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Sammanfattning 2020-07-03 

Coronapandemin våren 2020 har lett till stora konsekvenser för landets förskolor, skolor 
och fritidshem. Lärarförbundet genomförde i maj en undersökning för att få en inblick i 
hur arbetssituationen såg ut. Som befarat visade undersökningen att läget är akut och att 
arbetsbelastningen har ökat lavinartat.  

I denna rapport presenteras resultatet för 146 lärare i fritidshem. Majoriteten rapporterade 
att de hade fått en ökad arbetsbelastning under coronapandemin. Varannan lärare i 
fritidshem svarade att de under de senaste två veckorna har varit tvungna att täcka upp för 
kollegor i högre grad jämfört med i vanliga fall. Var tredje svarade också att de arbetar mer 
med andra arbetsuppgifter än de i vanliga fall gör. 

Nästan varannan lärare i fritidshem upplevde oro att de själva ska bli sjukskrivna på grund 
av arbetsrelaterad stress om coronapandemin fortsätter i höst och 6 av 10 är oroliga att 
deras kollegor ska bli sjukskrivna. 

Var femte lärare i fritidshem svarar att deras arbetsgivare stöttar personal som tillhör 
riskgrupper. Varannan lärare i fritidshem svarade att de måste vara på möten på 
arbetsplatsen, 34 procent svarade att de på vissa möten måste vara på arbetsplatsen och 
endast 7 procent svarade att de får välja fritt var de ska delta på mötena. 
23 procent svarade att de någon gång i veckan eller oftare har hamnat i diskussion med 
vårdnadshavare när de vill lämna sina barn trots att barnen har symtom och borde vara 
hemma enligt Folkhälsomyndighetes riktlinjer. Nästan var fjärde lärare i fritidshem 
rapporterade att de själva måste göra den extra städningen som krävs enligt 
Folkhälsomyndighetes riktlinjer. 
Den viktigaste insatsen för att underlätta arbetssituationen under coronapandemin var 
enligt lärarna i fritidshem att få prioritera mitt huvuduppdrag. På andra och tredje plats 
kom riskgrupper ska få stanna hemma med ersättning/lön och mer stödpersonal i 
förskolan/skolan. 
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Inledning 
Antalet elever i fritidshem närmar sig raskt en halv miljon. Läsåret 2019/2020 var 493 000 

elever inskrivna i fritidshem i Sverige. Det är en verksamhet som når hela 83,4 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. 

Fritidshemmen har en oerhört viktig roll i den nuvarande coronakrisen. 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. Elevernas tankar och oro kan därför fångas upp i den fritidspedagogiska 

verksamheten för att låta dem bearbeta dem. Fritidshemmen kommer ha en avgörande 

betydelse för barns utveckling och mående i dessa kristider, såväl som i dess efterdyningar. 

Fritidshemmens uppdrag enligt skollagen är att ”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.” Fritidspedagogiken utvecklar breda kompetenser såsom samarbetsförmåga, 

kommunikationsförmåga, problemlösning, kreativitet, kulturell medvetenhet och estetiska 

uttrycksformer. Utbildningen fokuserar på elevernas sociala, emotionella och praktiska 

utveckling.  

Undervisningen i fritidshemmet kompletterar förskoleklassen och grundskolan genom att 

lärandet i högre grad ska vara situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat samt utgå 

från elevernas behov, intressen och initiativ. Genom sin inriktning på att utveckla elevens 

självständiga förmågor har fritidspedagogiken tydliga paralleller till EU:s nyckelkompetenser 

för livslångt lärande, vilka är förmågor som varje medborgare behöver utveckla för att leva i ett 

kunskapssamhälle och i en allt mer globaliserad värld. Lärarförbundet menar därför att 

fritidspedagogik är en framtidspedagogik! 

Lärarförbundet har fått många signaler från medlemmar som rapporterar att situationen är 

ohållbar. Arbetsbelastningen har ökat och lärare tvingas både täcka upp för de kollegor som är 

borta och göra arbetsuppgifter som de i vanliga fall inte arbetar med. Samtidigt råder det en stor 

oro bland barnen/eleverna men även hos personalen som tvingas utsätta sig för smitta när de 

ska ta sig till och från jobbet och umgås med många barn/elever och kollegor på trånga ytor. 

För att undersöka hur personalen i förskolan och skolan påverkades av coronapandemin 

genomförde Lärarförbundet en undersökning i maj och i denna rapport kommer resultatet från 

undersökningen att presenteras utifrån lärare i fritidshem. Läs mer om undersökningens 

genomförande på sidan 13. Frågor har ställts kring tre områden: 

• Arbetsbelastning 

• Folkhälsomyndighetens riktlinjer och arbete med riskgrupper 

• Insatser som behövs för att underlätta arbetssituationen 

Resultatet kommer presenteras utifrån dessa tre områden och i slutet presenteras 

Lärarförbundets politiska krav för att förbättra fritidshemmens förutsättningar.   
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Resultat 
146 lärare i fritidshem har svarat på enkäten. 

Arbetsbelastning 
 

Majoriteten, 56 procent, av lärare i fritidshem svarar att de har fått en ökad arbetsbelastning.  

 
Diagram 1. Procentuell fördelning över huruvida arbetsbelastningen har påverkats av coronapandemin.  

Varannan lärare i fritidshem svarar att de under de senaste 2 veckorna har varit tvungna att 

täcka upp för kollegor i högre grad jämfört med i vanliga fall. Var tredje svarar också att de 

arbetar mer med andra arbetsuppgifter än de i vanliga fall gör. Var femte lärare i fritidshem 

måste också göra helt andra uppgifter än vad de i vanliga fall gör samt arbeta i en annan 

elevgrupp än de i vanliga fall gör.  

 
Diagram 2. Procentuell fördelning över om man under de senaste två veckorna har fått olika förändringar i 

arbetet. 
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Det finns en stor oro att den arbetsrelaterade stressen ska leda till sjukskrivningar i höst om 

coronapandemin fortsätter. Nästan varannan lärare i fritidshem är orolig att de själva ska bli 

sjukskrivna och 6 av 10 är oroliga att deras kollegor ska bli sjukskrivna.  

 
Diagram 3. Procentuell fördelning över huruvida man är orolig att man själv eller ens kollegor ska bli 

sjukskrivna på grund av arbetsrelaterad stress om coronapandemin fortsätter i höst. 

 
 

 

Folkhälsomyndighetens riktlinjer och arbete med riskgrupper 
 

Var femte lärare i fritidshem svarar att deras arbetsgivare stöttar personal som tillhör 

riskgrupper. Mer än hälften, 55 procent, svarar att de inte vet om deras arbetsgivare gör det. 

 
Diagram 4. Procentuell fördelning över huruvida arbetsgivaren stöttar personal som tillhör riskgrupper. 
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Av de som svarar att deras arbetsgivare stöttar personal som tillhör riskgrupper så anger de var 

femte att de får arbeta hemma, 3 av 10 svarar att de får annat stöd medan majoriteten, 51 

procent, svarar att de inte vet. 

 
Diagram 5. Procentuell fördelning över på vilket sätt arbetsgivaren stöttar personal som tillhör 

riskgrupper. 

 

Varannan lärare i fritidshem svarar att de måste vara på möten på arbetsplatsen, 34 procent 

svarar att de på vissa möten måste vara på arbetsplatsen och endast 7 procent svarar att de får 

välja fritt var de ska delta på mötena. 

 
Diagram 6. Procentuell fördelning över huruvida möten sker på valfri plats. 
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23 procent svarar att de någon gång i veckan eller oftare har hamnat i diskussion med 

vårdnadshavare när de vill lämna sina barn trots att barnen har symtom och borde vara hemma 

enligt Folkhälsomyndighetes riktlinjer. 

 
Diagram 7. Procentuell fördelning över hur ofta man hamnat i diskussion med vårdnadshavare när de vill 

lämna sina barn trots att barnen har symtom 

 

Nästan var fjärde lärare i fritidshem rapporterar att de själva måste göra den extra städningen 

som krävs. 32 procent svarar att de har lokalvårdare som gör denna extra städning. 

 
Diagram 8. Procentuell fördelning över huruvida extra städ har satts in för att kunna följa 

Folkhälsomyndighetens riktlinjer. 
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Insatser som behövs för att underlätta arbetssituationen 
 

Den viktigaste insatsen för att underlätta arbetssituationen för lärarna i fritidshem under 

coronapandemin är att få möjlighet att prioritera mitt huvuduppdrag. På andra och tredje plats 

kommer riskgrupper ska få stanna hemma med ersättning/lön och mer stödpersonal i 

förskolan/skolan. 

 

Vilka av följande insatser är viktigast för att underlätta din 
arbetssituation under coronapandemin?  Max 3 svar  Fritidshem 
Prioritera mitt huvuduppdrag 39% 

Riskgrupper ska få stanna hemma med ersättning/lön  39% 

Mer stödpersonal i förskolan/skolan 27% 

Ta bort tjänstgöring i matsal och liknande arbetsuppgifter 22% 

Riskgrupper ska kunna jobba hemifrån  20% 

Sänk kraven i lagar och läroplaner  16% 

Ta bort extraarbetet med att undervisa både närvarande och frånvarande 
elever  

15% 

Stoppa Skolinspektionens granskningar hela 2020 14% 

Tveksam, vet ej  12% 

Annat,vad? 9% 

Skjut upp betygsättningen tills efter avslutningsdagen 4% 

Tabell 1. Procentuell fördelning över vilka insatser som är viktigast för att underlätta arbetssituationen 

under coronapandemin. 
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Lärarförbundets politiska krav kopplat till Corona 
 

 

• Arbetsgivare måste tillsammans med skyddsombud och lokala fackliga företrädare 

identifiera risker i smittskyddet och arbetsmiljön. Arbetsgivaren ska sedan ansvara för 

att följa upp och åtgärda bristerna.  

• Skolverket måste anpassa riktlinjer från Folkhälsomyndigheten till en förskole- och 

skolmiljö. Lärare, förskollärare och skolledare måste ha förutsättningar att följa 

Folkhälsomyndighetens riktlinjer.   

• Åtgärder för att minska smittspridningen som ligger utanför lärares och förskollärares 

ordinarie arbetsuppgifter ska utföras av andra yrkesgrupper. Det är oacceptabelt att 

lärares kompetens exempelvis används till extra städning.  

• Lärare som själva tillhör en riskgrupp eller som har nära anhörig i riskgrupp ska ges 

möjlighet att jobba hemifrån. Om det inte finns förutsättningar för hemarbete ska 

smittskyddspeng utgå. 

• Regeringen bör initiera forskning, utvärdering och analys av coronapandemin på 

nationell nivå med fokus på lärarnas förutsättningar för undervisningen och deras 

arbetsmiljö. 

 

 

Lärarförbundets politiska krav för fritidshemmet 
 

Prioritera fritidshemmen högre på nationell och lokal nivå 

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. Utbildningen på fritidshemmen syftar också till att 

uppmuntra och utmana eleverna att pröva egna och andras idéer, ta tillvara olikheter och 

samarbeta utifrån ett demokratiskt förhållningssätt. Detta är viktiga erfarenheter för att bli en 

aktiv samhällsmedborgare och att utveckla sin egen identitet och livsväg. Fritidshemmet har 

dessutom ett uppdrag att erbjuda eleverna rekreation och vila för hälsa och välbefinnande, vilket 

också är en viktig förmåga för välmående, fortsatt lärande och för vuxenlivet.  

Lärarförbundet anser därför: 

• Att fritidshemmen måste prioriteras högre av staten och huvudmännen. 

• Att fritidshemmen måste ingå i alla nationella satsningar på skolan. 

• Att lärare i fritidshem måste få förutsättningar att prioritera den fritidspedagogiska 

undervisningen, både i fritidshemmet och under skoldagen.  

 

Minska elevgrupperna för att förverkliga fritidshemmens potential 

Att elevgrupperna måste minska är det främsta kravet som Lärarförbundets medlemmar lyfter 

för att fritidshemmet ska få bättre förutsättningar att bedriva kvalitativ undervisning. Idag är 
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elevgrupperna i genomsnitt 38 elever och på många håll mycket större än så. Då blir det 

omöjligt för läraren i fritidshem att hinna se och följa varje elevs utveckling, och att bedriva en 

undervisning som ska vara situationsstyrd, upplevelse-baserad och grupporienterad samt utgå 

från elevernas behov, intressen och initiativ. 

Lärarförbundet anser därför: 

• Att regeringen måste ge Skolverket i uppdrag att införa nationella riktmärken för 

elevgruppernas storlek samt att alla huvudmän måste upprätta en plan för hur 

riktmärkenas nivåer ska nås.  

• Att huvudmännen måste rikta resurser till fritidshemmen för att minska elevgruppernas 

storlek, i syfte att skapa förutsättningar för den pedagogiska verksamheten såväl som att 

trygga elevernas säkerhet och hälsa.  

 

Skapa hållbar arbetsbelastning och tid för planering, reflektion och utveckling 

Det finns ett enormt glapp mellan krav och resurser för lärare i fritidshem, och det är just en 

sådan situation som orsakar stressrelaterad psykisk ohälsa. Lärare i fritidshem är en av de 

yrkesgrupper som har högst sjukskrivningstal på hela den svenska arbetsmarknaden. De största 

problemen med arbetssituationen är för stora elevgrupper, många barn i behov av särskilt stöd, 

lokaler som inte är anpassade för verksamheten, brist på tid för planering, reflektion och 

utveckling, samt att för mycket tid går åt till arbetsuppgifter som inte tillhör det pedagogiska 

uppdraget. Många lärare i fritidshem upplever även att deras dubbla roller där de tjänstgör i 

både grundskolan eller förskoleklassen och i fritidshemmet, är en stor del av det som orsakar 

stress i arbetet. Lärarna i fritidshem har ofta även svårt att få till ställtid – den tid det tar att 

ställa fram, ställa bort och ställa om – praktiskt och mentalt – mellan verksamheter och 

aktiviteter. 

Lärarförbundet anser därför: 

• Att tillräcklig tid för planering, reflektion och utveckling måste garanteras, definieras 

och schemaläggas varje vecka för varje lärare i fritidshem.  

• Att huvudmännen måste agera kraftfullt för att skapa balans mellan krav och resurser i 

arbetet för lärare i fritidshem.  

• Att problematiken med lärare i fritidshems ”dubbla roller” särskilt måste 

uppmärksammas och hanteras av huvudmän och rektorer för att minska 

arbetsbelastningen.  

• Att rektorer för fritidshem måste skapa utrymme för ställtid för lärare i fritidshem att 

ställa om mellan verksamheter och aktiviteter, t ex mellan undervisning i förskoleklass 

eller grundskola och undervisning i fritidshemmet.  

 

Investera för att uppnå fler behöriga lärare i fritidshem 

Den riktigt stora framtidsutmaningen för fritidshemmen är den stora bristen på behöriga lärare 

i fritidshem. Huvudmännen har mycket svårt att rekrytera utbildade lärare i fritidshem, och 

många lärare står ensamma i sitt ansvar som behörig lärare i fritidshem, utan möjlighet till 

kollegialt samarbete, vilket orsakar en högre arbetsbelastning. Det behövs stora och 

systemomfattande satsningar för att långsiktigt komma tillrätta med den stora lärarbristen på 

lärare i fritidshem. Det behövs fler platser på lärarutbildningen mot fritidshem och skapas fler 

alternativa vägar till en lärarexamen för fritidshemmet. Det mest avgörande för att lösa 

lärarbristen är dock att förbättra arbetsvillkoren för lärarna i fritidshem för att fler ska lockas till 
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yrket och välja att stanna kvar – med högre löner, bättre arbetsmiljö och förutsättningar, 

kompetensutveckling och högre status för fritidshemmet.  

Lärarförbundet anser därför: 

• Att lärarutbildningen behöver byggas ut med fler platser samt att 

grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem ska vara på avancerad nivå.  

• Att det behövs satsningar på fritidspedagogisk forskning och utökning av möjligheterna 

för lärare i fritidshem att läsa in en examen på magister- eller masternivå. 

• Att det måste satsas 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 

 

Säkerställ ändamålsenliga lokaler och utomhusmiljöer 

Fritidshemmets pedagogiska miljö och lokaler är viktiga för att väcka elevernas nyfikenhet, 

intresse och lust att lära. Fritidshemmen är idag integrerade i grundskolan, vilket i många fall 

innebär att man delar samma lokaler som klassrumsundervisning bedrivs i under skoldagen, 

men med mycket fler barn. För många fritidshem är detta ett stort problem för möjligheterna att 

skapa en kvalitativ verksamhet. Fritidshemmens lokaler behöver ge utrymme för många olika 

typer av verksamhet, såväl livliga som lugnare aktiviteter, i både mindre och större grupper. 

Eleverna måste också ha tillgång till utemiljöer som ger utrymme för lek och rörelse, och precis 

som i övriga skolan är det viktigt att även fritidshemmen får tillgång till digitala verktyg. 

Lärarförbundet anser därför: 

• Att skollagen ska förtydligas med att huvudmannen ska se till att fritidshemmet har 

ändamålsenliga lokaler, samt att Skolverket ska ta fram riktlinjer för utformning och 

funktionalitet av fritidshemmens lokaler.  

• Att fritidshemmens personal och verksamhet måste omfattas av alla satsningar på 

digitalisering i skolan.  

 
 
 
 

Lärarförbundets fritidshemspolitik  

Läs hela Lärarförbundets fritidshemspolitik ”Fritidspedagogik är en framtidspedagogik”: 

https://www.lararforbundet.se/artiklar/lararforbundets-fritidshemspolitik-fritidspedagogik-ar-

en-framtidspedagogik 

 

 

 

https://www.lararforbundet.se/artiklar/lararforbundets-fritidshemspolitik-fritidspedagogik-ar-en-framtidspedagogik
https://www.lararforbundet.se/artiklar/lararforbundets-fritidshemspolitik-fritidspedagogik-ar-en-framtidspedagogik
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Undersökningens genomförande 

Sammanfattning av undersökningen 

• Undersökningen är gjord i Lärarförbundets medlemspanel hos Kantar Sifo och 
genomfördes under perioden 15–25 maj 2020.    

• 2852 lärare svarade vilket ger en svarsfrekvens på 58 procent.   

• Personal från förskola till högskola ingår i panelen. 

• Resultaten är viktade i linje med de olika lärarkategoriernas verkliga storlek bland 
Lärarförbundets medlemmar.    

• I denna rapport redovisas endast svaren från lärare i fritidshem. 

• Syftet med undersökningen är att ta reda på hur Coronapandemin påverkar lärarnas 
och skolledarnas arbetssituation.    

 
 

Lärarförbundets panel 
Lärarförbundets panel drivs av Kantar Sifo. Den består av knappt 5000 slumpmässigt utvalda 

medlemmar som är indelade i stratum för att det ska vara möjligt att representativt uttala sig om 

både större och mindre lärargrupper. I totalresultatet är det de olika lärargrupperna viktade för 

att motsvara Lärarförbundets samlade medlemskår.  

Undersökningen i maj 
Mellan 15 och 25 maj 2020 genomförde kantar sifo en webbundersökning i Lärarförbundets 

panel. 2852 svarade vilket ger en svarsfrekvens på 58 procent. I tabell 3 och 4 redogörs var de 

svarande arbetar och vilken befattning de har.  

Tabell 3. Procentuell fördelning över var de svarande arbetar i huvudsak.  

Var arbetar du i huvudsak? 
Om du arbetar inom flera 
områden, välj det område du 
arbetar flest timmar inom 

Andel Antal 

Förskola 23% 653 

Förskoleklass 6% 184 

Fritidshem 5% 146 

Grundskolan 1–3 15% 416 

Grundskolan 4–6 14% 411 

Grundskolan 7–9 11% 306 

Gymnasieskolan 11% 300 

Särskola/gymnasiesärskola/särvux 3% 90 

Vuxenutbildning 4% 124 

Högskola 1% 29 

Yrkeshögskola 0% 3 

Kulturskola 3% 86 

Folkhögskola 2% 45 

Annat 2% 59 

Total 100% 2852 
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