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Sammanfattning 

För att ta reda på elevers och pedagogers inställning till rastaktiviteter och om de anser att 

det ska förekomma mer styrd verksamhet under skolrasterna genomfördes denna 

intervjustudie av 10 personer från en grundskola (3 erfarna pedagoger och 7 elever, 

årskurs 2-6). Resultatet visar att pedagogerna ansåg att den fördelning mellan fri lek och 

styrda aktiviteter som idag existerar på skolrasterna är lagom och att barnens utveckling 

inte ytterligare främjas av någon förändring med mer styrd verksamhet under rasterna. 

Pedagogerna framhöll att det är viktigt att den fria leken ges utrymme på rasterna men 

också att varje rast ska erbjuda styrd aktivitet. Man poängterade därför vikten av att skolan 

får behålla dagens personalresurser så att de styrda aktiviteter som förekommer på rasterna 

leds av kvalificerade pedagoger. Eleverna för sin del var mer ambivalent inställda, de 

tyckte att lärarna ibland ingriper för mycket i deras rastaktiviteter men huvudsakligen var 

de positivt inställda till en ökning av de styrda aktiviteterna i trygghetsskapande syfte. För 

att under rasterna skapa denna trygghet och kunna erbjuda styrda aktiviteter krävs resurser 

i form av kompetenta och hängivna pedagoger. 

 

Nyckelord: skola, fritidshem, rastaktiviteter, fri lek, styrd aktivitet.  
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Inledning  

Under min utbildning så har jag fått höra hur viktig leken är för barns lärande och 

utveckling. I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 

(Skolverket, 2016, s.9) står angivet att ”skapande arbete och lek är väsentliga delar i det 

aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna 

ska tillägna sig kunskaper”. När det gäller fritidshemmet framförs i litteraturen åsikter 

både för och emot en fri aktivitet, så t.ex. menar Jensen (2013) att barnen på fritidshemmet 

bör vara fria från tid och begränsningar medan Wetterblad (2012) anser att styrd aktivitet 

är viktig och att de pedagoger som jobbar på fritidshem bör ha stor kunskap i att leda och 

styra lekar eftersom detta kan skapa trygghet och gemenskap bland eleverna. När det 

gäller rasterna i skolan anlitas pedagogerna på fritidshemmet ofta som vakter och har 

därigenom också möjlighet att påverka barnens rastaktiviteter under skoldagen. På den 

skola där denna studie genomförs är det huvudsakligen fritidspedagoger som är rastvakter. 

Under VFU och vikariat har jag noterat att det förekommer mycket diskussion bland 

pedagogerna om fri kontra styrd aktivitet just under rasterna. Det gäller inte bara att främja 

utveckling och lärande utan också i minst lika hög grad leva upp till Skolinspektionens 

devis att ”Alla elever har rätt att känna sig trygga i skolan” (Skolinspektionen, 2016). 

Detta tema har också ventilerats i såväl fackpress som dagspress. I Lärarnas tidning 

(Helte, 2013) berättar fritidspedagogen Magnus Almén att han som rastaktivist, vilket är 

ett komplement till den traditionella rastvakten, är starkt engagerad i att inspirera och 

planera för lustfyllda aktiviteter för barnen på deras raster inte minst för att försöka 

motverka otrygghet t.ex. mobbning på rasterna. I Norra Skåne (Höjendal, 2017) beskrivs 

hur man med hjälp av olika rastaktiviteter på flera av skolorna i Hässleholms kommun har 

minskat problemen med konflikter och utanförskap, vilket också intygas av såväl 

fritidspedagog som rektor. 

Motivet för denna studie är att närmare ta reda på såväl pedagogers som elevers 

synpunkter angående rasternas innehåll, det vill säga skall rasterna huvudsakligen bestå av 

fri lek eller skall de omfattas av mer lärarstyrda aktiviteter. Vad finns det för fördelar 

respektive nackdelar med dessa olika alternativ? Skiljer sig uppfattningen mellan barn och 

pedagoger? Vad säger aktuell litteratur? 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att närmare ta reda på såväl pedagogers som elevers 

uppfattningar angående aktiviteter under skolrasten och hur de motiverar sitt 

ställningstagande. 

  

Hur anser pedagoger och elever att rasterna ska organiseras? 

Vad finns det för fördelar respektive nackdelar med dessa olika alternativ enligt pedagoger 

och elever? 

Skiljer sig uppfattningar mellan barn och pedagoger? 
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Bakgrund 

I denna bakgrund gör jag en genomgång av litteratur som kan kopplas till skolrasten och 

fria respektive styrda aktiviteter under denna rast. 
 

Rasten 

Vad är rast? I Svenska akademins ordlista (2015) anges att rast är vila, paus och i Svensk 

ordbok (2015) står att rast är kortare arbetsuppehåll i skolan. Man måste dock vara 

medveten om att det i skolan är en stor skillnad mellan lärarnas och elevernas raster. 

Lärarnas raster är reglerade av arbetstidslagen (Arbetsmiljöverket, 2015) och 

lärarförbundet poängterar att lärarna inte ska blanda ihop skolans rast med sin egen 

lagstadgade rast (Lärarförbundet, 2013). Elevernas rast är däremot inte alls reglerad på 

samma sätt och finns inte ens beskriven i skollagen, detta trots att cirka 1/5 av skoldagen 

utgörs av rast och om man lägger ihop alla veckans raster motsvarar detta tidsmässigt 

ungefär en skoldag (Jonsson, 2012). Barnkonventionen (1989, s 28-29) tar däremot upp 

barnens rätt till rast och vila och i artikel 31 står att ”Konventionsstaterna erkänner barnets 

rätt till vila och fritid, till lek och rekreation anpassad till barnens ålder samt rätt att fritt 

delta i det kulturella och konstnärliga livet”. 

Faskunger (2008) betonar att rasten är en viktig plats för barnens utveckling, den 

underlättar barnens fysiska aktivitet och gynnar deras sociala interaktion och mental hälsa 

och han understryker också att rasten med lek utomhus kan leda till förbättrat 

studieresultat i teoretiska ämnen. Som exempel nämner han att en stor skolgård med 

många olika redskap och olika platser för aktiviteter har en positiv effekt på barns hälsa 

och välbefinnande med förbättrad motorik och inlärning, bättre skolmognad och social 

kompetens och ökad koncentrationsförmåga En sådan här miljö har också visat sig kunna 

minska såväl stress som sjukfrånvaro. 

 

Flera andra författare poängterar också skolgårdens betydelse. Castell (2002) understryker 

att väl utformade skolgårdar kan leda till en förbättrad undervisning genom 

utomhuspedagogikens möjligheter där leken har en stor betydelse för barnens utveckling 

både emotionellt, socialt och motoriskt. Björklid (2005) påpekar att skolgårdens 

utformning har stor betydelse för vilka aktiviteter som barnen kan ägna sig åt på rasterna 

och vilka aktiviteter som fritidspedagogerna kan erbjuda barnen. Paget och Åkerblom 

(2003) framhåller att skolgården har fått en mer stimulerande roll i dagens skola eftersom 

man har uppmärksammat lekens betydelse för lärandet och utomhusvistelsens betydelse 

för hälsa och fysisk utveckling. 

 

I litteraturen påpekas att rasten innebär en möjlighet för kunskap och lärande (Lindblad, 

1993; Welén, 2003; Haglund, 2009) och Ridgers, Carter, Startton och McKenzie (2011) 

framhåller med utgångspunkt från sin studie att rasten ger eleverna en chans att samspela 

och kommunicera under olika aktiviteter. Midjo och Widgren (1997) har genomfört en 

studie i Norge som baseras på frågeformulär som besvarats av lärare, fritidspedagoger och 

skolsköterskor på över 100 skolor. Resultatet understryker ännu en gång vikten av fysisk 

aktivitet för barnens utveckling då man funnit att barn som är fysiskt aktiva under rasterna 

klarar av skolan och fritids bättre än de barn som inte är fysiskt aktiva ute på rasten. 

 

Men det finns också negativa aspekter på rasten. Osbeck, Holm och Wernersson (2003) 

beskriver att konflikter, kränkningar och mobbning främst sker på rasten och Gerrbo 

(2012) menar att på just rasten kan det uppstå konflikter mer än någon annanstans då det 

kanske inte finns så mycket uppsyn över alla barnen då dom är utspridda på hela 

rastgården och att dessa konflikter är inte alltid så lätta att reda ut vilket i sin tur följer med 
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eleverna in i klassrummet och kan påverka deras arbete där. Vidare så påpekar Ihrskog 

(2006) att de elever som inte riktigt kommer in i gruppen på rasten och saknar kamrater 

under rasten därmed inte har lika bra förutsättningar att lära sig det läraren vill att de ska 

lära sig i klassrummet eftersom de har tankarna på annat håll för att försöka komma in i 

gruppen eller att dom tänker på någon konflikt som uppstått på rasten. 

 

Från USA beskriver Jarret (2015) att skolvåld och rädslan för skador (samt önskan om 

mer undervisningstid) har varit viktiga faktorer bakom flera skolors minskade utrymme 

för rast, trots att författaren i en aktuell studie om den amerikanska rastverksamheten 

kunnat påvisa att rasten är viktig för elevernas sociala relationer. 

 

För att minska problemen med barnens otrygghet på rasterna har man på flera håll infört 

så kallade rastaktivister. Dessa rastaktivister ska vara ett komplement till den traditionella 

rastvakten och med hjälp av olika aktiviteter skapa en mer meningsfull rast för barnen och 

därmed minska problemen med konflikter och utanförskap (Helte, 2013; Höjendal, 2017). 

 

Avslutningvis vill jag nämna att det förekommer olika relationer i skolan, dels lärare-elev 

relationen då det är läraren som står för reglerna och dels elev-elev relationen då eleverna 

själva står för reglerna. Eftersom läraren huvudsakligen befinner sig i klassrummet får 

eleverna när de tränar sina sociala förmågor under rasterna ofta klara sig med s.k. 

kamratorienterat samspel med endast viss eller mindre hjälp eller kontroll av vuxna. 

Janson (1996) påpekar att denna avsaknad av inblandning från lärarens sida under rasterna 

kan ses som ett exempel på en bristande insikt om vad pedagogik och skolans ansvar 

egentligen innebär. Också Pellegrini (2002) påpekar att eleverna behöver hjälp och stöd av 

vuxna när de tränar sin sociala utveckling tillsammans med jämnåriga.   
 

Fri aktivitet/fri lek 

Olika former av lek är centralt i barnens vardag både i skolan och i hemmet, och leken kan 

ses som ett redskap för att inhämta kunskaper (Engdahl, 2011). 

Däremot enligt Öhman (2003) finns det inte någon exakt definition av lek eftersom det 

finns så många olika former av lek och Engdahl (2011) menar också att leken kan ofta 

vara svår att beskriva. 

 

Leken utmärks av att den är frivillig på barnens egna villkor där de utan inblandning av 

någon vuxen själva får bestämma vad de vill leka och i leken förvandlas verklighet till 

fantasi och tvärtom (Knutsdotter Olofsson, 2009 och Jensen, 2013) och barnen lär sig att 

samarbeta med varandra (Lillemyr, 2002). Johansson och Pramling Samuelsson (2007) 

påpekar också att barn utvecklas och lär sig av varandra och varandras skillnader när de 

leker. Björklid (2005) understryker att även om lek och lekfullhet är av stor betydelse för 

allt lärande är det viktigt att leken inte blir alltför instrumentell för barnen, utan att man 

skapar förutsättningar för att eleverna ska känna sig fria inom de ramar som finns och 

själva kan bestämma delar av leken.   

Dock Knutsdotter Olofsson (2009) understryker att inte heller den fria leken är fri från 

regler som skapas av barnen själva. I den fria leken kan det dock uppstå olika 

maktförhållanden när barnen intar olika roller och detta kan leda till konflikter och att 

barnen blir osäkra i sina roller (Jensen, 2013 och Löfdahl, 2007) och det kan även gå så 

långt som till mobbing och utanförskap (Jensen, 2013). 

 

Olofsson Knutsdotter (2009) framhåller att leken kan uppfattas olika och det är därför 

viktigt att barnen blir medvetna om att det finns olika sätt att leka och att de visar 

förståelse för varandra bland annat genom att kunna tolka leksignaler rätt. I sina studier 



 

4 

 

kring lek och egna lekteorier har författaren kunnat visa på många olika sätt att signalera 

för lek. Vidare beskriver författaren att barn som står bredvid leken och tittar på utan att 

delta ofta är otrygga, dels för att de inte riktigt kan tolka leksignalerna, dels också för att 

de inte vet var och när leken kommer sluta. Följden av detta kan bli att dessa barn, som 

inte får den uppmärksamhet och de verktyg de behöver, bara strövar runt på skolgården 

under rasterna utan att ta kontakt, alternativt gör de tvärtom, går runt och förstör andra 

elevers lek för att på så sätt få uppmärksamhet. 

 

Pellegrini (2002) har studerat lekar med mycket fysisk kontakt, så kallade ”rough and 

tumble play (R &T)”, och funnit att detta är fullt normala och sunda lekar för barn, särskilt 

för pojkar, och inte alls innebär att dessa barn behöver vara speciellt aggressiva. Att delta i 

dessa fysiska lekar innebär enligt författaren ett stöd för den kognitiva utvecklingen 

genom att det ges en möjlighet att träna på att koda och tolka social information. 

 

Andra författare har också noterat skillnader mellan könen vad gäller barns rastaktiviteter i 

form av problem bland pojkarna att komma överens i lekar med bedömningsregler medans 

flickorna föredrog lugnare aktiviteter t.ex. lekar i form av rollspel (Roberts, Fairclough, 

Ridgers och Porteous, 2013) 
 

Styrd aktivitet 

Styrd lek, i motsats till den fria leken, innebär att det finns regler som är uppsatta av 

pedagoger/vuxna (Hjort, 1996 och Jensen, 2013) och till exempel den kända 

utvecklingspsykologen Vygotskij (1995) menar att den fria leken överhuvudtaget inte 

existerar i skolan eftersom barnen måste rätta sig efter en mängd olika regler vilket gör att 

den helt fria leken blir svår för barnen att genomföra. Både Jensen (2013) och Löfdahl 

(2007) påpekar också att den fria leken inte är fri från risk för konflikter, och därför 

behövs det på något sätt stöd/styrning från vuxenvärlden (se även Knutsdotter Olofsson, 

2009; Skolinspektionen,2010). Dessutom har man i skolan beskrivit minskade problem 

med konflikter och utanförskap efter det att man införde styrda aktiviteter under rasterna 

(Höjendahl, 2017). Fritidspedagogen Olof Jonsson framhåller i filmen Friare kan ingen 

vara (2012) att styrda aktiviteter under rasten kan bidra till att eleverna känner en trygghet 

då de vet att det finns en styrd aktivitet tillgänglig särskilt om en elev inte vet vad hen vill 

göra på rasten. På så sätt kan de elever som känner sig utanför nu delta i en aktivitet som 

är öppen för alla. Jonsson påpekar också att i denna aktivitet är fritidspedagogen hela tiden 

närvarande och kan se till att aktiviteten går rätt till. Wetterblad (2012) understryker också 

att styrd lek är viktig och att de pedagoger som arbetar på fritidshem vilket också kan 

förkortas fritids bör ha stor kunskap i att leda lekar eftersom detta kan skapa trygghet och 

gemenskap bland eleverna. 

 

Styrd aktivitet under rasten innebär också en möjlighet till regelbunden fysisk aktivitet och 

detta har visat sig ha positiv effekt på barnens hälsa t.ex. i form av ökad kondition, 

förbättrad självuppfattning och minskad oro/ängslan (Faskunger, 2008). Ökad fysisk 

aktivitet kan även ha en positiv påverkan på barnens koncentrationsförmåga konstaterar 

Ericsson i en interventionsstudie (2003). I studien fann man att grovmotoriken hos 

eleverna förbättrades när den fysiska aktiviteten och motoriska träningen ökades i skolan 

och att 2/3 av barnen med någon form av försämrad koncentrationsförmåga även hade 

någon form av motorisk brist. 
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Pedagogers och barns egen syn på rasten 

 

I en kvalitativ intervjustudie av barn och pedagoger på en skola i Malmö kommun 

(Andersson & Stigendahl, 2014) framkom att pedagogerna främst såg rasten som ett 

tillfälle för återhämtning då eleverna umgås med varandra under fria former och genom 

lek skapar och underhåller sina vänskapsrelationer. Men pedagogerna pekade också på att 

det fanns en outnyttjad potential i rasten som hade kunnat innehålla pedagogiskt styrda 

aktiviteter för att ge alternativ till – och stärka tryggheten för - de barn som inte vet vad de 

ska göra eller som inte känner samhörighet med andra elever. 

Eleverna i samma intervjustudie (Andersson & Stigendahl, 2014) menade att det är viktigt 

för dem att inte känna att det finns en massa måsten och krav under rasten utan att de 

själva kan få välja vad de vill göra och att en bra rast ska innehålla lek och vara rolig. 

Dessutom poängterade eleverna att det var viktigt att rasten gav dom möjlighet att 

återhämta sig och vila sitt huvud från den koncentration som krävs i klassrummet. 

Louise Storm (2013) har i en enkätstudie av trettioen lärare på mellanstadiet funnit en stor 

spridning i deras syn på rasten. Vissa lärare såg rasten endast som en paus för att eleverna 

ska gå ut o få frisk luft för att sedan orka med att jobba vidare på lektionerna. Andra lärare 

visade på en större pedagogisk inställning och såg rasten närmast som ett ytterligare 

tillfälle för lärande för eleverna. I studien framkom också att de riktlinjer som skolorna 

hade för de vuxnas närvaro på rasten huvudsakligen handlade om rent praktiska insatser: 

var man ska vakta, vad man ska vara särskilt uppmärksam på etc. Endast en minoritet av 

lärarna (<25%) angav att de arrangerade aktiviteter för eleverna på rasterna efter behov. 

I en aktionsforskningsstudie från Linnéuniversitet (Fransson och de Graaf, 2017) har man 

utvecklat den styrda rastverksamheten för att skapa mer meningsfulla raster för eleverna. 

Detta har upplevts som mycket positivt av eleverna då det inneburit nya gemenskaper och 

att eleverna funnit fler saker att göra på rasterna. 

I sin forskning om elevers tankar om lek har Øksnes (2011) funnit att barnen ansåg att 

leken var viktig för att kunna lära känna nya vänner, slippa skolarbetet och istället helt på 

egen hand välja vad man ska hitta på. Vissa elever påpekade också att styrda aktiviteter 

under rasten innebar att det inte blev någon riktigt lek utan mer som en skollektion med en 

pedagog som styrde och bestämde. 

Enligt eleverna skapas det trygghet på en bra skolgård och som bidragande faktorer till 

detta anges bland annat skolgårdens storlek, utrymme för lek, tillgång till lekmaterial men 

också lärares närvaro (Andersson & Frisén, 2008). 
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Metod 

Urval av intervjuobjekt 

Studien utfördes på en F-6 skola som ligger strax utanför stadskärnan i en liten sydsvensk 

stad. Sammanlagt 311 elever går på skolan. Rasterna tillbringas utomhus och barnen har 

tillgång till lekplats och fotbollsplan. Under rasterna är det huvudsakligen fritidspedagoger 

som vaktar. När intervjuer sker är det viktigt att tänka på var intervjun ska äga rum. 

Intervjun ska vara en relation mellan den som intervjuar och den som blir intervjuad och 

det bör därför inte finnas några andra närvarande. Miljön ska vara så lugn som möjligt så 

att den som blir intervjuad känner sig trygg. Det är inte bra om det blir för mycket avbrott 

under intervjun så telefoner bör vara avstängda, andra störningsmoment som kan 

uppkomma är om den som blir intervjuad har med sig till exempel sitt barn. Det är alltså 

viktigt att tänka ut en intervjuplats som är bra innan intervjun påbörjas (Trost, 2005). För 

att få ett brett perspektiv på svaren till frågeställningarna i denna studie valde jag att 

intervjua både pedagoger och barn. Bland barnen valde jag ut de 7 första eleverna som 

återkom med ett skriftligt godkännande av förälder. Dock ingen elev ur förskola eller 

årskurs 1 eftersom jag önskade att eleverna som utfrågades skulle ha en viss mognad och 

verbal förmåga. För att få så väl underbyggda svar som möjligt från fritidspedagogerna 

valde jag ut 3 personer med lång erfarenhet av barnens rastaktiviteter i skolan. 

 

Datainsamlingsmetod 

För att samla in data till denna studie har jag valt den kvalitativa intervjumetoden som 

enligt Johansson och Svedner (2006) kanske är den vanligaste metoden vid 

lärarexamensarbeten och ofta ger bra och relevanta svar vad gäller elevers och lärares 

åsikter, upplevelser etc. Min intervjustudie omfattar totalt nio respondenter och just den 

kvalitativa intervjumetoden har visat sig lämplig när studien inte syftar till någon statistisk 

generaliserbarhet utan omfattar ett litet antal personer men istället försöker undersöka 

dessa djupare - ”less is more” (McCracken, 1988). Varje individ intervjuades var för sig i 

en semistrukturerad intervju d.v.s. frågorna som var förutbestämda för pedagoger 

respektive elever ställdes till samtliga respondenter i gruppen i samma följd, och - frånsett 

de inledande bakgrundsfrågorna – valde jag sedan själv följdfrågor med utgångspunkt från 

vad personen berättade. Den här typen av intervjudesign är enligt Bryman (2008) att 

föredra om studien syftar till att undersöka åsikter vilket just är fallet i mitt arbete. Under 

intervjuerna var jag också medveten om risken med att fasta frågor kan ge korta, allmänna 

och intetsägande svar (Johansson och Svedner, 2006) och lade mig verkligen vinn om att 

få den intervjuade att ge så uttömmande svar som möjligt. 

Vid alla mina intervjuer har jag fört skriftliga anteckningar som också efter varje fråga 

skapade en paus vilket är en fördel då det ger respondenten möjlighet att vidare utveckla 

sitt svar (Johansson och Svedner, 2006). Anteckningarna renskrevs omgående efter varje 

intervju och detta utfördes enbart av mig själv vilket anses vara en fördel då det bidrar till 

enhetlighet och underlättar analysarbetet (Kvale & Brinkmann, 2014). Jag har också vid 

samtliga intervjuer använt mig av ljudupptagning för att ingen information skulle gå 

förlorad och då ”pauseringar, tonfall, och avbrutna meningar kan vara viktiga för att förstå 

vad som sägs” (Johansson och Svedner, 2006). Fördelen med ljudupptagning har också 

varit att jag i efter hand kunnat lyssna på intervjuerna upprepade gånger för att undvika 

feltolkningar som kan uppstå vid intervjutillfället.  
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Genomförande – Barn 

I ett missivbrev till vårdnadshavarna beskrev jag mig själv, syftet med studien och hur den 

skulle gå till (intervju där förälder gärna fick närvara men inte medverka) samt vad 

resultatet skulle användas till (mitt examensarbete) att det skulle behandlas konfidentiellt. 

Efter skriftligt godkännande kom jag överens med vårdnadshavare och barn om tidpunkt 

för intervjun som alltid skedde i någon av skolans lokaler. Före varje intervju hade jag ett 

samtal med eleven för att komma överens om den bästa platsen för intervjun och om hen 

ville att någon anhörig skulle sitta med vid intervjun. Eleven fick själv välja lokal men det 

skulle vara ett rum där hen kände sig trygg och där vi kunde sitta bekvämt och ostört. 

Innan intervjun startade försäkrade jag mig återigen om att eleven inte hade något emot att 

jag spelade in samtalet och påpekade att inspelningen skulle förstöras omedelbart efter det 

att jag transkriberat den. Under intervjun förde jag också anteckningar som jag renskrev 

omgående efteråt.  

 

Genomförande – Vuxen 

De tilltänkta respondenterna – som samtliga känner mig som vikarie sedan tidigare - 

informerades muntligen om syftet med studien, genomförandet med intervju samt att 

resultatet skulle användas i mitt examensarbete och att respondenterna skulle förbli 

anonyma. Någon dag före planerad intervju sände jag via mail över frågorna till 

respondenten. Samtliga intervjuer ägde rum i en ostörd och trygg miljö i en av skolans 

lokaler. Före intervjun tog jag på nytt reda på att pedagogen inte hade något emot att jag 

spelade in samtalet och försäkrade att inspelningen skulle förstöras omedelbart efter det att 

jag transkriberat den. Under intervjun förde jag också anteckningar som jag renskrev 

omgående efteråt för att om någon av ljudinspelningarna inte skulle fånga upp allt som 

sades eller av något tekniskt skäl missa något. 

 

Forskningsetiska principer 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) uppfylldes enligt nedan: 

 

Informationskravet: 

Barnen och deras vårdnadshavare har informerats om vilket syfte forskningen har och att 

deltagaren förväntas svara på frågor om rastaktiviteter. De har även informerats om att 

deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin/sitt barns medverkan. Detta 

gjorde jag genom att informera vårdnadshavare om mitt arbete och elevernas roll. 

Eleverna blev även informerade i ett missiv innan jag startade hela projektet där alla skulle 

förbli anonyma. Pedagogerna gavs motsvarande information muntligen. 

 

Samtyckeskravet: 

Deltagarna har gett sitt samtycke till mig om att delta i projektet. Detta har skett skriftligen 

från barnens vårdnadshavare medan pedagogerna muntligen gett sitt medgivande.  

 

Konfidentialitetskravet: 

Personuppgifterna har jag handskats med så att obehöriga inte kan ta del av dem och 

avrapporteringen är utformade att enskilda individer ej ska kunna identifieras. 

 

Nyttjandeskravet: 

Uppgifterna som jag samlat in för mitt forskningsprojekt har inte använts för några som 

helst andra ändamål. 
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Databearbetning och tillförlitlighet 

Respondenternas intervjusvar redovisas i termer av olika teman som svarar mot 

intervjuernas innehåll och uppläggning: 

• Basfakta 

• Definition/beskrivning av begreppen fri resp styrd rastaktivitet 

• Nulägesbeskrivning 

• Plan/önskemål för framtiden 

• Fördelar resp nackdelar 

Skillnader och likheter i uppfattning inom gruppen pedagoger resp elever liksom 

skillnader mellan dessa grupper redovisas också. 

 

Med validitet menas att man mäter det man vill mäta och enligt Kvale och Brinkmann 

(2014) innebär validitet för intervjuaren att hen med sina frågor får fram den information 

som svarar mot syftet. Detta har jag tagit hänsyn till genom att frågorna i intervjuguiden 

svarar mot syftet i studien och dessutom inleds samtliga mina intervjuer med att 

respondenten har fått definiera (pedagogerna) eller beskriva (eleverna) grundbegreppen i 

denna studie, d.v.s: fri respektive styrd aktivitet innan jag gått vidare med mer 

djuplodande frågor. 

 

Redovisning av resultatet 

När det gäller resultatredovisningen har jag använt mig av den inriktning på uppfattningar 

som Johansson och Svedner beskriver i Examensarbetet i lärarutbildningen (2006) och 

där det har varit elevernas och pedagogernas uppfattningar om rastaktiviteter i skolan som 

styrt redovisning och gruppering. 

  

Varje barn har erhållit ett fiktivt namn som används i redovisningen av resultatet. 
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Resultat 

Presentationens olika teman 

I mitt resultat har jag kopplat samman arbetets frågeställningar med svaren jag har fått från 

mina intervjuer med lärarna och eleverna. Jag har delat upp presentationen i teman:  

Basfakta (svar på fråga 1 och 2, se Bilaga A och B) 

Definition eller beskrivning av fri resp. styrd aktivitet (svar på fråga 3, se Bilaga A och B) 

 

Nutid – Hur ser det idag ut på rasterna? (svar på fråga 4-6 samt för pedagogerna även fråga 

7, se Bilaga A och B) 

 

Framtid - Önskemål för framtiden? (svar på fråga 7 för barnen och fråga 8-9 för 

pedagogerna, se Bilaga A och B) 

 

För- och nackdelar med fri resp styrd aktivitet på rasten (Svar på fråga 8-9 för barnen och 

fråga 10-14 för pedagogerna, se Bilaga A och B)   

 
 

Basfakta 

Sammanlagt intervjuades 10 personer: 7 elever från årskurs 2-6 (4 pojkar och 3 flickor, 8-

12 år gamla) och 3 fritidspedagoger med 10-20 års yrkeserfarenhet (2 kvinnor och 1 man, 

31-53 år gamla). Samtliga elever intervjuades ensamma utan att någon anhörig var 

närvarande. Alla respondenterna kom från samma skola. 

 

Definition 

De tre lärarna var helt överens om definitionen av fri och styrd aktivitet. Fri aktivitet är när 

barnen väljer själva vad de vill göra och genomför aktiviteten utan vuxenstöd och utan 

någon pedagogisk planering. Möjligen kan barnen bli erbjudna material till sin egna fria 

aktivitet. En styrd aktivitet är en aktivitet som är planerad av en pedagog, eventuellt 

tillsammans med en elev, och som har ett genomtänkt syfte. 

 

Barnen beskrev i stort sett samma lekar/aktiviteter när de fick beskriva vad de gjorde på 

rasterna utan resp med vuxenstöd: Det var ta-fast-lekar och bollspel som de genomförde 

utan eller med lärarens deltagande/styrning. 

 

Hur ser det ut idag på rasterna? 

Samtliga respondenter menade att det idag finns plats för både fria och styrda aktiviteter 

under rasterna och som exempel på detta kan nämnas att ett av barnen sa: 

 
Jag tänker att nån gång kanske vissa inte har något att göra på rasten så kan dom gå till en 

vuxen som håller i en lek och se om dom tycker det är kul. Så har man även något annat 

göra om man inte vet själv vad man vill göra (Lisa). 

 

När det gäller vad som styr fördelningen mellan fria resp styrda aktiviteter under rasterna 

var samtliga pedagoger överens om att man får utgå från barnens behov och intresse: 
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Det gäller att vara lyhörd för alla önskemål och ha koll på vilka aktiviteter som kan fånga 

intresse hos flest elever. 
 

Även barnen menade att de själva ska få välja typ av rastaktivitet: 

 
 Vi leker mest själva men det finns [styrda aktiviteter] om man vill (Lisa). 
 

Men tillgängliga resurser, i form av antalet pedagoger tillgängliga på rasten, är också 

avgörande: 

 
Har man en eller flera pedagoger som har hand om de styrda aktiviteterna så kan övriga 

pedagoger se till att den fria leken på skolgården funkar och känns trygg. 

 

Barnen menade att skolgården ska vara utformad så att det dels finns plats för lite mer 

lugn och ro och dels att man har lekutrymme mer centralt placerat och med full insyn så 

att alla kan se vad som sker och har möjlighet att deltaga. Också pedagogerna påpekade att 

var på skolgården som aktiviteten placerades har en stor betydelse, åtminstone för vissa 

barn: 

 
Till att börja med finns det säkert en poäng med att ha aktiviteten där alla ser den så att 

den kan attrahera och locka dit många. Men ser man det utifrån att aktiviteten ska kunna 

aktivera de som inte har någon självklar kompis att tillbringa rasten med och inte riktigt 

vet vad de ska hitta på kanske de vågar deltaga mer om aktiviteten inte sker i åsyn inför 

alla på skolan. Jag tänker att man ska kunna attrahera dom barnen som kanske har en 

klump i magen när dom ska ut på rast och inte riktigt vet vad dom ska göra och har ingen 

kompis att leka med. Och därför kanske dom inte vill vara mitt på skolgården där alla 

andra barn kan se en. Så på det sättet kan det kanske vara betydelse var nånstans 

aktiviteten sker. 

 

Pedagogerna underströk att det alltid finns tillgång till vuxenstöd under rasterna men att 

lärarna under rasterna har olika funktioner och att de som har hand om olika aktiviteter 

under rasterna – rastaktivisterna – utgör: 

 
ett slags komplement till de andra vuxna som är ute på rasten som rastvärdar/rastvakter. 

Rastvärdarna är ju de som behövs för att se så att allt går rätt till i barnens lek på 

skolgården, lösa konflikter och trösta de som är ledsna. De som håller i en styrd lek 

aktivitet har ju inte riktigt koll på övriga på skolgården. 
 

Enligt eleverna förekommer det såväl fri lek som olika styrda och pedagogledda 

aktiviteter under rasterna: 

 
Ibland brukar en vuxen hålla i olika sorters danser med musik (Johan) 

I tjuv och polis så brukar läraren vara med (Linda). 

 

Men även om både pojkar och flickor av olika åldrar deltog i rastaktivteterna, såväl fria 

som styrda, angav en av de äldsta eleverna att: 

Det är väldigt fritt, vi brukar mest gå runt och prata och hänga på olika ställen på 

skolgården (Kajsa). 

Från pedagogernas sida påpekades också att: 

På vår skola verkar den styrda aktiviteten mest tilltala dom yngre åldersgrupperna. 
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Såväl pedagogerna som eleverna gav olika exempel på styrda aktiviteter som förekommer 

idag under rasterna men från pedagogernas sida ville man gärna framhålla 

samarbetsövningar för att minska utanförskapet hos de barn som inte har något att göra på 

rasten eller inte har någon att vara med.  

 

Önskemål för framtiden 

Pedagogerna var helt överens om att det i dagsläget var tillräckligt med styrd aktivitet på 

rasterna, även om man vid något tillfälle skulle ha personalresurs att genomföra ytterligare 

styrd aktivitet. Istället var man mån om att framhålla att också den fria leken måste få plats 

på rasten. Man underströk dock att det var viktigt att man får behålla dagens vuxenresurser 

på rasterna till såväl rastvakter, för ordningens skull, som rastaktivister (pedagoger) för att 

kunna fortsätta erbjuda styrd rastaktivitet, vilket följande citat är ett exempel på: 

 
Jag tycker varje rast ska erbjuda en styrd aktivitet av lärare/pedagog. 

Man behöver rastpedagoger som har tid till att planera och utföra aktiviteter. 

Det är viktigt med pedagogerna som har lust att inspirera och brinner för rasterna. 

 

 

Bland barnen rådde det delade uppfattningar: antingen tyckte man läget idag var bra eller 

önskade man mer styrda aktiviteter under skolrasterna. Anledningen till att vissa elever ville 

ha mer styrda aktiviteter under rasterna var inte i första hand en önskan om ett större och 

mer varierat utbud av styrda aktiviteter utan främst en önskan om att läraren skulle vara med 

för ordningens skull och avstyra bråk. 

 

Fördelar och nackdelar 

Pedagogerna menade att rastaktiviteter, såväl fria som styrda, genom fysisk aktivitet och 

socialt samspel främjar barns lärande och utveckling, och att: 

 
de barn som har svårt för den fria leken får stöd i de styrda aktiviteterna och det gör att det 

blir mindre konflikter som behöver redas upp sen när lektionen börjar. 

 

Sammantaget fann lärarna inga uppenbara nackdelar med styrda aktiviteter under rasterna 

även om man påpekade att det är viktigt att eleverna också ges chans att lösa konflikter på 

egen hand utan inblandning av vuxen. Fördelarna med styrda aktiviteter var däremot många 

och sammanfattades väl av en av pedagogerna: 

 
•   mindre konflikter 

•   barn som känner sig utanför hittar en samhörighet 

•   vi vuxna har koll på vad som händer 

•   barnen känner att de har en meningsfull rast 

•   barnen koncentrerar sig bättre på lektionerna om de får röra på sig 

•   barnen tränar och utvecklar olika förmågor 

 

Just konflikthantering tog också alla barn upp som den främsta fördelen med styrda 

aktiviteter under rasterna. En annan fördel som barnen lyfte fram var ett minskat 

utanförskap: 

 
om man leker så kan man bli bättre vänner och så kan man bli bästa vänner till slut (Gustav). 
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Men till skillnad från pedagogerna fann barnen också nackdelar med att lärarna ibland la 

sig i och styrde leken för mycket: 

 
Det dåliga är att läraren kanske tolkar reglerna fel och det kan bli missförstånd mellan barn 

och lärare och då kanske det tar tid att lösa och rasten hinner ta slut (Lisa). 

 

Även om mobbningen inte försvinner helt med enbart mer styrda rastaktiviteter ansåg såväl 

pedagoger som elever att en ökad styrning från lärarnas sida på rasterna skulle kunna minska 

mobbningen och särskilt pedagogerna påpekar att det är: 

 

viktigt med rastvärdarna som finns ute och kan röra sig fritt över hela skolgården.   

 

Pedagogerna underströk också att den styrda aktiviteten inte är ett tvång utan en möjlighet 

att delta i om man orkar och vill, och att man därför inte heller behöver vara orolig för att 

eleverna med styrda aktiviteter skulle få för lite tid för återhämtning och vila under rasterna. 
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Analys 

I denna analys kopplar jag resultaten till vad som tidigare angivits i Bakgrund. 

Samtliga intervjuade personer, såväl pedagoger som elever, beskrev att såväl fri lek som 

styrda aktiviteter förekom på skolrasterna och pedagogerna hävdade att den omfattning av 

styrda aktiviteter som idag förekommer på rasterna inte behöver förändras utan istället 

måste man vara medveten om att också ge barnen utrymme för fri lek under rasterna. 

Denna uppfattning stämmer väl överens med vad som framförs i litteraturen där det 

poängteras att den fria leken är ett viktigt redskap för barnen för att tillägna sig kunskap, 

lära sig samarbeta och utvecklas (Lillemyr, 2002; Johansson och Samuelsson, 2007; 

Engdahl, 2011). Men de intervjuade pedagogerna var dock noga med att påpeka att varje 

rast behövde inslag av styrd aktivitet och barnens behov av vuxenstöd poängteras även i 

litteraturen (Knutsdotter Olofsson, 2009; Skolinspektionen, 2010). Styrd lek är viktig för 

att främja trygghet och gemenskap bland eleverna (Wetterblad, 2012) men ger också en 

möjlighet till ökad fysisk aktivitet vilket inte bara kan förbättra barnens hälsa utan också 

deras koncentrationsförmåga och därmed inlärning (Ericsson, 2003; Faskunger, 2008) 

vilket också framhölls av pedagogerna i studien, som också påpekade att detta är särskilt 

viktigt för de barn som har svårt för den fria leken. Det framkom även i min studie att 

styrd aktivitet bör ledas av pedagog vilket också understryks i litteraturen där bland annat 

Wetterblad (2012) påpekar att det är viktigt att det är kompetenta pedagoger som leder 

dessa aktiviteter. Pedagogerna i min studie beskrev också att man har mycket goda 

erfarenheter av pedagoger som rastaktivister, som inte främst bevakar ordningen under 

rasterna (det gör särskilda rastvakter) utan istället organiserar och leder de styrda 

aktiviteterna under rasterna. Dessa rastaktivister har också från andra skolor beskrivits 

som en mycket positiv faktor för tryggheten på skolgården (Helte, 2013; Höjendal, 2017). 

Till skillnad från pedagogerna önskade de flesta barnen att rasterna skulle innehålla mer 

styrda aktiviteter och som huvudmotiv till detta angav de att de ville läraren skulle vara 

med och delta för att skapa mer ordning och trygghet, vilket också enligt litteraturen är 

något som styrda rastaktiviteter kan bidra med (Jonsson, 2012; Helte, 2013; Höjendahl, 

2017). Lärares närvaro har också i tidigare studie framkommit som en viktig faktor för att 

skapa trygghet på skolgården (Andersson & Frisén, 2008). 

I min studie framkommer också tecken på en viss tendens till ålders- och könsrelation vad 

gäller val av aktivitet: Den styrda aktiviteten verkade främst tilltala de yngre eleverna och 

flickor i större utsträckning än pojkar. Liknande könsuppdelning finns beskriven av 

Pellegrini (2002) som funnit att lekar med mycket fysisk kontakt, t.ex. fria lekar såsom 

fotboll, landhockey och olika ta-fast-lekar, är vanliga (och fullt normala) främst hos 

pojkar. I litteraturen finns också beskrivet svårigheter hos pojkar att inordna sig i styrda 

aktiviteter med bedömningsregler (Roberts, Fairclough, Ridgers och Porteous, 2013). 

Både pedagogernas och barnens uppfattning var att skolgårdens utformning – och var 

nånstans de olika aktiviteterna placeras - är av stor betydelse, vilket också framhålls i 

litteraturen där flera författare poängterar att skolgårdens utformning är av stor betydelse 

inte bara för barnens hälsa och utveckling utan även för deras lärande (Castell, 2002; 

Paget & Åkerblom, 2003; Björklid, 2005). 

I min studie framhöll eleverna vikten av att själva bestämma typen av aktivitet under 

rasten. Samma åsikt om fritt val av rastaktivitet har elever framfört i en tidigare 

intervjustudie (Andersson & Stigendahl, 2014). Även för pedagogerna i min studie 

framstod det som självklart att det är barnens behovs som styr fördelningen mellan fri lek 

och styrd aktivitet på rasterna. Detta avviker ifrån resultatet i Louise Storms enkätstudie 

(2013) där endast en minoritet av lärarna genomförde styrda aktiviteter på rasterna efter 

elevernas behov. Möjligen kan denna skillnad beror på att de senaste 5 åren skett en 

förändring av verksamheterna på rasterna mot mer styrda aktiviteter. Man kan heller inte 
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bortse från att skillnaden kan bero på vilka vuxenresurser som skolorna har tillgängliga på 

rasterna. Även om min studie är begränsad vill jag framhålla att detta är något som 

pedagogerna påpekar kan vara avgörande för hur rasterna organiseras. 

Som exempel på styrd aktivitet framhöll pedagogerna särskilt olika samarbetsövningar för 

att främja barnens sociala samspel och kommunikation. Att barnen behöver hjälp av 

vuxen med denna sociala utveckling understryks också i litteraturen (Pellegrini, 2005). 

Utöver de skillnader i uppfattning mellan pedagogerna och barnen som jag angivit ovan – 

pedagogerna ansåg att dagens omfattning av styrda aktiviteter på rasterna är tillräcklig 

medan barnen gärna såg mer styrd verksamhet på rasterna i trygghetsskapande syfte – 

framkom även att pedagogerna inte kunde finna några nackdelar med styrd aktivitet men 

barnen däremot påpekade att de ibland tyckte att lärarna engagerade sig för mycket i 

rastaktiviteterna. Detta understryker återigen vikten av att också den fria leken måste 

förekomma på rasterna vilket inte bara framhålls i litteraturen som viktigt för lärande och 

utveckling (Lillemyr, 2002; Johansson och Samuelsson, 2007; Engdahl, 2011) utan också 

påpekades av pedagogerna i studien. Dock finns det skolor i USA där man minskar 

rasternas omfång med motiveringen att man vill öka tiden i klassrummet dels för att 

premiera utbildningen och dels för att öka tryggheten för eleverna (Jarret, 2015) 
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Diskussion  

Med denna studie ville jag ta reda på vad personerna på en medelstor svensk grundskola, 

såväl pedagoger som elever, har för uppfattning om hur rastaktiviteter på skolan ska 

organiseras och om åsikterna mellan pedagoger och barn går isär. Resultatet visar på att 

man i dagsläget inte bör införa mer styrda aktiviteter under rasterna utan istället vara mån 

om att under rasterna bibehålla utrymme för fri lek. Personligen anser jag också att det är 

viktigt att rasterna får innehålla bägge formerna av aktivitet, det finns inte något ”antingen 

eller” utan att det gäller ”både och”. Den fria leken är betydelsefull för barnen både vad 

det gäller deras lärande och utveckling (Lillemyr, 2002; Johansson och Samuelsson, 2007; 

Engdahl, 2011) och styrda aktiviteter har ju visat sig vara värdefulla inte bara för att skapa 

trygghet och gemenskap (Wetterblad, 2012) utan kan även ha en positiv påverkan på 

själva lärandet (Ericsson, 2003; Faskunger, 2008). Samtliga dessa positiva faktorer 

avseende såväl fri lek som styrda aktivitet är något som också poängteras av både 

pedagogerna och eleverna i min studie.   

Vad som ligger mig särskilt varmt om hjärtat, som snart färdig fritidspedagog, är vikten av 

att det är kompetent personal som ska planera och leda de styrda aktiviteterna. Betydelsen 

av utbildade och kompetenta pedagoger i skolan har ju varit mycket på tapeten de senaste 

åren, inte minst från politikernas sida. I min studie framhålls detta också av samtliga 

intervjuade pedagoger och i sin skrift Leken som grogrund för lärande (2012, s 19) 

understryker fritidspedagogen Per Wetterblad att all personal på fritidshemmet bör ”vara 

bra på att leda gemensamma lekar eftersom att leda lek är en ryggrad i gemensamhets- och 

trygghetsskapande aktiviteter”. 

Vad gäller elevernas inställning till styrda aktiviteter under skolrasterna framkom en något 

mer ambivalent inställning. De såg gärna mer styrda aktiviteter för att skapa en ökad 

trygghet på rasten även om de ibland kunde tycka att pedagogerna ingrep för mycket i 

deras lekar. Kan elevernas önskan om mer styrd rastaktivitet i trygghetsskapande syfta 

vara ett uttryck för en viss otrygghet de känner under rasterna och som ännu inte blivit 

riktigt uppenbar för pedagogerna? Enligt Skolinspektionen (2016) är det en rättighet för 

alla elever att känna sig trygga i skolan men enligt pedagogerna i min studie är det också 

en resursfråga hur mycket styrda aktiviteter man kan erbjuda under rasten. Därför anser 

jag det är betydelsefullt i detta sammanhang att påpeka hur viktigt det är att skolan får 

tillräckliga resurser inte bara för barnens utveckling och lärande utan också skapa en reell 

trygghet för alla barn i skolan. 

Styrda aktiviteter har visat sig öka tryggheten under rasterna (Jonsson, 2012; Höjendahl, 

2017) men också under den fria leken kan det behövas vuxenstöd för att lösa konflikter 

(Knutsdotter Olofsson, 2009). Med anledning av detta tycker jag det är särskilt intressant 

att lyfta fram ett relativt nytt begrepp - rastaktivister - som inte bara nämns i litteraturen 

(Helte, 2013) utan även lyfts fram av pedagogerna i min studie som en mycket viktig 

resurs. Som komplement till den traditionella rastvakten, som står för ordningen på 

rasterna, är rastaktivisten enligt fritidspedagogen Magnus Almén ”en pedagog som brinner 

för att göra något lustfyllt av barnens uteraster” (Helte, 2013). 

 

En särskilt stor fördel som jag vill framhålla med detta arrangemang är inte bara minskade 

problem med otrygghet och konflikter utan att man också minskar utanförskapet så som 

en av pedagogerna i min studie beskriver det: 

Utanförskap tror jag kan minska då de som inte har någon att vara med kan söka sig till en 

styrd aktivitet och då har något att göra och tillbringa rasten med. 
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Denna studie har inneburit att jag fått en betydligt djupare inblick i skolans vardag både 

vad gäller synpunkter från pedagoger och elever. Rast är inte bara fri tid från direkt 

skolarbete utan det innebär också möjlighet för elevernas vidare utveckling och 

socialisering om – och detta är särskilt viktigt – det finns resurser i form av kompetenta 

och hängivna pedagoger som skapar en trygg miljö och vid behov kan erbjuda olika 

former av aktiviteter. 

 

Metoddiskussion 

Metoden jag använt för denna studie består av kvalitativa intervjuer med sammanlagt 10 

personer (3 pedagoger och 7 elever, årskurs 2-6) på en grundskola i en liten svensk stad. 

Just kvalitativa intervjuer beskrivs i litteraturen (Johansson & Svedner, 2006) som en 

metod som ger värdefulla resultat om både elevers och lärares attityder och ”kunskap som 

är direkt användbar i läraryrket” (s 41).         

Urvalet av respondenter baseras dels på aktivt urval från min sida av tre erfarna 

pedagoger, samtliga engagerade i skolrasterna, och dels på ett mer slumpmässigt urval av 

de sju första eleverna som presenterade ett skriftligt godkännande att delta från förälder.  

Det begränsade urvalet innebär givetvis att man bör uttrycka sig försiktigt om resultatens 

generaliserbarhet även om jag försökt kompensera för detta, åtminstone i viss mån, genom 

att välja erfarna pedagoger och elever av varierande ålder och kön. 

Validiteten i min studie har jag försökt säkerställa genom att inledningsvis i samtliga 

intervjuer fastställt att respondenterna hade en likartad definition/beskrivning av 

begreppen fri respektive styrd aktivitet. Jag har också tillförsäkrat mig om en god 

reliabilitet genom att samtliga intervjuer har skötts av en och samma person (nämligen 

mig själv), genomförts i samma lokal och med samma intervjuguide (för pedagoger 

respektive barn, se bilagor). Eftersom jag sedan tidigare är välkänd på skolan upplever jag 

att alla respondenterna, inte minst barnen, har känt sig trygga under intervjuerna och 

svarat uppriktigt på frågorna. 

Svagheten med min studie skulle kunna vara det begränsande antalet respondenter och att 

undersökningen endast skett på en enda skola. Detta har jag försökt kompensera för 

genom att välja barn från olika årskurser och kön, och genom att välja pedagoger med 

lång yrkeserfarenhet. 

Jag har på egen hand skött samtliga intervjuer. Eftersom jag är välkänd på skolan efter 

flera tidigare vikariat har detta inneburit en trygghet för barnen under intervjuerna, och jag 

har upplevt att samtliga barn utan att vara det minsta blyga har svarat uppriktigt och ärligt 

på frågorna. Jag vill också påpeka att jag känt samtliga intervjuade pedagoger sedan 

tidigare, men inte alls privat utan endast som blivande kollegor, och jag har ansträngt mig 

att förhålla mig objektiv både vid utfrågningen och i resultatredovisningen. 
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Bilaga 1 

Informationsbrevet 

 

Bästa förälder!                                                                                                           

Jag heter Samuel Harsten och går nu min sista termin på fritidslärarutbildningen på 

Universitetet i Umeå. Under VFU och vikariat har jag noterat att det förekommer mycket 

diskussion bland pedagogerna på fritidshemmet om fri kontra styrd aktivitet, inte minst 

under rasterna. Jag tycker därför att det vore intressant att närmare ta reda på såväl 

pedagogernas som barnens synpunkter om detta och hur de motiverar sin inställning. 

Skiljer sig uppfattningen mellan barn och pedagoger, och i så fall vad skulle man kunna 

tänka vara den troliga förklaringen? Som examensarbete tänker jag alltså skriva om 

fördelar och nackdelar med lärarstyrda aktiviteter på rasterna på fritidshemmet. Detta 

arbete ska bland annat baseras på elevernas egna åsikter och för den skull vill jag ha er 

tillåtelse att ställa några frågor till ert barn. Ni får gärna närvara vid intervjun men jag vill 

att ert barn ska svara själv på frågorna. Denna intervju/enkät ingår i min utbildning som 

kursuppgift och kommer skrivas ihop till en rapport samt att mina kurskamrater kommer 

opponera på mitt arbete tillsammans med universitetslärare. Barnen kommer vara 

anonyma och det är helt frivilligt att delta och att uppgifterna inte kommer användas till 

något annat än forskningen. Jag kommer även spela in intervjun så att jag lätt kan föra in 

det som sagts men självklart tar jag bort ljudinspelningarna direkt efter. 

 

Tacksam om ni fyller i ert godkännande och returnerar brevet snarast! 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

Samuel Harsten 

Sammi_harsten@hotmail.com 

Jag …......................................................... godkänner att Samuel Harsten i sitt 

examensarbete på lärarutbildningen intervjuar mitt barn ….............................................. på 

Backa fritidshem. 

 

  



 

 

 

Bilaga 2 

Intervjufrågor till examensarbete                                                       

 

Pedagog 

1. Hur gammal är du? Kön? 

2. Hur länge har du arbetat som pedagog? 

 

3. Vad är din definition av fri resp styrd aktivitet på rasterna? 

 

4. Finns det plats för både fri resp styrd aktivitet på rasterna? I så fall fördelning? 

5. Har skolgårdens utformning någon betydelse har det nån betydelse var på 

skolgården som aktiviteten sker? Varför? 

6. Hur är det idag på skolans raster? Något stöd från pedagoger? 

7. Exempel på olika styrda aktiviteter som man kan göra på rasterna? 

  

8. Kan du tänka dig mer lärarstyrda aktiviteter på rasterna? Varför? 

9. Vad är det som behöver förändras jmf med idag för att införa mer styrda aktiviteter 

under rasterna? Behövs det några extra resurser på din skola (pedagoger, 

utrustning, lokaler etc) för att öka omfattningen av styrda aktiviteter under 

rasterna? 

 

10. Tror du att barnens lärande påverkas positivt eller negativt av fri resp styrd akt på 

rasterna? Varför? 

11. Utvecklas barnen bättre eller sämre i fri resp styrd aktivitet på rasterna? Varför? 

12. Fördelar resp nackdelar med styrd akt under rast? Könsbundet? Åldersrelaterat? 

13. Kan man med styrda aktiviteter under rasterna riskera att eleverna inte får 

tillräcklig tid för återhämtning och vila under skoldagen – eller får man det ändå i 

tillräcklig omfattning i hemmet? 

14. Tror du att t.ex. utanförskap och mobbing på rasterna kan minska med mer styrda 

aktiviteter? Varför? 

 

  



 

 

 

Bilaga 3 

Intervjufrågor till examensarbete                                                                  

 

Elev 

1. Hur gammal är du? Pojke/flicka? 

2. Hur länge har du gått på denna skolan/vilken klass går du i? 

 

3. Kan du berätta om någon lek som ni gärna leker på rasten utan att någon lärare är 

med och kan du också berätta om någon lek ni leker där läraren är med och 

bestämmer. Samma för pojkar och flickor? 

 

4. Tycker du att det ska finnas båda sorterna av lek på rasterna? 

5. Tycker du det har någon betydelse hur skolgården ser ut och var någonstans på 

skolgården som leken leks? Fotbollsplanen? Lekplatsen? Etc? 

6. Vad gör du/ni idag på rasterna i skolan? Någon lärare som är med och bestämmer? 

 

7. Kan du tänka dig mer av lekar där läraren är med och bestämmer? Varför? 

  

8. Vad tycker du är bra eller dåligt att läraren är med och bestämmer när ni leker? 

Tror du att både pojkar och flickor tycker lika? 

9. Tror du att det kan bli mindre av ensamma barn utan lekkamrater eller barn som 

mobbas om det är mer lekar på rasten där läraren är med och bestämmer? 

  



 

 

 

Bilaga 4 

Förteckning över eleverna med fiktiva namn 

 

Linda 8 år, flicka, åk 2 
 
Niklas 10 år, pojke, åk 4 
 
Johan 9 år, pojke, åk 3 
 
Anders 10 år, pojke, åk 4 
 
Lisa 9 år, flicka, åk 3 
 
Gustav 9 år, pojke, åk 3 
 
Kajsa 12, flicka, åk 6 
 
Karl 46 år 
 
Sofia 31 år 
 
Johanna 53 år 

 


