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Sammanfattning  

 

Rasten är en outnyttjad lärmiljö inom skoldagen. Där har elever genom tiderna lämnats åt sitt öde. 

De ska klara social interaktion, undvika kränkande behandlingar och få tid till rekreation. Många 

skolor har rastverksamhet för att skapa en bättre miljö på rasterna.  

Syftet med den här studien var att undersöka elevernas egna uppfattning av rastverksamhetens 

påverkan vilket även var studiens frågeställning. Studien är skriven utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv med utgångspunkt utifrån Vygotskijs teori. Han menar att människor lär genom 

interaktion med varandra. Studiens undersökningsmetod är kvalitativ analys, inspirerad av 

fenomenologisk metodansats. Datainsamlingen bestod av observationer och semistrukturerade 

intervjuer med fokusgrupper. 

De slutsatser som studien lägger fram är att eleverna ser en påverkan av rastverksamheten. Dom såg 

tre sätt att påverkas: fysisk, emotionell och kognitiv. Men den som för eleverna var lättast att 

uppmärksamma var den fysiska påverkan. Den emotionella påverkan som egentligen var större var 

de inte medvetna om men nämnde den på många olika vis.  

Studien påvisar att man ska ta tillvara på rasten som lärtillfälle, med vuxna som är där och 

observerar och ger eleverna vägledning och flikar in, då eleven/eleverna behöver stöttning. Vidare 

forskning från studien kan vara hur skolor arbetar med rastverksamhet kopplat till syfte och mål 

samt hur stöd för verksamheten ser ut från ledning. 
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Inledning 
 

Rasterna i skolan har ändrats från hur det var förr (Norlin & Rönnlund, 2017). Tidigare var rasten 

en ostrukturerad och tuff arena för många elever. Lärarkåren hade en annan syn på rasten för bara 

ett par decennier sedan. Detta var elevernas tid då de fick använda sin rast så bäst de själva kunde. 

Vare sig de hade kapacitet till att aktivera sig eller att socialisera sig med andra elever. Det var här 

det skapades grupperingar, hierarki bland eleverna, Darwins teori gällde där de starkare individerna 

tog plats genom att de svagare inte nådde upp till samma starka sidor eller så tog sig de starka den 

platsen genom olika maktspel och härskartekniker. Att se skolgården som ett rum för relationer tar 

Larsson, Norlin och Rönnlund (2017) upp. De anser att det är rimligt att förmoda att denna arena 

har varit en del av elevernas sociala liv, lek, relationer/interaktion. Det är där eleverna har sin egna 

sociala yta. Det är där de genom en längre historia bakåt har fått sköta sina egna regler, skapa sina 

egna relationer utan så mycket inblandning av vuxna. Att få läsa hur deras intervjukandidater under 

flera decennier uppfattar att det inte har funnits någon aktiv vuxen ute på rasten mer än när det har 

varit bråk och konflikter är tråkigt att läsa. Men ändå har man tyckt att lärarna ska ha haft koll på 

skolgården som en hök då något hände. 

Min uppfattning är att fler och fler rektorer och lärare har med tiden förstått vidden av hur viktig 

rasten är för både barnens trivsel och välmående samt hur viktigt det är att få ha en bra ”rast”. Detta 

är elevernas arbetsmiljö och trivs de inte så presterar de inte så bra som de skulle kunna göra. Deras 

rast är lika viktig att den blir avkopplande, chans till rekreation och en bra upplevelse likaväl som 

när vi pedagoger tar våra raster i lärarrummet tillsammans med kollegor. Vi vill ju också ha ett 

trevligt samkväm med kollegorna på skolan. Våra raster uppskattar vi högt och vi vill gärna inte 

vara utan dem. Likaså tänker nog även våra elever.  

I Lgr 11 står det att   

 

“Alla som arbetar i skolan ska medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och 

ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen, aktivt motverka diskriminering och kränkande 

behandling av individer eller grupper” (Skolverket, 2018, s.7).  

 

Rasterna på skolan tar upp bitar av dessa områden. I just rasten så tränas många förmågor som 

läroplanen vill att våra elever ska utveckla. De fem förmågorna samarbete, reflektion, ansvar, 

kommunikation och kreativitet är en del av vad Skolverket (2018) vill att våra elever ska utveckla. 

Det är även viktigt att vi personal på skolan ser varandras styrkor, olika spetskompetenser och 

använder detta till att följa läroplanen i vårt arbete tillsammans.  
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Ett utdrag ur Lgr 11  

 

 ”Gemensamma erfarenheter och den sociala och kulturella värld som skolan utgör skapar utrymme och  

 förutsättningar för ett lärande och en utveckling där olika kunskapsformer är delar av en helhet. Ett 

ömsesidigt möte mellan de pedagogiska synsätten i förskoleklass, skola och fritidshem kan berika elevernas 

utveckling och lärande” (Skolverket, 2018, s 8).  

 

Uppdraget säger att vi i skolan kan nå målen på olika sätt. Pedagogiken är lite annorlunda mellan 

yrkeskategorierna beroende vilken utbildning man har, men vi ska alla arbeta efter målen i kapitel 1 

och delar av kap 2. 

Jag tror att vi bör se även rasten som ett lärtillfälle där eleverna ska tillföras social kompetens 

genom ett informellt lärande. Under ett informellt lärande finns läraren som ett stöd i miljöer där 

eleverna skapar egna erfarenheter. Detta kan ske i exempelvis fri lek eller på rasten (Pihlgren, 

2011). Hon fortsätter även att förklara hur det formella lärandet går till, det är planerat och 

målinriktat. Det skapas i samspel mellan pedagogen och eleverna i skolan. Så organiserad 

rastverksamhet har även ett formellt lärande då syfte och mål finns med i bilden.  

Aspeflo (2015) beskriver att trygghet kan synas på elevernas sätt att ge varandra uppskattning, hur 

de uttrycker glädje samt att de vågar be om hjälp och misslyckas för det är en väg till att få till sig 

mer kunskap. Likaså att vill man ha ett tryggt klimat och en fungerande lärmiljö (både inomhus-

/utomhusmiljö på skolan) måste man skapa relationer till eleverna. Detta skapar goda arbetsallianser 

både för eleven och pedagogen. 

Aspeflo (2015) fortsätter även att förklara hur viktigt det är att försöka skapa positiva relationer runt 

sig. Detta skapar vi genom att göra något tillsammans, man gör något som skapar en positiv 

upplevelse som i sin tur leder till att man får en trivsam och trevlig känsla. Drar man denna 

information mot rastverksamhet så stärker det tron om att har man aktiviteter som fångar eleverna 

så skapar vi positiva relationer. 

 

Just rasten består av 20% av en elevs dag på skolan och man kan använda rasten till att sträva mot 

skolans värdegrundsarbete/likabehandlingsplan som följer Skolverkets riktlinjer. 

 

 ”Alla som arbetar i skolan ska främja elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande över den sociala, 

 kulturella och fysiska skolmiljön” (Skolverket, 2018, kap 2.3 s13). 

 

Lärarna ska även utgå̊ från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för 

sitt arbete i skolan. Rasten är något som de kan ta personligt ansvar för, genom att välja att vara 

med i organiserad rastverksamhet eller utöva egenstyrd lek (Fri lek).  

Rektorns ansvar för sin personal är att ge dem möjlighet till kompetensutveckling som behövs för 

att de ska kunna utföra sitt uppdrag enligt läroplanen (Skolverket, 2018). Det finns alltid behov av 

att lära sig mer om relationsbyggande, konfliktlösning samt samverkansformer som lyfter 

verksamhet.  
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Det är nog av vikt att försöka se skillnader på eleverna då det finns rastpedagoger ute på rasten som 

erbjuder elever aktiviteter där samspel står i fokus och när det endast finns rastvakter som är där för 

att få eleverna att känna sig trygga med att det finns en vuxen ute som de kan vända sig till.  

 

I de flesta fall är det fritidspedagoger som har hand om rastverksamheten på skolorna. Detta låter 

som ett bra ansvarsområde då det i läroplanen för fritidshem står att undervisningen sker mycket 

genom leken. Eleverna ska uppmuntras till att utveckla sin kreativitet och nyfikenhet. De ska kunna 

pröva egna och andras idéer. Allt ska knytas samman till målet att de ska lära tillsammans med 

andra genom lek och rörelse (Skolverket, 2018). Vidare kan man tillägga att fritidspedagogens 

undervisning ska ge eleverna möjlighet att utveckla goda relationer mellan varandra samt att det ska 

ge eleverna trygghet och att de känner att de är en i gänget. Man kan säga att fritidspedagogen lär ut 

social kompetens. 

 

Syfte 

 

Det jag är intresserad av att titta närmare på är om organiserad rastverksamhet ger den positiva 

effekt som de skolor som utövar detta påstår.  Ger det eleverna ett rum att kunna bilda 

relationer/interagera utanför sin ”comfort-zone”? De väljer själva att vara med i en aktivitet och den 

är öppen för alla. När vi har lockat elever från olika årskullar i en gemensam organiserad aktivitet 

där leken bygger på att man behöver samarbeta, prata med varandra, skapar vi då relation mellan 

dessa elever? Är den positiv/negativ? Öppnar vi upp något för ett framtida positivt 

relationsbyggande?  

Syftet med studien är att undersöka elevernas uppfattning om hur rastverksamhet påverkar dem. 

 

Frågeställning  

 

- Hur upplever eleverna rastverksamhetens påverkan?  



 

4 

Bakgrund 
 

Lek och rörelse 

 

I gällande läroplan beskrivs leken på följande sätt:  

 

”Skapande och undersökande arbete samt lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga 

skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. Skolan ska sträva efter att erbjuda 

alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen” (Skolverket, 2018, kap 1 s7). 

 

Enligt läroplanen (Skolverket, 2018) i ämnet idrott vill den att läraren ska sträva efter att eleven ska 

kunna röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang. I årskurserna 1-3 är de grovmotoriska 

grundformerna något man försöker träna på samt att de ska kunna samtala om upplevelser av lek, 

hälsa, natur- och utevistelse. Likaså ska eleverna kunna ha förmågan till att kunna leka enkla lekar 

och danser och deras regler. Detta ska även eleven kunna genomföra i natur- och utemiljö. Det står 

även tydligt att undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla sin förmåga för samarbete 

och respekt för andra. De ska kunna förebygga risker vid fysisk aktivitet. 

Hur kan man definiera lek? Vad är lek? Leken innehåller många beståndsdelar, en del är 

återkommande i sammanhanget.  

Jensen (2013) definierar leken översiktligt med tre punkter: 

 

• Den ska vara rolig eller lustfylld. Eleverna ska känna glädje och uppleva leken som positiv, leken 

ska ge dig någon belöning som t ex gemenskap, känna sig inkluderad.  

• Leken ska vara frivillig och spontan. Det går inte att tvinga någon att leka. 

• Även i leken är processen viktig, inte vad man leker eller målet/produkten. Leker man affär så är 

inte affären det som ska ta över leken utan hur man leker affär. Det är alltså hur man leker som är 

viktigt.  

 

Johansson (2011) förmedlar att lek samt spel är arenor för att lära sig att ta någon annans perspektiv 

och införliva detta i sin personliga sociala bank. Man lär sig att förstå omvärlden lite mer. Du får 

perspektiv från andra medmänniskor. Barnen lär sig att förstå och agera i förhållande till andra. 

Det är skillnad på lek och spel! Ett spel har tydlig struktur och regler att vidhålla sig till och blir 

mycket mer styrt än vad leken är. Rastverksamheter ute på skolorna erbjuder spel i form av bandy, 

fotboll, tennis, etc... skillnader mellan dessa två, lek och spel är att vid spel är det fasta regler som 

styr i vissa situationer. T ex vid fotbollen så blir det straff om en spelare blir fälld av en motståndare 

i straffområdet. I basket måste man t ex vara fem i vardera lag på plan. Det är inget som man själv 

kan hitta på under spelets gång. Spelet är tydligt organiserat och klart i vad som gäller i olika 

situationer. Ju äldre barnet blir desto mindre lek blir det och mer spel. Detta kan ses som en del i 

barnens utveckling då det är av betydande del i det sociala lärandet att kunna utforma gemensamma 

regler, klara av att förhålla sig till dessa samt kunna reglera, diskutera samt tolka reglerna rätt då det 

behövs utifrån situationen, det blir så kallat situationsstyrt (Johansson 2011). 
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Lillemyr (2002) har även han redovisat vad han anser är karakteristiskt för just leken. Även han har 

punkterna som Johansson (2011) har. Han har även andra punkter som definierar leken. I en lek 

skapas det en viss ordning, t ex man kommer överens om ett system med regler. Något som 

Johansson (2011) lyfter är att leken är en förberedelse inför vuxenlivet och att barnen använder 

leken ”som om”. Man låtsas. Barnet är medvetet att det inte är på riktigt utan leken befinner sig 

utanför den verkliga världen.  

Nationalencyklopedins förklaring om lekteorier: 

 

”Barns lek kan vara både lustfylld och plågsam, eftersom den involverar ett mentalt arbete kring sociala 

relationer. Alla slag av lek - rollek, konstruktionslek eller regelverk - kan bedrivas med koncentration och 

engagemang. Utifrån skilda teoretiska traditioner måste barns lek ses som en viktig komponent i barns 

växande. Detta speglas bl. a. i barnpsykiatrins lekterapi och i förskolans till synes paradoxala schemaläggning 

av fri lek”. (http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/lekteorier) 

 

Även i NE så betonas hur viktig leken är för barnens sociala kompetensutveckling.  

 

 

Formellt och informellt lärande 
 

Formellt lärande kan förklaras att vi i skolans värld använder oss av läroplanen. Eleverna är 

medvetna om att de nu ska ”lära sig” saker. Det är kunskaper som de ska kunna då de lämnar vissa 

årskurser. Kunskapsinhämtningen är inte frivillig utan eleverna ska enligt skollagen delta i 

undervisningen (Jensen, 2011). Denna kunskap beskrivs i Hwang och Nilssons (2011) som ”vad-

kunskap”. Det handlar om fakta, veta vad något är eller heter. Inlärning av faktakunskaper kan vara 

svårt att befästa genom att bara läsa det rätt upp och ner. Det gäller att försöka befästa kunskapen på 

något vis. Försöka få in begreppen i ett sammanhang som gör att det blir lättare för individen att ha 

kvar kunskapen/kunskaperna i minnet. Övning och repeterande är viktigt då det gäller inlärning och 

kunskap.  

 

Informellt lärande  

Att få kunskaper genom informellt lärande kräver många gånger att det finns ett intresse från 

individen. När du pratar om informellt lärande står det att man inte går efter någon kursplan, du har 

inget mål eller tidigare utsatt syfte med aktiviteten utan utgår från individens eller gruppens 

situation i stunden. Du tar tillvara på deras intresse och skapar ett lärtillfälle som gynnar din/dina 

elever där och då. Barnet är inte medvetet om att den har lärt sig något och vad man har lärt sig. Det 

skrivs då att informellt lärande är ”implicit” (Jensen, 2011). 

Vidare kan man säga att lärandet sker genom de erfarenheter barnet gör. Där är läraren en viktig 

kugge till att kunna reflektera och snappa upp barnets inlärning. Lärandet är integrerat i de 

vardagliga aktiviteterna. Mycket sker genom imitation, observation av vad andra gör och hur de 

andra kan ses förhålla sig till olika situationer och händelser (Johansson, 2011). Vidare så berättar 

Johansson (2011) i texten hur betydelsefulla förebilder är för det informella lärandet. Det kan vara 

så att de vill vara som sina förebilder som t ex kan vara fiktiva personer men även andra människor, 

som kompisar, föräldrar, lärare, släktingar, äldre skolkompisar. När ledare, pedagoger eller andra 
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anordnare ska försöka skapa dessa informella lärtillfällen så ser de alltid till att de som deltar är där 

för de vill samt att de som vill delta ska få göra det (Klerfelt & Haglund, 2011). Detta moment ska 

ge bra förutsättningar för lärandet utifrån det informella perspektivet.  

 

 

Socialt lärande i leken. 

 

Jensen (2011) menar att genom att se och kopiera andras beteende så är du inne på teorin ”socialt 

lärande”. Du observerar utan att delta i aktivitet. För att kunna använda sig av denna teori så är det 

minst två individer som ska vara inblandade. För att lyckas i det socialalärandeteorin så bör du ha 

uppfyllt några punkter: du ska uppmärksamma alla betydande inslag/delar, du ska minnas dessa 

betydande inslag då du själv ska utföra ditt försök, du ska ha motorisk förmåga att utföra 

handlingen samt att du ska ha motivationen till att göra det. För att uppnå lärandet ska du ha satt 

alla dessa bitar. Du bör ha den kognitiva förmågan som är uppmärksamhet och minne samt 

motorisk förmåga så som muskelträning och koordination (Jensen, 2011). 

Rasten på skolgården är en av många olika lärmiljöer där vi pedagoger ska försöka träna våra elever 

i social kompetens. Larsson, Norlin och Rönnlund (2017) framhåller att det är viktigt att vi ska 

försöka ge eleverna förutsättningar till att de ska utveckla sin kommunikativa förmåga, lösa 

konflikter, lära sig samarbeta och även att de försöker skapa nya relationer och vänner. Det som 

även ska tas i beaktning är att det i dessa stunder inte uppkommer kränkande behandlingar, 

mobbing och uteslutning. Detta ska pedagoger som är ute på raster ha koll på, även de som är 

”rastvakter” och de som har hand om ”rastverksamhet”. Larsson et al (2017) går vidare till att 

betona möten över gränserna. Det som menas är ålder-, köns-, och stadiegränserna. Mötena som 

uppstår mellan gränserna kan ge eleverna flera sociala möten som leder till bättre relationer och ett 

socialt utvecklande.  

Larsson et al (2017) tar vidare upp undersökningar där svenska barn och pedagoger har intervjuats 

om skolgårdens betydelse samt skolgården som en socialt rum. Det som kommer fram är att sociala 

relationer och rastaktiviteter kopplas samman med skolgården. Det som var i fokus var vad de 

gjorde, med vem de gjorde det och vad de hade för material till förfogande. Skolgården är till för 

rast och rekreation samt att de på rasten kan välja vad de vill göra och med vem utan att en vuxen 

lägger sig i. De vuxna ser dock skolgården som en plats för både rast och undervisning.  

Enligt Hwang och Nilsson (2011) lär sig barnen i den gemensamma leken hur regler fungerar och 

de lär sig hantera konflikter, kompromissa. Det är lite av vad man lär sig genom leken. De lär sig 

även att förstå vad och hur andra människor kan känna och tänka. När man leker med jämnåriga 

menar Piaget (i Hwang & Nilsson, 2011) att detta bidrar till att utveckla dessa färdigheter. Det blir 

en bra utveckling för barnen att leka ihop då han tror att föräldrar eller andra vuxna inte når ut lika 

långt. Detta på grund av att barnet i de tidiga skolåren börjar dra sig till jämnåriga kamrater. Man 

kan med andra ord säga att de har en fostrande inverkan på varandra. Ett redskap att använda sig av 

för att förbättra självkänsla, självförtroende är att använda sig av kamratgrupper. Dock ska man ha i 

åtanke att alla kamratgrupper inte är bra. Det finns även negativa erfarenheter av jämnåriga 

kamratgrupper där det utvecklas mobbing och kränkningar.  
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I nioårsåldern börjar barnet att bryta sig ut ur föräldrarbubblan och börjar skrapa på föräldrarnas 

roll. Kompisarna börjar bli viktigare. Den sociala världen börjar vidgas för hen (Hwang & Nilsson, 

2011). Familj och vuxna väljs bort till förmån för kompisarna.  

Johansson (2011) beskriver hur viktiga kompisarna är för barnens inlärning av sociala normer och 

utveckling. Samspelet i gruppen och relationerna inom den är väsentlig för deras sociala 

utveckling/mognad.  

Han beskriver kamratkulturen genom Corsaros definition av vad det är. Det är kortfattat beskrivet 

att barnen skapar varaktiga aktiviteter med gemensamma intressen och skapar föremål som passar 

ändamålet/leken. Detta delas med andra barn och de vill helst inte bli störda av vuxna eller andra 

barn utanför den dåvarande gruppkonstellationen som råder. Detta vill som sagt många barn ha för 

sig själva i sin lilla grupp. De kan ha inställningen av att skulle det komma någon som vill ingå i 

gruppen så skulle det förstöra leken genom att förutsättningarna skulle ändras och hur denne person 

tolkar lekens regler. Gruppen väljer ibland att hitta egna utrymmen/platser där leken är skyddad från 

insyn. Då slipper de bryta gruppkonstellation, regler, gruppens dynamik eller hierarki.  

 

 

Rasten och rastverksamhet  

 

Enligt Jarett i Petersson och Jönsjö (2018) är rasten en viktig del av elevens skoldag, det är där 

eleverna ska finna en del av sin rekreation och återhämtning mellan lektioner och där eleverna ska 

ha valmöjligheter till att välja vad hen vill göra och med vem. Likaså menar han att det är på 

skolgårdens arena som eleverna får känna av konfrontationer som leder till att de utvecklar en del 

förmågor. Det sker genom att eleverna både konfronteras och konfronterar varandra samt lär sig 

tolka situationer utifrån sina sociala erfarenheter. Det bidrar till mer social erfarenhet som i sin tur 

leder till utveckling och ger eleverna en chans till att dela med sig av hur man skapar regler för lek, 

organisera lekarna, respektera regler, använda sig av egna strategier samt gemensamt planera 

strategier, dela med sig av kulturer och praktisera ledarskap samt även att konstruktivt försöka lösa 

konflikter och komma fram till bra lösningar på problem. Men även att lära känna sig själv och hur 

man själv reagerar i olika situationer genom att försöka vara självdisciplinerad i vissa 

konfrontationer.  

Ett liknande resonemang förs av Pellegrini, Huberts och Jones forskning från 1995 (Peterson & 

Jönsjö, 2018). Deras forskning framhåller hur viktig interaktionen på rasten är för elevernas sociala 

och kognitiva utveckling. 

 

Andersson och Stigendal (2014) visar att eleverna själva anser att just friheten i att få välja vad man 

vill göra på rasten är viktigast. Den ska innehålla lek och att det ska vara roligt.  Att hinna koppla 

bort lektionen och skolan under rasten var också en viktig komponent.  
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Frisk (2017) som har gjort en studie om rastens betydelse för elever, redovisar ett kvalitativt resultat 

där eleverna påtalar vilka effekter deras skolas rastverksamhet har på dem. Eleverna menar att de 

lär sig utveckla olika förmågor så som springa, träna muskler, skjuta, sikta och olika tekniker som 

ska passa till aktiviteten. Eleverna ansåg att de lär sig visa hänsyn till sina kamrater samt att de äldre 

lärde de yngre. Även denna studie visade att eleverna tyckte att det var av stor vikt att det ska vara 

roligt. Deras känsla av att vara med på rastaktiviteter är roligt för då får man prova på nya saker 

samt lära känna varandra bättre. En annan påverkan som framkom var att eleverna önskade att det 

var mer rastverksamhet på deras raster. De ville utöka med fler aktiviteter än vad det var i nuläget. 

Men samtidigt tyckte en del elever att det var lite läskigt med de äldre eleverna då de hade 

rastverksamhet ihop. Det framkom under barnsamtalen att fusk inte uppskattades av någon. Men att 

det förekom att en del fuskade och förstörde för resten i laget. 

Frisk (2017) slutsats i sin studie blev att hon tyckte att hela skolan skulle samarbeta kring hur 

rastverksamhetens skulle utformas samt få med eleverna genom att i elevrådet kontinuerligt skulle 

vara involverat. Detta skulle skapa elevinflytande och eleverna kan där påverka rastverksamheten.  
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Teoretiskt perspektiv 

 

Jag har tänk ha den sociokulturella teorin som utgångspunkt utifrån Vygotskijs teori (Säljö 2000), 

vilket innebär att människor lär genom interaktion med varandra. Vi ser på barnen som sociala 

varelser där all utveckling och lärande sker i sociala sammanhang. Säljö (2000) menar att det 

sociokulturella perspektivet rör om hur människor lär och under vilka omständigheter de utvecklar 

kompetenser och färdigheter. Jag vill se hur eleverna lär och utvecklar sina förmågor under 

rastverksamheten. Det är en situation som påverkar eleverna.  

Phillips och Soltis (2014) förklarar Vygotskijs inlärningspotential på ett lättfattat sätt. Han ansåg att 

lärande sker i alla sociala sammanhang. Ett barn har ett ”inlärningspotential”, alltså vad ett barn kan 

prestera under ledning av vuxna eller äldre kamrater. Detta skapade hans kända begrepp ”potentiell 

utvecklingszon”.  

Ser man uppbyggnaden av rastverksamheten på skolorna så innefattar det vuxna och äldre elever. 

Jag kan försöka att utifrån teorin med potentiell utvecklingszon se om eleverna ser någon påverkan 

av de vuxna och andra elever.  

 

 

Tidigare forskning 
 

Samlärande 

 

Johansson (2011) menar att lärande är ett begrepp som handlar om vår förmåga att orientera oss i 

vår tillvaro. Lärandet uppstår i möten mellan individer samt relationer. 

Det han vill påvisa är att lärandet uppkommer vid möten mellan barn och barn samt barn och 

vuxna. Många sätter in begreppet lärande i specifika situationer och speciella miljöer. Han menar 

att frågar vi barnen om var de lär sig saker så nämner de nästan alltid ”skolan”. Då kommer det upp 

det formella lärandet som definieras som att läsa, skriva eller räkna. Men han menar att det ändå har 

kommit mer insikt i att lärande inte bara är formellt utan det informella spelar roll med. Lärandet 

som sker vid möten och interaktion, samspelet mellan individer i olika miljöer. Situationer där 

barnet skapar erfarenhet från en situation eller aktivitet skapar lärande. Detta ökar våra förmågor 

men vi tänker inte i termerna att man har lärt sig något specifikt.  

Det finns ett begrepp som heter ”samlärande”. Begreppen har uppkommit från forskarna Williams, 

Sheridan och Pramling Samuelsson (2000).  

Jag kan alltså i en forskningsöversikt skriven av Williams, Sheridan och Pramling Samuelsson 

(2000) finna ett begrepp som de har kommit fram till: det kan förklaras att barnet lär även av 

varandra men det betyder inte att den vuxne inte behövs, för det gör hen ändå. Det blir samlärande 

och det bidrar till att den vuxne kan lägga energi på de barn som behöver mer stöttning och 
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vägledning. Både barnen och den vuxne bidrar till att utveckla ett bättre lärande. Men även en stark 

vinning i att barnen lär sig att samarbeta. De lyfter flera artiklar som behandlar hur elevers 

studieresultat blir bättre genom kamratsamverkan. Författarna finner flera forskningar där barn 

undervisar varandra och där det påvisar att det leder till positiva teoretiska kunskapsresultat.   

De skriver att det har forskats länge om barns samarbete och hur det enskilda barnet fungerar i 

grupp. I den nyare forskningen har man valt att lägga fokus på interaktionen och det sociala 

samspelet i grupp för att kunna förstå vikten av gruppstorlek, sammansättningen av gruppen, hur 

kommunikation sker osv.   

Det förklaras att barnen lär sig i alla situationer samt att kamraterna bidrar till påverkan. Påverkan 

till lärande. 

Johansson (2011) ger ett förtydligande att det är situationen i vilket de kan de ingå i som styr vad 

barnen lär sig samt hur den sociala atmosfären som råder i gruppen eller mellan två individer är. 

Allt detta påverkar vilket lärande individen tar till sig och hur man väljer att forma kunskapen. 

Johansson (2011) förklarar vidare att hur mycket lärande som uppstår även beror på mognad och 

utvecklingsnivå. Även inom och mellan kulturer och sammanhang. Forskningen visar att barnen 

anpassar sig efter situationens ibland oskrivna eller skrivna regler och rutiner. Det är även spontana 

tillfällen som leder till lärande. Det är bra om de vuxna finns med i samlärande genom att skapa en 

god kamratkultur och för att kunna ha en översyn i hur samspelt sker. Det finns tillfällen där barnen 

utvecklar strategier för att utesluta andra barn och välja vilka som ska få ingå i samspelet.  

 

Vygotskij (Strandberg, 2006) anser att barnet lär sig genom samspel med andra samt att språket är 

en viktig komponent. Han såg gärna att en lärare var där och vägledde barnet, likaså kunde en 

klokare kamrat utföra samma sak som en vuxen. Denna interaktion skapade lärtillfälle och gav 

barnet bästa utvecklingsmöjligheter. Strandberg (2006) skriver att Vygotskij anser att, vill vi att 

barn ska uppföra sig väl måste vi leva som vi lär. Det fungerar inte att lära ut ’hur” vi vill att barnen 

ska uppföra sig utan vi vuxna måste uppföra oss på samma sätt. I samspel med andra utvecklar du 

dig både intellektuellt och socialt. 

 

Kulturell lärandeteori.  

 

Upphovsmannen till denna teori är Tomasello (Jensen, 2011), tillsammans med två andra kollegor. 

De har forskat och utvecklat en teori som bygger vidare från Vygotskkijs (Jensen, 2011) kognitiva 

och sociala syn på lärande.  

Människan har tre grundläggande förmågor som lyfts fram i teorin. 
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• Imitationsförmågan 

• Förmågan att instruera 

• Samarbetsförmåga 

 

Imitationsförmågan hos människan är viktig. Vi ser en tydlig koppling mellan mål och medel för att 

nå målet. Om du ser en kamrat utföra en handling som du inte kan och du ser en vinning i att kunna 

det så ser du en koppling mellan mål och medel. Ser du kamraten bygga en snölykta på ett visst sätt 

som gör att den är stabil och fin att se på, så försöker du titta och imitera hur denne rullar bollarna 

och bygger ihop snölyktan. 

Det händer att man misslyckats med att imitera och därför går miste om att lära sig. Försöket blir 

inte lyckat och då vill människan försöka förklara på annat sätt. Då blir det instruktioner som ska 

hjälpa individen på traven. En vuxen kan med tydliga instruktioner vägleda en annan till det 

uppsatta målet. Men även barn gör detta. Dock inte på samma tillvägagångssätt. Exempel på detta 

återberättades genom att det beskrevs hur två flickor satt och klistrade på paljetter på ett papper. 

Den yngre flickan benämner paljetterna som pärlor och visar osäkerhet på att hon inte vet vad det 

heter. Den andre äldre flickan korrigerar den yngre genom en förtydligande instruktion säga att det 

heter paljetter och visar även upp en paljett för att förtydliga det ännu mer.  

Människan är bra på att samarbeta. Tomasello (Jensen 2011) tror att vi samarbetar utifrån 

altruistiska skäl. Han anser att vi är osjälviska till naturen och att vi därför kan göra saker för andra 

utan att själva vinna något på det. Dock har studier visat att yngre barn har altruistiska skäl men att 

de minskar ju äldre barnet blir. De märker att samarbetet inte gynnar dem själva och kan vända åt 

andra hållet. Att de bara samarbetar då det gynnar dem själva. Men ändå finns de dem som 

samarbetar utifrån de skälen att det är trevligt och att man är mindre självisk till sin natur. Likaså att 

ju äldre man blir så ser man varandras kompetenser och styrkor i olika områden. Man använder sig 

av en sorts arbetsfördelning utifrån sin styrka och vad den är bäst på. För att samarbetet ska fungera 

brukar det uppstå oskrivna och uttalade regler. Sätter man inte gruppens bästa i fokus brukar det 

straffa sig på något vis. Tomasello (Jensen, 2011) tror att det finns lite andra faktorer som påverkar 

samarbetsförmågan. Tillit, att alla medverkande har kunskap om aktuell situation eller mål, samma 

bakgrundskunskaper samt liknande kommunikationsstil. 
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Gruppinteraktioner 

 

Jag har valt att läsa en doktorsavhandling skriven av Maria Heintz. 

Det som fångade mitt intresse i Heintz (2018) avhandling var att det kommer fram i texten hur 

viktigt den sociala interaktionen är. Hur viktig den är för barn. Den påtalar vikten av en god social 

interaktion mellan människor. Fungerar inte det sociala så blir livet lite mer påfrestande. 

 

Enligt Heintz (2018) så sker social interaktion oftast i stora grupper. Hon påtalar även att skolans 

interaktion är av stor vikt av hur barnet mår och hur hen i framtiden bygger sina relationer. Heinz 

(2018) hänvisar till sociolog Ivar Frones teori samt Sunwolf och Laura Leets att just 

relationsskapande för barnen påverkar deras vardag. Barnen lägger ner mycket tid till att kunna ingå 

i en eller flera relationer. Att kunna få inträde till en kompisgrupp är något som blir en positiv 

personlig utveckling för det enskilda barnet.   

Grundskolan som är obligatorisk, är en plats där barn tvingas till att interagera utan eget val.  Den 

pedagogiska personalen är utifrån skollagen och skolans egna inkluderande värdegrund tvungna 

arbeta förebyggande för att det ska skapas sociala interaktioner av god sort. Skolan är tvungen att 

organisera sin arbetsmiljö därefter.  

Hon vill synliggöra relationsbyggandets olika grupprocesser till pedagogerna för att de ska kunna få 

en förståelse för elevernas sociala relationer och kan utifrån den kunskap de får, arbeta utifrån 

skollagen, Barnkonventionen.  

Heintz (2018) bearbetar sin avhandling med grundtanken att barn är kapabla till att skapa sociala 

interaktioner och relationer. De är inte bara beskådare utan är med i interaktionen genom vilja, 

förmåga och önskan.  

Heintz (2018) påvisar att den fysiska miljön i skolan har betydelse för barns möjlighet till social 

interaktion.  

Vuxna och barn har olika uppfattningar om interaktioner. Vad som är uteslutning och inneslutning. 

Barn upplever inneslutningar/uteslutningar i grupper som något normalt medan de vuxna ser 

kränkningar och oönskade beteenden.  

I en sammanfattning av avhandlingen kan man säga att barn är medvetna om att det finns olika 

relationer. Storgruppsinteraktioner, det är gemenskapen och relationerna i skolklassen, 

klasskamrater emellan. Dessa interaktioner är många gånger inte självvalda utan det är interaktion 

som pedagogerna styr över.  Sedan finns det smågruppsinteraktioner, det är en relation som kan 

beskrivas som kompis- eller bästisrelation. Smågruppsinteraktionen bygger på emotionell närhet, de 

känner att de är likasinnade och känner samhörighet. Barnen delar på begreppet klasskompis och 

kompis.  
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Det kommer fram att den emotionella energin i klassrummet är av betydelse för att styra hur 

relationerna fortsätter mellan barn och barn eller barn och vuxen. Har det varit en bra rast med en 

god gemenskap blir det positiv energi i klassrummet. Är det en sämre rast med konflikter så dras 

detta med i klassen och det kan uppkomma spänningar under lektionen. Detta påverkar också 

lärarnas möjlighet att arbeta efter skolans värdegrund.  

Reflektioner som Heintz (2018) kommer med är att lärare och annan personal på skolan behöver se 

till barnens livssituation och dennes individuella förutsättningar då de ska arbeta med en skolklass 

och deras interaktion/relationsbyggande. Förstå vidden av begreppet emotionell energi och vilken 

kraft den har på interaktionen mellan barn och barn samt barn och lärare.  

 

 ”Genom en förståelse för barns interaktion som situationsberoende och hur den emotionella energins bärs med 

 från olika interaktioner kan förståelsen för barns samspel i skolan fördjupas” (Heintz, 2018, s 220). 

 

Min uppfattning av meningen är att pedagoger måste förstå att ett socialt samspel byggs beroende 

på vilken situation barnet befinner sig i samt i vilket sinnestillstånd hen är i. 
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Metod 
 

Val av metodansats 

 

Studiens undersökningsmetod är kvalitativ analys inspirerad av fenomenologisk metodansats. Jag 

vill utgå från människors upplevelse av olika saker och deras syn på verkligheten. Med en 

fenomenologisk infallsvinkel får jag fram människors uppfattningar eller åsikter, attityder och 

övertygelser samt känslor och känslostämning (Denscombe, 2016). Den kvalitativa metoden bygger 

på att all den data som jag samlar in kommer att tolkas och analyseras (Bryman, 2011). 

Då man har en småskalig forskning, alltså inte så många datainsamlingar väljer man att gå in mer 

på djupet. Det är en bra metod då forskningen handlar om sociala situationer och det sociala livets 

svårigheter (Denscombe, 2016). Det är en fördel i mitt kommande arbete att ha denna utgångspunkt 

då jag har tänkt att ha rätt så få intervjuer.  

Infallsvinkeln är inte i första hand intresserad av orsaken utan av hur individen ”upplever” 

händelser, aktiviteter. Även detta blir bekräftat i forskningshandboken som är skriven av 

Denscombe (2016). Jag ska på bästa möjliga sätt beskriva och skildra hur andra människor 

uppfattar och förstår saker och tänk utifrån deras upplevelse. Fejes och Thornberg (2015) beskriver 

fenomenologi som forskningsmetod. Två kriterier beskrivs som grundläggande för att man ska 

kunna besvara en viss typ av kunskapsintresse. Denna metod är avsedd att besvara en viss typ av 

kunskapsintresse. Första kriteriet innebär att kunskapsintresset ska gälla ett fenomen. Exempel på 

detta beskrevs som upplevelsen av stress i sin vardag eller könsroller som har förändrats. Men även 

t ex upplevelsen av att vara blind eller mobbad kan utforskas då det är ett specifikt intresse som 

infaller inom det första kriteriet. Forskningsmetoden har en bred variation av kunskapsintressen 

som gör den användbar inom många forskningsområden, bl a inom pedagogisk forskning. Det andra 

kriteriet innebär att kunskapsintresset ska handla om det mest väsentliga i den utforskade 

upplevelsen. Min studie stöder dessa kriterier. Mitt kunskapsintresse är elevernas upplevelse av 

rastens påverkan, det är ett fenomen. Samt att jag har intresse av att få reda på elevernas mest 

grundläggande och väsentliga upplevelser av rastverksamheten.  

 

Val av datainsamlingsmetod 

 

Mitt val av datainsamling till forskningen är en kvalitativ undersökning. Metoderna som är utvalda 

är observationer samt semistrukturerade intervjuer i grupp. Det kallas för fokusgrupper enligt 

Bryman (2011). Undersökningsmetoden passar mitt arbete då gruppintervjuer uppmuntrar 

intervjukandidaterna till diskussion.  

Det vanligaste sättet att registrera observationer enligt Rubinstein, Reich och Wesén (1986) är helt 

enkelt att bara skriva ner det man ser. Det ena sättet är att skriva ner det då du observerar eller vid 

ett senare tillfälle genom sammanfattning. Du kan även använda dig av inspelning eller bildstöd. 

Jag använde mig av att föra anteckningar under observation tillsammans med fotografering och 

ibland även någon filminspelning. Detta tyckte jag föll in i Rubinstein Reich och Wesén (1986) 
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resonemang att det inte finns en färdig mall över vad som är rätt sätt att observera. Metoden jag 

hade möjliggjorde att jag fick den information som jag behövde till mitt arbete. Jag använde mig 

även av de råd som de tyckte att man skulle tänka på då man väljer observationer. 

Kvale och Brinkmann (2009) menar att utifrån en intervju mellan två personer och deras synpunkter 

frambringar det kunskap inom det valda ämnet som forskaren har. Med just en semistrukturerad 

intervju har jag fokus på min forskning genom frågor som är bestämda men ändå har jag 

flexibiliteten till att ställa följdfrågor i ämnet. Bryman (2011) tar upp att om man ger 

intervjukandidaten lite fria tyglar under intervjun så kan detta leda till mer kunskap i forskningen. 

Tanketrådar som följs upp och relevanta följdfrågor ställs.  

Valet av just fokusgruppsmetoden bygger på Brymans (2011) definition av vad det är. Det första är 

att det är flera deltagare närvarande. Fokus är på samspelet i gruppen och hur de diskuterar 

forskningsämnet. Även att man har valt gruppen utifrån att man vet att de är relevanta till ämnet. 

Kvale och Brinkmann (2009) stärker valet då de förklarar att intervjustilen leder till att man får 

fram mer synpunkter på det som är i fokus för gruppen. Detta tror jag passar min forskning. Innan 

jag sätter ihop en fokusgruppsintervju vill jag genomföra observationer för att kunna välja ut så bra 

kandidater jag kan. Detta ska ske för att jag ska bli försäkrad att de har relevant information att ge i 

intervjuerna. 

En intervjuguide (Se bilaga 1) finns upprättad som jag ska hålla mig till men den är mer som en 

mall och stöd under intervjun, alla frågor ska dock ställas till varje fokusgrupp.  

 

Urval 
 

Skolan som jag har valt att göra min studie på har en organiserad rastverksamhet som har pågått i 

två år. Det är en f-3 skola i ett mindre samhälle. Antalet elever på skolan är ca 250. De elever som 

blev uttagna går i årskurs 2 och har haft rastverksamhet runt sig sedan årskurs 1.  

Intervjukandidaterna var åtta stycken elever som oftast var med i rastverksamheten och kunde då 

bidra med åsikter och tankar. Valet blev ett så kallat målstyrt urval enligt Bryman (2011) då jag vet 

att deras tankar och åsikter var relevanta för studiens syfte och frågeställning. 
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Genomförande 

 

Jag samtalade med ansvarig rastpedagog som hade information om elevernas deltagande i 

verksamhetens. Utifrån den information som jag fick, observerade jag dessa elever vid fem tillfällen 

då de var med i anordnade rastaktiviteter på skolan. På det viset hade jag mitt målstyrda urval. Efter 

samtal med eleverna om de var intresserade av att medverka i min studie så skickades missivbrev ut 

till vårdnadshavarna och de kom tillbaka undertecknade med ett godkännande.  

Första gruppen bestod av tre elever, en elev som skulle ingå var frånvarande. Andra bestod av fyra 

intervjukandidater. Kön är inte relevant i min forskning utan det jag vill lägga fokus på är 

individens upplevelse. Jag hade ordnat en bra lokal där vi inte skulle bli störda och de kunde sitta 

bekvämt under hela intervjun. Bryman (2011) benämner att valet av plats är av betydelse för att 

skapa ett förtroende mellan intervjuaren och intervjukandidaterna. Jag började med att ännu en gång 

förklara syftet med min intervju och vad jag skulle göra med resultaten. Förklarade att jag skulle 

transkribera allt som sades för att sedan försöka hitta gemensamma nämnare eller olikheter 

beroende på vad jag fick fram. Jag berättade att hela intervjun skulle spelas in för att jag skulle 

kunna vara med i diskussionen på ett friare sätt och att inspelningen behövdes till transkriberingen. 

Båda intervjuerna tog ca 50 minuter att genomföra. Under intervjun hade jag även bildstöd för 

eleverna då jag frågade om olika rastaktiviteter som de hade medverkat i. Pga de vetenskapsetiska 

rådens principer (Bryman, 2011) där integritet ska ges intervjuarna samt att skolan ska 

avidentifieras så kan jag inte bifoga bilderna i arbetet. Men jag lägger till en bilaga där 

intervjufrågorna finns med (Se bilaga 1). Jag förde även egna anteckningar under samtalen för att 

ha det som stöd under den fortlöpande intervjun. Efter varje fråga som ställdes och besvarades 

sammanfattade jag vad de hade sagt för att undvika missförstånd. Den första gruppen var mer 

samspelta i diskussionen med varandra och kunde spåna vidare på den andres tankar och svar. Den 

andre gruppen hade två tydliga ledare som var framträdande i mötet. Där var jag tvungen att som 

samtalsledare och intervjuare att bjuda in de andra två som var tystare. Jag lyckades att involvera 

dem i samtalen och diskussionerna tog fart hos alla. Dock var fortfarande ”ledarna” de som pratade 

mest. De kunde ibland även avbryta både varandra samt de mer tystlåtnare då de berättade. Detta 

gjorde att jag förlorade lite information från de intervjukandidaterna som inte var så pratglada.  

När intervjufrågorna var över så sammanfattade jag vad de hade svarat i stora ordalag och frågade 

dem om jag hade uppfattat saker och ting rätt samt om det var något som de ville tillägga. Svaret 

var att de var nöjda och hade inget att tillägga. Jag avslutade mötet med att förklara ännu en gång 

att allt som vi har pratat om blir avidentifierat och att de kan välja att hoppa av studien. Efter att ha 

tackat alla medverkande och att de tog frågorna på allvar och gjorde sitt yttersta så avslutades 

intervjun genom att jag följde dem tillbaka till klassrummet. 

 

Bearbetning av data 

 

Efter de två intervjuerna transkriberades dessa. Därefter följde jag den analysmodell som beskrivs i 

Fejes och Thornbergs (2015). Den bygger på 6 steg. Första steget var att få grepp om det 

huvudsakliga innehållet i intervjun. Genom att läsa igenom transkriberingen flera gånger för att 
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hitta eller avläsa användbart material i texten kunde jag gå vidare till nästa steg. Nästa steg som var 

den andra i modellen var att hitta meningsbärande enheter, det kunde vara enstaka fraser eller 

meningar samt ord. Detta skulle säga något nytt om fenomenet. Den tredje står för att med kort 

beskrivning få fram meningsinnehållet. Därefter som fjärde steget kommer arbetet med att utesluta 

irrelevans till studien och hitta gemensamma nämnare i båda intervjugrupperna. Den femte och näst 

sista steget innebar att jag nu skulle identifiera teman eller kategorier och hitta fenomenens 

”essens”, alltså de teman som var återkommande och oföränderliga. Avslutningsvis innefattar det 

sjätte och sista steget att man ska visa intervjukandidaterna resultatet för att få det verifierat och 

bekräftat. Detta gjorde inte jag då jag under intervjuerna flera gånger bad dem att bekräfta om jag 

hade uppfattat deras åsikter och information rätt.  

 

Vetenskapsrådets etiska övervägande  

 

I min första kontakt med att få godkänt från elevernas vårdnadshavare var jag tydlig med hur alla 

uppgifter skulle behandlas (Se bilaga 2). Det lovades anonymitet och avidentifiering av både elev 

och skola. De medverkande eleverna kunde närsomhelst avbryta sin medverkan. Materialet skulle 

bara användas till denna studie och materialet kommer att behandlas som konfidentiellt. Allt enligt 

de etiska principer som Bryman (2011) anser att det hör en forskning till för att skydda de 

medverkandets integritet. 

I transkriberingen sattes endast intervjukandidaternas förnamn ut men som ändrades helt i 

resultatredovisningen. Detta förklarades också tydligt vid intervjuerna så att de skulle kunna prata 

fritt och känna sig trygga i att de förblev anonyma i forskningen.  

 

 Metoddiskussion 

 

Jag har kritiskt försökt granska min metod och datainsamling genom att följa Fejes och Thornbergs 

(2015) checklista för kvalitativ forskning. Jag anser att min forskningsfråga med syfte och 

frågeställning passar metoden jag valt. Likaså att valet att använda mig av observationer och 

semistrukturerade fokusgrupper passar min forskningsfråga. Jag har argumenterat varför jag har 

valt mina metoder och har förankrat det i teori och i tidigare forskning som passar min studie med 

mål och syfte. Resultatet besvarar min forskningsfråga och jag håller mig till relevanta fakta i 

resultat och diskussion. Beskrivning av hur min data har samlats in och hanteras finns beskrivet. Att 

ha med det forskningsetiska övervägande genom hela arbetets gång gick att hålla. Dock hade man 

velat visa bilder från rastverksamheten för att hjälpa läsaren att förstå en del aktiviteter, men det 

fick väljas bort då det fanns risk med att man då skulle röja vilken skola jag har gjort min studie på 

samt att elevernas anonymitet hade avslöjats. Då min studie är en kvalitativ undersökning så krävs 

det inte så många deltagare för att man ska få fram ett resultat. Min data är upplevelser så som 

känslor, erfarenhet och åsikter men även beteende som hur grupprocesser påverkar. Detta hamnar 

under ett fenomenologiskt forskningsperspektiv.  

Studiens reliabilitet/tillförlitlighet styrs av hur jag som intervjuare förhållit mig under intervjuerna. 

Genom att utvärdera min egen roll i intervjuerna efterhand då jag hade de inspelade kunde jag med 

gott samvete intyga att jag har hållit mig på samma profession i båda fokusgrupperna. Utmaningen 



 

18 

var att låta alla eleverna komma till tals. Jag skulle genom intervjuguiden ställa frågor men 

samtidigt vara öppen för att ställa följdfrågor. Detta ställde krav på att jag klarade av att snappa upp 

följdfrågor och ställa dem så att det passade min forskning. Fejes och Thornberg (2015) diskuterar 

också om forskarens kompetens. Kritiskt och kreativt tänkande. Jag ska hela tiden våga ifrågasätta 

mitt resultat om det är möjligt. Det ska prövas i sin helhet och sammanhang. Likadant att jag 

kreativt ska kunna upptäcka kreativa kopplingar utifrån din datainsamling. Detta tycker jag att man 

får med sig i bagaget då man har arbetat med elever och undervisning en längre tid och på så sätt 

stärker det min kompetens och kvalité som forskare.  

Att transkribera intervjuerna var väldigt tidskrävande.  

Det var en trygghet i att använda analysmodellen då man skulle hitta teman. Det var ett systematiskt 

sätt att arbeta som skapade struktur i skrivandet.  

Det föll bort en elev i ena fokusgruppen. Men de andra tre var så givande i ämnet och de gav mig 

mycket data att analysera.   
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Resultatredovisning  
 

Syftet med detta arbete var att kunna avgöra om eleverna kunde se rastverksamhetens påverkan på 

sig och sina kamrater/omgivning. Utifrån mina intervjuer och observationer ska jag redovisa 

resultatet genom ett antal teman som var genomgående. Det kommer att redovisas elevers tankar 

och excerpt som stärker de olika teman som har kommit upp i resultatet. Likaså får man inblick i 

hur eleverna uppfattar vad påverkan är. 

 

Jag börjar med att redovisa hur skolan har sin organiserade rastverksamhet. 

Skolan som eleverna går på, har organiserad rastverksamhet tre lunchraster på en vecka. Resterande 

raster finns det enbart rastvärdar ute. Under den organiserade rastverksamheten finns det två 

pedagoger som ansvarar för aktiviteter och lekmaterial som ska erbjudas för dagen. Tillsammans 

med två elever ska de tillsammans bedriva aktiviteter och se till att eleverna får en bra och 

aktiverande rast. Därutöver finns det två rastvärdar som ska se över skolgården och vara behjälpliga 

för eleverna vid behov. 

 

Det visade sig tydligt att eleverna hade tre gruppindelningar vad gäller rastverksamhetens påverkan. 

Det var:  

 

• Fysisk påverkan 

• Emotionell påverkan  

• Kognitiv påverkan  

 

Fysisk påverkan 

 

Den fysiska påverkan var hur de använde sig av kroppen på rastverksamheten. T ex att de sprang, 

rörde sig, använde muskelstyrka, balans. De nämnde även ordet hjärngympa. 

Jag frågar eleverna vad de tränar sig på i olika aktiviteterna. Det första de kommenterar är just den 

fysiska påverkan då aktiviteten innehåller rörelse. 

 

”...att.… eh...springa...eh...såhär att springa med något tungt. Vad heter det när man tränar något tungt...då man 

drar något hårt...?”(Hanna) 

 

Kompisen fyller i efter att Hanna slutar och de andra hummar i jakande ton.  

 

 ”- Ja, alltså det är som träning för musklerna...” (Stina) 
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Vid de observationer jag utförde vid olika tillfällen framträdde det tydligt att så är fallet. Fysisk 

påverkan var kondition, styrka och balans. Så det styrker elevernas egna uppfattning om den fysiska 

påverkan. 

Genomgående i intervjuerna dök orden springa, bygga muskler, träna muskler, röra på sig samt 

ordet balansträning. Träning var ett ord som användes ihop med fysisk påverkan.  

På frågan varför rastaktiviteter finns till eleverna på rasterna besvarades det med att det var bl a 

träning.  

 

 ”Ni ville att vi skulle ha roligt. Springa...Få träning” (Hanna) 

 

 ”...att man kanske skulle lära sig någonting...eller mera...lära känna mera...träna...” (Stephanie) 

 

Hannas uppfattning varför rastverksamhet finns, är alltså att eleverna ska få träning. Stephanie som 

var i en annan intervjugrupp ansåg även hon att en påverkan var att man fick träna. 

För dem accocierar de påverkan till träning.  De övriga medverkande styrker detta påstående genom 

att hålla med. Dock så använder de uttrycket träna även i de övriga teman som framträdde. 

De skulle anpassa den fysiska påverkan till aktiviteten. Där kom hjärngympan in, att tex kunna 

anpassa hastighet samt styrka i förhållande till aktiviteten. Vid en fysisk påfrestning ska de kunna 

avgöra hur mycket de ska ta i eller hur de ska balansera för att klara sig.  

Jag citerar mig själv i en fråga. 

 

 ”Hur påverkade leken dig, hur kände du dig…vad gav dig aktiviteten?” (Aneta) 

 

En av eleverna svarar då: 

 

 ”...jag kände att det var bra för min kropp...!” (Stephanie) 

 

Jag bad henne förklara hur hon menade och hon förklarade att det var fysiskt bra för hennes kropp 

att medverka.  

 

Emotionell påverkan 

 

Den känslomässiga påverkan bygger på kamratrelationerna samt dess interagerande sig emellan. 

Man blir påverkad av hur man blir bemött av de andra eleverna i leken. Det skapar känslor som 

glädje, ilska, nedstämdhet, förtrolighet. Trygghet med att ha sin kompis. Ibland leder känslorna till 

insikter som t ex att det inte är viktigt att vinna, det är inte på liv och död. Första målet är att ha kul. 
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En av intervjukandidaterna påtalade att när man förlorar så kommer tanken att det inte är på riktigt, 

det är ingen fara att förlora. 

Min fråga var vilken känsla de har när de skulle vara med i en aktivitet och någon misslyckas. Hur 

påverkad det dem.  

 

 ”…jag blir inte sådär jättearg...men besviken...” (Gurlie) 

 

 ”…oh, jag blir jättearg! (Kayla) 

 

”...och tycker man att någon är dålig så säger man inte det. För då kanske inte den vill göra det mer 

och då kanske det blir en mindre och då kanske det blir svårare för ett lag att få ihop så mycket 

vatten som man behöver.” (Gurlie) 

 

 

I den ena gruppen kom diskussionen in på fusk och hur det påverkade dem själva. Slutsatsen av 

diskussionen blev att de berättar att man inte ska fuska utan hålla sig till regler och ärlighet men 

önskan att vinna får dem till att fuska ibland. Det blir en sorts moralisk påverkan. Genom att de i 

intervjun berättar att man inte ska fuska så tycker jag att de är medvetna om denna moraliska 

påverkan. Således visar observationer att fuskande sker relativt ofta. Vid upptäckt av fusk kan det ta 

tre vägar: de andra blir sura och säger ifrån, den andre påpekar fusket och gör sedan samma fusk 

med ursäkten att ”du gjorde ju så”, den tredje vägen är att visa ilska över den fuskande kamraten 

vilket leder den arga kamraten till att hoppa ut ur leken. 

Efter ett tag under intervjuernas gång framkommer det många känslomässiga påverkan. För att jag 

inte ska ha missuppfattat så återupprepar jag vad de har sagt och bad dem bekräfta att det var rätt 

uppfattning jag hade fått. Ibland hade de svårt att sätta ord på just känslan de kände men klarade av 

att beskriva den så att antingen jag eller de övriga intervjukandidaterna kunde bekräfta. 

Intervjukandidaterna konstaterar att om de känner att en rastverksamhet har varit rolig och att de går 

därifrån glada, så ger det effekten att de vill komma tillbaka till rastaktiviteten. Det sades i båda 

gruppintervjuerna.  
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Utifrån samtalen fick jag fram emotionella påverkansfaktorer som redovisas i tabell 1. 

 

Tabell 1. Faktorer som framgick av emotionell påverkan. 

Positiv emotionell påverkan Negativ emotionell påverkan 

Glädje, samhörighet, gemenskap, tillit, empati, 

smarthet, utöka vänskapsrelationer, trivsel, 

någonstans att ta vägen, välkomnande atmosfär, 

att lyckas, vara stöttande, hålla känslorna i 

schack, lita på sin förmåga, ( jag kan, jag är 

bra)god självkänsla, god självbild, ödmjukhet 

Ilska, besvikelse, dåligt grupptryck, tjurighet, 

avundsjuka, skadeglädje, vinnarinstinkt, 

partiskhet, nedstämdhet/ledsen, att känna sig 

bortvald/ratad, skyldig, besvärande, fuskande, 

dålig självkänsla, dålig självbild., självgodhet,  

 

 

Eleverna hade klart för sig de positiva påverkningarna som rastaktiviteterna gav men hade lite svårt 

att se de negativa effekterna. Men med lite tid till eftertanke så kommer det fram i 

intervjugrupperna en gemensam nämnare. Det är hur man känner sig då man inte får vara i samma 

lag som sin kompis, när man är tvungen att gå över till ett annat lag genom att pedagogen påpekar 

att det behövs för att leken ska fungera. Då tappar de lusten till att vara med. Två orsaker kom fram 

till varför de inte var förtjusta i att bli indelade. Ett var som ovannämnt att de inte hamnade i samma 

lag som sin kompis och det andra var att de ansåg att det andra laget som de inte hamnade i var 

mycket bättre och skulle få övertaget i leken. Fastän de påpekade i alla grupperna att det viktigaste 

inte var att vinna kommer det fram att det till en viss del påverkar dem negativt med att ha känslan 

att vilja vinna. Likadant påtalades det om besvikelse från kamraterna då man ”sjabblar” bort sig 

under leken.  Då kan man känna sig ledsen för att de andra påpekar misstagen samt besviken på sig 

själv att man sviker sitt lag. 

Utifrån mina observationer kunde jag stärka elevernas uppfattning om hur de upplevde indelningen 

av lag. Man kunde avläsa på kroppsspråk att det inte var nöjda med att bli splittrade från sin 

kärngrupp. En del valde att resolut att gå därifrån, andra muttrade och påtalade sitt missnöje men 

accepterade.  

Då det gällde hur de kunde känna och uppfatta varandra i aktiviteten var varierande. Det förekom 

en del ”uppfostrande” mellan dem. Då någon fällde negativa kommentarer fanns det många som var 

snabba med att påtala att det inte är ok att säga så till någon. Likaså kunde de rätta kamraterna 

genom att säga ”hur” man kan säga istället.  

Ett exempel på detta var då aktiviteten var en ”spik-utmaning”. Syftet var att med så få slag som 

möjligt få ner spiken i brädan. Den elev (elev A) som skulle vara behjälplig och hålla i aktiviteten 

var negativ i sin ton och påtalade hur dåligt det gick för en elev som höll på att spika. 
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 ”- Du kommer inte att klara det. Rekordet är på fem slag. Du kommer att missa och slå    

 jättemånga...du blir diskad. Killarna är mycket bättre.” (Elev A) 

 

Där kom en annan elev in direkt med kommentaren att hen skulle vara stöttande och peppa och inte 

säga så som hen har gjort.  

Detta accepterades direkt av den som blev tillrättavisad med repliken -Ja, jag vet. 

Då vi hade en aktivitet där det var en bana utlagd på marken med material som skulle göra att de 

inte skulle nudda mark kunde jag se att elevernas påverkan var som de sa: att man ville hjälpa 

varandra. De var hjälpsamma och hade lag-arbete och ville varandra väl. De ville med 

gemensamma krafter lyckas att ta sig igenom banan. Det styrkte även påståendet att de ibland 

fuskade för att vinna. I detta fall fick man inte nudda marken. Gjorde man det fick man börja från 

början. Men detta ignorerades rätt friskt och man fortsatte mot ändstationen. När man anlände till 

slutet med hela gruppen, var de alla väldigt glada och berättade glatt att de hade klarat hela banan 

utan att tappa balansen eller nudda marken.  

 

En elev förklarade att hen själv inte försöker säga negativa saker då laget inte lyckas så bra eller 

någon i laget har presterat dåligt. Hen försöker peppa till förbättring istället (Empati). En annan 

intervjukandidat sa i stort sett samma sak. Vid misslyckande från kamraten tyckte hon att det var 

bättre att vara storsint och inte gnälla eller säga något negativt. Känslomässig påverkan i detta är ju 

att lära sig att hålla sina känslor i schack och inte brusa upp. 

 

 ”Man kan känna: bättre lycka nästa gång...att man kan vara stöttande istället.” (Gurlie) 

 

Efter lite prat om hur relationer över klassgränserna fungerar på rasten så frågade jag om de hade 

lärt känna någon utanför sin klass. Detta kom upp i min första intervjugrupp. De besvarade frågan 

med att svara ja. Jag frågade då när de lär känna varandra. 

 

 ”...när man står i led...” (Stephanie) 

 

 ”...när man står så...så pratar man med varandra.” (Gurlie)  

 

 ”...när man har samarbete...” (Kayla) 

  

 ”...när man pratar strategi för att man ska vinna...då lär man känna varandra.” (Gurlie) 
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Kognitiv påverkan 

 

Enligt eleverna så lärde de sig någonting i varje rastverksamhet. Nyckelordet i kognitiv påverkan 

var ”samarbete”.  

Något annat som dök upp var strategi, hur man löser uppdraget/uppgiften. Dock så kallar de inte det 

strategi, de säger är att man ska tänka efter före. Men det finns dock de som sa just ordet strategi.  

T ex Gurlie i ovanstående stycke som handlade om relationer. 

En intervjukandidat pratar om när han är med i en stafett där det gäller att flytta över en vattenfylld 

trasa från en balja till en annan balja utan att spilla för mycket vatten från trasan.  

 

 ”...alltså..att tänka på dom andra, om jag typ spiller eller springer...jag måste tänka till vad jag   

 gör innan jag gör det...” (Robin) 

 

Under en observation där leken gick ut på att placera koner i olika färger på tid ser jag hur eleverna 

tillsammans pratar innan startskottet hur man ska tänka. De ger varandra tips på hur man ska göra 

och inte göra.  

Grupperna tyckte även att man lärde sig läsa och träna på siffror och även minnesträning. 

Likaså nämndes ordet lärande ofta i intervjun. De ansåg att de lärde sig olika saker och förmågor.  

 

Intervjuerna påvisade att eleverna hade en positiv bild av sina raster. Har man en positiv bild av 

rasten ser man lättare det som är bra samt tvärtom. Jag kunde då i mina fortsatta intervjuer se om de 

blev mer insiktsfulla på rastverksamhetens påverkan, både negativ och positivt beroende på hur de 

uppfattar sina raster överlag.  



 

25 

Diskussion 
 

Jag kommer i min diskussion att försöka knyta an studiens resultat till tidigare forskning och teorier 

som antingen stärker resultatet eller påvisar avvikelse. Likaså kommer jag att dra slutsatser utifrån 

min inledning, bakgrund och tidigare forskning. 

 

Det som var väldigt intressant jämförelse var hur lika resultaten var från min studie och Frisk 

(2017) studie. Eleverna hade nästan likadana tankar om rastverksamhet och dess påverkan. Både 

mitt resultat och hennes visade att de tyckte att rastverksamheten lärde dem olika förmågor. 

Eleverna menade att de lärde sig fysiska förmågor så som kondition, muskelträning, anpassa sin 

fysiska förmåga efter aktiviteten etc. 

En slutsats man kan dra utifrån min studie är att den fysiska påverkan som eleverna ser kan kopplas 

till formellt lärande. Det formella lärandet i rastverksamheten kan kopplas till kursplanerna i 

läroplanen i idrott för 1–3 där det tydligt står vilka förmågor som skolan ska försöka lära ut och att 

eleverna ska nå. Grovmotoriska grundformer så som springa, hoppa, krypa, klättra etc (Skolverket, 

2018). 

Hwang och Nilsson (2011) förklaring angående att formell kunskap befästs genom övning och 

repeterande, kommer in genom att eleverna var med hela rasten på samma aktivitet om det roade 

hen. Det gav dem möjlighet till repetition och befäste då förmågorna lite mer varje gång. Övning 

ger färdighet.  

I min inledning skriver jag att förr i tiden på rasterna var det mycket djungelns lag och eleverna fick 

klara sig själva då det gällde att försöka hitta lekkamrater och komma in i gemenskaper. I min 

studie på den skola jag har valt, har man uppmärksammat elevernas svårigheter och därför upprättat 

rastaktiviteter för att få bort just den känslan av övergivenhet hos eleverna. Eleverna själva ser 

vinningen i att skolan anordnar rastverksamhet. Detta nämner de i resultatet genom att påtala att 

man har något att göra...om man vill. Eller att man alltid kan gå dit om man inte har något att göra. 

Något som också fångar mig i resultat, tidigare forskning samt annan litteratur är den gemensamma 

faktorn att det är viktigt för eleven att känna att man medverkar på eget initiativ. Leken ska vara 

frivillig och spontan. Detta backar både Jensen (2013) och Johansson (2011) upp. Jag kan även 

anknyta hur viktigt det fria valet är genom att nämna Andersson och Stigendal (2014). Leken ska 

vara rolig och man ska få välja själv vad man ska göra. Heinz (2018) har en upptäckt i sin forskning 

som jag flikar in med, hon ser att eleverna har förmågan att skapa sociala interaktioner och 

relationer genom att vilja, sin förmåga och önskan. På så sätt styrker även detta att eleven ska känna 

att det är av egen fri vilja och inte något påtvingat. Då skapas det positiva lekförutsättningar och 

god personlig utveckling för eleven.  
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En elev svarade ju att det var fysisk bra för hennes kropp att medverka i rastverksamhet. Eleverna 

ser kopplingen genom fysisk påverkan och vad den ger för positiva fördelar. Och vi kan koppla det 

till kursplanerna i idrott där det tydligt står hur viktigt det är med lek och rörelse. Men även att vi är 

skyldiga att erbjuda våra elever daglig fysisk aktivitet (Skolverket, 2018). 

Eleverna själva kan inte sätta ord på det informella lärandet, de har lättare att besvara den fysiska 

påverkan som de får utav rastverksamheten.  

Den känslomässiga påverkan hamnar under det informella lärandet. Johansson (2011) skriver att 

lärandet sker genom de erfarenheter som barnet gör. Och att barnen inte är medvetna om att de lär 

sig. Kopplar jag det till mitt resultat så ser jag att rastens emotionella påverkan är ett informellt 

lärande för eleverna. De kommer till insikter utifrån sina erfarenheter från händelser. Men jag kom 

även fram till att den fysiska påverkan också har ett informellt lärande. Genom imitation och 

observation av varandra kan eleven lära sig att utföra en fysisk aktivitet. T ex hur man tar sig 

igenom en hinderbana på ett smidigt sätt. Pihlgren (2011) säger också att rasten är ett bra lärtillfälle 

för informellt lärande. 

Eleverna ansåg att den självklara påverkan som rastverksamhet gav var fysisk påverkan. Men jag 

kan se att den emotionella påverkan var mycket större. Som jag beskrev i resultatdelen vid 

emotionell påverkan så hade de svårt att sätta ord på hur de påverkades, men efter att ha givit dem 

tid till eftertanke och att gemensamt diskutera så poppade det upp väldigt många. Detta gav mig 

kött på benen till att tycka och se att Larsson et al (2017) har rätt i att rasten är en lärmiljö där vi ska 

träna våra elever i social kompetens. Johanssons (2011) stärker också min tanke på att eleverna 

påverkas av varandra och vilken kamratkultur som råder. Glädje, samhörighet, gemenskap, empati 

leder till lärande i social kompetens, i positiv utveckling. Medan ilska, fusk, vinnarinstinkt, 

grupptryck eller känslan av att bli bortvald som eleverna hade som känsla gav dem en negativ 

påverkan. Detta ger dem enligt Hwang och Nilsson (2011) chansen till att lära sig hantera konflikter 

och kompromisser. Så samtidigt som det är en påverkan som vi inte önskar så ger det eleverna en 

chans till att utveckla förmågor som hjälper dem vidare. Men jag ser en fälla i det då alla elever 

tyvärr inte har förmåga att lösa det själv pga. av olika orsaker. Heinz (2018) menar bl a att det kan 

bero på barnets livssituation och individuella förutsättningar. Då det gäller interaktion och 

relationsbyggande.  

En annan intressant slutsats utifrån elevernas resonemang vad gäller att inte få vara med sin kompis 

i samma lag. De beskrev då att de har två orsaker till varför de reagerar som de gör, ett var ju att 

man ville vara med sin vän medan de andra var att det andra laget var mycket bättre i deras ögon. 

Johansson (2011) beskriver att de anser att leken är förstörd pga att pedagogen har ändrat 

förutsättningarna. Lagkamraten kanske inte tolkar lekens regler på samma vis. Då väljer eleven en 
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egen strategi, att acceptera eller att gå därifrån. Reaktionen från eleverna gör att jag drar slutsatsen 

att det stöder Johanssons (2011) teori om kamratkultur.  

Den negativa påverkan finns uppmärksammad hos eleverna. Deras uppmärksamhet bekräftar 

Larsson et al (2017) att det finns kränkningar, mobbing och uteslutning.  

Rasten är en viktig arena som vi lärare på skolan måste se som ett utvecklingsområde. Då det 

genom olika forskningar och studier tydligt påvisar att rasten innehåller så många områden som är  

av stor vikt för våra elever. Här arbetar de med många olika förmågor så som samarbete, reflektion, 

ansvar, kommunikation och kreation. Mitt arbete visar att eleverna fortfarande har samma 

utmaningar idag som förr i tiden med att försöka platsa in och bli inkluderat och skapa sociala 

relationer. Skillnaden från då och nu anser jag att vi på skolan har insett och vill ge och skapa en 

rast för våra elever där de ska känna trygghet, rekreation på deras villkor och att vi ska leda dem 

mot positiv utveckling, så som Vygotskij i Strandberg (2006) beskriver. Men att vi inte ska ta över 

helt och hållet på elevernas rast. Heinz (2018), Vygotskij i Johansson (2011), Tomasello i Jensen 

(2011), anser alla att barn lär av varandra i alla situationer. Vi vuxna ska dock ha en god överblick 

och komma in som vägledare vid behov. Skolverket (2018) uppmanar oss också till att medverka 

till att utveckla deras känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar. Samt motverka diskriminering 

och kränkande behandling. Då mina elever under intervjun tog upp negativ påverkan och hur de 

väljer att lösa situationer då det uppstår, påvisar att de i många fall behöver vägledning och att valet 

av kamratgrupper med god kamratkultur styr hur bra man löser situationen. För att hjälpa eleverna 

från att bli påverkade negativt känslomässigt samt att i den lärande påverkan visa att man kan lära 

sig att lösa konflikter och samspel på ett bra sätt måste vi ha insyn i deras lek. Men vi behöver inte 

interagera med dem utan kan vara observerande. Så som jag var i fallet med spikduellen. Jag 

uppmärksammade en negativ kommentar men behövde inte lägga mig i diskussionen då jag märkte 

att eleverna kunde lösa det själva. Sedan bidrog även att den som fällde den tråkiga kommentaren 

var väl medveten om att det var fel och accepterade tillrättavisningen. Slutsats: Jag var där, 

uppmärksammade, var medveten om händelsen, såg och hörde att eleverna hade förmågan att lösa 

den själva, så ett självklart val var att inte lägga mig i då det gav eleverna en chans till att utveckla 

sin sociala kompetens.  

Kognitiv påverkan och lärande går lite in i både den fysiska och emotionella påverkan. Det blev en 

kategori då de i sina svar sa att de lär sig. Den var lite svår att ta på. Konkret sa de ju att de lärde sig 

samarbeta, läsa och träna siffror samt minnesträning. Dock är även samarbete ett kognitivt lärande. 

Det blev så tydligt att de tyckte att påverkan var lärande i just detta sammanhanget.  

Positiva relationer skapar trevlig och trivsam känsla hävdar Aspeflo (2015). Eleverna påtalar i 

intervjun att en emotionell påverkan är glädje, samhörighet, trivsel etc. det gör att de vill komma 

tillbaka till rastverksamheten.  
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Slutsats 

 

Vad kan man avslutningsvis säga om min studie? Syftet med forskningen var att undersöka hur 

eleverna uppfattade om hur de påverkades av rastverksamhet. Jag har fått reda på vad de tyckte. De 

uppfattade att den självklaraste påverkan var den fysiska. De upplever att de tränar fysiskt. Tankar 

på att de påverkas emotionellt finns där men de ser inte att de bygger relationer och lär sig olika 

förmågor. Men samtidigt pratar de om att de lär sig att samarbeta, strategier etc. De ser en 

känslomässig påverkan av att vara med, men ser inte i hur stor utsträckning som deras 

känslomässiga påverkan är. Den fysiska påverkan är mycket lättare för dem att identifiera. Den 

lärande påverkan som de känner genomsyrar nog de två första kategorierna. Man lär sig springa 

fortare, man lär sig hantera sina känslor. Samtidigt hade de en väldigt tydlig bild av lärande 

påverkan. De lär sig ju matte i vissa aktiviteter, eller att lära sig strategier. Just att ha strategier 

kräver ju att många förmågor är utvecklade.  

I syftet efterfrågar jag även om rastverksamhet ger eleverna chans till att bilda relationer och utöka 

sin vänskap. Utifrån intervjuerna och sammanställningen så kan jag svara att det ger eleverna chans 

till att utöka sin vänskapskrets, både på eget bevåg samt då de i aktiviteten behöver samtala eller 

bara väntar på sin tur. 

En intressant iakttagelse under arbetets gång var att se hur samstämmiga de olika författarna var i 

begreppen. Likaså hur stor del Vygotskijs (i Strandberg, 2011) teori har i vår läroplan och lärarnas 

yrkesroll med att vara en förebild och vara en hjälpsam hand för våra elever.   
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Vidare forskning 
 

Mitt val av forskningsämne ger mig insikt i hur viktigt det är att vi lärare har kunskap i hur barn 

upplever, tänker och lär. Om vi inte vet hur eleverna upplever vår undervisning så får vi ett svårare 

jobb med att anpassa vårt arbetssätt så att det passar våra elever utifrån deras förmågor. Mitt arbete 

har även givit mig information om att rastverksamhet är en viktig del i skolans arbete med 

värdegrund och att ge eleverna förutsättningar att lära sig social kompetens genom lek. Samt att vi 

vuxna är viktiga på rasterna genom att kunna läsa av de olika interaktionerna som sker på 

skolgården. Och på det viset vara beredd att gå in då det behövs som stöd. Det gäller att inte 

överlåta samlärandet på rasterna enbart till eleverna utan du som ansvarig pedagog ska kontinuerligt 

vara närvarande under dessa stunder av socialt samspel. 

Ett vidare forskningsarbete kan vara att se hur skolorna arbetar med rastverksamhet och vilka syften 

och mål de har samt vilket stöd de får från ledningen. Rastverksamhet är ett relativt nytt påfund 

men det sprider sig runt om i Sverige och många skolor har det. 
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide  

 

• Har ni varit med i pulkarace/disktraserace/inte nudda mark/tärningsstafetten/hemliga stigen 

• Hur gick det till?  

• Vad behövde ni tänka på? Eller vad tror ni att man behöver tänka på i leken för att det ska bli bra?  

• Vad tycker ni att ni tränar på i denna aktiviteten? 

• Hur kan pedagogerna ha tänkt då de valde denna rastaktiviteter till er? Ge mig exempel på vad ni 

tror att de ville uppnå/ha för mål.  

• Vilken effekt hade leken på dig och dina kompisar?  

• Hur kände ni er då ni lekte? 

•  Hur tycker ni att våra lekar/aktiviteter påverkar er? 

• Hur känner (påverkas ni) ni er efter att ni har varit med i rastaktiviteten? 

• De gånger som ni har valt att vara med. Med vem gick ni dit? Själv eller med kompisar? 

• Vågade ni prata med de andra? Från de andra klasserna?  

• Har ni lärt känna någon ny elev genom att vara med? 

• Ge mig två orsaker till varför ni ibland väljer att vara med på rastverksamhetens aktiviteter. 

• Känner ni någon skillnad på hur ni känner er inför rasten då det inte finns och finns 

rastverksamhet? 

• Nämn bra saker med att ha rastverksamhet. 

• Nämn dåliga saker med rastverksamhet. (Försöka att få dem att tänka på ”påverkan” inte ”fysiska 

material eller saknad av vissa lekar) 

• Är det bra eller dåligt med rastverksamhet? Vad är det för dåligt och vad är det för bra? På vilket 

sätt påverkar det dig dåligt? På vilket sätt påverkar det dig bra? 

• Tror ni att ni har påverkats av rastaktiviteten då det gäller att lära känna andra barn från andra 

klasser?  

• Varför har skolan rastaktiviteter? 

• Vad har rastpedagogerna för uppdrag på rasterna? Vad är deras jobb på rasten? 

• Varför tror du att de finns ute på skolgården tre lunchraster? 

• När rastpedagogerna väljer sina aktiviteter. Hur tror du att de tänker då? Varför väljer 

pedagogerna de aktiviteter som de gör? 

• De gånger du har valt att vara med i rastverksamheten. Med vem gick du dit, själv eller med 

kompisar? 

• Vågar du prata med andra elever från andra klasser vid lekarna? 

• Valde du att vara med för att ha något att göra? 

• Ge mig minst två orsaker till varför du ibland väljer att vara med på rastverksamhetens aktiviteter. 

• Hur känner du för att gå ut på rast då det inte är rastverksamhet? 



 

 

• Hur känner du att gå ut på rast då det är rastverksamhet?  

• Har du lärt känna någon ny kompis genom att vara med /tycker du att du har lärt känna andra barn 

genom att vara med i rastverksamhetens lekar? 

• Finns det dåliga saker med att ha rastverksamhet? /Bra saker med att ha rastverksamhet? 

• Hur tycker du att våra lekar/aktiviteter påverkar dig?  

• Hur påverkas du av att ha varit med i rastaktiviteter efteråt? 

• Har ni bra raster?   
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Anhållan om tillstånd för att ert barn kan delta i en undersökning inom ramen för ett examensarbete 

vid lärarutbildningen vid Linköpings Universitet.  

 

 

Hej! 

 

Mitt namn är Aneta Josifovski. Jag är en student från Universitetet i Linköping, där jag håller på att 

avsluta min utbildning till Barn- och Ungdomspedagog. (Dagens utbildning heter Grundlärare med 

inriktning mot arbete i fritidshem).  

Jag ska nu skriva ett avslutande arbete inom lärarutbildningen. Ämnet som jag har valt att forska 

runt är rastverksamhet på skolan samt dess påverkan på eleverna. Syftet är att belysa elevernas lek 

och lärande under rastaktiviteter. I min studie kommer jag att genomföra intervjuer med elever för 

att ta del av deras upplevelser och tankar runt rastverksamheten. 

 

Undersökningen kommer att gå till på följande sätt: intervjuer med ett antal elever på skolan. 

Intervjuerna kommer att spelas in och materialet kommer sedan att transkriberas och analyseras. 

Det kommer även att förekomma observationer av eleverna på deras raster. 

 

Det insamlade materialet kommer bara att användas till forskningens ändamål. Medverkande skola 

och elev kommer att vara avidentifierad, vilket betyder att ingen utomstående kommer att veta vilka 

som har deltagit eller vilken skola som det handlar om i undersökningen. I enlighet med de 

forskningsetiska reglerna som gäller är deltagandet helt frivilligt. Ert barn har rättigheten att intill 

den dag arbetet är publicerat, när som helst välja att avbryta deltagandet. Materialet behandlas strikt 

konfidentiellt och kommer inte att finnas tillgängligt för annan forskning eller bearbetning.  

Det kan även hända att uppsatsen kommer att publiceras digitalt efter att den har blivit godkänd. 

 

Jag skulle vara tacksam om ni väljer att låta ditt barn medverka i denna forskning.  

 

På baksidan av detta papper står det vidare instruktioner angående medgivande från er 

vårdnadshavare. 
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Vad jag behöver från er är att ni som elevens vårdnadshavare skriver under detta brev och skickar 

det med eleven tillbaka till skolan. Sätt således ett kryss i den ruta som gäller för er del: 

 

 

  Som vårdnadshavare ger jag mitt tillstånd att mitt barn deltar i undersökningen. 

 

   

  Som vårdnadshavare ger jag inte tillstånd att mitt barn deltar i undersökningen.  

 

 

 

 

...................................................................................... 

Barnets namn 

 

Samtliga vårdnadshavares medgivande krävs 

 

 

................................................................................................................................................................ 

Vårdnadshavarens namn  Underskrift    Datum/Ort 

 

 

................................................................................................................................................................ 

Vårdnadshavarens namn  Underskrift    Datum/Ort 

 

 

Om ni undrar över något eller har funderingar kring mitt arbete så tveka inte med att höra av dig till 

mig. Mina kontaktuppgifter står längst upp i brevet. 

 

Med vänliga hälsningar 

Aneta Josifovski 

 

Handledare för undersökningen är universitetslektor Anders Magnusson Linköpings Universitet  

Kontaktuppgifter: anders.magnusson@liu.se 


