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Sammanfattning 
 

I en granskning av kvalitet i fritidshem genomförd av Skolinspektionen framgår att 

fritidshemmens eftermiddagsverksamhet i huvudsak består av att barnen ägnar sig åt fri lek 

och det anses ha begränsad betydelse för deras utveckling och lärande. Syftet med den här 

undersökningen är att undersöka pedagogernas upplevelse hur de arbetar med kvalitet i 

fritidshem. För att uppnå detta har en litteraturgenomgång gjorts och kvalitativa intervjuer 

med fem fritidspedagoger genomförts. Resultatet visar att fritidspedagogerna i 

undersökningen anser att de har planeringstid men använder inte så mycket av den till att 

utvärdera verksamheten. Några av pedagogerna anser att de har för lite tid att utvärdera och 

all tid behövs för att planera. Vidare visar undersökningen att alla arbetar efter läroplanen som 

styrdokument och har tydliga syften. Det framkom även att planeringstid och personaltäthet, 

som är en av flera förutsättningar för kvalitet, skiljer sig mellan kommunal skola och friskola. 

 

Nyckelord: Fritidshem, fritidspedagog, kvalitet, planering, utvärdering.  

 

Abstract 

 

In a survey of quality in leisure-time centers conducted by the Schools Inspectorate shows 

that the leisure-time centers afternoon activities mainly consist of children engaged in free 

play and it is considered to be of limited importance for their development and learning. The 

purpose of this study is to investigate leisure-time pedagogues’ views on working with quality 

in school. To achieve this, a literature review and qualitative interviews with five leisure-time 

pedagogues was done. The result shows that the leisure-time pedagogues think they have 

planning time but do not use so much of it to the evaluation of the activities. Two of the 

leisure-time pedagogues feel that they have too little time to evaluate and the time they do 

have must be used for planning. Further investigation shows that everyone works with the 

curriculum policy documents and have clear objectives. It also emerged that planning time 

and number of staff, which is one of several prerequisites for quality, differ between public 

school and private school. 
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1. Inledning  

 

Fritidshemmens uppdrag har förändrats i och med den nya läroplanen (Lgr 11) och 

samtidigt har styrdokumenten för fritidshem förändrats. Detta har inneburit att en delvis ny 

syn på fritidshemmens roll för barns utveckling har växt fram. Fritidslärarens roll i barnets 

lärprocesser mot kunskap och kompetens ska tydligöras och förstärkas samtidigt som 

fritidsläraren ska göra det möjligt för barnet att få en meningsfull fritid och stödja barnets 

identitetsutveckling. Det finns dock en viss osäkerhet i verksamheten kring målen med 

fritidshemmen. Men allt fler kommuner väljer att sätta fokus på kvaliteten på fritidshemmen 

(Pihlgren, 2011). 

För lärare i fritidshem är det viktigt att ha verktyg för att utveckla och höja kvaliteten i 

verksamheten och arbeta enligt läroplanen med det uppdrag lärare i fritidshem har. 

Skolinspektionen gjorde 2010 en granskning av fritidshemmen och den visade att 

fritidshemmen behöver höja kvaliteten på verksamheten då den inte alltid stämmer överens 

med det uppdrag som fritidshemmet har. Alla fritidshem har inte kommit lika långt i sitt 

utvecklingsarbete, inte ens inom samma kommun. På fritidshemmen ska aktiviteter kopplas 

till läroplanen och det ska finnas ett syfte med vad som görs. Fritidshemmen ska erbjuda 

meningsfulla aktiviteter och stödja barnen i sin utveckling och samtidigt dokumentera, 

planera och utvärdera verksamheten. På vissa fritidshem är det mycket fri lek och det erbjuds 

få aktiviteter men det kanske även arbetas med värdegrundsfrågor som samarbete, etik och 

hur vi ska vara mot varandra men detta arbete är inte alltid synligt för föräldrar och lärare.   

I en artikel i Pedagogiska magasinet beskriver Eva Kane att när fritidshemmen fått ett 

uttalat lärande uppdrag finns risk att leken prioriteras bort. Det är inte riktigt tanken men det 

finns ju även en press på att prestera saker som ska kunna visas upp. I artikeln nämns också 

granskningen av fritidshemmen som skolinspektionen har gjort. Granskningen visar en del 

brister. Det handlar om att personal saknar medvetenhet kring lekens vikt för lärande och 

utveckling. Pedagogerna behöver vara mer närvarande och observerande. Det är inte alls 

samma sak som att gå in och styra säger Peter Ekborg, enhetschef på Skolinspektionens 

avdelning i Lund. Peter Ekborg skulle även vilja se större variation av olika rekvisita och 

material samt både styrda och ”ostyrda” aktiviteter. Granskningen visar att många fritidshem 

fastnar i samma aktiviteter dag efter dag. Fritidshemmen måste erbjuda mer variation säger 

Peter Ekborg (Björling, 2012). 
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En granskning som skolinspektionen (Skolinspektionen, 2010) genomförde visade att 

fritidshem i högre grad skulle kunna bidra till att stimulera barnens utveckling och lärande 

och ge barnen redskap som de får nytta och glädje av när de slutar på fritids. Granskningen av 

kvaliteten visade att fritidshemmen behöver ta sitt pedagogiska uppdrag på större allvar och i 

högre grad stödja barnen i deras lärande i vardagen och i den personliga utvecklingen. Vidare 

granskade Skolinspektionen huruvida fritidshemmen ger barnen en meningsfull fritid, stöd i 

utvecklingen och en god omsorg. Även den pedagogiska utgångspunkten i verksamheten 

granskades. Det som granskningen byggde på var de mål och krav som står i skollagen och 

Läroplanen som fritidshemmet ska arbeta efter. Granskningen har även utgått från 

rekommendationer i Skolverkets allmänna råd för kvalitet i fritidshem. 

Resultatet av granskningen visade sammanfattningsvis att: 

 

 Barnens emotionella och intellektuella utveckling behöver mer stöd. 

 Större variation för att stimulera alla barn. 

 De finns inte så mycket aktiviteter för de äldre barnen. 

 Omsorgsambitionen går inte alltid att förverkliga. 

 Det pedagogiska arbetet måste tas mer på allvar. 

 

Av skolinspektionens rapport framgår att fritidshemmens eftermiddagsverksamhet i 

huvudsak består av att barnen ägnar sig åt fri lek och det anses ha begränsad betydelse för 

deras utveckling och lärande. Därför behövs det mer kunskap om hur pedagogerna arbetar 

med kvalitetsarbete och hur de ser på sina möjligheter att utveckla och förbättra arbetet. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med undersökningen är att undersöka hur pedagogerna arbetar med kvalitet.  

Frågeställningar: 

1. Hur går fritidshemmen till väga när de planerar sitt arbete? 

2. Hur kopplar fritidshemmen sitt arbete till läroplanen? 

3. Hur utvärderar fritidshemmen sitt arbete? 

4. Hur kan man arbeta för att förbättra kvaliteten i fritidshemmen? 
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2. Litteraturgenomgång 

 

Fritidspedagogbegreppet kom till 1966. Bakgrunden till detta var att under 1960-talet 

tillkom en utbyggnad av fritishemmen och utbildningen för fritidspedagoger startade. 

Utbildningen har sedan förändrats efter hand. I och med lärarutbildningsreformen i början av 

2000-talet byttes begreppet ”fritidspedagog” mot ”lärare med inriktning mot fritidshem”. En 

av de största förändringarna var att fritidshemmet integrerades med skolan. All personal som 

arbetar på fritidshem lyder numera under Skollagen, Lgr 11 och Allmänna råd- Kvalitet i 

fritidshem (Pihlgren, 2011). De allmänna råden syftade till att fördjupa förståelsen av 

verksamhetsområdet och att ge anvisningar till verksamma pedagoger, förvaltningsledning 

och politiker (Rohlin, 2013). 

2.1 Historik 

Dagens fritidsverksamhet byggdes ut under 1970-talet som en institution med eget 

innehåll och mål. Det främsta målet var då att tillgodose skolbarnens behov av omsorg under 

de tider innan och efter skolan då föräldrarna arbetade. Under 1980- och 90-talet förändrades 

förutsättningarna genom att fritidhemmen integrerades i skolan (Hjalmarsson, Löfdahl & 

Saar, 2012). Fritidshemmen övergick vid årsskiftet 1997-1998 till dåvarande Skolverket. 

Fritidshemmen flyttade in i skolans lokaler och undervisnings begreppet blir viktigt. Barnens 

fritidsaktiviteter ska vävas samman med undervisning och lärande (Pihlgren, 2011).   

2.2 Fritidshemmets uppdrag och grundstenar 

All personal som arbetar i skolans verksamhet har ett ansvar för att eleven utvecklar 

kunskaper i enlighet med målen i läroplanen samt utvecklar en god social kompetens. Att 

skapa dessa förutsättningar för lärande och social utveckling ställer krav på 

fritidsverksamhetens verksamhet. Med detta menar man inte att arbetet ska organiseras som i 

skolan utan att det ska utgå utifrån fritidshemmets specifika möjligheter att stimulera till 

lärande och social utveckling (Pihlgren, 2011). 

Eklund (2011) beskriver fritidspedagogikens grundstenar och olika didaktiska metoder. De 

bygger på: 

 Lek 

 Samlärande 

 Situationsstyrt lärande 

 Utvärdering 
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Leken är det viktigaste i fritidspedagogiken. Det är viktigt att läraren är med och stödjer 

barnens lek och ser till att det finns balans mellan aktiviteter som barnen väljer själva och 

styrda aktiviteter som planeras. 

Det informella lärandet sker när barnen parallellt med en planerad lek där de förväntas 

träna eller lära sig något speciellt (formellt lärande) samtidigt lär sig något annat som inte var 

huvudsyftet (erfarenhetsbaserat lärande). I dessa situationer ska någon vuxen finnas med som 

stöd. Samlärande sker när barnen upplever en social samvaro med vuxna och andra barn. 

Detta kan ge barnen nya tankar samtidigt som de får återkoppling till något som de själva 

kanske tycker och tänker. På fritidshemmet lär sig barnen genom delaktighet och 

kommunikation där tankar och idéer är tillåtna. Här kan fritidspedagogerna utgå från barnens 

intressen (Eklund, 2011) 

Vidare menar Rohlin (2013) att integrera de olika ämnena med exempelvis estetiska 

ämnen eller utomhuspedagogik och social interaktion i olika aktiviteter. Det kallas 

multimodalitet. Ur fritidshemmets perspektiv kan detta skapa fler möjliga ingångar till lärande 

och utveckling. För många är detta ett självklart sätt att arbeta på i fritidshemmet. Men det 

kan tydliggöras så att som pedagog bli ännu mer medveten om vilka lärandesituationer det 

finns i olika aktiviteter. Vilket blir en förbättring av kvaliteten. 

Situationsstyrt lärande kan bland annat innebära att en vuxen i en inlärningssituation 

avvaktar för att se om barnen själva kommer fram till den kunskap som krävs för att lösa ett 

problem eller en aktivitet. Läraren stödjer barnen om de inte lyckas. Det kan också vara att 

bearbeta aktuella händelser globalt eller i barnens närhet. En annan didaktisk metod för att ge 

barnen inlärningstillfällen är att arbeta med utvärdering av aktiviteter, situationer och 

händelser. På detta sätt utvecklas även den egna verksamheten. Barnens egen utvärdering är 

också en förutsättning för deras inflytande i verksamheten (Eklund, 2011). 

2.3 Fritidshemmets förutsättningar 

Ett tecken på den låga status som antyds för fritidsverksamheten, i relation till skola och 

förskola, skulle kunna vara att det tilldelas mycket mindre resurser av samhället för barn i 

åldrarna 6-9 år om man jämför men skola och förskola. Och då tillbringar barnen i denna 

åldersgrupp en vanlig vardag fler timmar på fritidshemmet än i de övriga verksamheterna. En 

annan komplicerande faktor är att fritidspedagogerna lägger en stor del av sin arbetstid i 

skolan (Haglund, 2011). 
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Idag går 84 % av alla 6-9 åringar på fritids. Hösten 2011 gick i snitt 38,8 elever per grupp 

vilket är en ökning med nästan 1 elev det senaste året. Fritidshemsforskaren Hansen Orwehag 

(2012) skriver att fokus för skolan är individens kognitiva utveckling men för de som går på 

fritids står gruppen istället i förgrunden eftersom man arbetar med att utveckla individens 

förmåga att finnas i och hantera gruppen samtidigt som en individuell utveckling sker. 

Orwehag menar liksom Eklund (2011) att lärandet är informellt på fritidshemmet. Lärandet 

kan startas i spontana situationer med utgångspunkt i elevernas intressen och idéer. Det är i 

det sociala samspelet vuxna-barn eller barn emellan som erfarenheter görs och kunskaper 

utvecklas. En fara i dagens fritidshem med stora barngrupper, låg personaltäthet och att 

personal saknar utbildning är att barnen hänvisas åt att fostra varandra vilket kan vara 

utvecklande men också problematiskt om det leder till kränkningar och konflikter när leken 

sker utan vuxet stöd. 

2.4 Vad säger Skolverket? 

2.4.1 Vad säger Skolverkets allmänna råd om kvalitet i fritidshem? 

”Fritidshemmets uppdrag är att erbjuda barnen en meningsfull, stimulerande och 

utvecklande fritid som är varierad och utgår från barnens behov och intressen” (Skolverket, 

2007). 

Fritidshemmet lyder under Skollagen. Enligt skollagen skall fritidshemmet komplettera 

skolan. Fritidshemmet kompletterar skolan tidsmässigt genom att verksamheten pågår under 

den skolfria tiden. Skolan och fritidshemmet ska komplettera varandra genom att 

fritidshemmet kan erbjuda andra aktiviteter och genom att tyngdpunkten i verksamheten är en 

annan. Fritidshemmet ska skapa mångsidighet, helhet och kontinuitet i barns utveckling och 

lärande. Fritidshemmet kan vara mer inriktat på barns sociala utveckling, välbefinnande, 

omsorg och på gruppen och dess sociala liv än skolan. Fritidshemmet kan också vara ett 

komplement till elevvårdarbetet och förebygga mobbning, trakasserier och andra problem 

som kan uppstå i barngrupper (Skolverket, 2007). 

2.4.2 Meningsfull fritid 

Enligt skollagen skall fritidshemmet erbjuda barn en meningsfull fritid. Förutsättningar för 

att barnen skall uppleva fritiden som meningsfull är att verksamheten är trygg, rolig och 

stimulerande där lek och skapande får stort utrymme och formas utifrån barnens ålder, 

mognad, behov, intressen och erfarenheter. Detta innebär att innehållet i verksamheten kan 
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varieras beroende på barnens erfarenheter, situation, intressen, skolans inriktning eller 

närmiljöns resurser (Skolverket, 2007). 

2.4.3 Stöd i utvecklingen 

Enligt Skollagen skall barnen erbjudas stöd i sin utveckling. Genom att utmana barn till att 

successivt vidga och fördjupa sina kunskaper om sig själva och sin omvärld samt att ta till 

vara deras nyfikenhet, företagsamhet och lust att lära stimuleras barns allsidiga utveckling. I 

en verksamhet som bygger på den insikten att barns utveckling och lärande sker hela tiden 

och i alla sammanhang och även präglas av synen på barn som aktiva medskapare av sin egen 

utveckling och sitt eget lärande skapas goda möjligheter för varje barn att utvecklas 

mångsidigt. I uppdraget ingår även att fritidshemmen ska ha en helhetssyn på barns 

utveckling (Skolverket, 2007). 

I Allmänna råd och kommentarer - Kvalitet i fritidshem (2007) står att läsa att 

kvalitetsredovisning ska upprättas som ett led i den kontinuerliga uppföljningen och 

utvärderingen av verksamheten. I de allmänna råden förtydligas det att det behövs system och 

rutiner för uppföljning och utvärdering. Kvalitetsredovisningen ska utarbetas under 

medverkan av lärare, övrig personal och barn i fritidshemmet. 

Kommunen ska ha system och rutiner för kontinuerlig planering av verksamheterna och 

för hur resultaten används för att förbättra verksamheten. För att resultatet av utvärdering ska 

kunna användas för att utveckla kvaliteten förutsätts även en fungerande kommunikation 

mellan politiker, förvaltning och ledning. Dialogen mellan kommunledning och 

fritidshemmets ledning om utvärderingsresultatet och verksamhetens utveckling är därför 

viktig för kvalitetsarbetet. 

Fritidspedagogiken och det lärande som sker i verksamheten utgörs av barnens intresse 

och behov och är till stor del baserat på barnens tidigare erfarenheter. Som pedagog i 

fritidshem bör man ha en generell kunskap om hur barn utgör grunden för vad som kan vara 

barns intresse och behov för åldersgruppen och vad som kan vara till stöd även för barnens 

utveckling. Barnens lek ska utmanas och fritidspedagogerna ska se till intresse och se till varje 

barns behov och göra barnens fritid rolig, vilket den blir tillsammans med andra (Haglund, 

2011). 

2.5 Kvalitetsarbete i fritidshem 

I rapporten Finns fritids? (Skolverket, 2000) beskrivs kvalitetsbegreppet som att kvalitet 

betyder egenskaper. I den rapporten studeras effekter av förändringar på en verksamhets 

kvalitet. Det handlar då om att belysa verksamhetens egenskaper relaterat till verksamhetens 
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förutsättningar, arbetsprocess och resultat. För att avgöra om förändringarna är bra eller dåliga 

måste kraven ställas mot förväntningarna. Som i det här fallet är Skollag, läroplan och 

Skolverkets allmänna råd och kommentarer - Kvalitet i fritidshem. Dessutom kan man värdera 

kvaliteten utifrån olika perspektiv. Antingen barnens, föräldrarnas eller pedagogernas 

perspektiv. Det finns en del invändningar mot detta eftersom en verksamhet kan innehålla 

andra viktiga kvaliteter än de som står i läroplansmålen. Det nämn också i rapporten att ett 

starkt mått på verksamhetens kvalitet får man om personal, barn och föräldrar är överens om 

verksamhetens förtjänster och brister.  

Pihlgren (2011) skriver att för att öka kvaliteten i fritidshemmens verksamhet är 

stödprocesserna viktiga. Möten och samarbete med föräldrar skapar förtroende och ger 

möjlighet till synpunkter och idéer som utvecklar verksamheten och klara tydliga mål för 

verksamheten skapar en god grund för kvalitet och utveckling. 

2.6 Stödprocesser i fritidshemmets uppdrag 

Här följer några stödprocesser som Pihlgren (2011) anser vara ett bra stöd i 

kvalitetsarbetet. 

2.6.1 Föräldrasamarbete 

Att skapa möten där föräldrar får insikt om fritidsverksamhetens mål och uppdrag är 

viktigt för förståelsen för fritidshemmet. Ett föräldramöte ger bra förutsättningar att delge 

föräldrar en bild av barnens dag då de är på fritidshemmet och vad föräldrar kan bidra med för 

verksamhetens utveckling och måluppfyllelse (Pihlgren, 2011).  Bergqvist (2011) menar att 

det finns en stor okunskap om fritidshemmens verksamhet, bland föräldrar, politiker, 

skolledare och annan skolpersonal. Skolans föräldramöte är ett bra tillfälle att berätta om 

fritidspedagogernas roll och verksamheten och dess innehåll istället för att, som många gör, 

informera om schema och vikten av att ha extrakläder. Det är bättre att lägga vikten på 

verksamheten innehåll för att öka intresset för fritidshemmen. 

2.6.2 Utvecklingssamtal 

Skolan ska minst 1 gång per termin informera föräldrar om barnets utveckling och lärande. 

Eftersom fritidsverksamhet också skapar möjligheter för aktiviteter som stödjer detta innebär 

det att också fritids ska lämna underlag för samtalet om hur eleven utvecklas. Om ett barn 

behöver extra stöd i något ska även fritidshemmen informeras (Pihlgren, 2011). Det får då en 

gynnsam effekt på förutsättningarna att utveckla någon förmåga för barnet. 
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2.6.3 Arbetsplan 

Inför varje nytt verksamhetsår upprättas en arbetsplan för vad fritidspersonalen vill uppnå 

med sitt arbete. Planen bör innehålla en kortsiktig och en långsiktig målsättning och den ska 

utvärderas varje år. Detta ger möjligheter till att utveckla verksamheten (Pihlgren, 2011). 

Det är viktigt att göra en uppföljning och en utvärdering av arbetet. Uppföljning är ett sätt 

att kontinuerligt följa upp arbetet i verksamheten genom att exempelvis dokumentera. 

Utvärdering kan förklaras med att granska och värdera särskilt utvalda delar. Vidare beskriver 

Pihlgren hur man kan arbeta med systematiskt kvalitetsarbete. Det innebär att man lägger tid 

på planering av olika moment: mål, uppföljning, resultat och bedömning samt åtgärder och 

nya förutsättningar. 

I en arbetsplan ska det finnas ett fåtal prioriterade mål som grundar sig på läroplansmålen 

eller Allmänna råd. Målen bestäms av ledningen eller arbetslaget utifrån de förutsättningar 

kommunen, rektorsområdet eller fritidshemmet har. Samtal kring vad målen innebär och hur 

målen uppnås och målkriterier visar på vilka sätt målen har uppnåtts. 

Det är bra att planera för vilka metoder som ska användas för uppföljningen. Enkäter, 

intervjuer och samtal är exempel på metoder men det är också viktigt att det planeras för när 

uppföljningen ska genomföras och vem som är ansvarig. Ett annat exempel på att utvärdera 

det egna arbetet kan vara att ta vara på det som redan görs i vardagsarbetet och 

veckoplaneringen. Att ta bilder av fritidsverksamheten, på olika aktiviteter och föra 

dagboksanteckningar kan också användas som metoder för uppföljning. 

När resultatet ska redovisas utgår man ifrån de uppföljningar som gjorts och beskriver 

resultaten. Resultatet ska visa hur det gått utan egna värderingar. När sedan 

sammanställningen är gjord bör arbetslaget analysera det tillsammans. En sammanfattning 

görs och hur väl målen har nåtts samt vilka åtgärder som behövs för att måluppfyllelsen ska 

bli ännu bättre undersöks. De brister som kartläggs i kvalitetsarbetet måste åtgärdas för att 

verksamheten ska bli bättre (Eklund, 2011). 

 Karlsson (2000) menar att pedagogen måste skapa sig en förståelse genom att analysera 

och utvärdera sitt arbete. Utgångspunkten kan vara situationer som uppstår på fritidshemmet, 

man observerar och bedömer vilka behov som finns och hur insatserna kan fungera i 

praktiken. 

Vidare beskriver Bergkvist (2011) att det är viktigt att reda på vad fritidshemmets 

personal, barnen och föräldrarna tycker om fritidshemmet. Man kan kartlägga hur 

verksamheten är genom sociogram, barnsamtal, observationer och enkäter. Sociogram handlar 

om kompisval och vid barnsamtal har man enskilda samtal med varje barn om trivsel och 
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kamrater exempelvis. Observationer handlar om att observera i olika situationer och enkäter 

är ett bra sätt att ta reda på vad som behövs förbättras. Man göra på flera olika sätt, man kan 

ge barn och föräldrar likadana enkäter för att sedan jämföra svaren. 

 

Håkansson (2103) beskriver hur en utvärdering kan läggas upp. Han beskriver tre 

grundfrågor för att kunna göra en utvärdering. Den första frågan är: Vad? Det innebär att det 

bestäms vilket eller vilka mål som ska utvärderas. Nästa fråga är: Varför? Här tas det upp 

vilka motiv som finns och för vem är det intressant. Sista frågan är: Hur ska data och underlag 

samlas in och vem ansvarar för detta. Det praktiska utvärderingsarbetet består av tre delar: 

planering, genomförande och värdering. Tidsmässigt bör delarna vara lika stora. Några 

metoder att använda sig av är enkäter, intervjuer och observationer. Systematiskt 

kvalitetsarbete handlar om att observera, analysera och bedöma inslag i vardagsarbetet som en 

hjälp den fortsatta planeringen och utvecklingsarbetet.  

2.7 Forskning 

Det finns idag inte så mycket forskning som inriktar sig mot fritidshem och 

fritidspedagogik. Orsaken till detta kan vara att forskningen riktad mot fritidshem och 

fritidspedagogik sedan länge har varit eftersatt. Fritidspedagogik är inte heller lätt att definiera 

på ett bra sätt (Haglund, 2011). Vidare menar Haglund (2011) att ett led i att tydliggöra vad 

fritidspedagogik kan vara är att genom forskning studera, beskriva och analysera den 

verksamhet som sker på fritidshem. Att verksamhetens innehåll kan skilja sig åt mellan olika 

fritidshem gör det också svårt att definiera fritidspedagogiken. 

Det saknas också litteratur som riktar sig till studerande vid lärarutbildningar och till den 

personal som arbetar på fritidshem. Forskningen har inte heller något nämnvärt studerat hur 

den innehållsliga verksamheten förändras då förutsättningarna för att bedriva verksamhet har 

kommit att förändras. Inte heller har man undersökt hur eller om fritidsbarnets möjligheter till 

att utveckla sina sociala kompetenser har förändrats i jämförelse med tidigare då antalet barn i 

grupperna var mindre och det fanns fler pedagoger i verksamheterna (Haglund, 2011).  

 Haglund (2011) förklarar att barn på fritids ska möta ett innehåll som främjar deras lärande 

och utveckling men som också ska vara olikt det lärandet barnen möter i skolan. Enligt 

honom upphör lärandet inte heller på rasten eller när skoldagen är slut. 
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3. Metod 

För att kunna besvara undersökningens forskningsfrågor användes kvalitativa intervjuer 

som undersökningsmetod. Anledningen till att denna metod valdes är att den ofta ger 

intressanta resultat om till exempel lärarens syn på elever, undervisning och planering samt 

förhållningssätt, målsättningar och planering och intervjun ger om den är rätt använd kunskap 

som är direkt användbar i läraryrket (Johansson & Svedner, 2010). Trost (1997) menar att en 

kvalitativ intervju handlar om att förstå eller att hitta mönster eller att urskilja varierande 

handlingsmönster, vilket var syftet med undersökningen. I kvalitativa intervjuer ställer man 

frågor om samma företeelse för att få veta vad de intervjuade menar med eller hur de 

uppfattar olika begrepp och företeelser (Trost, 1997). En alternativ metod hade kunnat vara att 

sända ut enkäter med frågor inom samma område, men då hade inte möjligheten till 

följdfrågor getts, vilket torde genererat ett mindre tillförlitligt resultat. 

3.1 Urval 

 I undersökningen ingick fem fritidshem. Två av dessa var friskolor. Att inkludera 

friskolorna kändes relevant då de idag utgör en stor del av utbildningsväsendet och även de 

har fritidshem. Bekvämlighetsurval gjordes vilket innebär att de som intervjuades var de som 

ville ställa upp efter telefonkontakten (Trost, 1997). Några av skolorna har olika inriktningar; 

estetisk inriktning, ute- och teknikprofil och idrott och hälsa.  Fem personer intervjuades 

varav fyra var lärare i fritidshem och en var barnskötare. Fyra av fem arbetar både i skolan 

och på fritids. En arbetar endast på fritidshem.  

Nedan följer en beskrivning av de personer jag har intervjuat: 

Anna är fritidspedagog och har arbetat i tre år på en kommunal skola. På fritidshemmet är 

det 55-60 barn inskrivna per avdelning och tre heltidsanställda och en assistent arbetar på 

varje avdelning. Skolan och fritidshemmet har idrott och hälsa profil. 

Maria är barnskötare och har arbetat i tre år på en friskola. På fritidshemmet är det 60 barn 

inskrivna och det arbetar sex personer varav fyra pedagoger arbetar heltid och två arbetar 

deltid. Deltidsarbetarna arbetar endast eftermiddagar. 

Lotta är fritidspedagog och har arbetat som fritidspedagog i 22 år. Hon arbetar på en 

kommunal skola där fritidshemmet har 150 barn inskrivna och totalt nio anställda.  

Sara är fritispedagog och har arbetat i 20 år. Hon arbetar nu på en friskola som har 187 

barn och totalt är det nio fritidspedagoger, en fritidsledare, två elevassistenter samt två 

förskollärare. Skolan och fritidshemmet har estetisk profil. 



11 

 

Karin är fritidspedagog och har arbetat på en kommunal skola i fem år. De har 48 barn 

inskrivna och totalt 3 pedagoger anställda. Samtliga fritidshem är uppdelade i ”lill- och 

storfritids” efter barnens ålder. Lillfritids är förskoleklass till och med år två och stor är till 

och med år fem. Samtliga namn är fingerade. 

3.2 Datainsamling 

Första kontakten togs via telefon med varje fritidshem och det undersöktes om det fanns 

några pedagoger som kunde tänka sig att bli intervjuade. Under samtalet presenterades syftet 

med intervjuerna och det bestämdes tid och plats för varje intervju och skola. De informerades 

också om att intervjuerna skulle vara konfidentiella, det vill säga att det inte skulle gå att 

koppla deras svar till någon person. Intervjuerna skedde enskilt och tog ungefär 30-40 

minuter. Det var en viss svårighet att få pedagoger som ville ställa upp och bli intervjuade. 

Flera fritids avböjde på grund av att de inte hade tid eller att personalen nästan enbart bestod 

av vikarier.   

3.3 Analysmetod 

För att kunna analysera intervjusvaren har meningskoncentrering använts. Detta innebär 

att den viktiga innebörden i de intervjuades svar sorteras ut och formuleras mer kortfattat. Det 

första steget i den här metoden är att materialet läses igenom för att se helheten och det andra 

steget är att sortera ut det relevanta i svaren. I steg tre tolkas de relevanta svaren och i fjärde 

steget kopplas intervjusvaren ihop med undersökningens syfte. Till sist förs en avslutande 

diskussion kring det centrala i intervjuerna (Kvale, 1997). Intervjufrågorna (se bilaga 1) har 

kategoriserats i tre teman: 

1. Hur kopplas arbetet till läroplanen? 

2. Hur kan pedagogerna arbeta för att för att förbättra kvaliteten på fritidshemmet? 

3. Vad är det bästa sättet att arbeta för att utveckla verksamheten? 

 

 Även om de olika fritidshemmen har skilda profiler så bedömdes de ha en likvärdig 

pedagogik varför inte gruppering efter pedagogisk inriktning var ett alternativ (Johansson & 

Svedner, 2010). 

3.4 Tillförlitlighet 

Genom att informanterna i lugn och ro fick svara på frågorna och att möjligheten att ställa 

följdfrågor gavs så bör tillförlitligheten i svaren vara god. Hänsyn bör tas till att uppsatsen  
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bygger på fem stycken intervjuer, det är en liten del av fritidshemmen som intervjuats varför 

resultatet inte kan anses representativt för fritidshem generellt. Undersökningen ger några 

exempel på hur det arbetas med kvalitet på några fritidshem.    

3.5 Forskningsetik 

Innan intervjun påbörjades informerades deltagarna om undersökningens syfte och metod. 

Vidare informerades det om att deltagarna har möjlighet att när som helst ställa frågor och 

givetvis få dessa besvarade. Deltagarnas rätt att avböja att delta eller avbryta sin medverkan 

utan negativa följder påtalades. Att deras medverkan sker anonymt och att det av det färdiga 

resultatet inte ska gå att identifiera någon klargjordes också. Att de som deltar känner sig 

välinformerade om undersökningens syfte, att deras medverkan är frivillig och att anonymitet 

garanteras. Med anonymitet menas i detta fall att inga namn på pedagoger eller fritidshem 

anges i undersökningen. Detta är avgörande faktorer för att vinna förtroende och få en ökad 

motivation hos de medverkande (Johansson & Svedner, 2010). 
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4. Resultat 

4.1 Hur kopplas arbetet till läroplanen? 

På frågan om hur fritidshemmet kopplar sitt arbete mot läroplanen menade Lotta att de 

kopplar till läroplansmålen ibland men inte alltid. Ibland kan syftet vara att komma iväg från 

skolmiljön. Hon berättade: 

 

Ibland går vi till lekparken, biblioteket eller stadsparken. Vi besöker även museer ibland. 

Dessa aktiviteter kopplar vi ibland till läroplanen. Skolan ligger bra till, det är nära till 

kulturutbudet som finns. Aktiviteterna planeras efter årstider, så kallad årstidsklocka där 

aktiviteterna är inriktade efter årstiderna och vi har äventyrsgrupp från år två där barnen får 

lära sig bygga vindskydd och laga mat över öppen eld. Vi vill erbjuda aktiviteter, vi tvingar 

aldrig någon att vara med förutom någon gång ibland vid utflykter. 

 

Anna och Maria menade att de arbetar mycket med värdegrund och värdegrundsfrågor, 

som samarbete, ansvar och att ta hänsyn som finns med i läroplanen och som ska följas. Maria 

menade att de försöker få in mycket matematik på fritidshemmet genom exempelvis olika spel 

som monopol, UNO eller genom att baka och läsa recept och därigenom kopplar till 

läroplanen. Då kan barnen lära sig mått som deciliter, matsked och dubbla eller halvera recept 

beroende på vad de ska göra. De går också iväg och bowlar eller går till simhallen. När 

grovplaneringen till fritidshemmet görs försöker de koppla planeringen till läroplanen. 

Sara menade att de alltid har ett syfte med vad de gör och därmed kopplar till Lgr 11. Hon 

beskrev vidare att de har olika teman för att stimulera till lärande och att det ska vara lockande 

för barnen att vilja prova nya saker. Leklotteri och mycket estetisk verksamhet som drama, 

bild och skapande med olika material. Hon uttryckte detta på följande sätt: 

 

Vi har också individuella mål för varje barn på fritids och personalen har delat upp ansvaret 

emellan sig och har några ansvarsbarn var. Att arbeta så stärker oss och vårt arbete på fritids. 

Vi har även grupper med de större barnen då vi åker iväg och bowlar och rider. 

 

Även Karin sa att de planerar efter läroplanen. Det är viktigt att tänka på för vem och 

varför. Fritidshemmet där Karin arbetar har inga egna måldokument utan följer skolans. 

Övriga beskrev att fritidshemmet har egna målformuleringar och dokument som finns 

tillgängliga på hemsidan. För att tydliggöra verksamhetens mål för elever och vårdnadshavare 

använder sig samtliga fritidshem av nätet och sin egen hemsida Där står också 
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veckoplaneringar. Anna sa att de också skriver månadsbrev och lägger ut på hemsidan. Det 

delar även ut måldokumenten i pappersform till nya elever. Lotta sa att de är med på 

föräldramöten och informerar om verksamheten. 

4.2 Hur dokumenteras och utvärderas verksamheten? 

Samtliga fritidshem dokumenterar sin verksamhet genom att lägga ut information, bilder 

och text på den egna hemsidan.  Anna berättade att de ibland har utställningar med material 

som barnen själva har gjort. Även Lotta sa att barnens arbete visas upp genom att de har 

öppen skola en gång per år där fritidshemmet har en egen del att visa upp. De kan då visa film 

från verksamheten eller att några barn får visa en aktivitet som de brukar göra i sin 

gruppaktivitet, exempelvis gjorde äventyrsgruppen pinnbröd. På det fritidshem där Sara 

arbetar har de fika för föräldrar en gång per termin. Vidare menade hon att den skriftliga 

dokumentationen och den skriftliga utvärderingen inte är så omfattande och borde bli bättre. 

Lotta menade att de arbetar med utvärdering på planeringsmöten. De har en planeringsbok 

där varje aktivitet har ett blad och varje pedagog kan dokumentera sin aktivitet och vilka barn 

som är med. Här skriver de även en utvärdering av aktiviteten. Även Sara berättade att de har 

fritidsmöten en gång per vecka då de utvärderar eller så gör de detta på studiedagar. Hon 

menade att hon vill arbeta mer med frågorna ”varför?”, ”hur?” och ”hur har det gått?”. Ingen 

av pedagogerna har arbetat med en arbetsplan men Maria sa att de har fått tips om litteratur 

som innehåller just detta av sina rektorer och att de ska arbeta med planering och utvärdering 

på nästa studiedag. Samtliga intervjuade sa att de arbetar med resultaten av utvärderingen på 

planeringsmöten och fritidsmöten. Anna sa att vissa saker, till exempel hänsyn och samarbete, 

krävs att man arbetar med hela tiden och att man genom utvärderingen kan ta reda på vad som 

behöver förbättras och arbetas med. Maria menade att de måste bli bättre på att arbeta med 

pedagogiska planeringar. Sara berättade att fritids har två egna studiedagar per termin. Karin 

tyckte att hon har för lite tid att utvärdera och planera. Hon har tre och en halv timma per 

vecka men det räcker inte då det ska dokumenteras och även skrivas och läggas ut information 

på internetsidan på den tiden. 

   

4.3 Hur arbetar man för att utveckla sitt kvalitetsarbete? 

Lotta tyckte att tid och ekonomi styr kvaliteten i fritidshemmet. Hon har tre timmar 

planeringstid i veckan: ”Ibland är det svårt att få in vikarier eller aktiviteter blir inställda för 

att det är vikarier som jobbar vilket är synd.” 
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För att nå hög kvalitet på verksamheten tyckte Maria att samarbetet mellan personalen är 

viktigt. Att alla i personalen strävar mot samma mål och att alla i personalen vill komma 

framåt i arbetet: ”Att tänka på varför vi är här, att det är för barnen vi är här.” 

Maria beskrev följande: 

 

Att ha grupper är positivt, exempelvis mellanmålsgrupp eller tjejgrupp. En bra sak att tänka på 

är att ta tillvara på personalens styrkor, lite efter intresset. Då blir det positivt för barnen. Vi 

har flera styrda aktiviteter i veckan som barnen får välja om de vill vara med på. När vi har 

utedag en gång i veckan så är det obligatoriskt för alla. 

 

Även Sara sa att det är kvalitetshöjande att ta vara på varandras styrkor. Maria tyckte även 

att ett sätt att höja kvaliteten är att granska sig själv, utvärdera sig själv. Om det är många eller 

få barn som vill vara med på en aktivitet så är det ett mått på kvaliteten. Hon tyckte även att 

det är viktigt för kvaliteten att tänka i nya banor, utbildning och att få tid till planering. Sara 

beskrev att de har regelbundna utvecklingssamtal med barnen för att de ska få möjlighet att 

påverka sin fritidsvistelse. Hon berättade att de har sex timmars planeringstid i veckan. 

 

Vi vill ta vara på barnets önskemål och därmed ge dem en meningsfull fritid. Vi har även 

trivselenkäter med jämna mellanrum. Vi intervjuar alltid alla ”nya” barn för att få en 

uppfattning om vad de har för intressen bland annat. 

 

Samtliga menade att ledningen är delaktiga i arbetet. De hjälper till och stöttar vid behov. 

Maria sa att ledningen anser att fritids är viktigt och att fritids ska utvecklas. Ledningen 

hjälper till att ta fram material och om de behöver extra planeringstid av någon orsak kan 

rektorerna vara behjälpliga att jobba i barngruppen. Hon tyckte att de har bra förutsättningar 

för att arbeta med kvalitet. De har tillräckligt med personal, ekonomi, resurser och framförallt 

fungerar samarbetet mellan personalen bra. Karin tyckte hon har för lite planeringstid och att 

personalen inte har möjlighet att samarbeta då övriga fritidspersonalen kommer direkt från 

arbete i klass och inte alls har någon planeringstid.  

Anna sa att de hade tre till fyra timmar planeringstid per vecka men ibland försvinner 

planeringstiden för att som fritidspedagog måste man vara flexibel som Anna beskrev och 

täcka upp och jobba när en del lärare är borta. Detta är inte bra för kvaliteten. Hon tyckte även 

att det skulle vara bra med utbildning i hur man arbetar med barn med särskilda behov.  Ingen 
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har varit på fortbildning eller utbildning under det senaste året men Maria sa att de har fått 

material som de ska börja arbeta med som handlar om planering och utvärdering. 

 

Sammanfattningsvis visar resultatet att pedagogerna arbetar efter Lgr 11. De tycker att det 

är viktigt att arbeta efter styrdokumenten och ha ett syfte med det man gör. Vad gäller 

planeringstiden ansåg pedagogerna att de inte använde sig av så mycket skriftlig 

dokumentation. De utvärderar mest muntligt på sin planeringstid vilket inte alltid räcker till. 

För att utveckla kvaliteten tycker pedagogerna att det är viktigt att samarbete mellan personal 

är viktigt och att alla strävar mot samma mål.  

Att ta vara på pedagogernas olika styrkor tyckte Sara var viktigt. Hon menade att om 

pedagogerna får göra det som de är bra på så blir det även bra för barnen. De tyckte också att 

få tillräckligt med planeringstid var viktigt. 
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5. Diskussion 

Syftet med undersökningen var att undersöka hur fritidspedagogerna arbetar med kvalitet i 

fritidshem. Kvalitativa intervjuer gjordes med fem fritidspedagoger.  De intervjuade var 

engagerade och intresserade. Resultatet hade dock kunnat bli mer omfattande om fler frågor 

hade ställts till de intervjuade. Kanske hade fler konkreta svar då kommit fram hur man kan 

arbeta med kvalitet i fritidshem.  

 

Huvudresultaten i studien är att de undersöka fritidshemmen har uppsatta mål att arbeta 

mot och de grundar sig på läroplansmålen Lgr 11. Ingen av de intervjuade nämner dock 

Kvalitet i fritidshem som styrdokument att använda sig av. Pedagogerna lägger dock stor vikt 

vid värdegrundsmålen i Lgr11 och att arbetar mycket med konflikthantering, samarbete och 

hänsynstagande och kompisrelationer i det dagliga arbetet. Några pedagoger menar att det är 

viktigt att ha ett syfte kopplat till det man gör. Fritidshemmen i undersökningen erbjuder olika 

aktiviteter som drama, estetisk verksamhet, bild och form och gymnastik och leklådor. 

Pedagogerna beskriver sin verksamhet som att de har en bra variation av aktiviteter. Detta 

stämmer väl överens med vad som står i Allmänna råd och kommentarer - Kvalitet i 

fritidshem (2007) där det står att läsa att fritidshemmet ska erbjuda en meningsfull och 

stimulerad fritid som är varierad och även utgår från barnens behov och intressen.  

Några av pedagogerna berättade att de har bowling, simhall, ridning och museum besök på 

fritidsplaneringen. Detta ingår i uppdraget enligt kvalitet i fritidshemmet.  En pedagog 

beskrev att de använde sig av pedagogiska planeringar och utvärderade efter varje aktivitet. 

Samtliga utvärderade på planeringsmöten en gång per vecka. Karlsson (2000) menar att man 

måste skapa sig en förståelse för situationen och då är reflektion ett bra sätt. Ingen i 

undersökningen hade arbetat med arbetsplaner som var långsiktiga. 

Undersökningen visar att arbetet med utvärderingar inte är så omfattande. Det görs på 

planeringsmöten muntligt och de utvärderar inte över tid utan endast det som hänt under 

veckan. En orsak tror jag kan vara att pedagogerna inte har kunskapen om hur de ska gå 

tillväga med systematisk utvärdering. Det kanske känns för stort att hantera eller omfattande. 

Ett steg i utvecklingsarbetet är att pedagogerna får vägledning från rektor eller ledning i 

systematiskt kvalitetsarbete.  

Nästan alla fritidshem angav att de hade egna målformuleringar men ingen hade gjort 

uppföljning om huruvida målen följs vilket borde göras årligen enligt Bergkvist (2011) för att 

säkerställa att målen verkligen uppnås och därmed sker också en kvalitetssäkring. Utvärderar 
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pedagogerna endast muntligt är det lätt hänt att det glöms av och att det ”rinner ut i sanden”. 

Det blir snarare en reflektion än en utvärdering. Även Pihlgren (2011) menar att detta är en 

viktig del av kvalitetsarbetet och att det helst ska göras varje år.  Pedagogerna gjorde 

trivselenkäter och hade enskilda barnsamtal vilket Bergkvist (2011) ansåg var viktiga verktyg 

för kvalitetsarbetet. Eklund (2011) menar också att det är bra att få barnen delaktiga i 

utvärderingsarbetet och om de får vara med att utvärdera olika aktiviteter på fritids och så 

innebär ju det även en lärandesituation.  

Vidare menade pedagogerna att viktiga delar för att utveckla kvaliteten är att pedagogerna 

måste sträva åt samma mål i gruppen och att vara en sammansvetsad grupp annars blir det 

svårt att förbättra verksamheten. Alla måste vara medvetna om vilket uppdrag man har som 

pedagog och att ta vara på de olika pedagogernas kvaliteter. De upplevde också att ha 

smågrupper i verksamheten ger kvalitet för barnen då pedagogerna lättare kan ”se” varje barn 

och stärka varje individ. 

Det framkom att friskolorna som var med i undersökningen hade en högre personaltäthet 

än de kommunala fritidshemmen. De hade också mera planeringstid per vecka än de 

kommunala fritidshemmen. Detta öppnar ju för större möjligheter för barnen, dels aktiviteter 

men även att pedagogerna kan stödja barnen i deras utveckling på ett bättre sätt än i stora 

barngrupper.  

Att arbeta som fritidspedagog kan vara svårt då fritidspedagogiken kan vara otydlig och 

diffus. Men genom att ha styrdokumenten Lgr11 och Kvalitet i fritidshem (2007) att arbeta 

efter så blir arbetet mer tydligt.  Pedagogernas uppdrag i fritidshem är att lära ut genom 

informellt lärande och till viss del koppla mot läroplanen och kvalitet i fritidshem. Samtidigt 

ska pedagogen stödja barnen socialt och emotionellt och se helheten hos barnen. Ibland kan 

detta vara svårt att förstå att det bedrivs lärandesituationer på fritids för lärare och övrig 

skolpersonal. Bergqvist (2011) beskriver att det finns en viss okunskap hos skolpersonal kring 

detta. Därför behövs en bredare kunskap om hur pedagogerna arbetar på fritids. 

På fritidshemmet handlar det mycket om inlärning på andra sätt än i skolan. Lekar och 

samtalsgrupper och social samvaro med barn och vuxna kan ta upp delar som 

värdegrundfrågor, samarbete, konflikthantering, kompisrelationer, hänsynstagande som finns 

med i läroplanen. Fritidspedagogen ska arbeta med det sociala samspelet hos barnen och det 

är något som ibland inte syns att det arbetas mycket med.   

Maria talade om att ett sätt att höja kvaliteten är att granska sig själv kritiskt, detta tar även 

Bergqvist (2011) upp och menar att det är viktigt att ha självkännedom och kunna titta på sig 
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själv med analyserande ögon och kunna reflektera över det man gör och inte alltid lasta dålig 

kvalitet på nedskärningar och andra yttre faktorer.  

 

Sammanfattningsvis visar resultatet från undersökningen att de flesta pedagogerna anser 

sig ha tillräcklig planeringstid men inte använder den till att utvärdera sin verksamhet.  

Pedagogerna beskriver också att de tycker att det är viktigt för kvaliteten att personalen 

strävar mot samma mål och att ta vara på varandras kompetenser.  

För att arbeta med kvalitet i fritidshem krävs det att det finns verktyg för det. I Eklunds 

(2011) bok finns mallar för hur man kan gå tillväga. Ansvarig rektor kan ta fram material och 

exempelvis ha en halvdag per termin till detta. Det behövs även tid. Det som framkommit i 

undersökningen att det finns planeringstid men den räcker inte till både att planera 

verksamheten och att utvärdera. Kanske behövs utvärderingstiden schemaläggas. Som 

personal behöver man rutiner för hur utvärdering går till. Enkäter till barnen är också ett sätt 

att arbeta med som borde göras i större utsträckning som ledningen kan vara behjälpliga med. 

Några intressanta synpunkter har framkommit i undersökningen som kan användas i yrket. 

Som till exempel  att pedagogerna har smågrupper. Det är gynnsamt för barnen då pedagogen 

kan se barnet och stödja det på ett bättre sätt. Det bygger på att det finns tillräckligt med 

personal. Att pedagogerna ska sträva mot samma mål är en viktig del som inte alltid är en 

självklarhet. All personal måste vara väl insatta i styrdokumenten, främst Lgr11 och kvalitet i 

fritidshem. Något som ytterligare kan användas i yrket är, som Sara beskrev, att använda 

individuella mål för varje barn på fritids vilket skulle höja kvaliteten. 

Vidare skulle det vara intressant att göra en undersökning om vad föräldrar och barn anser 

om kvaliteten på fritidshem. Detta genom att använda sig av enkäter istället för intervjuer.  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 

 

Frågeområde 1 

Hur kopplas arbetet till läroplanen? 

1. Hur kopplar ni på fritidshemmet ert arbete mot läroplanen? 

2. Hur tydliggörs fritidshemmets mål för elever och vårdnadshavare? 

 

Frågeområde 2 

Hur kan pedagogerna arbeta för att för att förbättra kvaliteten på fritidshemmet? 

3. Hur dokumenteras verksamheten? 

4. Hur sker utvärdering? 

5. Har ni en arbetsplan? 

6. Hur arbetar ni med resultatet av utvärderingen? 

 

Frågeområde 3 

Vad är det bästa sättet att arbeta för att utveckla verksamheten? 

6. Hur kan man arbeta för att förbättra kvalititen på fritidshemmet? 

7.  Vad är det bästa sättet för att uppnå hög kvalitet? 

8.  Har ni förutsättningarna som krävs (planeringstid, personaltäthet)? 

9.  Vad är hög kvalitet för dig i ditt arbete? 

10.  Hur delaktig är ledningen i arbetet? 

11.  Har ni personal fått någon fortbildning det senaste året? 

 

 


