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Sammanfattning  
 

 
Syftet med studien är att uppmärksamma, förstå samt öka kunskapen om funktionen och 

meningen med skolans rast. På så vis bidrar studien till ökad kunskap kring såväl barns 

perspektiv och vilket handlingsutrymme de såväl skapar som nämner som 

meningsskapande. Genom att använda etnografi som vetenskaplig teknik avser studien 

belysa rasten utifrån aktiviteter och handlingar som sker.  

 

Utifrån 50 timmars deltagande observation under en skolas förmiddags- och lunchraster består 

empirin av fältanteckningar, inspelade intervjuer och samtalspromenader . Data har från 

studiens början producerats under bearbetning, tolkning och analys av materialet. Utifrån 

denna har tre områden synliggjorts i såväl observationer, intervjuer och 

samtalspromenader. I studien redogörs detta för under följande rubriker: Skillnader i 

handlingsutrymme mellan flickor och pojkar,  Utemiljöns betydelse  för barns aktörskap och 

Vuxnas normer versus barns normer.  

 

Studiens resultat lyfter fram viktiga aspekter av hur barnen själva uppfattar sitt aktörskap 

och handlingsutrymme utifrån rastens kontext genom sina berättelser och de 

observationer som genomförts. Resultatet visar skillnader i agerande och 

handlingsutrymme utifrån kön, där flickor uttrycker ett tydligt behov i att få förhandla 

kring vad som ska göras under rasten. Naturliga inslag i utemiljön som träd och buskar 

får en större betydelse och påverkan för barns meningsskapande än rastaktiviteter. 

Vuxnas normer versus barnens normer skapar hinder för det handlingsutrymme som 

barnen har behov av, framförallt när det gäller vissa former av lek och regelsättande men 

resultatet visar även skillnader i hur vuxna förhåller sig till skolans rast kontra hur barnen 

vill att de vuxna ska agera.  

 
 

Ämnesord 

 
Skolrast, barns perspektiv, etnografi, handlingsutrymme 
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Abstract  
 

 

The purpose of the study is to pay attention to, understand and increase the knowledge of 

the school's recess. In this way, the study contributes to increased knowledge about both 

children´s perspective and what room of action they feel they have and need in order to 

create meaning. By being inspired and by using ethnography as a method, the study aims 

to highlight the recess based on activities and actions that take place 

 

Based on 50 hours of participant observation during one school's morning and lunch 

breaks, the empiricism consists of field notes, interviews and walk-and-talk sessions. 

Data has since the beginning of the study been produced during processing, interpretation 

and analysis of the material. The process has made three areas visible in both 

observations, interviews and conversation walks. The study describes this under the 

following headings:  Differences in space of action between girls and boys, 

Environmental importance for the children’s agency and Adult norms versus children's 

standards.  

 

The findings of the study highlight important aspects of how the children themselves 

perceive their agency and room of action, based on the context of the recess through their 

own stories and the observations made. The result shows differences in behavior and 

space of action based on gender, where girls express a clear need to negotiate what to do 

during the recess. Natural elements in the outdoor environment such as trees and shrubs 

have a greater significance and impact on children's meaning creation than adult 

controlled recess activities. Adult norms versus children's standards create barriers to the 

room for maneuver that the children need, especially when it comes to certain forms of 

play and regulation, but findings also show differences in how adults relate to the 

school's recess versus how the children want the adults to act. 

 

 

Subject  

 

School recess, children's perspective, ethnography, space of action 
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Förord  
 

Nu är jag klar med den skriftliga uppsatsen! Det slår mig hur märkligt det egentligen är 

att det sista jag gör är att skriva och uttala min tacksamhet till alla de som på varierade 

sätt gett mig handlingsutrymme men även avgränsat samma utrymme eftersom en uppsats 

ska skrivas enligt vissa akademiska ramar och riktlinjer. Jag hoppas att jag uttryckt min 

tacksamhet under resans gång. 

 

Denna studie har tagit åtskilliga timmar av mitt liv, varit en berg- och dalbana som varit 

såväl lustfylld som frustrerande och så ska det nog vara tänker jag. Min studie är en del 

av mig och jag en del av den och såväl inför som under resans gång så finns det människor 

som varit en del av den på olika sätt och som jag vill tacka av hela mitt hjärta. 

 

Först och främst vill jag tacka de barn som skänkt mig glädje och tagit emot mig som 

deltagande observatör med öppna sinnen under hela studiens gång. Ni påminner mig 

ständigt om varför jag valde att utbilda mig till fritidspedagog och varför era perspektiv 

på världen är så viktiga! Givetvis ett tack till rektorn som gav mig möjlighet att få tillträde 

till det unika fältet. 

 

Min fru och min dotter som förstår när jag ”försvinner” i bubblan, får flow och blir 

onåbar – jag älskar er oerhört för de ni är och för att ni låter mig få vara den jag är. 

 

Ett stort tack till min handledare Tina Kullenberg som utmanat mig kognitivt och 

bidragit till min utveckling i att skriva mer akademiskt och erhålla ny kunskap.  

 

Mina närmsta kollegor som alltid är redo för reflekterande samtal, som alltid ställer upp 

för varandra och som hjälpt mig igenom skrivprocessen. En process som tillsammans 

med allt annat som ska göras på arbetet ibland får det att kännas som en övermänsklig 

uppgift. Tack även till övriga kollegor och bedömande lärare vars konstruktiva feedback 

har varit ett stort stöd. 

 

Jag vill också tacka för möjligheten att få mitt eget handlingsutrymme att välja och 

fokusera på det som jag brinner mest för vilket skapat en oerhörd motivation men också 

gett mig ny kunskap såväl teoretiskt som praktiskt. 

 

Tack! 

 

Jonas ”Jonne” Söderholm   
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Jag står mitt på skolgården bredvid  min  stora  högtalare  där musiken  engagerar  och  

ger  barnen vetskap om var jag  befinner  mig.  Musiken  används  av flera  anledningar.  

För  vissa  skapar  den  en  lust att röra sig och vilja att vara  nära, för  andra blir  det  

tydligt  att  jag  och  den  aktivitet som  erbjuds är på just den platsen. En kvart innan 

rasten börjar är jag ute på rast för att förbereda för aktiviteten genom att ställa  upp 

det material som  ska  användas.  Idag  har jag  tejpat upp spännpapper på 

gymnastikhallen yttervägg samt på två sidoväggar tillhörande närliggande 

skolbyggnader. På en vagn finns det  vatten, glas,  penslar och  flera  brickor  med  

vattenfärg  och  en stor låda med kritor av olika  färg  och  sort.  Vid  väggarna  ligger  

det redan samma material utplacerat på fyra olika ställen. Barnen kommer ut på  

den  gemensamma  förmiddagsrasten  och deltar  fritt  i aktiviteten, antingen  under  

hela  rasten   eller  precis  hur  länge  och  hur  många  gånger de vill. 

Denna aktivitet kräver endast min närvaro  som  för  att  bjuda  in  och  inspirera,  vilket  

ger  mig möjlighet att överblicka hela rastverksamheten. Jag kan röra mig runt  på  

hela skolgården,  interagera med barn genom samtal, lek eller som stöd för  att  

återkomma  till aktiviteten och observera, kommunicera och notera de möten som 

sker; i gamla som nya konstellationer.  De barn  som befinner sig nära  högtalaren, 

dansar,  leker,  samtalar  eller  bara  hänger  och  tycker  det  är  skönt. Rasten  ger  

många  möjligheter  att  göra  det  du vill;  från  att  röra  dig  i full   fart  hela  tiden  till 

att sitta ner och bara vara.  Rastverksamheten  innehåller  en aktivitet  varje rast  som 

erbjuder  en plats för alla som  av egen  vilja  vill delta  eller  på grund  av olika  

anledningar  inte  kommer  igång  med en egen  lek  eller  får  tillträde  av andra. 

 
Som ansvarig för rastverksamheten får jag möjlighet att vara en del av barnens  

vardag, i den institution som skolan är, där rasten kanske ger dem större  möjligheter  

till  inflytande,  delaktighet och autonomi. Jag kan som lärare vara delaktig i deras liv 

utifrån  deras  syften,  mål  och  metoder samt om jag får tillåtelse eller blir tillfrågad 

att delta  i det som sker på rasten när de ger tillträde eller  ber  mig vara delaktig.  

(April,,2012) 
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1. Inledning 

Fältanteckningen ovan ingår inte i studien som följer utan avser att belysa mitt intresse för rasten  

som ett viktigt forskningsfält men även som en betydelsefull del av barnens skoldag. Skolans 

rast kan skapa möjligheter för utveckling  och lärande beroende på vilket teoretiskt perspektiv vi 

väljer att fokusera på. Den kan även innebära såväl positiva som negativa konsekvenser för barn 

och skolans verksamhet. Såväl barns perspektiv och synen på barn behöver fokuseras mer i 

forskning och även vuxnas förhållningssätt och syn på rasten kan och behöver såväl inspireras 

som utmanas.  

En 20-årig yrkesverksam tid som fritidspedagog på olika skolor och fritidshem har gett upphov 

till ständigt pågående reflektioner kring skolans rastverksamhet. Diskursen om skolans rast och 

skolpersonals förhållningssätt till rasten har i kollegiala samtal, studier av litteratur, läsning av 

forskning och teorier kring barns lek och samspel  samt  genom  diskussioner i sociala  medier 

bidragit till ett eget omfattande intresse för rastverksamheten.  Flera års praktiskt  arbete med barn 

och egen observation, reflektion och analys kring vad som sker på rasten  har bidragit till en ökad 

förståelse  och kunskap  kring  hur  varierat  barns  raster villkoras  samt får utrymme. Rasten och 

barnens möjligheter till aktivitet i olika former påverkas till exempel av miljöns möjligheter, 

rådande diskurs och syn på rasten bland lärare och pedagoger, explicita och implicita  regler,  

lärares  förhållningssätt  och  varierade bemötande beroende på vad som sker i lek, delaktighet 

och inflytande, tid, att rasten generellt sker utomhus samt väderförhållanden.  Rasten  påverkas 

även schematiskt  genom  att alla  till  exempel  är ute samtidigt  eller  att rasten är uppdelad  

årskursvis.  Detta lyfts   fram i forskning av bland annat i Evans och Pellegrini (1997) samt 

Blatchford och Pellegrini (2002). 

 

Studier som bedrivs utifrån barndomssociologiska perspektiv med intentioner att synliggöra 

barns röster, det vill säga att se dem som vad James & Prout (1997) benämner som ”beings” - 

aktiva aktörer, används betydligt mer i vetenskaplig forskning riktad mot förskoleåldern än inom 

pedagogiska studier med fokus på barn i skolåldern. Studiens kunskapsbidrag bidrar till lärdom om 

deltagarnas perspektiv och deras uppfattning om handlingsutrymme och meningsskapande 

utifrån skolans rast som kontext. Jag har  alltid  varit  fascinerad  av barns  egeninitierade  aktiviteter   

och tycker  att rasten  är en viktig miljö att studera: att se på interaktion, lekmiljöer, lekmaterial, 

scenarion och handlingar som sker och varför det sker utifrån barns perspektiv. 

Efter en kortare inledning om studiens angelägenhet följer en definition av begreppen  
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rastverksamhet och rastaktivitet med avsikt att synliggöra hur begreppen kommer att användas i 

studien. Därpå belyses rasten under rubriken Forskningsöversikt varpå studiens teoretiska 

perspektiv beskrivs under rubrikerna Barndomssociologi och Barns perspektiv och barnperspektiv.  

 

1.1 Definition av rastverksamhet som begrepp 

Under de senaste tio åren har rast, rastaktiviteter och rastverksamhet fått  ett större utrymme som 

begrepp i diskursen om skolans uppdrag, framförallt på sociala medier men även i övrig media 

(Helte 2017). Samtidigt  har  rasten blivit  ett arbetsområde där grundlärare i fritidshem och 

fritidspedagoger funnit att deras kompetens kommer till större användning i samverkans- och 

samarbetsuppdraget  med  skolan. 

Den offentliga gruppen på  Facebooksidan med titeln  Rastaktivisterna!  -  Rasten  som aldrig tar 

slut (u.å) har ca 23000 medlemmar, som är intresserade av rasten och varav flera aktivt arbetar 

med rastaktivitet och rastverksamhet som en del av deras yrkesverksamma dag.  Det finns en 

diskrepans i samtalet kring begreppen rastaktiviteter och rastverksamhet på sociala medier och 

ute på skolor, där det inte alltid är tydligt vad som avses i diskursen. Denna studie väljer att tolka 

och definiera begreppen på följande vis:  

 

Rastaktiviteter definieras som lekar, övningar, tävlingar eller övriga aktiviteter som erbjuds som  

under skolans rast och som är valbara för  barnen. Dessa är generellt planerade och mer formellt 

styrda av vuxna, om än utifrån barns önskemål eller utifrån vad de vuxna bedömer som 

motiverande för barnen. Om det alltid finns didaktiska syften och mål bakom eller om 

observation, reflektion och analys av dessa aktiviteter är inget jag kan uttala mig om.   

 

Rastverksamhet är ett begrepp  som antyder ett bredare perspektiv, det vill säga alla de 

möjligheter som finns för barn under skolans rast samt vad som påverkar det som sker, inbegripet 

samspelet med vuxna. Detta är rasten ur ett mer holistiskt perspektiv, det vill säga allt från den 

miljö som erbjuds, material såväl fast som mobilt, rastaktiviteter, egeninitierade lekar, närvaro eller 

avsaknad av lärare/pedagoger, interaktion, konflikter, exkludering. Det inbegriper även struktur i 

olika former, som till exempel mängden barn som befinner sig på rast samtidigt och tidsaspekter 

i form av när rasten ges och hur lång tid den varar. 
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2. Bakgrund  

2.1 Rastverksamhet 

Rasten är utforskad utifrån olika perspektiv som till exempel lek, rörelse och utemiljöns 

betydelse, framförallt i internationell forskning, men inte utifrån det syfte  som denna  studie  avser 

att göra. Holmes (2012) nämner  att skolans  rast fokuseras  till  liten  del i forskning  och litteratur 

som rör lek samtidigt som det i USA finns en pågående debatt kring fördelarna med rasten kontra 

en rörelse mot  att avskaffa  rasten  under  skoltiden.  Pellegrini (2005) och Holmes (2006) skriver 

att vissa  skolor till och med valt att utesluta rasten helt, ofta genom beslut tagna på skolpolitisk nivå. 

En del forskning som bedrivits av såväl  Pellegrini  (i Pellegrini & Bohn, 2005) som Jarrett 

(2002) visar tydligt på de fördelar för barns utveckling som rasten ger, men trots detta påpekar 

Holmes (2012) att många av skolans beslutsfattare bortser från denna forskning.  

Öksnes (2011) påtalar att det saknas forskning som fokuserar och intresserar sig för barnens 

upplevelser kring vad leken faktiskt betyder för dem, än mindre  med  fokus  på skolverksamhetens  

rast. Det finns  examensarbeten, som haft  som syfte att belysa rastaktiviteter och rastverksamhet,  

men dessa tar generellt ett lärarperspektiv där problemformuleringar och frågor ställs i avsikt att 

synliggöra rastaktiviteters betydelse för minskandet av konflikter eller hur rastaktiviteter kan  bidra 

till ökade akademiska prestationer; att barnen når skolämnenas lärandemål. 

Samtidigt ingår det  i skolans  uppdrag  att  arbeta  med barns delaktighet och inflytande. Studien 

kan förhoppningsvis  föra fram barnens  röster då syftet utgår ifrån barns perspektiv och leda till 

att deras tankar och tal om rasten  kan generera ny kunskap som kan medföra reella förändringar 

i deras vardag. Genom att observera rasten utifrån en syn på barnen som aktiva aktörer för att 

se hur de interagerar under samt talar om rasten är förhoppningen även att bidra  till  en vidgad  

diskurs  kring  rasten ur flera perspektiv samt  att  öka förståelsen  för  barns upplevelse av skolans  

rast. 

En annan  aspekt som även  lyfts  fram i forskning  och litteratur,  är att rastens  möjligheter till 

fri tid, friare och kanske även vildare lek tenderar att styras mot ett mer disciplinerande 

perspektiv där viss lek riskerar att försvinna för att vuxnas agerande ofta riktas mot att minska 

konflikter. Det vill  säga  att det är tillåtet att leka, men vad och hur barn leker tenderar att 

regleras. Leken ses i den västerländska kulturen enligt Öksnes (2011) ofta som ett redskap  

för  att  bidra  till  olika former av styrt lärande, vilket gör att leken kan förminskas till en metod  

som värderas mer utifrån dess effektivitet i att utveckla barns färdigheter och förmågor. Den fria 

leken riskerar att bli betydligt mindre fri och fokuserar på att det enskilda barnet eller gruppen 
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istället får möjlighet att välja mellan olika aktiviteter. Öksnes (2011) skriver att vuxna, däribland 

pedagoger och lärare, betraktar dessa aktiviteter som mer givande och ser dem som nyttiga ur 

ett lärandeperspektiv. Holmes (2012) lyfter fram  behovet  av  att  mer forskning och studier 

bedrivs kring rasten, framförallt i betydelsen av att kunna övertyga beslutsfattare och huvudmän 

om att bibehålla rasten som en viktig upplevelse under barns tid i skolan. Detta sammantaget 

bidrar till att studien fokuserar på rasten som kontext där det som sker kan ses som ett centralt 

och värdefullt innehåll i barns vardag, ett innehåll som kan innebära ett större handlings-

utrymme för dem som aktörer än den traditionella klassrumsundervisningen.  

Innebörden  av att vara på den utomhusförlagda rasten, vilken som ordet antyder redan är styrd 

i att den är förlagd just utomhus, ställer också krav på barnen att hantera skolgårdens miljö. 

Holmes (2012) skriver att barn förväntas  aktivera  sig på olika sätt trots att rasten kanske inte alltid 

blir tillgänglig för alla barn utifrån  deras perspektiv på meningsskapande och handlingsutrymme. 

Barn aktiverar sig eller har svårt att aktivera sig av olika orsaker och på skilda sätt under skolans  

rast. Genom att undersöka deras syn på rasten kan pedagoger och lärare bli medvetna om 

barnens perspektiv. Jag menar att barn och vuxna tillsammans därigenom kan utveckla en 

förståelse för och kunskap om varför den mängd av aktivitet som sker under rasten uppstår eller 

inte. Det kan innebära ett synliggörande av orsaker och verkan vid samspel och kommunikation för 

såväl barn som personal. Med andra ord kan en större förståelse för varför konflikter uppstår 

genereras. På så vis kan även studien bidra till en ökad medvetenhet om vad som strukturerar, 

påverkar och styr rastens innehåll. Möjligheten finns till ett förändrat perspektiv på skolans rast; 

ett perspektiv där rasten ses som ägd av barnen, där personal finns med som stöd för dem och 

som medskapare av en miljö som kan ses som möjliggörare för barns meningsskapande. Som 

betraktare utifrån ett vuxenperspektiv och även genom att försöka ta ett barnperspektiv kan rasten 

upplevas som fri, meningsfull och lustfylld många gånger. En viktig fråga att ställa sig är om barnen 

själva betraktar det så. 

 

2.1. Rast och styrdokument 

Rasten regleras varken av Skolverket (2019) eller i Skollagen (Sveriges Riksdag, 2010).  

Skolverket (2019) säger att det ligger på rektorns ansvar att bestämma hur lång tid som ska 

avsättas till rast på respektive skola. Här betonas att alla elever ska ha rätt till en god 

arbetsmiljö, studiero och trygghet där utgångspunkten är barnets bästa. I Arbetsmiljölagen  

(Sveriges  Riksdag, 1977) fokuseras till stor del den psykosociala miljön i skolan, till  exempel  

relationer, samarbete mellan personal och elever, konflikthantering, kränkningar, stress, bråk och 
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exkludering. Detta anser jag vara intressant, speciellt om reflektioner kring  rast i relation till 

aspekten tid görs. Ponera att ett barn har förmiddagsrast under en halvtimme  och ytterligare en 

halvtimme runt lunchtid. Detta innebär att en skolvecka består av fem timmars rast. Under ett 

läsår,  räknat på 38 veckor á fem timmar i veckan blir rasttiden 190 timmar. Det innebär att varje 

enskilt barn som går igenom årskurserna F-5 spenderar ungefär ett läsår i skolans rastverksamhet. 

Då borde absolut rasten och den verksamhet som sker där betraktas som viktig och dessutom 

utforskas än mer. 

 

2.2. Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att undersöka villkoren för barns deltagande i skolans raster utifrån deras 

perspektiv. På så vis avser studien till att bidra med barnens perspektiv på skolans rast som 

institutionell aktivitet samt de handlingsutrymmen som blir möjliga att inta. Studien fokuserar 

på vilka omständigheter som påverkar deras val av det som sker eller inte sker under rasten. 

Vidare avser den att bidra till en fördjupad förståelse för ny kunskap om barns handlande och 

hur de själva talar om rasten som aktivitet inom ramen för skolans verksamhet: dess 

meningsskapande premisser. På så vis fokuserar också studien på vilka aktiviteter och 

handlingar som är meningsskapande ur barnens perspektiv. Tidigare forskning utifrån skola 

och rast som kontext fokuserar i många fall på rastens betydelse för akademiska prestationer, 

det vill säga det lärande som kan ske i klassrummet och vikten av rörelse.  

 

För att undersöka dessa aspekter av deltagande i raster inom ramen för skolans praktik, 

ställs följande forskningsfrågor: 

 

 Vilka aktiviteter sker under rasterna? 

 Vilka aktiviteter är meningsfulla utifrån barnens perspektiv? 

 Vilka handlingsutrymmen möjliggörs under rasterna? 
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3. Forskningsöversikt 

3.1. Studiens avgränsning 

Studien har avgränsats genom att fokusera på barns perspektiv utifrån skolans rast som kontext. 

Genom att lyfta fram forskning och litteratur, såväl nationell som internationell, urskiljs olika 

perspektiv utifrån lek, utemiljö, rörelse, säkerhetstänk, rasten relaterat till akademisk 

prestationsförmåga och vuxnas perspektiv på rasten. Genom etnografiska fältobservationer 

framkommer andra aspekter som bildar underrubriker i såväl analys som diskussion för att skapa 

en mer tydlig ram och avgränsning för studiens resultat. Med utgångspunkt i etnografi som 

vetenskaplig teknik så har cirka 50 timmars fältarbete bedrivits; ett  fältarbete som hela tiden 

producerat data genom analys och vidare observationer. Såväl Fangen (2005) som Aspers 

(2007) nämner att etnografiska studier har som avsikt att vara så öppna som  möjligt  för såväl 

deltagarnas perspektiv som den kulturella praktik som studeras, därmed är de generellt inte 

heller teoritunga. Jag har dock valt att fokusera på barns perspektiv och menar därför att 

barndomssociologiska perspektiv har en adekvat betydelse för studien. 

 

3.2. Tidigare forskning 

Forskning kring rasten går framförallt att finna i internationella artiklar och litteratur. Studier har 

gjorts utifrån olika perspektiv, som generellt  avser att undersöka hur det som sker under skolans 

rast kan bidra till ökade prestationer i förhållande till övrig undervisning och akademiska 

prestationer. Forskning  som bedrivits  i relation  till  utomhuspedagogik  och lek går till stor del 

att finna utifrån kontexten av förskolans verksamhet. Vad som blir tydligt, i den forskning kring 

rast som går  att finna,  är enligt  Holmes  (2012) att utomhusrasten  är en nödvändig del av 

skoldagen.; en del som påstås ha stor påverkan på barns sociala, känslomässiga och kognitiva 

utveckling. Skolan rast är, enligt  Murray et al. (2013), i fokus för  en stark debatt angående 

skolors roll i att främja den optimala utvecklingen för hela barnet. Författarna menar att det finns 

en växande trend med avsikt att framhäva de mer akademiska ämnena i skolan. Risken blir att 

skolans rast, som de hävdar är en viktig del av ett barns skoldag, tenderar att få mindre utrymme.  

Murray et al. (2013) betonar att rasten fungerar som en nödvändig paus från styrningen av de 

mer akademiska utmaningarna som sker i klassrummet. Men precis som Holmes (2012) vill 

Murray et al. (2013) betona hur viktigt det är att skolans rast erbjuder ett innehåll som gynnar 

barns kognitiva, sociala, emotionella och fysiska utveckling.  

 



15  

 

3.2.1 Rast och utbildningsvärde 

Blatchford och Pellegrini  (2002), Pellegrini  och Bohn  (2005) samt  Holmes,  Pellegrini  och 

Schmidt (2006) har i forskningsartiklar lyft fram teorier som relaterar  till  behovet  av rast kopplat  

till   kognitiv  utveckling  och utbildningsvärde. Framförallt fokuseras det på två rådande teorier, 

där den ena teoribildningen hävdar att rasten medverkar till att öka den kognitiva prestandan hos 

individen då den infinner sig mellan perioder av arbete, en så kallad kognitiv mognadshypotes 

(Cognitive Maturity Hypothesis). Holmes, Pellegrini och Schmidt (2006) nämner att det har 

gjorts  studier  kring  rast som varit utspridda över såväl tid som plats där resultat erhållits som 

varit konsekventa oavsett ålder på deltagarna i studierna. De menar att resultaten i studierna visar 

att såväl barn som vuxna lär sig bättre och snabbare när rast ger ett avbrott i arbetet. Den andra 

teorin hävdar att barn kan få kognitiva störningar när de utsätts för krävande uppgifter och att 

liknande scenarion ger barn en sämre möjlighet att prestera. Författarna menar att skolans rast 

möjliggör barns frigörelse från dessa störningar om rasterna ger barnen en ökad frihet genom 

ett mer ostrukturerat innehåll. Framförallt lyfter de fram vikten av att yngre barn själva kan 

bestämma och att de äldre barnen behöver ges möjligheter till att göra något helt  annat än under 

lektionerna. 

 

Internationellt sett finns en stor del forskning kring skolans rast utifrån amerikanska studier där 

det också finns en rådande trend i att rasten skärs ned i förhållande till rastens tidsaspekt. 

Forskning visar att orsakerna till nedskärningen ofta relateras till att skapa utrymme för mer 

lektionstid eller som Pytel (2009) uttrycker det; mer instruktionstid i matematik och läsning. Hon 

säger vidare att rasttiden reduceras på flertalet  skolor i USA och nämner även att nybyggda 

skolor i större städer mer frekvent byggs utan en tillhörande  skolgård som är designad för utelek.  

I USA växer kraven på skolor att höja betyg och testresultat år efter år, vilket innebär att rasttiden 

i skolan kan användas som undervisningstid riktat mot kunskapskraven i olika ämnen. Detta har 

genererat att flertalet skolor ser rasten som ett slöseri med tid och vissa skolor har helt och hållet 

tagit bort rasten som en del av skoldagen. Anledningar som Pytel (2009) lyfter fram är aspekter  

som även  diskuteras  i Sverige.  Den första  handlar  om juridiskt  ansvar, där USA har ett 

rättssystem som är olikt vårt varpå denna fråga kanske inte är lika aktuell, men där skolor och 

huvudmän i USA är rädda för att utsättas för eventuella  rättsliga åtgärder om ett barn till  

exempel skulle bryta ett ben då barnet hoppar rep.  

 



16  

I skolan förs även  en  ständig  ekonomisk  diskussion  kring  att hålla  budgeten  samtidigt som 

det också ställs höga krav på undervisningen.  Genom att skära i kostnader för att hålla  budget  

har det i USA inneburit att det saknas lärare för att, som Pytel (2009) säger, övervaka rasterna.  

Dessutom existerar det en rädsla  i samhället för  främlingar eller sexualförbrytare. Pytel (2009) 

nämner slutligen även mobbing som en del av orsakerna till att inte tillåta raster. Hon lyfter fram 

att mobbing tenderar att frodas i en mer ostrukturerad miljö som raster kan innebära, men som 

även vanligtvis får utrymme på lekplatser, i omklädningsrum och i korridorer. Allt  som allt 

giltiga  problem, men forskningen kring rast visar  dock även på många fördelar för barns 

utveckling. 

 

3.2.2 Rast och lek 

I början av terminen, när barn inte känner varandra så väl eller varit ifrån rastens sociala 

sammanhang på grund av lov, så menar Pellegrini & Bohn (2005) att skolgårdsleken är extra 

viktig. Barn  i yngre  skolåldern väljer ofta att söka sig till de andra som de delar lekaktiviteter 

med och den delade kunskapen kring en lek kan användas som en grund för interaktion mellan 

barn som även är relativt obekanta för varandra. Pellegrini och Bohn (2005) nämner också hur 

viktig rasten är i betydelsen att vara en av de få möjligheter för barnen att socialisera mer fritt 

med sina kamrater utan att vuxna är styrande eller påverkande, där lek och  socialt  beteende  kan 

få utrymme på ett sätt som inte  sker i mer  strukturerade och lärarledda  sammanhang. 

Framförallt under grundskolans  tidiga  år då Blachford och Pellegrini (2002) säger att rasten 

är särskilt  värdefull då barn ges möjlighet  att utveckla  sociala  färdigheter  och jämlika  relationer   

som i sin  tur är väldigt viktiga för barnens  framgång  i skolan. Blatchford och Pellegrini (2002) 

nämner att de handlingar som utspelar sig i leken gör att barn bekantar sig med  varandra och 

kan sedan interagera i andra miljöer.  Rasten  ska ses som ett utökat  klassrum där barn kan lära 

sig viktiga sociala färdigheter och rasterna bör enligt författarna betraktas som pedagogiska. 

Barn har enligt Bishop och Curtis (2001) en lekrepertoar som de använder  sig av beroende på 

omständigheter som till exempel på vilken plats de befinner  sig, vädret, den fysiska  omgivningen, 

antalet lekkamrater och den tid som finns tillgänglig för att leka. Skolans rast har således en stor 

betydelse för barn och Öksnes (2003) påpekar att det behövs skapas och ges utrymme för ett 

vetenskapligt förhållningssätt som har sin intressesfär och fokus i att försöka finna hermeneutiska 

vägar; att erhålla förståelse genom tolkning. Hon betonar vikten av att förstå och hitta mening i 

barns lek då diskurser som dominerar mer utgår från en lekpraktik med en vuxen syn på lek som 

lärande. 
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Enligt Waermö (2016) är sociala och materiella  dimensioner som rastens rum och innehåll   

såväl historiskt som kulturellt inneslutna. Dessa dimensioner formas och omvandlas genom 

processer som involverar mänsklig handling och samtal. Handlingar som barn utför under rasten 

kan ha såväl kollektiva som personliga mål. I flertalet  klassrum  är klimatet  inte  så tillåtande för 

alla  former  av interaktion. Waermö (2016) betonar därför att rasten kan innebära en av de få 

tillfällen under skoldagen där barn har möjligheter att delta i sociala interaktioner i olika former.  

 

”Nyckelbarn” som Rohlin (2012) och Bishop och Curtis (2001) nämner, var ett vanligt  begrepp 

redan på 1970-talet och avser de barn som går hem själva från skolan. Väl hemma efter skolan 

så sker merparten av barnens samverkan med datorer och TV-spel som främsta följeslagare. 

Mycket av skeendet  i de lekar och aktiviteter som barn gör under rasten innebär en utveckling 

av barns sociala färdigheter genom att dela kultur, göra val och utveckla regler.  Bishop och Curtis 

(2001) nämner  vidare  att det  finns   en väsentlig  skillnad   i att till exempel leka och spela spel 

i klassrummet jämfört  med  att befinna sig i miljön utomhus. Under utevistelsen finns en mer 

öppen atmosfär i jämförelse med klassrummets mer stängda, vilket  erbjuder  barn en större  

möjlighet att  organisera  sina egna lekar, där de kan diskutera och bestämma gemensamma 

regler. En viktig aspekt som förs fram är den utomhusförlagda rastens möjlighet till barnens frihet 

att lämna leksituationer där Hartup et al. (1993) även påtalar att barn  söker  lösningar   på de 

eventuella   konflikter som dyker  upp  i en  önskan  att  hålla   igång  leken. Alla barn har enligt 

§ 31 i Barnkonventionen (Unicef, 2019) rätt till lek, vila och sin fritid. Enligt Hedenborg 

och Norberg (2018) ska detta anpassas till barnets ålder och genom att de får vara med, leka 

och därmed utvecklas skapas en meningsfull tillvaro. Det innebär inte att det är självklart 

att alla leker, oavsett om viljan eller lusten finns där eller inte. Löfdahl (2004) skriver att 

barn utvecklar sin lek och utvecklas i leken. Samspelet som uppstår är en stor bidragande 

faktor till denna utveckling och för att barn ska kunna ges förutsättningar för detta krävs 

närvarande vuxna som lyssnar, samtalar kring och leker med barnen. Leken kan vara 

avgörande för barns utveckling och det krävs kunskap och förståelse bland pedagoger för 

att lyfta möjligheterna och värdet av leken. Löfdahl (2004) betonar att få och ges möjlighet 

att lära sig att leka kan vara avgörande för att förbereda sig för det fortsatta livet. Rastens 

pedagogiska rum kan med goda förutsättningar bidra till att leken och samspelet kan ge 

barn verktyg för att utveckla skilda förmågor som berör såväl socialisering, språk, 

kognition, emotion, motorik, problemlösning, fantasi som kreativitet. 

 

Lewis och Phillipsen (1998) har i sin studie observerat rasten utifrån kön, gruppstorlek, ålder 
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och val av aktivitet. De finner resultat som påvisar att yngre barn mer ofta leker och interagerar 

över könsgränserna än vad äldre gör. Yngre barn tenderar även att hellre umgås i mindre grupper 

än de äldre barnen. Blatchford och Pellegrini (2003) ser i sin forskning en tydlig skillnad i leken 

genom att yngre barn lägger mycket mer tid  på att leta efter olika sätt att interagera med andra 

och på så sätt blir deras rast en blandning av flera varierade aktiviteter som spel, fantasilek och 

mer vild  lek  (rough-n-tumble).  Ju äldre barnen är ju mer ökar deras deltagande i bollspel, medan 

jagarlek tenderade att avta. De finner också ett resultat i att pojkar mer ofta deltar i större grupper 

relaterat till bollspel medan flickor använder rasten mer frekvent till samtal och diskussion med  

varandra.  I  Blatchfords och Pellegrinis (2003) studie ökade interaktionen mellan pojkar och 

flickor framförallt beroende på vilken typ av aktivitet det gällde. 

 

3.2.3 Rast och rörelse 

Jensen (2013) nämner en av de klassiska lekteorierna, den så kallade kraftöverskottsteorin med 

Spencer som upphovsman. Denna  teori,  som baseras på att barn har ett behov av att släppa ut 

ett inre tryck i form av överskottsenergi, har under senare delen av 1980-talet blivit ifrågasatt i 

forskning till exempel av Evans & Pellegrini (1997) som dock även påstår att teorin fortfarande 

behåller  sitt  grepp om vuxnas  syn på barns  behov. De betonar att det inte går att bortse från det 

faktum att barn kan bli rastlösa efter långvariga perioder av stillasittande men att enbart  

överskottsenergi  skulle  vara förklaringen  är inte  tillfredsställande. Författarna ifrågasätter teorin 

grundat på tre aspekter där den första är att det inte finns något specifikt kriterium för vilken 

mängd energi som innebär ett överskott och den andra aspekten  är att teorins  föreställning  om 

en uppbyggnad av energi som behöver släppas ut är fysiologiskt osynlig. Den tredje  

infallsvinkeln  är att barn ofta fortsätter att leka, även efter att deras överskott på energi borde 

ha tömts. Forskare som Tizard, Evans & Herbert och Blatchford (i Evans & Pellegrini, 1997) har 

visat på andra aspekter som till exempel  att många  barn,  om de får  valmöjlighet mer gärna 

stannar  inomhus  och istället  för att leka mer aktiva lekar hellre spenderar sin fria tid under rasten 

med mer stillasittande aktiviteter  som att läsa, spela  dator- eller  brädspel,  lyssna  på musik   eller  

bara samtala. 

 

3.2.4 Rast – barns behov 

Forskning som fokuserar på hur barn agerar i klassrumssituationer kan även påvisa att ett flertal 

barn inte har någon önskan om att engagera sig i mer aktiv lek utan föredrar något annat. Evans 

& Pellegrini (1997) redogör för  nyhetsteorin  (Novelty Theory),  som baseras på studier utifrån 
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att barn över  tid  blir  mindre  uppmärksamma  på  arbete i klassrummet, eftersom de tenderar 

att tappa intresse. Istället blir det rastens tid och möjligheten att göra något annat som hamnar  i 

fokus. Att  inte  kunna  vara  stilla, att bli ouppmärksam eller okoncentrerad på uppgifterna eller  

vad lärare  säger  beror mest sannolikt på barns upplevelse av tristess och Evans & Pellegrini 

(1997) menar att barn hellre fokuserar och har förväntningar  att få rast för att kunna  välja vad de 

vill  göra  istället  för  att sysselsätta sig med  det som lärarna vill  att de ska göra. Rasten innebär 

helt enkelt ett mer intressant  alternativ  än  klassrumsarbete  för  rasten erbjuder möjligheter till 

lek och aktivitet som i allmänhet  är  självdefinierade  och inbegriper spontan, oftast ömsesidig, 

interaktion samt skapar utrymme för att kunna vara fysiskt aktiva. Rasten kan erbjuda mycket 

mer känsla  av frihet  i att välja  vem de vill  vara med och vad de vill göra. Rastens miljö;  utomhus  

eller  inomhus, är ett av de få  ställen under skoldagen, där barn kan bestämma sin sociala 

interaktion på ett sätt som är meningsfullt  för  dem (Evans & Pellegrini, 1997).  

 

3.2.5 Skolgårdsmiljön 
 

Under barns tidiga skolår, från förskoleklass till åk 5, så tillbringar barn ett år tidsmässigt 

på skolgården där merparten av rasten utspelar sig. Det innebär för skolans yngre årskurser 

att barns tid för rast är ca 20 % av skoldagen inkluderat förmiddags- och lunchrast. Många 

barn är även inskrivna i fritidshemmets verksamhet vilket innebär att för dessa barn så blir 

tiden att spendera på skolgården längre. I skolgårdsammanhang blir den utemiljö där barn 

befinner sig under sin rasttid en plats som Szczepanski (2013) betonar som både avgränsad 

och identitetsskapande, där platsen i sig och det som sker färgas av våra tidigare erfarenheter 

och de emotionella minnen vi bär på. 

 

Utemiljön på landets skolor är väldigt varierad i form av lekmiljöer som t ex asfaltsplaner, 

buskar, träd, lekmaterial, gräs, lekplatser, sandlådor och ingen skolgård jag någonsin besökt 

har varit den andra lik. Vad detta beror på handlar säkerligen om olika aspekter kring 

ekonomi, värderingar, normer och medvetenhet, vilket är en annan fråga av vikt att utforska. 

Enligt Kindenberg (2005) krävs det planering för utveckling av dagens skolgårdar. 

Skolgården är till för de barn som befinner sig i skolan och på fritidshemmet. Olsson (1995) 

och Kindenberg (2005) säger att pedagoger, arkitekter, rektorer och skolgårdsplanerare 

borde ta tillvara barnens önskemål, eftersom det är de som vet hur den används.  Barn och 

vuxna ska tillsammans kunna göra skolgården till en stimulerande plats där det finns plats 

för så väl avkoppling som lek i olika former; där skolans rast ger möjlighet till såväl 
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spänning, avskildhet samt utmaningar. Hwang & Nilsson (2003) belyser vikten av att barn 

ges möjligheter att agera i mer vilda lekar i utomhusmiljön, att miljön är planerad med ett 

varierat innehåll så att både yngre, äldre, små som stora kan uppleva miljön som tillgänglig 

samt vikten av trygghet genom att vuxna befinner sig såväl inomhus under lektioner som 

utomhus under raster. Rasten bör ge möjligheter för barn att upptäcka, att vara kreativa och 

att kunna utforska i lek och aktivitet. Titman (1994) påpekar hur miljön påverkar barns 

psykiska, fysiska och sociala utveckling samt lyfter frågan kring varför så många skolor 

inte ger barnen denna möjlighet vid planering och nybyggande av skolgårdar. Flera 

skolgårdar består till en stor del av asfalt, vilket Olsson (1995) och Kindenberg (2005) 

diskuterar. Asfaltsplaner används ofta till förutbestämda lekar, som genom att målas skulle 

kunna skapa nya miljöer för lek. Olsson (1995) nämner också hur asfaltsmiljön kan inbjuda 

till en form av trygghet eftersom platsen inte behöver bevakas av barnen. Ytan kan upplevas 

som förutsägbar i ett barns ögon och lekarna som utspelar sig där tål lättare att bli avbrutna. 

 

Dagens skolgårdmiljöer kan medföra en problematik i sig själva. Änggård (2016) betonar 

risken i att barn leker samma lekar om och om igen, vilket gör att de inte får ut så mycket 

av rasten som skulle kunna ske. Hon belyser vikten av att även i den fria leken få möjlighet 

att lära sig vad som är möjligt att göra och leka i olika slags miljöer. De flesta skolgårdar 

har olika former av lekredskap och platser som är förutbestämda för en viss sorts lek, som 

till exempel gungor, klätterställningar eller fotbollsplan. I andra miljöer är det inte lika 

självklart att barn vet vad de kan göra. På en lekplats ”talar” olika redskap till barnen och 

de vet vad de ska göra med gungan och klätterställningen. Änggård (2016) påpekar att i en 

naturmiljö är det däremot inte lika självklart för barnen vad de kan göra.  

 

4. Teoretiskt perspektiv 
 

4.1 Barndomssociologi 

James, Jenks och Prout (2018) förstår barndom och barn som sociala konstruktioner vilka 

är centrala för barndomssociologin. De menar också att vuxnas syn på barn är ett mycket 

omtvistat ämne. Vidare lyfter de fram hur ombytligt begreppet barndom är genom sin 

kulturspecifika samtidskontext. James, Jenks & Prout (2018) nämner att perspektiven är 

sedda utifrån ett antal olika positioner, såväl historiskt, socialt, politiskt som moraliskt. 

Författarna menar dock att oavsett perspektiv behöver vi beakta att barn inte är konstanta 

varelser. Slumpmässigheten i barns ingripande på vägen mot vuxenlivet måste beaktas. 
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James, Jenks & Prout (2018) säger att det är just denna upprätthållande annanhet 

”(otherness)” som är en nödvändig förutsättning för att förstå barn utifrån skillnaden som 

innefattar vuxen-barn relationen. Alanen (2014) menar att ett fullständigt erkännande av 

barndomens plats i sociologisk forskning ännu inte har kommit.  

 

James & Prout (1997) hade redan på 1990-talet, då barndomssociologin slog igenom som 

begrepp, en ambition att bedriva forskning med och för barn, inte bara om barn. Avsikten var 

att börja bedriva forskning som i större utsträckning gjordes tillsammans med och för 

barn, istället för att forska om barn. James, Jenks & Prout (2018, s 4, 34) betonar de 

sociologiska aspekterna ”agency” och ”structure”, vilka representerar två olika synsätt på 

barn och deras villkor inom barndomsforskningen. Agency är ett begrepp som tar en 

utgångspunkt i barns kompetens och betraktar barn som sociala aktörer och fokuserar även 

på mångfalden i de olika forskningsfält om barndom som betonar de individuella barnen 

och sociala handlingar. ”Structure” fokuserar och utforskar aspekter kring hur barndomen 

är uppbyggd utifrån sociala strukturer och vad som är gemensamt för alla barn; att barn 

och barndom förstås utifrån varierade sociala sammanhang, där barnet alltid står i relation 

till såväl andra barn som vuxna. Aktörsperspektivet betyder att se barn som ”agents”, dvs  

aktörer (James, Jenks & Prout, 2018,  s 6) vilket innebär att de också tillskrivs en egen 

förmåga att agera och därmed få mer autonomi; ett handlingsutrymme som kan ge dem 

möjlighet att vara och agera på många olika sätt. James & Prout (1997) utgår från vikten 

av att höra barns röster och att kunna se barnen för vad de verkligen är; som sociala 

aktörer med egna rättigheter. Corsaro (2015) använder ett barndomssociologiskt 

perspektiv i etnografisk forskning och ser barn som aktiva och kreativa sociala aktörer. 

Han menar att de är såväl medskapare av vuxensamhället samtidigt som de producerar sin 

egen barndomskultur. Corsaro (2015) använder sig av ett begrepp som han benämner 

tolkningsreproduktion. Barn ska ses som aktiva, kreativa och sociala aktörer som påverkar 

och influerar samhället de deltar i. Detta sker bland annat genom deras deltagande i sina 

egna barndomskulturer som skapas genom att barn väljer och bearbetar ändamålsenlig 

information från vuxenvärlden. Corsaro (2015) talar om att använda ett tolkande 

perspektiv på barndomssociologin för att få syn på hur såväl barn som vuxna är 

medaktörer i hur barndomen konstrueras socialt. Samtidigt betonar han att vi måste vara 

medvetna om den inverkan lärare, forskare och samhälle har på barnen. 
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Det finns också ett subjektperspektiv inom barndomssociologin som Sandin & Halldén 

(2003) nämner och som relaterar till synen på barn som aktörer. Eftersom barn som 

subjekt får en innebörd av att såväl barns människovärde som deras rätt till integritet ska 

beaktas så måste de också ses som aktörer med en egen förmåga att agera och med 

rättigheter. Barns rättigheter till inflytande och delaktighet kan vara såväl passiv genom att 

till exempel ha rätt att få ta del av information eller aktiv då barns åsikter och argument 

ges större reell betydelse.  

 

Barndomsforskare framhåller skillnaden mellan att se på barn och barndom som 

”becoming” vs. ”being”, det vill säga två radikalt olika synsätt inom barndomssociologin 

(James & Prout, 1997; James, Jenks & Prout, 2018; Lee, 2001). Trondman (2013) 

använder begreppet ”becoming” i betydelsen barndom som tillblivelse respektive ”being” 

i betydelsen barndom som att vara. Såväl Lee (2001) som Trondman (2013) säger att 

”becoming” är något som barn ännu inte är men ska bli, alltså vuxna. Ansvaret för 

transformationen från barn till vuxen ligger på de vuxna. Lee (2001) menar att begreppen 

”being” och ”becoming” grundas i en hypotes som betraktar  barn och vuxna som två olika 

varianter av människor. Vuxna beskrivs utifrån termen human beings, medan barn ses som 

human becoming. Lee (2001) menar att vuxna anses stabila, kompletta, med självkontroll 

och med förmåga till såväl oberoende tänkande som handlande. Barn ses då utifrån 

motsatsen och blir därför betraktade utifrån perspektivet att vara individer som ska bli 

vuxna och uppnå ett färdigt tillstånd. De som ser barn som ”being” menar att barnet är en 

människa bland människor och avser att synliggöra barnet som en individ med egna 

känslor och som kapabel att agera och tänka själv. 

 

James & Prout (1997) nämner att den traditionella utvecklingspsykologin har framställt 

barndomen som en fas på väg mot vuxendomen. De menar dock att 

utvecklingspsykologiska teorier har ersatts av nya tankar kring barn och ett 

barndomssociologiskt forskningsparadigm utvecklats. Enligt James & Prout (1997) har 

barn mer börjat betraktas som ”being” och barndom ses som mer värdefull. Sandin och 

Halldén (2003) lyfter fram betydelsen av att se barn som kompetenta aktörer och samtidigt 

beroende av vuxna, framförallt för att underlätta för de barn som av varierande orsaker 

inte kan försvara sina intressen eller sig själv som aktörer. James & Prout (1997) betonar 

att barndomssociologin ser barndom som ett kulturellt, socialt och historiskt fenomen där 

barns kompetens, förmågor och möjligheter ses som centralt istället för att inrikta sig på 
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deras sårbarhet och brister. Fokus skiftar  från att se barn som passiva mottagare av 

omgivningen och dess normer till, som tidigare nämnts, kompetenta aktörer.  

 

Samuelsson (2014) skriver att ett vanligt motto i dagens Sverige är att barn ska få vara 

barn; att de ska ha frihet, utrymme och möjligheter att göra val som att leka och röra sig 

fritt. Han betonar dock att samtidigt att skola och lärande kommit att likställas med 

begreppet barndom. Barns liv såväl regleras som begränsas genom en institutionaliserad 

barndom där Samuelsson (2014) nämner skolans byggnader, inhägnade skolgårdar, 

schema, lärare och pedagoger samt läroplaner som orsaker till detta. Samtidigt nämns alla 

fritidsaktiviteter som barn ägnar sig åt och som kontrolleras av vuxna, även ha ett innehåll 

som ofta fokuserar på lärande inför framtiden. Samuelsson (2014) lyfter fram hur det 

verkar finnas en allmän uppfattning på barn som projekt, något som ska utvecklas och 

formas för framtiden. I många institutioner och aktiviteter är det vuxna som fattar beslut, 

styr och reglerar barndomen och Samuelsson (2014) menar att detta får konsekvenser för 

barns handlingsutrymme där deras möjligheter att själva få bestämma, leka och aktivera 

sig mer fritt. 

 

I skolans värld tenderar det att uppstår en hierarki som skapar en vuxen- respektive 

barnkategori (Qvortrup, 2005), där den förstnämnda dominerar och den andra blir 

dominerad. Sett ur det perspektivet blir barn betraktade som outvecklade, mindre värda och 

maktlösa kontra de färdigutvecklade och fulländade vuxna. Qvortrup (2005) skriver att det 

i ett stort antal europeiska samhällen finns en allmänrådande syn på att barn är bäst 

betjänade av att kuvas in under de vuxnas förståelse och syn på barns bästa, vilket enligt 

honom leder till en skyddande uteslutning. Denna uteslutning medför att barns frihet 

begränsas av vuxenvärlden och dess syn på barns bristande förmåga, ansvar och kompetens.  

Halldén  (2003) nämner det centrala perspektivet inom barndomssociologin som att betrakta 

barn mer som egna aktörer i formandet av sin egen barndom istället för at se dem ur perspektivet 

där vuxenvärlden påverkar och formar dem. Corsaro (2015) benämner barnen som sociala 

aktörer som aktivt bidrar till rådande kamratkultur samt skapandet av samhällets kultur, men 

säger samtidigt att barn verkar ha mindre och mindre tid att vara barn då fokus från vuxenvärlden 

finns på begreppet becoming; att bli vuxna. Halldén (2005) lyfter fram att fokus för 

barndomssociologin handlar  om att se hur  barn  lever sina liv i de samhällsinstitutioner  där de 

befinner  sig  i.  Skolan  styrs  av vuxna  som på flera olika sätt påverkar de barn som vistas där. 

Genom att ta ett barnperspektiv,  att  frångå  ett pedagog-  och organisationsperspektiv,  så tas 
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större hänsyn  till  barns medverkan i processerna som bidrar i skapandet  av skolan  som 

institution. Barndomssociologin  har en ambition att bedriva forskning med, för och om barn i 

syftet att påverka och förbättra barns villkor. Innebörden av forskningstraditionen består i att 

se barndom som en social  konstruktion, inte endast som ett biologiskt fenomen. Sociala 

överenskommelser och olika kulturella normer och regler medför att barndom får en varierad 

betydelse beroende på den kontext barn lever i. Den viktigaste aspekten är att inte se barndom 

som en transportsträcka för att bli vuxen utan att se barn för vad de är; en egen social grupp och 

viktiga som de är. De bör också ses som medskapare av den kultur de lever i och som sociala 

från start.  

 

Jag menar att forskning om barndom utifrån ett barndomssociologiskt perspektiv och med 

stöd av Barnkonventionen (Unicef, 2019) kan bidra till en ökad kunskap och förståelse av 

barn utifrån deras egna villkor, i kontrast till samhällsinstitutioners villkor såsom 

grundskola och fritidshem är exempel på. Då ges barn möjlighet att betraktas som aktörer 

och medskapare med samma rättigheter att synas och höras, med respekt och gehör för 

sina åsikter precis som vuxna människor samt att mer tydliga och reella former för barns 

deltagande och inflytande i deras institutionaliserade barndom kan skapas. Utifrån ett 

barndomssociologiskt perspektiv ges studien möjlighet att betrakta barn utifrån deras 

agerande och identitetsskapande inom det specifika sammanhang som rasten innebär. 

 

4.2 Barns perspektiv och barnperspektiv 

 

Halldén (2003) benämner skillnaden mellan begreppen barnperspektiv och barns perspektiv. 

Barnperspektiv innebär att sträva efter att se barns villkor och agera med barns bästa för 

ögonen, där en vuxen såväl  företräder  samt  tolkar  för  barnen.  Såväl  Halldén  (2003) som 

Qvarsell (2001) betonar  komplexiteten  i de båda begreppen. Trondman (2013) påstår att 

begreppet barnperspektiv har olika betydelse för olika människor. Barnperspektivets 

innebörd ändras när forskning och studier om barn och deras livsvillkor  genererar ny 

kunskap samtidigt som normer och värderingar skiftar. Trondman (2013) betonar också 

barnperspektivets många dimensioner -  barnets egna barnperspektiv, vuxnas och 

samhällets barnperspektiv. Han beskriver det vuxna barnperspektivet som barn och 

barndom sedd genom vuxnas egna erfarenheter, deras kunskaper och upplevelser från 

såväl nutid som dåtid. Trondman (2013) menar att alla samhälle består av ett kollektivt 

barnperspektiv som till stor del grundas av vuxnas värderingar, kultur och syn på barns 
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och ungas behov och rättigheter. Barns egna perspektiv handlar om hur vardagslivet ser ut 

från barnets sätt att betrakta omvärlden. Sandin och Halldén (2003) skriver att begreppet 

barnperspektiv är  ett  vanligt förekommande begrepp i styrdokument, vilket de relaterar till att 

Sverige undertecknat Barnkonventionen, inrättande av Barnombudsmannen samt begreppets 

förekomst i den politiska debatt som florerat. Halldén  (2003) lyfter  fram  begreppet  

barnperspektiv som ett metodologiskt begrepp som kan innebära något mer än att bara återge 

barns perspektiv på vissa fenomen, där innebörden också kan vara t ex vilken  plats som barn  

ges i samhället. Genom att ta ett barnperspektiv kan barns röster framkomma och tolkas i ett 

diskursivt sammanhang. Vidare betonar Halldén (2003) vikten  av att barnperspektivet  inte 

enbart fokuserar på barnens röst utan även av analyser där barn är i fokus. Eilard (2010) 

skriver att tanken var att forskningen skulle ha sin utgångspunkt i barns perspektiv med 

avsikten att lyfta fram barnen som kompetenta aktörer och konstruktörer, där forskningen 

skulle medvetandegöra och förbättra barns egna villkor.  

 

I implementeringen av Barnkonventionen lyfter Englund (2008) fram att skolans personal redan 

anser att de gör vad som står i konventionen, men hon menar att det råder en kunskapsbrist kring 

barns rättigheter samt att det behövs en större förankring hos kommunerna, som skolans huvudmän.. 

Enligt Sveriges Riksdag (2018) visar olika myndigheters kartläggningar, utredningar och 

rapporter att barnkonventionen inte fått tillräckligt stort genomslag, varken i statlig eller i 

kommunal verksamhet. Genom att göra barnkonventionen till lag är tanken att ett 

barnrättsbaserat synsätt ska få genomslag i praktiken  på till exempel skolor. 

Elvstrand (2009) menar att barns inflytande i verksamheten och deras möjlighet att påverka 

verksamheten är liten. Barnens reella inflytande tenderar att försvinna, även om många lärare vill 

arbeta utifrån  skolans  demokratimål.  Det  medför  att  frågor som  är viktiga för barnen sällan 

berör dem, utan de områden där de får någon form av inflytande upplevs  oftast  som oväsentliga   

för  barnen själva. Enligt såväl Aspán (2009) och Lofors-Nyblom (2009) är kamratrelationer 

viktigast under tidig skolålder, ett begrepp som synliggörs i Corsaros (2011) forskning genom 

begreppet kamratkulturer. Vikten av att lyfta barns perspektiv är något som Trondman (2003) 

lyfter fram. Han menar  att vuxna uppmanas  att  leva kvar i barndomen samtidigt som barn får 

en större del av det tidigare vuxenansvaret. Problemet är att de vuxna sätter agendan och 

bestämmer att  barn  såväl  ska  vilja  som kunna bestämma över nuet och framtiden själva.  Enligt  

Trondman  så är det vuxnas  ansvar att se till att möjligheter skapas för att barn ska finna sitt 

egenvärde i såväl varandes i nuet som att bli i framtiden, utifrån James  ́& Prouts  ́(1997) tidigare 
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nämnda begrepp being och becoming.  

Denna studie ämnar ge utrymme och fokus för barns perspektiv. Enligt Halldén innebär detta att 

ha avsikten att fånga barns egen kultur där barnen själva lämnar  sitt  bidrag  till  studien;  att barns 

faktiska åsikter och uttryck ges utrymme.  Genom användande av fältobservation,  intervju  och  

samtalspromenad som metoder för produktion av kvalitativa data kan studien enligt Corsaro 

(2011) ge röst till barn och även mer detaljerade beskrivningar samt tolkningar av hur barn lever 

sin barndom. Studier av detta slag kan fokusera på vad barn berättar om sina  livserfarenheter  

och hur  de eventuellt  kan och vill  få  kontroll  över vuxenvärldens  regler  och normer,  istället  

för  att fokusera  på frågor  som till  exempel  hur  barn blir  vuxna. Skolans rast, som är kontexten 

för denna studie, är inramad i en reglerad skolkultur. Genom att konsekvent ta ett barnperspektiv 

samt att lyfta fram barns perspektiv kan studien synliggöra nya dimensioner av rastverksamheten 

och skolans rast kan bli en mer autonom plats för barnens handlingsutrymme. Utifrån skolan som 

institution och de ofta starka rutiner som råder kan barns perspektiv,  enligt  Halldén  (2005), 

medverka  till  att få syn på hur barn skapar sina egna rutiner, möjliggör sina  egna  aktiviteter  i 

förhållande till tid och rum även inom skolans  ramar.  Rastverksamheten  blir  då en möjlighet  

att se barn som varande, inte enbart som att de är på väg någon annanstans.  

 

5. Metodologiska ansatser och val av metod 

5.1 Etnografi 

Studien har genomförts utifrån en etnografisk forskningsansats, där  studien  grundats  utifrån  ett 

selektivt  val av rastverksamheten  som sker på en skola för  att som Roos (2014) nämner, 

studera de specifika  fenomen  som sker just där.  Cohen et al. (2011) säger att etnografisk, 

kvalitativ och naturalistisk forskning ingår i ett paradigm, som karaktäriseras av att 

människor är aktiva i att konstruera mening i sociala situationer. Som etnograf görs studier 

i en naturlig miljö och analys av data sker induktivt genom att ha sin utgångspunkt i sin 

insamlade empiri istället för i redan befintliga teorier. Halldén  (2005) menar  att den 

etnografiska metoden, är särskilt  lämplig för forskning om barndom. Genom att använda  sig av 

metoder där barnen själva  får uttala  sig utifrån sina uppfattningar och upplevelser kan  barnens  

verklighet studeras  och analyseras. På så vis tas också ett barnperspektiv i forskningen. Halldén 

(2003) menar att barnen skapar olika kulturer som är beroende av de vuxnas sätt att se på 

barnen; ett sätt som är avgörande för om barnen ges möjlighet att både bli individer  och att få 

tillhöra  ett solidariskt kollektiv. Enligt Cohen et al. (2011) finns det inte  en enda bild av världen,  

utan ett flertal och därmed många olika sätt att undersöka den genom att bedriva en etnografisk, 
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naturalistisk och kvalitativ forskning. Denscombe (2014) betonar begreppet naturalism utifrån 

innebörden av att  studera  olika  saker i dess naturliga form utan användning av andra 

forskningsverktyg än forskaren  själv. Det område eller den värld, som studien genomförts i och 

inom är en pedagogisk och social kontext, fylld av motsägelsefulla element, komplexa mönster 

och samband.  För att erhålla  en större  förståelse  behövs  dessa världar studeras som helhet 

istället för i delar eller fragment. Lecompte och Preissle (1993, i Cohen et al., 2011, 221) betonar  

innebörden  av att ha ett etnografiskt  förhållningssätt  på följande    sätt: 

Description rather than prediction, induction rather than deduction, generation rather 

than verification of theory, construction rather than enumeration and subjectivities 

rather than objective knowledge. (s.221) 

Spindler och Spindler (2009) beskriver att de observationer som genomförs har en kontextuell 

relevans för såväl den miljö där beteende omedelbart observeras men även i sammanhang 

bortom. Hypoteser väcks genom deltagande i den observerade miljön och genom att befinna sig  

i kontexten,  i detta fall skolans rast,  under  flertalet  tillfälle  och längre  tid så kan såväl enskilda 

händelser som serier av händelser uppnå tillförlitlighet då de observeras mer än en gång. 

 

Cohen et al. (2011) skriver att valet att närma sig forskningsfältet etnografiskt ger observatören 

en innebörd av att bli och användas som ett mänskligt instrument för undersökningen genom att 

observatörsrollen innebär att bli en del av den grupp som ska studeras  och formas  utifrån en 

ömsesidig interaktion mellan observatören och deltagarna där observationer, intervjuer och 

fältanteckningar blir anpassade och bekväma metoder för studiens deltagare, i denna studies fall 

enbart barn. Ett etnografiskt perspektiv  benämner  Denscombe  (2014)  som en möjlighet att 

skildra och att försöka förklara sociala grupper och situationer i deras verkliga sammanhang  samt 

ger forskaren  möjlighet  att vara öppen för de data som samlas in, såväl genom aktivt men även 

passivt deltagande. Forskningsfrågorna formuleras och utvecklas enligt Cohen at al. (2011) på 

plats (in situ), de svarar mot och levandegörs utifrån situationer som observerats. De kan sedan 

undersökas vidare i det naturalistiska sammanhang som observatören befinner sig i.  Roos 

(2014) betonar att avsikten med  etnografiska studier  är  att  förstå  andra människor, i detta fall 

barn, genom att spendera tid tillsammans med dem under en längre period.  

 

 

5.2 Mikroetnografi 
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Bryman (2011) betonar innebörden i att etnografi som forskningsmetod innebär att forskaren 

genomför regelbundna observationer  av deltagarnas  beteende i miljön  de finner sig, att forskaren 

lyssnar  och deltar  i olika  former  av samtal,  intervjuar  informanter  om olika företeelser, 

utvecklar förståelse för kulturen  den utvalda  gruppen  befinner  sig i och deras beteende inom 

kulturens ram samt formulerar en detaljerad redogörelse  för  denna miljö. Eftersom studien utförs 

på magisternivå har det inneburit att en mikro-etnografisk studie fått göras, då tidsutrymmet som 

funnits för att engagera sig i den sociala  miljö  som varit studiens fokus av praktiska skäl fått göras 

under en kortare period som förlagts  under fem veckor fördelat på rastverksamhet i  en  

skolmiljö.  Studien har  en  hermeneutisk ingång, i betydelsen att tolka och söka förståelse. 

Genom deltagande observationer, samtalspromenader  i grupp  och ostrukturerade  intervjuer 

avser  studien  att kvalitativt få syn  på barns föreställningar  av innehåll  som påverkar skolans 

rast. 

 

5.3 Tät beskrivning 

Begreppet  tät  (eller tjock) beskrivning (thick  description) introducerades  av  filosofen Ryle 

men har utvecklats av Geertz (2017) och fått stor betydelse  inom  etnografiska studier.   Geertz 

menar att tidigare forskning utifrån etnografiskt material försökte dra generella slutsatser, vilket 

han anser vara ett generaliserande synsätt som inte ger meningsfull insikt.  Detta sätt att bedriva 

etnografiska studier kan inte hjälpa  oss  att  förstå en  viss  grupp människor utan Geertz (2017) 

betonar starkt att alla människor är påverkade av den kultur  vi lever och verkar i. Begreppet tät 

beskrivning ligger som grund i avsikt att försöka se flera olika perspektiv på barns handlingar. 

Geertz (2017) menar att en tät beskrivning krävs för att försöka förstå att också den enklaste 

fysiska handling eller beteende också kan innebära olika former av kommunikativa aspekter 

utifrån flera kontexter som kan vara relevanta. En tunn handling kan, utifrån hans beskrivning, 

vara att observera ett barns  handvinkning som enbart en vinkning medan vi genom att använda 

oss av en tät beskrivning försöker förklara handvinkningen ur flera perspektiv. Enligt Fangen 

(2005) inkluderar tät beskrivning det som deltagarna kan ha menat,  deras egen tolkning av det 

och forskarens egen tolkning. Täta beskrivningar fungerar enligt Fangen (2005) vanligen när det 

handlar om att samla kunskap om ett fenomen; i denna studies fall just barns perspektiv på rasten.  

Som etnograf ska forskaren enligt Roos (2014) vara medveten om att det inte går att vara helt 

objektiv utan ens förförståelse och egen praktiska erfarenhet påverkar. Genom att reflektera över 

detta och samtidigt anamma Geertz  ́(2017) begrepp tät beskrivning vid ständigt pågående analys 

av observationernas innehåll har studien utförts så objektivt som möjligt. Utifrån studiens syfte har 
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avsikten varit att låta barnen som aktörer få uttala sig kring rasten där subjektiviteten minimerats. 

  

5.4 Analytiska principer 
Aspers (2007) nämner betydelsen av analys som att plocka isär och syntes för innebörden av att 

sätta ihop. Forskningsfrågan, menar han, ges möjlighet att besvaras om analysernas resultat 

relaterar till varandra, till frågeställningarna samt till teorin. Hammersley & Atkinson (2007) 

säger att meningen med analysen utifrån etnografiska principer är att tolka, se syften och följder 

av praktiker och handlingar. Analysarbetet kan enligt såväl Aspers (2007), Fangen (2005) och 

Hammersley & Atkinson (2007)  påstås börja redan vid formulering av forskningsfrågorna 

och fortgår under hela arbetet då blicken vänds mot fältet genom deltagande fältobservationer, i 

detta fall  med skolans rast som kontextuell plats. Aspers (2007) lyfter fram begreppet 

primärmaterial som innebär de metaanteckningar som forskaren för, det vill säga mina egna 

reflektioner, intryck, tankar och saker att studera vidare. Fangen (2005)  beskriver att en analys 

ofta har innebörden av att forskaren tillför något ytterligare utöver det som sker vid en tolkning 

av första graden, det vill säga ett konstaterande av vad som setts och hörts. Det relateras till Geertz 

(2017) som skriver att det är viktigt att försöka förstå och skapa mening utifrån vad som görs 

och sägs. Han nämner att forskarens perspektiv alltid kommer att skilja sig från deltagarnas 

perspektiv, men genom att lägga min tolkning så nära barnens förståelse och tal om rasten så blir 

mina tolkningar aktörsorienterade. För att kunna göra detta krävs enligt Fangen (2005) även att 

jag tydligt betonar min roll som deltagare där barnen blir studiens informanter och de begrepp 

som talas om i mötet med dem blir erfarenhetsnära. 

 

Aspers (2007) betonar forskaren som medskapare av analysen och även de resultat som studien 

visar. I analysarbetet är det forskaren som analyserar materialet, det analyserar inte sig själv. Roos 

(2014) och Aspers (2007) nämner vikten av att fältanteckningarna  skrivs  ned  så neutralt som 

möjligt och att vara noggrann med att den egna förförståelsen inte tar över. Risken  är  annars  

uppenbar  att forskaren  låter  barnens  perspektiv  försvinna ur synhåll. Fältanteckningar som förs 

efter varje deltagande observation består alltid av ett urval;  ett urval som blir en rutin men samtidigt  

en  väldigt  viktig  del av studien.  Data produceras i en process där anteckningarna läses, tolkas 

utifrån en tätare beskrivning samt analyseras där betydelsefulla skeenden  utkristalliseras   och 

mönster kan ses. De mönster som växer fram och blir tydliga vid produktionen av data i 

observationstillfällena blir samtidigt en grund att utgå ifrån i samtalet och intervjuerna med 

barnen.  
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6 Tillvägagångssätt 

I kapitlet beskrivs tillträdet till skolan och rastverksamheten samt deltagare och urval i studien. 

Kapitlet avslutas med en beskrivning och diskussion kring studiens trovärdighet och giltighet 

samt forskningsetiska principer.  

 

6.1 Tillträde till fältet 

En viktig  del i undersökningen  är att först  få  tillträde  till  en forskningsmiljö  och erhålla ett 

tillstånd för att vara där; det vill säga grunda anledningen till att helt enkelt befinna sig där. 

Fangen (2005) nämner gatekeepers; personer som kontrollerar åtkomst till någonting, som 

viktiga att identifiera. I denna studie innebar det att kontakta och sedan besöka rektorn på den 

aktuella skolan för att berätta om studiens syfte och fokus. Rektorn, som tidigare varit min chef 

på en annan skola, vet om mitt intresse för rasten och berättade om strukturen för rastaktiviteterna 

som är och var en del av skolans verksamhet. Han bedömde studien som intressant, önskade att 

jag sedermera skulle delge studiens resultat och därmed gavs jag tillåtelse att befinna mig i 

skolans miljö för att genomföra studien. Eftersom  barn  och personal  i allra högsta grad blir 

påverkade av observatörens närvaro valdes ett tillvägagångssätt där jag besökte personalrum 

och klassrum, presenterade mig och delgav barn, lärare och övrig personal studiens syfte och 

fokus.  Detta väckte ett intresse för vem jag var och det medförde en naturlig möjlighet i att få 

frågan om att vara delaktig i barnens lek, aktivitet och samtal under rasten. 

 

6.2 Deltagare och urval 

Skolan som utgör forskningsmiljö för studien är en F-3 skola med två klasser i varje årskurs, 

totalt ca 200 barn. Urvalet skedde utifrån bekvämlighetsprincipen, vilken enligt Bryman (2011) 

är en vanligt förekommande metod vid kvalitativa studier liknande denna. Valet av skola har 

funnits med i tankarna inför studien, dels utifrån bekvämlighetsprincipen då jag har en tidigare 

relation med rektor och viss personal samt att på grund av att skolan var närliggande. 

Ytterligare en betydelsefull aspekt var och är att skolan uttalat erbjuder rastaktiviteter. 

Möjligheten av att observera även rastaktiviteter bedömdes vara av vikt för att  utveckla kunskap 

utifrån barns perspektiv även kring denna aspekt, vilket av naturliga skäl inte kunnat göras om 

den inte erbjudits. Urvalsmetoden utifrån bekvämlighetsprincipen är enligt Bryman (2011) 

positiv  att använda  sig  av när  studien  har  en kortare tidsram att förhålla sig  till.  Genom att det 
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fanns  en bekantskap med skolans  rektor samt en del av personalen tidigare, fanns det en välvilja 

och intresse som gav ett smidigt tillträde till skolans och rastverksamhetens miljö.   

 

Alla  barn  på  skolan  blev  en  del av studien när de befann sig på rasten. Efter att blivit en, av 

barnen, mer känd deltagare på rasten erbjöds alla som ville möjlighet att delta i intervju eller 

samtalspromenader. Ett missivbrev gick  ut  via  respektive  klasslärare,  i vissa  klasser uteblev 

detta utskick då klasserna ej var närvarande på skolan vid tidpunkten för observatörens 

information kring missivbrevet i respektive klassrum. Missivbrev delades ut i personalfack till de 

lärare som ej var närvarande men tyvärr blev inte alla utdelade till barnen. Studiens data har 

producerats utifrån 50 timmars fältobservationer, samtalspromenader och intervjuer. Alla som 

befunnit sig på rasten, såväl barn som vuxna, har  observerats även om det varit barns perspektiv som 

fokuserats. Då alla som befinner sig i samma kontext påverkar varandra på olika sätt så har de vuxna 

ofrånkomligt blivit en del av observationerna just för att se vad som sägs och görs. Alla observationer 

har antecknats i direkt anslutning till rastens slut och vid vissa tillfällen har korta observationer spelats 

in med diktafon samtidigt som observation skett. Femtiofyra barn var villiga att delta  i  intervjuer  

samt  fick  vårdnadshavares tillstånd att  deltaga, vilket  i  relation  till  studiens  omfång  bedömdes  

vara  tillräckligt. Trettio av de femtiofyra barnen har deltagit i ostrukturerade intervjuer utifrån 

ordet rast och resterande har deltagit  i samtalspromenader tillsammans i grupper om tre till  fyra 

barn. 

 

6.3  Trovärdighet och giltighet 

Aspers (2007) och Roos (2014) betonar att en etnografisk studies reliabilitet; trovärdighet   

handlar om att producera och samla in en tillräcklig mängd data samt att detta görs på ett noggrant  

sätt.  Studiens syfte medför ett krav på att försöka undvika saker observatören själv tar för givet.  

Genom att såväl observera, gå samtalspromenader  intervjua och delta aktivt under skolans rast 

så har produktionen av data, i förhållande till såväl mängd som variation, möjliggjorts. För att få 

studien att svara mot syftet  som ställts;  det vill  säga  att mäta  det som avses  mätas, så har de 

multipla tekniker som nämns ovan använts för att utveckla studien. Roos (2014) betonar betydelsen 

av en studies validitet; giltighet. Genom att tänka på att det jag gör i min studie svarar på syftet och 

inte något annat så har fokus varit på att mäta det som jag har för avsikt att mäta. Eftersom skolans 

rast varit kontext för barnens perspektiv och aktörsskap så har jag varit noggrann med val av lämpliga 

forskningsmetoder där Halldén (2005) menar  att etnografi  är särskilt  lämplig  för forskning  om 

barndom. Observationerna och de fältanteckningar som tolkats och analyserats har enbart 

fokuserat på interaktion och händelser under rasten. Frågorna som ställts vid samtalspromenader 
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och intervjuer har enbart fokuserat på skolans rast och intresserat sig för barnens tal om sina 

upplevelser och tankar kring samma kontext. 

 

Bedrivande av forskning, oavsett nivå och omfång, innebär att forskaren ska ha ett vetenskapligt 

förhållningssätt till sin egen forskning och därmed kritiskt granska sitt eget  arbete. Roos (2014) 

betonar att möjligheterna till att få svaren som söks vid etnografiska studier ökar när såväl 

observation av som samtal med barn genomförs. Studien har bedrivits genom att jag använt mig 

av metoder där barnen själva får uttala sig utifrån sina  uppfattningar och upplevelser, vilket 

därmed möjliggör att barnens verklighet kan studeras och analyseras. Därmed fokuseras även ett 

barnperspektiv  i forskningen. 

De verktyg som använts under studiens  gång  med avsikt att förstå  det som studeras  kan aldrig  

vara helt neutrala. Som Denscombe (2014) skriver så finns det tvivel kring etnografiska studier 

och deras objektivitet, på grund av att redogörelsen tenderar att bli partisk. Den studerande kan 

endast använda sitt eget sätt att se på det som görs och sägs och bara använda sig själv för att 

tolka det  som sker.  Detta  medföljer att det då blir betydligt svårare att återge händelser ur 

barnens perspektiv, eftersom det finns en risk att forskarens egna erfarenheter och värderingar 

kan påverka studiens resultat. Vad  det  gäller  trovärdighet och giltighet  kan detta ses som svagt. 

Genom att forskaren under studiens gång förhåller sig objektiv till studiens syfte och 

frågeställningar som ett upprepande mantra, i ett försök att  tvinga  bort  sin  egen  förförståelse,  

menar Denscombe (2014) att studiens trovärdighet och giltighet blir starkare.  

Vad det gäller studiens generaliserbarhet och nyttan med den lyfts två aspekter som studien 

försökt anamma och som Denscombe (2014) påstår är adekvata för att ge en etnografisk studie 

högre generaliserbarhet. Dels att forskare ”Tar i beaktning hur deras upptäckter 

sammanfaller med, eller motsäger, existerande relevanta teorier och kunskaper om  

mänskligt  och  socialt beteende” samt ”Förklarar betydelsen av ämnet  i  relation  till  

övertygelser och  prioriteringar i forskarens egen kultur.” (Denscombe, 2014, s. 85). 

 

6.4 Forskningsetiska ställningstaganden 

Vetenskapsrådet (2018) och Bryman (2011) betonar forskningskravet, som innebär att 

kunskaper och metoder utvecklas, fördjupas och förbättras. Samtidigt finns det ett krav på 

skydd mot opassande insyn för deltagande i forskningsstudier, där såväl risken att utsättas 

för psykisk eller fysisk skada, som att bli förödmjukad eller kränkt ska undvikas . Detta 
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krav, benämnt som individskyddskravet, är premissen för forskningsetiska överväganden. 

Vetenskapsrådet (2018) nämner vidare att dessa två krav alltid måste värderas i relation 

till varandra. Denna studie förhåller sig till forskningskravet i en avsikt att utveckla nya 

kunskaper kring skolans rast sett utifrån barns perspektiv vilket saknas i aktuell forskning. 

Metoderna som valts är inte nya, men genom att studien använder såväl deltagande 

observation, intervju och samtalspromenad samt utgår från ett barndomssociologiskt 

perspektiv skapas förutsättningar för att producera data som fördjupar kunskaper inom 

fältet. Inför varje vetenskaplig undersökning menar Vetenskapsrådet (2018) att som 

forskare måste du jämföra värdet av det troliga bidraget till ny kunskap med de möjliga 

negativa konsekvenserna för de som är berörda; i detta fall barnen som blir en del av 

studien. Samtyckeskravet, som innebär att deltagandet är frivilligt och att data som 

produceras inte används för annat syfte än för studien, bör enligt Vetenskapsrådet (2018) 

och Bryman (2011) så långt som möjligt praktiseras. Här existerar ett etiskt dilemma då 

de barn som befinner sig ute på rast när deltagande observationer genomförts ej gett 

samtycke till detta, utan enbart vid deltagande i intervju och samtalspromenader då 

samtyckesblanketter undertecknats av vårdnadshavare. Vetenskapsrådet (2018) nämner att 

forskningskravet i många fall väger tungt och att det snarare skulle vara oetiskt att 

undvika att utöva forskning. För att kunna genomföra denna studie i en miljö som inte är 

tillrättalagd menar jag att möjligheten att få samtycke av alla vårdnadshavare för att 

genomföra deltagande observationer under skolans raster inte var möjligt. Den samlade 

gruppen barn som befinner sig på rasten under de tillfällen som studien genomförts har 

synliggjort det som sker. Krav på samtycke från vårdnadshavare för att kunna genomföra 

deltagande observationer hade varit närmast omöjligt i förhållande till andra etiska 

aspekter. Dels kan barn inte tvingas att vara utan rast eller vara någon annanstans än på 

skolgården för att studien skulle kunna genomföras och dessutom hade de barn som ej gett 

samtycke haft en påverkanseffekt på allt som skett även om fokus varit på enbart de barn 

som gett samtycke via vårdnadshavare. För att studien skulle möjliggöras hade den i 

sådana fall istället fått göras i en tillrättalagd och onaturlig forskningsmiljö i relation till 

studiens syfte. Som Fangen (2005) nämner så har metoden deltagande observation ett 

överordnat syfte att kunna beskriva vad deltagarna gör och säger i kontexter som inte är 

tillrättalagda av den enskilda forskaren, vilket jag menar relaterar väl till studiens syfte. 

 

Informationskravet (Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 2018) som innebär att informera om 

studiens syfte har gjorts. Tillträde till skolan och miljön för rastverksamheten har givits genom 
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att presentation av mig själv, studiens syfte och metoder har gjorts för så väl rektor som har 

rollen som gatekeeper, personal och för barnen genom att besöka dem i klassrummen. 

Konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2018) ska innebära att alla möjligheter att 

identifiera studiens deltagare elimineras, vilket har gjorts genom att använda fiktiva namn 

och numreringar vid intervjuer. Missivbrev (bilaga  1) har  lämnats  hem  till   de barn som 

uttryckt intresse av att intervjuas för att även få vårdnadshavares tillstånd och samtycke, där det 

varit tydligt med att respondenternas svar hållits konfidentiella för alla utom mig själv med avsikten 

att inte avslöja respondenternas personliga identiteter. Under studiens gång har fokus varit på 

att observera vad som sägs och görs, inte av vem. I studien finns det till exempel tydliga 

resultat som visar på skillnader i agerande mellan flickor och pojkar, men alla personer har 

avidentifierats såväl i fältanteckningar som i intervjuer. Nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 

2018), det vill säga att de uppgifter som samlats in om de enskilda individerna via 

fältanteckningar och intervjusvar endast används utifrån studiens forskningsavsikt  beaktas 

genom att den kartläggning som skett genom studiens varierade metoder endast används för 

denna enskilda studie och kommer inte heller att lånas ut. 

 

Den roll som tagits  av mig och syftet med studien har följts utifrån de etiska riktlinjer som 

nämnts ovan och som såväl Vetenskapsrådet (2019), Bryman (2011), Codex (2019) och 

Fangen (2005) beskriver vara av vikt. Fangen (2005) beskriver deltagande observation som en 

av de minst påträngande insamlingsmetoderna av data eftersom forskaren intar en otvungen 

roll, vilket leder till mindre  risk för att skapa ett avstånd mellan forskaren och de som studeras. 

Codex (2019) nämner vidare vikten av att vara särskilt försiktig  när det gäller  studier  bland och 

tillsammans med barn; att forskarens närvaro inte blir påträngande. Enligt Codex (2019) är 

flera olika regelverk applicerbara vid forskning i skolans verksamhet, inte minst tidigare 

nämnda regler om samtycke som etikprövningen satt. Enligt forskningsetiska riktlinjer 

(Vetenskapsrådet, 2018) har barn och unga ett särskilt krav på skydd, vilket även innebär att 

forskaren behöver ha tillräckliga kunskaper om barn för att kunna anpassa såväl metoder som 

innehåll. Även  James, Jenks & Prout (2018) nämner vikten av ett större hänsynstagande vid 

etiska betänkande under studier inom barnforskningen och de avser framförallt de centrala 

frågorna om informerat samtycke och skydd. 

 

I den färdigställda uppsatsen är alla  respondenters namn fingerade. Jag anser att ett citat blir mer 

levande när ett namn sätts framför än användning av till exempel siffror eller förkortningar, vilket är 

anledningen till detta val. Som tidigare nämnts så har avsikten varit att söka ny kunskap om rasten 
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utifrån barns perspektiv, vilket gjort att det som sker på rasten varit i fokus och inte på den enskilda 

individen i fråga. Därav har något behov av att inhämta barnens personuppgifter ej heller funnits. 

Samtyckesblanketterna är det enda ställe där de deltagande barnens namn existerar och den 

informationen har ingen annan tillgång till.  Följden blir emellertid att kravet på konfidentialitet 

försvårar kravet för kontrollerbarhet, det vill säga att möjligheten för  andra  att kontrollera  om 

tolkningarna håller  i relation  till  insamlad  data blir mindre. 

  

En studie med fokus på barns perspektiv innebär att forskaren väljer hur materialet ska 

återges och detta måste enligt Halldén (2003) relatera till innebörden av barnperspektivet. 

Hur materialet presenteras får konsekvenser för barnens röst och enligt Halldén (2003) 

blir användningen av barnperspektiv, som såväl ett ideologiskt som metodologiskt 

begrepp, någonting mer än att återge barnens tankar och syn på olika fenomen. Dels 

innebär forskning, liknande denna studie, att olika analyser och tolkningar görs av barns 

utsagor. Hällström (2006) ställer viktiga frågor som det är av största vikt att dels vara 

medveten om men även iaktta försiktighet kring i presentationen av studiens material. ” 

Vad händer med barns texter när de tolkas, citeras och återges utifrån en forskares 

teoristyrda tolkning? Vilken röst hörs tydligast; forskarens eller barnens?” (Hällström, 

2015, s. 5).  

Hällström (2015) betonar även skillnader vid användandet av ett teorinära perspektiv 

kontra ett empirinära perspektiv, där hon ställer en viktig fråga att reflektera kring: 

”Utifrån vilket perspektiv hörs barns egna röster tydligast?” (Hällström, 2015, s.6). 

Frågeställningarna ovan har varit en del av en ”helig formel” i processen för att förhålla 

mig så objektiv som möjligt och att rikta fokus mot studiens syfte. 

7 Metoder 

I följande kapitel presenteras de valda metoderna för att producera data till studien samt en 

beskrivning av hur inhämtat material bearbetats och analyserats. 

 

7.1 Deltagande observation 

Deltagande observationer har genomförts under en sexveckors period på en mindre  skola  i en 

mellanstor stad, där såväl förmiddags- som lunchrasterna har varit  i fokus. Observationerna  

har gjorts på en skola för åk F-3 med tvåparallella årskurser, det vill säga med två förskole-
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klasser, två klasser  i årskurs  ett och så vidare. Cohen et. al. (2011) beskriver att en 

deltagande observation, även kallad naturalistisk observation, innebär att forskaren iakttar 

fenomen i den specifika situationen. Samtidigt sker det ett systematiskt beaktande där 

deltagare, händelser, artefakter och rutiner uppmärksannas. Detta möjliggör att forskare 

kan undersöka vardagliga händelser och registrera beteenden som annars riskerar att bli 

oupptäckta. Observationerna har genomförts utifrån Fangens (2005) beskrivning, det vill  säga 

att jag inte enbart observerat det som sker, sägs och görs utan  även  deltagit i såväl lek som 

samtal. För att få syn på barns lek, aktivitet och interaktion i övrigt så har det varit viktigt att 

vara närvarande och deltagande samtidigt som det har varit av betydelse att skapa en 

ömsesidig relation mellan mig själv som observatör och barnen. Detta är bidragande faktorer i 

att skapa en större trygghet och ett mer öppet klimat inför intervjutillfällena. Enligt Fangen  

(2005) ger detta forskaren en möjlighet agera utifrån ett annat perspektiv; ett så kallat  vuxet  

insiderperspektiv . Det innebär dels att ha insikt att jag inte kan inta barns perspektiv men att 

jag som forskare kan ingå i flera olika sammanhang utan att behöva inta en förmanande  roll 

som vuxna i skolan ofta kan inneha. Istället menar Fangen (2005) att ger det forskaren som 

observatör möjlighet att involvera sig i samspelet med barnen samt att iaktta deras handlingar.  

 

7.2 Fältanteckningar 

Femtio timmars fältobservationer har genomförts utspritt under en period av åtta veckor. De flesta 

observationer har gjorts de första fyra veckorna i direkt anslutning vid tillträdet till skolans rastmiljö 

under perioden januari-februari. Övriga fyra veckor ligger utspridda över tid under senare delen av 

våren 2018, dels på grund av att få syn på om och hur olika väderförhållanden påverkade men även 

avsaknad av tid till att befinna mig på fältet. Efter varje rast, i direkt relation till rastens avslut,  har 

fältanteckningar nedskrivits med fokus på det som observerats i relation till vad som gjorts och 

sagts. Varje observationstillfälle har följts av nedskrivande av fältanteckningar, antingen som 

registrerats i minnet eller spelats in via diktafon under rasten. Detta har i sin tur inneburit att frågor 

till fältanteckningarna ställts, mönster blivit  synliga och avgränsat fältet för studien.  

 

Analysen har alltså skett parallellt som fältarbetet fortgått, där materialet delas upp i vad Aspers 

(2007) benämner som koder. Koderna utgår från den empiri som produceras och genom den ständigt 

pågående analysen har arbetet styrts vidare genom att få syn på och fortsätta studera de mönster som 

synliggörs i kodningsarbetet vid tolkningen av det empiriska materialet. Genom att föra tydliga 

fältanteckningar och utskrifter av intervjuer har jag tydliggjort studiens empiriska material vilket  
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Aspers (2007) menar är avgörande för kodningen och studiens kvalitet.   

Fältanteckningarna har i nedskrivandets stund  fokuserat enbart på handling och tal som avståtts 

att tolkas eller påverkas av observatörens tidigare kunskaper eller förförståelse, för att vara så 

objektiv som möjligt. Under studiens  gång har anteckningarna lästs och lästs om, tolkats och 

omtolkats i analysarbetet. Genom att även utgå från en tätare beskrivning (Geertz, 1973) har 

kroppsspråk och mimik observerats och sedermera tolkats. Tillsammans med de övriga 

metoderna har fältanteckningarna utgjort den grund som arbetet kunnat analyseras utifrån. I 

analysarbetet och produktionen av data är, som tidigare nämnts, den undersökande etnografens 

tolkning något som så väl ska användas som tas hänsyn till. En viktig aspekt är att eftersom det 

är observatörens ögon, det vill säga mina,  som registrerat det som antecknas blir en fullständig 

observation omöjlig att göra.   

 

7.3 Intervjuer – barnens berättelser 

Insamlande av data har skett genom ostrukturerade intervjuer som enligt Bryman (2011) kan 

innebära att använda en lista på olika  teman, ställa  frågor på ett informellt sätt samt att ha 

möjligheten att formulera sig annorlunda och byta ordning  på frågorna från respondent till 

respondent. Någon introduktion av mig själv har inte behövts vid intervjuer då jag var känd 

av respondenterna, hädanefter benämnda som barn. Däremot har jag berättat om syftet 

med intervjun relaterat till såväl barns perspektiv som studiens fokus på rasten. Vid de 

tillfälle då diktafon använts har jag frågat om barnens tillstånd att göra detta, informerat 

om de etiska regler som gäller kring samtycke och konfidentialitet. Jag betonade att det 

verkligen var hur de tänkte och talade om rasten som var intervjuns intresse och syfte. 

Intervjuerna startade utifrån enkla frågor kring rasten tillsammans med ett vitt pappersark 

som lades framför de intervjuade barnen där ordet Rasten och ett frågetecken var 

utskrivet. Valet att göra ostrukturerade intervjuer utifrån enbart ordet rasten valdes för att låta 

deltagarnas berättelser bli hörda. Därefter fick barnen berätta för att ge sitt perspektiv på 

saker som har med deras aktörskap och handlingsutrymme att göra. Genom detta val har 

barnens berättelser utifrån  deras  perspektiv  synliggjort rastverksamheten som helhet  där 

frågor från intervjuaren naturligt kunnat ställas och barnen har getts möjlighet att fritt berätta. 

Intervjuerna tog mellan 15-25 minuter beroende på varje enskilts barns ålder, motivation, 

vilja och förmåga att berätta. Min tolkning av intervjusituationerna, utifrån en tät 

beskrivning, är att jag kände att barnen i studien upplevde det som befriande att få berätta 

vad de själva tyckte och tänkte kring olika aspekter och perspektiv på rasten. Genom 
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mimik och kroppsspråk har jag också tolkat in en känsla av att intervjusituationerna i sig 

var meningsfulla för de intervjuade barnen då en vuxen var intresserad av deras åsikter 

och deras argument. Analysarbetet av fältuppgifterna har synliggjort frågeställningar som antingen 

besvarats under barnens fria samtal kring rasten eller som besvarats genom följdfrågor. Intervjuerna har 

genomförts i ett för barnen känt rum, ett grupp- alternativt lekrum som tillhör deras respektive klass Val 

av lokal och miljö grundar sig i Fangens (2005) tankar kring betydelsen av trygghet i en konstlad  

situation,  som en intervju  innebär, där mitt val  har betydelse för att barnen ska våga prata mer. 

 

7.4 Samtalspromenader 

Haudrup Christensen (2004) lyfter begreppet ”walk-and-talk”, även benämnt samtalspromenad. 

Innebörden av detta begrepp är att forskaren leds av barnen till olika  platser utifrån deras intresse 

där barnen berättar om såväl plats, upplevelser av platsen och de handlingar som kan uppstå 

där. Barnen får så att säga makten att styra samtalets fokus och innehåll. Samtals-promenaderna 

har genomförts under rasttid  då leken är igång, detta i syftet  av att  det blir naturligt att gå runt 

och prata om det som sker samtidigt som samtalet och frågorna som ställs  riktas  mot  det som 

konkret sker framför barnens och intervjuarens ögon. Dessa samtal har skett med de barn som 

fått medgivande att delta i intervju eller samtals promenad. Samtalen har dokumenterats i direkt 

anslutning till promenadens avslut. Valet föll på att inte spela in eller anteckna under promenadens 

gång då avsikten var att verkligen kunna observera utifrån Geertz (1973) täta beskrivning. Genom 

att låta barnen leda mig, visa och berätta så producerades det än mer data kring barns perspektiv 

på skolans rast än vad enbart intervjusvaren gav. Min tolkning är att detta beror på dels att rasten 

och barnens tal om rasten sätts i en konkret kontext som skiljer sig från en intervjusituation 

inomhus i ett mindre grupprum samt. Samtalspromenaderna har skett i grupp vilket också 

inneburit att ett barns uttalade tankar motiverar och påverkar de andra att fylla i berättelserna vilket 

synliggör ett bredare barnperspektiv på specifika miljöer, platser, aktiviteter och meningsfullhet.  

 

7.5 Beskrivning av rastens struktur 

7.5.1 Tid 

Skolan har en förmiddagsrast mellan kl. 930-10 då alla barn generellt är ute på rast och där det 

under fyra förmiddagar i veckan erbjuds en styrd rastaktivitet; aktiviteter som är olika varje  dag. 

En av förskoleklasserna har förmiddagsrasten mer  flytande, det vill säga att de går ut på rast när de 

upplever att det finns ett behov snarare än att vara schematekniskt styrd. Under tiden för mina 

deltagande observationer befinner de sig mestadels inomhus under rasttiden. På skolan så äter 
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barnen lunch innan middagsrasten och de kommer ut på rasten vid olika tidpunkter beroende på 

när de äter, vilket  är varierande från dag till  dag. Detta får till innebörd att rastens deltagarantal  

växer lite i taget, där förskoleklassbarnen möter en obefolkad rastverksamhet som fylls  på allt 

eftersom övriga barn kommer ut  Barnen har 30 minuters  rast och går in  efter hand  som lärarna  

ringer in. 

 

7.5.2 Personal 

På skolan ska det enligt schema finnas tre personal ute samtidigt under veckans samtliga  raster,  

utöver de raster som rastaktivitet erbjuds då två pedagoger ansvarar för aktiviteten, vilket innebär  

att fem personal ska befinna sig i rastverksamheten under samma tid.  Enligt schemat för rast så 

är all personal som arbetar i skolan (ej lokalvårdare, matbespisningspersonal, rektor och 

vaktmästare) ute  tillsammans  med  barnen under några tillfällen/vecka. 

 

7.5.3 Skolgårdens miljö 

En ritning över skolgården finns som bilaga 2 för att ge läsaren en mer konkret överblick över 

skolgårdens materiella innehåll, men även i avsikt att synliggöra platser och material som är mer 

eller mindre betydelsefulla utifrån barnens perspektiv. Skolan är byggd som en L-formad två-

våningsbyggnad med två dörrar som leder ut mot skolgården. Skolgården är omgärdad av ett 

lågt staket som gränsar mot gräsplan och skog, inga bilvägar ligger i direkt anslutning till 

skolgården. Skolgården består av en  grusplan  som täcker ca 1/5 av ytan, en öppen yta med 

konstgräs, sandlådor med fasta lekredskap i form av klätterställningar och  gungor samt en 

mindre plan med innebandymål som är omringad av en sarg i trä. Skolgården erbjuder också 

leken att ta plats bland buskar och träd som mestadels är planterade i utkanterna av skolgårdens 

område, nära staketets gräns.  Även asfaltsområden med basketkorg, bollplank och målade planer 

avsedda för specifika aktiviteter som att hoppa hage och spela King Out är en del av miljön under 

skolans rast. Det mobila lekmaterial som finns kan barnen själva hämta i två röda bodar som bara 

kan öppnas  av personal. Den ena boden innehåller sparkcyklar, trehjulingar och släp i varierad 

storlek och den andra boden innehåller lekredskap som till exempel spannar, spadar, hopprep, 

rockringar och bollar.  

 

8 Resultat och analys 

I följande kapitel kommer studiens resultat,  baserat  på fältanteckningar, tolkning och analys  av  
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dessa, intervjuer samt samtalspromenader att presenteras. I resultatet, som grundar sig i tolkning 

och analys under processens gång, blir ett antal områden synliga. Dessa områden kategoriseras 

som Skillnader i handlingsutrymme mellan flickor och pojkar,  Utemiljöns betydelse  för barns 

aktörskap och Vuxnas normer kontra barns normer. Mönster som blir synliga under analysarbetet 

kan kategoriseras som tillhörande flera rubriker, till exempel skillnader mellan flickor och 

pojkars handlingsutrymme som tydligt kan relateras till vuxnas normer. Detta innebär att vissa 

delar av studiens resultat kommer att belysas under mer än en av rubrikerna ovan men utifrån 

olika infallsvinklar, i avsikt att synliggöra barns olika perspektiv. 

 

8.1 En fältanteckning  

Genom att utgå från och redogöra för en fältanteckning som gjorts redan i början av studiens  

genomförande vill jag föra läsaren till platsen för skolans raster men också synliggöra några av 

de olika perspektiv som blir framträdande under produktionen av studiens data. Jag har gjort ett 

medvetet val i att exemplifiera genom en mer omfattande fältanteckning. Fältanteckningen 

representerar givetvis inte allt som sker under rasten men den symboliserar hur vissa händelser blir 

upptäckta och sedan blir återkommande mönster i observationerna. Under respektive underrubrik 

konkretiseras mönster som framkommit under analysarbetet genom kortare utdrag ur fält-

anteckningar och citat. 

 

I flertalet fältanteckningar framträder vissa  mönster  under analysarbetet; mönster som dyker 

upp då anteckningarna kategoriseras genom kodning och som i metaanalysarbetet genererar 

nya  frågor kring det som sker under rasten. Utifrån den fältanteckning som redovisas nedan 

blev några av de aspekterna synliga för mig under studiens inledning. Under ett antal 

fältobservationer återupprepas liknande eller närmast identiska händelser. De fortsatta 

observationerna och fältanteckningarna har försökt fånga upp det som påverkar barnens 

handlingsutrymme utifrån den barndomssociologiska synen på barn som aktörer. Genom intervjuer 

och samtalspromenader ger observationerna studien ytterligare en dimension. Först då kan barns 

perspektiv synliggöras i relation till deras handlings-utrymme och aktörskap. Namnen som skrivs  

ut  vid  citat  är som tidigare  nämnts  fingerade.  Valet att skriva ut fiktiva namn  istället  för  att  till  

exempel  numrera  som  barn1, intervju 14 och så vidare görs enbart för att levandegöra texten. 

Min känsla är också att barnperspektivet blir tydligare. 
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Utdrag ur fältanteckning 7/2 -2018 kl. 9.30-10.00 

Det  är  kallt  och  barn  kommer  ut  ur  byggnaden från två olika utgångar. Flera  barn springer   

direkt till något  ställe på skolgården. Ett flertal  pojkar   kommer   utspringande  och  tar  sig  snabbt   

fram  till  grusplanen  där de  spelar fotboll.  Den  första pojke som  kommer fram ställer  sig  vid  

ena kortsidan   där   ett sjumannamål  finns. På  den andra kortsidan  finns  inget  mål  utan  ett   

lägre   staket,  cirka  en  meter högt.  Planen fylls  på  av  enbart pojkar, framförallt  de  som  går 

i årskurs  två  och   tre.   Spelarna fördelas  i lag  och  spelet  startar. Fler  barn  kommer  ut, en  del 

klädda   i overall   eller  överdrag   och  andra mer  tunt  klädda.  En del  av  de yngre  barn  dras  

direkt  till en sandlåda   som  är  täckt  av  is,  där  de  använder   fötter,  händer   och  tillhyggen  

som  spadar,  pinnar   och  stenar    för   att  slå  sönder   isen.   Ett flertal barn stannar upp när de  

kommit  ut  ur  skolbyggnaden.  En del tittar sig  omkring  i flera  riktningar  och  i vissa  fall   står   

de  på  samma   plats   under   en  lång   del   av  rasten.  Under   hela   rasten är  det enbart flickor 

som  gör detta. I  övrigt  fylls  skolgården undan  för  undan   av  barn   som interagerar  med  

andra   på  olika  sätt   och  på  olika  platser. 

Vissa barn  håller  sig  för  sig  själva  eller  i närheten  av andra.  Mest  ljud  hörs  från  fotbollsplanen  

men när jag rör mig runt i utkanten  av skolgården,  där  ett  staket ramar in den  konverseras  

det  mycket. Nära staketet,  hela  vägen  runt  om i stort  sett,  finns  det  träd  i olika  storlekar.  

De  barn  som  befinner sig  där  samtalar  mycket  kring  leken  de  befinner  sig  i,  ofta  utifrån  att  

hitta  lösningar.   De  försök er bygga  olika  saker: 

Olle:  Vi bygger   en  fälla   så vi kan  fånga  andra!  Hämta   repet   där borta! 

Albin: Vi behöver   den   stora  grenen  som  ligger    där! 

När  jag  går  förbi,   försöker   sex  barn  med  mindre  pinnar   som  hjälp  att  dra  till   sig  en  fem   

meter lång gren  som  ligger  på  andra sidan  staketet.   De  sticker   sina   pinnar   genom   

staketet   i ett  försök att dra  den  stora  grenen  till sig.  Jag  fortsätter  gå  runt, samtalar  med  

de  barn  som  interagerar med  mig,  i syftet  att  inte  störa  dem  om de  inte  tar  kontakt  först.   

De  flesta   barn  befinner   sig  i någon  form   av  aktivitet.   En del  står  på  en  isig  gräsmatta  

och  genomför   olika  gymnastiska  övningar   eller  dans,  andra   befinner   sig  på  gungor,    

klätterställningar,   runt  uteförråden,   vid fasta föremål  (bänkar,  betongfundament,   staket).   

Generellt  befinner   sig  barnen  i mindre   grupper  utom vid fotbollsplanen och generellt  
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utifrån  grupperingar bestående av antingen pojkar eller flickor,  med  några få  undantag.  Idag  

erbjuds  en rastaktivitet  som  leds av  två pedagoger.  De befinner   sig  i en  oktagonformad   

plan   omgärdad   av  en låg sarg. På snön som ligger  målar  en  handfull  barn  med  vattenfärg  

tillsammans  med  en  av  de ansvariga  pedagogerna.   Den  andra   ansvariga   pedagogen   

står  utanför   planen   och  samtalar   med  ett  barn. Övriga  vuxna  som  befinner  sig  ute  på 

rasten står   antingen   ganska   stilla   under   hela  tiden de  befinner  sig  ut.  Det  är  ett  relativt  

stort  antal  vuxna ute,  minst  tre  stycken  hela   tiden  utöver   de två som  ansvarar  för  

dagensrastaktivitet.  Ofta riktas  deras blickar mot  fotbollsplanen.  När  jag kommer tillbaka till 

det ställe där barnen försökte dra till sig den  stora  grenen  så håller  barnen fortfarande  på  

med  sina   försök.    Två barn  har  tillkommit   i jakten   på  grenen.    Jag  blir  tillfrågad   av en  

pojke   om jag  kan  hjälpa    till.   Jag  sträcker   mig   över  staketet   och  drar  grenen närmre. 

Tillsammans  med  händer   och  pinnar   lyckas  vi lyfta   grenen  över  staketet. Barnen 

tar gemensamt  med  sig  den långa  grenen  bort  till platsen  där  de  tidigare  sa  att  de  skulle 

bygga  fällan. Under   rastens  gång  ser  jag  tre barn  som  var för   sig vandrar   runt,   befinnande  

sig  nära  skolgårdens utkant. De stannar ibland  upp och  tittar på  vad andra gör,  men  säger  

inte  något  utan  går  istället vidare. När klockan ringer in för vissa barn , i form av  att en  lärare  

kommer  ut  med  en  gammal skolklocka  och  plingar,  springer  vissa  barn  direkt  mot  

skolbyggnaden  för  att  gå in.  En del  tar  längre tid på sig  och  pratar  mycket  med  varandra  

på  vägen  tillbaka  till klassrummet.  Det  är svårt  att se vilka som  inte  går  in vid detta  

tillfälle,  eftersom  alla  inte  går  in samtidigt,  men  då de sista  klasserna ska  gå  in så  stannar 

ett flertal barn  kvar  ute.  Några rör  sig  sakta  mot  skolbyggnaden  medan   ett antal   barn  

stannar   kvar. 

 
I ett flertal intervjuer betonar barnen sitt aktörskap genom att uttrycka sig på olika sätt. Uttryck 

som visar betydelsen av att under rasten få göra det de själva vill. De vill bestämma innehåll, 

det vill säga vilken plats de ska vara på, med vem eller vilka och vilken aktivitet som ska ske. 

Som vi kan se i exemplet ovan blir flickornas avstannande och möjliga tvekan synlig i denna 

fältanteckning vilket gör att fortsatta observationer försöker se om det var engångsföreteelser 

eller ej. Vi kan bland annat också se hur material och miljöer inbjuder till olika former av 

samspel och kommunikation samt hur vuxnas deltagande sker. Nedan belyses ett exempel kring 

vad barnen vill göra och vad rasten betyder för dem.  
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Utdrag ur skilda intervjuer : 

 

Lisa: Det är skönt med rasten för då kan vi göra det vi själva vill. Bestämma själva. 

Maria: Slippa jobba och få leka. 

Ali: Vi kan leka olika leka eller bara hitta på saker. 

Pia: Vi leker i buskarna. Låtsas och så. 

Sebastian: Spela fotboll, jag längtar på lektionen. Det är det bästa jag vet! 

 

I resultatet blir det tydligt att den egna viljan som uttrycks som betydelsefull också påverkas av 

möjligheter till eller avsaknad av interaktion med andra barn. Studien visar tydligt på att detta 

påverkar barns handlingsutrymme.   

 

8.2 Skillnader i handlingsutrymme mellan flickor och pojkar 
 

Utdrag ur intervju 

Bella: Jag vet inte riktigt vem jag kan va med. Vi har inte bestämt. 

Men ibland när vi bestämt så ändrar kompisen sig. Då vet jag inte 

vad jag ska göra. Ibland blir jag ledsen. 

Jag: Vad gör du då? 

Bella: Inget. Eller ibland går jag runt. Ibland frågar någon. 

Jag: De frågar om du vill vara med? (Bella nickar till svar) Vad gör du då? 

Bella: Blir glad men jag vill ju va med den som vi bestämt. 

 

Resultatet i studien tyder på en väsentlig skillnad i flickors och pojkars aktörskap och handlings-

utrymme. Det framkommer i intervjuer där betydelsen av att ha någon att vara med betonas  

betydligt  mer  av flickorna. I ett flertal fall blir det också synligt vid  observationer.  Förhandlingar 

för att bestämma vad som ska göras, att få tillträde  till  vissa  grupper  eller att få vara med just 

en speciell kompis tar fokus från att göra det som de vill  göra. Under observationer kan tidigare 

nämnda förhandlingar ske under en stor del av rasten. Det medför att barnens aktörskap i 

betydelsen att själva få bestämma och göra det som de vill ibland inte möjliggörs. Istället sker 

konflikter som ibland leder till exkludering från en specifik aktivitet men också utifrån min 

tolkning följer med in i klassrummet. Pojkarna utgår generellt mer från görandet. De sätter först 



44  

igång  med  en lek  eller  aktivitet  och därefter får andra direkt tillträde i denna aktivitet. Om inte 

detta sker så väljer pojkarna ofta att delta i någon annans aktivitet. Studiens resultat visar på en 

markant skillnad gällande ovanstående, även om det naturligtvis förekommer undantag. En del 

av undantagen beror också på fenomenet ”att vara bästa kompisar”. Med det avses att den 

sociala samvaron i en del fall redan är bestämd och barnen är med en viss kamrat i stort sett 

dagligen. Detta är något som syns vid observationer och som en del även uttrycker i intervjuer, vilket 

exemplifieras nedan. Svårigheter kan uppstå när den bästa kompisen är sjuk eller liknande. Pojkar 

belyser det inte som ett problem i intervjuer utan kan uttrycka sig som Nils nedan. 

 

Utdrag ur intervju 

Jag: Om Ali inte är här då? Om han är sjuk eller ledig? 

Nils: Då gör jag något annat bara. 

 

Flickorna betonar det som betydligt mer problematiskt. De vet ofta inte vad de ska göra och söker 

heller inte kontakt med andra utan verkar mer vara tyngda av saknaden av den andra. En viss 

handlingsförlamning tycks uppstå då de får svårt att antingen aktivera sig själva eller att ta kontakt 

med andra. Min tolkning utifrån dessa samtal är att motivationen och viljan att aktivera sig  på 

något  sätt blir underlägset  saknadens påverkan. 

 

Utdrag ur intervju 

Jag: Hur vet du vad du ska göra på rasten? 

Pia: Ibland har vi bestämt igår. 

Jag: Hemma? I skolan? 

Pia: Ofta på fritids, ibland hemma. 

Jag: Hur gör ni när ni bestämmer vad ni ska göra? 

Pia: Vet inte, bara bestämmer något vi tycker är kul. 

Jag: Brukar ni göra det ni bestämt när ni har rast? 

Pia: Ja, men ibland inte. 

Jag: Varför inte? 

Pia:  Olika. Kompisar är med någon annan eller så ändrar de sig. 

  

Utdraget ovan från intervju med en 9-årig flicka visar de svårigheter som barnen upplever. 
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Förutsättningar förändras relaterat till möjligheterna att genomföra det som bestämts beroende 

på att kompisar ändrar sig i. Ofta i betydelsen av att antingen vilja göra något annat eller att vara 

med någon annan. Detta är aspekter som lyfts fram i flertalet intervjuer men inte lika mycket 

under samtalspromenader, vilket jag tolkar vara beroende på metodens form. Då vi går runt i  

samtalspromenader så är barnen mer uppfyllda av att berätta och visa. Deras fokus är på att ge 

mig insikt i vad de tycker är kul och att i handling konkret visa betydelsefulla platser. Frågor har 

ställts under dessa promenader, men barnen svarar betydligt mer kortfattat och tenderar mer att 

lyfta deras positiva uppfattning om rasten.  

I barnens berättelser, under såväl intervju och samtalspromenader, betonar flickor behovet av att 

prata med varandra, förhandla och bestämma vad de ska göra på rasten. Behovet av att kunna 

göra detta uttrycks vara betydligt större inför förmiddagsrasten än för rasten efter lunch. De har  

under lunchrasten möjlighet att fortsätta leken som startat under förmiddagsrasten. Den tidigare 

rasten har använts till att förhandla och bestämma vad som ska göras senare. Matsalens fria 

samtalstid medför även att de kan hitta det utrymme att diskutera som de upplever sig sakna inför 

den tidigare förmiddagsrasten.  

Utdrag ur skilda intervjuer 

Cia: Vi får gå ut när vi ätit (efter lunchen). Då är inte så många ute. Vi bara kör. 

Lisa: Vi kan prata tyst å när vi är ute så är det ledigt. Vi kan fortsätta. 

Jag: Vad menar du med att fortsätta? 

Lisa: Ja, leka det vi gjorde innan. 

Under studiens första deltagande observationer noterades en viss tvekan när barnen kom ut på 

rast under  förmiddagen. Denna  tvekan tog sig uttryck genom att barn blev stående precis utanför 

skolbyggnaden. De tittade sig omkring, väntade in andra eller stod stilla och observerade vad andra 

gjorde. Vissa barn blev stående på samma plats under lång tid vid ett antal tillfällen. Under 

dataproduktionen synliggörs detta i flera fältanteckningar i studiens tidiga skede. Genom att 

använda mig av Geertz (1973) begrepp tät beskrivning synliggörs denna tvekan i fält-

anteckningarna, något som förmodligen inte observerats annars. Det som blir ett synligt mönster  

i analysarbetet av dessa anteckningar och  intervjusvar är att dessa barn alltid är flickor. Det är 

också endast flickor som berättar om anledningar till  detta. För flickorna verkar det ha en mycket 

större betydelse än för pojkarna. Vilka de är med betonar flickorna som viktigare än vad  som görs  
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under rasten. De uttrycker ett betydligt större behov av att finna  en delaktighet och att förhandla 

kring aktivitetens innehåll. Hur aktiviteten underordnas grupptillhörighet är något som tar stor 

plats i deras berättelser. Resultatet visar också tydliga exempel på flickornas perspektiv på 

lösningar  samt insikt  i hur förhandlandet påverkar dem. 

  

Utdrag ur skilda intervjuer 

Lisa:   Man vet inte  riktigt   vem man  ska va med.   Vi får   inte  prata   på  lektionen   så vi kan 

bestämma…. 

Albiona: Vi brukar  prata när  vi tar  på oss  skorna.   

Men  vi hinner  inte  för   fröken  säger  att  vi inte  får   va där.  Vi ska  skynda  oss  ut. 

Karin: Jag tycker  vi kunde fått  prata med  varandra  när  vi äter  frukt.   

Då  kan  vi bestämma  vad vi ska göra. 

Barnens perspektiv på vad de saknar och lösningar på det, som blir konkretiserade ovan, visar 

prov på att de såväl är medvetna om svårigheterna som att de har lösningar på situationer. 

Situationer som utifrån deras perspektiv är problematiska. De lösningar de nämner skulle  kunna  

bidra  till  att barns perspektiv skulle  kunna  få ett större inflytande på verksamheten. Det skulle  

även kunna  bidra till  att flera konfliktsituationer som uppstår under rasten kunde förebyggas. 

Konfliktsituationer tenderar dessutom att följa med tillbaka in i klassrummet och ofta påverka  

negativt såväl socialt som att kunna koncentrera sig på ämnesundervisningen. 

En intressant aspekt är att inget av de barn som går i den ena förskoleklassen nämner detta. Den 

klassen hanterar också rasten annorlunda än andra klasser. De har ibland rast inne och ibland går 

de ut på rast efter de andra klasserna. När de är ute blir inte den tidigare nämnda tvekan synlig vid 

observationer utan barnen agerar och aktiverar sig direkt. 

Vad det gäller övriga barn så blir det utifrån observationerna synligt att förhandlingar som 

leder till att leken eller aktiviteten avstannar i högre grad sker när flickor som upplevs ha 

högre status förhandlar. Dessa barn verkar vara såväl populära som drivande i lekens eller 

aktivitetens utformning. I vissa fall bestämmer de agendan för leken vilket gör att de andra 

barnen blir  tveksamma i hur de ska agera varpå de står stilla och väntar istället. 
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Utdrag ur fältanteckning 15/5-2018 kl. 11.30-12.30 

En grupp bestående av sex flickor står på en öppen gräsplan. Helt plötsligt utbryter en 

diskussion som hörs ganska tydligt där en flicka börjar gråta, ställer sig med händerna knutna 

vid sidan av kroppen och säger ”Du ska alltid bestämma. Jag vill inte göra så!” Jag hinner se 

hur flickan hon uttalar sig till himlar med ögonen samtidigt som hon tittar på de andra 

flickorna. Den gråtande flickan får ingen respons från flickan som himlar med ögonen och hon 

vänder sig om och går gråtandes iväg. Under tiden har de fyra övriga flickorna stannat upp, 

deras kroppsspråk tolkas utifrån en tät beskrivning som att de inte riktigt vet hur de ska 

förhålla sig. Efter en stund kommer den gråtande flickan tillbaka men hon står endast och 

observerar vad de andra gör. Hon begär inte tillträde igen och ingen av de övriga flickorna 

bjuder in henne i aktiviteten igen. 

Under tidigare observationer har jag sett att gruppen ofta söker sig till denna öppna yta för att 

utföra en blandning av dans och gymnastik där de tränar eller aktivt söker någon som de kan 

uppträda för. Idag avstannar aktiviteten ganska snabbt. En flicka, som i min tolkning är drivande i 

aktiviteten då det varit tydligt att hon såväl med verbal kommunikation som att hon fysiskt styr 

de andra, verkar ha ett handlingsutrymme och ett aktörskap som påverkar de andra. Idag 

motsätter sig en av de andra flickorna denna styrning. En tät beskrivning utifrån min tolkning och 

analys av dels denna situation samt tidigare gjorda observationer får innebörden att de övriga 

barnen inte heller är så nöjda med styrningen alltid. De vågar kanske inte varken göra uppror 

eller förhandla. Flickan som leder är duktig på gymnastik och dans och visar ofta hur de andra 

ska göra samtidigt som hon har en tydlig verbal förmåga. Den gråtande flickan får inget gehör 

vilket tolkas in som att de övriga inte riktigt vågar ställa sig på hennes sida. När hon återvänder 

stöttar de henne inte heller i att komma in i aktiviteten igen. Denna grupp blir styrda under 

flertalet raster men min tolkning är att det finns en blandning av meningsskapande och att deras 

handlingsutrymme hämmas. De kanske är medvetna om tiden som brukar gå vid förhandlingar 

och väljer därför att underordna sig. Det kan också vara så att de faktiskt vill få en tydlighet i 

aktiviteten, vilket det definitivt blir när nämnda flicka tar ett aktivt samt styrande ledarskap. 

Under övriga rubriker lyfts andra aspekter kring skillnader i flickors respektive pojkars aktörskap, 

men det relateras då till aspekter kopplat till rubrikerna Utemiljöns betydelse  för barns 

aktörskap och Vuxnas normer kontra barns normer. 
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8.2   Utemiljöns betydelse för barns aktörskap  

Grusplanen, som tar en relativt stor del av skolgårdens fria yta, tydliggörs genomgående som 

varande pojkarnas mark.  Framförallt pojkar från de äldre årskurserna. Mycket beror på att det är 

pojkarna som verkar intresserade av fotbollsspelande. Fotbollsplanen  med  det stora målet och 

staketet upptar ungefär en tredjedel av den totala grusplanen. Vid sidan om finns det två mobila 

bandymål av stål utställda. Under  alla  fältobservationer  används den del av grusplanen utav max 

åtta barn, mestadels endast fyra till sex i antalet, och alla är alltid pojkar. Den sista  tredjedelen  är 

generellt  tom förutom vid två tillfällen då skolgården är täckt av ett tjockt lager snö samt en rast 

då pedagoger som ansvarar för rastaktiviteten använder denna yta. I början av förmiddags-

rasten  rusar ofta pojkarna ut från skolbyggnaden för att fortast möjligt ta sig till planen med det 

stora målet. 

 

Utdrag från anteckningar efter samtalspromenad 26/2-2018 kl. 11.30-12.00  

Tom: Det gäller att vara snabbast för att få det stora målet. Det riktiga du vet. 

 

I samtal och intervjuer med pojkarna, eftersom grusplanen och fotbollsspelande sällan får 

utrymme i flickornas berättelser, framkommer citatet ovan på olika sätt men med samma 

innebörd ett flertal gånger. Detta kommer även att relateras till  begreppet tid och därför även 

diskuteras under den rubriken. 

Grusplanen blir inte använd till något annat utöver fotbollsspel. Endast under en av de raster som 

observerats har den lärarledda rastaktiviteten använt en liten del av grusplanen. I samtal  med  

barnen verkar grusplanen inte existera som en möjlighet för annan aktivitet.  Inget av barnen 

nämner  dess yta i relation  till  något annat än fotboll. I intervjuer och under samtalspromenader 

berättar pojkarna att fotboll är deras stora intresse och i vissa utsagor framkommer det också 

som att det inte finns något  annat  att göra. Det blir också tydligt under observationer att 

merparten av de intervjuade pojkarna befinner sig på grusplanen i stort sett varje rast. Utifrån 

mina tolkningar av det som sker så ser jag ett mönster vad det gäller integration genom fotbolls-

spelande.  Fotbollsplanen erbjuder  en miljö  där du kan vara med i ett sammanhang utan att 

egentligen vara en särskilt stor del av spelet. En del av de yngre barnen är med på fotbolls-

planen. De  befinner sig mitt i spelet, men utan att alltid veta vilket lag de tillhör  eller  varken  få 

eller ta del av bollen  i spelet. Utifrån ett vuxet perspektiv så kanske vi tänker att det inte är 

delaktighet eller att pojkarna inte blir inkluderade i spelet på lika villkor som alla andra. Utifrån 

barnens perspektiv ses fotbollsplanen och fotbollsspelande dock snarare som en möjliggörare 
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för att få vara med i ett, utifrån deras perspektiv, meningsfullt sammanhang. 

 

Utdrag ur intervju: 

Ali:  Det  är kul  att  vara med.   Det  finns  något   att   göra  utan  att   fråga   kompisar.    

Titta  på  andra   i matchen. Kuligare än gå själv. 

 

Ali ger här uttryck för någon form av bekvämlighet i att slippa fråga och eventuellt förhandla 

med andra kring vad som ska göras under rasten. Samtidigt tolkas den sista meningen som att 

fotbollsmatchen blir en tillåtande zon att befinna sig i, även om barnen inte  påverkar spelet så 

mycket.  I fältanteckningarna är det just fotbollsplanen som sticker ut i förhållande till aspekten 

av tillåtande zon eller miljö i det stora uterum som rastverksamheten innebär. En majoritet  av 

barnen  aktiverar sig  i grupper på olika  platser  på skolgården.  Ju närmre  centrum  av skolgården  

de befinner  sig så sker det ofta i grupper om 2-6 barn. Mot utkanten, vid stängslets gräns, befinner 

sig ofta flera barn. Ibland interagerar de med varandra men de leker också nära varandra och då 

är de framförallt engagerade i olika rollekar. I fältanteckningar blir det synligt att de barnen  har  

olika ingångar i leken och att just valet av plats är det som påverkar den sociala interaktionen 

mest. Träden närmast stängslet inbjuder till  klättring, konstruktion och rollek. Olika  barns tankar 

och handlingar triggar igång andra barns kreativitet och fantasi som kan ses i fältanteckningen 

nedan. 

 

Utdrag ur fältanteckning 28/2-2018 kl. 11.30-12.30 

I ett  av  träden  sitter tre  barn. De  har klättrat  upp via  stammen  och  står i olika  trädklykor. 

De försöker  knyta  loss ett hopprep  som  är  fastfruset  av  kylan.  De  pratar  om  att göra   en  

gunga   av repet. En flicka  berättar att hon sett de  stora  göra  så borta   vid en  dunge.   De  

försöker   med  olika pinnar  och  händerna.  På marken nedanför  står en  flicka  som  pratar  om  

fåglar. Hon har  hittat en  frisbee   som  hon  vill  ska  bli  ett fågelbo. 

 

Merinda: Om man lägger den här (visar för mig  och  andra  barn  som  leker  bredvid  en  plats  i en  

trädklyka cirka en  meter  upp från  marken). Sen  kan  man  lägga  löv  och  jord  så  kan  fåglarna 

komma   och  bo.  Då  fryser   dom  inte.  Sen  kan  de  få  tak  av något. 

 

Barnen i trädet  tar blicken från hopprepet och klättrar ner till  flickan. Hennes uttalade idéer  
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påverkar dem i att  börja  hämta  löv och  saker  som  de  kan  använda   som  tak  till  fågelboet. 

 

Utdraget ovan återkommer på olika sätt och under ett flertal fältobservationer i de sammanhang  

som utspelar sig vid skolgårdens yttersta gräns.  Verbala  kommentarer utifrån en ensamlek  eller  

lek med flera deltagare, verkar skapa ett intresse eller gör att en lek blir synlig för andra.  Inför 

varje rast syns spår av lek från tidigare rast eller från gårdagens utevistelse under fritidshemmets 

verksamhet. Det kan innebära att bollar, spannar eller t ex spadar lämnats kvar ute. En kreation 

som är byggt av naturmaterial eller som i exemplet ovan ett hopprep som är fastknutet är exempel 

på spår av lek. De inbjuder till fortsatt eller som ger upphov till ny lek, antingen av de som 

befunnit sig där tidigare men väldigt ofta för andra barn. Lekens spår lämnar märken som inspirerar 

och triggar, utvecklar eller förändrar den aktivitet som försiggått tidigare. Detta är inget barnen 

själva nämner i intervjuer men det är tydligt under observationstillfällen. Det mesta av skolans 

lekmaterial som används under rasterna finns i bodar. Dessa bodar låses upp av viss personal 

och materialet återlämnas vid  lunchrastens slut,  men  vissa  saker  finns  alltid  kvar utomhus. 

Naturmaterial i form av pinnar,  kottar, löv,  is  och annat verkar inspirera  mycket  mer  än de 

fasta saker som byggts eller utplacerats på skolgården. I barnens observerade handlingar blir de 

fasta sakerna som designats för lek, som en klätterställning, en basketkorg, en gunga och 

fotbollsplanen enbart  det deras namn innebär. Naturföremål och rep släpper lös barnens fantasi 

och kreativa förmåga på ett helt annat sätt. I intervjuer och under  samtalspromenader nämner 

barnen väldigt sällan  dessa lekobjekt utan att specifika frågor kring objekten ställs. Barnen 

nämner endast gungorna och fotbollsplanen. Talet  om exempelvis  gungorna  berör framförallt   

att barnen  upplever  dem som svåra  att få tillgång  till. Antingen finns det för få eller är det endast 

ett fåtal  som kan vara på platsen samtidigt. Fotbollsplanen uttalas som viktig för en del av de 

pojkar som deltagit i intervjuer. Dels utifrån möjligheten att få vara med samt att 

fotbollspelandet i sig är roligt. 

 

Naturföremål och förändringar i naturen, t ex is, snö, en nedfallen gren eller värmen som gjort 

att sandlådans grus blivit möjlig att gräva i,  bidrar till att skapa nya sociala sammanhang och möten 

i olika konstellationer. På fotbollsplanen befinner sig inga barn om de inte själva vill  spela  fotboll 

eller vara delaktig i spelet utifrån sina perspektiv. På gungorna  befinner sig de barn som vill  gunga 

på olika  sätt och så vidare. En isbana som helt  plötsligt  uppenbarar  sig  när  vattenpölen  frusit  

över natten blir en attraktion dit väldigt många barn dras. Isbanan ger upphov till föränderliga 

lekar där barnens idéer blir modeller för varandras lek. Någras erfarenheter används av andra där 
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kreativiteten tillför något nytt som förändrar och utvecklar. Ett tydligt exempel syns i utdraget ur 

fältanteckningen nedan. Aktiviteter liknande denna utspelade sig under en veckas tid, då snön 

föll och genom att temperaturen sjönk under noll låg den också kvar.  

 

Utdrag ur fältanteckning 5/3 2018 kl. 9.30-10.00 

Fortfarande  tvekan  bland vissa  barn  som  kommer   ut  på  rast,   återigen  flickor.   En  pojke   

ler  med hela  ansiktet  och  sätter  full  fart  mot  en vattenpöl  som  frusit  till is  över  natten. 

Pölen är långsmal, cirka 1,5 meter bred  på vissa  ställen  och 5 m lång.  Den  befinner  sig precis  

bakom två bänkar. Övriga barn  följer  pojkens  exempel. Efter   ungefär   fem   minuter  befinner   

sig  17 barn  på isen.  På den  relativt lilla ytan springer vissa  och  glider  på  rumpa eller  rygg.  

De  startar en  kö,  som  det verkar  helt  naturligt. Vissa  står  bakom bänkarna,  håller i ryggstöden  

med  sina händer  och  springer/glider  på stället.  Skratt  och  samtal   hörs  hela  tiden.   I en av 

sandlådorna  samlas   väldigt   många   barn,   vilket  är en  kontrast  från  gårdagen  då  inga  barn  

befann  sig  där.  I sandlådan  ligger  det också  ett   väldigt  tjockt istäcke  som  barnen  nu  börjar 

försöka  hugga  i sönder.  De  samtalar  kring  isbitarna  som  huggs loss. Isbitarna  benämns  

konsekvent  som  ”diamanter”. Intill   finns   ett   antal   bänkar  som  nu  börjar sopas rena från 

såväl snö som is. Samtalet som utspelar sig betonar bänkarna  som  ”affär”  där  diamanterna  

ska  samlas  för  att  sedan  kunna bytas   till   sig  mot  en  rullad  snöboll.  Leken växer, fler och fler  

barn  deltar. 

 

Fältanteckningen ger även ytterligare exempel på hur barns kreativitet och fantasi bidrar till social 

samvaro. Miljön är gynnsam även för de barn som kan ha svårigheter i att ta kontakt eller 

förhandla  kring  leken. Ett barns ide blir något annat barns möjlighet. Leken kring isbitarna som 

diamanter fortgår under flera  raster där även en del konflikter uppstår. Konflikterna rör inte själva 

leken utan mer materialet i form av isbitar. Ju fler barn som får upp ögonen för isbitarna ju fler 

användningsområden verkar finnas, vilket medför att isbitarna försvinner från sina olika platser  

under veckans gång. Barnen tycks känna en form av äganderätt till naturmaterialet. Det fram-

kommer  även i intervjuer då barnen berättar att de gärna vill behålla och fortsätta sin lek kring 

just material av is och snö. Utöver barnens önskan att ha det stora fotbollsmålet så hör jag aldrig  

under varken deltagande observationer, samtalspromenader eller intervjuer att barnen tycker sig ha 

rätt till fasta redskap eller lekmaterial som är inköpt. Viljan, motivationen och möjligheten att 

leka färdigt tycks vara mycket större när det gäller byggandet med snö, kojor, lövhögar och 
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liknande. Under samtalspromenader blir detta behov tydligt genom exemplet nedan. 

 

Utdrag från två skilda fältanteckningar efter samtalspromenader 

3 flickor: Vi vill  ha  det  för   oss  själva!    

Vi har  gjort   det  och  vill fortsätta   leka  med det. 

2 pojkar: Vi vill ha det själva. De andra kan ta annat ju. 

 

Just när det gäller aktiviteter som använder sig av eller utspelar sig bland naturmaterial observeras 

och uttalas även en tydlig skillnad i svårigheten att avsluta leken eller aktiviteten. De barn som 

inte avslutar rasten när det ringer in är generellt upptagna med just naturmaterial i olika former. 

Fotbollsspelande, rastaktivitet, övrig lek och samspel är aktiviteter som tolkas som lättare att 

avsluta. Detta synliggörs i analysen av data som producerats genom alla studiens metoder. Vad det 

gäller fotbollsspel så är matchen som spelas  avslutad när klockan ringer in. Barnen har för avsikt 

att efterlikna de regler som gäller för spelet, framförallt likheten i mellan skolklockans inringning 

och domarens signal som markerar att matchen är slut. Även om andra regler som tacklingar  inte 

följs lika  konsekvent så finns  det en överenskommelse i att inga  mål som görs  efter  att  det ringt  

in får gällas i resultatet. 

 

En del barn yttrar sig också kring deras upplevelse av skillnaden mellan lektion och rast: 

 

Utdrag ur två olika intervjuer 

Kajsa: I skolan är  det  ju  jätteviktigt   att  vi ska göra  klart.    

På rasten  hinner  vi aldrig  nästan.   Jag  tycker det är konstigt. 

Alba: Första rasten längtar jag jättemycket till! Sen är den bara slut. Sådär poff! Hinner 

ju inte göra något nästan. Sen ta av sig alla kläder och jobba. Tråkigt. Ibland bara, orkar 

inte. 

 

Denna upplevelse är något de allra flesta intervjuade flickor nämner.  De sätter det ofta i relation 

till tid. De äldre barnen (9-10 åringar) börjar ofta reflektera kring möjliga orsaker till  varför  de 

inte hinner leka klart. De är överensstämmande i sina svar, även om de intervjuats en och en. 

Lunchrasten är inget problem eftersom de upplever att de hinner mer. Dessa svar relaterar till det 

som framkommit tidigare i studiens resultat. Barnen lyfter fram avsaknaden av tid, utrymme för 

eller  tillåtelse att diskutera  vad som ska göras, och med vem eller vilka. Detta är betydelsefulla 
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aspekter som motverkar aktiviteten som de egentligen vill fokusera på. Avsaknaden av tid är en 

aspekt som även pojkar nämner under intervjuer. 

 

I studiens process i att producera data så ställer jag ständigt frågor till materialet. Jag 

upplever att förmiddagsrasten verkar vara mer behövd av barnen eller upplevas som viktigare 

än den senare lunchrasten. Barnen använder inte ovan nämnda ord men det framkommer att det 

verkar vara svårare att göra aktiva val vid den tidiga rasten, Det finns en större längtan bland 

barnen efter just förmiddagsrasten, vilket framkommer i intervjuer. Citaten nedan är exempel på 

detta: 

 

Utdrag ur skilda intervjuer: 

Nils: Första lektionen är så lång. Jag bara längtar till rast nästan direkt. 

Albiona: Jag behöver rasten. Få vara med mina kompisar. Mest på första rasten. 

Jag: Varför just första rasten? 

Albiona: Vi har inte träffats sen förra dagen. På morgonen har vi samling och hinner knappt prata. 

Vi vill vara med varandra. Och leka! 

 

Tolkningen, utifrån observationer och intervjusvar liknande de ovan, är att förmiddagsrasten är 

något barnen längtar och behöver; kanske till och med det viktigaste innehållet under skoldagen. 

Den första lektionen anses vara för lång, strukturerad så att de inte får samtala som de önskar och  

att de upplever skolans rast som en form av frihet. Samtidigt belyser de, som tidigare nämnts 

under rubriken Skillnader i handlingsutrymme mellan pojkar och flickor, att det finns 

svårigheter i att förhandla, bestämma och aktivera sig under rasten. Utifrån barnens perspektiv så 

uttrycks flera gånger behovet av att få möjlighet att diskutera och bestämma rastens innehåll innan 

rasten börjar. 

 

Rastverksamheten, utifrån den definition som tidigare beskrivits, tycks vara till belåtenhet för alla 

studiens deltagande barn gällande skolgårdens miljö och material. Inget av barnen lyfter  fram att 

de saknar något specifikt material på rasten, utöver några pojkar som nämner att de skulle vilja ha  

två stora mål på grusplanen istället för enbart ett. Några barn upplever att skolgården i och för 

sig kunde varit  större  men annars verkar de vara nöjda och tacksamma över miljöns utformning.  
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Utdrag från anteckningar efter samtalspromenad 

Kalle: Träden är perfekta. Man kan leka mycket där! 

Cia: Ja, klättra, hänga och massa annat. Vi har byggt kojor och egna gungor. 

Nisse: Där är lugnare när vi klättrar. 

Jag: Vad menar du med att där är lugnare? 

Nisse: Inte så många andra, kan ha ett träd själva. 

Jag: Vilka lekar leker ni när ni är i träden då? 

Cia: Mamma, pappa, barn. Oh, Frost. 

Nisse: Ja och superheroes. Vi har krafter å sånt! 

Kalle: Ja vi leker mycket olika. Vad som helst som vi gillar. 

 

Föremål som träd och buskar fyller en stor funktion utifrån barnens perspektiv. Citaten ovan 

betonar hur material som träd och buskar inbjuder till flera olika möjligheter till lek, aktörskap 

och handlingsutrymme. Träd och buskar skapar rum för såväl fantasi och kreativitet att få 

utrymme. De ger också möjligheter till att avskärma sig från allt annat som sker ute på rasten. 

Som citaten nedan visar så erbjuder träd och buskar på skolgården ett annat handlingsutrymme 

än vad exempelvis fast material som klätterställningar möjliggör. Klätterställningar och gungor 

är utifrån barnens perspektiv färdigbestämda i betydelsen vad barnen kan göra där, det vill säga 

klättra och gunga. De erbjuder även endast utrymme för ett fåtal barn att vara där samtidigt. 

 

Utdrag ur intervjuer: 

Jag: Jag ser att det inte är många barn som är på klätterställningar, gungor, och rutschkanan. 

Varför tror du att det är så? 

Pia: Där är ju trångt, vi får bara plats några. Ganska tråkiga saker också faktiskt. 

Jag: Vad menar du med tråkiga? 

Pia: Det är ju en båt och jag vill inte leka båt1. 

 

Jag: Jag ser att det inte är många barn som är på klätterställningar, gungor, och rutschkanan. 

Varför tror du att det är så? 

Sebastian: Inte så kul kanske? 

Jag: Jag har aldrig sett att du är där. Varför är du inte det? 

                                                   
1 Klätterställningen är formad som en båt. 
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Sebastian: Jag gillar att spela fotboll men annars så är träden bättre.  

Jag: Varför är de bättre? 

Sebastian: Där kan man leka många fler saker. Det finns många träd så ingen stör oss. 

 

8.3 Vuxnas normer kontra barns normer 

Under denna rubrik belyses några av de aspekter som påverkar barns handlingsutrymme och 

aktörskap utifrån vuxnas normer kring perspektiv som tid, utomhus-inomhus, vuxnas roller och 

förhållningssätt samt regler. 

 

8.3.1 Tiden som villkor för barns rast 

Som deltagande  observatör har valet  inneburit  att befinna  sig  utomhus  innan  rastens start. 

Avsikten har varit att få syn på barnens aktörskap redan när de kommer ut ur skolbyggnaden 

och gör entré i rastverksamheten. Förmiddagsrasten som nämnts tidigare, upplevs av barnen 

som mycket kortare än lunchrasten. 

En vanlig uppfattning som barnen gav uttryck för i intervjuerna är:  

 

”Man hinner aldrig leka klart!” 

Under intervjuer så framkommer det med tydlighet  att barnen syftar  på  just förmiddagsrasten. 

Denna rast är generellt en halvtimme lång precis som lunchrasten. Orsakerna till detta resultat 

tolkas framförallt utifrån följande aspekter som observerats. På förmiddagsrasten kommer flera 

barn ut på rast samtidigt  och skolgården fylls fort. Det medför att platser  och föremål blir 

upptagna av andra. Efter lunch kommer barnen ut lite i taget efter att de ätit och personalen låtit 

dem lämna matsalen. Det innebär att lunchrasten i vissa  fall  även faktiskt blir längre i tid. 

Dessutom visar observationer att den aktivitet som skett eller förhandlats kring under 

förmiddagsrasten oftast fortsätter eller sätts igång under den senare rasten.  

 

8.4.2   Inomhus  eller utomhus  som villkor 

Ett flertal barn anser att det är konstigt att alla vuxna inte är ute på rasten. Enligt barnen så säger 

vuxna samtidigt att det är viktigt  att få luft och röra sig.  En hel del barn nämner också att de 

tror att vuxna  är upptagna med annat, till exempel att planera för nästa lektion. 

 

Utdrag ur två skilda intervjuer 
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Isak: Fröken måste planera för  det  vi ska göra  sen. 

Nora:   De måste nog kopiera papper och sånt. 

 

Generellt förstår barnen inte varför de inte kan få vara inomhus under rasten.  När jag ställer frågan 

så svarar de bara att det får man inte. Framförallt när de relaterar till väder och vind önskar  de 

att de haft möjlighet att vara inomhus under rasttid. Speciellt under de tillfällen då det regnar  eller  

är väldigt kallt. Oberoende av varandra så lyfter också några barn i intervjuer fram  att det skulle  

kunna  vara skönt att få vara inne,. De uttrycker att det är lättare att leka inomhus. När de ombeds 

att förklara vad de menar så lyfter de fram svårigheter i att få vara med i vissa aktiviteter som 

sker ute. Barnen anser till exempel att det är lättare att prata med klasskompisarna inomhus och 

därmed kunna göra saker tillsammans. En flicka och en pojke upplever det som svårt att få vara 

med och leka utomhus, vilket de nämner i skilda intervjuer. 

 

Utdrag ur två skilda intervjuer: 

Petra: De andra är för snabba och jag hinner inte med. 

Khaled: Det är tråkigt. De springer och jag blir trött. Gör annat då. 

I barnens samlade intervjusvar framkommer ett mönster i hur merparten av barnen tänker vad 

det gäller rasten i betydelsen ute-inne. När de berättat en del om att vilja  ha möjlighet  att vara  

inne  på rasten så verkar de också inse  att miljön  inomhus  inte  alltid  är bra för  rast. De ftalar 

om avsaknaden av eller tillgången till få leksaker. De vill generellt inte läsa böcker och att få 

använda digitala verktyg som I-pad eller  datorer nämns enbart sporadiskt. Barnen  i 

förskoleklasserna, som har större tillgång till olika former av leksaker i sina klassrum, uttrycker 

sig annorlunda. De vill bara vara ute så till vida att det inte  är ”äckligt  väder” som en pojke 

säger, vilket han definierar som när det regnar. 

Jonas: Det är nog roligast ute i så fall. 

Pojken ovan har reflekterat kring att vara inomhus kontra utomhus och efter att ha berättat om 

de saker och möjligheter som finns utomhus bestämt sig för vad han anser. 

Vad som betonas som viktigt ur barnens perspektiv, är att få möjlighet att bestämma vad, med  

vem och var det ska lekas under rasten. I stort sett alla barn som deltagit i intervjuer anser att det 

skulle funnits tid på lektionen, framförallt innan  förmiddagsrasten, för att prata och bestämma 
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kring dessa frågor. 

En pojke utrycker det som nedan, och ett antal övriga intervjuade i de äldre årskurserna 

lämnar snarlika kommentarer. 

Masi: Det är jobbigt att  sitta  still och  va tyst.  Säkert  minst  tjugo  minuter  innan  rasten så 

tänker  jag på  den.  Orkar  inte  tänka   på  att jobba. 

Detta  relaterar  till såväl  barnens  perspektiv  på  den  första   lektionens  längd  och  längtan   efter   

det  mer  fria  som  kan ske under  rasten. Det synliggör även barns perspektiv kring klassrums-

undervisningens utformning.  De allra flesta barnen uttalar sig kring svårigheten att sitta still, 

koncentrera sig och att arbeta. De upplever att det  är mycket fokus på just stillasittande och tyst 

arbete från de vuxnas sida.  Detta är inget som framkommer under observationer då studiens avsikt 

är att undersöka rastverksamheten. Eftersom barnens svar tydligt visar på ett mönster där vuxnas 

normer krockar med deras perspektiv är detta ett viktigt resultat i studien. Ett klassrumsklimat som 

inbjuder barnen i samtal på olika sätt eller en större variation av undervisningsmetoder kan 

underlätta nämnda svårigheter. Såväl utifrån barns perspektiv som utifrån ett vuxenperspektiv på 

lärande.  

 

8.4.3  Barns perspektiv på de vuxnas roller 

En del av att ta barns perspektiv i denna studie innebär även att få syn på deras perspektiv i 

förhållande till uppfattningar och förväntningar från de vuxna som omger dem under rasten. Det 

som blir tydligt under observationer och tolkningen av dessa, visar att vuxnas roller under 

rasten och barns perspektiv på de rollerna inte alltid verkar överensstämma. Barnens syn på hur 

de vill att de vuxna ska agera på rasten i förhållande till vad de vuxna faktiskt gör överensstämmer 

sällan. Både barnens upplevelser och observationer visar på skillnaden mellan vuxenperspektivet 

och barns perspektiv.  När barnen pratar om de vuxna så är de tydligt överens om en sak. De 

vill  att  de vuxna ska visa intresse för dem och det de gör under rasten. De vuxna upplevs i 

barnens intervjusvar men även under observationer i en del fall mer agera som övervakare. 

För barnen innebär orden ”att  visa intresse” såväl att de vuxna ska prata med dem  men också 

att de vuxna inte ska störa dem.  De vuxna ska vara med och leka och se glada  ut, det vill säga att 

tycka barnens egna val är intressanta.  Det sistnämnda tolkas som att barnen gärna vill  bli sedda 

och godkända  i att de gör  något bra. Ett annat resultat visar betydelsen av vuxnas deltagande 

i barnens lek. En flicka uttryckte det tydligt under ett av observationstillfällena: 
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Elin: Om  du  är med så kommer  andra och vill va med! 

 

Elin som uttrycker citatet ovan har helt rätt i det hon säger. När jag deltar blir leken synlig 

och minst sex barn ytterligare kommer och vill vara med varje gång jag deltar på detta sätt 

 

Det finns ett bekräftelsebehov hos många av de intervjuade barnen, Detta behov tolkas bottna i 

att deras fria val av aktiviteter under rasten är viktigt för dem själva och att de vuxna borde bekräfta 

att det valet är bra. Upplevelsen av att bli bekräftad under övrig undervisning i klassrum eller 

liknande är även den viktig  för  dem, men barnen upplever det som extra viktigt just när de gör 

något som inte är utifrån  de vuxnas val. Citaten nedan belyser hur barn vill att de vuxna ska agera 

under rasten. 

 

Utdrag ur skilda intervjuer: 

Pia: De ska titta på oss och se glada ut. 

Lina: Se glada ut. 

Hilma: Inte störa oss men ändå bry sig. 

Khaled, Lisa, Pia: Leka med oss! 

Nisse: Vara intresserade av oss och fråga om det vi gör. 

Cia: Hjälpa oss men bara om vi behöver. Kolla så det inte blir bråk. 

Alma: Leka och prata med oss. Inte titta på sina telefoner så mycket. 

 

Två av skolans personal nämns vid namn av ett flertal barn under intervjuerna och samtals-

promenaderna. De nämns alltid som viktiga för barnen i betydelsen att de är närvarande i deras 

lek. De är antingen delaktiga i barnens lek eller startar de en lek med barnen själv. Vuxna nämns 

också av en del som mer eller mindre tillåtande, vilket handlar om deras förhållningssätt till rasten 

och den aktivitet som försiggår. En del öppnar förrådet om barnen vill ha cyklar eller  redskap, 

andra upplevs inte göra  det. Detta synliggörs under såväl observation som vid intervjuer. En 

del barn nämner att de inte får göra vissa saker för alla vuxna, till exempel använda pinnar eller 

klättra i vissa träd. Även detta blir synligt under vissa raster där vuxna har olika förhållningssätt  

till barnen och även regler kring vad som är tillåtet respektive inte. Ibland blir det också tydligt 

hur vissa former av förhållningssätt kan påverka aktiviteter som sker. Konsekvenserna blir att 

vissa lekar helt  avstannar, byter plats eller  helt  enkelt  avslutas.  Detta rör i stort sett alltid aktiviteter 

och lekar som är mer vilda. Lekarna innefattar antingen pinnar av olika slag, är mer fysiska eller 
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innehåller låtsasbråk. 

 

Utdrag från anteckningar efter samtalspromenad 8/2 kl. 930-10.00 

Bosse: Det roligaste är att leka krig. Och att ha pinnar. 
Ken: Vi fäktas och så är vi superhjältar eller robotar. 

 

Barnen vill gärna leka vissa vilda lekar men deras uppfattning är generellt att det inte är ok för alla 

vuxna. Ibland får de tillsägelser eller skäll som vissa uttrycker det utan att riktigt förstå varför. Det 

synliggörs även i observationer. Lek och aktivitet som innebär tillsägelser av vissa vuxna tenderar 

att istället förflyttas till skolgårdens utkanter. Där verkar de av barnen upplevas som mindre  

synliga  för vuxenvärlden. De får helt enkelt handlingsutrymme för att utföra den lek de själva vill. 

 

Vuxna upplevs också av de allra flesta barnen vara de som bestämmer.  Ingen  av dem kan riktigt   

sätta fingret på något de fått vara med och bestämma förutom ett exempel kring att rösta om mat 

i matsalen vid en temavecka. Däremot kan barnen nämna många regler  om  vad  de inte  får  göra.  

Till exempel att vara ute utan jacka eller överdragsbyxor. De nämner att de aldrig riktigt vet 

varför vissa förbud som gäller  under rasten finns,  mer än att det inte är tillåtet att lämna skolgården 

utan att fråga en vuxen. Enligt barnen är detta en förståelig regel eftersom de kan ”bli tagna, 

försvinna eller göra fröken orolig”.  

 

Utdrag ur skilda intervjuer 

Jag: Har ni regler som gäller speciellt för rasten? 

Alma: Vi måste va ute. 

Jag: Ok. Finns det några andra regler för rasten?  

Alma: Vi måste ha överdrag. Å mössa. Vantar osså. Det är jobbigt ibland, speciellt när det 

är varmt. Och så tar det tid att ta på sig allt. 

Khaled: Jag vet inte om vi får kasta snöboll. På gamla skolgården fick vi på fotbollsplanen. 

 

Beata: Man får inte gå från skolgården och så får man inte slåss. 

Jag: Varför får ni inte gå från skolgården? 

Beata: Det kan va farligt. Bilar kör fort. Det kan komma någon man och ta oss. Fröken 
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blir orolig om vi försvinner. 

Jag: Har ni fått vara med och bestämma reglerna? 

Alma: Nä, det har fröknarna bestämt.  

 

Jag: Skulle du vilja ändra på någon regel? 

Khaled: Ja jag vill inte ha överdrag. Blir så varmt när jag springer. De stora barnen 

behöver inte. Det säger de att deras fröken sagt. Jag vill inte heller. 

 

En regel blir tydlig och påverkar barnens rast en kall vinterdag när kramsnön ligger vackert 

orörd inför  dagens första rast. 

 

Utdrag  ur fältanteckning  8/3-2018 kl. 930-10.00 

Snön har en  dragningskraft  och  påverkan  på  rasten som  inte  mycket  annat  har.  Idag   är  

det perfekt  kramsnö.  Direkt  när barnen kommer  ut  så  börjar   de  rulla   snöbollar   och   klot   

i olika storlek. De  allra  flesta  barn  har  ett mål  när jag  frågar; något  ska  skapas. För  att 

undvika   att påverka deras syn på skapandet  så ställer  jag  snarare  frågan vad de tänker  göra  

istället  för  att rikta den mot tex Ska ni bygga en snögubbe? Inget  barn  svarar  att  de  ska 

bygga  en  snögubbe. Svaren  varierar  från  allt till  ätbara  saker,  banor,  populärkulturella  

figurer  och  fort.  Skapelser  i snön blir  inspiration  och  modeller  för   andras  byggen.   

Samtidigt  som  i stort   sett   alla,  utom  de som  spelar  fotboll,   bygger   i snön   så tittar   de  

upp  och  observerar   både  vad andra   gör  och   hur. Som deltagande observatörer  ges  ofta  

en inbjudan  eller  ombeds  jag  vara delaktig  i klotrullandet. Det  är låg  temperatur  men  

solen  skiner och  svetten   lackar.   Efter   tjugo   minuter  tar  jag  av  mig  min jacka och hänger 

den på  en  stolpe.  I stort  sett  direkt  kommer tre  flickor fram  till  mig  och  skrattar   men  de  

har  även  en  förvånad   uppsyn.   Samtidigt  som  de  skrattar   så utropar  de:  Man får inte ta 

av jackan! Den måste vi ha på oss. 

 

Under observationen ombeds barnen svara på varför det är ett tvång att ha jackan på. Samtidigt 

berättar jag att jag är väldigt varm och svettig, vilket innebär att jag behöver ta av mig min jacka 

en stund. De ser på mig  med uppspärrade ögon och öppna munnar. Fler  barn ansluter till samtalet. 

Jag tolkar det som att de verkar tycka det är väldigt konstigt att en vuxen säger som jag gör. 
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Deras gemensamma svar på frågan varför de måste ha jackan på är relaterat till att en vuxen 

bestämt det. Något barn säger att vi kan bli sjuka annars. Efter ytterligare ett tag dyker några barn 

från en annan årskurs upp. De har  tagit av sig jackorna precis som jag. Deras lärare har ett annat 

förhållningssätt till denna regel. Detta tydliggörs genom att de nytillkomna barnen berättar för de 

andra barnen att de frågat sina lärare och fått till svar att de ska känna efter själva. De vuxna har 

berättat att om de fryser så kan de ta på sig igen. De 10 minuter som är kvar av rasten används  

till  att diskutera  det orättvisa i att ”2-3:or får  men  inte vi”. Diskussionen får övrig lek och aktivitet 

att upphöra och när klockan ringer in så diskuterar barnen fortfarande. 

 

När frågan kring varför det är viktigt att ha rast ställs svarar 29 av 34 intervjuade barn ett 

av följande alternativ nedan: 

 

”Det  är viktigt att vara ute och röra sig”  

”För att få luft”. 

 

Generellt är deras första svar som ovan när frågan ställs kring varför de har rast. När frågorna riktas 

mot deras egna uppfattningar och åsikter under intervjuer och samtalspromenader så är svaren 

dock aldrig de som citerats ovan. Istället betonar barn sina önskemål kring aktörskap och 

handlingsutrymme samt hur betydelsefull rasten kan vara. De nämner möjligheten att få välja 

vad de vill göra själv, att leka, spela fotboll, vara med kompisar. De vill kunna prata med dina 

kompisar och få bestämma lek och aktivitet själva. Att välja själv innebär i deras svar att göra saker 

som är mer lustbetonade än vad de tycker klassrummets undervisning innebär. Barnens syn på att 

bestämma själv relaterar till friheten från vuxnas styrning och bestämmande. Rasten tycks för 

barnen mer vara en frizon från andras bestämmande över dem. Den innebär tillfälle och 

möjlighet där barnens egen autonomi och aktörskap ges ett efterlängtat handlingsutrymme. Om 

frasen att det är viktigt att vara ute och röra sig är framsprungen ur ett vuxenperspektiv, vilket 

jag tolkar det som, så visar barnens citat nedan något annat. 

 

Utdrag från anteckningar efter samtalspromenad 9/2 kl. 11.30-12.00 

Isa och Bojana : Det  är skönt  med  rast.  Då kan  vi bara  gå runt  och prata  om  sånt  som  är  

viktigt.  

Tim:  Det  bästa  är att  leka  krig!  Och   att  prata   hur  man   vill! 
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Det som inte betonas särskilt mycket eller som viktigt, om inte frågorna specifikt riktas mot det, 

är erbjudandet av rastaktiviteter. Skolan erbjuder som tidigare nämnts rastaktiviteter fyra gånger 

i veckan under förmiddagsrasten. De flesta som deltagit i intervjuer säger sig bara vara med i 

rastaktiviteten om det är något roligt och alla nämner samma aktivitet; den aktivitet som nämns i 

utdraget ur intervjun nedan.  På svar kring varför de inte vill vara med så framkommer det i många 

intervjuer följande två mönster. Dels  uttalar  sig  barnen  om att de bara är med på rastaktiviteter 

om kompisarna vill vara med eller så lyfts betydelsen av att de hellre vill bestämma själva fram.  

 

Utdrag ur intervju 

Oliver: Jag är bara med ibland. Tycker inte det är kul. Men om kompisar vill så är jag med ibland. 

Jag tycker om när vi jagar varandra men det är det nästan aldrig. 

Jag: Kan du berätta om några saker som de gör på rastaktiviterna? 

Oliver: Ja lite olika som kasta boll och måla. En kul grej är en sak med kort. Man får kort så ska 

man plätta andra. Å sen när man plättar ska den som plättat fråga något typ styrka. Den som har 

högst vinner. Då får man kortet från den andre. Annars vet jag inte. Kommer inte ihåg. 

 

Utdrag  ur fältanteckning  8/3-2018 kl. 11-30-12.30 

Barn  hjälper varandra  när snökloten  blir för  stora   och   tunga.   De  hittar   orörd   snöyta   i  sin 

strävan  efter  att  bygga.   (15 minuter   senare)……   Det  ringer   in  men  väldigt   få  av barnen   

avslutar för att gå in. Drygt  10 minuter  efter  att det  ringt  in befinner  sig  ett flertal  barn  ute. 

De  är  inte färdiga. 

 

Denna dag uppstår större svårigheter att avsluta rasten när det ringer in än under andra raster. 

Förmodligen  på grund  av snön  som blir såväl lekmaterial, objektet som leken utspelar sig i och 

kring och produkten som påverkar lekens  handlingar  och dess scenario. Barn som är inbegripna 

i lek och aktivitet som består av stora delar fantasi, kreativitet och förhandlingar i skapande-

processen, tenderar att ha betydligt svårare för att avsluta och gå in efter rastens slut. Ibland ser det 

ut som de inte ens är medvetna att det ringt in.  Vissa  barn ser ut att vara uppslukade av det de 

gör. De noterar sällan att de flesta barn som befinner sig i närheten lämnar rasten för att gå in i 

skolbyggnaden. Det som försvårar avslut av dessa lekar tolkas vara beroende på flera aspekter.  

Barns intresse, deras inre motivation och aktivitetens innehåll som påverkas mer av barnens fantasi 

och kreativitet i jämförelse med många andra aktiviteter som utspelar sig på skolgården är alla saker som 

påverkar. Scenarion liknande ovanstående utspelar sig vid alla observationstillfällen och alltid 
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i relation till de lekar som mer består av fantasilek. Gemensamt för dessa aktiviteter är att de 

saknar de fasta ramar och spelregler som till exempel fotboll eller gungställningen har. En del 

barn leker alltid på detta vis då jag genomför observationerna. Andra håller sig till aktiviteter som 

har tydligare ramar, utförs på olika spelplaner eller är uppstyrda av någon annan. I tolknings-

arbetet reflekterar jag om det beror på den fria viljan hos barnet i att välja vad barnet själv vill göra 

eller om vissa  barn har en annan  förmåga  alternativt större behov av dessa lekar. Vad som är 

tydligt i studien är att skolgårdens miljö, framförallt tillgången till naturmaterial i form av 

stenblock, träd och buskar, skapar betydligt fler möjligheter. Framförallt möjligheter till variation 

i barns val av aktivitet. Ovan nämnda naturmaterial skapar fler platser för att få tillträde  till rasten 

för fler barn. Det synliggörs under såväl observation som samtalspromenad. Framförallt under 

samtalspromenader så visar och berättar barnen mycket mer om dessa platser och miljöer, vilket 

följande fältanteckning avser belysa. 

 

Utdrag från fältanteckning efter samtalspromenad 9/2 11.30-12.00 

Barnen berättar väldigt mycket om trädens och buskarnas möjligheter för flera olika sorters 

lekar med mycket inslag av fantasilek där barnen flera gånger betonar hur de brukar låtsas 

vara någon annan eller ta en speciell roll som tex detektiv, spion eller veterinär. De stannar 

betydligt längre vid dessa platser , det vill säga de ställen där naturmaterial finns, än vad de 

gör vid öppna ytor. Fotbollsplanen går de mestadels rakt förbi. På frågan vad de kan göra på 

den stora grusplanen så tittar ett flertal på mig, i min tolkning som att frågan är dum för det 

är ju självklart att där spelas fotboll; inget annat.  Andra öppna ytor beskrivs som bra för att 

dansa, träna gymnastik och ha uppvisningar. De fasta föremål som finns samt målade planer 

för bollspel eller hoppa hage, beskrivs enbart som just det de är gjorda för. Vid basketkorgen 

spelas basket, på King Out-planen spelas King Out och hagen används till att hoppa hage. 

Under observationerna ser jag sällan dessa planer användas över huvud taget. 

 

Utkanten av skolgården med träd och stängsel verkar skapa en trygghet för en del av barnen. De 

upplever sig skyddade och uttrycker sig i intervjuer som att de får vara i fred. Skolan är inte stor, 

klasserna är inte många och alla är inte alltid utomhus samtidigt. Det innebär mer utrymme men det 

får mig att reflektera kring miljöer och möjligheter för barn att få tillträde på andra skolor. Många 

skolor är generellt betydligt större och med högre barnantal än denna. Ur barnens perspektiv är 

det inte  alltid enkelt att få möjlighet till att få göra vad de vill och var de vill göra det under rasten. 
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Dels är det beroende på att många barn är ute under samma tidsram men även att det finns för få 

platser för barnen och deras aktivitet att vara ifred. Behovet eller önskan av att inte bli störda är 

något som barnen talar om i studien, såväl relaterat till andra barn samt förväntningar på vuxna.  

 

Utdrag ur intervju 

Laila: Det bästa med skolgården är alla träd och buskar. Och den lilla skogen vid båten. (Hon 

avser en liten dunge som ligger i den ena kanten av skolgården nära en fast lekställning i form 

av en båt). 

Jag: Varför är det bäst? 

Laila: Vi får vara ensamma för där är inte så många andra barn. Lugnare liksom. (Flera barn 

svarar liknande i intervjuer) Vi kan prata, chilla och leka utan massa andra kommer.  

Jag: Kan ni inte göra det någon annanstans? 

Laila: Jo men då blir vi störda. 

Jag: Hur blir ni störda menar du? 

Laila: Typ som andra frågar hela tiden vad vi gör eller… Känns som vi inte får plats.   

 

Tolkningen av intervjusvar och anteckningar från observationer visar på att variationen i miljön 

och möjligheten att dra sig undan den stora massan kan behövas för att barnen ska få 

handlingsutrymme. Lek eller annan aktivitet behöver få förutsättningar för att såväl startas, 

fortsätta och utvecklas. 

 

9 Diskussion 

I den inledande delen av diskussionskapitlet kommer jag kortfattat att kommentera svaren på 

studiens frågeställningar:  

• Vilka aktiviteter sker under rasterna? 

• Vilka aktiviteter är meningsfulla utifrån barnens perspektiv? 

• Vilka handlingsutrymmen möjliggörs under rasterna? 

 

De aktiviteter som sker under rasten tar mängder av olika uttryck som resultatet visar. 

Handlingsutrymmet för aktiviteterna begränsas också av olika aspekter som relaterar till de tre 



65  

rubriker som använts genomgående i studien. De tre frågeställningarna relaterar till varandra där 

meningsfulla aktiviteter inte alltid sker. Ofta som en konsekvens av att barn upplever att de 

saknar det handlingsutrymme de anser sig behöva. Handlingsutrymmet blir begränsat genom 

bland annat regler, miljö, tid, vuxnas normer och mötet med andra under rasten. Studien visar på 

betydelsefulla aspekter i relation till flickors behov och avsaknad av handlingsutrymme. De 

uttrycker behov av att förhandla kring den aktivitet som de önskar ska ske under rasten. I ett 

flertal fall blir istället konsekvensen att förhandlingen i sig själv blir aktiviteten. 

 

Studien har varit omfångsrik och mycket data har producerats under vägen. I studiens analysdel 

har avsikten varit att få ny kunskap och förståelse utifrån synen på barn som aktörer med förmåga 

att handla. Produktionen av data har skapat möjligheter för mig som forskare att se sammanhang  

och tolka  information  för  att kunna dra slutsatser kring rasten  utifrån studiens  syfte  och  fråge-

ställningar.  Processen bygger på det tolknings- och analysarbete som skett kontinuerligt sedan 

den första fältobservationen genomfördes. Genom att försöka bortse från mina egna  

förkunskaper kring aspekter kring till exempel lek, socialisering och rast för att  istället  låta 

materialet styra undersökningen  ges  barns  perspektiv  på rasten en helt annan  möjlighet att 

framkomma. Detta har också gjort att studiens resultat styrts mot barnens perspektiv och den 

specifika kultur som de är engagerade i, vilket är en väsentlig del av såväl studiens syfte som 

användningen av etnografiska  metoder. Det bör nämnas att etnografin innebär att jag som 

forskare enligt Denscombe (2014) ska närma mig fältet – den unika kulturen – utan förutbestämda 

åsikter och teorier där naturalism är ett viktigt element. Forskaren ska eftersträva att inte störa med 

olika forskningsverktyg eller genom sitt sätt att påverka. Denscombe (2014) beskriver att den 

etnografiska forskningen är lämplig för att undersöka hur medlemmar i en grupp eller kultur 

beter sig, det vill säga att undersöka hur de ser och förstår saker samt upplever sin 

verklighet. Det kan tyckas att mitt teoretiska val av det barndomssociologiska perspektivet 

försvårar detta. Jag vill dock påstå att i mitt fall har det snarare varit tvärtom. För det första så har 

ju mitt intresse och avsikt med studien varit att fokusera på barns perspektiv. Genom att göra det, 

samt relatera studien till barndomssociologiska begrepp och barns perspektiv, menar jag att det 

underlättat för mig personligen som forskare. Min tidigare erfarenhet och arbete som 

fritidspedagog och med rastverksamhet har medfört att jag bär på såväl teoretisk som praktisk 

kunskap. Det kan innebära en problematik som att jag till exempel söker efter resultat som jag 

redan vet existerar. Valet av perspektiv innebär ju att jag varit tvungen att lägga tidigare 

erfarenheter åt sidan. För att synliggöra barns perspektiv har jag behövt observera allt det som 

sker under skolans rast samt ställa frågor till barnen utifrån det jag sett och hört. Först då det går 
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att få insikt i hur de tänker kring skolans raster. Jag menar att valet av teoretiskt ramverk har gjort 

studien mer forskningsetiskt korrekt. Studien som helhet har inneburit att jag fått syn på händelser 

som förmodligen hade missats utan tidigare nämnda val av teori.  

 

Materialet är sammanställt och kategoriserat genom tre rubriker, med tillhörande underrubriker, 

för att tydliggöra de mönster som blir synliggjorda.  Rubrikerna, som benämns som Skillnader i 

handlingsutrymme mellan flickor och pojkar,  Utemiljöns betydelse  för barns aktörskap och 

Vuxnas normer versus barns normer, avses bidra till att rama in resultatet. Utifrån studiens syfte 

har empiri inhämtats och producerats utifrån etnografiska principer för att sedan metodologiskt 

haft som avsikt att använda ett barndomssociologiskt perspektiv. Begrepp som barn som aktiva 

aktörer, handlingsutrymme och barns perspektiv relateras till rasten som kontext. Jag vill påstå 

att studien bidragit till ett vidgat forskningsfält. Det finns en avsaknad av forskning gjord kring 

just hur barn upplever sin barndom i skolans värld. Förskolans verksamhet har ett betydligt större 

omfång i forskningen. Denna skillnad tycker jag är intressant att belysa samt att reflektera kring 

orsakerna till att barns perspektiv fokuseras mindre ju äldre de blir. Resultatet visar även på den 

ibland problematiska spänningen mellan skolkontext versus lekfull rastkontext utifrån barnens 

perspektiv. Hur vuxenvärldens normer gentemot barnens egna normer kan krocka. Där flera 

aspekter påverkar och ibland hämmar barns möjligheter till såväl aktörskap som handlings-

utrymme. 

 

9.1 Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen startar med att belysa studiens resultat i relation till tidigare forskning som  

belysts i kapitel tre (Forskningsöversikt) och därefter utifrån barndomssociologiska begrepp. 

 

Studien behandlas i relation till metodologiska konsekvenser. En kritisk  granskning  av det egna  

arbetet förs för att avslutningsvis ge förslag till vidare forskning.  

 

9.1.1 Studiens resultat i relation till tidigare forskning 

 

Gällande forskning kring just rasten så finns det ett flertal studier utifrån rasten som kontext, 

framförallt internationellt. Studierna tenderar att fokusera på rastens mening för något annat 

perspektiv på lärande; till exempel att rasten ses som viktig för prestationer i skolämnen. Studien 

har haft som avsikt att  sätta  barns  egna  perspektiv  i fokus. Barn som sociala aktörer i relation 

till rasten. Rasten och dess verksamhet är ett område som jag upplever diskuteras mer ofta än 
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tidigare. Samtidigt upplever jag en avsaknad av nationell forskning kring området och framförallt 

utifrån barns perspektiv. Genom denna studie vill jag påstå att ny kunskap erhållits.  

 

Holmes,  Pellegrini  och Schmidt (2006) har pekat på rastens betydelse för barnen då de kan 

få frigöra sig från de kognitiva störningar som undervisningen kan ge upphov till vid 

krävande uppgifter. De menar att rasten ger möjlighet för barn att få göra något helt annat 

än i klassrummet och att själva få bestämma. Trenden att rastens tid får nedskärningar i 

avsikt att öka utrymmet för lektionstid som Pytel (2009) nämner märks inte i min studie då de 

flesta klasser har två halvtimmesraster per dag. Samtidigt säger barnen att förmiddagsrasten upplevs 

vara för kort och att de inte hinner med att göra det de vill. I studien blir exempel på hur barnens 

handlingsutrymme hämmas konkretiserade. Barnens lösningar på det som påverkar detta kan 

möjligtvis vara metoder som lärare och övriga vuxna i skolan skulle kunna anamma. Lösningarna 

skulle kunna förändra barnens upplevelse av tidsaspekten att inte hinna med att leka eller aktivera 

sig. Möjligen existerar ett underliggande behov av att komma ut eller så är det inte miljöombytet i 

sig utan variationen från en traditionellt stillasittande klassrumsundervisning till att få röra sig som är 

betydelsefull.  Holmes (2012) påtalar att utomhusrasten är en nödvändig del av skoldagen. 

Han påstår att det är en del som har stor betydelse för barns sociala, känslomässiga och 

kognitiva utveckling. I min studies data synliggörs dessa olika perspektiv på utveckling och 

barnen betonar också dem på olika sätt.  

 

Holmes (2012) och Murray et al. (2013) betonar att en säker och väl övervakad rast kan erbjuda  

kognitiva, sociala, emotionella och fysiska fördelar. Barnen lyfter själva fram sitt eget aktörskap 

och handlingsutrymme på flera sätt och med olika ord. Begreppen säker och väl övervakad rast 

kan diskuteras. En fråga jag ställer mig är hur lärares förhållningssätt påverkar definitionen av 

begreppen säker och välövervakad. I observation och samtal tydliggörs det hur vissa lekar styrs 

eller förbjuds. Övervakningen verkar inte handla om att observera vad som sker utan mer 

undanröja möjliga risker. Jag tolkar det som att det sker utifrån avsikten att minimera såväl 

skaderisker som konflikter. Detta förhållningssätt missgynnar vissa former av handlingsutrymme 

som till exempel att få fäktas med pinnar eller att ta av sig jackan när de är varma. Jag menar att 

därmed begränsas också barns utvecklingsmöjligheter.  

 

Barnen uttrycker sig som att de vill bli sedda och att vuxna gärna ska vara med. Överlag menar 

barnen att detta önskade deltagande ska ske utifrån barnens villkor. De vill att de vuxna ska finnas 

som stöd och hjälp, inte som ett störningsmoment. Holmes (2012) och Murray et al. (2013) 
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betonar miljöns betydelse och säkerhetsaspekten ska möjligen tolkas i betydelsen att inga 

obehöriga finns på skolan. De syftar kanske inte på att skapa förbud, ta bort träd eller andra saker 

som skulle kunna ses som farliga på grund av att barn kan klättra upp och ramla ner. Såväl Olsson 

(1995), Kindenberg (2005) som Titman (1994) belyser hur vuxna som är ansvariga för utformning 

och skapande av skolgårdsmiljöer bör tillvarata barns perspektiv under detta arbete. De diskuterar 

att det är barnen som vet hur skolgården används. Om barn och vuxna arbetar tillsammans menar 

författarna att skolgården skulle kunna bli så mycket mer stimulerande utifrån olika aspekter av 

spänning och vila. Där utrymme för såväl vild lek som rekreation ges möjlighet. Deras forskning 

såväl som i denna studies resultat betonar ett varierat innehåll. Inga barn verkar uppleva att de 

saknar något i miljön och de deltagande barnen i min studie nämner just vikten av innehållsmässig 

variation i det som rasten kan erbjuda. Titman (1994) argumenterar för betydelsen av att barn kan 

få möjligheter att vara kreativa, upptäcka och utforska. Viktiga aspekter kring rasten vilka jag 

relaterar till barns handlingsutrymme. En varierad miljö bidrar till en form av handlingsutrymme 

då valmöjligheter finns utifrån intresse. Det innebär även att det finns plats att få vara ifred som 

framkommer i min studie.  

 

Ett av studiens tydligaste resultat är framförallt kring hur flickornas behov av handlingsutrymme 

hämmas. Det visar på en stor skillnad mellan flickors respektive pojkars upplevelser och behov.  

Forskning som Lewis och Phillipsen (1998) gjort har uppmärksammat könsskillnader vid studier 

gjorda i rastmiljö, men då utifrån att yngre barn mer interagerar över könsgränserna än vad äldre 

barn gör.  I  Blatchfords och Pellegrinis (2003) studie visade sig interaktionen mellan pojkar och 

flickor öka framförallt beroende på vilken typ av aktivitet det gällde. Deras studie belyste även att 

pojkar i större utsträckning deltar i stora grupper relaterat till bollspel medan flickor använder 

rasten mer frekvent för att samtala med varandra. Min studie visar resultat som jag inte ser i tidigare 

forskning förutom att det generellt är flickorna som engagerar sig i samtal och förhandlingar 

kring rastens görande. Det överensstämmer med Blatchford och Pellegrini (2003) forskning. 

Pojkarna bara gör och förhandlar enbart i vissa fall då de känner att det behövs kring framförallt 

regler. Deras lösning är annars att ge sig av till någon annan lek, aktivitet eller plats. Resultatet 

pekar tydligt mot att flickorna har ett betydligt större behov av att kunna föra samtal med 

kompisar för att bestämma något gemensamt. Behovet att samtala eller förhandla inbegriper 

framförallt vilka barnen ska vara med. Själva innehållet i vad som ska göras såväl uttalas som 

observeras vara underordnat. Orsakerna till denna skillnad mellan flickor respektive pojkars 

aktörskap relaterat till handlingsutrymme avser studien inte belysa. Fokus är på barnens 

uppfattningar kring det som möjliggör eller skapar hinder för deras handlingsutrymme. Via utdrag 
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ur intervjuer och fältanteckningar synliggörs ovanstående behov då en majoritet av flickorna 

upplever avsaknad i att kunna samtala och bestämma kring vem eller vilka de ska vara med på 

rasten och vad som ska göras. De betonar sitt eget aktörskap i relation till ovan nämnda avsaknad 

samt de lösningar de har. De menar att dessa lösningar skulle kunna ge dem bättre förutsättningar 

än nuvarande situationer. Situationer som i min tolkning skapar hinder för barnens handlings-

utrymme. Detta resultat är inget jag finner i tidigare forskning och denna nya kunskap kan 

generera förändringar för undervisningen. Om barn ges ett reellt inflytande där deras lösningar 

kommer till stånd kan deras efterfrågade handlingsutrymme innebära att andra aktiviteter äger 

rum på rasten. Deras lösningar innebär att förhandlingar redan kan vara avklarade. Får de till 

exempel möjlighet att samtala medan de äter en frukt eller avslutar morgonens lektion skapas  

ett direkt handlingsutrymme där barn kan vara aktörer utifrån de behov de har. De som vill kan 

samtala och förhandla. De barn som redan vet vad de ska göra får en möjlighet till rekreation 

eller att låta rasten starta i deras tankar. Resultatet visar på barnens medvetenhet om vad som 

påverkar och försvårar interaktionen med varandra. De nämner avsaknaden av tid och 

tillåtelse att diskutera.  

 

Tidsaspekter som beskrivs i tidigare forskning relaterar inte direkt till det som barnen i min studie 

nämner. Pytel (2009) redogör snarare för forskning som visar på hur nedskärningar i budget 

har medfört att raster förkortas eller tas bort. I min studie stämmer detta inte alls utan barnen 

har tillgång till två raster per dag. Ibland kan det innebära att den ena rasten får kortare tid 

då barnen ska gå till idrottssalen som ligger en bit bort. Däremot kan jag relatera tids-

aspekten till tidigare nämnd forskning. Pytel (2009) nämner att det finns en trend i att rasten 

tenderar att reduceras. Rastens tidsram förkortas för att ge utrymme för mer lektionstid. 

 

Ett perspektiv utifrån samhälls- och politiska krav kring skolans måluppfyllelse medför att 

undervisning enbart ses som akademiska prestationer relaterat till klassrumsarbete. Dessutom att 

kvantitet går före kvalitet. Att jobba, som barnen ibland benämner klassrumsarbete, tolkar jag som 

möjligt att se utifrån ovanstående perspektiv. Barnens upplevelser är att undervisningen ska vara 

relaterad till jobb och att det gäller att ta tillvara varje minut. De betonar vuxnas normer i betydelsen 

av att jobba klart. Om samtal och förhandlingar kring rasten getts utrymme under fem minuter i 

slutet av dagens första lektion så hade barnens behov av handlingsutrymme kunnat skapas. Barns 

inflytande och delaktighet som betonas i skolans läroplan skulle därmed även få en reell inverkan i 

skolan. Jag tänker även att det existerar en normativ syn på begreppet undervisning, som till stor del 

kan relateras till frågeställningarna ovan. Forskare som Pellegrini och Bohn (2005) redogör för hur 

viktig rasten är för barnens möjligheter att socialisera mer fritt. Möjligheter för lek och social interaktion  
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kan få  utlopp  på ett sätt som inte sker i mer strukturerade och lärarledda sammanhang. Blatchford  och 

Pellegrini (2002) argumenterar för leken som viktig för att skapa sociala relationer, vilka medför en 

förmåga att interagera även i andra miljöer. De betonar att rasten är särskilt värdefull just under grund-

skolans tidiga år där de sätter utvecklingen av sociala relationer i samband med barns akademiska 

framgångar i skolan. Genom att lärare möjliggör det handlingsutrymme som barnen i studien 

efterfrågar skapas en större potential i att rasten kan vara vad Blatchford och Pellegrini (2002) 

beskriver som ett utökat pedagogiskt klassrum. Jag relaterar detta till min studie där barnen belyser 

svårigheter i att kunna fokusera på klassrumsundervingen. De upplever att tankarna är någonstans 

och rasten hägrar.  

 

Evans & Pellegrini (1997) nämner hur barn fokuserar samt har förväntningar på rasten istället för 

att engagera sig för det som lärare vill att de ska göra. De betonar barns aktörskap i möjligheten 

att kunna välja vad barn själva vill  göra. Rasten innebär enligt dem ett mer underhållande och 

fascinerande  alternativ  än  vad klassrumsarbetet erbjuder. Resultaten i min studie visar att rast-

verksamheten kan erbjuda möjligheter till lek och aktivitet, vilket även Evans & Pellegrini (1997) 

redogör för. Dessa lekar och aktiviteter är i allmänhet bestämda av barnen själva och omfattar 

spontan, oftast ömsesidig och interaktion. De skapar samtidigt utrymme för fysisk aktivitet. 

Studiens resultat visar på dessa aspekter. men belyser även de orsaker som får konsekvenser av att 

vara hämmande för barns handlingsutrymme. Konsekvenser som får en stor påverkan på såväl 

lekarnas och aktiviteternas spontanitet som interaktion.  

 

Rastens möjligheter att vara med andra efter eget val av såväl innehåll  som grupp upplevs  

som tillfredsställande av barnen. Den sociala samvaron i betydelsen av att befinna sig i rast-

miljön med andra men ändå ha möjlighet att låta bli att leka i grupp syns också under 

observationer. Vissa barn är nöjda med att vara själva. De kan aktivera sig i tanke och 

handling utan påverkan av andra men ändå ha möjligheten att observera vad andra gör. Inga 

av barnen verkar känna sig tvingade att leka med andra. Det varken uttrycks i intervjuer 

eller synliggörs vid observationer. Det finns något barn som nämner utanförskapet, 

framförallt i relation  till  att kompisarna  rör  sig  för snabbt men även utifrån den egna 

upplevelsen att inte ha någon att leka med. Några barn går ibland runt själva under rasten. 

Några få säger sig inte ha någon att vara med men för det mesta så säger de att de vill göra 

så. Detta kan relateras till Blatchford och Pellegrini (2003) som i sin forskning ser att yngre 

barn lägger mer tid på att leta efter olika sätt att interagera med andra. Utifrån min tolkning 

finns det också ett behov hos dessa barn att observera vad de andra. Det innebär inte alltid 
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att barnen för den skull vill vara med i de olika lekarna eller aktiviteterna. Genom att 

observera kroppsspråk och mimik tolkar jag också det som att dessa barn är fullständigt 

nöjda med att ha detta handlingsutrymme under rasten. Det kan finnas ett vuxen-perspektiv 

kring lärande som tenderar att normativt värdera leken vilket även Öksnes (2005) nämner. 

Ett perspektiv som får innebörden att vuxna tror att alla barn vill leka, röra sig och interagera 

hela tiden. Det kan medföra att vuxna känner en oro för barn som går själva under rasten 

och i vissa fall också en styrning mot att aktivera dem i att leka och interagera.  

I min analys framkom även ett tydligt perspektiv på utemiljön utifrån barnens tankar. 

Barnen berättar om träden som betydelsefulla och det syns även i observationer. Det satsas 

ofta avsevärda summor av skolors budget för inköp av dyra, fasta lekredskap.  Kanske för 

att vuxna anser att det behövs för barnens utveckling, men för barnen i studien ges dessa 

redskap mindre betydelse. Ofta kan det bero på att dessa fasta föremål inte inbjuder till 

någon större kreativitet och fantasilek, men även att de blir upptagna. Många redskap av 

detta slag erbjuder inte möjlighet att användas av så många barn i taget, vilket barnen själva 

även uttrycker. Visst finns det möjlighet att vara flera barn på en gunga, men generellt 

upplevs det  finnas regler som bestämmer antal och hur redskapet ska användas. Oavsett så 

fyller dessa objekt en funktion och ger fler möjligheter utifrån barnens perspektiv. Vad som 

är en svårighet för flera skolor är att regler och riktlinjer försämrar möjligheterna att vidga 

rastverksamheten  genom  att ha tillgång  till  mobila  lekföremål  som t ex lastpallar, brädor, 

rör eller nerfallna träd. Som nämns tidigare i studien, så blir spår av lek synliga varje 

morgon.  Dessa  spår beror på de mobila  redskap som finns och som i barns händer kan ta 

formen av i stort sett vad som helst. Internationell forskning av bland annat Pellegrini (2005) 

och Holmes (2012)  pekar på en utveckling mot att rasten får mindre och mindre betydelse 

och utrymme utifrån beslutsfattande vuxnas perspektiv. Enligt dem har rasten till och med 

plockats bort helt från vissa skolor. Studiens resultat motsäger den trenden eftersom barnens 

perspektiv belyser hur stor betydelse skolans rast har för dem. Eftersom studien inte har 

fokuserat på hur rektor tar beslut angående rastens omfång, vilket Skolverket (2019) menar 

ligger på rektors ansvar, avser studien inte heller att synliggöra det perspektivet. Under 

studiens gång har dock inga explicita dokument eller tal om minskad rasttid förekommit på 

den skola där studien genomförts.  

 

Barnen nämner inte de rastaktiviteter som planeras och erbjuds under förmiddagsrasten fyra 

dagar i veckan om inte frågor  ställs specifikt riktad mot just rastaktiviteten. Resultatet går 
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inte att generalisera på övriga skolors rast. Barns olika upplevelser av rastaktiviteter är 

säkerligen beroende på aspekter som utemiljön i övrigt, rastaktiviteten i sig och 

förhållningssätt samt engagemang från ansvariga lärare. Resultatet belyser även intressanta 

aspekter relaterat till hur barnen önskar att de vuxna som befinner sig i  rastverksamheten 

ska agera. Barnen vill bli sedda men samtidigt inte störda. De vill även att vuxna  ska visa 

intresse och vara med och leka om barnen själv önskar det. Utifrån citatet som redogjorts 

för tidigare (s. 54) där Elin uttalar sin bestämda uppfattning kring vuxnas deltagande och 

hur det möjliggör för leken att såväl starta, bli synlig och växa i deltagande kan vi se hur 

vuxnas normer versus barns normer inte alltid överensstämmer. Vuxnas normer och deras 

syn på sitt uppdrag under rasten fokuserar på andra saker än vad barnen uttalar. Det blir 

tydligt under de deltagande observationer som genomförts då få vuxna deltar i barns lek 

och mer tar en mer övervakande position. Barn som aktörer och att de ges handlings-

utrymme kan uppenbarligen innebära både närvaro som frånvaro av vuxna ur barnens 

perspektiv. I denna betydelse tolkar jag det som att de vuxna blir redskap för att barnen ska 

kunna få handlingsutrymme att leka eller aktivera sig på det sätt de vill. Framförallt när det 

gäller aktiviteter som är beroende av fler deltagare. I takt med att begrepp som rastaktiviteter 

och rastverksamhet börjar användas mer  förekommande i diskursen kring skolans rast och 

barn samt att fler lärare har rasten som en del av sin tjänstgöring och undervisning kan barn 

ses som ”being” och deras perspektiv få större utrymme. Elin och andra barn som uttrycker 

en önskan om att vuxna ska delta betonar just hur leken kan starta, synliggöras för andra 

och växa, Det är tydligt att det är betydelsefullt för barnen. Deras behov tolkas som att få 

möjlighet att leka leken. Ett vuxet synsätt kan istället innebära att ta ett lärandeperspektiv 

med fokus på att barn ska träna på att fråga varandra om de vill vara med och leka. De 

vuxna verkar utifrån barnens perspektiv ses som  roliga att vara med om de leker på barnens 

villkor. Barnen menar även att vuxna kan vara en bidragande faktor i att utveckla och göra 

leken  synlig. Barnen slipper därmed fråga och förhandla. Konsekvensen blir att aktiviteten 

eller leken kan genomföras och risken att få ett nekande svar från de som de annars fått 

fråga undviks. Studiens resultat visar också hur rätt Elin har i sitt uttalande då min 

delaktighet vid dessa tillfällen alltid medförde att flera barn upptäckte aktiviteten. Det kan  

möjligtvis bero på mitt engagemang, storlek och sätt att röra mig men det är fullt möjligt att 

det beror enbart på att jag är vuxen. Som observatör under studien har mitt deltagande i 

lekar varit vanligt förekommande men även utträde ur dem för att observera vidare. Leken 

fortsatte alltid även vid de tillfällen jag som observatör lämnade den. Det visar även att 

behovet av att antingen få stöd i leken, att sätta igång en lek eller att utöka antalet deltagare 
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i leken med någon vuxens  hjälp är betydelsefullt. Det ger barnen möjlighet att kunna agera 

utifrån det handlingsutrymme de eftersträvar. I relation till den erbjudna rastaktiviteten 

innebär barnens egeninitierade aktiviteter större handlingsutrymme. Även med vuxet stöd 

för egen lek ger att större inflytande för att utveckla och förändra villkoren i lek och 

aktivitet.  

En del av tidigare forskning som lyfts fram fokuserar på kognitiva aspekter och lärande i 

olika former: Dessa påverkas också av den tidigare nämnda  trenden  i att skära ner på rasttid 

för att fokusera  på akademiska studier. I min studie ser jag inte någon sådan tanke hos de 

vuxna. Jag kan däremot se en utvecklingspotential i att använda det som sker på rasten i 

undervisningssyfte riktat mot olika ämneskunskaper. Barnen vill ofta inte gå in efter rast 

och i vissa fall är de helt enkelt inte medvetna om att det är dags att gå in. De uttalar sig  

dels kring upplevelsen av att inte hinna leka  klart  samt  att de i vissa  fall  är fullt uppslukade 

av det som sker att tid glöms bort. Ibland blir kravet att gå in till nästa lektion underordnat 

den lek eller aktivitet som försiggår. Motivation som en inre faktor hos varje barn och 

individens vilja att fortsätta och uppnå ett mål som de satt upp själva verkar vara oerhört 

viktigt. Detta skulle kunna tas till vara genom att undervisning i till exempel matematik 

eller teknik förflyttar sig utomhus till byggandet i snön som nämnts i ett utdrag av 

fältanteckningarna. Barnen visar både genom tal och genom handlingar en förmåga att sätta 

upp mål under rastverksamheten. Deras förmåga att hitta vägar för att nå dem råder det 

ingen tvekan om, i alla fall när deras aktörskap och handlingsutrymme ges plats. 

 

9.1.2 Studiens resultat i relation till barndomssociologiska 
begrepp 
 

Den tvekan eller osäkerhet som utifrån flickornas perspektiv uppstår beroende på en upplevd 

avsaknad av handlingsutrymme har de också flera adekvata lösningar på. De nämner hur 

möjligheter för handlingsutrymme ur deras perspektiv saknas. I klassrummet ska det vara tyst och 

de menar att de inte får tillfälle att samtala kring rasten. De berättar om hur de på olika sätt 

försöker skapa handlingsutrymme genom att viska till varandra när de hämtar saker i sina 

lådor. När det är dags att gå ut på rast så anser barnen att det borde finnas möjligheter att 

prata i korridoren medan de klär på sig. De upplever inte att detta handlingsutrymme finns 

eftersom vuxna vill att de ska skynda sig ut. Ur ett delaktighetsperspektiv är det angeläget att 

barnen, enligt såväl James & Prout (1997) och Lee (2001), ses utifrån att de har en egen 

förmåga att agera och med eget handlingsutrymme. Lee (2001) och Trondman (2013) 



74  

betonar barn som ”being” och menar att barnet är en människa bland människor och kapabel 

att agera och tänka själv. Barnens perspektiv är samstämmigt i betydelsen att alla flickor i 

årskurserna 1-3 ger uttryck för behovet  av att samtala och bestämma vad som ska ske innan 

rasten startar. Pojkarna verkar inte ha samma behov utan blir generellt aktörer direkt. De 

kan också förhandla men väljer ofta lösningar där aktiviteten är viktigare än förhandlandet. 

De skapar sitt eget handlingsutrymme, även om de blir påverkade av andra. De finner en ny 

plats, något annat material eller andra kompisar. Lek och aktivitet är viktigare och utifrån 

begreppet ”being” går pojkarna mer sin egen väg än vad flickorna gör. Det får betydelsen 

att flickorna fokuserar mer på grupp och innehåll än det faktiska görandet som pojkarna 

eftersträvar.  

 

Vad som är intressant att ställa sig är ju frågan varför denna skillnad existerar. Är det en social 

reproduktion som påverkas av samhällets normer, värderingar och kategoriseringar av 

begreppen pojke respektive flicka? Är omhändertagande, förhandlande och solidaritet aspekter 

som mer tillskrivs begreppet ”att vara flicka” än ”att vara pojke”? Jag finner inte någon annan 

forskning som studerat detta eller visar på något resultat som belyser denna skillnad. Min 

tolkning är att det existerar ett annat behov hos flickorna i att få tillhöra och att få vara med någon 

specifik kompis eller grupp än vad pojkarna uttrycker. Pojkarna verkar ha relationer som gör att 

de ofta leker eller aktiverar sig antingen med samma kamrater i konstellationer av 2-3 barn eller 

i stora grupper som till exempel på fotbollsplanen där det finns regler för spelets gång. Flickorna 

umgås eller har en vilja att umgås i större grupper men de tenderar att förhandla mycket mer. 

Det kan bero på dels en solidaritet i att låta alla i gruppen få tycka till men också ett behov att få 

bestämma. Studiens resultat visar ett flertal gånger hur det får innebörden att aktiviteter avstannar 

under förhandlingsprocesser. Flickornas hantering av sitt aktörskap leder flera gånger till att 

konflikter uppstår vilket får till följd att den tänkta leken eller aktiviteten inte sätter igång alls.  

Genom tolkning av det som sägs och görs blir det synligt att flertalet barn vill fortsätta med 

aktiviteten men ändå väljer att stanna upp, Det sker även om det bara är två i gruppen som 

förhandlar. Konsekvenserna för de barn som avstannar utan att de är direkt inbegripna i 

samtal eller förhandling blir ofta upplevelsen av att inte hinna leka klart. Det blir synligt att 

det i högre grad sker när flickor som upplevs ha högre status i betydelsen popularitet 

förhandlar. Dessa barn är oftast drivande i leken och i vissa fall bestämmer de också scenariot 

för leken. Det leder till att de övriga barnen blir  tveksamma i hur de ska agera varpå de istället 

står stilla och väntar. 
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En del av studiens resultat betonar de saker som barn upplever påverka deras möjligheter under 

och inför rasten, men säkerligen också efter rastens slut. Möjligheten att vara inne på rasten finns 

inte utom för den ena förskoleklassen som har  rast på väldigt  varierade  tider och ibland 

inomhus. Som nämnts tidigare lyfter heller inget av de barn som går i den klassen fram ett behov av 

att förhandla eller diskutera samt att ingen tvekan kring igångsättande av aktiviteter syns hos dessa 

barn vid observationer. Undervisningen i förskoleklass ser generellt inte ut som i skolans traditionella 

undervisning. Såväl innehåll som metoder varierar och kanske är det just variationen där 

undervisningen i förskoleklass låter barnens egna aktörskap och handlingsutrymme få betydligt mer 

plats som möjliggör barns agerande. Förskoleklassens varierade undervisningsformer kan ge barnen 

en större känsla av att vara ”being” än ”becoming”. Undervisningen verkar även ge mer utrymme för 

lek, samtal och mindre statiskt sittande på en stol än i klassrummets kontext. Betydelsen av detta kan 

vara stor eftersom barnen varken nämner eller verkar uppleva det behov som flertalet av de äldre 

flickorna betonar. 

 

Forskning som belysts tidigare i studien visar på hur skolgårdar påverkas av vuxnas säkerhetstänkande 

och hur andra platser som har betydelse för barn i dagens samhälle tycks försvinna. Studiens specifika 

skolgård har gått en annan väg. Här finns möjligheter att klättra och utmana sig i alla fall till en viss 

gräns. Framförallt ger skolgårdens utformning utlopp för flera perspektiv på lek att ta plats. Plana ytor 

med  tillhörande  lekplats och  bollplan,  som forskning lyfter  fram  som vanligast  i t ex USA, inbjuder  

inte  till  alla  dessa varianter.  Det gör också att leken hämmas och barns utveckling likaså. I studiens 

resultat blir det tydligt att den stora grusplanen normativt enbart är en fotbollsplan. Den används inte 

till något annat av barnen själva och endast ett observationstillfälle visar på andra möjligheter vid en 

erbjudande rastaktivitet.  En rastmiljö utan träd och andra naturföremål ställer stora krav på barns 

sociala, känslomässiga och kognitiva utveckling. De behöver i så fall stöd av personal där barn och  

vuxna  tillsammans är medskapare och medaktörer i den sociala värld de befinner sig i vilket såväl 

Corsaro (2015) och Halldén (2005) betonar. Den sociala världen kan innebära att vuxnas och  barns 

perspektiv samt erfarenheter kan mötas i en gemensam delaktighet. Då kan kreativitet uppstå snarare 

än reproduktion av samma aktiviteter.  Där kan barns inflytande beaktas och av barnen själva upplevas 

som reellt. 

 

Barnen lyfter fram aspekter som uttrycker en önskan av att vilja vara inomhus men de allra flesta 

reflekterar som tidigare nämnts vidare i denna tanke. Barnen säger att det trots allt förmodligen är 

bättre att vara utomhus. De menar att det finns  mer att göra utomhus och att inomhusmiljön 

upplevs som mer styrd. Inomhus finns till exempel få eller inga leksaker för de äldre årskurserna och 
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det finns regler som till exempel säger att de inte får springa. Det är bra att vistas  utomhus av 

flera anledningar, men är det ett medvetet val av vuxenvärlden att styra rasten dit? Det krävs fler 

vuxna om barnen ska vara inne, i betydelsen av att övervaka barnen på de platser de befinner 

sig, vilket kan vara en orsak till att rasten styrs i att enbart vara förlagd utom-hus.  Barnens  

uppfattningar  om att de vuxna  inte  är ute på rast för att de ska planera  är intressant  men  

troligtvis inte  alltid  överensstämmande  med vad vuxna verkligen gör. Vuxna behöver sin rast 

för att dra sig undan, sitta ner, andas ut och ta en fika men barnen har sällan denna möjlighet under 

rastens utomhusförlagda tid. Det ska sägas att denna skolas rastmiljö ger betydligt fler möjligheter 

att dra sig undan på än på flera andra skolor som jag besökt. Samtidigt blir  rasten  inte mindre 

påverkad av vuxnas regler eller förhållningssätt. Ett förhållningssätt till rasten som får innebörden 

av vuxna kan ta ett övervakningsperspektiv, vilket kan få negativa konsekvenser för de barn och 

aktiviteter som behöver rasteverksamheten som en distans från vuxenvärlden.  

 

Holmes (2012) uttalar sig att forskning som behöver bedrivas ska riktas mot tidsaspekter kring 

hur mycket rast barn behöver. Min studie visar på andra parametrar som påverkar tiden. 

Forskning som enbart fokuserar på att undersöka när barn leker mer aktivt och när de tröttnar, i 

avsikt att medverka till någon form av riktlinjer för hur mycket tid barn i allmänhet behöver till rast 

utan att undersöka andra orsaker som såväl möjliggör som förhindrar igångsättande av rastens  

verksamhet känns i mitt tycke som en snäv väg att utforska. Ett barndomssociologiskt perspektiv 

på barn och barndom innebär att vuxna erkänner barnen som aktörer i den värld de befinner sig 

i. Orsaker till att detta erkännande inte blir reellt kan till exempel uppstå då skolor skapar ramar och 

struktur i form av regler.  

 

Då barn generellt inte får möjlighet att spendera rasten inomhus är det svårt att få veta om 

forskning av Evans & Pellegrinis (1997) och Blatchford, Pellegrini & Baines (2015) skulle vara 

giltig på denna skola. I ovan nämnda författares forskning finner de resultat som belyser att 

barn,  om de får  valmöjlighet,  hellre  stannar  inomhus  på rasten.  Barnen  spenderar då sin fria 

tid under rasten med mer stillasittande aktiviteter som att läsa, spela dator- eller brädspel, lyssna 

på musik eller bara samtala. På skolan där min studie är genomförd ges inte barn den 

möjligheten och kanske det är orsaken till att de inte heller nämner behovet mer än att det skulle 

vara bra att kunna välja när det regnar eller  är kallt.  Om de haft erfarenheter av inomhusrast så 

kanske de skulle talat om den formen av rast mer än vad som framkommer i min studie. Eftersom 

barnen talar om att de är nöjda med de möjligheter som denna skolas rastverksamhet erbjuder så är det 
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min tolkning är att det är mycket möjligt att de ändå skulle valt att vara utomhus. På skolan där 

studien gjorts är de äldsta  barnen 9-10 år och det finns  en klar möjlighet att delar av resultatet 

blivit annorlunda om det funnits äldre barn att intervjua och observera. 

 

Vissa  barn älskar att spela  fotboll, leka jagarlekar eller röra sig på andra  sätt. De allra  flesta  

barnen i studien pratar dock inte alls om just att röra sig och få  luft  när  deras perspektiv 

efterfrågas och får vara i fokus. Under observationer syns att ett fåtal barn är ivriga  deltagare i de flesta 

rastaktiviteter som erbjuds. För de barnen kan rastaktiviteterna skapa möjligheter utifrån behovet att få  

vara nära en vuxen men även att vilja aktivera sig direkt. I rastaktiviteten finns  det ofta regler och ramar 

som styrs av en vuxen. För en del barn är detta det ultimata valet under rasten, oavsett aktivitetens innehåll. 

Några barn startar också många gånger sin rast genom att delta i rastaktiviteten för att senare gå ur den. 

Det kan vara så att samtidigt  som de barnen deltar så har de en förmåga att observera och få en överblick 

var andra befinner sig. De ser vad som sker på andra platser och kan sedan göra ett aktivt val när de 

noterar något som är mer lockande än rastaktivitetens innehåll. 

 

Lärare och övrig personal på en skola är maktfaktorer i barnens berättelser och denna makt 

kan användas positivt. Makten kan vara en yttre faktor som bidrar till en rast som mer uppfyller 

barns perspektiv på hur de önskar att en vuxen ska vara. Detta är ytterligare en aspekt som kan ge  

barnen ett större inflytande och en reell  delaktighet  i skolan. Rastverksamheten kan innebära ett 

ännu större handlingsutrymme och en förändrad syn på barn som aktörer. I studien nämns två 

vuxna vid namn. Inte som att de betonas som bättre eller skickligare lärare utan enbart utifrån sitt 

förhållningssätt till barnen under rasten. De deltar  aktivt i  leken och tvingar  sig  inte  in eller stör 

i barnens aktiviteter. De interagerar verbalt, med kroppsspråk och mimik samt rör sig över större 

ytor än flera andra. Detta  blir synligt även under observationer. De två lärare som omnämns är 

också de som oftast öppnar redskapsbodarna där cyklar och övrigt lekmaterial finns. När barnen 

betonar hur de vill att vuxna ska agera på rasten så visar sig återigen skillnaden mellan barns 

perspektiv och  vuxnas perspektiv även om det finns  undantag som  redogjorts för tidigare. De 

vuxna verkar se det som sin uppgift att observera barnen för att kunna förhindra att konflikter 

uppstår. Genom att vuxna utgår från de resultat som belyses i denna studie skulle andra 

möjligheter öppnas. Ett vuxet perspektiv skulle kunna möta barns perspektiv där ett 

större intresse för barnen och deras aktivitet visas. Vuxnas interaktion och deltagande i leken kan 

ske utifrån barnens synsätt. Innebörden av detta synsätt skulle kunna såväl främja som förebygga 

det som sker under rastverksamheten. Vuxna kan även få syn på andra perspektiv av barns 

behov och utveckling av olika förmågor.  
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Tidigare nämnda fältanteckning som redogör för barnens uppfattning kring att jackan måste vara 

på visar på exempel av skolans explicita regler. Regler som kanske inte diskuteras utifrån  barns  

perspektiv och bara bestäms av vuxna. De explicita regler som finns i skolans värld är i flera fall 

många och ibland kanske inte helt nödvändiga. Utifrån svaren vid intervjuer och samtals-

promenader så tolkas det som att barns perspektiv sällan eller aldrig blir en reell del av 

framtagandet och revideringen  av de regler  som villkorar dem. I skolan ska barnen ges möjlighet  

att lära och utveckla sina förmågor  utifrån  skolans  läroplan och övriga  styrdokument. Kanske 

vissa av dessa regler krockar med de förväntningar som vuxenvärlden har på barn i övrigt. Barn 

förväntas ta ett ökat ansvar. Ibland utan att ha utvecklat förmågan att kunna göra det ännu. I fallet 

med jackan så är min tolkning att regeln inte är förklarad eller diskuterad kring utifrån barnens 

delaktighet och inflytande. Möjligheten finns att skolor skapar regler för att slippa diskussioner 

eller förhandling. Det kan finnas en rädsla för att barn inte ska kunna hantera att avgöra om de 

behöver jacka eller ej. En rädsla som kanske bottnar sig i normer men som också kan bero på 

att vårdnadshavare får makt att påverka. De kan ställa krav varpå den kompetenta och 

professionella läraren inte lyfter sin kunskap i bemötandet av dessa krav. Barns perspektiv får 

möjligen stå tillbaka när skolans vuxna inte använder vetenskapligt grundade förklaringar till 

varför det kan vara passande att barnen  ges möjlighet att få ta egna beslut och därmed även få 

syn på möjliga konsekvenser. Är det utifrån ett vuxenperspektiv regeln kring jackan uppkommer 

där vuxna helt glömmer  bort att barn rör sig på andra sätt än dem? Vuxnas upplevelse av att det 

är kallt samtidigt som de är mer eller mindre statiska i sitt rörelsemönster då de övervakar eller 

observerar barn är ju ofrånkomligen inte samma upplevelse som barnen får när de till exempel 

springer runt, dansar, rullar klot av snö, jagar varandra, spelar  fotboll  eller klättrar. 

 

Såväl Corsaro (2015) som Halldén  (2003) betonar vikten  av att se hur  barn lever  sina  liv   i 

de samhällsinstitutioner där de befinner sig i. Skolan som styrs  av vuxna  påverkar  på  flera olika 

sätt de barn som vistas där. Studien bidrar med insikt och kunskap kring hur barn själva  talar  

och tänker om denna styrning i relation  till  skolans  rast. Studiens fokus på att genomföra en 

undersökning med, för och om barn har gett ett resultat som kan ge möjlighet att påverka och 

förbättra  barns villkor. Barn kan erhålla större handlingsutrymme  vilket även kan generera en ökad 

förståelse för deras tankar och  behov. Genom att konsekvent ta ett barnperspektiv utifrån 

rasten som kontext har studien synliggjort nya dimensioner av skolans rastverksamhet. Studien 

har medverkat till att synliggöra hur barn möjliggör sina egna aktiviteter i förhållande till tid och 

rum även inom skolans  ramar. Detta argumenteras som betydelsefullt av Halldén (2003). 

Halldén (2003) diskuterar skillnaden mellan begreppen  barnperspektiv  och  barns perspektiv. 
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Barnperspektiv innebär att sträva efter att se barns villkor och agera med barns bästa för ögonen, 

där en vuxen såväl  företräder samt  tolkar för  barnen.  Denna studie har haft som avsikt att ge 

utrymme och fokus för barns perspektiv. Enligt Halldén innebär detta att ha som mål att fånga 

barnets egen kultur där barnen själva lämnar  sitt  bidrag  till  studien. Det vill säga att barns faktiska 

åsikter och deras uttryck ges  utrymme.  Studiens  hela  process,  från fältobservation ett till avslut, 

har betonat vikten av att  barnperspektivet  inte  enbart  fokuserat på barnens röst utan även av 

analyser där barn är i fokus, vilket Halldén (2003) även påtalar som betydelsefullt.  

 

En del forskare (Corsaro, 2015, Halldén, 2003, 2005, Elvstrand, 2009 och Trondman, 2003) 

menar på att barns inflytande i verksamheten och deras möjlighet att påverka verksamheten är 

liten. Löfdahl (2004), Holmes (2012) och Bishop & Curtis (2001) påstår alla att barn såväl 

utvecklar sin egen lek som att de själva utvecklas i leken. Samspelet som kan uppstå under 

rasten bör betraktas som en bidragande faktor till denna utveckling.  Löfdahl (2004) betonar 

just att de vuxna både lyssnar, samtalar och leker med barnen för att förutsättningar ska 

kunna ges. Leken kan vara avgörande för barns utveckling och det krävs kunskap och 

förståelse bland pedagoger för att lyfta möjligheterna och värdet av leken. Möjligheter för 

barn att lära sig att leka kan enligt Löfdahl (2004) vara avgörande för att förbereda sig för 

det fortsatta livet. Rastens pedagogiska rum kan med goda förutsättningar bidra till att lek 

och samspel kan ge barn verktyg för att utveckla skilda förmågor som berör såväl 

socialisering, språk, kognition, emotion, motorik, problemlösning, fantasi  som kreativitet.  

 

9.2 Sammanfattning 

Som helhet visar studiens resultat att barnen är nöjda med stora delar  av sin  rast vad det gäller 

utemiljö och möjligheter till att socialisera utifrån de valmöjligheter som de upplever existera.  

Vad som tydliggörs är skillnader i hur pojkar respektive flickor väljer att hantera sin rast. Pojkar 

mer agerar  utifrån  handling  och flickor  mer  utifrån  förhandling.  Rastaktiviteter, som tidigare 

belysts som ett växande  fält  för  skolor  och som uppdrag  för  lärare,  verkar inte vara något 

som barnen själva betraktar som viktigt  i rastens  sammanhang. Vad det beror på kan vara värt 

att forska vidare kring. Utifrån barnens perspektiv  så  är deltagande i någon form av vuxenledd 

rastaktivitet  beroende  på dels  lust  till  aktiviteten  i sig  samt om kompisarna  de vill  vara med  

också deltar. 

 

Barnen,  generellt  flickor,  lyfter  fram aspekter som villkorar  rasten i form  av möjligheter  att 
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diskutera och bestämma vad som ska göras på rasten  samt  med  vem  eller  vilka detta ska göras 

tillsammans med. De kommer även med konkreta lösningar  utifrån  sina perspektiv, vilket vuxna 

skulle kunna  ta  till  sig  i  arbetet  med  demokratiuppdraget i skolans  styrdokument. 

 

Barnen talar om och ger en gemensam bild kring hur de önskar att vuxna ska agera under skolans 

rast. Förhållningssättet som lyfts fram genom att barnen  i flera  fall  nämner  två lärare och deras 

sätt att agera  under  rasten är ytterligare  en aspekt som vuxenvärlden  kan ta till  sig  och 

reflektera  kring. Vikten av studiens barnperspektiv utifrån barnen som aktörer med ett eget 

handlingsutrymme kan inte nog betonas. Intagande av  ett  sådant  perspektiv  har både givit  

barn en framträdande roll  men även  bidragit  till  att utmana och få syn  på andra aspekter  av 

rastens  villkor   än ett vuxenperspektiv kan anta. Löfdahl (2004), Holmes (2012) och Bishop 

& Curtis (2001) påstår alla att barn såväl utvecklar sin lek som utvecklas i leken. Samspelet 

som kan uppstå under rasten bör betraktas som en bidragande faktor till denna utveckling.  

Löfdahl (2004) betonar det betydelsefulla i att vuxna både lyssnar, samtalar och leker med 

barnen för att förutsättningar ska kunna ges. Leken kan vara avgörande för barns utveckling 

och det krävs kunskap och förståelse bland pedagoger för att lyfta möjligheterna och se 

värdet av leken. 

 

Jag vill avslutningsvis referera till Öksnes (2003) som påpekar vikten av att förstå och hitta 

mening i barns lek då de diskurser som dominerar mer utgår  från  en  lekpraktik  med perspektiv 

på lek som lärande. För mig innebär det också att denna studies resultat kan bidra till en utveckling 

eller förändrad syn på rasten. Rast kan ses som en del av undervisningen där barns och vuxnas 

perspektiv får ett gemensamt utrymme i möjliggörandet av en pedagogisk rast som ses som 

utvecklande där barns handlingsutrymme ges svängrum. Rasten kan även ses som en frizon där 

barns fria tid i en institutionaliserad miljö kan få mer utrymme. Jag menar att vår syn på begreppet 

undervisning bör ses ur ett bredare perspektiv där formellt styrda aktiviteter och det informella 

lärandet båda behöver ges spelrum. Det handlar också om att lärare behöver reflektera kring och i 

kollegiala sammanhang diskutera sin pedagogiska grundsyn relaterat till synen på barn och på 

lärande. Rasten är inte något ämne och har därmed ingen kursplan, men om vi tror att lärande och 

utveckling ändå kan ske så borde mer fri tid skapas under skolans rast. En rast där vuxna mer agerar 

utifrån barns perspektiv på de vuxnas roller under rasten och där synen på konflikter förändras. 

Där ett främjande arbete fokuseras kontra att stå och iaktta för att vara beredd på konflikter som 

förväntas uppstå.  Då möjliggörs en rast som ger utrymme för såväl barns aktörskap och 

handlingsutrymme i en meningsskapande kontext. 
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9.3 Varför etnografi? 
 

Genom valet att använda etnografi och metoder för att producera kvalitativa data anser jag att 

denna studie bidragit till ny förståelse, insikt och kunskap kring barns perspektiv på skolans rast. 

Förhoppningsvis ser läsare av denna studie också värdet av att undersöka barns vardagsvärldar. 

Etnografi har sina rötter i socialantropologi, sociologi och etnologi  men  under  senare  år används 

även etnografi inom utbildningsvetenskap och pedagogik. Däremot studeras barns och ung-

domars rörelser i tid och rum relativt sällan i skolans vardag. Utifrån den kunskap som jag hade 

vid ingången till denna studie bedömde jag det som att etnografin var den forskningsansats som 

dels skulle matcha studiens syfte och frågeställningar bäst. Jag ansåg även att en etnografisk 

forskningsansats innebar ett sätt för mig själv att utvecklas. Den skulle möjliggöra att jag erhöll 

ny kunskap och lärde mig mer om barns egna upplevelser av skolan som institution. 

Utifrån framförallt syftet, frågeställningarna och för att få syn på barns perspektiv valdes metoder 

för att producera kvantitativa data bort. Denscombe (2014) säger att det valet är passande för 

etnografiska studier som framförallt associeras till kvalitativa metoder. Om jag skulle välja  

att genomföra  en liknande undersökning igen och på en skola med äldre barn så skulle det kunna 

vara möjligt att utgå från en kvantitativ metod via  en enkät. Avsikten med det förfarandet är att 

designa en förstudie för att synliggöra intressanta forskningsfrågor som skulle kunna 

problematiseras och undersökas vidare.  

 

I genomförandet av studien har jag som deltagande observatör låtit mig svepas med i mötet med 

barnen under skolans rast. Mitt lustbetonade intresse för möjligheterna av att genomföra fält-

observationer under studien medförde att det under genomförandets början fanns  tankar på att 

göra en komparativ studie. Min tanke var att två olika skolors raster skulle fokuseras och resultat 

jämföras. Efter någon veckas fältobservationer kom jag till insikt om att materialet skulle bli för 

stort för att såväl hantera som att redogöra för i en magisteruppsats. Förklaring gavs till den ena 

skolans rektor samt tacksamhet för att ha fått tillträde men att materialet skulle bli alldeles för stort 

för mig att hantera. Rektor förstod och erbjöd mig samtidigt möjligheten att återkomma för att 

bedriva framtida studier. Även om den genomförda studien avgränsats till en skola har det funnits 

ett stort material att bearbeta. Ett material som innehåller ytterligare aspekter som skulle vara 

intressanta att utforska vidare i ett annat sammanhang.. 
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I förhållande till  forskningsetiska  principer samt till användandet  av etnografi  som forsknings-

ansats bör det anses att jag som forskare förhållit mig professionellt. Vad som kan diskuteras 

utifrån ett forskningsetiskt perspektiv är att barnen själva inte blivit tillfrågade att delta i de 

deltagande observationerna utan endast för att få samtycke från dem och deras vårdnadshavare 

för att genomföra intervjuer och samtalspromenader. Denna tanke slog mig inte förrän i efterhand 

men jag kan inte se hur denna form av studie skulle kunna möjliggöras om alla barn och 

vårdnadshavare skulle tvingas att lämna samtycke för att studiens deltagande observationer skulle 

vara möjliga att genomföra. Om så enbart ett fåtal vårdnadshavare skulle säga nej så påverkar 

deras barn det som sker på rasten oavsett om jag som observatör inte observerar just dem. 

Användandet av diktafon under observationstillfällen har endast gjorts vid några tillfällen 

och enbart för att spela in korta reflekterande tankar. Diktafonen har aldrig använts intill 

några barn eller med namngivande av barn. I min roll som deltagande observatör har jag varit 

noggrann med att inte störa barnens lek eller aktivitet. Istället har jag agerat varierat med närhet 

och distans beroende på barnens eget interagerande med mig. Möjligtvis har någon av de vuxna 

upplevt att det varit besvärande att ha en observatör där även om studiens syfte inte inneburit 

att observationerna direkt fokuserat på dem. De lärdomar jag tar med mig är att utveckla  

förmågan  att avgränsa  mig. Jag behöver hantera min iver och vilja att undersöka för mycket. Jag 

har fått insikt i att jag själv definitivt kan vara en bidragande faktor till att materialet och data 

blir för omfattande, vilket  en studie inte  alltid  gynnas av. Min förhoppning är givetvis att de 

många timmar jag lagt ner under studiens gång medverkar till att studiens resultat diskuteras 

kollegialt och reflekteras kring. Jag önskar att rasten studeras vidare som en betydelsefull del 

av barns vardag och som en naturlig  del i skolors kvalitetsarbete. 

 

9.4 Förslag till fortsatt forskning 

Även om barns perspektiv blir alltmer vanligt att utforska i pedagogiska och utbildnings-

vetenskapliga studier så anser jag att forskningen kan vidareutvecklas ännu mer genom olika 

ansatser.  Med fördel fokuserat på fritidshemmets och skolans verksamhet, vilka jag anser vara  

eftersatta områden i forskning som tar fokus utifrån barns perspektiv. Studien visar resultat som 

till exempel kan vara en grund till fortsatta etnografiska studier. Forskning som tar andra 

perspektiv på skolans rast eller designar en komparativ studie mellan  olika skolors 

rastverksamheter. Rasten som en viktig del av barns vardagliga liv, vilket jag anser att studiens 

resultat belyser, behöver utforskas mera och i ett större omfång. De resultat som studien visar, 

kanske framförallt i relationen vuxnas normer kontra barns normer, behöver diskuteras på fältet. 
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Vissa ramar, regler och ett vuxet normativt perspektiv kring nyttan med rast överensstämmer inte 

med de tankar och önskemål som barnen lyfter fram. Barnens tal om rasten är betydelsefullt för 

att möjliggöra ett skapande av ett såväl större som varierat handlingsutrymme. Barns olika 

aktörskap i den miljö som skolan som institution erbjuder och innebär kan ges nya förutsättningar. 

Jag ser även stora möjligheter och behov av att utforska fritidshemmets verksamhet, uppdrag och 

undervisning utifrån barns perspektiv. Dels på grund av att fritidshemmet och fritidshemmets 

pedagogik i min uppfattning definitivt behöver vara i fokus för utbildningsvetenskaplig forskning, 

men också beroende på att rasten numera ännu tydligare blivit en del av fritidspedagogers och 

grundlärares (med inriktning mot arbete i fritidshem) tjänstgöring, samarbete och eventuellt 

samverkan under skoltiden. Därför skulle det även vara av intresse att lyfta  fram lärares  och 

pedagogers perspektiv i relation till barnens egna perspektiv utifrån samma kontextualiserade 

rastverksamhet.  

 

Studien har bidragit till mitt eget ökade intresse för att utforska andra delar av skolan som 

institution  utifrån  begrepp som delaktighet och inflytande. Till exempel att göra en studie kring 

normer, regler  och värderingar som påverkar det dagliga arbetet i skolan för såväl vuxna som 

barn. Förskola, skola och fritidshem har alla såväl explicita som implicita  normer och regler i 

olika former. Under studiens gång har också tankar kring hur sällan lärare använder utemiljön i 

sin undervisning väckts. Lärares pedagogiska tankar relaterat till rasten är även något som 

borde fokuseras i forskning. Min upplevelse är att det som sker på rasten inte verkar observeras 

eller analyseras vidare. I många fall motiverar och inspirerar uppenbarligen rastverksamheten barn. 

Någon form av aktionsforskningsprojekt tillsammans med lärare på fältet känns som en 

intressant studie att reflektera vidare kring.  

 

När barn nämner betydelsen av att inte bli störda under lek och aktivitet  om de inte ber om det 

uppdagas  även ett annat fält som skulle vara viktigt att studera, nämligen barns och vuxnas olika 

perspektiv på konflikter. Hur  de säger att de agerar och hur  de agerar när konflikter uppstår. 

Studiens resultat, som inte går att överföra direkt på alla andra skolors rast då det finns väsentliga 

skillnader i aspekter som till exempel utemiljö, lekobjekt, vuxnas normer och bemötande, bör 

generera ett intresse för lärare och vuxna som arbetar under rasten. Jag anser att det borde finnas 

en större medvetenhet i att observera, reflektera och analyser kring sin egen verksamhet . Jag har 

tidigare nämnt hur diskussioner kring rastaktiviteter ute på skolor och i sociala medier i min 

tolkning tenderar att se rastaktiviteter som något omvälvande. Jag menar inte att rastaktiviteterna 

inte är viktiga men resultatet visar att de är en liten del av helheten som jag upplever genomförs 
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relativt oberoende av didaktisk planering, reflektion, analys och utvärdering. I studiens resultat 

nämns inte rastaktiviteterna av barnen som betydelsefulla utan det är andra aspekter som är 

viktiga utifrån deras berättelser och de observationer som gjorts. Att bredda pedagogers och 

lärares perspektiv till att se hela rastverksamheten är något jag anser väldigt viktigt. Då får vi en 

mer holistisk syn på den delen av skoldagen som kanske borde vara det rum, tid och plats där 

barn reellt kan få handlingsutrymme och vara aktörer utifrån sina perspektiv.  

 

Vi vuxna behöver rannsaka oss, se att vi bär på normer och värderingar som inte alltid 

överensstämmer med barnens. Värderingarna kanske inte heller är vetenskapligt förankrade utan 

bygger på våra personliga uppfattningar. Genom att reflektera kring detta och faktiskt se hur de 

påverkar och ibland hindrar barns möjligheter kan vuxnas normer och barnens närma sig 

varandra. Det kan förhoppningsvis generera såväl utvecklingsmöjligheter som menings-

skapande för alla.  En del regler uppstår utifrån vuxnas syn på faror och vissa saker förbjuds eller 

betraktas som ”dåliga” för att där finns ett element av risk eller fara i dem. Som professionell 

vuxen i skolans institutionella miljö borde vi givetvis vara medvetna om de risker som kan finnas 

i olika miljöer. I min mening borde lärare söka vägar i undervisningen för att förebygga dessa 

samt främja utvecklingen hos barn som individer och grupp, snarare än att förbjuda eller ta bort 

möjligheter.  Barn går i skolan för att lära och utvecklas, men ges inte alltid de möjligheter som 

de själva skulle önska för att utvecklas utifrån deras eget intresse eller vilja. Vuxenvärlden talar 

om att ett ämne är bra att lära sig för ett vuxet liv, ofta kanske utifrån ett perspektiv på barn som 

”becoming”. Om barn enbart ses utifrån ”becoming” perspektivet kan innebörden vara att 

aktiviteter som till exempel skulle innebära att barn får brottas, förhandla eller fäktas med pinnar 

exkluderas ut verksamheten. Aktiviteter som borde kunna ses utifrån ett ”being” perspektiv, men 

som även kan innebära en positiv betydelse för ett perspektiv på barn som ”becoming”. 

Förhindrande eller förbud innebär kanske sällan att barn utvecklar en förståelse eller förmågor. 

I många fall förhåller det snarare sig så att motivation och lust avtar. Barnens lösningar i att skapa 

ett handlingsutrymme är något vuxna behöver vara lyhörda för. Ett exempel relaterat till studien 

är hur flickorna talar om behovet att förhandla. Deras lösningar för att få detta behov tillgodosett 

är att ges tillfälle att diskutera innan rasten startar. Den lösningen skulle kunna bidra till såväl ett 

större handlingsutrymme för barnen, minskade konflikter och ökad trygghet såväl under som 

efter rasten. Konflikter kan ha en tendens att ”följa med” in i klassrummet. Genom att arbeta 

förebyggande i att ge såväl tid som verktyg för att diskutera så finns det stora möjligheter i att ge 

barn en reell förståelse för och insikt i begrepp som demokrati, inflytande och delaktighet i 

skolan. Samtlig är begrepp som ingår i de styrdokument som lärare är ålagda att utföra utifrån 
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ett större samhällsperspektiv. De vuxna i skolan upplevs i m in tolkning även känna en frustration 

i att behöva hantera konflikter under de lektioner som följer efter rasten. 

 

Barns perspektiv är enligt min mening ett betydande fokus för forskning, framförallt relaterat till 

skolan som institution. Om det är så att barn verkar ha mindre och mindre tid att vara barn som 

Corsaro (2015) och Samuelsson (2014) argumenterar för så behöver vuxenvärlden utveckla 

kunskap om hur barn tänker och upplever den värld vi befinner oss i tillsammans. Som lärare 

behöver vi reflektera kring vad vi kan lära oss av dem. Vi behöver reflektera och diskutera hur 

undervisning som bedrivs ute på förskolor, fritidshem och skolor kan dra nytta av den kunskapen  

i undervisning och verksamhet. Studiens resultat kan medverka till att skolans personal kan 

skapa förutsättningar för barns perspektiv kring sin roll som aktörer och deras möjligheter 

till utrymme för att agera: Ett sätt är att låta undervisningen och verksamheten grundas i 

vetenskaplig forskning och beprövad erfarenhet.
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Bilaga 1 

 

Missivbrev 

Information  till vårdnadshavare 
 

Hej!  

 
Mitt namn är Jonas ”Jonne” Söderholm och jag arbetar som lärare vid Högskolan Kristianstad. Just nu 

skriver jag en uppsats utifrån barns tankar och upplevelser av rast, lek och aktivitet. Jag är och 

kommer att vara på skolan under några veckor för att genomföra deltagande observationer. Detta 

innebär att jag kommer att vara en del av rasten genom att leka med barnen och observera det som 

sker på rasten. 

Mitt syfte med detta är att få syn på: 
 

o * barns tankar om rasten 

o * vad som påverkar det som sker på rasten 

o * vilka möjligheter rasten ger för den lek som barnen upplever som meningsfull 
 

Observationer kommer att ligga som grund för de frågeställningar jag vill undersöka ovan och därför vill jag 

fråga om ert och ert/era barns tillåtelse att intervjua barnen i min undersökning. Varken barnens eller skolans 

namn kommer att förekomma  i min undersökning utan allt kommer att behandlas konfidentiellt. 

Jag vill be er att fylla i talongen nedan och lämna tillbaka den till skolan snarast möjligt. Ta gärna kontakt 

med mig om du/ni har några frågor. 

 
 

Vänligen 

 
Jonne Söderholm  

Telefon: xxxxxxxxxx 

E-post: xxxxxxxxxxxxxx 
 

………………………………………………………………………………………  

 

□ JA, jag/vi  tillåter att mitt/vårt  barn blir intervjuat. 

 

 
□ NEJ,  jag/vi tillåter inte att mitt/vårt  barn  blir intervjuat. 

 

 

……………………………………………………………………………………………  

 

(Barnets/barnens namn) 

 
 

 

 
………………………………………………………………………………………………..  

(Vårdnadshavares underskrift) 

mailto:jonas.soderholm@hkr.se
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Ritning över skolgårdens miljö 

 


