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För framtidens fritidshem 
 
Den här rapporten har tagits fram för att ge en aktuell bild av hur situationen ser ut i landets 
fritidshem. Det är en allvarlig situation. Bristen på behöriga lärare i fritidshem är enorm, 
elevgrupperna är för stora och lärarna har för lite tid till planering, reflektion och utveckling av 
den pedagogiska verksamheten. 
  
Till dig som är lärare i fritidshem –  använd den här rapporten för att sätta ord på problemen 
för din skolledning och ta tillsammans med din lokalavdelning i Lärarförbundet upp kampen 
med era lokala beslutsfattare. Jag tar varje chans jag får att ta fajten för fritidshemmen – i 
möten med ministrar, kommunpolitiker och generaldirektörer. Tillsammans måste vi få till 
stånd en förändring! 
  
Till dig som är politiker på lokal eller nationell nivå – det är hög tid att du skaffar dig en 
krismedvetenhet inför situationen i fritidshemmen. Riksdag och regering har beslutat om 
fritidshemmets syfte och kvalitetskrav i skollagen och läroplanen. På kommunal nivå ska de 
intentionerna bli verklighet så att eleverna får den utbildning de har rätt till. För att det ska ske 
måste du försäkra dig om att rätt förutsättningar finns på plats. De bristande förutsättningarna 
drabbar både kvalitet och lärarnas arbetsbelastning. Du som beslutsfattare måste ta ditt ansvar 
– ett bra sätt att göra det är att lyssna till lärarna på fritidshemmen som med glädje och stolthet 
har valt sitt yrke och därför kan berätta vad du måste göra för att säkerställa att fritidshemmen 
får de resurser och förutsättningar som krävs. 
  
Till dig som är förälder till ett barn i fritidshem – ditt barn har rätt till en pedagogisk 
verksamhet som utvecklar breda kompetenser som samarbetsförmåga, 
kommunikationsförmåga, problemlösning, kreativitet och estetiska uttrycksformer. Stå vid vår 
sida i kampen för denna viktiga verksamhet och ställ krav gentemot dina politiker på att de ska 
ge rätt förutsättningar och resurser.  
 
Fritidspedagogik är en framtidspedagogik. De egenskaper som är allra viktigast på 
morgondagens arbetsmarknad och för att bli en samhällsmedborgare i en globaliserad värld är 
precis vad fritidshemmen låter eleverna utveckla. I många fritidshem sker underverk med små 
medel. Men tänk vad som kan hända om förutsättningarna blir bättre! 
 
 
Stockholm april 2018 
 

 
 
Johanna Jaara Åstrand  
Förbundsordförande Lärarförbundet 
Twitter: @JohannaJAstrand 
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Fakta om fritidshem 
• De svenska fritidshemmen är en unik verksamhet som nästan inte finns någon 

annanstans i världen. Verksamheten fungerar som ett komplement till utbildningen 
under den obligatoriska skoldagen. I skollagen står bland annat att ”Fritidshemmet ska 
stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och 
rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. 
Fritidshemmet ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap.”i 
 

• Alla kommuner är enligt skollagen skyldiga att erbjuda fritidshem för elever till och med 
vårterminen det år då eleven fyller 13 år och i den omfattning som behövs med hänsyn 
till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier. 
 

• Det finns idag drygt 4 250 fritidshem. De flesta drivs av kommuner men det finns också 
de som har fristående eller statliga huvudmän. Totalt arbetar 38 600 personer i landets 
fritidshem. Av dem har 39 procent en pedagogisk högskoleexamen, t.ex. lärare i 
fritidshem eller fritidspedagog.  

 
• Det senaste decenniet har fritidshemmens verksamhet vuxit stort. Det har aldrig varit så 

många elever inskrivna i fritidshem som idag – hösten 2017 gick 484 400 elever på 
fritidshem, en ökning med 45 procent sedan 2007. Bland elever mellan sex och nio år är 
84 procent inskrivna i fritidshem och många elever tillbringar halva sin skoldag där. 

 
Sammanfattning av undersökningen 
Lärarförbundet har ställt ett antal enkätfrågor till ca 2 300 medlemmar som arbetar i 
fritidshem. 96 procent av de svarande är utbildade lärare i fritidshem eller fritidspedagoger.ii  
 
I rapporten kommer vi hädanefter att använda begreppet ”lärare i fritidshem” för att benämna 
såväl lärare i fritidshem som fritidspedagoger. I begreppet inkluderar vi även de 
fritidspedagoger som är utbildade före 1977. 
 

 Nästan tre av fyra svarar att deras arbetsbelastning är för hög eller mycket för hög. 
 De största utmaningarna som medlemmarna ser med sin arbetssituation är att de inte 

har tillräckliga resurser att ta hand om barn med behov av särskilt stöd, att 
elevgrupperna är stora, att lokalerna inte är anpassade för verksamheten och att det 
saknas tid för planering, reflektion och utveckling av undervisningen. 

 Lärarna har i genomsnitt fyra timmars planeringstid i veckan för sitt arbete i 
fritidshemmen. Två av tre uppger att planeringstiden är för knapp eller inte alls räcker 
till. 

 Bristen på behöriga lärare i fritidshem är stor. Nästan fyra av tio är ensam utbildad i sitt 
arbetslag eller arbetar i ett arbetslag med enbart en utbildad. Över hälften anger att 
bristen på utbildade kollegor gör att det svårt att säkra en verksamhet med hög kvalitet. 

 Lärarna lägger i snitt 40 procent av sin arbetstid utanför fritidshemsverksamheten, som 
till exempel lärare i ett skolämne i grundskolan eller som elevresurs. Många anger att de 
har svårt att få tid till båda uppdragen.  

 Åtta av tio tycker att bristen på lärare i grundskolan och förskoleklassen även påverkar 
deras eget arbete, med högre arbetsbelastning och svårare att prioritera 
fritidshemsverksamheten som följd. 

 Tre av fyra får otillräckliga möjligheter till kompetensutveckling. 
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 Om lärarna i fritidshem fick rätt förutsättningar skulle de själva vilja arbeta mer med 
gruppens sociala utveckling, elevernas samarbete och kommunikation, 
kunskapsutveckling genom lekfullt lärande och även elevernas självkänsla och 
motivation. 

 Fler än åtta av tio tror att högre lön och högre status är de viktigaste faktorerna för att 
fler ska vilja bli lärare i fritidshem. 

 
Tre av fyra har för hög arbetsbelastning  
En majoritet av lärarna i fritidshem upplever att de inte har balans i sitt arbete. Nästan tre av 
fyra svarar i enkäten att deras arbetsbelastning är för hög eller mycket för hög. Bara 5 av de 2 
221 personer som svarat på frågan säger att deras arbetsbelastning är låg.  
 

 
 
Det finns många områden som leder till den höga belastningen. De största problemen med 
arbetssituationen är att lärarna har otillräckliga resurser att ta hand om barn med behov av 
särskilt stöd, att elevgrupperna är stora, att lokalerna inte är anpassade för verksamheten och 
att lärarna saknar tid för planering och utveckling av den pedagogiska verksamheten. Drygt fyra 
av tio ser även stora problem med lönen, den låga andelen utbildad personal, att verksamheten 
inte prioriteras av skolledningen och att för mycket tid går åt till annat än det pedagogiska 
uppdraget. 
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Resurserna till barn i behov av särskilt stöd räcker inte 
Det största problemet med arbetssituationen är att lärarna inte upplever sig ha tillräckliga 
resurser för att ta hand om elever i behov av särskilt stöd. En orsak är lärarbristen – till exempel 
menar över hälften av lärarna att de inte är tillräckligt många utbildade i arbetslaget för att 
kunna bedriva en verksamhet som håller en hög pedagogisk kvalitet och ser varje barns behov.  
 
Elever ska ha samma rätt till stöd under hela skoldagen – där är skollagen tydlig. I Skolverkets 
allmänna råd om särskilt stöd står klart och tydligt att bedömningen av rätten till stöd ska utgå 
från läroplanen, såväl i grundskolan och förskoleklassen som i fritidshemmet.iii I realiteten är 
det dock vanligt att resurspersoner eller assistenter inte följer med till fritidshemmen. Det 
innebär att lärare i fritidshem får dra ett mycket tyngre lass och att eleverna inte får det stöd de 
behöver under tiden på fritidshemmet.  
 

Ständigt växande elevgrupper ett stort problem 
Storleken på elevgrupperna varierar mycket. Över 20 procent av deltagarna uppger att deras 
elevgrupp är 41-50 elever och det är också många som har något färre eller något fler elever. Det 
rimmar väl med Skolverkets statistik som säger att en genomsnittlig grupp i fritidshem är  drygt 
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40 elever.iv Men påfallande många i enkäten har långt större elevgrupper och hela sju procent av 
lärarna arbetar i elevgrupper med över 100 elever. 
 

 
 
Det är inte konstigt att stora elevgrupper är ett av de största problemen inom fritidshemmen. 
Det har aldrig varit så många elever inskrivna i fritidshem som idag, samtidigt har inte antalet 
anställda alls ökat i samma takt och vi har aldrig tidigare haft en så låg andel anställda med 
pedagogisk högskoleutbildning.  
 
Den här utvecklingen är naturligtvis inte hållbar. Skolverket har som riktmärke att fem år gamla 
barn som går i förskolan bör gå i en barngrupp som består av mellan nio och femton barn. När 
samma barn sedan blir ett år äldre och tillbringar sina dagar i förskoleklass och fritids är 
elevgruppen i fritidshemmet mångdubbelt fler. Det är helt orimligt och leder till en sämre miljö 
för både elever och vuxna. För att säkra en fritidshemsverksamhet med kvalitet och där 
personalen har en rimlig arbetssituation måste barngrupperna minska rejält. 
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Brist på både egen och gemensam planeringstid  
 

 
En ytterligare utmaning som fritidshemmen brottas med är bristen på planeringstid. I snitt har 
en lärare i fritidshem knappt fyra timmars planeringstid per vecka för sitt arbete i 
fritidshemmet. I det ingår bland annat planering av aktiviteter, dokumentation, administration, 
kollegial samverkan och kompetensutveckling. Det är uppenbart att det är för lite – två av tre 
uppger att den tiden inte räcker. Medlemmar vittnar om att de har svårt att både hitta tid för 
gemensam planering i arbetsgruppen och att själva kunna gå undan och planera ostört. De 
saknar dessutom tid att ställa om mellan olika aktiviteter. 
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”Det finns mer möjlighet att använda sin kompetens. Men arbetsbelastningen 
har ökat utan att vi fått mer planeringstid. Många kolleger upplever 
arbetssituationen som tuff, och man arbetar mer självständigt och har mindre 
tid för samverkan mellan kollegor.” 

Marina Bildtse Vennerholm, förstelärare i fritidshem på Sandbäcksskolan i Katrineholm 
  
  

Lokalerna är inte anpassade för verksamheten 
Fritidspedagogisk undervisning sammanfattas ofta i att den ska utveckla fem viktiga förmågor: 
samarbete, kommunikation, ansvar, reflektion, kreativitet. Det är en pedagogik som 
uppmuntrar till egna initiativ, spontanlek, kreativa projekt och att arbeta i grupp. För att det ska 
kunna bli verklighet krävs inte minst stora och välanpassade ytor som fungerar både för stora 
grupper och för avskildhet. 
 
Enligt över hälften av lärarna är ett stort problem att de lokaler de har till sitt förfogande inte är 
anpassade för verksamheten. Lärarna vittnar om små lokaler, hög ljudnivå och brist på 
avskildhet för planering. Citat som ”Det går inte att stoppa in hur många barn som helst i ett 
rum!” är vanliga i enkäten när lärarna beskriver sin vardag. 
 
 
”En positiv sak är att vi på senare år har en fritidsbas på varje avdelning, ett 
rum som främst är inrett för fritids och används som grupprum under 
skoltid.” 

Annelie Arvidsson, lärare i fritidshem på Höglandskolan i Örnsköldsvik 
 
 
Fritidshemmen är en integrerad del av grundskolan, och undervisningen hålls ofta i samma 
lokaler som klassrumsundervisningen men med oerhört många fler barn. Förutsättningarna ser 
väldigt olika ut för olika fritidshem, men i många fall är detta ett problem för möjligheterna att 
skapa en verksamhet som håller hög kvalitet. Fritidshemmens lokaler behöver ge utrymme för 
många olika typer av verksamheter – såväl livligare som lugnare, såväl i större grupper som i 
mindre grupper. Eleverna måste också få tillgång till utemiljöer som ger tillfällen till lek och 
rörelse och precis som i övriga skolan är det viktigt att även fritidshemmen får tillgång till 
digitala verktyg. 
 
 
Många saknar utbildade kollegor 
Bristen på lärare i fritidshem är akut – det är den lärarkategori där lärarbristen i relation till 
lärargruppens storlek är som allra störst. I enkäten uppger nästan fyra av tio att det bara finns 
en utbildad i deras arbetslag – oftast de själva eftersom 96 procent av de svarande är utbildade. 
Den bilden stämmer överens med Skolverkets siffror från 2018 som visar att enbart 39 procent 
av årsarbetarna i fritidshem har en pedagogisk högskoleexamen. Det är den lägsta andelen som 
uppmätts sedan Skolverket påbörjade mätningen 1995 och en minskning med tre 
procentenheter sedan förra året.v Många lärare saknar behöriga kollegor och får därmed ta ett 
allt större ansvar för den pedagogiska verksamheten och för att handleda sina outbildade 
kollegor. Varje årsarbetskraft med pedagogisk högskoleutbildning har idag i snitt ansvar för 54 
elever. Om utvecklingen fortsätter såhär kommer fritidshemmen om tio år att sakna en tredjedel 
av de lärare som behövs, och då utgår man ifrån att andelen med pedagogisk högskoleexamen 
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ligger kvar på samma låga nivå som idag. Om man istället räknar med att behörighetsgraden 
skulle behöva vara uppemot 70 procent kommer nästan 60 procent av de lärare som behövs att 
saknas om tio år.vi 
 

 
 
Många lärare uttrycker att bristen på utbildade kollegor skapar stora problem i verksamheten. 
Det skapar hög arbetsbelastning och svårt att planera verksamheten, kvaliteten blir lägre och 
många uppger också att de inte hinner se alla elever och att de elever som har behov av stöd inte 
får det.  
 
 
”Resurserna är tajta med en hel del outbildad personal på avdelningen vilket 
gör att vi utbildade – förutom att organisera och styra verksamheten – också 
får ökad arbetsbörda. Vi får lotsa dessa kollegor så de får kunskap om 
fritidshemmets uppdrag och förstår sin roll.”  

Annelie Arvidsson, lärare i fritidshem på Höglandskolan i Örnsköldsvik 
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Många lärare i fritidshem vittnar också om svårigheterna att ta in vikarier när den ordinarie 
personalen är sjuk eller borta. 
 
Den som saknar utbildade kollegor får svårt att arbeta med planering, utvärdering, 
dokumentation och mål med verksamheten. Man får ”hålla tillgodo” med en verksamhet man 
själv inte är nöjd med, arbetsbelastningen för egen del blir större och man får svårt att koppla 
bort arbetet på fritiden. Bilden av hur lärarbristen slår mot verksamhet går tydligt isär beroende 
på huruvida de svarande är fler utbildade i arbetslaget eller inte. De som bara har en utbildad i 
arbetslaget upplever större problem med kvalitet, arbetsbelastning och planeringstid än de som 
är flera utbildade kollegor. Knappt hälften av alla lärarna svarar att antalet utbildade räcker till 
för att skapa en verksamhet med hög kvalitet och som ser varje elevs behov. De som bara har en 
utbildad i arbetslaget målar en ännu mörkare bild: bara en av fyra menar att de med den 
nuvarande bemanningen kan ge en verksamhet med hög kvalitet.  
 
Dubbla uppdrag en källa till både glädje och stress 
I snitt använder en lärare i fritidshem drygt 60 procent av sin arbetsdag till själva 
fritidshemsverksamheten. Resten av tiden har de ofta arbetsuppgifter i grundskolan eller 
förskoleklass, som till exempel att fungera som extraresurs till läraren i klassrum, vara rastvakt 
eller elevresurs eller att undervisa i praktisk-estetiska ämnen.  
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”Jag och en klasslärare jobbar tillsammans med en grupp på 28 barn. Läraren 
har huvudansvar för lektionsinnehållet, jag för fritids. Vi fungerar som 
varandras bollplank i frågor kring eleverna och verksamheten. Tillsammans 
blir vi starkare och mer kreativa så.” 

Karin Ljungblom, lärare i fritidshem och enhetsledare på Årstaskolan i Stockholm 
 
 
Bilden av hur väl det går att förena de två uppdragen spretar. Sex av tio tycker i stort att deras 
kompetens används på rätt sätt när de arbetar i grundskolan eller förskoleklassen. I skolor som 
tar tillvara fritidslärarens kompetens kan de till exempel arbeta med fritidspedagogisk 
undervisning under själva skoldagen, stimulera lekfullt lärande i små elevgrupper eller ha 
aktiviteter på rasterna som förebygger mobbing och minskar stillasittandet. 
 
Knappt fyra av tio tycker däremot inte att deras kompetens tas tillvara. Vissa menar att de mest 
används för enkla uppgifter som att vara ”hjälplärare” i klassrummet eller ta hand om enskilda 
stökiga elever. Så bör det inte vara. Att lärare i fritidshem används för okvalificerat arbete under 
skoldagen är ett resursslöseri – både för elevernas utveckling och för skolans ekonomi.  
 
Det är också uppenbart att den stora lärarbristen i grundskolan och förskoleklassen spiller över 
på personalen i fritidshemmen. Många får ”rycka in” och täcka upp vid personalbrist. Fler än 
åtta av tio menar att bristen på lärare i andra skolformer skapar problem i deras eget arbete, 
bland annat genom en högre arbetsbelastning och att det blir svårare att prioritera 
fritidshemmen. 
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”Lärarbristen syns även i grundskolan, där fritidsläraren blir ett naturligt val 
för chefen att sätta in som vikarie vid sjukskrivning. Vi har kunskaper om 
eleverna och till viss del ämnena, vilket drabbar fritidsverksamheten.” 

Annelie Arvidsson, lärare i fritidshem på Höglandskolan i Örnsköldsvik 
 
 
Sällan blir det som Lärarförbundet kallar lärareffekten – den effekt lärarens arbete får på den 
enskilda eleven och samhället i stort – så tydlig som här. Tänk vilken skillnad lärarna hade 
kunnat göra om deras kompetens tagits tillvara ordentligt under hela skoldagen, och om det 
funnits tillräckligt med andra lärare i grundskolan och förskoleklassen så att de anställda i 
fritidshem hade kunnat koncentrera sig på det uppdrag de är utbildade för.  
 
Det krävs också förändringar för att lärarna i fritidshem bättre ska kunna förena sina båda 
uppdrag. Bland de som till exempel undervisar i ett praktiskt-estetiskt ämne har sex av tio inte 
någon eller högst en timmes planeringstid i veckan för sitt ämne och en majoritet av de som har 
ämnesundervisning parallellt med arbetet i fritidshemmet upplever att de inte får tillräcklig tid 
för att kunna genomföra båda på ett bra sätt. Många vittnar också om att de saknar den så 
viktiga omställningstiden, både rent praktiskt men också mentalt. För den som kanske springer 
mellan stojig utomhuslek med många barn och koncentrerad musikundervisning i smågrupp 
måste det finnas möjlighet att andas och ladda om för det nya uppdraget. 
 
Kompetensutveckling en bristvara  
Bristen på kompetensutveckling är stor i hela skolsystemet, och fritidshemmen är inget 
undantag. Hela tre av fyra säger sig i enkäten ha liten eller ingen möjlighet till 
kompetensutveckling. Många upplever också att deras arbetstider och uppdrag gör att de går 
miste om chanserna till kollegialt lärande och gemensam utveckling som andra lärare på skolan 
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Svårare att prioritera fritidshemmet

Högre arbetsbelastning

Elever i behov av stöd får inte detta

Jag får vikariera i skolan

Hinner inte se alla elever

Svårt att samarbeta som arbetslag

Svårt att koppla bort arbetet på fritiden

Jag hinner inte ta raster och pauser

Annat

Jag påverkas inte

Hur påverkas du av bristen på lärare i 
grundskolan/förskoleklassen?
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får tillgång till.  De vittnar om att de hamnar ”sist på listan” i skolans värld och inte bjuds in på 
samma sätt till utbildningsdagar eller gemensamma kick-offer. 
 

 
 
Områden som lärarna gärna vill ha mer kompetensutveckling i är till exempel barn med 
särskilda behov, specialpedagogik, utomhuspedagogik och konflikthantering. 
 
De senaste åren har också kraven på kvalitet i fritidshemmen ökat – inte minst med den nya 
läroplanstexten som kom 2016. Det är något som Lärarförbundet arbetat för och välkomnat. 
Men då måste lärarna få de resurser de behöver för att kunna hinna utveckla verksamheten för 
att leva upp till de nya kvalitetskraven. Idag är det inte så, till exempel är det bara en av tre som 
upplever sig ha haft tillräckliga möjligheter att arbeta med implementering av den nya 
läroplanstexten.  
 
Svårigheten för lärarna att få möjlighet att implementera läroplanstexten är något som även 
Skolinspektionen pekat på i sin granskning av fritidshemmen 2018. De menar att det inom 
ramen för fritidshemmens undervisning finns stora möjligheter att stimulera elevernas 
utveckling och lärande, men att de inte tas tillvara i tillräcklig grad.vii  
 
Det är en oroande signal. Det är helt grundläggande att lärarna får tid att utveckla sin 
verksamhet utifrån de nya kvalitetskraven. Det är bara så ambitionshöjningarna blir verklighet 
och kan ge en varaktig effekt, annars riskerar de att stanna vid pappersprodukter.  
  
 
”Jag har varit riktigt länge i branschen och om man ser på en 30-årsperiod 
har det varit många och stora förändringar. Allt från huvudmannaskap, 
fritids inflyttning i skolans lokaler, stora personalminskningar, att nästan alla 
barn går på fritids idag, fritids inkludering i läroplaner, samt mer enhetligt 
och likvärdigt innehåll i fritidshemsverksamheten. Det är en stor skillnad mot 

16%

59%

23%

2%

Har ni på ert fritidshem tillräckliga möjligheter till 
kompetensutveckling?

Inte alls

I ganska liten utsträckning

I ganska stor utsträckning

I mycket stor utsträckning
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förr då innehållet kunde styras av personalens intressen eller rent av 
ointresse.” 

Karin Ljungblom, lärare i fritidshem och enhetsledare på Årstaskolan i Stockholm 
 
  
Frågan om professionsutveckling för lärare och skolledare är en central fråga för hela 
skolväsendet framöver. Det är en självklarhet att lärare ska ha tid och möjlighet att både 
utveckla sin verksamhet och själv utvecklas i sin yrkesroll. För att göra läraryrket ännu mer 
attraktivt krävs därför – förutom högre lön och rimlig arbetsbelastning – även möjligheten till 
god och kontinuerlig kompetensutveckling och chanser att utvecklas i sitt yrke och ta sig an nya 
uppdrag. Därför behövs ett gediget professionsprogram för lärare och skolledare, med en tydlig 
och seriös introduktion i yrket för nyutexaminerade lärare, en möjlighet till löpande 
kompetensutveckling genom hela yrkeslivet och fler och bättre karriärvägar för alla 
lärargrupper.  
 
Lärarna vill arbeta mer med självkänsla, grupputveckling och lekfullt 
lärande  
Många lärare trivs med sitt uppdrag och vill utveckla det. De ser vilken stor potential 
fritidshemmen har att vara en stärkande plats i elevernas vardag om lärarnas kompetens 
används rätt. På frågan om vad de skulle vilja arbeta mer med om de fick rätt förutsättningar 
svarar en majoritet att de skulle fokusera på sociala aspekter som gruppens sociala utveckling 
och elevernas förmåga att samarbeta och kommunicera. Att stödja elevernas självkänsla och 
motivation och att arbeta med lekfullt lärande och kreativitet är andra områden som hamnar 
högt.  
 
 
”[Eleverna] får möjlighet att utvecklas tillsammans med andra barn och 
vuxna, och vi kan stötta dem i deras identitetsutveckling. Dessutom kan vi 
bidra till att man bemöter och kommunicerar med varandra på ett respektfullt 
sätt, vilket inte är självklart i dagens samhälle. Som pedagoger finns vi där för 
att uppmuntra, utmana, sätta gränser och ge dem stöd.” 

Marina Bildtse Vennerholm, förstelärare i fritidshem på Sandbäcksskolan i Katrineholm 
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”Jag skulle även vilja kunna jobba i mindre, intressestyrda grupper, i 
exempelvis naturen, med bild eller pröva på olika sporter. Eller kunna ge oss 
ut på äventyr som övernattningsläger med barnen.” 

Karin Ljungblom, lärare i fritidshem och enhetsledare på Årstaskolan i Stockholm 
 
 
EU har tagit fram en rad nyckelkompetenser som kommer att vara centrala i en allt mer 
globaliserad och digitaliserad värld och arbetsmarknad, där ”mjuka” färdigheter som 
kommunikation, initiativförmåga, självinsikt och samarbetsförmåga har en viktig plats. 
Fritidshemmen har som uppdrag att just arbeta konkret med de kompetenserna på ett sätt som 
inte grundskolan har. Det innebär att elever som går på fritidshem kan stå bättre rustade inför 
framtidens utmaningar och möjligheter än de barn som inte går på fritidshem. Därför är det 
extra viktigt att lärarnas kompetens och erfarenhet tas tillvara varje dag, på varje skola och 
fritidshem. 
 
Högre lön och status skulle locka fler till yrket 
Lärare i fritidshem har inte fått samma chanser till löneutveckling som andra lärargrupper de 
senaste åren. Trots att snittlönen för lärare i fritidshem är mycket lägre än i andra jämförbara 
akademikeryrken ingår de inte fullt ut i lärarlönelyftet och inte heller i den statliga satsningen 
på förstelärare. I enkäten är det tydligt att många ser löneutvecklingen som en viktig faktor. 
Drygt åtta av tio menar att högre lön är en viktig faktor för att fler ska vilja bli lärare i 
fritidshem.  
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Om du fick rätt förutsättningar och din kompetens 
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En majoritet tycker också att ”högre status/prioritering av fritidshemmen” är viktigt för att få 
fler att välja yrket. Det handlar inte minst om hur fritidshemmen och dess anställda värderas på 
den egna skolan. Många menar att skolledarna har ett stort ansvar för att ta ett tydligare 
pedagogiskt ledarskap även för fritidshemmen och att visa vilken viktig plats fritidshemmen har 
på skolan och för elevernas vardag. Idag tycker bara hälften av lärarna i fritidshem att deras 
rektor förstår fritidshemmets uppdrag och arbetar för att det ska utvecklas. 
 
 
”Fritids på vår skola [har fått] en egen rektor vilket ger fokus på utveckling 
och styrning.” 

Marina Bildtse Vennerholm, förstelärare i fritidshem på Sandbäcksskolan i Katrineholm 
 
 
Det är viktigt att skolledarna ges tid och utrymme att hinna vara pedagogiska ledare för alla 
delar i sin verksamhet. Där behöver skolledarnas arbetssituation också förändras. Många 
rektorer har idag alldeles för många medarbetare, vilket gör att de inte hinner se och utveckla all 
sin verksamhet så som de själva vill och som lagen faktiskt kräver. Därför måste det införas ett 
tak på max 20 medarbetare per chef för rektorer, så att de hinner med hela sitt breda uppdrag. 
 
Så skapar vi framtidens fritidshem 
Fritidshemmen har en enorm potential att vara en fantastiskt viktig verksamhet för en majoritet 
av alla barn i Sverige, och att vara en spännande, utvecklande och hållbar arbetsplats för 
tiotusentals lärare och andra anställda. Men det kommer inte att ske av sig självt. Det kommer 
att krävas politisk vilja och stora resurser – både på nationellt och lokalt plan – för att 
fritidshemmen ska kunna fortsätta att utvecklas och bli den unika verksamhet som den har 
möjlighet att vara. Lärarförbundet vet vad som krävs och har tagit fram en politik för framtidens 
fritidshem. Med satsningar på fler lärare, högre lön, bättre arbetsvillkor och en tydligare 
prioritering av fritidshemmen, från såväl statligt håll som i kommunerna och på den enskilda 
skolan, kommer fritidshemmen att bli en bättre arbetsplats för alla sina viktiga medarbetare och 
kan skapa ännu tydligare positiva avtryck för både elever och vuxna i hela skolsystemet. Var 
med och stöd oss i det arbetet! 
 
 
Så vill Lärarförbundet förbättra fritidshemmen:  

 
✓ Inför nationella riktmärken för elevgruppernas storlek och upprätta en 

plan för hur riktmärkenas nivåer ska nås 
 

✓ Satsa resurser för högre lärartäthet genom fler utbildade lärare i 
fritidshem 
 

✓ Säkra tillräcklig tid för planering, reflektion och utveckling av all 
undervisning för varje lärare i fritidshem, som schemaläggs varje vecka 
både enskilt och med kollegor 
 

✓ Säkerställ ändamålsenliga, anpassade och välutrustade lokaler samt 
utomhusmiljöer 
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✓ Anställ lärarassistenter för att avlasta lärare i fritidshem från 
administration och andra praktiska uppgifter 
 

✓ Satsa på höjda löner och god löneutveckling för lärare i fritidshem och 
inkludera dem i alla nationella satsningar på lön och karriärtjänster, 
både för att attrahera nya lärare och behålla de nuvarande 
 

✓ Satsa på kompetensutveckling och inför ett nationellt professionsprogram 
för både lärare och rektorer 
 

✓ Sätt ett maxtak på 20 medarbetare per chef så att rektorerna hinner vara 
pedagogiska ledare för all sin verksamhet 

 
 
Läs mer om vår politik ”Fritidspedagogik är en framtidspedagogik” på 
lararforbundet.se/fritidshem  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________ 
i 14 kap. 2 § Skollagen (2010:800)  
ii Enkätundersökningen genomfördes sommaren 2017. Svarsfrekvensen var 77 procent.  
iii Skolverket (2014). Skolverkets allmänna råd med kommentarer - Arbete med extra anpassningar, 
särskilda stöd och åtgärdsprogram 
iv Skolverket (2018). Elever och personal i fritidshem läsåret 2017/18. Dnr 2018:602  
v ibid. 
vi Skolverket (2017). Lärarprognos 2017. Dnr 2016:906 
vii Skolinspektionen (2018) Undervisning i fritidshemmet inom områdena språk och kommunikation 
samt natur och samhälle. Dnr. 400-2016:207 
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