a.a.). 
 
Söderström (2004) hävdar att det finns ett lekområde som uppfyller vissa krav för att 
räknas till trivsam. Hälften av skolorna som ingick i undersökningen hade en trivsam 
utomhusmiljö. Trivseln räknades utifrån undersökningsinstrumentet och var mer än 
hälften av skolgårdar. De skolor med en god trivsel och trivsam utemiljö enligt un-
dersökningens resultat fanns det betydligt mer utevistelse hos barnen än vad motsatta 
skolor hade. Andra forskare (Sobel 2004; Pagels & Raustorp 2013; Ericsson 2003) 
menar att skolor med en mer ”attraktiv lekmiljö” i form av naturliga element, vatten, 
träd buskar, gav barnen större möjligheter till rörelseaktiviteter. Dock visar Mårten-
son (2004) att skolgårdar med mycket gröna platser inte nödvändigtvis gör att barn är 
mer fysiskt aktiva än de skolgårdar med mindre grönområden. !
Mårtensson (2004) har studerat barns fysiska miljö och dess betydelse för lek på för-
skolor i förorten och på landsbygden. Studiens fokusera på förhållandet mellan peda-
gogernas roll i samspelet i leken och hur skolmiljöerna är uppbyggda och vad det 
finns för möjligheter till utomhuslek. Mårtensson skriver att om det finns en miljö 
som är spännande och äventyrlig, kan detta skapa aktivitet på skolgården. Detta kan 
motivera till rörelser ”av fysisk och mental karaktär som gör att leken hämtar sina 
utgångspunkter i omgivningen” (a.a, s108).  Miljön påverkar och stärker barnens 
mentala rörelseinriktning vilket gör att de får en bättre inlevelse i leken som skapar 
spänning. Författaren visar på att nästan vad som helst på en skolgård kan motivera 
till fysisk aktivitet och inspiration till lek. Vädret har även sin påverkan på barnens 
aktivitet och om det börjar snöa är inte resten av miljön så viktig. Vid dessa tillfällen 
kommer snö att fungera som ett naturligt uppsåt till lek. Upphöjningar på skolgården 
gör att barnen leker aktivt med kroppen, likaså är gungorna motiverande till social 
och fysisk aktivitet i hennes observationer (a.a). !
Mårtensson (2004) menar att platser som är byggda för bara en sorts lek kan göra det 
svårt för vissa barn att få fantasin att flöda. Det kan även försvåra barnens kommuni-
kation när alla inte tänker lika. Det syns tydliga begränsningar på platser som är an-
lagda, vilket begränsar fantasifulla lekar. Platser som är till för både äldre och yngre 
barn gör att de äldre barnen kan markera att de inte vill ha de yngre barnen i närhe-
ten.  En del i Mårtenssons (2004) intervjuer tyder på att det skulle vara positivt med 
stort utrymme i på skolgården. Barn behöver utforska och fantisera därför behövs 
rymd på skolgården. !



Mårtensson, Jansson, Johansson, Raustorp, Kylin, och Boldemann, (2014) jämför 
fysiska aktiviteter på platser med grön miljö och icke gröna ytor med hjälp av rörel-
sesensorer. Det visar att det är mer rörelse på platser med grön miljö och skapar stör-
re möjligheter till fantasi och därmed fysisk aktivitet. !
I undersökningen av Dyment m.fl (2013) fick barnen välja om de skulle tillbringa 
rasten inomhus eller utomhus. Det fanns möjligheter att cykla eller putta vagnar på 
gården. På tre av fyra undersökta skolor fanns det mjukt underlag kombinerat med 
hårt medan en av skolorna hade endast hårt underlag och sandlådor. Flera barn före-
drog det mjuka underlaget, som sandlådor eller gräs. Sandlådorna gav ett lugnare in-
tryck än de hårda ytorna och de konstgjorda naturytorna. Om de saknade sandlådor 
kunde barnen ändå anpassa sig efter den miljön som fanns. Gräset inbjöd i större ut-
sträckning till fysisk aktivitet i form av tafattlekar, bollar, balansgång eller hinderba-
na. Flera barn sökte sig till ett lugnare ställe där de kunde få vara ifred, vilket barnen 
fann i de konstruerade lekställningarna. Dessa lekanordningar utmanade barnen till 
olika typer av fysisk aktivitet. I en av skolorna utgjordes den naturliga delen av skol-
gården av buskar, träd, stenar den största delen av skolgården, vilket medverkade till 
att de flesta barnen lekte där. De andra skolorna hade mindre naturliga ytor, men där 
kunde barnen använda sig av sin fantasi för att utveckla lekar som de inte gjorde nå-
gon annanstans på skolgården. De naturliga delar av skolgården var dit barnen sökte 
sig som mest då de kunde leka som säkrast och där leken fann en annan dimension. 
Om skolgården endast har hårda ytor kan streck på marken vara en fördel eftersom 
det kan leda till ökad sysselsättning under raster även om leken är styrd. Nya lekar 
och spel går många gånger i vågor menar Dyment m.fl (2013), eftersom strecken 
bara används i perioder. I sig är det inget bevis på att barn blir mer aktiva över tid 
(a.a.). 

2.4 Barnperspektiv 
!
Arnér (2006) skriver om barnperspektivet och att det sker naturligt för pedagoger att 
inta ett vuxenperspektiv i verksamheten. För att ta ett barnperspektiv måste pedago-
gern aktivt göra sig medveten om att ta ett barnperspektiv. Att hålla kvar vid barnper-
spektivet innebär att tillgodose barns utveckling och att ge möjlighet till barns infly-
tande och delaktighet. !
Qvarsell (2003) visar i sin studie hur barn och vuxna uppfattar verksamheten på en 
förskola. Studiens resultat lyfter fram matt barn och vuxna ser olika på vad som är 
betydelsefullt verksamheten. Barnen vill ha ett större inflytande i val av aktiviteter 
där barnens egna val är i fokus. De vuxna vill ofta styra p.g.a. att trygga barnen så 
mycket som möjligt och att de i själva verket vill barnens bästa. Qvarsell menar att 
det finns en risk att de vuxna ser ur ett vuxet perspektiv för att de vill barnens bästa.  

!
!
!
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3. SYFTE  !
Att röra på sig och att frisk luft är bra framhåller tidigare forskning. En tanke kan 
vara att skicka ut barnen på skolgården så löser dem det själva. Skolgårdarnas ut-
formning skapar möjligheter och barn finner lekmiljöer överallt. För att undersöka 
var och vad barnen leker behöver jag förstå hur barnen uppfattar rast och vad det in-
nebär. 

1. Vilka olika rastaktiviteter beskriver barnen? 
2. Hur uppfattar barn raster? !!
!
!



4. METOD 
!
I följande kapitel beskrivs studiens tillvägagångssätt, urvalsprocess, genomförande 
och bearbetning av det insamlade materialet. Vidare redogörs för en reflektion av 
metoden samt etiska aspekter som jag tagit hänsyn till. 

Att använda intervju som undersökningsinstrument grundades på att det var barnens 
tankar jag ville nå och använde därför öppna frågor i intervjun. Som ett stöd i inter-
vjunVid intervjun användes en intervjuguide. Denna intervjuguide grundas på den 
forskning som presenteras i bakgrunden där vikten av barns fysiska behov lyfts fram 
som positivt för lärande. Anledningen att ställa öppna frågor var att skapa ett så brett 
utrymme som möjligt för barnen att utveckla sina tankar. Därför använde jag mig av 
semistrukturerad intervju där jag utgick från färdiga frågor, men kunde justera följd-
frågorna beroende på vad jag fick för svar (Trost, 2010). 

4.1  Urval 
!
Jag valde att ta med två skolor i min undersökning. På den ena skolan (skola 1) hade 
jag gjort min VFU (Verksamhetsförlagd utbildning) och på den andra skolan (skola 
2) har jag arbetat en tid. Jag fick bra kontakt med lärare och barn vilket underlättade 
när barnen kände igen mig. Det gjorde det lättare att kommunicera och intervjuerna 
kunde ske på ett avslappnat sätt. Av bekvämlighetsurval valdes dessa skolor (Trost,
2010). Det fanns även ytterligare än aspekt som var intressant, skola 1 hade större 
skolgård och färre elever medan skola 2 hade mindre skola och fler elever.  !
Skola 1 !
Skolan var belägen en timme utanför en tätort och skolan hade 100 elever på skolan. 
Skolgården bestod utav två fotbollsplaner, en gräs- och en grusplan. Det fanns två 
basketkorgar. Skolan hade en skog där skolgården var avgränsad med en gärdsgård 
barnen kände till 20 m in i skogen. Runt om på skolgården fanns träd och buskar. Vid 
grusplanen fanns en kulle. På skolgården fanns streck utritade på asfalten som var till 
för olika lekar och bollsporter. Det fanns ett tiotal gungor, en klätterställning, gung-
bräda, linbana samt tre sandlådor. !
Skola 2 !
Skolan var belägen femton minuter utanför en storstad och skolan hade 200 elever. 
Skolgården bestod av en fotbollsplan av konstgräs. Där fanns två mål av trä, fyra var 
mindre och satt på långsidan medan två större satt på kortsidorna. Skolan hade två 
basketkorgar som var belägna på ena sidan, tre gungor varav en kallades ”kompis-
gunga”, en större gunga som fler barn kunde gunga på samtidigt, ett hjul att springa 
på med gummimatta under, två klätterställningar, samt tre sandlådor. På asfalten 
fanns streck som var till för olika lekar och bollsporter.  !



!
4.2  Barnintervjuer 

En väsentlig sak att tänka på vid intervjuer är att barnen måste få känna lugn och  
trygghet. En intervjuare måste utstråla förtroende i barnens ögon. Det är viktigt att 
intervjuerna ske på ett så naturligt sätt som möjligt och att då kliva ifrån pedagogrol-
len när intervjuerna sker rum (Doverborg & Pramling Samuelsson 2000).  

Barn har demokratiska rättigheter och att de blir hörda för vad de känner. Barn kan 
lätt  

bli underförstådda och då inte få sina röster hörda (Qvarsell, 2003). 

4.3  Genomförande 
!
Till en början vände jag mig till handledaren på skola 1 där jag tidigare gjort VFU. 
Därefter skickade jag ut 36 brev till alla föräldrar om tillåtelse för deras barn att bli 
intervjuade. Vid en genomgång av samtliga svar visade det sig att det var 5 stycken 
som hade tackat nej. Därefter åkte jag till skolan för att undersöka vilket klassrum/
grupprum som var lämpligast att genomför intervjuerna i. Klassrummen låg I rad 
längs en korridor i skola 1.  !
Vid de olika intervjuerna fann jag att förskoleklass, årskurs ett, årskurs två och års-
kurs tre var enklast att intervjua utanför deras klassrum. Där fanns det bord och stolar 
som var avskiljt. Årskurs fyra och fem var lättast att intervjua i ett närliggande 
grupprum. Grupprummet var lämpligt då barnen inte blev distraherade av andra barn 
från skolgården och korridoren.  !
Vid intervjutillfället hade jag lagt lego på bordet så att de yngre barnen skulle kunna 
prata samtidigt. Detta kan ha gjort att intervjuerna blivit på ett annat sätt än om jag 
inte hade haft det. De äldre barnen (årskurs fyra till fem) tyckte inte legot var intres-
sant i den mån att de ville bygga med det.  
 
På skola 2 gjorde jag på ett liknande sätt, men där fick jag inte lika många deltagande 
som vid min första skola. 13 av 26 intervjuade jag från förskoleklass. Till en början 
kontaktade jag rektorn som gav mig godkännande att genomföra intervjuer. Eftersom 
det också är min arbetsplats valde jag att inte genomföra intervjuerna på samma av-
delning som jag arbetar utan i parallellavdelningen. Jag fick godkännande att göra 
intervjuer av lärarna i klassen också, vilka uttryckte sig positivt när jag skulle göra 
mina intervjuer.  !
Under intervjun valde jag att välja en plats på avdelningen som gav lugn och ro. 
Några gånger var det ändå en dörr som öppnades eller stängdes och ett barn som inte 
var med i intervjun undrade något. När jag genomförde intervjuerna vid skola 2 val-
de jag att inte använda mig av lego eftersom det distraherade barnens uppmärksam-
het och störde ljudinspelningen.  



!
Samtliga 44 intervjuer tog olika lång tid att transkribera, mellan 5-20 minuter. Det 
inspelat material blev sammanlagt ca: 6 timmar. !
4.4 Analys 
!
Efter samtliga intervjuer transkriberades materialet ordagrant från ljudupptagningar-
na. Det är ordagrant nedskrivet från ljudupptagningarna. I analysen bearbetas inter-
vjusvaren och kategoriserades efter teman. Till att börja med lyssnade jag igenom allt 
material en gång. Därefter lyssnade jag strategiskt igenom allt material en andra gång 
samtidigt som jag antecknade för hand på papper. Ibland var det nödvändigt att gå 
tillbaka i inspelningen för att lyssna igen. När allt material var nedskrivet markerade 
jag det som stämde överens med de frågeställningar jag haft med en överstryknings-
penna, en färg för varje frågeställning. Då kunde jag tydligt se vilken av frågeställ-
ningarna de markerade citaten representerade.  !
4.4 Tillförlitlighetsaspekter  !
Undersökningen bör bygga på stabila och trovärdiga intervjufrågor. När frågorna 
ställs på samma sätt till alla respondenter och att intervjusituationerna ser likadana ut 
blir resultatet pålitligare. Barnens ord är beskrivning av deras verklighet (Trost, 
2010). Patel och Davidson (2004) beskriver validitet som giltigheten och de slutsat-
ser man tagit är sammanhängande med det huvudsakliga syftet. Medan reliabilitet är 
tillförlitligheten i studien, att det som forskaren skriver är relevant och trovärdigt. 
Reliabiliteten betyder att det ska kunna göras en liknande studie med likvärdiga re-
sultat. 

4.5 Forskningsetiska principer 
!
Enligt Forsberg och Wengström (2013) är det viktigt att undersökningar som görs är 
etiska. I fyra av sex artiklar kunde man tydligt se att forskarna hade tagit hänsyn till 
de etiska aspekterna. I de andra två nämndes ingenting om etiska aspekter. Veten-
skapsrådet (2002) menar att det tydligt ska framgå i en undersökning hur urvalet har 
skett. Forskarna ansvarar för att deltagarna får information om studien, utlovas kon-
fidentialitet och informeras om rätten att avsluta sin delaktighet i studien. Konfiden-
tialitet innebär att de som är med i studien inte visas offentligt. Barnen informerades 
innan intervjun att intervjun kunde avslutas när som helst. Ett par intervjuer kortade 
jag ner efter att barnet började bli otåligt eller känt sig otryggt. Data som insamlats 
får enbart användas i forskningssyfte.    

4.6 Metodkritik !
Intervju som undersökningsinstrument är en process som består av att med att skapa 
intervjuschema, Genomföra intervjuer och därefter transkription av materialet samt 



att bearbeta och analysera för att senare bli resultat. Här finns det en möjlighet att 
fritt tolka vad som sägs i intervjun, vilket inte är meningen. Det är viktigt att noga 
analysera ljudinspelningarna och de anteckningar som görs under intervjun. Det bar-
nen talar om spelas in av diktafonen men medan kroppsspråk, om barnet känner sig 
tryggt eller osäkert i intervjusituationen kommer inte med. Därför är det bra att note-
rar och skriva ner under hela intervjun för att senare under transkriberingen kunna 
använda sig av detta för att få en tydlig bild av vad barnen menade.  !
Samtliga barn är överens om att rast är lika med frisk luft. För att konkretisera detta 
ställdes frågan om vuxna och deras raster för att se om det fanns något samband mel-
lan barnens raster och vuxnas raster. Det var ett fåtal barn som kunde förklara att 
vuxna har rast. Annars svarade barnen att träden släpper ut syre och att vinden gjorde 
så att det blev frisk luft.  !
Oftast fanns det dålig insikt eller ingen insikt alls om vad vuxna gör på sina raster. 
Efter frågan varför tror du ni har rast blev tyst ett tag. Det verkar som att barnen inte 
funderar på vad en rast är och varför de har det. !
 !
 !



5. RESULTAT 
!
I följande avsnitt redovisas barnens tankar om rasten då barnen inte är i klassrummet. 
Resultatet innehåller teman som beskriver vad barnen tycker om att göra och varför 
energi är så viktigt för att hålla fokus under lektionerna. Frisk luft är en fråga som 
besvaras av barnen när de vill förklara varför de går ut. Energi har att göra med hur 
barnen förhåller sig till lektionen före och efter rasten. Tiden är hur barnen ser på ras-
ten i längd, om den är tillräckligt lång eller för kort.  

5.1  Frisk luft 
Rasten är något som hör skoldagen till och i barnens beskrivningar framgår att det 
handlar om frisk luft och att själv få bestämma över sin lek. 

5.1.2 Aktivitet !
Barnen svarade utefter vad de ansåg att man kunde göra på rasten utomhus.  !
 Jag - ”Vad tänker du på när jag säger rast?”  
 Elev - ”Vad jag gör ute?” 
 Jag - ”Ja.” 
 Elev - ”Man är ute och kan bestämma vad man vill göra.” !
Det kunde verka självklart för barnet vad man gör på rasten när frågan repeteras. Att 
just bestämma utifrån sig själva var ett sätt att förklara rasten. Självbestämmandet 
var i fokus och det man kunde göra i själva aktiviteten var egentligen inte relevant 
eftersom det sågs som självklart i de flesta intervjuer. Det kunde därför vara svårt att 
hitta lämpliga följdfrågor där barnen svarade konkret vad de gjorde på rasten.  !
5.1.3 Kamratskap 
!
Ett socialt perspektiv återkom ofta i barnens svar. Lekar beskrivs oftast som något 
man gör gemensamt. Är barnen ensamma beskrivs lekande som lugna lekar.  !

Elev - ”Man ska ha någon att leka med. Om man inte har någon att leka med 
vill man låsa in sig på toaletten eller i något rum.” !

För att rasten skulle verka meningsfull nämnde barnen kamratskap. Att inte kunna 
vara med någon skulle göra skoldagen sämre. Vikten av att vara med någon nämndes 
som högst relevant för att skoldagen ska kännas meningsfull. 
5.1.4 Hälsa 
!



Barnen använder sig av ord för att förklara vad det innebär att vara ute och skapade 
en bild av skillnaden mellan utomhus och inomhus. Svaret blir dröjande efter att frå-
gan blir ställd. !

Jag - ”Varför tror du ni har rast?  
(Tystnad) 
Jag - ”Du har aldrig funderat?”  
Elev - ”För man får leka ute och göra ute-lekar och få lite luft.” 
Jag - ”Varför ska ni få luft? Finns det inte luft här inne?”  
Elev - ”Ute finns det mer luft. För att det blåser och så. Om vi stänger fönst-
ret för länge får vi bara denna luften som är här inne.” !

Att leka utomhus och göra utelekar förknippade barnen med att vara utomhus där 
lekarna styrdes av miljön. Även frisk luft diskuteras hur vida det inte fanns tillräck-
ligt med luft inomhus om fönstret var stängt. Att barnen inte får luft om man är inne 
hela tiden förklarades genom att det blåser mer på utsidan. Det återkommer även att 
barnen drar paralleller till naturens förmåga att skapa frisk luft. Därefter brukade sva-
ren leda mer in på aktiviteter som barnen kunde göra på ett specifikt område på skol-
gården.  !
Barnen diskuterar ordet rast och anser att rastens betydelse är frisk luft. Det finns fle-
ra fördelar med att vara ute enligt barnen.  !

Elev - ”Man får ingen luft” 
  

Elev – ”För att vi ska få luft och att vi sitter inne hela dagen.” !
Elev - ”Att ha rast är att få frisk luft. Får man frisk luft mår man mycket bätt-
re och kan sitta stilla längre” !

Här förklarades den friska luften som ett sätt att förbättra hälsan. Ingen ville vara in-
omhus hela dagen för då mår man inte lika bra.  !!
5.2 Energi 

Barnen uttryckte sig med ord och kroppsspråk för att förklara rastens innebörd och 
hur de fick energi av att varit utomhus. Det nämndes att barnen fick en känsla av att 
bli piggare eller gladare efter rasten. Flera barn framhöll att de kunde bli sjuka om de 
var tvungna att vara inomhus ofta. 

5.2.1 Känslor !



Barnen beskrev hur de känner att man blir när de får höra att de inte ska ha rast. De 
förklarar att rasten kan se ut på olika sätt och att känslorna blir förändrade om de får 
höra att de inte ska få rast.  !
 Elev - ”Man hade bara gått under.” !
 Elev - ”Man blir glad.”  
 
 Elev - ” Trist och grått” !
 Elev - ” Annars skulle man bli uttråkad.” !
 Elev - ” Tråkigt, bara var inne göra tråkiga saker och man tröttnar om man  
  aldrig får göra roliga saker ute.” !
 Elev - ” Munnen skulle bli torr och det skulle bli för mycket jobb och man  
  skulle bli trött.” !
Det fanns flera olika sätt barnen beskrev känslor och hur det skulle vara att aldrig ha 
rast. Rasten ses som något högst väsentligt i barnens skolvardag. Att aldrig få göra 
roliga saker ute skulle göra det jobbigt att gå i skolan. Vikten av frisk luft kombine-
rades med att få ny energi. 

5.2.2 Olikheter i vuxnas och barns raster 
!
Barnen likställde inte sina behov med de vuxnas raster. Att ha uppsikt skiljde barnet 
från vuxen. !

Elev - ”Barn får typ leka mycket och vuxna får typ hålla koll och så.” !
För att beskrivna vuxnas rast förklarade barnet vad fröknarna på skolan gör. Det in-
nebar att barnen beskrev lärarnas arbetsuppgifter och inte deras rast. Olikheterna 
barnen talar om beskrevs genom att lärarna sitter i personalrummet, men då pratade 
de om arbetsuppgifter. Vilket i enlighet med rast inte bör handla om. Barnen beskrev 
alltså lärarnas rast i personalrummet i likhet med att lärarna skulle vara i barngrupp. 
Att lärare inte behöver lära sig lika mycket och barn hade andra behov skiljde barn 
från vuxnas raster. !

Elev - ”Barn leker lite mer. Dom vuxna brukar bara går en lite promenad.” !
Elev - ”Barn behöver springa av sig, det behöver inte vuxna. Vuxna har lärt 
sig att sitta stilla.” !
Elev - ”Ja. Min mamma sitter inne på ett kontor och jobbar med datorn hela 
dagen.” !



Elev - ”Jag tror att vuxna klagar så mycket ibland och inte är så glad ibland.” !
Barnen målade upp en bild av hur olika de tror vuxna har det på sitt arbete och var de 
gör för att få frisk luft. Att röra på sig verkar självklart och att vuxna inte har samma 
behov av att röra på sig. Barnen framhöll att det finns vissa tråkigheter med att vara 
vuxen. Att få vuxna att leka är inte det viktiga utan att de rör på sig på något annat 
sätt. Vuxnas rörelse blev inte kopplat till vuxnas arbetsdag såsom barnens rast under 
deras skoldagar. 

5.2.3 Kropp och sinne 
!
Känslan som barnen beskrev genom att aldrig ha rast bekräftades av att allt skulle bli 
stimmigare och att energin de hade i benen behövde försvinna. Även att kroppen hos 
barnen blev fysiskt nersatt beskrevs på olika sätt. Ett barn kunde känna det i benen 
medan ett annat barn kunde känna att det kändes torrt i munnen, eller att man helt 
enkelt blev sjuk menade många barn.  !

Elev - ”Munnen skulle bli torr och det skulle bli för mycket jobb och man 
skulle bli trött. !
Elev - ”Det skulle bli jobbigt för att man måste jobba hela tiden och  
 stimmigare.” !
Elev - ”Tråkigt, ingen frisk luft, kanske inte är så bra, man kan bli trött om 
man inte får frisk luft.”  !
Elev - ”För att man inte ska sitta inne som slavar och jobba hela tiden. Det 
bli så mycket arbete för huvudet och man blir trött och man börjar skaka 
(pojken skakar i kroppen). Om man gör ett fel (pojken imiterar hur man 
somnar) man dunkar i huvudet och ramlar av stolen och tillslut somnar 
man.” 

I barnens beskrivning som beskrevs skolans negativa sidor och vikten av att få möj-
ligheten att röra sig för att senare kunna få energi och motivation till att fortsätta ar-
beta. Det skulle vara tråkigt att gå i skolan och vara meningslöst för kroppen eller 
sinnet hade inte fått motion. 

Rast kunde ses som en belöning enligt barnen och beskrev det genom ord som var 
kopplat till välbehag.  !

Elev -”Skönt när man jobbat färdigt och kan gå ut på rast”. !
Detta beskrev barnen som ett sätt att vilja jobba vidare trots att det kryper i benen. 
Även att det skulle vara en drivande faktor med rast, som en belöning. Att det kunde 
ses som en belöning efter all uppoffring som man gjort under lektionen. 



5.3 Tid !
Det som gjorde det svårt för barnen att leka var begränsade tider, men det var inte 
något övervägande svar för det ena eller det andra. !

Elev - ”Sådär, den är inte jättelång. Matrasten känns längst och de bästa är de 
långa rasterna.” !
Elev - ”Jättelång” !
Elev - ”Oftast för kort”  !
Elev - ”På vintern tar det för mycket tid av rasten att ta på sig överdrag, då 
borde vi få längre rast.” !

Det fanns önskemål om ha längre raster på vintern för att överdragskläderna tog tid 
att sätta på sig. 

5.4 Platser  !
Platserna på skolgården är aldrig bestämda för barnen, inget barn säger sig ha bara 
ett favoritställe. Vissa platser var helt förbjudna, andra tilläts vid vissa årstider eller 
om barnen hade uppnått en viss ålder. !
5.4.1 Ute- och innemiljöer 
!
Barnen beskrev att det finns saker man får göra inne och ute och kopplade det till 
känslor.  !

Elev - ”mm, men det är roligt att var ute för då kan man göra roliga lekar ute 
som man inte får göra inne.” !

Inomhus och utomhus sågs som två olika sätt att beskriva rast på. Rast ute gick före 
rast inomhus även om vädret skulle vara dåligt. Då lekte barnen något som stimulerar 
dem samtidigt som de får värme av leken. I vissa förutsättningar så som regn kunde 
inomhus föredras, men inte något som var av större bemärkelse. Så länge barnen inte 
fryste, lekte dem i alla väder.  !
Barnen beskrev med ord olika sätt att motverka kyla under rasten. !

Elev - ”På rasten då kan man frysa fast oftast är detta varmt och gott. Fast 
man gillar ju mest att leka fightlekar.” 

Det nämndes sällan hur vädret påverkar leken i intervjuerna. Det fanns få kommenta-
rer som tog upp något dåligt med rasterna och vädret nämndes knappt.  



På skolan fanns en regel om att bara tjejerna skulle få ha fotbollsplanen på onsdagar. 
Detta tyckte barnet var bra eftersom då fanns det möjlighet för honom att leka sina 
lekar där.  !

Jag - ”Hur skulle det vara om det bara är killarna fått spela fotboll varje dag? 
Kan du leka dom lekarna då?” 
Elev - ”Nej” 
Jag - ”Nej det blir svårt förstås?” 
Elev - ”För jag vill leka fightlekar och inte spela fotboll. 
Jag -”Men tycker du fotbollsplanen ska användas till bara fotboll eller tycker 
du att man ska blanda lekarna?” 
Elev - ”Blanda.” 
Jag - ”Och det gör man?” 
Elev - ”Det får bara tjejerna göra för att att när det är killar då spelar alla 
bara fotboll så, då får ingen chans att leka fightlekar.” 

Det visade sig att platser på skolgården är riktade till vissa elever. För att motverka 
en segregation mellan flickor och pojkar har man på skolan valt att aktivt motverka 
detta. Det sågs som negativt för killarna, då de inte kunde utnyttja hela rasten och 
hela skolgården. Detta nämndes inte i intervjuerna med flickor.  

5.4.2 Favoritställen och barnens aktiviteter  
Här är de vanligaste ställena barnen nämner som de vill leka på .  

!
 Elev - ”Asfalten och åka kickbike.” !
 Elev - ”Kingplanen är min favoritplats” !
 Elev - ”Sandlådan” !
 Elev - ”Klätterställningen” !
 Elev - ”Fotbollsplanen” !
Eftersom de yngre barnen bara fick vara på ena sidan av skolgården fanns ett intresse 
att få vara på andra sidan med de större eleverna. Ibland svarade eleverna olika typer 
av yta, såsom gräsmatta eller asfalt och vad de helst ville leka där. Kingplanen och 
fotbollsplanen var många gånger en favorit. Dock var det för få kingplaner på skol-
gårdarna enligt eleverna. !!



!



6. DISKUSSION 
!

Utifrån barnens beskrivningar av rasterna framkommer det att barnen tyckte det var 
viktigt med raster. Det nämndes mycket av fysisk aktivitet i barns beskrivningar av 
raster. Att få röra på sig verkade vara en grundtanke till varför barnen ville ha rast. 
Genom att få springa av sig energi kunde de koncentrera sig (Holmes 2012; Parrish 
m.fl. 2012). 

Barnen beskrev att frisk luft var bra och att man bland annat blev piggare, mindre 
trött och fick mer energi på lektionerna. För att förstå begreppet ”frisk luft” var jag 
tvungen att fråga barnen vad de menade. Detta var svårt för barnen att förklara.  I 
samband med frågan fick jag ett par gånger svaret att det handlade om vad naturen 
gjorde och att luften kom från träden. Därför borde det vara av vikt att försöka få en 
miljö som är så lik naturen som möjligt. Även att miljön är äventyrlig bidrar till ökad 
rörlighet. För att motivera till lek och som i sin tur ger fysisk och mental aktivitet 
(Mårtensson, 2004)  

Det uppgavs av många att tröttheten skulle förstöra motivationen för lektionerna om 
rasten togs bort. Under de två tillfällena som intervjuerna genomfördes fanns det snö 
på skolgården, vid ett tillfälle medan det saknades vid det andra tillfället. Av den an-
ledningen nämnde en del barn snö i sina beskrivningar  och andra inte. Mårtensson 
(2004) menar att det blir ett naturligt uppsåt till lek när det finns snö. Detta var 
märkbart under studiens gång. 

6.1 Barns aktiviteter på rasterna  !
På rasten ska det finnas tid till att bara sitta ner och fundera och ta det lugnt om bar-
nen vill. Barnen svarade att det alltid fanns lugn och ro på den ena skolan, medan 
barnen på den andra skolan upplevde att det inte fans någon lugn och ro.  !
En orsak kan vara att barnantalet på skolorna skiljde sig åt. Den ena skolan hade fler 
barn än den andra men skolgårdarna hade ungefär samma storlek. Parris m.fl. (2012) 
nämner i sin undersökning om fetmans ökande statistik pekar på att skolgårdarna är 
för att små och inte erbjuder barnen egna sätt att leka på. Det syntes tydligt i skolan 
med flera barn att många av dem nämnde att de skulle vilja tillbringa mer tid av ras-
terna på fotbollsplanen men att fotbollsplanen nästan alltid var upptagen av de äldre 
eleverna. De äldre eleverna tog mer plats och trängde ut de yngre eleverna från fot-
bollsplanen.. Generellt sett var det fler pojkar än flickor på fotbollsplanen. Fritids-
hemmet hade löst problemet genom att det på onsdagar bara fick vara flickor på fot-
bollsplanen.  

6.2 Pedagogiska implikationer  
!
Barn är anpassningsbara till den yta och miljö som erbjuds under raster. Med urvalet 
av två skolor kan jag ändå se att storleken skiljde sig och så även miljön. Svaren blev 



likvärdiga trots fler barn på mindre yta jämfört med få barn på stor yta. Det som 
krävs är ett stort utbud för att alla barn ska finna sig tillfreds under den tid de inte 
tillbringar ett klassrum. Därför ser jag det som en viktig punkt för alla som är lärare 
att sätta sig in i om miljön påverkar barnens behov. Att lärare är delaktiga i den lek 
och kultur som försiggår på en skolgård är minst lika viktigt. Av resultatet att döma 
skulle inte barn klara av en enda skoldag om inte rasterna fungerar. De vuxna behö-
ver för att förstå barnens behov se ur ett barnperspektiv menar Qvarsell (2003). !
6.3 Fortsatt forskning 
!
Fysisk aktivitet är även nödvändigt för barn, det slås fast i bakgrunden till denna stu-
die. Den svåra frågan och som kräver mer efterforskning är den balansgång av stolek 
på skolgård i frågan om ekonomin och barns utveckling som dagens skolor ställs in-
för; En fortsatt fråga att ställa är; Hur mycket kan skolagårdens yta minska utan att 
det påverkar barnens resultat i skolan? !
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BILAGA 1  
– Intervjuguide 

• Vad heter du? 

Rasten !
-Vad tänker du på när jag säger rast? 

-Varför tror du att ni har rast? 

-Hur tror du det skulle vara om man aldrig hade rast? 

-Är det skillnad på barns och vuxnas rast tror du? Varför? 

-Vad är det för skillnad på fritids och rast? 

!
-Är rasten tillräckligt lång? Hur lång tycker du den ska vara? 
-Vem bestämmer om ni ska ha rast? 
-Vem bestämmer vad man får och inte får göra på rasten? 
-Är det något man inte får göra på rasten? !
 -Har du något favoritställe? Varför? 

-Skulle du kunna beskriva den bästa/roligaste/häftigaste plats du varit på?  

-Tycker du att det finns liknande platser på skolgården? 
-Tycker du att det finns gott om plats på skolgården? Ex. Plats att umgås 
Lugn och ro Plocka blommor Plats för lekar och bollsporter Plats att bygga 
kojor Plats att bara vara  
-Är det något du saknar på skolgården? 

!
!
!
!
!
 !

 !
!
!

!



BILAGA 2 
!
Undersökning om barns perspektiv på rasterna. !
Jag är lärarstudent på Linnéuniversitetet och syftet med denna studie är att undersöka 
hur barn upplever raster. !
Alla uppgifter som är med i studien kommer att behandlas konfidentiellt, vilket inne-
bär att varken skolans eller barnens namn kommer att finnas med i studien. När mitt 
examensarbete är färdigt kommer det att publiceras i databasen DIVA (bibliotekets 
elektroniska publiceringssystem) på internet. Intervjuerna har jag tänkt banda, för att 
bättre komma ihåg vad barnen har sagt. Dessa inspelningar kommer bara jag att lyss-
na på och eventuellt min handledare. Dessa inspelningar kommer efter studien att 
förstöras. Alla som deltar kan när som helst avbryta undersökningen om han/hon inte 
vill vara med.  !!!!
Kontaktinformation 
Student    Handledare 
       
Lars Ljungdahl   Marianne Dahl 
0704096427       
E-post: ll222cm@student.lnu.se marianne.dahl@lnu.se 
!  !
Jag har deltagit i ovanstående information och godkänner att mitt barn får delta i stu-
dien.          

!!!!!!!!!!!
Datum:  !

mailto:ll222cm@student.lnu.se


............................................................................................................... 
Barnets namn: !
…………………………………………………………………………. 
Målsmans underskrift: !
 ………………………………………………………………………….


