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Det går inte att blunda längre 
 ─ fritidshemmens villkor måste bli bättre 
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”Barngruppens storlek gör det omöjligt att driva en seriös pedagogisk verksamhet i landets fritidshem.” 
 
”Det största problemet är just tid för planering och få bollplank med andra fritidspedagoger.” 
 
Detta är några röster om läget på landets fritidshem 2013 och en dyster bild av för dåliga 
förutsättningar. Många elever i grundskolans tidigare år tillbringar halva skoldagen på 
fritidshemmet. Det är en stor möjlighet för lärande som kompletterar den obligatoriska 
skolan – dessvärre utnyttjas inte den möjligheten på bästa sätt.  
 
När SCB jämför arbetsbelastningen bland olika yrkesgrupper på arbetsmarknaden 
toppar lärargrupper i skolans alla delar listan. Lärarna i fritidshemmen – 
fritidspedagogerna – är på andra plats. 
 
Det är inte konstigt att det har blivit så. Enligt Skolverket har fritidshemsgrupperna 
blivit mer än dubbelt så stora på 20 år. Eftersom antalet anställda inte har ökat i samma 
takt har det blivit ohållbart för många lärare i fritidshem. 
 
Lärarförbundet har gjort en stor undersökning bland lärare i fritidshem för att ta reda på 
hur de själva upplever sin arbetssituation. Att hela 3 800 stycken valt att delta, visar på 
ett djupt engagemang. 
 
Svaren blir tydliga, men knappast förvånande. Stora barngrupper, låg personaltäthet och 
lokaler som inte är anpassade för verksamheten är de största problemen. Detta 
tillsammans med att tiden för att planera verksamheten är långt ifrån tillräcklig gör att 
situationen för landets fritidspedagoger blir minst sagt svår. 
 
Fritidshemmets roll står inskriven i läroplanen sedan länge. Ändå ses fritids alltför ofta 
som ett dragspel i den kommunala ekonomin i stället för det medel för ökad 
måluppfyllelse och förbättrade skolresultat som det faktiskt är. 
 
Vi vet vad fritidshemmen är och skulle kunna vara. Fritidspedagogiken handlar om 
utveckling och lärande, utifrån andra perspektiv än den obligatoriska skolan. Med lek 
och utforskande, samarbete och kreativitet i fokus. 
 
Att satsa på fritids kan förbättra resultaten i skolan, som Johan säger i en intervju i den 
här rapporten. Men på många håll saknas förutsättningarna att bedriva en verksamhet 
som uppfyller målen. 
 
Nedprioriteringen av fritidshemmen började redan under 90-talet och har fortsatt 
oavsett politisk majoritet i regeringen och i kommunerna. Sedan 2006 har den 
genomsnittliga elevgruppens storlek på fritidshemmen ökat med sju barn. Den här 
undersökningen riskerar att bli en plågsam läsning för regeringen och för alla Sveriges 
politiker.  
 
Lärarförbundets medlemmar jobbar i en verksamhet som utsätts för ständiga 
nedskärningar. Gapet mellan elevernas behov och förutsättningarna bara växer och 
växer. Och samtidigt finns hos alla skickliga lärare i fritidshem viljan att göra det yttersta 
för varje barn.  
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Det råder ingen tvekan om att barnen – och i förlängningen hela samhället – går miste 
om något betydelsefullt när satsningarna på fritidshemmen uteblir.  
 
Vilket parti går till val på att minska barngrupperna på fritidshemmen och öka 
lärartätheten? Vilket parti går mot strömmen och satsar på fritidshemmen? Det är dags 
för Sveriges politiker att få upp ögonen för vilken tillgång fritidshemmen är och kan 
vara!  
 
Eva-Lis Sirén 
Ordförande i Lärarförbundet 
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Undersökning om situationen på fritidshemmen 
 
Lärarförbundet har gjort den hittills största undersökningen kring lärare i 
fritidshem/fritidspedagoger. 3 800 lärare i fritidshem/fritidspedagoger i Lärarförbundet 
har via en webbenkät svarat på frågor om verksamheten. I den här rapporten redovisas 
de frågor som handlat om arbetsmiljö. 
 
Resultaten av undersökningen visar i huvudsak följande: 

• 81 procent av lärarna i fritidshem svarar att arbetsbelastningen har ökat påtagligt 
under de senaste åren. 

• De största problemen med fritidspedagogernas arbetssituation är elevgruppernas 
storlek, att lokalerna inte är ändamålsenliga, låg personaltäthet samt att man har för 
lite tid för planering av verksamheten. 

• 70 procent av lärarna i fritidshemmen hinner inte planera den pedagogiska 
verksamheten i förhållande till sitt uppdrag och 85 procent anger att kvaliteten på 
verksamheten skulle förbättras med mer tid för planering.  

• Var fjärde lärare i fritidshem upplever dagligen ljudnivån som ansträngande vilket 
resulterar i trötthet, stress och huvudvärk. 

 
I slutet av denna rapport återfinns korta fakta kring fritidshem och lärare i 
fritidshem/fritidspedagoger. 
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Arbetsbelastning har ökat 
 

 
 
Totalt 81 procent av lärarna anger att det har skett en mycket påtaglig ökning av 
arbetsbelastningen de senaste åren. Det är slående att endast 1,4 procent anger en 
oförändrad arbetsbörda. 
 
Detta bekräftar den bild som tidningen Du och jobbet presenterade i januari 2013. De 
har med hjälp av SCB:s statistik rangordnat yrken efter hur mycket arbetsbelastningen 
har ökat de senaste fem åren. Lärargrupperna i allmänhet toppar mätningen och lärare i 
fritidshem hamnar på andra plats tillsammans med förskollärare. 

Stora elevgrupper – största problemet 
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På frågan om vad som är de största problemen med arbetssituationen svarar lärarna i 
fritidshemmen elevgruppernas storlek följt av att lokalerna inte är ändamålsenliga, låg 
personaltäthet samt att man har för lite tid för planering av verksamheten. 
 
Det största problemet anges vara elevgruppens storlek. Under många år har antalet 
fritidshem minskat, samtidigt som antalet inskrivna elever ökat. Idag är 411 300 elever 
inskrivna i fritidshem, jämfört med 396 600 året innan. Självklart påverkar det den 
genomsnittliga barngruppens storlek. Enligt Skolverket har fritidshemsgrupperna blivit 
mer än dubbelt så stora på 20 år. Nu går det i snitt 40,1 elever per grupp3

 vilket är en 
ökning med mer än en elev sedan ett år tillbaka. Med så stora barngrupper är det svårt 
att bedriva en pedagogisk verksamhet med hög kvalitet.  
 
Det som anges som det näst största problemet är att lokalerna för länge sedan har 
upphört att vara ändamålsenliga. Det är sannolikt en konsekvens av den stora ökningen 
av elevgruppernas storlek den senaste tiden. Sedan Jan Björklund blev 
utbildningsminister har de genomsnittliga elevgruppernas storlek på fritidshemmen ökat 
med sju barn.1 Lokalfrågan har sannolikt stor koppling till de besvär som lärare i 
fritidshem anger att de upplever. 
 
Det tredje största problemet enligt undersökningen är låg personaltäthet. Under många 
år har antalet elever ökat mer än antalet anställda, vilket har lett till en kontinuerligt 
försämrad personaltäthet.2 Sett till det senaste året har antalet elever ökat med 4 procent 
och antalet anställda med 2 procent. Varje anställd ansvarar nu i genomsnitt för 12,4 
elever jämfört med 12,3 elever för ett år sedan.3 
 
Från 2003 och fram till idag har antalet fritidshem minskat med 9 procent, antalet 
avdelningar med 10 procent medan antalet elever har ökat med 20 procent. Antalet 
anställda har under samma period ökat med 7 procent.4 När barngrupperna är orimligt 
stora och personaltätheten är otillräcklig, så blir det allt svårare att ha en kvalitativ 
verksamhet för barnen. Det är till och med så att det börjar bli svårt att säkerställa 
elevernas säkerhet. 

                                                 
1 Skolverkets lägesbedömning 2013 
2 Skolverkets lägesbedömning 2013 
3 Skolverkets PM ”Elever och personal i fritidshem hösten 2012” 
4 Skolverkets PM ”Elever och personal i fritidshem hösten 2012” 
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Möjligheterna till pedagogisk utvecklingstid behöver bli bättre 
 
70 procent av lärarna i fritidshemmen hinner inte planera den pedagogiska 
verksamheten i förhållande till sitt uppdrag och 85 procent anger att kvaliteten på 
verksamheten skulle förbättras med mer tid för planering. 
 
Det säger sig självt att mer tid till för- och efterarbete, för det pedagogiska arbetet med 
barn och elever, skulle ge bättre förutsättningar för god kvalitet och goda resultat.  
 

 

Vanligt med buller och hög ljudnivå 
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Var fjärde lärare i fritidshem upplever dagligen ljudnivå som ansträngande. 
Arbetsmiljöverket har en föreskrift5 för hur fritidshem ska vara beskaffade och det 
framgår bl.a. att tillräckliga utrymmen skall finnas för verksamheten och för den 
utrustning och det material som behövs för denna. Lokalerna skall vara anpassade till 
arbete med barn och aktivitetsutrymmen för barn samt kapprum och kök skall vara 
utförda så att besvärande buller motverkas. Förutom buller från maskinell utrustning är 
det också enligt Arbetsmiljöverkets bullerföreskrifter viktigt att beakta människoröster 
som en bullerkälla, t.ex. i skola, förskola och fritidshem.6  
 

 
 
Huvudmännen har uppenbarligen svårt att leva upp till detta i takt med den förändrade 
vardagen på fritidshemmen eftersom lokalerna upplevs som ett stort problem. Av dem 
som upplever besvär har många flera besvär samtidigt. Tre av fyra lärare i fritidshem 
med besvär är trötta, varannan känner sig stressad och nära varannan har huvudvärk. 
Var femte lärare i fritidshem upplever tinnitus och mer än var tionde har bokstavligen 
svårt att göra sin röst hörd. 

                                                 
5 AFS 1986:19 - Förskola och fritidshem 
6 AFS 2005:16 - Buller 
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Sammanfattning: det försummade fritidshemmet 
Undersökningen kring lärare i fritidshem/fritidspedagoger och deras arbetsmiljö visar på 
basala problem som ytterst bottnar i att fritidshemmen inte är prioriterade. Det är 
symptomatiskt att fritidshemmen endast omnämns med sju rader i ” Skolverkets 
lägesbedömning 2013”.  
 
Skolverket presenterade en första alarmerande rapport för över tio år sedan.7 Därefter 
har situationen på fritidshemmen sakta men relativt stadigt förvärrats. 
 
Inom förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan finns 
det sammanlagt 4 316 fritidshem. Det är alltså en omfattande verksamhet, som ändå 
kräver betydande summor. Fritidshemmen kostade totalt år 2011 13,3 miljarder kr. En 
plats på fritidshem kostade 34 800 kr.8  
 
Idag finns totalt 33 000 anställda (som arbetar med elever) i fritidshem. Av dessa är 
uppskattningsvis 11 000 fritidspedagoger/lärare i fritidshem. 
 
Ansvaret för att det har gått så här långt är huvudmännens, i första hand kommunernas 
ansvar, i andra hand statens ansvar. Varför inte göra något av denna redan befintliga 
resurs? Har Sverige råd att inte satsa på fritidspedagogerna? 

                                                 
7 Skolverkets rapport 186 ”Finns fritids? En utvärdering av kvalitet i fritidshem” (2000) 
8 Skolverket Snabbfakta 
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Tre lärare i fritidshem om sitt yrke 
Johan Bäck från Sundbyberg, Line Isaksson från Nässjö och Magnus Almén från 
Karlskrona berättar om utmaningarna med jobbet, de mest efterlängtade politiska 
förändringarna och vad som är bäst med att vara lärare i fritidshem. 
 
 
 
Vill se fler utbildade lärare på fritids 
 
Fritidshemmen är en outnyttjad resurs. Att satsa på fritidshemmen skulle ge 
bättre resultat i skolan, säger Johan Bäck, lärare i fritidshem på Örskolan i 
Sundbyberg. 
 
Vad tycker du är det största problemet med din arbetssituation? 
- Att jag är ensam med huvuduppdraget för fritids – det gör att det blir 
”korridorsplanering”. När det blir för få lärare på för många barn så är det svårt att 
hinna följa upp alla barn, vilket är otroligt synd för relationerna är det allra viktigaste! 
 
Vad skulle du vilja att politikerna gjorde? 
- De måste se fritidshemmen som den outnyttjade resurs det är. Att satsa på 
fritidshemmen skulle i förlängningen ge bättre resultat i skolan. Därför är det så viktigt 
med fler lärare och mer resurser till fritids. 
 
Vad är bäst med ditt yrke? 
- Att jag får vara där och ta del av barnens drömmar och tankar, och stötta dem i deras 
lärande, på deras villkor. Det tycker jag dessutom att vi är bra på! 
 

Johan Bäck, 34 år 
Lärare i fritidshem på Örskolan, Sundbyberg 

Twitter: @BckJoh 
 

 
 

”Resursslöseri att inte satsa på fritidshemmen” 
 
Fritidshemmen borde ses som en lika självklar del av elevernas utveckling och 
lärande som den obligatoriska delen av skolan. Det säger Line Isaksson, 
fritidspedagog på Runnerydsskolan i Nässjö och ledamot i Lärarförbundets 
ämnesråd Fritidspedagogik. 
 
Vad är det tuffaste med fritidspedagogernas arbetssituation? 
- När det är stora elevgrupper kombinerat med för få utbildade lärare i fritidshem. Då 
kan vi inte utnyttja vår kapacitet, utan får fokusera på att ha igång verksamheten. På 
många skolor låter ledningen fritids komma i andra hand – de styr för dåligt helt enkelt. 
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Hur borde det vara? 
- Ett yngre skolbarn är lika mycket i fritidsverksamheten som i den obligatoriska delen 
av skolan. Politikerna borde se potentialen i fritids och satsa på mindre elevgrupper och 
högre lärartäthet. Det är ett resursslöseri att bara kvalitetssäkra elevernas halva dag. 
 
Vad är bäst med ditt yrke? 
- Jag älskar mitt jobb. Att få hjälpa elever vidare och se dem växa som människor. På så 
sätt jobbar jag ju med att skapa samhället – eleverna på fritids är vår framtid. 
 

Line Isaksson, 38 år 
Fritidspedagog på Runnerydsskolan, Nässjö 

Ledamot i Lärarförbundets ämnesråd Fritidspedagogik  
Twitter: @larareline 

 
 
 
”Det har blivit mer slimmat de senaste 10-15 åren” 
 
Det är påtagligt att det fanns andra resurser till fritidshemmen förr, säger 
Magnus Almén, fritidspedagog på Östra Torpskolan i Karlskrona. 
 
Vad tycker du är det största problemet med din arbetssituation? 
- Det är att hinna se varje barn. När det är stora barngrupper och för få i personalen så 
blir det väldigt inrutat, det finns inga spelrum. Om någon är borta så blir det genast 
ansträngt. 
 
Vad skulle du vilja att politikerna gjorde? 
- Jag skulle vilja se mindre barngrupper. Förut fanns tid att förbereda och organisera 
arbetet, det finns inte idag. Det är något som jag hör från fritidspedagoger i hela landet. 
 
Vad är bäst med ditt yrke? 
- Ungarna! Det är en glädje att gå till jobbet. Jag tycker också om att jobba med 
utveckling och förbättring, till exempel är jag tillsammans med Olof Jonsson 
initiativtagare till utveckling av rastverksamheten via en Facebook-grupp som heter 
”Rastaktivisterna”.  
 

Magnus Almén, 46 år 
Fritidspedagog på Östra Torpskolan, Karlskrona 
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Bakgrund – vad är fritidshem? 

Varför är fritidspedagogik så viktigt? 
Lärarna i fritidshem jobbar med elevernas fria lek som utgångspunkt, för att utveckla 
eleverna sociala förmågor, men också för att tillföra kunskaper i matematik, språk, 
samhällskunskap med mera. 
 
Till skillnad från det formella lärandet i skolan får eleverna på fritidshemmet ofta 
kunskapen som en bonus. Den som i grupp resonerat över vilket klätterträd som är bäst 
och sen testar hur björken eller tallen känns att klättra i, glömmer inte namnen på 
träden. För den som leker affär kommer kunskap om matematiska begrepp "på köpet". 
 
Den fritidspedagogiska verksamheten bidrar också till elevernas bildning och till social 
integration samt fungerar som en brygga till hemmiljön och lärandet utanför skolan. I 
förhållande till skolans obligatoriska verksamheter är fritidshemmet förstärkande och 
kompletterande. 
 
Fritidshem i lag och förordning 
Enligt skollagen är kommunerna skyldiga att erbjuda utbildning i fritidshem till och med 
vårterminen då eleven fyller 13 år. Eleven ska erbjudas utbildning i fritidshem i den 
omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om 
eleven har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt. Däremot är 
kommunerna inte skyldiga att erbjuda utbildning i fritidshem om föräldrarna är 
arbetslösa eller föräldralediga. Från och med höstterminen det år då eleven fyller 10 år 
kan kommunerna under vissa förutsättningar erbjuda öppen fritidsverksamhet istället 
för fritidshem. Enligt skollagen ska elevgrupperna ha en lämplig sammansättning och 
storlek och eleverna ska i övrigt erbjudas en god miljö. Skollagen ställer även krav på 
lokaler och personalens kompetens. 
 
Vid sidan av skollagen gäller de två första kapitlen i Läroplanen för grundskolan 2011 
även för fritidshemmen. Cirka 411 300 elever var inskrivna i fritidshem hösten 2012. 

Utbildning till lärare i fritidshem 
Sedan år 2011 har utbildningen getts för grundlärarexamen med inriktning mot arbete i 
fritidshem, för närvarande vid tolv lärosäten vilket är en minskning med fyra lärosäten 
jämfört med tidigare. Lärarförbundet har tidigare gjort beräkningar som visar att med 
nuvarande utbildningsgrad kommer det att fattas 8 000 av 20 500 med utbildning för 
fritidshemmen år 2030.9  
 
Tidigare examensbenämningar är lärare med inriktning mot arbete i fritidshem, barn- och 
ungdomspedagogisk examen och fritidspedagogexamen. Dessa anställs som fritidspedagog eller 
lärare med inriktning mot fritidshem. 
 
 
 

                                                 
9 Lärarförbundet (2012)Varifrån ska alla nya lärare komma? 
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Det går inte att blunda längre 
─ fritidshemmens villkor måste bli bättre 

 
Lärarförbundet riktar en uppmaning till politiker på alla nivåer. Det går inte att 
blunda längre - det är dags att satsa på fritidshemmen: 
 

 Prioritera mindre barngrupper och ökad lärartäthet 
 Se till att fritidshemmen får bättre och mer ändamålsenliga lokaler 
 Ge lärarna i fritidshemmen mer tid för pedagogiskt utvecklingsarbete 
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