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Abstract

Take a break!

The purpose of this study is to highlight play and learning in the lower school ages in organized and

non-organized break actives. The premise is that the break is a part of the schoolday and that the

school has responsibility to live up to the goals and guidelines of the curriculum even in recess.

Leisuretime-pedagogy and the professional competence the pedagogs possess about games and the

social relations of children are also in focus in this study. The study is a qualitative study where the

empirical  material  consists  of  observations  in  a  schoolyard  environment  during  one  week  and

interviews  with  children.  The  material  has  then  been  interpreted  and  analyzed  using  Lev  S.

Vygotsky's  sociocultural  perspective.  The  conclusions  are,  that  the  break  is  an  opportunity  for

children to socialize with peers and in a playful way learn social skills of friendship, how to behave

as a boy or a girl, and what works for one's age. The study also shows that children crave active

adults  in  the schoolyard during recess  and leisure-pedagogs have the skills  required to  support

children's development by supporting the children's building of relationships and offer educational

activities.

Keywords: Play, learning, break activities, leisuretime-pedagogy.
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Sammanfattning

Syftet  med  föreliggande  studie  är  att  belysa  lek  och  lärande  i  de  lägre  skolåldrarna  under

organiserade  och  icke-organiserade  rastaktivteter.  Utgångspunkten  är  att  rasten  är  en  del  av

skoldagen och att skolan har ansvar att läroplanens mål och riktlinjer efterlevs även här. Studien är

också inriktad mot Fritidshemmets pedagogik och det yrkeskunnande som fritidspedagoger besitter

om barns lekar och sociala relationer. Studien är kvalitativ och det empiriska materialet har bestått i

observationer på en skolgård under en veckas tid samt intervjuer med barn. Materialet har sedan

tolkats och analyserats  med hjälp av Lev S.  Vygotskijs  sociokulturella  perspektiv.  De slutsatser

uppsatsen lägger fram är att rasten är ett tillfälle för barn att umgås med kamrater och på ett lekfullt

sätt lära sig sociala kompetenser som vänskap, hur man är som pojke och flicka och ”vad som

gäller” i ens ålder. Studien visar även att barn vill ha aktiva vuxna på skolgården under rasterna och

att fritidspedagogerna har den kompetens som krävs för att stödja barnens utveckling genom att

uppmuntra barnens relationsbyggande och erbjuda pedagogisk verksamhet.

Nyckelord: Lek, lärande, rastverksamhet, fritidshemspedagogik. 
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1. Inledning

Mitt intresse för rastaktivitet väcktes när jag gick med i ett internetforum för pedagoger. Där delade

fritidspedagoger över hela landet med sig av sina erfarenheter av aktiviteter de genomfört på raster.

Bland pedagoger finns det en stor medvetenhet om hur exempelvis barns sociala utveckling kan

främjas  av  vuxenstyrda  lekar  och  rastaktivitet  som  pedagogisk  verksamhet.  Utöver  denna

medvetenhet är det också viktigt att utveckla den teoretiska förståelsen bakom fältet och i denna

studie vill jag försöka fördjupa förståelsen för rastaktiviteten ur ett teoretiskt perspektiv.

Tidigt  i  processen med detta  examensarbete  riktade jag en mindre  enkätundersökning till  mina

kurskamrater där jag ville kartlägga deras upplevelser av rastverksamhet på deras respektive VFU-

skolor  (verksamhetsförlagd  utbildning).  Frågorna  utgick  då  ifrån  organiserad  rastverksamhet  i

kontrast  till  icke-organiserad  rastverksamhet.  Den  bild  jag  kunde  få  fram  av  denna  enkla

undersökning var att det på de allra flesta skolor inte förekom någon organiserad rastaktivitet, men i

de fall det ägde rum var det främst fritidspedagogerna som hade det huvudsakliga uppdraget att

organisera  arbetet.  En  annan  bild  som framkom var  att  på  skolor  med  högre  andel  utbildade

fritidspedagoger  var  organiserad  rastaktivitet  vanligare.  Det  förekommer  också  att  rasten

organiserades  med  ett  schema  över  rastvärdar  eller  rastvakter  där  en  av  de  svarande  beskrev

situationen som att ”det var mest 'åh nej, nu är jag rastvakt'". Att rasten i sig har en pedagogisk roll

under skoldagen är långt ifrån självklart.

1.1 Bakgrund

Under en helt vanlig dag befinner sig ett skolbarn i skolverksamheten under lärarens pedagogiska

ansvar, och många av barnen i åldrarna 6 till 12 spenderar även en del av sin dag på fritidshem eller

klubbverksamhet där fritidspedagoger och annan personal står för den pedagogiska verksamheten.

Det är inte alls ovanligt utan hör till det normala att barn i de lägre åldrarna spenderar upp till åtta

timmar eller mer på skolan och fritidshem (Sverige 2010, 7 kap. 17 §). Däremot fylls inte all denna

tid av organiserad verksamhet som lektioner, skapande, idrottsutövande eller annan, av pedagog

ledd aktivitet.  En stor del av barnens dag består dessutom av tid då barnen i grupp eller själva

formar  sin  tid.  Fritidshemmet  ger  många möjligheter  för  fri  lek  på  eftermiddagarna  och under

förmiddagarna ger rasterna tillfällen för lek och samvaro utomhus. Den fria leken är ett begrepp

som  ofta  lyfts  upp  när  barns  utveckling  diskuteras  i  allmänhet  och  i  synnerhet  gällande

rastverksamheten (Wetterblad 2012, s. 25). 
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För de i ledningsposition samt för pedagogerna på skolan ger arbetsmiljöbestämmelser, allmänna

råd samt läroplanen (Lgr11) förutsättningar för rastens funktion och arbetet därmed. Rasten är en

del av skoldagen och de riktlinjer och mål som gäller för skolan, förskoleklassen och fritidshemmet

gäller även här. Grundläggande värden som ”människolivets okränkbarhet, individens frihet och

integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män” (Skolverket 2011, s. 7)

är naturliga beståndsdelar i verksamheten under rasten då pedagoger ofta finns med ute som så

kallade ”rastvärdar” eller  ”rastvakter”.  Men även uppdraget att  stimulera elever till  lärande och

utveckling (ibid, s. 9) är en del av det pedagogiska arbetet på rasten. Lek är dessutom enligt Lgr11

en väsentlig del av det aktiva lärandet, i synnerhet för barn i de lägre åldrarna där det framhålls som

en särskilt viktig kunskapskälla (ibid, s. 9).  I den här studien kommer jag belysa lek och lärande för

barn i de lägre skolåldrarna under organiserade och icke-organiserade rastaktivteter. Organiserad

rastverksamhet eller rastaktivitet skiljer jag från det mer övergripande begreppet rast i den mening

att det finns en pedagogisk genomtänkt idé eller planerat arbete som äger rum just under rasten.

Uppsatsen kommer även handla om hur fritidspedagoger kan förhålla sig till  rastverksamhetens

möjligheter för deras roll att främja barns utveckling. På förmiddagen är det skolan och lärarnas

pedagogik som ger förutsättningarna för barnens lärande men även för hur fritidshemmets personal

arbetar. Fritidshemmets personal ska enligt skolverkets allmänna råd Kvalitet i fritidshem från 2007

”komplettera  skolan  både  tids-  och  innehållsmässigt”,  ”erbjuda  barnen  en  meningsfull  och

utvecklande fritid” samt ”stödja barnets fysiska, intellektuella, sociala och emotionella utveckling”

(Skolverket 2007, s. 22). Många fritidspedagoger har en väl utvecklad skolsamverkan och ser till att

ha egen pedagogisk verksamhet även under skoltiden. Men det förekommer även att fritidshemmets

personal  på  förmiddagarna  få  ta  rollen  som  ”hjälplärare”  och  anpassa  sig  efter  lärarens  krav

(Calander 1999, s. 189). 

På den fria tid som rasterna erbjuder har fritidspedagogiken ett gyllene läge att både arbeta med

barnens  fysiska,  intellektuella,  sociala  och  emotionella  utveckling  och  erbjuda  barnen  en

meningsfull  och  utvecklande  fritid  och  samtidigt  komplettera  skolan  både  tids-  och

innehållsmässigt. Att fritidshemmets personal har ansvar för rastverksamheten kan även innebära

det  att,  som skolverket  skriver:  ”förhindra  att  klyftor  uppstår  mellan  olika  verksamhetsformer”

vilket  då  kan  ”skapa  bättre  förutsättningar  för  kontinuitet  och  sammanhang  i  barnens  liv”

(Skolverket 2007, s. 33) om personal barnen känner finns med under hela barnens ”arbetsdag”.
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1.2 Syfte 

Studien syftar till att belysa lek och lärande i de lägre skolåldrarna under organiserade och icke-

organiserade rastaktivteter.

1.3 Frågeställningar

 Vad gör barn i de lägre skolåldrarna på rasten? 

 Vad går att urskilja som lek på rasten?

 Vad går att urskilja som lärande på rasten?

 Vilka eventuella skillnader i barns lek och lärande går att urskilja mellan när pedagogiskt

organiserad rastverksamheten erbjuds och när rastverksamhet ej planeras?
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2. Litteraturgenomgång

I det här avsnittet beskrivs det perspektiv på lärande och utveckling som kommer att användas i

analysen av de resultat som studien lägger fram. Här presenteras även aktuell tidigare forskning

inom det fritidspedagogiska fältet med vilka resultaten diskuteras för att sätta studien i en större

kontext för att möjliggöra slutsatser för en utvecklad pedagogisk verksamhet.

2.1 Teoretiskt perspektiv

Min förförståelse om rast innebär att jag ser de sociala relationerna med andra barn som något av

det viktigaste  som barn ägnar  sig åt  under rasten.  Därför kommer barns lek och lärande under

organiserad  och  icke-organiserad  rastverksamhet  att  belysas  med  hjälp  av  ett  sociokulturellt

perspektiv  i  den  här  uppsatsen.  Enligt  det  sociokulturella  perspektivet  är  ett  barns  lärande och

utveckling beroende på samspel mellan individen och den omgivning den befinner sig i. Individen

tar,  när  denne  börjar  kommunicera  med  sin  omgivning,  del  av  de  erfarenheter  och  kulturella

praktiker som finns i samhället och utvecklas i förhållande till dessa (Säljö 2011, s. 161-162). Min

förförståelse om rast innebär att jag ser de sociala relationerna och samspelet med andra barn som

de viktigaste beståndsdelarna av rasten

2.1.1 Sociokulturellt perspektiv

Den sovjetiska psykologen och pedagogen Lev S. Vygotskij (1896-1934) formulerade en syn på

barns lärande till  viss del i konfrontation med den Schweiziske psykologen Jean Piaget  (1896-

1980). Vygotskij menade att Piaget såg lärande som uppdelat och beroende av de utvecklingsstadier

som barnet anses befinna sig i. Istället beskriver Vygotskij utvecklingen som en följd av lärandet

och de erfarenheter och kunskaper vi redan har, används för att lära nytt (Vygotskij 1999, s. 333).

Detta  gör  vi  kontinuerligt  genom hela  livet  (Säljö  2011,  s.  167).  Till  skillnad  från  att  vara  en

stadieteori som utgår från att det sker en mognad ju äldre barnet blir och att lärande sker efter den

aktuella utvecklingsnivåns förutsättningar, sker lärande och utveckling här i alla interaktioner med

kulturens samlade erfarenheter genom hela livet. Det är genom språket som människan interagerar

med sin omgivning och de olika kunskaper som finns inkodade i den språkmiljö barnet befinner sig

i blir avgörande för hur barnet utvecklas (Vygotskij 1978, s. 88). Därför är lärandet alltid avhängigt

den miljö lärandet sker i  och blir  differentierat  för olika individer,  till  skillnad från exempelvis

Piagets syn där lärandet är beroende på vilken utvecklingsnivå som individen befinner sig i. För mig

blir det intressant att förstå hur samtalen och diskussionerna förs ute på rasterna för att analysera de

lärprocesser som sker där. Lärandet och utvecklingen är dynamiskt enligt Vygotskij och förändring

är det enda som är konstant (Säljö 2011 s. 165-166). 
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Vygotskij  menade  att  grundläggande  för  inlärning  är  barnets  förmåga  att  samarbeta  med  sin

omgivning och dess förmåga att imitera. Genom imitationen interagerar barnet med sin omgivning.

Men  lärandet  sker  inte  automatiskt  med  imitationen  utan  det  måste  rymmas  inom  barnets

intellektuella möjligheter. Vygotskij gav exemplet med att om han inte kunde spela schack och bad

en mästare i schack att lära honom så skulle han möjligtvis kunna lära sig spelet men troligtvis inte

att kunna vinna ett schackparti.  Lärandet kan bara ske i förhållande till  det individen redan kan

(Vygotskij 1999, s. 329-333). 

Detta förhållande att lärandet sker i förhållande till vad barnet redan kan kallar Vygotskij för den

närmaste, eller proximala, utvecklingszonen. Som pedagogisk modell innebär detta att det ett barn

inte ännu klarar av att göra på egen hand kan barnet få hjälp med av i samarbete med en lärare eller

ett  mer  kompetent  barn för  att  sedan göra självständigt  (Vygotskij  1999,  s.  133).  Och det  är  i

samarbetet, interaktionen som lärandet sker: ”I samarbete är barnet starkare och klokare än när det

arbetar själv. Det höjer sig till en nivå där det kan lösa svårare intellektuella uppgifter” (ibid. s. 331)

Det som går att lära måste fortfarande vara det som barnet redan har förmågan att lära sig (ibid. s.

133). Detta innebär en stark tilltro till undervisningens roll och lärares förmåga att identifiera det

som ligger närmast i barnets utveckling och på de funktioner som ännu inte mognat (ibid. s. 334).   

Vygotskij  skriver  om mediering och om medierande redskap. Med detta  menas en psykologisk

funktion där vi använder oss av vissa redskap för att minnas, sätta i sammanhang, och förstå vår

omvärld.  Säljö  ger  exemplet  att  för  att  komma  ihåg  sifferkombinationen  1914  kan  man

sammankoppla den med årtalet för första världskrigets utbrott. Därmed har man använt sig av en

befintlig  kunskap  som  ett  kulturellt  medierat  redskap  för  att  minnas  en  annars,  kan  tyckas,

slumpmässig kombination av siffror (Säljö 2011, s. 162). Vårt användande av redskap eller tecken

för att minnas är enligt Vygotskij själva essensen av att människans minnesförmåga och vidare även

”...the basic characteristic of human behavior in general is that humans personally influence their

relations with the environment and through that environment personally change their behavior...”

(Vygotskij 1978, s. 51). Alltså att människan omformar sin omgivning och blir själva omformade av

omgivningen. 

Det som Vygotskij menar urskiljer människan mest från andra djur är vårt redskapsanvändande.

Redskap har brukats genom hela människans existens och människans utveckling har skett parallellt

med redskapens utveckling. Hur vi har använt oss av redskapen har hela tiden förändrat vårt sätt att

tänka och se på vår omvärld. Vygotskij skiljer på de fysiska redskapen som han kallar för artefakter
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från de psykologiska redskapen. Artefakter kan vara sådant som en hammare, en dator eller en bil.

Människan har under sin historia lärt sig bruka men också utveckla dessa utifrån de behov vi haft att

bygga boningar, kommunicera via skrift eller medier respektive transportera oss till olika platser

(Säljö 2011, s. 161-163). För varje tekniskt framsteg vi gjort har vår bild av världen förändrats och

gett upphov till nya möjligheter för teknisk och mental utveckling (Vygotskij 1995, s. 14). 

De psykologiska redskapen är de som hjälper oss i vårt tänkande och kommunicerande av våra

tankar mellan människor. Dessa kan vara våra alfabet, siffror och det enligt Vygotskij viktigaste

redskapet,  språket  (Vygotskij  1978,  s.  52).  Det  är  med språket  som vi  kommunicerar  med vår

omgivning och tar del av omgivningens erfarenheter. Hur vi pratar om något påverkar hur vi tänker

om det. Språket fungerar såväl mellan människor som inom människan och bildar därmed länken

mellan individen och hela den omgivande kulturen. Detta kallar Vygotskij för internalisering. Han

menar  att  varje  kulturell  erfarenhet  barn  gör  sker  i  två  faser.  Först  sker  utvecklingen  i  en

interpersonell relation, alltså mellan barnet och omgivningen där barnet tar del av omgivningens

uppfattningar och erfarenheter, och sedan i en intrapersonell nivå där barnet gör sig bekant med

begreppen och fyller det med dess innebörd (Vygotskij 1978, s. 56-57). Ord och begrepp förändras

för  barnet  under  dess  utveckling  allteftersom  barnet  fyller  det  med  nytt  innehåll  vilket  även

påverkar hur det tänker kring det aktuella begreppet (Vygotskij 1999, s. 402-403). Exempelvis kan

man tänka sig att hur ett barn ser på begreppet lek förändras när barnet blir äldre och lär sig nya

lekar och använder således lekbegreppet olika över tiden. När det gäller lärande av begrepp skiljer

Vygotskij mellan vetenskapliga och vardagliga begrepp. De vetenskapliga är sådan som en lärare

kan lära ut på ett konkret vis. Vygotskij ger Archimedes princip exempel som det finns en typisk

definition på som ett vetenskapligt begrepp medan exempelvis bror kan vara ett vardagligt begrepp

då det är på så sätt att varje person fyller med det egna personliga erfarenheter om vad de innebär

(ibid. s. 271). I min analys av aktiviteterna under rasterna jag observerar kommer jag använda mig

av  de  språkliga,  vardagliga  begreppen  lek,  kompis,  samt  även  könsidentitet  som  varande

medierande redskap barnen brukar för att förstå och göra sig förstådd av sin omgivning. 

2.1.2 Lekens karaktär enligt Vygotskij

För  Vygotskij  hör  barns  lek  samman med  människans  förmåga  till  fantasi  och  kreativitet.  För

Vygotskij var det viktigt att betona att människan både är en biologisk varelse och en kulturvarelse

(Vygotskij 1978, s. 46). Han menar att människans hjärna har den dubbla förmågan att dels kunna

minnas  men  också  att  vara  kreativ.  Till  detta  kommer  vår  kombinatoriska  förmåga i  vilken  vi

använder oss av våra minnen och erfarenheter och kombinerar dem och på så sätt ständigt förnyar
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vår verklighetsuppfattning ju mer vi erfar (Vygotskij 1995, s. 12-13). 

När ett barn leker härmar den naturligtvis mycket av vad denne sett och använder sig av det i sin

lek.  Men  utöver  det  sker,  det  som  Vygotskij  kallar  en  kreativ  bearbetning  i  vilken  upplevda

erfarenheter kombineras på ett sätt att det passar barnets egna behov och syften (Vygotskij 1995, s.

15-16). Fantasin kan inte skapas ur intet utan det krävs vissa intryck som människan kan kombinera

ihop för att skapa ny, fantasikonstruktioner. Vygotskij använder sig av strofen ”stugan på hönsaben”

ur den ryska sagan om häxan Baba Jaga som ett exempel. En stuga på hönsaben kan tyckas vara en

osannolik och fantastisk konstruktion men dekonstruerar man de olika beståndsdelarna, stuga och

hönsben, finner man två relativt bekanta begrepp. Stugan på hönsaben kan sedan användas vidare

och kombineras ytterligare när vi väl gjort oss bekanta med den konstruktionen (Vygotskij 1995, s.

18). 

Vygotskij bemöter den vanliga uppfattningen att barn skulle ha mer fantasi än vuxna och skriver:

”fantasins  skapande  aktivitet  är  direkt  avhängig  av  rikedomen  och  mångfalden  i  människans

tidigare erfarenheter,  eftersom dessa erfarenheter utgör det material  som fantasikonstruktionerna

byggs av. Ju rikare en människas erfarenheter är, desto mer material förfogar hennes fantasi över.

Ett barns fantasi är fattigare än en vuxen människas, eftersom dess erfarenheter är mindre rika”

(Vygotskij 1995, s. 19). Det här är intressant för min studie när jag observerar barns olika lekar och

hur de använder sig av sina kunskaper eller kulturella intryck i dessa.

Behovet av regler i leken betonas speciellt av Vygotskij.  Regler är till  för att skapa mening för

barnet i leken. Ett exempel han ger på reglernas funktion är när två systrar leker att de är systrar. I

sin lek kommer systrarna överens om hur de anser att systrar ska bete sig mot varandra och skapar

därmed en mening kring systerskapet (Vygotskij 2002, s. 6).  Andra exempel han ger är barn som i

leken kan avstå från att äta ett visst godis då det är en del av leken och i leken är regeln att inte äta

godiset starkare än viljan att göra det. Trots den tillfredsställelse det skulle vara att äta godiset är

tillfredsställelsen att följa reglerna större (ibid. s. 13).  I denna underordning av regler i leken ser

Vygotskij  leken  som  en  egen  källa  för  utveckling  som  skapar  zoner  för  den  närmaste

utvecklingsnivån. Han skriver vidare att: ”in play a child is always above his average age, above his

daily behavior; in play it is as though he were a head taller than himself” (ibid. s. 16). Alltså i leken

höjer barnet sig huvudet över sig själv och klar saker denne inte klarar av i andra situationer. Idén

om att  se på lek som ett  sätt  att skapa mening och utvecklas genom att höja sig över sin nivå

kommer jag att använda när analyserar mina observerade lektillfällen. 
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Leken är ett oundgängligt redskap för barns utveckling av sociala färdigheter och förmågor. För

dessa förmågors utvecklande ser Vygotskij att familjen och även den egna skolklassen är allt för

snäva miljöer för en fullgod uppfostran (Vygotskij i  Lindqvist 1999, s. 63). Genom att betrakta

barns lek som beroende av samspel med omgivningen kommer undersökningen studera hur sociala

processer inverkar i barns lek. 

2.2 Tidigare forskning 

Mycket av forskningen inom det fritidspedagogiska fältet handlar om samverkan mellan de olika

pedagogiska professionerna och yrkesrollerna som skolan respektive fritidshemmet står för. Den

forskning jag funnit som lägger fokus på hur sambandet mellan leken och lärandet ser ut och är till

stor del utförd inom förskolans ramar där leken är ett mer dominerande inslag i pedagogiken. De

studier jag här har valt att redovisa är relevanta ur de hänseendet att de utgår från fritidshemmet och

de lägre skolåldrarna och belyser olika aspekter som är intressanta för min egen studie.

I Barn i skola och fritidshem: en studie kring samverkan (2000) undersöker Anita Söderlund olika

modeller  för  samverkan  mellan  lärare  och  fritidspedagoger.  Söderlund  utgår  från  Urie

Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell där olika nivåer, som samhället, familj, närmiljö och

den egna individens relation till de olika nivåerna samverkar och har betydelse för barns utveckling

(Söderlund 2000, s. 56). Bronfenbrenners teori bygger till viss del på Vygotskijs i det hänseendet att

barnets relation till det samhälle de lever i påverkar dess utveckling. I studien intervjuar hon barn

från olika skolor där samarbetet fungerar olika för att belysa deras trivsel, utveckling och förmåga

att tillägna sig kunskaper (ibid. s. 11). De olika formerna för samarbete hon utgått ifrån är dels

samverkan, där två parter verkar på olika sätt men har ett gemensamt mål i vilket de samordnar

moment som annars kunde genomföras individuellt, exempelvis utflykter och idrottsdagar, och dels

ett integrerat samarbete där syfte och innehåll vävs samman till en gemensam identitet.

De resultat hon redovisar är att det inte framkommer några väsentliga skillnader mellan formerna

för hur barnen presterar och trivs och att man inte kan säga ett en form är bättre än en annan.

Däremot menar hon att det finns fördelar med att inte samverka över yrkeskategorierna för mycket

för att inte begränsa utan snarare bevara de olika kompetenserna och att  de olika kategoriernas

arbetsuppgifter utformas så att de urskiljs för barnen och de övriga i arbetslaget (ibid. s. 188-189). I

diskussionen om mina resultat kommer jag att jämföra mina resultat hur fritidspedagoger kan arbeta

med rastverksamheten och hur den kompetens som fritidspedagoger  besitter kan användas.
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I  Malin  Rohlins  Att  styra  i  namn  av  barns  fritid  (2001) jämförs  också  samverkan  mellan

yrkeskategorier men här utifrån en historisk synvinkel där olika diskurser för hur fritidshemmens

och  dess  föregångares  roll  har  uppfattats.  Utgångspunkten  är  Michel  Foucaults  begrepp  om

styrningsmentaliteter,  ”govermentalité”  (Rohlin  2001,  s.  193).  Från  att  arbetsstugorna  vid

sekelskiftet 1900 har haft rollen som fostrande och varit ett sätt att hålla fattiga barn från gatorna

(ibid. s. 67-69) till 1940-talets och framåt rekreationstankar där den fria sysselsättningen betonades

(ibid. s. 72) definieras dagens fritidshemsverksamhet i termer som att vara ett ”komplement till

skolan” tids- och innehållsmässigt och främja en ”meningsfull  fritid” (ibid.  s.  181-182).  Rohlin

menar att de diskurser om synen på fritiden och de tankar som har styrt de olika verksamheternas

målsättningar och syften har varit kontextuellt betingade och beroende på de allmänna tankegångar

i den tid de speglar (ibid. s. 16). För min studie är tidskontexten och dagens diskurs intressant. Hur

en pedagogisk verksamhet kan finnas i den fria tidens domän, som rasten kan ses som, och hur

fysiskt,  intellektuellt,  socialt  och emotionellt  lärande genom leken på rasten kan bidraga till  att

komplementera skolan i en tid då leken hålls fram som en kunskapskälla (jfr Skolverket 2011, s. 9).

I  en engelsk studie (2013),  följer forskarna  Sue Waite, Sue Rogers och Julie Evans ett stort antal

barn på flertalet skolor i deras utemiljö på skolgården (Waite, Rogers, Evans 2013, s. 9). Genom att

utrusta barnen med inspelningsutrustning kunde de ta del av  konversationer mellan barn för att på

så sätt analysera hur socialt samspel i en fri miljö inverkar på barnens sociala och lärandemässiga

utveckling. De visar att bra möjligheter till sociala relationer gynnar barns resultat mer än bara bra

studieförhållande (ibid. s. 5). Utemiljön innebär andra sätt att vara tillsammans med kompisar på

exempelvis ett mer högljutt sätt än vad som är möjligt inne (ibid. s. 13). En annan aspekt av den fria

lekmiljön är hur den främjar relationsskapande då det innebär ett  mindre formellt interagerande

mellan barn (ibid. s. 16). Studien lyfter även fram negativa konsekvenser av barnens fria lek då det

kan  skapas  band  mellan  grupper  av  barn  där  man  håller  ihop  och  betonar  likheter  mellan

medlemmar och håller ihop som ett ”vi”. Det finns då en risk att barn anpassar sig till normer och

värderingar för att få vara med samtidigt som de som är olika stängs ute (ibid. s. 19). Den här

studien  och  dess  tillvägagångssätt  är  snarlik  min  egen,  bortsett  teoretisk  ingång,  syften  och

storleken på det empiriska materialet, och min empiri kommer att kunna jämföras med studiens

resultat. 

De sociala relationerna befinner sig i centrum i Kompisar och kamrater: Barns och ungas villkor

för relationsskapande i vardagen (Ihrskog, 2006). Maud Ihrskog följde under ett antal år barn från

årskurs  sex  upp  till  år  8,  9  med  fokus  på  deras  kamratrelationer  och  hur  den  påverkar  deras

13



identitetsprocesser,  socialisationsprocesser,  meningsskapande och lärandeprocesser.  Studien visar

att bland barn är kompisar viktiga och dessutom på ett annat plan än vad vänner eller klasskamrater

är. De är några man skapar en särskilt nära relation till (Ihrskog 2006, s. 157). Att man blir ”någon”

är  enligt  Ihrskog  något  som  är  viktigt  för  barn  och  ungdomar  och  vidare  att  man  blir  det  i

förhållande till andra människor. Ihrskog pekar på pedagogers ansvar att skapa förutsättningar för

goda relationer mellan barn men också mellan barn och pedagoger, den vuxne bör även ta en aktiv

del i relationsprocessen (ibid. s. 157-159). Som nämndes ovan inriktades studien mot äldre barn

men  Ihrskog  drar  även  slutsatser  gällande  fritidshem  och  deras  möjligheter  att  jobba  med

relationsskapande. Studien visar att gruppen som barnen ingår i ”sätter betyg på” barnet, om den

duger eller inte vilket får betydelse för vilken social status det enskilda barnet får. Här pekar Ihrskog

på,  särskilt  fritidspedagogers  insats  i  att  vara  aktiva  i  relationsprocesser  framför  rollen  att

komplettera skolan i de ämnesområden som skolan står för (ibid. s. 160). Att barn och ungdomar

bildar sin identitet i förhållande till sin omgivning och att pedagoger har en avgörande roll i barnens

processer för detta är en av de grundläggande tankarna för fritidshemmens verksamhet. För min

studie blir det intressant att se hur relationsskapande kan se ut under rastverksamheten och vilken

roll fritidspedagoger kan spela där.  
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3. Metod 

Syftet  med studien  är  att  belysa  barns  lek  och lärande under  organiserad  och icke-organiserad

rastverksamhet. I detta syfte kommer jag att använda mig av en kvalitativ undersökning som metod

för  att  få  fram det  som Patel  och Davidsson kallar  ”mjuka data” (2011,  s.14)  ur  de empiriska

material jag samlar in. Till skillnad från i en kvantitativ studie där syftet oftast är att presentera

exakta, statistiskt säkerställda data ur ett stort urval av undersökningsenheter, är utgångspunkten i

denna kvalitativa undersökning att söka fördjupad och nyanserad kunskap ur ett mindre fält som

sedan tolkas, förklaras och sätts i ett sammanhang (Bjørndal 2005, s. 23). 

3.1 Metodologisk ansats

Studien  kommer  till  övervägande  del  bygga  på  observationer.  Jag  utgår  i  studien  ifrån  en

etnografisk  ansats.  Forskarens  roll  i  en  studie  med  etnografisk  ansats  är  att,  ofta  genom egen

närvaro,  undersöka specifika  kulturella  och  sociala  strukturer  för  att  med egna ögon belysa  de

särskilda handlingar, känslor, tankar etc. som finns i den grupp som undersöks (Patel & Davidsson

2011, s. 33). Jag kommer även använda mig av kompletterande intervjuer för att bredda förståelsen

genom att se hur barn själva resonerar och upplever rastverksamheten. 

I  tolkningen av  mitt  material  kommer  jag  ha  en  hermeneutisk  ansats.  Med det  innebär  att  jag

kommer försöka förstå mitt material med en subjektiv blick.  Hermeneutiken används ofta inom

samhälls- och humanvetenskapliga studier som ett sätt att tolka och förstå mänskliga yttringar och

handlingar och där forskaren måste ställa sig själv i sammanhanget denne undersöker. Det strävas

inom  det  hermeneutiska  synsättet  efter  att  som  forskare,  subjektivt,  ge  tolknings-  och

förklaringsmodeller,  i  motsatts  till  exempelvis ett  positivistiskt synsätt  där forskarens  ställer  sig

utanför  och  ovan det  som undersöks (Patel  & Davidsson 2011,  s.  28-29).  I  min  undersökning

innebär det att jag går in i observationstillfällena och intervjuerna med en viss förförståelse och

intention. Hur jag går tillväga och vilka frågor jag ställer påverkar vad jag ser och i min tolkning av

det uppkomna resultatet måste jag ta det i beaktande. Magnus Öhlander beskriver detta som att all

empiri är teoriimpregnerad (Öhlander 2011, s. 25) och i mitt fall innebär mitt sociokulturella synsätt

att när jag observerar kommer jag se fenomen som har specifikt med sociala samspel att göra.  

3.2 Datainsamlingsmetod, urval och avgränsningar

Mina observationer genomfördes under en veckas tid på en skolgård till en skola i södra Stockholm.

Skolan har klasser upp till årskurs nio och generellt två parallellklasser i varje årskurs. De tillfällen

jag deltog var under förmiddagsrasterna från klockan 09:30 till 10:00 samt lunchrasten 11:00 till
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12:00. Olika klasser hade överlappande rast under dessa perioder men mina observationer följde i

regel  de från förskoleklassen till  år  tre.  Även äldre barn befann sig på skolgården under dessa

perioder, främst under lunchrasten och jag fick möjlighet att samtala med, företrädesvis, flickor i

årskurs fem. Det föll sig så att en grupp femmor började prata med mig redan den första dagens

lunchrast vilket sedan ledde till att jag följde dem resten av veckan. Främst för att de själva letade

upp mig. 

Dessa  flickor  är  återkommande  i  mina  observationer.  Likaså  fick  jag  andra  mer  eller  mindre

frekventa samtalsparter, lekkamrater och studieobjekt under min vecka på skolan. Det handlar då

om en kvartett flickor i årskurs ett, en ensamgående pojke i årskurs tre, ett antal flickor som ständigt

befann sig vid en viss plats på skolgården, ett oregelbundet antal pojkar i årskurs ett som lekte en

och samma kullek varje rast, pojkar som spelade pingis samt de som jag benämner S och F som jag

fick följa med i lekar, samtal, kompiskonflikter och som även deltog i de intervjuer jag genomförde

veckan efter mitt skolgårdsbesök.    

För att kunna observera på en skolgård, speciellt om man som observatör är en främling för de

observerade, krävs en stor del av delaktighet och en öppenhet inför vad man är där för att göra. Men

samtidigt  för  att  inte  få  ett  tillrättalagt  resultat  inte  vara  helt  öppen  med  vad  man  observerar

(Bjørndal 2004, s. 44). Vid det första observationstillfället kände jag direkt av en viss osäkerhet

inför min roll på skolgården bland barnen. Jag var inte bara en främling, jag ställde dessutom en

massa frågor och var intresserad av vad de höll på med. Jag fick höra av personalen som var ute

som rastvakt att barnen visserligen var vana med främlingar då vikarier och studenter ofta kommer

och går men jag kände inte att jag fullt ut kunde ta en naturlig plats vilket jag upplevde hämmande. 

Redan andra tillfället, på lunchrasten första dagen hade jag iklätt mig en gul väst som signalerade

att jag skulle uppfattas som rastvakt. Detta märkte jag gav resultat omedelbart. Nu kunde barnen

förstå min närvaro och därmed godkänna den, kände jag det som, och även fast jag ännu var en

främling  kunde  jag  redan  ta  en  annan  roll  och  blev  därmed  mera  delaktig  i  den  vardagliga

rastaktiviteten. Det hela är egentligen ganska logiskt, vuxna som är på skolgården med en rastväst

är rastvakter medan vuxna utan den gula västen har en oklar position för barnen. 

Cato R. P. Bjørndal beskriver i Det värderande ögat förhållningssättet i observationen i två skalor

med just de två frågeställningarna ovan, grad av delaktighet och grad av öppenhet (Bjørndal 2005,

s. 43). En hög grad av delaktighet är vanligt i antropologiska och sociologiska studier för att få syn
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på  fenomen  som vore  svåra  att  se  annars  då  det  ofta  ingår  att  man  interagerar  med  de  man

observerar. I en lägre grad av delaktighet står man som observatör vid sidan om och interagerar

ytterst lite med de man observerar (Bjørndal 2004, s. 44). På en skolgård går det inte att vara en tyst

och främmande iakttagare, med block och penna i hand. Jag var med i de lekar som lektes och

deltog i samtal mellan pedagoger och barn. För som Bjørndal skriver är det ”viktigt att alla parter

accepterar observatörens roll[...]annars finns det risk för att observatören påverkar situationen på ett

olyckligt sätt” (ibid. s. 44). Det jag låg märke till och fann intressant fick jag sedan snabbt gå undan

och skriva ner i mitt anteckningsblock för att komma håg bättre när jag sedan efter rasten satte mig

ned och skrev en längre, sammanhängande redogörelse.

I och med att barnen uppfattade mig som vilken annan vuxen som de kunde vända sig till fick jag

ibland hjälpa till att exempelvis medla i konflikter eller plåstra om knän som skrubbats, det ingick i

paketet  helt  enkelt.  Men samtidigt var jag tydlig med att  jag dessutom hade en annan roll.  All

personal jag mötte, både ute på skolgården och i personalrum, var jag noga med att presentera mig

inför och berättade kort om mitt uppdrag för dem. Men även de barn jag pratade med fick veta att

jag var där för att observera rastverksamheten. Flera i personalen och även barnen kände även till

min studie genom det informationsbrev som hade gått  ut till  personal och föräldrar via skolans

informationssystem.  Däremot  fann  jag  det  inte  nödvändigt  att  berätta  om  alla  detaljer  i  min

undersökning och vad jag exakt  observerade.  Man kan tänka sig att  det  kunde bli  en konstlad

situation  om  pojkarna  och  flickorna  exempelvis  var  medvetna  om  att  jag  försöker  iakttaga

eventuella  skillnader  dem emellan  vilket  jag  då  möjligtvis  även  kunde  ha  förstärkt.  Eller  det

ensamma barnet som var medveten om att jag pratade med den enbart för att få data till min studie.

Återigen Bjørndal:  ”En god huvudregel är  att  den överordnade avsikten med observationen bör

klargöras, förstås och accepteras av de inblandade personerna” (ibid. s. 45). Med detta i åtanke sade

jag  till  barn  och  pedagoger  att  jag  som  blivande  fritidspedagog  skriver  en  uppsats  om

rastverksamhet och helt enkelt var intresserad av att vara med några gånger på deras raster. I och

med detta höll jag en lägre grad av öppenhet.  

Som komplement till mina observationer utfördes som sagt även intervjuer med barn på skolan. Att

använda sig av flera olika sorters datainsamlingsmetoder kallas triangulering, vilket ofta används

för att få en så djup förståelse som möjligt (Patel & Davidsson 2011, s. 107). Som kvalitativ metod

är intervjuer ett fruktbart arbetssätt då de innebär möjligheten för de som intervjuas att lägga ut

texten  och  ge  en  nyanserad  bild  av  undersökningsområdet  (Bjørndal  2005,  s.  81).  Fyra  barn

medverkade i intervjuerna som genomfördes i grupp om två åt gången. Att intervjuas i grupp kan
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upplevas som tryggare än enskilt och samspelet kan ge upphov till fler tankar (Fägerborg 2011,  s.

91). 

De första jag intervjuade var de två flickor, S och F, jag hade kommit att prata med mycket. De var

införstådda i min undersökning och hade redan berättat  mycket  om vad de brukade göra under

rasterna. Nu var jag intresserad av att höra mer om deras syn på rasten och ge dem möjligheten att

få utveckla sina resonemang. De bägge hade jag tillfrågat under min vecka på observationerna och

efter att de gladeligen ställt upp såg jag till att den fritidspedagog jag hade kontakt med på skolan

skickade hem brev för medgivande till deras föräldrar. 

De andra två i den andra gruppen valdes av min kontakt, utifrån att de som valdes oftare skulle delta

i de organiserade rastaktiviteter som min kontakt stod för. S och F deltog sällan i dessa. Alla barnen

hade skriftligt medgivande från deras vårdnadshavare men jag informerade innan vi började om vad

min studie gick ut på och vad deras roll som informanter skulle vara. De tillfrågades även muntligt

innan vi påbörjade intervjun.

Jag ställde samma frågor till bägge grupperna, fördjupande följdfrågor borträknat, vilket innebär en

standardisering av frågorna. Alternativet till detta är en lägre grad av standardisering där frågorna

formuleras under samtalets gång (Patel & Davidsson 2011, s. 76). Utgångspunkten är att frågorna

ska  vara  utformade så att  de lämnar  stort  utrymme för  individuella  skillnader  mellan  de olika

svarande. För att få en större kvalitativ spridning är denna form av låg grad av strukturering, eller

svarsutrymme, att föredra (ibid, s. 81). Svaren jag fick genom mina intervjuer har jag sedan kunnat

återge så exakt som möjligt  senare i och med att  de spelas in på band och transkriberades.  En

nackdel kan vara det tidskrävande arbetet att skriva ut alla intervjuer samt att de intervjuade kan

uppfatta situationen att bli inspelade som obekväm (ibid. s. 87). För att barnen skulle känna sig

bekväma i  situationen  redogjorde  jag  så  gott  jag  kunde  hur  materialet  skulle  användas  och vi

spelade även in en kort snutt där de fick säga vad de ville för att sedan spela upp för dem innan vi

började med den riktiga inspelningen.  

3.3 Bearbetning och analys

Under sessionerna ute på skolgården hade jag alltid ett litet anteckningsblock i fickan som jag då

och då skrev ned en kortare beskrivning av ett intryck eller en tanke som slog mig. För att inte störa

min övriga roll  som delaktig vuxen väntade jag till  efter  rasterna med att  skriva ned de längre

redogörelserna. Efter varje dag renskrev jag sedan dagens båda rasters observationsintryck. Totalt
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blev det  14 datorskrivna sidor efter  en veckas observation.  Redan under veckan på skolgården

började jag skönja mönster i observationerna vilka framträdde mer tydliga när jag väl hade hela

texten framför mig. Jag började kategorisera olika observationer och tankar i kategorier utifrån de

olika analysverktygen det valda perspektivet bidrog med.

Dessa olika kategorier hade jag med mig in i intervjuerna och frågorna utgick delvis från dessa.

Intervjuerna genomfördes sedan som sagt med inspelningsutrustning där de bägge samtalen togs

upp på band utan att jag samtidigt behövde skriva ned något av deras svar. Efter transkribering

landade även denna utskrift på 14 datorskrivna sidor. Samma mönster och kategorier kunde jag

sedan utläsa av den sammanställda texten.  Men även andra tankar framkom som bidrog till  att

fördjupa de mönster jag själv hade iakttagit.  

3.4 Etiska överväganden

Inför mitt besök hade jag kontakt med en fritidspedagog och en biträdande rektor på skolan som gav

sitt godkännande till min studie. Fritidspedagogen bistod mig med att skicka ut ett informationsbrev

via  skolans  blogg.  I  brevet  informerade  jag  om  mitt  syfte  med  studien  i  vilken  föräldrarna

uppmuntrades att höra av sig till mig om de inte ville att deras barn skulle medverka i studien.

Vetenskapsrådets  publikation  Forskningsetiska  principer  inom humanistisk-samhällsvetenskaplig

forskning  från  2002  nämner  fyra  huvudkrav  gällande  forskningsetiska  principer  varav

informationskravet är det första (Vetenskapsrådet 2002, s. 7) och på detta sätt fick föräldrar och

elever genom brevet information om studien.

Lösningen att be föräldrarna höra av sig till mig om de inte ville att deras barn skulle delta i studien,

fann jag, rent praktiskt var att föredra framför att inhämta medgivande från var och en. Detta var

inte en optimal lösning ur forskningsetisk synpunkt där alla medverkande och deras vårdnadshavare

bör ges möjlighet att ta ställning till medverkan med både ja och nej – alternativ. Däremot var jag

noga med att på ett åldersadekvat sätt tillfråga de barn jag pratade med om deras medverkan. Det

andra kravet enligt Vetenskapsrådet lyder ”deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma

över sin medverkan” (ibid. s.9). Detta försökte jag tillfredsställa i studien i och med det inarbetade

systemet  med  blogg  som  informationskanal  och  att  jag  i  brevet  formulerade  det  som:

”observationen är frivilligt och jag ber er vänligen höra av er till mig om ni inte vill att ert barn

medverkar” och att de barn som medverkade själva tillfrågades. 

Vidare informerade jag i brevet om att medverkan i undersökningen är helt anonym och att inga
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namn på varken barn eller skola kommer redovisas av studien samt att det insamlade materialet från

intervjuerna så som anteckningar kommer behandlas på ett sådant sätt att ingen utomstående har

tillgång  till  det.  Detta  faller  inom  ramen  för  det  tredje  kravet  från  Vetenskapsrådet,  på

konfidentialitet (ibid. s. 12). Det fjärde, nyttjandekravet, innebär att de uppgifter som framkommer i

undersökningen enbart skall användas i forskningssammanhang (ibid. s. 14). Detta informerade jag

om i mitt brev genom att poängtera att det insamlade materialet inte kommer att användas i något

annat syfte än att bilda underlag för mitt examensarbete.

Inför  intervjuerna  skickades  som sagt  även  ett  brev  ut  men  den här  gången  i  fysisk  form där

föräldrarna till de barn jag skulle intervjua fick skriva under på medgivande. Dels för att det var

minderåriga  som skulle  medverka och i  och med att  jag ämnade spela  in  intervjuerna  krävdes

skriftligt medgivande (Patel & Davidsson 2011, s. 87). Samma forskningsetiska principer som ovan

gäller även här vilket framkom av brevet.

3.5 Tillförlitlighet

Studien syftar till att belysa lek och lärande i de lägre skolåldrarna under organiserade och icke-

organiserade  rastaktivteter.  I  studien  har  observation  som metod  brukats  där  de  ovan  nämnda

aspekterna har undersökts i den miljö som är undersökningens fokus, nämligen skolgården under

skolans förmiddagsraster. Utöver detta genomfördes två intervjuer med respektive två barn i årskurs

tre angående deras syn på lek och rasten. 

När man utför en vetenskaplig studie måste man förhålla sig till frågan om studiens tillförlitlighet.

Här omnämns begreppen reliabilitet och validitet (Öhlander 2011b, s. 290). Reliabilitet behandlar

exempelvis om studien går att upprepa för att på så sätt få fram samma resultat och om det går att

lita på slutsatserna. Validitet innebär om det man företagit sig att mäta verkligen är det man mäter

(ibid. s. 290). När det gäller kvalitativa studier som den här är det inte lika enkelt att bedöma en

studies reliabilitet och validitet då de tolkningar man gör inte kan sägas vara statistiskt säkra när det

är  nyanser  och aspekter  som lyfts  fram. Däremot gäller  det  i  en kvalitativ  studie  att  det  finns

koppling till de teoretiska utgångspunkterna för de tolkningar man lyfter fram. De tolkningar och

påståenden som görs måste vara grundade i det empiriska materialet (ibid. s. 288). 

Om jag ändå använder mig av de ovan nämnda begreppen för en studies trovärdighet skulle min

studies validitet innebära om de mål frågeställningar jag ställt mig har besvarats och om metoderna

för att besvara dem har varit tillfredsställande. Möjligtvis är tiden lagd på observation och urvalet
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och avgränsningen av intervjuade något liten, vilket kan innebära att de tankar och uppfattningar jag

får  fram  inte  blir  tillräckligt  nyanserade.  Det  skulle  därför  finnas  anledning  att  utöka  antalet

observationstillfällen/svaranden. Jag menar dock att jag i mitt tillvägagångssätt har fokuserat syftet

med att  belysa barns lek och lärande och att  jag deltagit  i  rastsituationer och ställt  frågor  som

handlar om barnens syn på rasten i tillräcklig utsträckning för att kunna ge en trovärdig bild.
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4. Resultat och analys

Under  observationerna  under  rasterna  framträdde  vissa  klara  mönster  vilka  jag  redovisar  här.

Tillsammans med utdrag ur de kompletterande intervjuerna behandlas frågorna om vad  barn i de

lägre skolåldrarna gör på rasten, vad som går att urskilja som lek på rasten, vad som går att urskilja

som lärande på rasten samt vilka eventuella skillnader i barns lek och lärande som går att urskilja

mellan när pedagogiskt organiserad rastverksamheten erbjuds och när rastverksamhet ej planeras.

Resultaten analyseras genomgående ur Lev S. Vygotskijs sociokulturella perspektiv. 

4.1 ”Vi bara leker” - Hur barn ser på leken

Det första jag slogs av när jag var bland barnen på rasterna var deras ovilja att prata om vad de

gjorde, inte bara för att de inte kände mig utan framförallt uppfattade jag att de inte var intresserade

av att svara om jag frågade dem. ”Vi bara leker” var ett av de vanligaste svaren jag fick. Exempelvis

var det en pojke som snabbt innan han sprang tillbaka med sitt trollspö i högsta hugg mot sina

kamrater, på frågan om vad han lekte svarade att han lekte ”Harry Potter” och slungade sedan i väg

ett ”abrakadabra”. De visste om de lekte en speciell lek vad den leken hette men de var sällan

intresserade av att berätta utförligare. Att de helt enkelt lekte var svar nog. Det är på ett sätt naturligt

att barn vill ha sin lek ifred ifrån frågvisa vuxna. Men svaret de ger är intressant. Leken är ett

självklart begrepp för dem som inte behöver förklaras. I intervjuerna svarade barnen först saker som

att lek är när alla har kul eller att man springer runt och gör saker. De upprepade också vad de

tidigare hade svarat om att just de brukar göra på rasterna som att spela fotboll eller leka kullekar.

Men på  frågan  om specifika  lekar  som bygger  på  ens  fantasi  svarade  bägge  grupperna  direkt

”mamma, pappa, barn”.  Detta trots att  ingen av barnen jag pratade med eller att jag observerat

någon på skolgården leka den leken.   

Man kan här se på ordet lek som ett medierande redskap som barnen själva fyller med innehåll och

använder  för  att  beskriva  för  andra  men  även  för  sig  själva  vad  de  gör.  Det  sker  först  en

interpersonell behandling där ett barn i samspel med andra människor tar del av ett visst begrepp

och sedan en intrapersonell behandling av begreppet (Vygotskij 1978, s. 57).  Begreppet lek finns i

vår kultur som ett språkligt begrepp vilket barnen plockar upp och använder sig av.  De lär sig ordet

först för att sen lära sig mer och mer att behärska begreppet. Vygotskij skriver: ”begreppen dyker ju

inte upp i barnens intellekt som ärtor som blivit nerkastade i en säck” (Vygotskij 1999, s. 358).

Vygotskij menar istället att begreppsbildningen utgår från det generella till det individuella och ger

ett exempel med förhållandet mellan orden blomma och ros. Från början i barnets språkutveckling

är alla blommor just ”blommor” men ju mer barnet lär sig, förstår den att en av blommorna kan vara
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en ”ros”,  men samtidigt  en  blomma (ibid.  s.  358).  Det  generella  begreppet  står  även över  det

individuella och innefattar detta i sig (ibid. s. 359). På samma sätt har barnen i sin förståelse av

begreppet  lek  förstått  att  det  finns  olika  individuellt  skilda  sorters  lekar:  kull,  fotboll  etc.  men

samtidigt finns den generella förståelsen kvar om att ”vi bara leker” och den typiska av alla typiska

lekar: ”mamma, pappa, barn”. Eller så är det så att barnen i min undersökning nog vet precis vad de

leker men när vuxna kommer och ställer sina förenklade frågor får vi kanske de svar vi förtjänar?  

På samma sätt som barnen lär sig att fylla ordet lek med sin kulturella innebörd kommer jag nedan

använda mig av samma förklaringsmodell för att beskriva andra, så kallade vardagliga begrepp, och

hur deras innebörd beror på hur de beskrivs i språket.

4.2 Harry Potter – Lekars meningsskapande funktion

Av de olika lekaktiviteter jag observerade kunde jag urskilja vissa grupper av lekar. Dessa grupper

eller kategorier delar jag in i; fantasilekar, med vilka jag menar de lekar som innebär en ”som-om-

attityd” där barnen träder in olika roller eller fenomen som exemplet med pojken som lekte Harry

Potter  ovan;  regellekar,  exempelvis  leken  bluff  som  gick  ut  på  att  kulla  varandra  vid  en

klätterställning, eller zombiekull, under hökens vingar, kurragömma osv. där på förhand uppgjorda

regler följs av alla deltagande, ofta med syftet att vinna; och den snarlika kategorin spel/idrott dit

fotboll, pingis, bandy etc. hör. 

Vad jag fann intressant är att barnens rastaktiviteter tenderar att skifta från fantasilek till regellek till

spel/idrott ju äldre de blir. Det fanns absolut undantag och barn kunde flyta mellan kategorierna

men tendensen var att barn som lekte att de var robotar eller red på magiska flygande hästar oftare

gick i förskoleklassen eller ettan. Regellekarna jag observerade lektes av barn i årskurs ett och uppåt

medan de äldre barnen från trean och uppåt, om de var aktiva, ofta spelade fotboll, pingis eller

bandy. Barnen i intervjuerna som alla gick i årskurs tre markerade även att de sällan eller aldrig

lekte fantasilekar utan kanske gjorde de när de gick i förskolan. En flicka sade att ”killarna i 6-års

brukade alltid leka att de körde bil, eller nått sånt” och var tydlig med att det hör till den sortens

lekar som leks i förskoleklassen och inte i deras ålder. När jag sedan frågar vidare om hur lek kan se

ut om man leker ensam svarar samma flicka ”...att man kanske är ett barn som ens föräldrar har

lämnat och så ska man klara sig själv” om en lek hon hade lekt på egen hand när hon hade varit

ensam på skolgården. Samma flicka som alltså bara någon minut innan svarat att fantasilekarna

hörde till förskoleklassens lekar berättar nu om en fantasilek hon själv som elev i årskurs tre lekt.  
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Man kan även säga att barnet vågar fantisera mer när det är yngre och har färre erfarenheter och

pressen på dem från omgivningen och dem själva att göra fel är mindre. Den sociala pressen att leva

upp till  en viss  ålder  kan  sägas  bero  på hur  lek pratas  om i  olika åldrar  och det  kommer  jag

återkomma till nedan. Men barnets erfarenheter kan vi se ha en koppling till deras sätt att leka. Om

barns och människors fantasi utvecklas med hur deras erfarenheter växer, som Vygotskij menar, och

ju äldre barnet blir desto mer material till fantasi det har (Vygotskij 1995, s. 19)  ser det ut som om

det omvända borde uppstå. Att barn i de äldre åldrarna kunde ha större benägenhet att leka lekar

med  ett  rikare  fantasimaterial.  Men  samtidigt  med  att  erfarenheterna  ökar,  växer  även  barnets

förstånd och förnuft vilket gör att trots att de kan föreställa sig i ökande grad allt mera tror de allt

mindre på sina egna fantasier och lär sig att behärska dem successivt allt mer (Vygotskij 1995, s.

41). De blir även allt mer kritiska till sin egen fantasiförmåga ju mer erfarenheter och intryck de fått

när de märker att  produkterna av deras fantasi  inte når upp till  samma nivå av äkthet som det

tidigare gjort (Vygotskij 1995, s. 43). 

Barnens fantasiförmåga i leken innebär en meningsskapande arena för barnet. När barn leker det jag

har kallat fantasilekar utgår de alltid från något de sett eller upplevt och imiterar detaljer från dessa.

Det kan handla om populärkulturella influenser som vi sett ovan med Harry Potter eller annat de

sett eller hört från vuxna. Men de reproducerar aldrig det upplevda fullt ut utan kombinerar olika

beståndsdelar till  nya fantasiskapelser för att göra dem begripliga i ett sammanhang som passar

deras behov och intressen (Vygotskij 1995, s. 15-16). På det här sättet upplevde jag barn agera på

skolgården. Som några pojkar som lekte vid en soptunna där jag snappade upp repliken ”nu är jag

en psykopattunna” varvid en annan svarade att han var ”Obama”. Här hämtade de begrepp och

figurer som finns tillgängliga för dem i deras kultur genom nyheter och massmedia och använde

dem i helt oväntat och nytt sammanhang. 

De världar som barnen hämtar sina uppslag ur är troligtvis idag större än de någonsin varit. Om man

menar att  med varje tekniskt framsteg som vi gjort  har vår bild av världen förändrats  och gett

upphov till  nya  möjligheter  för  mental  utveckling  (Vygotskij  1995,  s.  14)  är  det  inte  annat  än

sannolikt att hur barn uppfattar sin omvärld idag skiljer sig mycket från när Vygotskij utförde sina

studier. Barnen på min skolgård hade tillgång till smarta telefoner där de kan ta del av spel och

musik  men  även kunna kommunicera  med  i  stort  sett  vem som helst  som är  uppkopplad  mot

internet.  De har  stora egna samlingar  med filmer hemma vilket  barn på trettiotalet  bara kunde

drömma om, även i Sovjetunionen där Vygotskij verkade. En pojke som ville visa ett trolleritrick

för mig berättade följaktligen att han hade samtliga filmer i serien om Harry Potter hemma och
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visste bra mycket mer om dem än vad jag visste. Det finns även kultur som är direkt producerad för

barn. I intervjuerna fick jag höra om spel som kompisar till  de jag pratade med brukade spela.

Intervjupersonerna själva var inte särskilt intresserade av just dessa, snarare tyckte de att de var

”jättetråkiga”. 

All detta material till fantasi till trots är säkert inte lekfullheten större nu än tidigare. För parallellt

med erfarenheter växer även som sagt förnuftet fram. Ju mer erfarenheter och intryck desto större

mättnad och desto snabbare avtar fantasiernas potens skulle man kunna säga. Som med de tråkiga

spelen i intervjuerna ovan, barnen kände väl till dem, till och med så väl att de tröttnat på dem och

föredrog att spela fotboll. I och med detta förändras även hur barn pratar om lek och hur det är att

vara barn. 

4.3 Förhandling går före handling – Reglernas roll i leken

Några av de grupper av barn jag flera gånger återkom till var de flickor som för det mesta uppehöll

sig vid tre gjutna stenhästar. Första gången jag pratade med dem frågar jag dem vad de leker för

något.  De gick i  förskoleklassen eller  möjligtvis  i  årskurs  ett  och de verkade leka någon slags

fantasilek. De satt på varsin av de tre hästarna och red på dem, förutom den fjärde av flickorna som

inte hade en egen häst. På min fråga fick jag som svar att de red men den fjärde flickan svarade att

hon också ville rida och visade att hon ville ha hjälp av mig som vuxen. Jag föreslog att hon kunde

få rida bakom en av de andra flickorna vilket alla inblandade gick med på. Leken kunde fortsätta

och nu berättade de mer om sina hästar. Den ena var minsann blå-glittrig, en annan var rosa och alla

hade de vita vingar så att de kunde flyga. Under den korta tiden jag uppehöll mig hos dem och fått

förklarat för mig hur deras hästar såg ut hade alla flickorna snart samlats kring en utav hästarna och

nu stod de och diskuterade vart de skulle flyga och vad deras olika hästar hette och vad de hade för

magiska krafter. Den flickan som tidigare varit utan häst var nu den som mest höll i ordet och drog

upp planer för leken. Samma flickor ser jag flera gånger på samma plats och några dagar senare vid

samma stenhästar diskuterades fortfarande deras hästars olika drag och attribut.

Jag ställde mig en annan dag och försökte prata med ett antal barn i tioårsåldern som tydligen hade

lekt tjuv och polis men nu stannat upp i leken. De hade inte så mycket tid för att prata med mig då

de var mitt uppe i att lösa problemet med hur de skulle kunna bli befriade från fängelset som ingick

i deras lek. De var även osams om vilka lag de skulle vara uppdelade i. Jag vet inte hur de löste

problematiken då jag blev meddragen till att lösa en konflikt mellan fyra flickor i årskurs ett och två

flickor i årskurs tre. De fyra yngre flickorna ville att jag skulle säga till de andra två att de inte fick
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stå upp i gungan då det ”inte var rättvist”, något jag inte direkt var intresserad av utan försökte prata

bort kravet genom att fråga dem varför det var så viktigt för dem som inte ens hade gungan att

reglerna efterföljdes. Efter ett tag hade de äldre flickorna tröttnat och gick av gungan och ställde sig

att prata med de yngre. Ingen brydde sig om att använda gungan men diskussionen fortsatte att

handla om vilka regler som skulle gälla och vem som skulle ha rätt att bestämma dem. 

I alla de exemplen ovan har själva aktiviteten fått stå tillbaka för en diskussion om hur aktiviteten

ska se ut. Innan en lek kan lekas måste förhållningssätt och regler förhandlas fram och handlar

några fel enligt några andra måste dessa bli tillsagda och fås till att följa reglerna. Regler är också

enligt  Vygotskij  helt  grundläggande  i  barns  lekar  då  reglerna  ser  till  att  mening  kring  leken

upprätthålls. Redan för väldigt små barn fungerar leken som ett sätt att uppfylla behov som inte går

att möta i verkligheten (Vygotskij 1978, s. 93). Exempelvis om ett barn inte kan rida på en verklig

häst i just detta nu kan det ändå hitta en kvast, eller tre gjutna stenhästar, och låtsas att det rider på

en häst.  Redan i  den situationen kräver  barnet  att  leken följer  vissa regler  för att  det  ska vara

tillfredsställande. Barnet behöver något som efterliknar hästen i situationen och skulle inte nöja sig

med något för främmande och det krävs att barnet agerar så som det tror att man agerar när man

rider på en häst: ”only actions that fit these rules are acceptable to the play situation” (Vygotskij

1978, s. 95). 

Precis som varje fantasilek innehåller regler för beteendet,  innehåller varje  regellek element  av

fantasi och regler (ibid. s. 95). Barnet skulle inte få ut något av att bara springa runt utan mening. I

en lek som kallades ”zombiekull” som jag fick vara med i ett par gånger var det här tydligt. För det

första, att leken hette som den hette beror på att för varje deltagare som blir kullad blir fler och fler

”smittade” och blev själva kullare tills bara en återstår. Leken skulle kunna heta något annat men i

användandet av begreppet zombie tillförs en för dem kulturellt bekant imaginär situation som gör

att leken fylls med mening. Vidare är det viktigt att de regler som finns i leken efterföljs. Om ett

barn skulle bli kullad måste den övergå till att bli zombie, oavsett om det hade haft större glädje av

att fortsätta bli jagad, det är grundläggande för att det överhuvudtaget ska bli någon lek. Vygotskij

förklarar att glädje är en förutsättning för lek. Men om glädjen själv vore huvudanledning till leken

skulle inte lekar som ger både vinnare och förlorare lekas när det finns risk för förlust (Vygotskij

1978, s. 92) och alla barn i zombiekulleken skulle springa runt och jagas utan att någonsin bli

kullade. Istället är det underordnandet av regler som innebär källan till glädje för det lekande barnet

(Vygotskij 1978, s. 99).   
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Detta underordnande av regler innebär också en källa för lärande och utveckling. Vygotskijs modell

för  hur  lärande  sker  kallar  han  zonen  för  den  närmaste  utvecklingen.  Denna modell  beskriver

skillnaden mellan vad ett barn kan klara av på egen hand och det barnet har potential att kunna med

hjälp utav andra, oftast lärare eller mer kompetenta jämnåriga (Vygotskij 1978, s. 86). När ett barn

får hjälp eller samarbetar med någon annan innebär det att det kan klara av uppgifter som den inte

vore kapabel till annars och utvecklas därmed för att senare kunna utföra uppgiften på egen hand. I

leken, ser Vygotskij, innebär reglernas meningsskapande funktion att barnet, bildligt sett, höjer sig

över sitt eget huvud och skapar en egen zon för utveckling då barnet tvingas att agera utanför och

bortom det egna beteendet (Vygotskij 2002, s. 16).

Leken kan även användas som ett sätt att lösa problem. Tre flickor satt vid ett bord och spelade kort

med en jättekortlek som de lånat från boden. De beslutade sig för att spela finns i sjön men de

kunde inte bestämma sig för hur många kort de skulle dela till var och en. Den första ansåg 5, den

andre 6 och den tredje 7. De löste problemet med en utslagstävling i sten-sax-påse. 7:an möter 5:an

och 7:an vann och fick möta 6:an i en match som 6:an vann. Det blev alltså sex kort var. Allt skedde

snabbt och under skratt. De hade kommit fram till en för alla accepterad lösning.

Regler är viktiga för att överhuvudtaget göra lekarna intressanta och meningsfulla för barnen att

engagera sig i. Så till och med flickan som tidigare bad om hjälp hon när hon upplevde att hon inte

fick rida finner det sedan viktigare att förhandla om reglerna för leken än att leka den. Den sista

gången jag såg de fyra flickorna i ettan, vid hissen vid trapphuset hälsar de mig direkt med ”det är

viktigt med rättvisa” som hade blivit lite av vår jargong efter diskussionen vid gungan. Hissen kom

och den flickan som på grund av sin sjukdom måste gå med kryckor klev in i hissen. De andra tre

visste att de inte fick åka med så jag sade till dem att de skulle tävla om de kunde springa upp innan

hissen kom fram till deras våning. Flickan i hissen vinkade och de andra sprang upp i hög fart.

4.4 Rast efter rast – Leken som en umgängesform

Precis som flickorna vid hästarna nästan varje rast återträffades vid just samma ställe märkte jag att

de som spelade pingis en rast också gjorde det på nästa och de som lekte zombiekull gjorde det flera

raster och så vidare. Att grupper av barn återträffas och gör samma saker rast efter rast var en av de

starkaste intryck jag fick under min vecka på skolgården. Leken verkar bara vara en del av de

aktiviteterna som barnen har för sig på rasterna och säkert inte den största. Vygotskij menar att lek

inte  alls  är  den  dominerande  draget  i  barndomen  men  väl  den  som leder  utvecklingen  framåt

(Vygotskij 1978, s. 101). Till mesta del bestod rasterna av en möjlighet att vara med sina kompisar,
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men jag skulle också vilja säga att det mesta av aktiviteterna skedde i en lekfull atmosfär. 

På rasterna har barnen sina kompisar som de mest är med och de gör det de brukar göra. Barnen vill

inte vara ensamma på gården utan de söker sig till de som är mest lika dem själva. Här lär de sig

begrepp som lek, kompis och könsidentitet. Men de lär sig också hur de ska använda sig av dessa

begrepp och hur de ska fyllas  med innebörd.  Vid fotbollsplanen finns en speciell  atmosfär  där

tuffhet  och  grabbighet  premieras.  Det  finns  även  en  åldershierarki  som uttrycker  sig  i  att  när

sexåringar spelar, kommer först ettorna och ropar ”ettorna mot rubbet”,  sedan kommer tvåorna,

treorna, fyrorna och till sist går treorna och klagar till rastvakten att femmorna har kommit och tagit

över  fotbollsplanen.  Men  fotbollspojkarna  behöver  aldrig  vara  ensamma.  De  har  sitt  sociala

sammanhang i gruppen av de nästan helt övervägande, pojkar som spelar och de lär sig av varandra

hur man ska vara som kille, hur man är som kompis och hur man deltar i lekar och spel.

Som vi såg ovan var barnen i intervjuerna väldigt noga med att skilja på de aktiviteter och lekar som

de utförde som barn i årskurs tre och de som leks i lägre åldrar. Ackumuleringen av erfarenheter är

en viktig aspekt av barns lärande och utveckling som vi sett, med de många kulturella möjligheter

och material till fantasi som utvecklar barns lekar ju äldre de blir. Men de kulturella influenserna

påverkar även barns sätt att se på lek och ålder beroende på vilka barnen pratar med och bildar sina

uppfattningar tillsammans med. Begrepp som lek är inte konstanta och fasta utan ändras beroende

på vilka erfarenheter den som använder sig av begreppet har. Vygotskij pratar om vetenskapliga och

vardagliga begrepp och där ett exempel på ett vetenskapligt begrepp kan vara ”Archimedes lag”

som barnet  kan få  förklarat  till  sig  av sin lärare  på ett  konkret  vis.  Ett  exempel  på vardagligt

begrepp  är  ”bror”  och  Vygotskij  skriver  ”det  är  ett  välkänt  faktum att  ett  barn  har  lättare  att

formulera vad Archimedes lag är än vad en bror är”, visserligen vet barn om vad en bror är men

innebörden i begreppet är genomsyrat av de personliga erfarenheter barnet har kring begreppet och

kan inte förklaras på samma kategoriska vis som ett vetenskapligt begrepp (Vygotskij 1999, s. 271).

Dessa vardagliga begrepp, som vi här kan exemplifiera med lek, kompis och könsidentitet är alltså

beroende av de personliga erfarenheter som barnet gjort av dem i interaktionen med sin sociala och

kulturella  omgivning.  De  används  sedan  som  medierande  redskap  för  att  ge  mening  åt  olika

förhållanden och fenomen. Hur kompisar, vuxna och andra i omgivningen pratar om dessa begrepp

och hur de används påverkar då hur man själv använder sig av begreppen.

I de olika intervjuerna framkom det två olika sätt att förhålla sig till gruppen och till kompisar. Jag

ställde en fråga om att gå omkring ensam på rasten utan att prata med någon varvid de i andra
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gruppen svarar att de aldrig har de problemet själva. De spelade alltid fotboll eller var med sina

kompisar. De verkade inte heller kunna sätta sig in i den ensammes situation utan tog vänskap och

att man alltid har något att göra för givet. Dessa hade många vänner eller lekkamrater och var jämt

aktiva på rasterna. S och F i den första gruppen hade däremot mycket enklare för att kunna sätta sig

in situationen av att vara ensam på skolgården. De hade själva varit det förut och de sade att de

först hade börjat prata med varandra när de gick ensamma på en rast. En av dessa svarade att man

kunde gå omkring och tänka ”hoppas jag får vänner” när jag frågade hur de trodde att man tänker på

när man går ensam. Dessa lyfte också fram det viktiga med att ha någon att vara med på rasten för

annars så ”lär man sig inte det här med att vara med andra” och de såg också rasten som ett viktigt

lärtillfälle i sociala relationer och ”att vara lite mer tillsammans” vilket barnen i den andra gruppen

inte fokuserade på utan snarare lyfte fram rasten som ett tillfälle att lära sig att spela fotboll.   

Skillnaden mellan de fyra barnen i mina intervjuer är också tydlig när det kommer till hur de ser på

könsroller. För att beskriva de sociala egenskaper som olika kön tillskrivs brukar begreppet genus

användas (Gemzöe 2006, s. 80) och hur genus beskrivs skiljer sig mellan kulturer och över tiden.

Enligt Bodén finns även bland barn föreställningen att det finns en skillnad i ordningen mellan

flickor och pojkar där det maskulina värderas högre (Bodén 2011, s. 38-39). Med Vygotskij kan vi

också säga att kön, eller genusstrukturer, är ett språkligt vardagligt begrepp som fylls med dess

innehåll och genomsyras av personliga erfarenheter när de används i sin kulturella och språkliga

miljö och påverkas av hur det används av olika barngrupper (jfr Vygotskij 1999, s. 271). 

Barnen i den första intervjugruppen pratade om att killar och tjejer leker på olika sätt, att pojkar inte

ofta leker med barbiedockor, men det gjorde inte de här flickorna heller. De uttryckte att pojkar kan

leka mer våldsamma lekar samtidigt som de sedan redogör för hur en flicka de ogillar hade betett

sig otrevligt och våldsamt mot dem. En av dem sa: ”tjejer dom springer också runt och 'psch psch'

[pangljud, min anm.] Men dom kanske har olika tankar för killar spelar mer spel som är våldsamma

medan tjejer kanske spelar barbiespel” Här kan man se att deras invanda sätt att tänka och prata om

genus inte helt går ihop med den praktik de ser omkring sig. Men ändå styr den språkliga betydelsen

deras sätt att tänka kring det (Vygotskij 1999, s. 402-403).  

Samtidigt  kan  begreppens  betydelse  förändras  och skilja  sig  åt  mellan  olika  grupper,  vilket  då

innebär att sättet att tänka kring det förändras (ibid. s.  403). Tanken förändras i relationen med

omgivningen  (Vygotskij  1978,  s.  51).  Barnen  i  den  andra  gruppen  hade  till  stor  del  liknande

uppfattningar om pojkars och flickors olika lekvanor som de första. Men de var samtidigt mer måna
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om att leva upp till de skilda förväntningar som ställdes på dem som pojkar och flickor. De såg att

det fanns en social press på dem att vara på ett speciellt sätt och det fanns straffmekanismer som

hindrade dem att vara annorlunda. En flicka berättade att hon inte alltid vågade spela fotboll då hon

inte ville att det skulle ”spridas något rykte om mig” och pojken uttryckte rädsla för att bli retad ifall

han skulle om man exempelvis hade kläder på sig som skulle uppfattas som typiskt flickiga. De här

hade också som sagt lättare att få kompisar vilket tyder på att de som lärt sig hur de vardagliga

begreppen  används  i  deras  särskilda  kulturella  miljö  på  ett  adekvat  sätt  är  de  som  blir  bäst

anpassade och samtidigt de som är de som allra mest ser till att normerna upprätthålls genom att

använda sig av de språkliga begreppen om genus på rätt sätt. 

4.5 ”Mer rastvakter måste ut” - Pedagogers roll på skolgården

På skolan  jag  besökte  har  två  pedagoger  sedan en  tid  arbetat  med  att  planera  och  genomföra

aktiviteter  på  lunchrasterna.  En  pedagog  har  ansvarat  för  att  en  bod  med  lekmaterial  och  ett

utlåningssystem har upprättats. I den boden har barn fått skriva upp sig för att hjälpa till men läraren

har haft huvudansvaret för att det finns bra och skiftande utrustning. Jag märkte flera gånger att

barn som inte för stunden hade något att göra kunde uppehålla sig runt boden och pedagogen. Bland

annat en pojke som gick ensam innan han satte sig där pedagogen pumpade bollar. En annan pojke

satt också där och efter en stund såg jag dem två tillsammans gå mot boden och lånade ut en boll.

Den andra pedagogen ansvarade för att organisera lekar för alla som ville vara med. Oftast var det

en större aktivitet per rast som kunde aktivera, vad jag såg, upp mot femtio barn. Det var oftast

enkla  så  kallade  regellekar  där  många  kunde deltaga  på  samma villkor  och  som inte  behövde

förklaras utan snabbt kunde sättas igång och man när som helst kunde hoppa in i leken. 

Jag  följde  en  pojke  under  flera  raster  och  observerade  hans  aktiviteter  både  när  det  inte

organiserades lekar och när han deltog i lekar. Han brukade gå omkring själv och ibland kunde han

gå fram till några barn och säga något till dem som kunde reta dem. En dag såg jag honom gå fram

mot några barn som satt på en sandbox. När han sagt något till dem sprang han därifrån snabbt igen.

Det hela upprepade sig ett par gånger. Under lunchrasten samma dag ser jag honom gå omkring i

närheten av där rastpedagogen just skulle till att sätta igång en lek. Pedagogen fick syn på pojken

och ropade honom till sig. Under en stund fungerade allt bra för honom och jag frågade honom lite

om leken han var med i, vilken han förstod alla reglerna i och deltog i med stor förtjusning. Efter en

stund ser jag honom dock gå själv varvid jag frågade honom varför han inte var med i leken. Han

hade tröttnat sa han och snart ser jag honom återigen retas med några barn på skolgården. Dessa

blev då sura på honom och började jaga efter honom. Medan jag pratar med de två flickor som
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blivit sura, smet pojken in i den organiserade leken igen och deltog där på samma villkor som alla

de andra. 

När leken fungerar eller när vuxna är med och stöttar uppstår det som Vygotskij kallar zoner för

närmaste utveckling. De barn som inte har utvecklats lika långt som sina kamrater kan genom att

stödjas av lärare eller mer kompetenta barn nå det de inte hade nått på egen hand (Vygotskij 1978, s.

86). Pojken fann, i de fall han medverkade i aktiviteterna, att han med Vygotskijs ord var huvudet

högre än sig själv (Vygotskij 2002, s. 16) när han lekte och kunde fungera i en positiv interaktion

med sina kamrater.

För den här pojken var möjligheten att deltaga i en aktivitet viktig för att kunna interagera på ett

positivt sätt med andra barn. Av de jag intervjuade var det däremot de som hade lätt att få kompisar

och hade i vanliga fall inte några större svårigheter att hitta på saker under rasterna som brukade

vara med på de organiserade lekarna. En sade sig delta då han gillade att tävla och vinna medan den

andra ville vara med sina kompisar som oftast var med i lekarna. De andra två som intervjuades

sade sig aldrig vara med på lekarna eftersom de tyckte att de lekar och aktiviteter som erbjöds var

sådana de hade gjort ”ungefär tusen gånger hemma” eller var för svåra. Samtidigt var dessa precis

som de andra positivt inställda till att vuxna är med på skolgården och förutom att de tyckte att de

organiserade rastaktiviteterna var en bra idé tyckte de även om när vuxna engagerade sig i deras

lekar. De sa ”då du var här på skolan då ville du vara med och leka med oss men annars, alla lärare

dom bara går runt eller kanske håller på med sin telefon”. De vill att lärarna ska göra mer än bara

finnas där och ”stå och titta”, utan bry sig om och ta dem på allvar. De barn som brukade vara med

uttryckte en liknande attityd men tyckte inte att de vuxna borde lägga sig i allt som sker på gården:

”...och en ska vara med på en brottningsmatch och så skulle två brottas och så säger man att 'vi

brottas jättelöst' och så kommer dom och säger att 'det spelar ingen roll, man kan göra illa sig'”. Ett

av barnen uttryckte att de vuxna helt enkelt ska vara ute för: ”ibland är dom inte där och då måste

rektorn ropa att 'mer rastvakter måste ut' [i högtalarna. min anm.] och då stör dom leken” och visade

på en dubbelhet i de vuxnas roll.

Barnen ville ha aktiva vuxna ute som kunde se dem och hjälpa dem när det behövdes men inte alltid

att  de vuxna skulle ingripa i  det,  som de själva ansåg vara lekar.  Samtidigt gillade de det som

organiserades  och  var  frivilligt  och  många  barn  på  skolgården  kunde  aktiveras  genom  dessa

aktiviteter. När vuxna finns med på skolgården finns möjligheten till  att fler zoner för närmaste

utveckling kan uppstå. Pedagoger som är ute bland barnen kan hjälpa barnen i deras sociala, fysiska

och inte minst intellektuella utveckling. Men de bör känna till vad barnen redan klarar av för att
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veta  var  de  ska  lägga  ribban  för  barnens  lärande  (Vygotskij  1999,  s.  333).   På  en  lunchrast

observerade jag en lärare som hjälpte ett mindre antal barn med att rita upp en luffarschack-ruta i

gruset. När de sedan spelade hjälpte läraren först dem med råd om hur de kunde tänka och sedan

spelade barnen själva utan hjälp. 
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5. Diskussion 

Jag  gick  in  i  arbetet  med  den  här  uppsatsen  med  avsikten  att  belysa  lek  och  lärande  under

rastverksamhet  och  att  både  undersöka  organiserad  rastverksamhet  och  icke-organiserad

rastverksamhet  för  att  se  eventuella  skillnader.  Ur  mitt  material  från  en  veckas  närvaro  på  en

skolgård söder om Stockholm och ur intervjuer med barn från samma skola har jag kunnat bilda

mig en viss uppfattning om hur lek och lärande kan se ut under rasterna. Att rasten är en del av

skolan och att även där ska läroplanens (lgr11) mål och riktlinjer gälla slog jag fast i inledningen.

Lgr11:s grundläggande värden som ”människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet,

alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män” etc. (Skolverket 2011, s. 7) gäller

lika mycket när eleverna är inne i klassrummet som när barnen är ute på skolgården på rast. Skolan

ska stimulera elever till  lärande och utveckling (ibid,  s.  9).  Men ute  på skolgården lär  sig och

utvecklas barn minst lika mycket som innanför ytterdörren och bakom bänken.  Lgr11 säger även

att lek är en väsentlig del av det aktiva lärandet, i synnerhet för barn i de lägre åldrarna där det

framhålls som en särskilt viktig kunskapskälla (ibid, s. 9). 

5.1 Metoddiskussion

Jag gick in i datainsamlingsarbetet för att med egna ögon hitta de ”mjuka data” som jag sedan

kunde analysera och tolka och sätta i sammanhang. Mina upplevelser har under hela den processen

varit färgad av de teoretiska perspektiv jag haft under arbetets gång och de aspekter jag lyft fram

har generellt  varit  sådana att  de har relaterat  till  hur sociala processer inverkar i  barns lek och

lärande under rasten. Mina resultat och slutsatser bygger på studiet av en skolas rastverksamhet och

är kanske inte generaliserbart för hur rastverksamhet ser ut i skolor i allmänhet. För att kunna säga

något om det krävs en större undersökning. Däremot lyfter mina resultat upp aspekter som går att

sätta i ett större sammanhang när de tolkas utifrån andras forskning. I en hermeneutisk studie är det

också den subjektiva blicken på ett undersökningsområde och mötet med informanterna som ligger

till grund för hur tolkningen sker. Alla de jag har pratat med och följt under observationerna har

agerat utifrån deras verklighet och det jag lyfter fram om deras erfarenheter är deras sanning.

5.2 Vidare forskning

Andra  aspekter  som exempelvis  pedagogers  och skolledares  syn  på  rastverksamheten  eller  hur

rastverksamhet kan gynna barn med särskilda behov har inte varit i fokus. Jag ser däremot att det

finns  möjlighet  att  fortsätta  forska  i  dessa  och  andra  aspekter  och  därmed  ytterligare  placera

rastverksamheten i en pedagogisk kontext, vilket jag upplevt inte är fallet just nu.
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5.3 Resultatdiskussion 

Som en engelsk studie (2013) visar innebär utemiljön en möjlighet att uttrycka sig på andra sätt och

vara tillsammans med kompisar på ett friare sätt än innemiljön (Waite, Rogers, Evans 2013, s. 9).

Möjligheten till  informell samvaro där lekar är grunden för aktiviteter och umgänge ger barnen

förutsättningar för goda sociala relationer vilket även har en god inverkan på studieresultat (ibid. s.

5).  Min studie visar  att  det  lektes olika sorters kategorier  av lekar:  fantasilekar,  regellekar  och

spel/idrott samt att det finns en åldersskillnad mellan vilka kategorier som är vanligast. De yngre

barnen har lättare för att ryckas med av sina fantasier medan de något äldre föredrog de lekar där

det  fanns  ett  mått  av  tävlan  och  där  behovet  av  att  följa  reglerna  var  överordnat  glädjen  vid

omedelbar lusttillfredsställelse. De material till fantasi som barnen har till förfogande är beroende

på vad de har för erfarenheter och vilka sociala praktiker och kulturella världar de tagit del av.  Alla

lekar  har  inneboende  regler  för  hur  de  ska  lekas  och  hur  man  ska  uppföra  sig  i  dem.  Enligt

Vygotskij innebär reglerna att barnen kan vara ”huvudet högre” än sig själva i leken och därmed

utvecklas.

Jag resonerade också om att olika grupper tenderar att leka olika sorters lekar och att det finns en

social press på barnen att leva upp till en viss ålder eller förväntningar kring hur pojkar och flickor

ska vara. Waite, Rogers och Evans påpekar att när likheter och gruppgemenskap framhävs så kan de

som inte är en del av gemenskapen stängas ute (ibid. s. 19). Att man deltar i de sociala praktiker i en

omgivning och följer regler för hur lekar går till kan innebära att man samtidigt som man utvecklas

också skapar sin identitet kring gruppens normer och värderingar. Samtidigt som lekarna ger en

möjlighet att betona likheter mellan deltagarna så betonas även skillnader gentemot andra. Det här

kunde jag se tydligt när det gällde hur tonen var på fotbollsplanen. Det var en tydlig grabbig attityd

och de som var äldre var ofta oschyssta mot de som var yngre för att markera sin ställning. Det var

också tydligt när det gällde hur en av de intervjuade beskrev hur hon ibland inte vågade spela

fotboll då det kunde spridas rykten om henne.

En annan aspekt som kommer fram i mitt material är att barn vill ha vuxna ute på rasterna som är

aktiva. De vill inte nödvändigtvis att de ska lägga sig i allt som barnen har för sig men de uppskattar

när pedagoger hittar på aktiviteter som lekar eller ser till att det finns bra lekmaterial att tillgå. När

vuxna finns med och stöder barnen i deras lekar och sociala relationer finns större möjligheter för

utveckling och för barn som har svårt att komma in i lekar kan vuxnas aktiva stöd vara avgörande

för att en positiv spiral ska ta plats. Ihrskog (2006) pekar på att de sociala relationer som barn

skapar i tidiga år och de roller de får i kamratgruppen påverkar deras framtida relationsbyggande
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och att fritidspedagoger har ett avgörande ansvar för att vara aktiva i barns relationsprocesser och

stödja dem med sitt särskilda kompetensområde (Ihrskog 2006, s. 160). Att det finns närvarande

fritidspedagoger med kompetens kring lek och barns sociala relationer är ett viktigt komplement till

skolan. Kompisrelationer, visar Ihrskog, är extra viktiga för barn och ungdomar och att man blir

”någon” sker i relation till andra människor i barnets omgivning (ibid. 157-159). Att det finns aktiva

vuxna ute under raster där en stor del av barnens relationsbyggande och identitetsskapande sker ser

jag är avgörande för att främja goda förutsättningar för detta.

Man kan se att fritidspedagoger fyller ett behov under rasterna och att deras insatser är uppskattade

av barnen. I Rohlins studie Att styra i namn av barns fritid  (2001) lyfts även dagens diskussion om

fritiden  fram,  och  vad  fritidshemmets  pedagogiska  roll  ska  bestå  i  behandlas  i  termer  som

”komplement till skolan” tids- och innehållsmässigt samt ”meningsfull fritid” (Rohlin 2011s. 181-

182). Att fritidspedagoger tar plats under förmiddagsraster med aktiva pedagogiska verksamheter

och på så sätt komplementerar skolans verksamhet med de kunskaper som de har om barns lekar

och sociala utveckling innebär en höjning och en breddning av skolans uppdrag. Rohlin pekar även

på hur tidskontexten spelar in i hur fritidshemmets uppdrag har sett ut och ser ut idag (ibid. s. 16). I

Skolverkets rapport  Allmänna råd med kommentarer för fritidshem  framhålls att  personalen ska

verka för att ”förhindra att klyftor uppstår mellan olika verksamhetsformer” vilket även kan ”skapa

bättre  förutsättningar  för  kontinuitet  och  sammanhang  i  barnens  liv”  (Skolverket  2007,  s.  33).

Söderlund diskuterar i sin studie  Barn i skola och fritidshem  (2000) olika former för samverkan

mellan  yrkesgrupper.  Bland  det  som  uppges  som  viktigast  är  att  de  olika  yrkesrollerna  inte

sammanflätas  för  mycket  så  att  de olika  pedagogernas  kompetenser  får  möjlighet  att  utvecklas

(Söderlund 2000, s. 188-189). På rasten har fritidspedagoger en stor möjlighet och chans att lyfta

sin  egen  yrkeskompetens  och med  aktiviteter  bidra  till  barns  sociala,  emotionella,  fysiska  och

intellektuella utveckling. Aktiviteterna som organiserades under rasterna på skolan jag besökte var

också populära och ett stort antal barn deltog. Den möjligheten som givits de två fritidspedagogerna

att  bedriva  rastaktiviteter  har  på  så  sätt  både  gynnat  barnen  men  också  deras  roll  som

fritidspedagoger på skolan.

5.4 Slutsatser

I dagens diskussion om kunskapsskolan och hur lek i den nya läroplanen beskrivs som en viktig

kunskapskälla  (Skolverket  2011,  s.  9)  är  aktiva  insatser  i  rastverksamheten  mer  aktuella  än

någonsin. Studiens resultat visar att barn lär sig tillsammans med sina kamrater och att de utvecklas

tillsammans med andra i deras omgivning. Det allra viktigaste lärande som sker under rasten är det
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om hur man ska vara som människa. Hur det är att vara barn i årskurs tre jämfört med de yngre i

förskoleklassen och de äldre i femman. Vad det innebär att ha kompisar och hur man ska vara som

pojke och flicka. Barnen lär sig och utvecklas ständigt i mötet med andra människor och deltagande

i sin kulturella miljö och rasten är ett tillfälle för dem att på ett lekfullt sätt umgås och var en del av

en gemenskap där man tillsammans med sina kamrater kan pröva sig fram till hur en människa i sin

ålder, i vår del av världen, av sitt kön kan vara. I den här processen är det viktigt att det finns vuxna

med kompetens att ge goda förutsättningar för lek och lärande. Barn vill också ha vuxna ute under

rasterna och fritidspedagogerna som känner barnen vet vilken utvecklingsnivå varje barn befinner

sig på kan anpassa lekar efter deras ålder och intresse för att på så sätt bidra med den kontinuitet

under skoldagen som skolverket beskriver ovan. 

Fritidspedagogerna  har  rätt  kompetens  för  uppdraget  och  bör  ”ta  rasten”  och  göra  den  till  en

naturlig del av det pedagogiska arbetet under förmiddagarna! Det är kanske inte nödvändigtvis ”mer

rastvakter” som måste ut, utan fler rastaktivister.
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Appendix

Missivbrev - observation

Hej!

Mitt  namn  är  Niklas  Lindgren  och  jag  studerar  på  grundlärarutbildningen  med  inriktning  mot
fritidshem på Södertörns högskola. Just nu är jag i inledningsfasen av mitt examensarbete som jag
har valt ska handla om rastverksamheten och den fritidspedagogiska rollen däri.

Syftet med uppsatsen är att belysa barns lek och lärande under rastaktivteter. I min studie kommer
jag att genomföra observationer under förmiddagsrasterna. Observationen kommer att genomföras
genom  mitt  deltagande  i  de  vanliga  aktiviteterna  under  ett  antal  dagar  i  vecka  13.  Ingen
inspelningsutrustning kommer att användas. 
Med detta brev vill jag be er signalera om ni inte godkänner att ert barn deltar vid ovan nämnda
tillfällen.  Barnen  kommer  också  att  bli  åldersadekvat  informerade  och  tillfrågade  om  sin
medverkan.

Observera att:
• Deltagandet i observationen är frivilligt och jag ber er vänligen höra av er till mig om ni inte vill
att ert barn medverkar. Jag kommer även rådfråga enskilda barn inför deltagande i lekar eller samtal
på skolgården. 
• Medverkan i undersökningen kommer vara helt anonym. Inga namn på varken barn eller skola
kommer redovisas av studien.
• De uppgifter som framkommer kommer inte användas i något annat syfte än att bilda underlag för
mitt examensarbete.
• Det insamlade materialet från intervjuerna så som anteckningar kommer behandlas på ett sådant
sätt att ingen utomstående har tillgång till det och kommer efter godkänd examination att förstöras.
(Ovanstående är i överensstämmande med vetenskapsrådets forskningsetiska principer från 2011.)

Om du undrar över något som ni finner oklart eller har några frågor får ni gärna höra av er till mig
eller min handledare. 

Med Vänliga Hälsningar,

Niklas Lindgren XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

Handledare:
Liselott Mariett Olsson XXXXXXXXXX
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Missivbrev - intervju

Hej!

Mitt  namn  är  Niklas  Lindgren  och  jag  studerar  på  grundlärarutbildningen  med  inriktning  mot
fritidshem på Södertörns högskola. Just nu är jag i inledningsfasen av mitt examensarbete som jag
har valt ska handla om rastverksamheten och den fritidspedagogiska rollen däri.

Syftet med uppsatsen är att belysa barns lek och lärande under rastaktivteter. I min studie kommer
jag  att  genomföra  intervjuer  med  elever  för  att  ta  del  av  era  erfarenhet  och  åsikter  om
rastverksamheten. Därför är jag intresserad av att intervjua ditt barn under lite mindre än en timmes
tid  där  jag  ställer  frågor  om  det  aktuella  området.  Intervjun  kommer  spelas  in  för  att  sedan
transkriberas till text.
Med detta brev vill jag be om ert medgivande till att intervjua ert barn. Barnen kommer också att bli
åldersadekvat informerade och tillfrågade om sin medverkan.

Observera att:
• Deltagandet i intervjun är helt frivilligt och du och ditt barn har rätt att avbryta medverkan när
som helst.
• Ditt barns medverkan i undersökningen kommer vara helt konfidentiellt.  Varken barnets namn
eller namnet på skolan kommer redovisas i studien.
• De uppgifter jag får fram kommer inte användas i något annat syfte än att bilda underlag för mitt
examensarbete.
• Det insamlade materialet från intervjuerna så som inspelat eller transkriberat material kommer
behandlas på ett sådant sätt att ingen utomstående har tillgång till det och kommer efter godkänd
examination  att  förstöras.  (Ovanstående  är  i  överensstämmande  med  vetenskapsrådets
forskningsetiska principer från 2011.)

Om ni undrar över något som ni finner oklart eller har några frågor får ni gärna höra av er till mig
eller min handledare.

Med Vänliga Hälsningar
Niklas Lindgren XXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXX
Handledare:
Liselott Mariett Olsson XXXXXXXXXX

Vänd!
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Vi har tagit del av ovanstående information och godkänner till deltagande.

Ja Nej

Kryssa i svarsalternativ

…......................................................................................
Barnets namn

Samtliga vårdnadshavares medgivande krävs

................................................................................................................................................................
Vårdnadshavares namn Underskrift Datum/ort

................................................................................................................................................................
Vårdnadshavares namn Underskrift Datum/ort

................................................................................................................................................................
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Intervjufrågor

Vad gillar ni att göra på rasterna?

Vad är lek? När man leker själv? När man leker med andra?

Hur tycker ni att ni leker annorlunda ute jämfört med hur ni leker inne?

Vad tycker ni att ni lär er på rasterna?

Om ni bara går runt utan att göra något speciellt, vad händer då?

Brukar ni vara med på de organiserade rastaktiviteterna?

Vad tycker ni att de vuxna ska hjälpa till med på rasterna?

Tycker ni att killar och tjejer leker olika lekar? Hur då? Varför då?
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