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Lärarförbundets fritidshemspolitik 

Våra fritidshem i Sverige är efterfrågade och uppskattade av både barn och 
föräldrar. Antalet inskrivna elever närmar sig med rask takt en halv miljon, och de 
yngre barnen tillbringar ofta mer än halva skoldagen i fritidshemmet. Det har 
aldrig tidigare varit så många barn inskrivna i fritidshem, men samtidigt har vi 
aldrig haft en så låg andel anställda med pedagogisk högskoleutbildning. 
Fritidshemmen har en enorm potential att bidra till elevers utveckling i ett 
globaliserat kunskapssamhälle, samtidigt som de står inför enorma utmaningar 
för att kunna leva upp till den potentialen.  

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. 

1. Fritidspedagogik är en framtidspedagogik  

Fritidspedagogiken 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 – när de får rätt förutsättningar. Sverige har en 
unik utgångspunkt som har en uppbyggd verksamhet, högt deltagande, en stark fritids-
pedagogisk tradition och välutbildade lärare i fritidshem. Vi måste ta tillvara på detta och 
tillföra resurser som möjliggör för fritidshemmen att realisera hela sin potential.  

Genom sin inriktning på att utveckla elevens självständiga förmågor är fritidspedagogiken en 
verklig framtidspedagogik, som har tydliga paralleller till EU:s åtta 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.  

 Läs- och skrivkunnighet 
 Flerspråkighet 
 Matematisk kompetens och kompetens inom naturvetenskap, teknik och 

ingenjörsvetenskap 
 Digital kompetens 
 Personlig och social kompetens samt kompetens att lära sig att lära 
 Medborgarskapskompetens 
 Entreprenörskompetens 
 Kompetens på området kulturell medvetenhet och kulturyttringar 

 
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.  



 

  
 3 [15] 

 
 

 
 

 

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 
fortsatt lärande och för vuxenlivet.  

Fritidspedagogisk undervisning kan sammanfattas med att den utvecklar följande fem 
ickekognitiva förmågor: samarbete, kommunikation, ansvar, reflektion, kreativitet. Dessa är 
grundläggande förmågor för att lyckas i skolan och viktiga genom hela livet.  

I den internationella debatten om utbildning talas det mycket om behovet av att utveckla barns 
och ungdomars icke-kognitiva förmågor och ”skills”, dvs. färdigheter bortom ren 
ämneskunskap. Världen förändras så snabbt att vi inte vet vilken kunskap som kommer behövas 
i morgondagens samhälle eller arbetsmarknad. I en globaliserad, digitaliserad värld blir 
generella förmågor av större betydelse. Även i ljuset av den snabba teknologiska utvecklingen 
och automatiseringen betonas ofta att människors viktigaste, unika förmågor är ”soft skills” 
såsom emotionell intelligens, samarbete och kommunikation.  

Lärarförbundet anser därför:  

• Att fritidspedagogikens stora potential ska synliggöras och stärkas.  

• Att fritidshemmen måste prioriteras högre av staten och huvudmännen.  

  
 

2. Uppvärdera yrkesrollen som lärare i fritidshem 

 Lärare i fritidshem är proffs på att stimulera elevernas utveckling och lärande utifrån ett 
upplevelsebaserat, situationsstyrt och grupporienterat lärande. De utgår från elevernas intresse 
och behov, visar tillit till elevernas egen förmåga och lyckas väcka deras nyfikenhet, lust och 
motivation, samt ger möjlighet för eleverna att utveckla förmåga att ta egna initiativ samt att 
utveckla och fördjupa sina egna intressen. De ger eleverna möjlighet att lära känna sig själv och 
sina kamrater både som individer och som grupp, med respekt för varandras olikheter, och 
stärker elevernas demokratiska och sociala fostran.  

Tid för planering, reflektion och utveckling för att stärka kvaliteten  
Lärare i fritidshem ansvarar enligt skollagen för undervisningen i fritidshemmet. Skollagen och 
läroplanen stadgar vilka förmågor eleverna ska få möjlighet att utveckla genom undervisningen i 
fritidshemmet och vilket centralt innehåll som utbildningen ska ha. För att utbildningen ska 
leva upp till dessa kvalitetskrav menar Lärarförbundet att det förutsätter att alla lärare i 
fritidshem har tillräckligt mycket tid för planering, reflektion och utveckling för att kunna 
fullgöra sitt uppdrag. Det behövs tid för att planera, men även att utvärdera och utveckla 
undervisningen och verksamheten, tid för dokumentation, reflektion och analys, samt 
kompetensutveckling genom att läsa forskning, delta i fortbildning och kollegialt lärande. 
Arbetslaget på fritidshemmet behöver också få tid och förutsättningar för att bedriva ett 
systematiskt kvalitetsarbete som utgår från kärnuppdraget.  

Rätt användning av lärare i fritidshems unika kompetens  
Under den obligatoriska delen av skoldagen, innan fritidshemmets verksamhet tar vid, bidrar de 
flesta lärare i fritidshem i grundskolans eller förskoleklassens undervisning. På skolor som tar 
tillvara lärare i fritidshems unika kompetens kan de exempelvis ha pass med fritidspedagogisk 
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undervisning under skoldagen, arbeta självständigt med en mindre grupp elever för att stödja 
kunskapsutvecklingen i ett ämne genom ett lekfullt lärande, eller ansvara för strukturerad 
rastverksamhet som kan bidra till lärande, trygghet och öka elevernas fysiska rörelse under 
skoldagen. Många lärare i fritidshem är även legitimerade och behöriga att undervisa i ett 
skolämne, oftast praktisk-estetiska ämnen, och har denna undervisning under den obligatoriska 
skoldagen. Det finns många olika upplägg med fantastiska exempel på hur lärare i fritidshem 
kan bidra till elevernas lärande även i grundskolan eller förskoleklassen, när de får rätt 
förutsättningar. Tyvärr så är verkligheten på vissa skolor att lärare i fritidshem istället används 
för lågkvalificerat arbete som ”handpåläggare” för enskilda elever, som allmän ”resurs”, eller 
som passiv ”rastvakt” utan förutsättningar för att organisera en pedagogiskt planerad 
rastverksamhet. En sådan dålig användning av lärare i fritidshems unika kompetens är både ett 
orimligt resursslöseri för skolans ekonomi och för elevernas utveckling, samt riskerar att 
urholka statusen för lärarna i fritidshem.  

När lärarna i fritidshems kompetens används på bästa sätt kan de stödja elevernas utveckling 
och lärande inom exempelvis:  

• Gruppens sociala utveckling, arbeta mot mobbning  
• Samarbetsförmåga, kommunikationsförmåga  
• Stödja elevernas kunskapsutveckling genom ett lekfullt lärande  
• Individens värde, självkänsla, motivation  
• Kreativitet, estetiska uttrycksformer  
• Rastverksamhet för lärande, trygghet och rörelse  
• Demokratiska processer, skolans värdegrund  
• Omsätta teoretiska kunskaper i praktiska/vardagliga sammanhang  
• Problemlösning, entreprenöriell förmåga  
• Integration, språkutveckling för nyanlända elever  

  

Lärare i fritidshem som ansvarar för ämnesundervisning  
En stor och växande andel av lärarna i fritidshem undervisar även i ett eller flera ämnen under 
den obligatoriska skoldagen. Det handlar ofta om undervisning i praktisk-estetiska ämnen, men 
kan även vara andra grundskoleämnen. Lärarna har fått denna behörighet i lärarlegitimationen 
antingen utifrån en äldre examen som lärare i fritidshem/fritidspedagog, som av Skolverket har 
bedömts innehålla tillräckliga ämnesstudier; utifrån kompletterande ämnesstudier genom t.ex. 
Lärarlyftet II; eller utifrån en nutida grundlärarexamen som är avsedd för att undervisa i 
fritidshem samt ett praktisk-estetiskt ämne i årskurs F-6. Oavsett bakgrunden, så är det en 
växande andel av lärare i fritidshem som parallellt med sitt uppdrag i fritidshemmet har 
ämnesundervisning i grundskolan. Det finns flera utmaningar med att ha dessa dubbla uppdrag 
i två olika verksamheter.  

För att lärare i fritidshem ska få en fungerande arbetssituation är det avgörande att deras 
skolledare är medveten om och tar dilemmat på allvar. Huvudmännen måste förvissa sig om att 
skolledarna har rätt förutsättningar för att få dessa dubbla uppdrag att fungera i praktiken för 
lärarna i fritidshem. Det handlar bl.a. om att skapa utrymme för ställtid för att ställa om mellan 
undervisning i grundskola eller förskoleklass och i fritidshemmet. Men även att säkerställa att 
läraren har tillräckligt med tid för planering, reflektion och utveckling för båda uppdragen, att 
planeringstiden för ämnet måste vara densamma oavsett om läraren har en ferieanställning 
eller semesteranställning, samt att läraren har möjlighet att delta i all gemensam planering med 
grundskolans lärare såsom att samarbeta med andra lärare i både arbetslag och ämneslag, delta 
i kollegialt lärande, samverkan med elevhälsa osv, utan schemakrockar eller fokuskonflikter.  
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Lärarlegitimation  
Efter några förändringar i skollag och behörighetsförordning, kan nu de allra flesta med en äldre 
examen som fritidspedagog få lärarlegitimation, men det finns några grupper som hamnar i 
kläm trots att de har en pedagogisk högskoleexamen avsedd för undervisning i fritidshemmet. 
Att det nu har införts legitimationskrav för att undervisa i fritidshemmet är oerhört viktigt för 
att kunna följa upp och ställa krav på behöriga lärare i fritidshem i varje elevgrupp. 
Legitimationskravet kommer tydliggöra ansvaret för undervisningen i fritidshemmet, samt 
förbättra likvärdigheten mellan olika fritidshem.  

Lärarförbundet anser därför:  

• Att yrkesrollen som lärare i fritidshem måste uppvärderas.  

• Att tillräcklig tid för planering, reflektion och utveckling måste garanteras, definieras 
och schemaläggas varje vecka för varje lärare i fritidshem, enskild och med kollegor, 
både för den fritidspedagogiska undervisningen och för eventuell ämnesundervisning.  

• Att lärare i fritidshem måste få förutsättningar att prioritera den fritidspedagogiska 
undervisningen och eventuell ämnesundervisning, både i fritidshemmet och under 
skoldagen.  

• Att fritidshemmets arbetsorganisation måste utvecklas för att skapa balans mellan 
ansvar och förutsättningar.  

• Att fritidshemmets yrkesroller måste tydliggöras ytterligare så att lärarna i fritidshems 
kompetens används klokt.  

• Att alla med en pedagogisk högskoleexamen avsedd för undervisning i fritidshemmet 
ska kunna få lärarlegitimation med behörighet för fritidshemmet.  

 
 

3. Skapa likvärdighet i kvalitet och tillgång till fritidshem 

Rätten till fritidshem och fritidspedagogisk undervisning  
Vårt alltmer komplexa samhälle innebär att elever behöver få en bredare utbildning för att lära 
under hela livet, utveckla de egenskaper som efterfrågas på framtidens arbetsmarknad, och 
kunna bli ansvarstagande och aktiva medborgare. Det är tyvärr ofta just de elever som skulle 
behöva utveckla sitt sociala samspel i fritidshemmet, och som kanske inte har en så utvecklande 
hemmiljö, som inte går på fritids.  

Enligt skollagen behöver kommunerna endast erbjuda plats i fritidshem i den omfattning som 
behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier. Det innebär att barn som har 
en förälder som är arbetslös eller föräldraledig inte har rätt till fritidshem. Undantag finns om 
eleven har ett särskilt behov av fritidshem, på grund av familjens situation i övrigt eller om 
eleven av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling. Vissa 
kommuner erbjuder plats i fritidshem till alla elever, men det är inte en rättighet för alla barn.  

Lärarförbundet menar att det fritidspedagogiska lärandet är så viktigt för elevernas utveckling 
att det måste vara en rättighet för alla, oavsett föräldrarnas sysselsättning. Lärarförbundet anser 
även att utbildningen ska vara kostnadsfri, för att ingen elev ska hindras från att delta i 
fritidshemmets verksamhet på grund av ekonomiska skäl. Dessa reformer är viktiga för 
likvärdigheten i den svenska skolan, och för Sveriges framtid som kunskapssamhälle, men de 
måste givetvis matchas med rejäla satsningar för att minska elevgrupperna, öka personal- och 
lärartätheten samt att säkerställa anpassade lokaler.  
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Skolor bör även lägga in pass med fritidspedagogisk undervisning under den obligatoriska 
skoldagen, för att ytterligare öka elevernas möjlighet att ta del av lärandet. Lärare i fritidshem 
behöver då också få tydliga förutsättningar för att prioritera den fritidspedagogiska 
undervisningen under hela sin arbetsdag för att dessa satsningar ska vara möjliga att 
genomföra.  

Nyanlända elever i fritidshem  
Fritidshemmet har en oerhört viktig roll för nyanlända elevers utveckling och trygghet i skolan. I 
fritidshemmet kan eleverna få utveckla sina kunskaper i svenska språket både genom lek och 
genom lärarna i fritidshems språkstödjande arbete. Fritidshemmets miljö bidrar även till 
integration genom att eleverna får öva på det sociala samspelet, att bygga kamratrelationer och 
få erfarenhet av demokratiska processer utifrån skolans värdegrund. Lärare i fritidshem kan 
hjälpa nyanlända elever att orientera sig i det svenska skolsystemet, i kamratgruppen, samt att 
förstå hur det är att vara barn i Sverige. Lärarna i fritidshem behöver därför få förutsättningar 
att kunna arbeta språk- och kunskapsutvecklande, samt för att samarbeta med 
modersmålslärare och studiehandledare på modersmål.  

Lärarförbundet anser därför:  

• Att alla elever ska ha rätt till fritidshemsplats, oavsett föräldrarnas sysselsättning.  

• Att utbildning i fritidshemmet ska vara avgiftsfri.  

• Att skolor ska erbjuda pass med fritidspedagogisk undervisning under den obligatoriska 
skoldagen.  

• Att en sådan utökning av elevers möjlighet att delta i fritidspedagogiskt lärande måste 
matchas med rejält ökade resurser till fritidshemmen och att lärare i fritidshem får 
tydliga förutsättningar för att prioritera den fritidspedagogiska undervisningen.  

• Att fritidshemmens betydelse för den kunskapsmässiga och sociala utvecklingen hos 
nyanlända eleverna ska uppvärderas.  

• Att lärare i fritidshem ska få förutsättningar att arbeta språk- och kunskapsutvecklande, 
samt för att samarbeta med modersmålslärare och studiehandledare på modersmål.  

  
 

4. Minska elevgrupperna, öka personal- och lärartätheten 
Elevgruppernas storlek 
Elevgruppernas storlek är ett av de största problemen i fritidshemmen. Elevgrupperna har 
kontinuerligt ökat i storlek sedan Skolverkets äldsta siffror från 1990, och låg läsåret 2018/19 på 
i genomsnitt 39,2 elever per avdelning, och i vissa kommuner uppåt 80 barn. Så stora grupper 
gör det mycket svårt att ha en bra pedagogisk verksamhet och hinna se varje elev, men på 
många håll är grupperna så stora att det faktiskt även innebär en risk för elevernas säkerhet och 
hälsa. Enligt skollagen är huvudmannen skyldig att säkerställa att elevgrupperna har en lämplig 
sammansättning och storlek – ett ansvar som många huvudmän inte lever upp till idag. 
Huvudmännen måste rikta resurser till fritidshemmen för att minska elevgrupperna, samt öka 
lärartäthet och personaltäthet. 

Lärarförbundet kräver även att regeringen ska ge Skolverket i uppdrag att införa riktmärken för 
elevgrupperna på fritidshemmen såsom det har gjorts för förskolan. Förskolans riktmärke är 
grundat i forskning och slår fast att för barn i åldern 4-5 år bör barngrupperna vara 9-15 barn. 
När samma barn efter sommarlovet börjar i förskoleklass och fritidshem är elevgrupperna 
istället nästan 40 barn på fritidshemmet. Det visar på det orimliga i den nuvarande situationen. 
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Även om ett riktmärke från Skolverket inte skulle ge en omedelbar lösning på problemet, så 
skulle det slå fast en nivå för vad som är rimligt, och det vore värdefullt som norm och 
jämförelse ute i verksamheterna. 

Lärartäthet och personaltäthet 
Personaltätheten i fritidshemmen har blivit allt sämre under en längre tid. Samtidigt så har 
andelen utbildad personal sjunkit och trenden är att personalstyrkan ”späs ut” med outbildad 
personal. Läsåret 2018/19 hade endast 37 procent av årsarbetarna i fritidshem en pedagogisk 
högskoleexamen, vilket var den lägsta andelen i Skolverkets tillgängliga statistik sedan 1995 och 
en fortsatt minskning med drygt 2 procentenheter jämfört med föregående år. Knappt 17 
procent har annan utbildning inom pedagogik eller social omsorg, men 42 procent har ingen 
utbildning för arbete med barn. Skillnaderna mellan kommunala och fristående fritidshem var 
stora, 41 procent med pedagogisk högskoleutbildning jämfört med 19 procent. I de fristående 
fritidshemmen hade 60 procent av de anställda ingen utbildning alls för att arbeta med barn. 
Lärarförbundet har utifrån Skolverkets siffror räknat fram att det läsåret 2018/19 gick 55,4 
elever per årsarbetskraft med pedagogisk högskoleutbildning. Med så få pedagogiskt utbildade 
på så många elever blir det mycket svårt att bedriva en undervisning som lever upp till 
läroplanens och skollagens mål. Tio år tidigare var motsvarande siffra 36 elever, och om vi 
backar 20 år till år 1998 så hade vi 22,5 elever per heltidstjänst med pedagogisk 
högskoleexamen. Huvudmännen måste satsa resurser för en högre lärartäthet och 
personaltäthet. 

Lärarförbundet anser därför: 

 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.  

 Att regeringen måste ge Skolverket i uppdrag att införa nationella riktmärken för 
elevgruppernas storlek, på motsvarande sätt som man har gjort för förskolans 
barngrupper, samt att alla huvudmän måste upprätta en plan för hur riktmärkenas 
nivåer ska nås. 

 Att huvudmännen måste satsa resurser för en högre personaltäthet, samt högre 
lärartäthet genom fler utbildade lärare i fritidshem.  

 
 

5. Säkerställ bra lokaler och utrustning för fritidshemmen 

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. 
Förutsättningarna ser väldigt olika ut för olika fritidshem, men i många fall är detta ett problem 
för möjligheterna att skapa en kvalitativ verksamhet. Huvudmannen är enligt skollagen ansvarig 
för att eleverna i fritidshemmet erbjuds en god miljö och att det ska finnas de lokaler och den 
utrustning som behövs för att uppfylla syftet med utbildningen. Fritidshemmets 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, samt sådant material och utrustning som behövs för olika aktiviteter. 
Fritidshemmen ska även ha tillgång till digitala verktyg precis som övriga delar av skolan.  
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Lärarförbundet anser därför: 

 Att fritidshemmen ska ha tillgång till ändamålsenliga, anpassade och välutrustade 
lokaler samt utomhusmiljöer. 

 Att fritidshemmens personal och verksamhet måste omfattas av alla satsningar på 
digitalisering i skolan.  

 

 

6. Minska arbetsbelastningen och förbättra arbetsmiljön 

Lärares arbetsbelastning och arbetsmiljö i fritidshemmet 
Kraven på fritidshemmens kvalitet, och därmed ansvaret för lärare i fritidshem, har ökat i och 
med den nya skollagen 2010, läroplanskapitlet 2016, samt kraven på systematiskt 
kvalitetsarbete. Samtidigt har förutsättningarna i form av gruppstorlekar och lärartäthet 
försämrats för varje år som går. 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, och den vanligaste anledningen till deras sjukskrivning är psykiska diagnoser 
såsom utmattningssyndrom eller utbrändhet. Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 2015:4) om 
Organisatorisk och social arbetsmiljö har förtydligat arbetsgivarens ansvar att se till att krav och 
resurser är i balans för varje arbetstagare, för att inte ge upphov till ohälsosam arbetsbelastning.  

Många lärare i fritidshem har en arbetsbelastning som är alldeles för hög. 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.  

Bristen på behöriga lärare i fritidshem är ytterligare ett stort problem som orsakar högre 
arbetsbelastning. Många är ensamma som behörig lärare i fritidshem, vilket innebär att själv 
bära ansvaret för undervisningen i fritidshemmet utan möjlighet till kollegialt samarbete. 
Läraren blir då i praktiken arbetsledare för obehöriga anställda i fritidshemmet, vilka i sämsta 
fall kan vara helt outbildade med tillfälliga anställningar som byts ut ofta. Det är ett tungt ansvar 
och ett svårt uppdrag, som läraren i fritidshem dessutom ofta inte får tillräckliga förutsättningar 
för.  

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. Att ha två olika uppdrag i två olika verksamheter kan skapa lojalitets- och tidskonflikter, 
svårigheter att fokusera på varje uppdrag, och en bristande känsla av tillhörighet och 
sammanhang. Det innebär totalt sett färre timmar för fritidshemmet och svårare att få tid för 
planering när en allt större andel av arbetstiden är schemalagd i barngrupp. Och två uppdrag på 
50 procent blir ofta i praktiken mer än 100 procent när de läggs ihop. Utifrån dessa faktorer är 
det oerhört viktigt att huvudmannen och rektorn uppmärksammar denna problematik för att 
hitta lösningar för varje lärare.  

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, t ex mellan 
undervisning i förskoleklass eller grundskola och undervisning i fritidshemmet. Skolverkets 
allmänna råd för fritidshemmet slår fast att rektorn behöver skapa utrymme för ställtid. 
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Utvidga arbetsmiljölagen till att omfatta elever i fritidshemmet 
Arbetsmiljölagen gäller enligt nuvarande regelverk för ”den som genomgår utbildning, med 
undantag för barn i förskolan och elever i fritidshemmet”. Arbetsmiljölagen borde utvidgas till 
att även omfatta elever i fritidshem. Det skulle innebära att elever i fritidshemmet likställs med 
arbetstagare i tillämpningen av lagens regler om arbetsmiljö, och att eleverna ska ges möjlighet 
av huvudmannen att medverka i arbetsmiljöarbetet, på ett sätt som är anpassat efter deras 
ålder, mognad och förutsättningar i övrigt.  

Lärarförbundet anser därför: 

 Att huvudmännen måste agera kraftfullt för att skapa balans mellan krav och resurser i 
arbetet för lärare i fritidshem. 

 Att stödfunktioner såsom lärarassistenter ska inrättas för att avlasta lärare i fritidshem 
med administration och andra praktiska uppgifter. 

 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. 

 Att arbetsmiljölagen ska utvidgas till att även omfatta elever i fritidshem. 

 
 

7. Höj yrkets attraktivitet genom lön och 
karriärmöjligheter 

Löner för lärare i fritidshem 
Den genomsnittliga lönen för lärare i fritidshem är mycket lägre än jämförbara 
akademikeryrken. Lönestrukturen är även mycket hoppressad i gruppen. Lärare i fritidshem 
som har arbetat länge i yrket har i många fall inte haft en bra löneutveckling, samtidigt som 
nyexaminerade idag kan komma in på höga ingångslöner på grund av den stora bristen på 
utbildade lärare i fritidshem. Regeringens lärarlönelyft riktades främst mot lärare i grundskola 
och gymnasieskola. Lärarförbundet har kämpat för att även lärare i fritidshem och förskollärare 
skulle omfattas fullt ut av lärarlönesatsningen, men har inte nått hela vägen fram.  

Professionsprogram och karriärmöjligheter för lärare i fritidshem 
Fritidshemmen omfattas inte av statsbidraget för att anställa förstelärare, men flera kommuner 
har fattat egna beslut om att införa förstelärare i fritidshem. Lärarförbundet har krävt att 
regeringen ska besluta om förändringar i regelverket så att även fritidshemmen omfattas av 
karriärtjänsterna.  

Ett nationellt professionsprogram för lärare och skolledare i hela skolväsendet kan lägga 
grunden för det system för kompetens- och karriärutveckling som Sverige saknar. Genom ett 
sådant program kan lärares och skolledares kompetens utvecklas, erkännas och användas på en 
allt mer kvalificerad nivå. På så sätt läggs även grunden för bättre karriärvägar – i 
fritidshemmet liksom i resten av skolväsendet. 
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Lärarförbundet anser därför: 

 Att huvudmännen måste satsa på höjda löner och god löneutveckling för lärare i 
fritidshem, både för att attrahera nya och behålla sina nuvarande anställda.  

 Att lärare i fritidshem måste omfattas fullt ut av lärarlönelyftet. 

 Att regeringen måste förändra karriärtjänstereformen så att även fritidshemmen 
omfattas av statsbidrag för att anställda förstelärare i fritidshem. 

 Att professionsprogram ska införas för lärare och skolledare i hela skolväsendet. 

Professionsprogrammet ska innebära: 

- Att nyexaminerade får den bästa starten på yrket genom seriösa introduktionsinsatser 
och kvalificerat mentorskap. 

- Att alla lärare och skolledare i skolväsendet får tillgång till systematisk och 
kontinuerlig kompetensutveckling. 

- Att bättre karriärvägar skapas. 

- Att de tids- och lönemässiga villkoren för kompetens- och karriärutveckling säkras. 

 
 

8. Säkra kompetensutveckling och kollegialt lärande 

För att bygga en verksamhet som uppfyller skollagen och läroplanens intentioner är det oerhört 
viktigt att lärarna i fritidshem har goda möjligheter till kompetensutveckling, samt tid för att 
regelbundet diskutera och utvärdera verksamheten tillsammans med kollegor för att utveckla 
undervisningen. Verkligheten är tyvärr att många lärare i fritidshem inte får tillräcklig tid för 
kompetensutveckling och gemensamt utvecklingsarbete. Konsekvenserna av detta blir tydliga 
när det gäller det nya läroplanskapitlet. Syftet med den nya texten är en ambitionshöjning och 
tydligare uppdrag för fritidshemmen, men en majoritet av lärarna i fritidshem uppger att de inte 
har haft tillräckliga möjligheter att arbeta med implementering av läroplanstexten. Det är ett 
problem för hela styrningen av skolan, när huvudmännen inte skapar förutsättningar för att 
implementera läroplanen. Det behövs därför fortsatta satsningar även under de kommande 
åren. Både huvudmännen och Skolverket behöver göra insatser för implementering av 
läroplanstexten, kompetensutveckling för lärare i fritidshem, kollegialt lärande och 
skolutveckling för fritidshemmet. 

Digitaliseringen av vår omvärld påverkar hela skolväsendet och givetvis även fritidshemmen. 
Det måste alltid vara läraren som avgör vilka pedagogiska metoder och verktyg som är 
lämpligast att använda. Men det innebär också att alla lärare måste ha tillräckligt hög digital 
kompetens för att göra informerade val, och bli kritiska, kompetenta användare. 
Kompetensutveckling för lärare är därför centralt och huvudmännen måste se till att lärare får 
tid för att följa insatserna och tid för att omsätta de nya kunskaperna i praktiken. Alla lärare 
inom skolsystemet måste få förutsättningar för kompetensutveckling kring digitala verktyg samt 
tid för att samarbeta, pröva nya metoder och utveckla undervisningen. 

Lärarförbundet anser därför: 

 Att det krävs satsningar, från både huvudmännen och Skolverket, på implementering av 
läroplanstexten, kompetensutveckling för lärare i fritidshem och skolutveckling för 
fritidshemmet. 
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 Att lärare i fritidshem måste ingå i de kompetensutvecklingsinsatser som Skolverket tar 
fram inom ramen för de nationella skolutvecklingsprogrammen. 

 Att alla lärare i fritidshem ska ha möjlighet och tid till kollegialt lärande. 

 Att alla lärare måste få förutsättningar för kompetensutveckling kring digitala verktyg, 
samt tid för att samarbeta, pröva nya metoder och utveckla undervisningen. 

 
 
 

9. Investera för att uppnå fler behöriga lärare i fritidshem  

Lärarbristen 
Lärarbristen vad gäller lärare i fritidshem är mycket allvarlig. Enligt Skolverkets senaste rapport 
om lärarbristen kommer behovet av lärare i fritidshem motsvara ca 14 500 heltidstjänster år 
2033, vilket innebär en ökning med ca 1 000 heltidstjänster jämfört med antalet anställda lärare 
i fritidshem idag. Totalt 10 600 nya lärare i fritidshem behövs under prognosperioden 2019–
2033 för att täcka rekryteringsbehovet. Det motsvarar en årlig examination på 710 grundlärare 
med inriktning mot fritidshem. De senaste åren har antalet avlagda grundlärarexamina med 
inriktning mot fritidshem legat omkring 500. Det innebär att antalet studenter som 
utexamineras som lärare i fritidshem behöver öka med ca 40 procent per år.  

Redan idag har huvudmännen mycket svårt att rekrytera utbildade lärare i fritidshem. 
Verkligheten för lärarna i verksamheten är att många står ensamma i sitt ansvar som behörig 
lärare i fritidshem, utan möjlighet till kollegialt samarbete, vilket orsakar en högre 
arbetsbelastning. För att kompetensförsörjningen av lärare i fritidshem ska säkras i framtiden 
krävs seriösa och systematiska satsningar som innefattar allt ifrån högre löner, bättre 
arbetsmiljö och förutsättningar, till kompetensutveckling, utbyggd lärarutbildning samt 
forskning. 

Lärarutbildning 
Det nuvarande grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem är en 3-årig utbildning på 
grundnivå. Lärarförbundet har länge drivit att alla lärarutbildningar ska vara på avancerad nivå 
och ge behörighet för forskarutbildning. Att lärare i fritidshem har ett större gap för att bli 
behörig till forskarutbildning får konsekvenser för deras möjligheter att läsa vidare och börja 
forska, och därmed för hela försörjningen av lärarutbildare och fritidspedagogisk forskning.  

Många lärosäten har idag inte den kapacitet som krävs för att bygga ut den reguljära 
utbildningen utan att kvaliteten blir lidande – det finns bland annat för få disputerade inom 
fritidspedagogik. Det är en viktig, men långsiktig, process, att bygga upp kapaciteten så att 
antalet platser i högre grad kan dimensioneras efter behovet. Söktrycket till 
grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem varierar mellan lärosäten, men på vissa 
högskolor skulle man kunna öka antalet platser med tillförda resurser.  

Lärarbristen är så akut att den reguljära utbildningen inte kommer att räcka till under 
överskådlig framtid. Det behöver skapas fler alternativa vägar till en lärarexamen för 
fritidshemmet, såsom anpassade utbildningar för sökande med yrkeserfarenhet, 
kompletterande utbildningar, bryggutbildningar för personer med en annan lärarutbildning, 
samt utbildning på distans som kan passa för den som redan arbetar i fritidshem. VAL-
utbildningen, där obehöriga lärare får studera mot en examen, måste också vidgas till att 
omfatta grundlärarexamen med inriktning mot fritidshem. Självklart ska alla sådana alternativa 
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vägar hålla samma kvalitet och ge samma examen och behörighet som den reguljära 
lärarutbildningen. 

Lärarförbundet anser därför: 

 Att varje huvudman ska ha en kompetensförsörjningsplan och en rekryteringsstrategi 
som innefattar nyrekrytering av lärare i fritidshem och fortbildning av annan personal 
mot lärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem. 

 Att grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem ska förlängas och leda till en 
examen på avancerad nivå, och ge behörighet till forskarutbildning. 

 Att lärosätena måste få kapacitet för att öka antalet utbildningsplatser på 
grundlärarutbildningen med inriktning mot fritidshem. 

 Att grundlärarexamen med inriktning mot fritidshem ska omfattas i den statliga 
satsningen på vidareutbildning av obehöriga lärare. 

 Att fler alternativa vägar till en lärarexamen för fritidshemmet ska utredas, såsom 
erfarenhetsbaserade utbildningsprogram, bryggutbildningar och distansutbildningar. 

 
 

10. Satsa på fritidspedagogisk forskning 

Det behöver satsas rejält på forskning inom fritidspedagogik. Att stärka den fritidspedagogiska 
forskningen är viktigt ur minst tre perspektiv; för att säkra återväxten av lärarutbildare; för att 
stärka professionen och yrkesstoltheten; samt inte minst för att visa på och utveckla 
samhällsnyttan av det lärande som sker i fritidshemmet. Lärare i fritidshem bör få ökade 
möjligheter att delta i praktiknära forskningsprojekt och att beforska sin praktik. För att fler 
lärare i fritidshem ska ha möjlighet att läsa en forskarutbildning behöver lärosätena i högre grad 
erbjuda master- eller magisterprogram som ger behörighet till fortsatta studier på forskarnivå 
för de lärare som idag har en examen på grundläggande nivå. 

För att skapa fler doktorandtjänster anser Lärarförbundet att SKL eller huvudmännen borde 
inrätta kommundoktorandtjänster för lärare i fritidshem. Sådana tjänster skapas ofta inom 
ramen för utvecklingsprojekt inom kommunen, och möjliggör för läraren att kombinera 
forskning med undervisning, utvecklings- och kvalitetsarbete. Regeringen borde även ge 
Vetenskapsrådet i uppdrag att inrätta en nationell forskarskola för fritidspedagogik. Nationella 
forskarskolor för lärare och förskollärare har skapats genom fyra statliga satsningar sedan 
2008, men fritidspedagogik har hittills inte ingått i de ämnesområden som ett lärosäte kan få 
bidrag för att inrätta en nationell forskarskola i. 

Lärarförbundet anser därför: 

 Att det krävs ökade medel till forskning i fritidspedagogiska frågor. 

 Att fler lärare i fritidshem ska ges möjlighet att beforska sin praktik och att delta i 
praktiknära forskningsprojekt. 

 Att möjligheterna för lärare i fritidshem att läsa in en examen på magister- eller 
masternivå ska utökas. 

 Att antalet doktorandtjänster inom det utbildningsvetenskapliga området ska utökas. 

 Att huvudmännen ska inrätta kommundoktorandtjänster för lärare i fritidshem. 

 Att en nationell forskarskola för fritidspedagogik ska inrättas. 
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11. Engagerad styrning och ledning av fritidshemmen  

Statens styrning och tillsyn 
Fritidshemmen måste inkluderas i alla nationella satsningar, på samma villkor som det övriga 
skolväsendet. Med tanke på fritidshemmens viktiga roll för elevernas utveckling och lärande så 
är det oacceptabelt att fritidshemmen gång på gång har lämnats utanför nationella satsningar på 
skolan. Skolinspektionen bör vara strängare i sin tillsyn av fritidshemmen, och granska om det 
förtydligade uppdraget har lett till ökade resurser. Inspektionen borde även fokusera på 
personalens utbildningsnivå, och granska att alla fritidshem och varje elevgrupp har 
legitimerade lärare i fritidshem.  

Behovet av kompensatorisk resursfördelning till fritidshemmen 
Fritidshemmens resurser fördelas i många kommuner endast baserat på antalet elever, utan 
hänsyn till socioekonomiska faktorer, tillägg för barn i behov av särskilt stöd eller 
modersmålsstöd. Sådana tilläggsresurser har ett kompensatoriskt syfte eftersom de tar hänsyn 
till elevernas olika behov och förutsättningar, vilket behövs även för fritidshemmen. En mer 
kompensatorisk resursfördelning bör införas även för fritidshemmet, med samma 
fördelningsnycklar som används för grundskolan som utgångspunkt. 

Huvudmännen behöver även satsa mer på systematiskt kvalitetsarbete på fritidshemmen. 
Systematiskt kvalitetsarbete innebär att fritidshemmets personal gemensamt, strukturerat och 
kontinuerligt arbetar med att analysera sin verksamhet, sätta upp målsättningar, planera, 
genomföra och utvärdera utvecklingsarbetet. Att skapa förutsättningar och ge tid för detta 
arbete är en avgörande komponent för att höja kvaliteten i fritidshemmen.  

Pedagogiskt ledarskap för fritidshemmet 
Rektorer behöver få mer kunskap och kompetens om fritidshemmet, speciellt för den som inte 
själv har sin yrkesbakgrund från fritidshemmet. Det behövs satsningar på kompetensutveckling, 
samt information om fritidshemmets uppdrag inom rektorsutbildningen. En rektor med ett 
närvarande pedagogiskt ledarskap är av stor vikt för fritidshemmets utveckling. Begreppet 
pedagogiskt ledarskap innehåller en tydlig dimension av utvecklingsarbete, och av 
ansvarstagande för den dagliga verksamheten. För att få utrymme för detta ledarskap behöver 
skolledare ges goda organisatoriska förutsättningar, såsom att ha ett rimligt antal medarbetare. 

Lärarförbundet anser därför: 

 Att fritidshemmen måste ingå i alla nationella satsningar på skolan. 

 Att Skolinspektionen bör granska om det skärpta uppdraget har givit ökade resurser, 
samt följa upp personalens utbildningsnivå. 

 Att fritidshemmets kompensatoriska potential ska stärkas genom att resurser i högre 
grad fördelas genom socioekonomiska finansieringsmodeller. 

 Att huvudmännen behöver satsa mer på systematiskt kvalitetsarbete på fritidshemmen. 

 Att rektorers organisatoriska förutsättningar för att vara pedagogiska ledare ska 
förtydligas i skolförfattningarna. 

 Att en nationell riktlinje på 20 medarbetare per chef ska införas för skolan. 

 Att rektorer behöver få mer kunskap om fritidshemmets pedagogiska uppdrag och 
förutsättningar, genom kompetensutvecklingsinsatser samt i rektorsutbildningen. 
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12.  Goda förutsättningar för samverkan mellan 
fritidshem, förskoleklass och grundskola 

Enligt läroplanen ska fritidshem, förskoleklass och grundskola samverka på ett förtroendefullt 
sätt med varandra för att långsiktigt stödja elevernas utveckling och lärande. Samverkan ska 
syfta till att utbyta kunskaper och erfarenheter samt information om innehållet i utbildningen 
för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i elevernas utveckling och lärande. Det 
måste därför finnas förutsättningar att samverka både på organisatorisk och på individnivå, och 
det måste bygga på ett kontinuerligt, ömsesidigt och jämbördigt samarbete. Det behöver finnas 
avsatt tid för lärare och personal i respektive verksamhet att planera och följa upp sitt arbete 
tillsammans. Rektor behöver också ha förutsättningar att kunna vara pedagogisk ledare för 
samverkan inom skolan.  

Fritidshemmet är idag en integrerad del av grundskolan och fritidspedagogiken behöver finnas 
med som en naturlig del av elevens lärande under hela skoldagen. Lärare i fritidshem som 
arbetar en del av dagen i grundskolan eller förskoleklassen ska få rätt förutsättningar att jobba 
fritidspedagogiskt under hela dagen och bidra med sin unika kompetens för elevernas lärande. 
Att läraren i fritidshem inkluderas fullt ut i båda arbetslagen är oerhört viktigt för både den 
psykosociala arbetsmiljön och för möjligheterna att delta i all gemensam planering med 
grundskolans eller förskoleklassens lärare. 

Lärarförbundet anser därför: 

 Att samverkan ska stärkas så att hela skolan tar ett gemensamt ansvar för elevens hela 
skoldag, utifrån ett ömsesidigt och jämbördigt samarbete. 

 Att huvudmannen måste ge förutsättningar för rektor att möjliggöra samverkan för 
lärare i de olika verksamheterna genom gemensam tid för planering, reflektion och 
utveckling. 

 Att Skolverket ska få i uppdrag att ta fram ett nationellt skolutvecklingsprogram som 
fokuserar på samverkan, riktat till lärare i fritidshem, förskoleklass och grundskola, 
samt till skolledare med fokus på att leda samverkan.  

 Att lärare i fritidshem som även arbetar i grundskolan eller i förskoleklassen ska få rätt 
förutsättningar att jobba fritidspedagogiskt under hela dagen och ska inkluderas fullt ut 
i båda arbetslagen. 
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