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Förord 
Jag skulle vilja tacka samtliga pedagoger och elever som ställt upp och gjort denna studie möjlig. Ett 

stort tack också till de personer ute på skolorna som hjälpt mig med både lokaler och deltagare till 

intervjuerna. Tipsen från min handledare Staffan Löfquist har varit ovärderliga i processen med 

denna studie, så stort tack även till Staffan. Jag skulle också vilja passa på att tacka min arbetsplats, 

både elever och personal, som både stått ut och stöttat mig under hela studietiden.  
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Abstrakt  
Syftet med studien har varit att undersöka vilken betydelse rast har ur ett pedagogiskt perspektiv. 

Rast upptar en betydande del av elevernas skoltid men dess syfte är inte alltid klargjort. Tidigare 

forskning visar stora fördelar med rast, dels för att rasten är ett nödvändigt avbrott i en lektion och 

dels för att rasten i sig är ett lärtillfälle. Genom att använda fokusgrupper har jag tagit del av totalt 16 

elevers och pedagogers uppfattningar om rasten. Resultatet visar att rasten är komplex, där vuxna 

både behöver vara närvarande och kunna ge eleverna distans. Skolgårdsmiljön framträder som viktig 

för att eleverna ska trivas och för att bidra till rörelse och aktiviteter. Sammantaget framstår rasten 

som grundläggande för elevens lärande.  

 

Nyckelord: elevuppfattning, fokusgrupper, lärmiljö, rast, rastaktivitet, skolgård 
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Introduktion 

Inledning 

Jag har valt att göra ett självständigt arbete om vilken betydelse rast har ur ett pedagogiskt perspektiv. 

Genom att intervjua elever och pedagoger har jag fått deras uppfattningar om vad rast är och hur det 

påverkar dem under skoldagen. 

  Ordet ”rast” nämns inte en gång i LGR11 (Skolverket, 2017). Ändå vill jag påstå att de flesta svenska 

låg- och mellanstadieskolor har någon form av rast för alla elever. Vanligtvis en förmiddagsrast någon 

gång mellan klockan nio till klockan tio och en till rast efter eleverna har ätit lunch. Generellt ser det 

ut så på de svenska skolorna, även om undantag finns. Som blivande fritidslärare är rasten en del av 

mitt kommande arbetsområde. Jag bedriver idag rastaktiviteter på skolan där jag arbetar, vilket 

innebär att jag har en positiv grundsyn på rasten som ett lärtillfälle för eleverna. På min skola uppgår 

rasten till 20% av en lågstadieelevs dag. Det innebär att en dag varje vecka är rast. Det är en stor del av 

elevernas tid, och det bör vara i både elevers, pedagogers och huvudmäns intresse att ta reda på mer 

hur den tiden egentligen uppfattas. Med detta i åtanke kan man argumentera för att rasten borde vara 

högt prioriterad i skolan, både i Sverige och andra länder. I Sverige finns en tendens att rastens 

betydelse håller på att öka. Så kallade rastpedagoger eller rastaktivister1 finns numera på vissa skolor i 

landet, vilket tyder på att rasten börjar tas på allvar. Personligen tror jag att detta kommer att innebära 

att även forskningen kring rasten kommer att öka, vilket bör ses som positivt med tanke på hur 

mycket tid elever spenderar på rast under sin skoltid. 

En intressant aspekt i forskningsdeltagarnas berättelser är att det är väldigt lite diskussioner kring 

vad jag på förhand förväntade mig skulle vara det primära, det vill säga konflikter och fysisk aktivitet. 

Tidigare forskning har framförallt visat sig innehålla någon av dessa två perspektiv. De konflikter som 

diskuteras är framförallt konflikter mellan elev och lärare gällande olika syn på regler. Om konflikter 

mellan elev och elev eller fysisk aktivitet diskuteras inte alls, varken bland pedagoger eller elever. 

Istället ligger fokus på bland annat strukturerad rastverksamhet i form av rastaktiviteter, den fysiska 

miljön och hur vädret påverkar raster. 

Min problemformulering är: Vilken betydelse har rasten ur ett pedagogiskt perspektiv? 

Bakgrund 

Detta avsnitt behandlar tidigare forskning som kan kopplas till rast. Genom hela arbetet används 

ordet pedagoger istället för lärare. Detta för att omfatta alla med pedagogisk utbildning på skolan, dvs 

även fritidspedagoger och specialpedagoger. 

Vad är rast? 

Enligt Svenska Akademiens ordlista är rast ”vila, paus” eller ”kortare uppehåll under arbetspass” 

(Svenska Akademiens ordlista över svenska språket, 2015). Burriss och Burriss (2011) definierar rast 

som ”blocks of unstructured time, typically outdoors, when children freely choose activities and 

playmates”. (s.4). En rast på skoltid är dock per definition inte alltid ostrukturerad. Vissa skolor har 

personal som är ansvarig för att bedriva verksamhet även på rast.  

                                                     
1 En pedagog som utvecklar rastverksamheten genom exempelvis rastaktiviteter och förbättringar av 

utemiljön.  
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Burriss och Burriss (2011) menar att rasten inte är ett avbrott i lärande, utan ett lärande sig. 

Framförallt har den stor påverkan på barns utveckling socialt, fysiskt och kognitivt, menar dem. De 

har i en studie undersökt skolledares uppfattning om lek utomhus i 173 skolområden i USA.  Resultatet 

visar att trots att skolledare anser att rast och lek är viktigt, minskar tiden utomhus. Det som 

framförallt anges som skäl till detta är att det behövs mer tid för att träna till prov, att rasten stör 

elevernas koncentration genom att det blir avbrott och att rast uppmuntrar aggressivitet och anti-

socialt beteende (Pellegrini, 1995, refererad av Burriss & Burriss, 2011). 

Forskning kring elevers uppfattning om rast är mindre vanligt, men Alerby (2003) är en forskare 

som gjort en studie där ett antal elever i en svensk skola fick rita sina tankar och känslor av skoldagen. 

I undersökningen var det vanligaste sättet att visa vad Alerby tolkar som positiv skolerfarenhet att rita 

någonting om rasten. Alerby menar att rasten är viktig för elevens helhetssyn på skolan. Framförallt är 

det leken och att få vara med sina kamrater som eleverna anser är viktigt. Studien må vara 15 år 

gammal, men med tanke på bristen av nyare forskningen är den ändå relevant att ta med i denna 

översikt. Med elevers uppfattningar som utgångspunkt kan det vara viktigt att ta hänsyn till att det 

finns en risk att eleverna kommer ihåg den senaste rasten. Var den bra är raster någonting positivt, 

var den dåligt är raster negativt. Med tanke på att det var 25 elever som deltog i studien är det ändå 

intressant att det är just rasten som framträder som rolig för eleverna2. Antalet deltagare i studien är 

tillräckligt för att åtminstone ge en antydan om vad elever anser vara viktigt för att trivas i skolan. 

Trots att denna studie har några år på nacken menar jag att den sociala tillhörigheten som elever 

känner (eller inte känner) på raster fortfarande har stor betydelse för deras skolgång.  

Rastens längd kan påverka dess innehåll, visar en studie av Pellegrini, Huberty och Jones (1995). 

Elever från förskola, årskurs 2 och årskurs 4 i USA deltog i tre olika experiment rörande rast. Något 

som framkom i undersökningen var att fjärdeklassarna i undersökningen blev mer socialt aktiva 

under en lång rast än under en kort. Orsaken till detta skulle kunna tänkas vara att eleverna under 

den kortare rasten behöver samla energi medan en längre rast innebär mer tid till social gemenskap 

och aktiviteter. Även elevernas fysiska aktivitet ökar vid längre rast3 (Pawlowski, Schipperijn, 

Tjørnhøj-Thomsen & Troelsen, 2016).  

Med perspektivet att rasten är ett lärtillfälle är det, med de tidigare nämnda undersökningarna i 

åtanke, alltså viktigt att rasten är tillräckligt lång för att eleverna ska ha möjlighet att ta in nya 

kunskaper. Studien undersökte även om elevernas beteende i klassrummet påverkades före och efter 

rasten. Eleverna visade sig ha svårare att koncentrera sig på uppgifter ju längre tid det gick mellan 

raster. Noterbart är att det visade sig än mer på pojkar än flickor. Eleverna visade prov på mindre 

koncentration före rast än efter, vilket kan tolkas som ett starkt argument för rastens betydelse. 

Framförallt visade det sig att eleverna rörde sig mer om de hade haft en längre lektion innan. Det är 

dock viktigt att ha i åtanke att detta är en mindre studie och att försiktighet bör iakttas vid 

generalisering av resultatet, men stöd i detta ges även av Brez och Sheets (2017). De undersökte i en 

studie hur elever påverkas av rast. Närmare 100 elever från i åldrarna 8–11 år deltog och studien 

fokuserade på att se hur elevernas creativity (kreativitet) och sustained attention (ung. uthållig 

uppmärksamhet). Detta skedde genom att eleverna fick göra två olika typer av tester där deras 

kreativitet respektive uppmärksamhet kontrollerades. Testerna genomfördes både före och efter rast. 

Resultatet visar ingen skillnad på elevernas kreativitet före och efter rast. Däremot framträder 

                                                     
2 Vilken även artikelns namn tyder på: ”’During the break we have fun’: a study concerning pupils’ 

experience of school” (Alerby, 2003). 
3 Mer information om denna undersökning på sida 6 
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märkbara positiva skillnader i elevers uppmärksamhet efter rast. Noterbart är att forskarna själva 

menar att en brist i undersökningen är att den genomfördes i samband med lunchrast. Resultatet kan 

alltså också påverkats av eleverna ätit mat och fått ny energi genom detta. Forskningen tyder alltså på 

att rasten är viktigt ur ett pedagogiskt perspektiv genom att elevernas uppmärksamhet minskar vid 

långa lektioner i klassrummet. 

Brez och Sheets (2017) undersökte vad eleverna gjorde på rast och om det sedan påverkade 

lektionen, men där visades inga tydliga samband mellan aktivitet under rast och insats på lektion. 

Miljö 

I en etnografisk studie om förskolebarns lek i naturmiljöer utomhus (Änggård, 2009) framkommer att 

utomhusmiljö kombinerat med naturligt förekommande material (till exempel pinnar och stenar) är 

positivt för barnens fantasilek och kreativitet. Det Änggård menar är största skillnaden mellan 

naturligt material och tillverkat material är att naturmaterial innebär större tolkningsfrihet för barnen. 

Detta leder till att ett material kan vara fler saker. Samtidigt måste barnen då övertyga de andra 

barnen om vad det är, vilket kan leda till bättre föreställningsförmåga. Pawlowski et al. (2016) menar 

att det oftare kan vara flickor som blir mer passiva om det finns lite material. Pojkar är mer kreativa 

att använda befintligt material till andra saker. Orsaken till detta lämnas dock obesvarad.  

Thomson (2007) har i en etnografisk studie observerat elever och pedagoger på skolgårdar. Studien 

genomfördes 1999–2002 vid tre olika skolor i England, med elever från 4 till 11 år gamla, men 

observationerna som gjordes bör ändå anses vara av intresse även idag.  Även Thomson menar att 

eleverna utnyttjade skolgårdarna till fullo och att de på ett kreativt sätt använde material på 

skolgården på ett sätt som det inte var tänkt att användas. Exempelvis nämns att papperskorgar var 

målstolpar och att eleverna klättrade på bänkar som egentligen var till för (ur ett vuxet perspektiv) att 

sittas på. Dock var detta inte populärt bland de vuxna som istället försökte tillrättavisa eleverna. 

Studien visar att det fanns många regler på skolgården och att dessa regler inte var förankrade bland 

eleverna. Eleverna själva menade att det var alldeles för många regler om vad de fick göra på rasten 

och vad som var förbjudet. Thomson (2007) undersökte därför även hur rastvakterna tilltalade 

eleverna på raster. Resultatet är en dyster läsning där rastvakterna under rasterna framförallt 

tillrättavisade eleverna. I ett exempel tilltalar en rastvakt elever 22 gånger. Åtminstone 18 av dessa 

gånger kan argumenteras vara negativa. Förutom att detta påverkar relationen mellan vuxen och elev 

bör man ställa sig frågan vilken påverkan detta har på kvalitén på elevernas rast. 

Villanen och Alerby (2013) har undersökt vad 28 elever i årskurs sex tänker om skolgården. 

Eleverna fick muntligt berätta genom en gåtur och dessutom skriva ner deras uppfattningar om 

skolgården. Resultatet delas upp i tre delar, the schoolyard as a place for learning, the schoolyard as a 

facilitator for social relations och Beyond the boundaries – desire for freedom som samtidigt hänger ihop med 

varandra. I den första delen berättar eleverna om hur de lärt sig nya saker, exempelvis att klättra i träd 

och hoppa dubbelhopprep. Villanen och Alerby (2013) menar att lärandet på skolgården är ett 

praktiskt lärande framförallt kopplat till det egna intresset. Det sociala spelet framkommer också som 

en viktig del av skolgården. Framförallt att få vara med kompisar, men även vikten av att vuxna finns 

med och leker eller spelar. Exempelvis nämns att det bästa en elev kommer ihåg från skolgården var 

när en vuxen var med. Att få bestämma själv och utmana gränserna anser eleverna också är 

betydelsefullt. Något som nämns är att eleverna är positivt inställda till att regler kan vara flexibla, till 

exempel genom att de får vara inomhus när det är för kallt på vintern. Noterbart vad gäller denna 

artikel är att den har valt att göra en undersökning ur ett positivt perspektiv. Eleverna har ställts 
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frågor om det bästa med skolgården, inte det sämsta. Detta innebär att det negativa som kan kopplas 

till en skolgård inte finns med i samma utsträckning.  

Hansen Sandseter och Sando (2016) har i en kvantitativ forskningsstudie undersökt hur norska 

förskolechefer tolkar utomhusmiljön vad gäller risk och lek på över 2000 förskolor i Norge. Den 

största anledningen över att göra om barnens lekmiljöer angavs vara för att minska skador. I 

praktiken innebar detta att sätta begränsningar på vad barnen fick göra, exempelvis inte klättra i träd 

eller inte leka på vissa ytor.  Förskolecheferna påtalar också en rädsla av att inhandla nytt material på 

grund av dessa kanske inte godkänns vid inspektioner. Vidare beskrivs att material utomhus inte får 

användas under vintern för att det kan vara halt. Vissa förskolor stängde helt enkelt av vissa områden 

eller tog bort materialet under vintern. Rast på skoltid och utomhusmiljö på förskola är inte samma 

sak, men dessa förskolechefers beskrivningar om förskolans lekmiljöer skulle lika gärna kunna vara 

rektorers beskrivningar om skolgårdar, enligt min uppfattning. Även forskning gjord med elever på 

skola framhäver samma typ av begränsning som ett problem (Pawlowski et al., 2016; Thomson, 2017; 

Villanen & Alerby, 2013). 

Rastens lärande 

Två amerikanska forskare problematiserar minskad rast i amerikansk skola (Pellegrini & Bohn, 2005). 

De menar att rasten i sig är ett lärtillfälle eftersom elever ges möjlighet att tillsammans med andra 

utveckla sin sociala kompetens. De menar också att elevernas behov av att få avbrott i den reguljära 

skolundervisningen är viktigt för att kunna tillägna sig kunskap, oavsett område. Även Burriss och 

Burriss (2011) menar att rast och lärande hänger ihop genom att de båda bidrar till elevernas sociala 

utveckling. På rasten får eleverna möjlighet att utvecklas genom ett samspel med andra på ett 

ostrukturerat sätt vilket ökar deras sociala kompetens.  

Raster kan även ha positiva effekter för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

(Brodin, 2011; Pellegrini & Bohn, 2005). Detta för att elever med exempelvis diagnosen ADHD inte 

klarar av långa lektionspass på samma sätt som andra elever. Fler raster skulle kunna minska antalet 

ADHD-diagnoser menar Pellegrini och Bohn (2005). Även Jarret, Maxwell, Dickerson, Hoge, Davies 

och Yeatley (1998) menar att raster kan vara positivt för elever med diagnos. Nämnda forskare 

undersökte vilka fördelar en rast skulle vid en skola som normalt inte använde sig av det. De fem 

eleverna med ADD fick alla positiva effekter av rast både genom att de var mer fokuserade på arbetet 

och mindre oroliga under nästkommande lektion. Det bör dock tilläggas att elever med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar även kan behöva hjälp och stöd på rasterna. Rasternas 

friare utformning (i förhållande till lektionerna) är inte nödvändigtvis till gagn för elever med 

diagnos. Likt all annan undervisning måste varje elevs individuella behov tas i beaktande. Detta gäller 

självklart oavsett om eleven har en diagnos eller inte. 

I undersökningen av Jarret et al. (1998) visade sig 60% av eleverna dra nytta av rast vad gäller work 

och fidgety i olika omfattning. Detta gäller alltså elever som inte är vana att ha rast. Hur det skulle 

påverka eleverna att gå från att ha haft rast till att bli utan är däremot inte studerat.  

Pawlowski et al. (2016) undersökte fysisk aktivitet under rast på skolor i Danmark och Nya-

Zeeland. Av eleverna med låg fysisk aktivitet vad flickorna 2/3. En tänkbar orsak till att det skiljer sig 

mellan pojkar och flickors fysiska aktivitet är de manliga och kvinnliga pedagogernas agerande. I 

denna undersökning var rastvakterna oftast inte med i elevernas lekar. I de tillfällena de faktiskt var 

med var det framförallt manliga rastvakter som spelade fotboll. Det är möjligt att detta påverkar 

eleverna. Fler kvinnliga förebilder även på till exempel fotbollsplanen hade kunnat leda till att fler 

flickor också engagerat sig i fysisk aktivitet. Även organiserade rastaktiviteter framhålls som positivt 
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för att öka den fysiska aktiviteten bland elever (Pawlowski et al., 2016). Eleverna i studien menar att 

en fördel med aktiviteter organiserade av pedagoger är att det blir mer rättvist, till exempel vid 

fotboll. Det kan alltså argumenteras för att pedagogernas roll är viktig i hur eleverna agerar på rasten. 

En annan påverkan på elevers aktivitet på rasten är grupptryck. Eleverna söker sig till sina 

kompisar och vad kompisarna väljer att göra gör individen. Samtidigt kan vissa elever anse att det blir 

för mycket folk på vissa områden på skolgården. Av den anledningen kan det tänkas vara viktigt att 

det finns en variation på miljöer som inbjuder till exempel fysisk aktivitet eller rollekar. (Pawlowski et 

al., 2016). 

Sammanfattning 

Rast anses vara viktigt för att elever ska kunna tillägna sig ny kunskap. Dels genom att få ett avbrott 

under ett arbetspass, vilket enligt forskningen gör att många elever inte sänker sin uppmärksamhet, 

men även för att rasten i sig är ett lärtillfälle. Längden på rast visar sig också ha betydelse för både 

koncentration på arbetspass och för vad eleverna sedan gör på rasten. Längre rast innebär också ökad 

fysisk aktivitet. Däremot finns ingen evidens för att elevens val av aktivitet på rasten har inverkan på 

efterföljande lektion. Rasten bedöms ha stor inverkan på elevernas helhetssyn av skoldagen. 

Framförallt det sociala, att få vara med kompisar menar eleverna själva är viktigt för att det ska bli en 

bra rast. Även elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar bedöms ha nytta av raster.  

Tidigare forskning visar också att skolgården framhäver många positiva bilder för eleverna där de 

utifrån sitt eget intresse skaffar sig nya kunskaper. Sammantaget visar tidigare forskning att rasten har 

stor möjlighet att vara ett pedagogiskt lärtillfälle för elever.  

Syfte 

Syftet med uppsatsen är att ta reda på elevers och pedagogers uppfattningar om rast.  
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Metod 
Under detta avsnitt kommer valet av metod och forskningsdeltagare att behandlas samt 

tillvägagångssätt för hela uppsatsen. 

Metodval 

Genom att syftet med studien är att ta reda på elevers och pedagogers uppfattningar om rast valde jag 

att arbeta induktivt med kvalitativa ostrukturerade fokusgruppsintervjuer. I mitt fall ansåg jag att 

fokusgrupper var ett passande alternativ för att på ett tidigt stadie ta reda på uppfattningarna från 

forskningsdeltagarna. Om exempelvis mer strukturerade intervjuer gjorts, hade risken varit att mina 

frågor avgränsat resultatet. Fokusgrupper har använts inom bland annat marknadsundersökningar 

under en längre period men har på senare år börjat användas även bland andra discipliner (Wibeck, 

2010).  

Fokusgrupper är en intervjuform där diskussionerna mellan forskningsdeltagarna är det viktiga. 

Målet med fokusgrupper är inte att komma till konsensus utan att delges en variation på 

uppfattningar. Den som är ansvarig för samtalet kallas moderator, men moderatorns roll kan variera 

(Hylander, 1998; Wibeck, 2010). Med tanke på att detta var ostrukturerade fokusgruppsintervjuer 

valde jag att följa Wibecks (2010) direktiv om att vara så passiv som möjligt i diskussionerna men en 

aktiv lyssnare.  

I fokusgrupper är det viktigt att skapa en miljö där forskningsdeltagarna känner sig trygga och att 

klimatet är tillåtande (Dahlin-Ivanoff, 2015; Wibeck, 2010). För att uppnå detta genomförde jag 

intervjuerna på respektive skola, men vid ett av tillfällena blev vi hänvisade till ett utrymme som inte 

var lämpligt4. De rumsliga arrangemangen (Wibeck, 2010) kunde jag dock påverka och valde vid 

samtliga tillfällen att sitta vid ett runt bord. 

Urval 

Urvalet av forskningsdeltagare skedde genom bekvämlighetsprincipen och ett strategiskt urval samt 

genom att använda kontaktpersoner på skolor (Wibeck, 2010). Skolorna valdes ut genom dess närhet 

samt en tanke på om de hade organiserad rastverksamhet. Mitt mål var att göra intervjuerna på fyra 

olika skolor och ta med minst en skola som bedrev någon form av rastverksamhet och en skola som 

inte gjorde det. Resultatet blev tre skolor med rastverksamhet och en utan. Rektor kontaktades på 

samtliga skolor innan intervjuerna genomfördes. Skolorna är låg- och mellanstadieskolor i södra 

Norrland och befinner sig på landsbygden. Skolornas elevantal är mellan 100 och 400. Samtliga skolor 

befinner sig i samma kommun.  

Vid en gruppsammansättning av pedagoger var det rektorn som hänvisade mig till en 

kontaktperson, vid det andra tillfället hade jag kontakt med en av mig sedan tidigare känd pedagog 

som hjälpte till med deltagare och plats. Denna kontaktperson deltog själv inte i intervjun eftersom jag 

inte ville vara för bekant med någon av intervjudeltagarna.  

Eleverna valdes ut genom att jag kom och presenterade mig och syftet med studien. De 

intresserade fick ett missiv med direktivet att ta tillbaka det underskrivet av vårdnadshavare snarast. 

Jag använde sedan kontaktpersoner ute på skolorna som meddelande mig när tillräckligt antal missiv 

kommit in och därefter hjälpte samma kontaktpersoner mig med plats och tid för att genomföra 

intervjuer. Samtliga elever går i årskurs 6. 

                                                     
4 Mer om detta i Metoddiskussionen. 
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Ingen förkunskap hos deltagarna efterfrågades, endast intresse för att vara med och diskutera 

ämnet rast. Samtliga vuxna forskningsdeltagare har adekvat pedagogisk utbildning och flerårig 

erfarenhet av arbete på skola. Den ena gruppen bestod helt av fritidspedagoger som jobbar framförallt 

på lågstadiet, i olika årskurser. Den andra gruppen bestod av klasslärare i årskurs 6. 

Två fokusgruppsintervjuer genomfördes med pedagoger (tre respektive fyra deltagare) och två 

med elever (fyra respektive fem deltagare). Målet var att följa Wibecks (2010) anvisningar om att 

antalet deltagare i en fokusgruppsintervju bör vara mellan fyra och sex, men när jag kom till 

intervjutillfället på en skola visade det sig att en av de tilltänkta deltagarna hade fått förhinder, vilket 

innebar att den gruppen blev tre deltagare. Det märks en skillnad i diskussionerna mellan 

pedagoggrupperna, vilket till stor del kan bero på antalet personer. Av denna anledning är 

pedagoggruppen med fyra deltagare överrepresenterade i excerpt i resultatdelen kontra 

pedagoggruppen med tre deltagare. 

 

Tabell 1. Forskningsdeltagare 

Grupp Deltagare Antal Organiserad rastverksamhet Befattning 

E1-5 Elever 5 Ja Elev i årskurs 6 

E6-9 Elever 4 Ja Elev i årskurs 6 

P1-4 Pedagoger 4 Ja Fritidspedagog 

P5-7 Pedagoger 3 Nej Klasslärare 

Genomförande 

Fokusgruppsintervjuerna genomfördes på respektive skola. Detta för att forskningsdeltagarna skulle 

känna sig bekväma med miljön. Jag hade meddelat att jag behövde en timme för varje fokusgrupp, 

men gruppernas diskussionstid varierade från 40 till 60 minuter. De genomfördes på tre olika dagar. 

Vid det tillfället det blev två intervjuer gjorde jag en på förmiddagen och en på eftermiddagen för att 

kunna vara fokuserad på båda. 

Samtliga intervjuer spelades in med min telefon. Endast en elevgrupp gjorde sken av att de ens såg 

telefonen, resten av grupperna samtalade obehindrat. Även den fjärde gruppen glömde av telefonen 

efter några minuter. 

När fokusgruppen var samlad förklarade jag att min roll som moderator var framförallt att se till 

att alla kom till tals och att gruppen höll sig någorlunda till ämnet. Det senare var inget problem och 

grupperna skötte det själva genom att påminna varandra. Förutom det ställde jag de bifogade 

frågorna samt bad dem förklara när jag inte förstod men försökte i övrigt att få så lite påverkan på 

samtalet som möjligt för att få ett bättre resultat (Wibeck, 2010). Jag påtalade också att det är helt okej 

att det blir tyst en stund och att jag inte hade för avsikt att ställa nya frågor direkt bara för att det blev 

tyst.  

Samtliga forskningsdeltagare gavs möjlighet till enskild kontakt med mig för eventuella 

korrigeringar eller sådant de inte ville ta tillsammans i grupp. Pedagogerna fick ett mail av mig senast 

två dagar efter intervjun genomförts medan eleverna hade möjlighet dels direkt efter 

fokusgruppsintervjun men även senare genom att de fick mitt telefonnummer dit de kunde skicka ett 

sms eller ringa. Ingen valde att göra några tillägg. 
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Analysmetod 

Dahlin-Ivanoff (2015) beskriver analysprocessen såhär: 

Forskaren bör lyssna på den inspelade diskussionen flera gånger för att få en känsla av helheten. Helheten 

bryts sedan ner i identifierade teman. Nästa steg i analysen är att systematisera all rådata till de teman och 

kategorier de tillhör. Syftet med denna fas är att skapa teman/kategorier som motsvarar innebörden. Det sista 

steget är att sammanfatta kategorierna som växt fram ur rådatan och kombinera det med ett tolkande steg så 

att innebörderna framträder. (s.91) 

Med det som utgångspunkt har de inspelade samtalen genomlyssnats ett flertal gånger. Efter de första 

genomlyssningarna av rådatan kategoriserade jag de olika gruppernas dialoger (Fejes & Thornberg, 

2015). När ett antal av dessa teman framkommit transkriberade jag konversationerna som behandlade 

respektive område. Dessa transkriptioner färgkodades för att tydliggöra vilken grupp som pratat om 

vad. Vid transkriptionerna gjordes texten mer läsvänlig genom att ta bort slang och ord som inte 

påverkat innebörden av samtalet men försvårar läsningen. Wibeck (2010) menar att det inte finns en 

perfekt transkription utan att det handlar om att vilka rätt nivå beroende på syftet. Jag har valt att 

göra lägga transkriptionsnivån mellan nivå 2 och 3 (Wibeck, 2010) vilket jag anser är mest passande 

för denna typ av fokusgruppssamtal. Dahlin-Ivanoff (2015) menar däremot att transkriberingen bör 

ske ordagrant och att det är en fördel att använda även använda en videoinspelning. Med tanke på 

syftet i studien valde jag att åsidosätta detta resonemang och gå på Wibecks (2010) linje istället. 

Wibeck (2010) menar att man i analysen av fokusgruppsdiskussioner oftast kan sätta större tilltro 

till personliga uttalanden. När någon berättar om sina egna erfarenheter ska detta vara mer 

betydelsefullt än mer presumtiva kommentarer. Detta har legat till grund för urvalet av citat i 

resultatdelen. 

Etiska ställningstagande 

Arbetet har följt de forskningsetiska principer från Vetenskapsrådet (2017) vilket bland annat innebär 

att elever under 15 år ska ha målsmans medgivande för att vara med på intervju. Ett missiv skickades 

hem till vårdnadshavare för godkännande. Ett liknande missiv gavs även till pedagogerna för att 

säkerställa att de förstod deras rättigheter. 

Beskrivningen av skolgårdar har vid vissa fall förändrats för att inte avslöja vilken skola 

forskningsdeltagarna arbetar på eller går i. Detta har gjorts för att säkra att deltagarnas identitet förblir 

konfidentiell, med så liten påverkan på innehållet i diskussionerna som möjligt (Kvale & Brinkman, 

2014). Av samma anledning är samtliga namn som förekommer i resultatet fingerade. 

Under transkriberingen har forskningsdeltagarnas riktiga identitet inte röjts utan samtliga har fått 

en bokstav (E för elev och P för pedagog) samt en siffra. I en anteckningsbok som förvarats i mitt hem, 

utom synhåll för andra har jag förvarat koden till detta chiffer. På så vis har datamaterialet varit 

digitalt och identiteterna analogt och aldrig varit på samma ställe, förutom när jag arbetat med det. Av 

den händelse att min telefon skulle gå sönder sparades även ljudfilerna på en USB-sticka som också 

under hela arbetets gång förvarats i mitt hem. När arbetet är slutfört kommer allt inspelat material tas 

bort. 

Metoddiskussion 

Vid en av elevintervjuerna blev vi hänvisade till en rum innanför personalrummet. Rent subjektivt 

anser jag att eleverna i den intervjun var mest nervösa, men om det beror på miljön, 

gruppsammansättningen eller personligheter hos forskningsdeltagarna låter jag vara osagt. Miljön 

kan dock ha stor betydelse för utgången av en fokusgrupp. Dahlin-Ivanoff (2015) menar också att 

trovärdigheten på studie med fokusgrupper ökar om moderatorn är erfaren. Erfarenhet kräver dock 
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övning och utan övning är det svårt att få erfarenhet. Detta är mina första fokusgruppsintervjuer5 och 

med tanke på att moderatorns roll har stor påverkan på samtalen bör detta tas i åtankevad gäller 

studiens reabilitet. 

Jag valde att ha fokusgrupper från fyra olika skolor för att få ett större urval. Såhär i efterhand 

hade jag nog valt annorlunda. Det kanske varit mer intressant att göra med elever och pedagoger från 

samma skola. Samtidigt menar jag att resultatet tyder på vissa likheter i diskussionsområden även fast 

det är olika skolor. Möjligtvis hade likheterna varit ännu större om det varit från samma skola och det 

hade i sin tur lett till mer djup. 

Under samtalen valde jag att inte styra samtalet i någon riktning genom att avgränsa området. 

Uppfattningar om rast är ett väldigt brett ämne och jag valde att låta forskningsdeltagarna själva 

avgöra relevansen av konversationen och att hålla sig inom vad som kan kopplas till rast. Ibland 

svävade dock samtalet ut för långt utanför ramen vad jag tolkar som rast och då valde jag be dem 

återgå till ämnet. Vid några tillfällen sa forskningsdeltagarna själva ifrån när diskussionen det höll på 

att spåra ur till ett annat ämne. 

Gruppsammansättningen i fokusgrupper är viktig (Dahlin-Ivanoff, 2015) men för mig som 

utomstående är det svårt att veta om det blir en bra grupp. Det är möjligt att andra personer hade 

passat bättre in med varandra och på så sätt bidragit till bättre diskussioner, men det är svårt för mig 

att veta på förhand.  

En av anledningarna till att eleverna kanske inte gjorde några tillägg på intervjuerna var att det var 

deras ansvar att skicka ett sms eller mail om de ville något. Om jag gjort som med pedagogerna, där 

jag skickade ett mail som de besvarade, hade det möjligtvis blivit annorlunda. Men genom att 

eleverna inte hade en mailadress krävdes det att jag skulle ha bett om deras telefonnummer och det 

var jag inte bekväm med att göra. Hade syftet med denna studie varit av annan art hade jag möjligtvis 

valt att göra på ett annat sätt, men i dessa fokusgrupper är min subjektiva känsla att eleverna vågade 

säga vad de tyckte. 

Jag valde att endast göra fokusgruppsintervjuer, men att också göra observationer av rasten skulle 

ge mer tyngd åt studien. Fokusgrupperna skulle kunna ligga grund för vad som senare ska observeras 

på rasterna. Rådatan i ett sådant arbete skulle dock bli oerhört stor och det skulle bli mig övermäktigt 

att hinna med under detta tidsomfång. Men det är ett intressant projekt för framtida forskning. 

                                                     
5 Bortsett från en mindre pilotstudie. 
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Resultat 
Forskningsdeltagarnas svar är uppdelade i fem olika uppfattningskategorier, skolgården, strukturerad 

rastverksamhet, regler, övervakning och väder och årstid. Dessa kategorier är det som har diskuterats mest 

frekvent i de olika fokusgruppsintervjuerna. På sida 9 finns en tabell med information om de olika 

fokusgrupperna. 

Resultatet är upplagt på följande vis: först kommer en kortare inledning till temat. Därefter 

kommer ett eller elevexcerpt samt ett eller två pedagogexcerpter för att visa på en variation eller 

konsensus mellan forskningsdeltagarna. Utifrån detta resonerar jag om tänkbara orsaker till dessa 

åsikter. 

En intressant aspekt i forskningsdeltagarnas berättelser är att det är väldigt lite diskussioner kring 

vad jag på förhand förväntade mig skulle vara det primära, det vill säga konflikter och fysisk aktivitet. 

Tidigare forskning har framförallt visat sig innehålla någon av dessa två perspektiv. De konflikter som 

diskuteras är framförallt konflikter med lärare gällande olika syn på regler. Om konflikter mellan 

elever och fysisk aktivitet diskuteras inte alls, varken bland pedagoger eller elever. Eftersom  

Skolgården 

Skolgårdens utformning framkommer ha stor betydelse för både pedagogers och elevers syn på rast. 

Med tanke på hur mycket tid som eleverna spenderar där är det inte förvånande att det ger upphov 

till diskussioner. Genom att min forskning enbart bestod av fokusgrupper, har inte skolgårdarna 

observerats noggrant. En snabb överblick gjordes dock och där noterades det att samtliga skolgårdar 

har relativt stora ytor med exempelvis en eller två fotbollsplaner, flera kingen-rutor6 och minst en 

lekpark. En av skolorna har dessutom en skog där eleverna får vara under rasten.  

Ex 1 

E3: Och så att det finns så mycket tillgångar till saker. Vi har skog. Vi har två stycken skogar. Sen 

så har vi… 

E5: Vi har två stycken lek (avbruten) 

E3: Lekparker. Det finns så mycket (1s) tillgångar till saker. 

E4: Leker du i skogen? 

E5: Nä, men (avbruten) 

E4: Leker du på klätterställningen? 

E5: Men E4 (skratt) Du fattar vad jag menar! Det finns så mycket att göra. Eller vad man ska säga. 

Moderator: Det är viktigt att det finns många olika grejer? 

E5: Ja, jag tror det. Främst för de som nyss har kommit hit (avbruten) 

E2: Ja, Om det bara skulle varit en grej skulle det ha varit hur tråkigt som helst. 

E3: Precis. Och de som kommer hit och är nya på skolan. Om de kommer hit till en skola där det 

finns platt mark (1s) det är inte det roligaste. 

E4: Det var det förut på [en annan skola] när min kompis gick där. Då hade de ingenting att göra 

på rasterna. 

E3: Nä, och då är det ju inte samma känsla att komma till en skola heller. Alltså om det inte finns 

nånting att göra där. 

E2: Då har man ingenting att göra på rasterna. 

                                                     
6 Kingen är ett bollspel där fyra spelare står i var sin mindre kvadrat. Dessa kvadrater bildar 

tillsammans en stor kvadrat och spelat går ut på att studsa bollen i de andras rutor utan att de ska 

kunna ta emot den. 
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E3: Och det är väl det (1s) det är ju på rasterna man ska ha roligt. Och det kan man ju inte ha om 

det inte finns nånting att göra egentligen. 

 

Ex 2 

P4: Sen tänker jag också på att vi har ju om man tittar på, nu har man ju mest sett, när man är ute 

på föreläsningar säg vi, så filmar eller har de fotat från andra skolgårdar. Stockholms-skolor tänker 

jag på. När man är ute och reser ibland kan jag tycka att det är kul att titta på skolgårdar och hur 

de ser ut. Bara i Sverige. Om jag åker förbi Uppsala och Stockholm och så tittar jag ofta på 

skolgårdar och då kan man jämföra med våran skolgård här och den är ju otroligt (1s) inspirerande 

utformad för barnen, tycker jag. Alltså, vad saknar vi här? Vi har ju allt till våra barn. Näst intill! 

P2: Skogsdungen då. 

P4: Ja, skogsdungen. Skogen. 

P3: Då får vi gå en bit faktiskt. 

P4: Vi har ju enormt mycket att erbjuda barnen här. Man behöver inte gå göralös om man inte vill. 

Sen tycker jag att aktiviteter som kingen och smashball7 är aktiviteter som är jätteviktiga för barn 

som inte har kompisar. Då kan man ställa sig i kön och ändå vara med. Du behöver inte ha en 

kompis för att vara med. Du behöver inte vara en i gängen. Alla samlas där och alla kan vara med. 

Det är jättebra grejer som finns på skolgården. Det tycker jag att (1s) ja, det är bra tips till de som 

utformar skolgårdar. 

Strax därefter i diskussionen: 

P3: Fantasi är något som barnen idag inte har. 

P4: Idag nä. Nä, det har dem inte. Och där kan man väl gå tillbaka till det jag sa förut, om att vi har 

så fantastisk skolgård. Hämmar det fantasin? Eller är det bra? 

P1: Mm. (nickar medhållande) 

P4: Är det bra att vi har en banan och ett päron där ute? Klätterställningar och allt. Vi erbjuder ju i 

princip allt här nu. Eller tar vi bort barnens kreativitet när vi erbjuder dem allting? 

P3: Det tror jag inte. För de kan ju hitta på vad som helst med det dem får. 

P4: Du tänker att (1s) det skulle kunna vara mindre saker här? 

P3: Nä, det kan vara det som finns. Men som vi har ju en sop och vi har ju de här cyklarna. Då har 

vi ju barn som sätter fast sopen på cyklarna och kör sopbil. Då har de ju kommit på någonting nytt. 

Så det tror jag inte. 

P1: Fast på nåt vis kan de ju bara det här. De kan ju klättra i en klätterställning men de kan inte 

klättra i ett träd. För att (avbruten) 

P2: För de får dem inte! 

P1: Nä, men det är färdiga saker för att det ska vara lagom stora steg. 

P3: Jo, det har du rätt i. 

P2: Så när vi är ute i skogen så ramlar de och slår sig. 

 

En bra och attraktiv skolgård är enligt forskningsdeltagarna viktigt för att eleverna ska trivas och ha 

roligt. Tillgång till många olika platser att leka eller ”hänga” på anses vara viktigt. Få ställen att vara 

på innebär större konkurrens vilket betyder att eleverna inte får vara i de grupper de själva väljer utan 

måste samsas med andra. Det kan i sin tur leda till konflikter och att rasten upplevs mindre trevlig. 

Färre platser för eleverna skulle också kunna innebära att det blir de en sorts ”Flugornas herre”8 om 

de attraktiva tillhållen. Därav kan man anse att det bör vara av stor vikt att även tänka kvantitet på 

skolgård. Fler platser innebär större möjligheter för eleverna att vara där dem vill, men den dem vill.  

                                                     
7 Ytterligare ett bollspel. Spelas en mot en. En boll hänger i en stolpe och deltagarnas ska slå bollen till 

motståndaren. När en av dem missar, fångar bollen eller tar i snöret är omgången slut. 
8 Klassisk bok från 1954 där ett gäng ungdomar blir strandsatt på en ö vilket leder till maktstrukturer 

som är allt annat än önskvärda. 
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Att ha en ”färdig” skolgård med många redskap framhålls dock inte bara som positivt. I hoppet om 

att få eleverna aktiva på rasten anläggs ibland skolgårdar med ett rikt utbud av tillverkat material. 

Pedagogerna i samtalet riktar dock kritik mot att detta i längden innebär att eleverna inte utvecklas på 

samma sätt som om de skulle använda naturligt förekommande material. Tillverkat material har krav 

på sig att vara säkert, vilket innebär att det också kan bli för säkert. Eleverna utmanas inte att testa och 

utmana sina psykiska och fysiska färdigheter. Framförallt kan detta tänkas gälla de äldre eleverna, 

vilket visar sig i undersökningen genom att eleverna i årskurs 6 inte ens tar upp klätterställningar och 

dylikt i sina uppfattningar om rast eller pratar om klätterställningar som någonting som bara de yngre 

använder. De är helt enkelt inte på en nivå som attraherar de äldre eleverna. Vilket såklart har att göra 

med att även en förskoleklasselev eller en elev från årskurs 1 ska kunna använda klätterställningen. På 

så vis anpassas uteverksamheten för de yngre eleverna medan de äldre förväntas göra saker själva. 

Det är intressant i förhållande till att en av pedagoggrupperna menar att när eleverna går i sexan har 

de gjort allt, därför ”hänger” de bara mest på rasten.   

Både elever och pedagoger framhåller skogen som en viktig del av skolgårdens miljö. Den innebär 

möjligheter till bland annat diverse rollekar och kojbyggen. Även fast de intervjuade eleverna själva 

inte leker där menar de att den är viktig. Min tolkning är att de har sett att skogen är ett populärt 

tillhåll för andra eller att de själva lekte där när de var yngre. Till skillnad från tidigare nämnt 

tillverkat material är skogen någonting fritt, där elevernas kreativitet styr, och framkommer som 

attraktivt under alla intervjuer. Dock håller inte alla med. Det är tydligt att en av pedagogerna inte alls 

har tänkt på samma sätt. Hen menar att materialet sällan blir statiskt, utan att det används på många 

olika sätt och att eleverna är kreativa nog att lösa det själva.  

Strukturerad rastverksamhet 

Rastaktiviteter är ett samtalsämne som är återkommande i alla fokusgrupper utom en (trots att denna 

skola bedriver rastverksamhet). Tre av skolorna har rastaktiviteter åtminstone tre gånger i vecka, den 

fjärde har inga rastaktiviteter alls. Både pedagoger och elever är positivt inställda till rastaktiviteter 

och framförallt pedagoger ser en vinning med att ha någon eller några som är ansvariga över rastens 

innehåll. Den skola som för närvarande är utan strukturerad rastverksamhet har efterfrågat det bland 

ledning och kollegor och det märks även i intervjuerna att de ser som någonting som skulle kunna 

vara positivt både för elever och personal. Vid diskussionerna om rastaktiviteter är samtliga grupper 

rörande överens om att det är positivt och en bra satsning av skolan. Det som framkommer som 

negativt är när eleverna anser att aktiviteterna är tråkiga eller för barnsliga. 

Ex 1 

P2: Det positiva med rastaktiviteter jag kan se är (1s) man har det i ryggen som pedagog att det (1s) 

ser man att det är någon som inte har någonting att göra kan man styra in den så att den får gå till 

rastaktiviteten och leka. Det är inte så att man måste hitta någon grupp som åh, vart ska jag putta 

in det här barnet någonstans. Om man har svårt att hjälpa barnet in i nån grupp så kan man få vara 

med där och leka. Så kan jag tycka. Och om det är så att barnen inte vet vad de ska göra en dag (1s) 

då vet dem att de alltid kan gå dit. 

P4: Vi har ju just utvärderat det här och vi kom också fram till samma saker. Att det är väldigt 

positivt att ha någon som är ansvarar för att det blir någon lek och då har ju vi märkt av, och Anna-

Karin också som ansvarar för det här, att de absolut mest populära även när de får önska själva, är 

de vanligaste till exempel ”Under hökens vingar kom”. Drar jättemycket barn. Är det dem lekarna 

så kommer barnen. Allt det här som dem känner igen tycker de är jättekul. Nu tänker jag väl just 

på min årskurs då. 

P1: Så är det för oss också. 
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P4: Jag tycker att det är jättepositivt att det är någon som är ansvarig för att det fungerar. Köper in 

grejer. Hon har gjort upp nu så hon har en massa saker färdigt. Tar hand om materialet, sköter om 

materialet, förvarar det. Annars blir det inte gjort. 

P2: Nä, det är inte samma sak. 

P4: Det måste vara någon som är ansvarig. 

P1: Nä, annars kommer man på det i förbifarten när man klär på sig eller någonting, och så ska 

man hämta de där grejerna och ”Var är de och var är de åt då?” Och sen är rasten slut. Nu har hon 

fokus på det hela tiden. 

 

Ex 2 

P5: Jag tycker framförallt att det handlar om en vuxen person som kan styra ihop det. Det är ju helt 

avgörande för hur rasten blir.  

P7: Mm. Ja, precis. Man förutsätter att eleverna ska (1s) alltså vi är ju anställda för att vara på 

lektionerna och hålla koll på dem på lektionerna. Varför har vi inte det [någon anställd] på rasten? 

Alltså, då skulle de kunna ha lektionen själv sen också. Det blir lite (3s) För dem är för små för att 

sköta det själva. Så enkelt är det. Och framförallt att hitta på saker. De behöver styras och guidas. 

Tycker jag. 

P5: Jag håller med. Jag har egentligen inga problem med att vara ute och vara rastvakt. Det kan jag 

gärna vara. Men jag vill ändå att det ska finnas en person som hittar på saker. Så kan jag vara där 

och om det händer något. Så känner jag. 

P6: Ja, man har svårt att uppamma den där energin att vara kreativ idéspruta på rasten.  

P5: Ja, när man ska vara det jämt i övrigt liksom.  

P7: Sen vet jag inte riktigt om det är arbetsuppgiften. Din uppgift som rastvakt är ju att se till att 

alla har det bra. Om du är upptagen med att spela boll med två andra, då har du INGEN koll på 

vad som händer i övrigt på skolgården. Och då förloras ju lite med poängen av rastvakten. För då 

är du egentligen en personlig lekledare för de två du leker med så att säga. 

 

Ex 3 

E4: Men det inte ska vara nåt som småbarn gillar! Som ”Under hökens vingar kom”. 

E2: Klä granen…(suckar) 

E4: Ja, som klä granen! (ivrigt) Eller (2s) ”Kom alla mina små kycklingar” 

E5: Ja (låter less). 

E4: Alltså…Nä nä nä. 

E5: Alltså vi ÄR faktiskt inte så små. Vi är mycket större än vad lärarna tror! 

E4: Vi är inte små bäbisar! Det där lekte man på dagis. Det kan väl vara typ (1s) nå kul. Som 

stafetter! ”Tre i rad”. Sånt! Inte ”Under hökens vingar kom” och sånt. Nä nä nä! 

E3: För om det finns en (avbruten) 

E4: Eller bläckfisken! Fast det är ganska kul, men ja. 

E3: För om det finns en rastaktivitet då (1s) då vill man ju gå ut på rasten, om det är en rolig grej. 

E4: Det måste ju vara anpassat till alla. Man kanske kan ha en för småbarn på lågstadiet och en 

roligare på mellanstadiet. 

E5: Ja. För just nu så vill, i alla fall de flesta i klassen, inte gå ut på rasten. För att det är (avbruten).  

E2: Tråkigt. 

E5: För att det finns inget speciellt egentligen att göra ute. Så det är därför det är lite såhär (2s) man 

vill ha en bra rastaktivitet så man vill gå ut. 

 

Pedagogerna menar att det är en fördel att det finns någon som är ansvarig just för att leda aktiviteter 

för eleverna. Att vara både ”rastvakt” och ”lekledare” verkar vara svårt att kombinera. Det är också 

tydligt att pedagogerna gärna ser att det är någon annans ansvar. Pedagogerna är ansvariga över 

lektionen, ”någon annan” är ansvarig över rasten. Min tolkning är att rasten inte ses som en möjlighet 

ur ett pedagogiskt perspektiv utan som ett avbrott för både elever och pedagoger. Leken har inget 
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egenvärde utan den är till för att få elever att vilja gå ut på rast eller slippa vara ensamma. Om leken 

eller aktiviteterna har en pedagogisk poäng framkommer inte under intervjuerna, men det ska 

tilläggas att ingen av de intervjuade pedagogerna själva bedriver styrd rastverksamhet. Istället 

framkommer styrda rastaktiviteter främst som ett komplement till elever som inte kan eller vill hitta 

på någonting själv. Att det kan vara ett bra hjälpmedel för att minska elevernas otrygghet genom att 

de alltid har en gemenskap i rastaktiviteten, där ingen kommer att nekas tillträde. Det är åtminstone 

pedagogernas syn på rastaktiviteter. Eleverna däremot ser styrd rastverksamhet som något att se fram 

emot, något som får dem att vilja gå ut på rast. Vissa lekar eller aktiviteter accepteras dock inte av 

sexorna. Början av puberteten kan vara en känslig ålder och att då leka ”småbarnslekar” anses inte 

okej av de intervjuade eleverna. Samtidigt är dem intresserad av att det finns aktiviteter och vill att det 

ska fortgå. Det märks tydligt i samtalet att det är ett ämne som de känner för och tycker är viktigt, 

framförallt genom hur ivriga de blir och att de avbryter varandra mer än i övrig diskussion.  

Elevdelaktigheten i valet av rastaktiviteter förefaller vara låg, vilket skulle kunna vara en orsak till 

att eleverna är ambivalenta kring styrda aktiviteter. Att öka elevernas inflytande i rastaktiviteter 

skulle bidra till ökat deltagande. De äldre eleverna skulle med fördel kunna vara ansvariga för 

planering och ledning av rastaktivitet, dels som en del av träning i ledarskap och social kompetens, 

dels för att det skulle bli positiva förebilder som ökar aktivitetens status samt intresse hos de andra 

eleverna. 

Regler 

I intervjuerna diskuteras regler flitigt. Framförallt reglerna kring spel som kingen och smashball 

väcker känslor. Dessa två spel verkar finnas på samtliga skolor. Dessa spel är bedömningsspel i större 

utsträckning än exempelvis fotboll, vilket gör att det kan vara en källa till konflikter på vissa raster. 

Samtidigt kan det ses som ett utmärkt tillfälle att undervisa eleverna i viktiga sociala kompetenser 

såsom konflikthantering, empati och acceptera att man inte alltid vinner. Regler om rasten får vara 

inomhus eller utomhus är också en central del i diskussionerna, men mer om detta är under rubriken 

Väder och årstider. 

Ex 1 

P1: Det är olika regler. Det är väl precis som där (pekar i riktning mot smashballen). Varenda 

årskurs har olika regler. 

P3: Jamen precis.  

P2: På smashen ja. 

P1: Smashen och kingen och allt möjligt. Det är ju döjobbigt! 

P3: Vi ska sätta upp de där reglerna igen. 

P4: Vi ska sätta upp och så får de följa reglerna. 

P1: Vi måste ha samma regler för alla. 

 

Ex 2 

E7: Att lärarna ska flika in (1s) när man har valt regler som man ska ha på kingen. Och så ska de 

flika in och ”Nä såhär gjorde vi i min ungdom”  

(avbruten av skratt från E8 & E9) 

E7: ”I vår generation och då ska man göra såhär i den här generationen också” Och då blir jag 

irriterad.  

E9: Eller när lärare kommer och (avbruten) 

E8: Lägger sig i! 
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Ex 3 

Moderator: Det här med regler tycker jag är spännande. Smashball och kingen och allt sånt. Är det 

för mycket regler, för lite regler. Vad är det som gör att det blir konflikter kring de här 

aktiviteterna? 

P3: Jag tror att det är för att det inte går som dem vill när de spelar. 

P4: De har olika regler. Och så töjer de på de reglerna som finns väldigt mycket. ”Nä jag greppade 

inte” (härmar ett barn)  

P1: ”Jag greppade inte” (härmar ett barn) 

P4: Jag gjorde såhär (visar med armarna)  

P1: ”Den var inte hög”. Jo, men den var ju tre meter. ”Nä, den var inte hög”. 

P2: Det är bedömningen. 

P1: För vissa. Sen är vissa väldigt (1s) erkänner på en gång att de greppade visst. Och det gör ju 

kompisarna också. De är väldigt ärlig och säger till. 

P3: Då blir man ju nästan förvånad att vi inte ska stå där och diskutera. 

P2: Nä precis. 

P1: är ju det där (1s) jag tror inte vi har för mycket regler (fundersamt). Eller kanske. 

 

Ex 4 

Moderator: Tycker ni att det behövs fler regler på rasterna? 

E4: Inga smashball-regler eller bestämda kingen-regler! (upprört) 

E2, E3 & E5: Nä…(låter less) 

E5: Absolut inte för mellanstadiet! 

E4: Smashball-reglerna ska bort! Kingen-reglerna får man bestämma själv! Eller så bestämmer man 

att den som är king bestämmer regler. 

E3: För att oftast när vi (avbruten) 

E4: Det körde alltid den andra klassen förut, men då kom lärarna och sa att ”Nä ni måste köra de 

här reglerna”. 

E3: Men det är en sak som jag tycker är ganska irriterande om man spelar smashball. Det var 

väldigt många lärare som kom och då förstörde dem (1s) det vi tyckte var roligt så man blev bara 

irriterad. 

E4: VISSA lärare låter oss gå över strecket och ha vilka kingen-regler vi vill. Men vissa gör inte det.  

E2: Nä. Som att vi får ta grepp. 

E3: Det är ju då rasterna blir tråkiga automatiskt [när lärarna vill ha för många/andra regler].  

 

Det tydligaste exemplet på att pedagogernas och elevernas perspektiv skiljer sig åt är när de 

diskuterar regler. Samtliga pedagoger är överens om att det måste finnas klara, tydliga regler för att 

spelen ska vara roliga för alla. Eleverna däremot menar att de vuxna förstör spelet när de lägger sig i 

och ska ändra reglerna som redan är bestämda av de som spelar. Jag har svårt att se att det skulle bli 

samma diskussion om liknande händelser i ett klassrum. Så vad är skillnad? Kanske ser eleverna att 

rasten är ”deras”, att de har större rättigheter att bestämma och utforma den som de vill, till skillnad 

från i klassrummet där det är läraren som styr. Det kan då i vissa fall leda till konflikter om vad som 

får och inte får göras, som i ovan excerpt om reglerna vid spel. Risken med att eleverna helt sköter sig 

själva, menar pedagogerna, kan vara att det leder till utanförskap och att de med stark status kör över 

de med lägre. I samtalen i den här studien finns det dock ingenting som tyder på att hårdare regler 

skulle göra spelen mer rättvisa. Istället menar eleverna att pedagogernas regler gör spelet tråkigt 

vilket leder till att de väljer att inte spela. Det i sin tur gör att de inte har något att göra och det är då 

konflikter med andra elever istället börjar. I ett försök att minska konflikterna bland smashball och 

kingen har pedagogerna alltså endast flyttat konflikten någon annanstans. 
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Risken att som pedagog styra för mycket i elevernas aktiviteter och spel skulle alltså kunna leda till 

att de tappar intresset. Eleverna i intervjuerna anser att de själva oftast kan lösa konflikterna som 

uppstår på grund av reglerna och menar att de ofta har bestämt lösningar för eventuella oklarheter. 

Ändå känner pedagogerna en önskan av att gå och styra upp aktiviteterna. Detta skulle kunna bero på 

flera orsaker. Kanske har eleverna inte gjort regler som tillåter alla ha samma chans? Kanske finns det 

de som utnyttjar reglerna för att få fördelar själva? Eller utnyttjar sin status bland sina kamrater till att 

aldrig åka ut? Det är viktigt att ha i åtanke att pedagogerna är experter på sitt område och deras 

kunskap är viktigt för att det ska bli en bra rast för alla. Men samtidigt är det viktigt att komma ihåg 

att även eleverna besitter stor kunskap. Speciellt om skolgården och dess synliga och osynliga regler. 

Det är ett område som eleverna är experter på och de känner, ser och tycker allt på ett sätt som även 

de vuxna måste ta hänsyn till.  

Övervakning 

Under lektionstiden är en pedagog alltid närvarande. Visserligen finns vuxna i närheten när eleverna 

har rast, men inte i samma utsträckning som i ett klassrum. En fördel med rasten är därför att elever 

slipper känna sig övervakad, menar forskningsdeltagarna. På en rast har eleverna möjlighet att söka 

sig till utrymmen dit lärarna inte går (se Ex 2) vilket innebär en frihet som både pedagogerna och 

eleverna anser vara viktig. I Ex 3 berättar pedagogerna om hur de anser att eleverna också måste ges 

eget ansvar. Ex 4 visar istället hur elever kan uppfatta situationer när lärare inte finns i närheten för att 

stödja utredandet av konflikter som kan uppkomma på rasten.  

Ex 1 

P4: Det är ju på rasten barnen får testa sina egna vingar. För inne i klassrummet är det ju ändå 

tryggt. Där har de ju ändå en fröken eller en lärare som styr. 

P3: Där vet du ju vad som är rätt och fel och så. 

P4: Ja. På rasten ska du klara dig lite själv.  

P2: Jag tror faktiskt på det där. Att barn behöver tid som de ej är övervakad av vuxna! För vi är ju 

hela tiden och ska övervaka barnen vad som händer och sker. De får aldrig leka ifred. Förstår ni? 

Och reda ut sitt eget. Ibland kan jag tycka att de får gå till sitt ställe så länge man vet att de inte 

kommer att börja bråka. Att de får lite fria tyglar. 

 

Ex 2 

E9: Vi brukar gå bort till baksidan och stå bakom (avbruten) 

E8: Bakom skolan.  

E9: Så att ingen [av lärarna] ser en. 

Moderator: Kan ni förklara? 

E8: På baksidan spelar de innebandy och så är det ett litet hörn och så är det ett streck där man inte 

får vara, men då är vi vid hörnen och då ser ingen lärare oss. 

E9: Vi är innanför skolan, man får vara där, men de ser oss inte. 

E8: För det är som en liten (1s) invikelse (avbruten). 

E6: Invikelse? (skratt) 

E8: Bredvid där (1s) de går ju liksom ute där [på framsidan] och de går aldrig dit och då ser de 

aldrig oss där. Fast de vet ju att vi är där. 

E6: De bryr sig inte. 

E7: De behöver ju inte titta. 

E9: Vi går dit för att lärare inte ska höra vad vi säger. 

 

Eleverna känner ett behov att ha någonstans att gå undan, där de vuxna inte ser eller hör dem. De 

håller sig inom skolans område, men de vill tänja på gränserna så mycket det går utan att för den skull 
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bli tillrättavisade. Detta skulle kunna ses som en del i deras uppväxt; att utmana vuxenvärldens 

bevakning och regler genom att inte direkt göra ”fel” men vara nära gränsen. Eleverna uppfattas ha 

full koll på vart de får och inte får vara och använder det för att skapa sina egna tillhåll utan de 

vuxnas inbladning. Viktigt att komma ihåg är att det är elever i årskurs 6 som har blivit intervjuade. 

Att överföra deras svar på yngre elever kan mycket väl bli missvisande. 

Notera att min tanke inte är att pedagogerna i denna excerpt försöker sticka huvudet i sanden och 

ignorera socialt förkastligt beteende hos elever, men det är ändå viktigt att ha i åtanke att det även kan 

finnas risker med att elever söker sig till ytor utan vuxna. När elever är elaka mot varandra sker detta 

sällan på platser där vuxna är. Det är därför viktigt att pedagoger är medvetna och aktiva när de är 

ute med eleverna på rast.  

 

Ex 3 

P1: Vi bara gör ju allting för barnen. 

P3: Det är ju det, de vill ju att vi ska stå vid kingen och vara domare. För att de är ju (avbruten) 

P1: För att de är ju så van att det alltid är någon som säger till dem. 

Alla håller med. 

P2: Någon annan som tar ansvar (avbruten) 

P1: För hemma säger vi till dem ”Nu ska du äta. Nu ska du duscha. Nu ska du göra läxan. Nu ska 

du gå och lägga dig. Nu ska du träna.” 

P3: Och är vi inte där händer det ingenting. 

 

Ex 4 

E3: Konflikter löser väl sig genom att lärarna tar tag i dem antar jag. Jag vet inte. 

E4: Vi stora ska ta tag i det. 

E2: Eller att någon slår den och den slår tillbaka sen är det över. 

E5: (skratt) 

E3: Nämen grejen är lärarna får väl ta tag i det men vi har ingenting med det att göra. Alltså om 

man inte har varit med i bråket. Så jag vet inte vad som händer.  

E2: Men ibland så hjälper lärarna inte till alls. De säger såhär ”Nu är det bra, nu är det bra”  

E3: Jag vet! Det var verkligen (1s) När vi gick i tvåan och lärarna bara ”Aa, men ni måste lära er att 

lösa saker själv” (härmar lärare). Så de skulle inte komma och hjälpa oss. Det var en person jag 

bråkade med jättemycket. Då var det jättemånga lärare som sa ”Men ni är ju så gamla nu så det är 

ju (1s) vad ska man säga (1s) ni är ju så gamla nu att ni borde kunna ta det här själv” Det sa dem i 

två års tid. Det gick ju inte bättre om man säger så. Det blev ju bara värre och värre. Då fick vi 

prata med våra föräldrar så föräldrarna fick prata med lärarna. För till slut blev det för mycket och 

det tycker jag ändå (1s) det är väl ändå upp till lärarna att hjälpa oss med såna grejer. 

E2: De kan ju inte bara säga ”Vi tänker inte hjälpa er”. 

E4: ”Ni får klara er själv”. Det var så i tvåan. De hjälper till mer nu i sexan än de gjorde i tvåan. 

E3: Men jag tycker väl ändå att det är bättre att de har förändrats på det sättet så man kan få hjälp 

på ett annat sätt eller vad man ska säga. För till slut kanske man slutar gå till läraren helt för att 

man vet att när jag går till läraren kommer jag ändå inte få någon hjälp.   

E2: Så kanske är det någon som har ett jättestort problem (avbruten) 

E5: Och så vågar de inte gå till någon. 

E3: Om det är två personer som har bråkat eller någonting så tycker jag ändå att man borde prata 

med båda personerna och fråga varför det hände (avbruten) 

E2: Fast i enrum. Inte gå med båda. Utan ta en i taget. 

E3: Jag tror att lärarna kanske ska mer tänka att (1s) när man ber om hjälp då vill man verkligen ha 

hjälp. Man ber inte om hjälp för att de sen ska gå därifrån och skita i det utan man ber ju om hjälp 

av en anledning. (2s) Då ska de väl hjälpa en. 
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Det är dock en balansgång hur mycket frihet pedagoger ger elever. Eleverna i tredje exemplet upplevs 

som väldigt upprörda på grund utav att pedagoger inte bryr sig när de vill ha hjälp. De vuxna som är 

ute på rasten kan alltså tänkas behöva en viss sorts kompetens om sociala relationer för att veta när 

eleverna behöver hjälp och när eleverna vill vara ifred. Detta är en roll som med fördel skulle kunna 

tas av fritidspedagoger, eftersom deras utbildning till större grad än klasslärare inriktar sig mot 

sociala relationer, gruppdynamik och konflikthantering. Just den kompetensen som behövs för att få 

rasten att bli ett bra (och lärande?) tillfälle för alla. 

Väder och årstider 

”Det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder” är ett ordspråk som inte var helt ovanligt när jag 

själv växte upp. Att vädret har en påverkan på både elevers och pedagogers uppfattning om rast är 

kanske därför inte särskilt förvånande. Snö, kyla eller regn är något varken lärare, elever eller forskare 

kan råda över, men det är trots det en central del i forskningsdeltagarnas diskussioner om rast. De 

första två excerpten är utvalda för att visa att forskningsdeltagarnas åsikter hur vintern påverkar 

rasten är liknande. Ex 3 och 4 åskådliggör istället en stor skillnad i uppfattningar om en rast är 

inomhus istället för utomhus. 

Ex 1 

E7: Nu är det ju roligt att vara ute. 

E8: Nä, det är ganska kallt.  

E7: Men man har ju jacka på sig! 

E8: Men ändå! (4s) Fast på sommaren vill man ju vara ute på rast hela tiden. ”Nej, det ringer in nu” 

(besviken röst) och på vintern ”Kan det inte ringa in snart?” (otålig röst). 

E9: Ja, då går man ju in 10 minuter tidigare och låtsats att det ringer in snart. 

Moderator: Så det spelar roll om det är sommar eller vinter? 

Samtliga: JA! 

E8: VÄLDIGT stor roll. 

E7: MYCKET roligare att vara ute när det är sommar än när det är vinter. 

E9: Allt är ju övertäckt med snö på vintern. 

E8: Så det går ju inte (1s) säg att man vill gunga på vintern eller om man vill hoppa hage eller köra 

smashball eller köra kingen det är ju snö överallt så det går ju inte. Innebandy går ju knappt heller 

att spela. Det finns ju INGENTING att göra. Man kan bara gå runt och det är iskallt och man håller 

typ på att svimma. Man kan ju bygga, men nä det är inte roligt.  

 

Ex 2 

P7: Att tvinga ut en 13:åring i snön. ”Varsågod ställ dig här ute i snön i 20 minuter. Det finns 

ingenting att göra men du ska ut”. 

P5: Jag förstår dem på vintern. Det finns INGENTING att göra ute. Jag köper det till 100% att vad 

ska man stå och göra ingenting. Så är det ju. Det finns absolut noll. Det är att åka i backen, men är 

man 13 år då åker man inte pulka i backen. Inte här i alla fall.  

P6: Man leker inte häst. 

P5: Man bygger inte snögrotta. Och de som vill spela fotboll, ja den här vintern var det ju omöjligt 

att spela fotboll, det var ju snö överallt. Men nu tycker jag ändå att man märker att det händer 

något när det blir vår. Det är fler som går ut. Även om man har suttit och tryckt inne kan man ju 

sitta och trycka ute. Det gör dem ju. 

 

Detta är alltså två olika fokusgrupper från två olika skolor som ger väldigt liknande svar. under 

vintertid framkommer som särskilt problematiskt. Eleverna beskriver det som att det dels är för kallt, 

men även att det inte finns någonting att göra, vilket de även får medhåll om från pedagogerna. Med 
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tanke på att vintern är förhållandevis lång i detta område kan det tyckas lite märkligt om 

utomhusmiljön är helt anpassad till sommaren. Med tanke på undersökningens omfattning bör dock 

försiktighet beaktas i fråga om generalisering. Fortsatta studier om årstiders påverkan på skolgården 

behövs för att utröna om detta är symptomatiskt för fler skolgårdar eller om det är specifikt för dessa 

tre9. Noterbart är också att den senaste vintern var extrem i fråga om mängd snö. Detta påverkar 

sannolikt svaren från forskningsdeltagarna. 

Ex 3 

E8: Raster vore mycket bättre om man fick vara inne. 

E7: Vi har ju tre inneraster. 

E8: Ja, vi har pratat med vår rektor om det och hen har tillåtit oss att vara inne tre gånger på en 

vecka. 

E6: På sista rasten. 

E9: Vi pratade med vår lärare (avbruten) 

E8: Och hen vet att vi inte gillar att vara ute. 

E9: Vi smyger alltid med att vi är inne. Så vi går typ aldrig ut. 

E8: Då sa vi att det var några sexor tidigare år som pratade med rektorn och dem fick vara inne. Då 

kom vi på att vi kan ju också prata med (1s) alltså prova bara. Vi har en ny rektor nu och då sa hen 

”Ja”. Fast tre gånger i veckan. 

 

Ex 4 

P5: När det regnar och de får vara inne. När de får vara inne i klassrummet på rasten (1s) det är 

totalt värdelöst. Fruktansvärt värdelöst är det. När de inte kan vara ute när det är rast. Det tycker 

jag är den sämsta rasten. Även de som vill vara ute men inte går ut eftersom att det regnar eller ja, 

det är -30 (2s) det blir jobbigt för dem också. De som vill springa av sig, hela dagen blir jobbig. Det 

är en dålig rast.  

P6: De dagarna, när det har varit regniga raster och man har varit tvungen att vara inne i 

klassrummet med eleverna då är man ju fullständigt döslut när dagen är färdig.  

 

Två fokusgrupper diskuterar rasten i förhållande till om den är inomhus eller utomhus. Eleverna 

menar att det är positivt att kunna ha rast inomhus. De ser det som en stor vinst att ha lyckats övertala 

rektorn om att få ha tre inneraster per vecka. Samtliga elever i fokusgruppen är väldigt nöjd med 

detta.  Pedagogerna däremot är ytterst skeptiska och ser det som en av de sämsta rasterna. Syftet med 

rast kan alltså anses skilja sig mellan de två grupperna i detta fallet. Pedagogerna menar att eleverna 

behöver komma ut för att få luft och ny energi. Det kan tänkas bör gälla även för de vuxna. Om kravet 

var att alla vuxna behövde göra som eleverna, hade det varit tvång på rast utomhus då? Det är vi nog 

alla övertygade om att så vore inte fallet. Mina erfarenheter är att de vuxna är minst lika skeptiska till 

att gå ut när det är kallt som eleverna, oftast mer. Igen behöver vi nog fundera på vad syftet med rast 

är. 

Det vore intressant att diskutera med pedagogerna vid denna skola om vad de ser för effekter av 

dessa inneraster. Blir det jobbigt för både lärare och elever, som pedagogerna i Ex 4 diskuterar. Eller 

skulle det kunna leda till att det är lättare att få ut eleverna på de andra rasterna? Syftet med denna 

studie var dock inte att ta reda på skillnader på inne och uteraster utan elever och pedagogers 

uppfattningar om rast. Ytterligare forskning inom detta område bör dock vara av intresse för att 

utröna dess positiva och negativa effekter. 

                                                     
9 En av fokusgrupperna nämner ingenting om att vinter skulle innebära mindre att göra utomhus. 
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Diskussion 
Under detta avsnitt kommer först resultatet att diskuteras i förhållande till tidigare forskning. 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien har varit att ta reda på vilken betydelse rasten har ur ett pedagogiskt perspektiv. 

Uppfattningarna om rast är till största delen positiva och det är tydligt att rast är något som både 

pedagoger och elever anser vara viktigt, vilket är helt i linje med vad elever sagt i andra studier 

(Alerby, 2003). Till skillnad från annan forskning (Pellegrini & Bohn, 2005; Brez & Sheets, 2017) 

diskuteras i fokusgrupperna inte att en av fördelarna med rast är att elever lär sig bättre på lektioner. 

Visserligen är det helt förståeligt att eleverna vid förhållandevis låg ålder inte har kunskap om detta, 

men det är ändå lite förvånande att ingen av pedagogerna visar någon kännedom om rastens 

betydelse. Det är möjligt att pedagogerna anser att rasten i sig har ett så stort egenvärde att det räcker, 

att rast inte behöver vara mer än vad den redan är. Att rasten har ett egenvärde är även andra forskare 

överens om (Pellegrini & Bohn, 2005; Burriss & Burriss, 2011).  

I denna studie beskriver eleverna att de tycker att det är skönt att få vara i fred på rasten, utan 

övervakning från vuxna. Detta framhålls dock inte alltid som positivt i förhållande till annan 

forskning. Både Villanen och Alerby (2013) och Skau Pawlowski et al. (2016) menar att det är positivt 

att vuxna är med i elevernas lek och spel och att vuxna blir förebilder som gör att fler är med i 

aktiviteterna. Det är dock viktigt att tänka på skillnaden på vara med i en lek eller ett spel och att 

övervaka densamma. Min tolkning är att de intervjuade eleverna i denna studie sällan har vuxna med 

i deras aktiviteter, vilket betyder att de associerar vuxna på rast som rastvakter som säger åt dem vad 

dem får och inte får göra. Om vi ponerar att rastvakterna agerar likt de i Thomsons (2007) studie är 

det inte speciellt förvånande att eleverna vill hitta ytor utan vuxna. Om fler vuxna på rasten skulle 

vara med i elevernas aktiviteter anser jag att de skulle kunna bli förebilder som skulle kunna bryta 

normer och få fler elever att våga vara med i aktiviteter som de vanligtvis inte gör. En av pedagogerna 

i intervjun problematiserar dock detta genom att mena att det inte är rastvaktens roll att vara 

lekledare. Kanske är det inte det. Det beror på vilken syn man har på rasten. Som vuxen, man rasten 

som ett lärtillfälle eller är det tillfälle att vara rastvakt. Huruvida ordet ”rastvakt” är ett ord som 

egentligen bör användas tänker jag inte diskutera i denna uppsats. Det går att argumentera för att 

pedagogens roll på rast ska vara av ett annat slag än en sorts vakt. Alla som arbetar som ”rastvakter” 

bör dock fundera om det verkligen är ett positivt laddat ord eller om det bör bytas ut till exempelvis 

”rastpedagog” eller ”rastlärare”. 

Både forskningsdeltagare i denna studie och forskare (Pawlowski et al., 2016; Änggård, 2009) 

menar att materialet på en skolgård är viktigt för att en rast ska bli lärande och rolig. Med tanke på 

hur forskningsdeltagarna talar om skogen som ideal, är det min tolkning att naturmaterial är 

eftersträvansvärts. Det talas ofta om en likvärdighet i undervisningen. Med tanke på att rasten kan 

vara en femtedel av en skoldag, kan det tyckas lite märkligt att det inte finns mer riktlinjer om hur en 

skolgård bör vara för att eleverna ska få tillgång till material och ytor som krävs även för en likvärdig 

rast. Rasten är ett pedagogiskt lärtillfälle och bör också hanteras därefter. Det fria materialet som finns 

på skolgården får dock eleverna inte alltid utnyttja på ett sätt som de vill (Hansen Sandseter & Sando, 

2016; Thomson, 2007). Elevernas säkerhet måste garanteras för att inte skolan ska bli anmäld av 

föräldrar eller få påbackning vid inspektioner. Detta problematiseras av en av fokusgrupperna som 

menar att det leder till att eleverna bara kan använda färdigt material som är anpassat för till exempel 
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en viss steglängd. Jag kan se fördelar och nackdelar med färdigt material. Alla skolor har inte tillgång 

till exempelvis en skog där det finns ett rikt utbud av naturligt material. I dessa tillfällen kan färdigt 

material stimulera elever till rörelse (Pawlowski et al., 2016). Nackdelarna är att eleverna kanske inte 

utmanas tillräckligt mycket. Att kreativiteten bland eleverna skulle minska genom färdigt material är 

en intressant ståndpunkt som Änggård (2009) också framhäver. Min studie lägger ingen vikt vid 

forskningsdeltagarnas kön, så om flickor verkligen är i större behov av färdigt material (Pawlowski et 

al., 2016) belyses inte i denna uppsats. Det är dock en intressant aspekt som jag inte har reflekterat 

kring tidigare. Lärsituationer kommer dock att uppstå egentligen oavsett hur skolgården ser ut 

(Thomson, 2007). I slutändan anser jag att det är variationen som gör en skolgård bra. Diskussionen 

bör inte ligga i färdigt material kontra naturligt, utan att dessa ska jobba i symbios med varandra. 

Pawlowski et al. (2016) skriver att elever anser att det blir mer rättvist om vuxna är med och 

organiserar aktiviteter. Om man jämför det med svaren i den här studien om att pedagoger och elever 

sällan har liknande regler blir det en intressant kontrast. Att vissa elever tycker att det blir mer rättvist 

om det är någon vuxen är ansvarig bör tas på allvar. En ansvarig vuxen behöver inte betyda att 

eleverna inte kan påverka och kanske är det just här skon klämmer. Pedagoger och elever har två vitt 

skilda synsätt på regler vid aktiviteter, men ingen av grupperna vill närma sig den andra. Eftersom 

pedagogen är den som är professionell är det dennes ansvar att lösa problemet. Att tillsammans mötas 

och bestämma regler vore att använda sig av elevdemokrati på ett naturligt och lärande sätt, samtidigt 

som alla parter kanske blir nöjda. Annars finns en risk att eleverna tappar intresse och genom att 

lärandet är ofta är intressebaserat på rasten (Villanen & Alerby, 2013) går då ett lärtillfälle förlorat. 

Slutligen, att rasten har en stor betydelse ur ett pedagogiskt perspektiv bör inte någon som läst 

denna uppsats längre vara tveksam kring. Istället bör frågan riktas mot hur rasten ska användas. 

Strukturerad rastverksamhet skulle kunna vara ett sätt att utveckla rasten och att ge den större vikt i 

undervisningen. Om inte annat så har dessa ”rastaktivister” börjat belysa rastens betydelse, vilket jag 

tror kommer leda till mer och mer forskning om rast, vilket i sin tur kommer leda till ett bättre 

pedagogiskt lärtillfälle för eleverna. 

Framtida studier 

Det skulle vara intressant med en översikt av skolgårdarna för att se om färdigt material framför allt 

är anpassat till sommaren. Rast på vintern har fått motta mycket kritik av forskningsdeltagarna i 

denna studie. Det skulle därför också kunna vara av betydelse att undersöka vilken påverkan det har 

på rasten om den är inomhus eller utomhus. 

Ett annat förslag på framtida forskningsområde är att undersöka om elevernas kön påverkas av 

befintligt material på skolgårdar. 
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Bilaga 1 

Missiv till elever 

Hejsan! Jag heter Jonas Pettersson och studerar till grundlärare med inriktning mot arbete i 

fritidshem (fritidslärare) på Mittuniversitetet. Som avslutning på min utbildning kommer jag 

denna termin att skriva ett examensarbete inom pedagogik. Området jag kommer att 

fokusera på är ”Rast och lärande”.  

Jag har valt att göra en intervju i en så kallad fokusgrupp, där forskningsdeltagarna 

(eleverna) sitter i en grupp om 4-5st och diskuterar några frågor. Efter intervjun kommer 

samtliga deltagare ha ett individuellt samtal med mig för eventuella tillägg. Intervjun 

kommer att spelas in på en diktafon alternativt min mobiltelefon. Det inspelade materialet 

kommer enbart avlyssnas av mig och användas i min forskning för att sedan raderas.  

Allt forskningsarbete ställer vissa etiska krav. Bland annat: 

• Medverkan är frivilligt och deltagarna kan när helst som lämna intervjun utan att 

förklara varför.  

• Elever under 15 år måste ha vårdnadshavares medgivande. 

• Alla deltagares identitet behandlas konfidentiellt (jag berättar inte för någon vilka 

som deltagit, varken i skrift eller tal).  

• Materialet används för denna uppgift och ingenting annat, därefter raderas det. 

Dessa forskningsetiska principer är framtagna från Vetenskapsrådet och ligger till grund för 

detta arbete. 

 Jag samtycker till att delta i examensarbetet ”Rast och lärande”  

 Jag samtycker inte till att delta i examensarbetet ”Rast och lärande” 

Jag är oerhört tacksam och denna lapp snabbt skickas tillbaka till skolan för att jag snabbt ska 

kunna börja med mina intervjuer. 

 

Elevens namn 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Vårdnadshavares underskrift   Namnförtydligande 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Vårdnadshavares underskrift   Namnförtydligande 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Vid eventuella frågor kan jag nås på: 

Mail: joXXXXXX@student.miun.se  

Telefon: 07X-XXXXXXX 

Med vänlig hälsning Jonas Pettersson 

mailto:joXXXXXX@student.miun.se
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Bilaga 2 

 

Missiv till pedagoger 

Hejsan! Jag heter Jonas Pettersson och studerar till grundlärare med inriktning mot arbete i 

fritidshem (fritidslärare) på Mittuniversitetet. Som avslutning på min utbildning kommer jag 

denna termin att skriva ett examensarbete inom pedagogik. Området jag kommer att 

fokusera på är ”Rast”.  

Jag har valt att göra en intervju i en så kallad fokusgrupp, där forskningsdeltagarna sitter i 

en grupp om 4-5st och diskuterar några frågor. Senast dagen efter intervjun kommer 

samtliga deltagare få ett mail eller telefonsamtal för eventuella tillägg. Intervjun kommer att 

spelas in på en diktafon alternativt min mobiltelefon. Det inspelade materialet kommer 

enbart avlyssnas av mig och användas i min forskning för att sedan raderas.  

Allt forskningsarbete ställer vissa etiska krav. Bland annat: 

• Medverkan är frivilligt och deltagarna kan när helst som lämna intervjun utan att 

förklara varför.  

• Elever under 15 år måste ha vårdnadshavares medgivande. 

• Alla deltagares identitet behandlas konfidentiellt (jag berättar inte för någon vilka 

som deltagit, varken i skrift eller tal).  

• Materialet används för denna uppgift och ingenting annat, därefter raderas det. 

 

Dessa forskningsetiska principer är framtagna från Vetenskapsrådet och ligger till grund för 

detta arbete. 

 Jag samtycker till att delta i examensarbetet ”Rast” 

 Jag samtycker inte till att delta i examensarbetet ”Rast” 

 

 

Underskrift    Namnförtydligande 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Vid eventuella frågor kan jag nås på: 

Mail: joXXXXXX@student.miun.se  

Telefon: 07X-XXXXXXX 

Med vänlig hälsning Jonas Pettersson 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:joXXXXXX@student.miun.se
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Bilaga 3 

 

Intervjuguide 

Inledning 
❖ Presentation av arbetet. 

❖ Syftet och min roll. 

❖ Tystnad = bra. 

❖ Diskussionen som är viktig. Olika perspektiv. 

 

Frågor till fokusgruppsintervjuer 
• Vad tänker ni på om jag säger rast? 

• Vad händer på rasten? 

• Vad gör en rast är bra/mindre bra? 


