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 Ledamöter och suppleanter i 
utbildningsutskottet i Sveriges riksdag 

Inkludera fritidshemmen i 

likvärdighetssatsningen 
Corona-utbrottet som har drabbat Sverige visar tydligare än någonsin hur alla delar av 

vårt samhälle är beroende av varandra. Vi står inför en enorm utmaning som vi måste 

möta gemensamt. Att skolor, förskolor och fritidshem är samhällsbärande instanser har 

aldrig varit mer påtagligt, och inte minst fritidshemmen är oerhört viktiga för våra barns 

trygghet och utveckling. 

Fritidshemmet kan vara den plats där barnet möter något slags normalitet, med trygga 

och närvarande lärare, och där det finns ett utrymme för läkande och lärande genom 

leken. Det fritidspedagogiska lärandet är situationsstyrt, upplevelsebaserat och 

grupporienterat samt utgår från elevernas behov, intressen och initiativ. Det är en 

verksamhet som kommer ha en avgörande betydelse för barns utveckling och mående i 

dessa kristider, såväl som i dess efterdyningar. 

Antalet elever i fritidshem närmar sig raskt en halv miljon. Läsåret 2018/19 var närmare 

489 900 elever inskrivna i fritidshem. Det är en verksamhet som når hela 84 procent av 

Sveriges barn mellan sex och nio år. Den har därmed stor betydelse och enorm potential 

för deras lärande, utveckling och trygghet – och dessutom för skolresultaten.  

I höstbudgeten 2019 flyttades pengar från anslaget Fler anställda i lågstadiet 

(lågstadiesatsningen) till likvärdighetsbidraget. Lågstadiesatsningen minskade från 1,9 

miljarder till 1 miljard 2020 för att helt avskaffas 2021, medan likvärdighetsbidraget 

ökade med 1,4 miljarder kronor 2020 och avses ökas med ytterligare 1,4 miljarder från år 

2021. Problemet är att statsbidraget för likvärdig skola endast kan användas för insatser 

som stärker likvärdighet och kunskapsutveckling i förskoleklass och grundskolan, men 

inte för fritidshemmet, vilket lågstadiesatsningen kunde användas till. 

Staten har de senaste åren höjt ambitionerna för fritidshemmet, genom bl.a. det nya 

läroplansavsnittet 2016 och krav på lärarlegitimation med behörighet för att ansvara för 

undervisningen i fritidshemmet 2019. Samtidigt lyser de nödvändiga resurserna för 

denna ambitionshöjning med sin frånvaro. Istället är det personalen som går på knäna 

för att försöka skapa en bra verksamhet och hantera de stora elevgrupperna. Lärare i 

fritidshem är en av de yrkesgrupper på svensk arbetsmarknad som har högst risk att bli 

sjukskrivna på grund av stressrelaterade diagnoser. I denna kontext är de minskade 

statliga resurserna till fritidshemmet helt oacceptabla för Lärarförbundet. Fritidshemmet 
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är dessutom en central och integrerad del av grundskolan i alla andra avseenden, så att 

exkludera fritidshemmets verksamhet från satsningar på detta vis är inte rimligt.  

Huvudmännen har givetvis möjlighet att själva finansiera bibehållna resurser för 

fritidshemmen. Men många huvudmän kommer inte göra det, och staten kan inte skjuta 

ifrån sig sitt ansvar. Just nu skickar staten en signal till landets fritidshem att de inte har 

betydelse för likvärdigheten i den svenska skolan – inget kunde vara mer fel.  

Fritidshemmen har en enorm potential att bidra till elevers utveckling och bidrar i allra 

högsta grad till likvärdighet. Fritidspedagogiken utvecklar breda kompetenser såsom 

samarbetsförmåga, kommunikationsförmåga, problemlösning, kreativitet, kulturell 

medvetenhet och estetiska uttrycksformer. Utbildningen fokuserar på elevernas sociala, 

emotionella och praktiska utveckling. Undervisningen kompletterar förskoleklassen och 

grundskolan genom att lärandet i högre grad ska vara situationsstyrt, upplevelsebaserat 

och grupporienterat samt utgå från elevernas behov, intressen och initiativ. 

Det kompensatoriska uppdraget – att uppväga skillnader i elevernas förutsättningar och 

hemförhållanden – är centralt i den fritidspedagogiska verksamheten. De centrala 

förmågor som utvecklas i den fritidspedagogiska verksamheten är viktiga för elevernas 

möjligheter att nå skolans kunskapsmål såväl som för att lägga grunden för en djupare 

kunskapstörst och bildning. Det handlar även om förmågor som kommer att få betydelse 

i arbetslivet, där en pedagogik som utgår från individernas egna intressen och nyfikenhet, 

som betonar initiativförmåga och ett utforskande förhållningssätt, kan lägga en grund för 

ett entreprenöriellt lärande och företagaranda. Fritidshemmet bidrar även till ökad 

trygghet och sammanhållning i elevgruppen.  

Mot ovanstående bakgrund kräver Lärarförbundet: 

- Att riksdagen tillkännager som sin mening att regeringen ska besluta om en 

ändring i förordningen (2018:49) om statsbidrag för stärkt likvärdighet och 

kunskapsutveckling så att även fritidshemmen tydligt omfattas. 

 

- Att riksdagen i vårändringsbudgeten beslutar om ändrad användning av anslag 

1:16 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling i utgiftsområde 

16 så att även fritidshemmen omfattas av statsbidraget för stärkt likvärdighet och 

kunskapsutveckling. 

I dessa svåra tider behöver politiken stå enad i sitt stöd till de samhällsbärande instanser 

där personalen kämpar för att klara sina uppdrag. Utskottets ledamöter behöver skicka 

både nödvändiga resurser och skicka en ny signal till landets fritidshem – att de är helt 

ovärderliga och har en avgörande betydelse för skolans likvärdighet. 

Med vänlig hälsning, 
 

 
 
 
Johanna Jaara Åstrand  
Ordförande Lärarförbundet 


