
Barn och fritidsprogrammet  

Nuläge och förslag på förändring



Barn och fritidsprogrammet  

Barn- och fritidsprogrammet är ett yrkesprogram. 

Efter examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att 
arbeta med barn, ungdomar eller vuxna inom pedagogiska och sociala 
yrkesområden eller i fritids- och friskvårdssektorn. 

Inom programmet ska eleverna också ges möjligheter att läsa kurser som förbereder 
för högskolestudier inom dessa områden.



Barn och fritidsprogrammet  nuläge

Programmet har tre inriktningar:

Inriktningen fritid och hälsa ska ge kunskaper om människors fritid och om olika 
fritids- och friskvårdsverksamheter samt om människors hälsa och hälsofrämjande 
arbete. Den ska förbereda eleverna för arbete inom fritids- och 
friskvårdssektorerna.

Inriktningen pedagogiskt arbete ska ge kunskaper om barns och ungas utveckling, 
lärande, behov och rättigheter samt om olika pedagogiska verksamheter. Den ska 
förbereda eleverna för arbete till exempel som barnskötare i förskolan eller 
elevassistent i skolan.

Inriktningen socialt arbete ska ge kunskaper om sociala processer och 
förhållanden och om socialpolitiska områden. Den ska förbereda eleverna för 
arbete inom exempelvis funktionshinderområdet eller bevakningsområdet.
Samtliga inriktningar kan leda till fortsatta studier på yrkeshögskola.



Barn och fritidsprogrammet  nuläge 

Gymnasiegemensamma ämnen 600 p

Programgemensamma ämnen 700 p
Inriktning
Socialt arbete– 300 p
Yrkesutgång personlig assistent, stöd och service inom funktionshinderområdet:

Inriktning Socialt arbete:
Socialt arbete  - 200
Sociologi  - 100

Programfördjupning exempelvis
Specialpedagogik 1 - 100
Specialpedagogik 2 - 100
Grundläggande vård och omsorg - 100
Med flera….



Barn och fritidsprogrammet  inriktning socialt arbete med yrkesutgång
mot funktionshinderområdet i  VO-College

Ungdomsgymnasiet – Yrkesexamen och godkänt i utvalda ämnen
https://www.vo-college.se/diplom-fran-gymnasieskolans-barn-och-fritidsprogram-
inriktning-socialt-arbete-med-utgang-mot

Vuxenutbildningen – 1500 godkända poäng i utvalda ämnen
https://www.vo-college.se/diplom-fran-vuxenutbildningen-barn-och-fritid

https://www.vo-college.se/diplom-fran-gymnasieskolans-barn-och-fritidsprogram-inriktning-socialt-arbete-med-utgang-mot
https://www.vo-college.se/diplom-fran-vuxenutbildningen-barn-och-fritid


Barn och fritidsprogrammet  - förslag till förändring remiss våren 18 

Kurser inom gymnasiegemensamma ämnen 
Ämne Kurs Poäng 
Engelska Engelska 5 100 
Historia Historia 1a1 50 
Idrott och hälsa Idrott och hälsa 1 100 
Matematik Matematik 1a 100 
Naturkunskap Naturkunskap 1a1 50 
Religionskunskap Religionskunskap 1 50 
Samhällskunskap Samhällskunskap 1a1 50 
Svenska Svenska 1 100 
Eller   Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk 1 100 



Barn och fritidsprogrammet  - förslag till förändring remiss våren 18

Kurser inom programgemensamma ämnen 
Ämne Kurs Poäng 
Hälsa Hälsopedagogik 100 
Naturkunskap Naturkunskap 1a2 50 
Pedagogik Kommunikation 100  

Lärande och utveckling 100  
Människors miljöer 100  
Pedagogiskt ledarskap 100 

Samhällskunskap Samhällskunskap 1a2 50 
Svenska Svenska 2 100 
eller   
Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk 2 100 



Barn och fritidsprogrammet  - förslag till förändring

remiss våren 18

Inriktningar – två i stället för tre (Fritid och hälsa kvar)
Pedagogiskt och socialt arbete

Ämne Kurs Poäng
Pedagogik Barns lärande och växande 100
Socialt arbete Socialt arbete 1 revideras 100
Pedagogiskt arbete Pedagogiskt arbete 200

Socialt arbete
Ämne Kurs poäng
Socialt arbete Socialt arbete 200
Sociologi Sociologi 100

Individuellt val (200 poäng)
Gymnasiearbete (100 poäng)



Barn och fritidsprogrammet  - förslag till förändring
remiss våren 18

Ingen förändring av kurserna inom programfördjupningen



Sammanfattning och nästa steg ?  

➢ Remiss under våren 2018

➢ Skolverket väntar på uppdraget att genomföra förändringen. Har väntat  länge 
bland annat på grund av valet och ny regeringsbildning

➢ Vad kan och bör VO-College och parterna göra – utifrån branschens behov?



Specialpedagogik ingår i BF  

Programfördjupningskurser som funnits med sedan GY11
Specialpedagogik 1 – 100 p
Specialpedagogik 2 – 100 p



Specialpedagogik 1  

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:
Olika funktionsnedsättningar och hur de kan påverka människors liv, lärande och 
delaktighet i samhället.

Anpassning av arbetssätt och innehåll i verksamheter till både individers och gruppers 
olika behov och erfarenheter samt till situationen.

Specialpedagogiska insatser, arbetssätt och hjälpmedel i sociala och pedagogiska 
sammanhang.

Människors olikheter, förutsättningar och möjligheter för lärande och delaktighet i 
olika situationer och aktiviteter.



Specialpedagogik 1  

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:
Innebörden av olika begrepp, till exempel funktionsnedsättning, funktionshinder, 
normalitet, avvikelse, diagnoser, inkludering, exkludering, tillgänglighet, delaktighet 
och likvärdighet.

Kritisk bearbetning av information från olika källor.

Planering, genomförande, utvärdering, uppföljning och dokumentation av olika 
insatser och aktiviteter på individ- och gruppnivå.

Alternativa kompletterande kommunikationssätt och vilken funktion och betydelse de 
har för människors delaktighet.

Interaktion och kommunikation i samarbete och möten med människor.



Specialpedagogik 2  

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:
Innehållet i, bakgrunden till och framväxten av organisationer, arbetssätt och olika 
insatser inom funktionshinderområdet.

Användande, utveckling och anpassning av specialpedagogiska arbetssätt och övriga 
hjälpmedel.

Kritisk bearbetning av information från olika källor.

Lagar, förordningar, internationella överenskommelser och riktlinjer som styr insatser 
och verksamheter för människor med funktionsnedsättningar.



Specialpedagogik 2  

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Lagar, andra bestämmelser och praxis när det gäller arbetsmiljö, säkerhet och yrkesetik 
inom funktionshinderområdet.

Planering, genomförande, utvärdering, uppföljning och dokumentation av olika 
insatser och aktiviteter.

Interaktion och kommunikation i samarbete och möten med människor.



Funktionsförmåga och funktionsnedsättning

Förslag på nya kurser i Vård och omsorgsprogrammet
Funktionsförmåga och funktionedsättning 1 – 100 p
Funktionsförmåga och funktionedsättning 2 – 100 p

Ingår som en del i det regeringsuppdrag som Skolverket redovisade till regeringen 30 
november 2018.

Zenita – var befinner sig processen nu????



Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 100 p

Undervisning i kursen ska behandla följande centrala innehåll:
- Barn och ungas utveckling. 

- Olika funktionsnedsättningar och deras konsekvenser i vardagen. 
- Innebörden av olika begrepp och deras betydelse för den enskilda. 
- Livsvillkor och möjlighet till utveckling utifrån samhällets stöd och service i livets 

alla faser. 
- Hälsoperspektiv utifrån samhälleliga, sociala, fysiska och psykiska aspekter. 
- Planera, genomföra, utvärdera, följa upp och dokumentera olika insatser på individ-

och gruppnivå
- Observera och rapportera förändringar. 
- Utföra och dokumentera genomförandeplanens insatser utifrån biståndsbedömning 

med involvering av den enskilde. 
- Pedagogiska arbetssätt och hjälpmedel som främjar delaktighet och 

självbestämmande. 



Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 100 p

Undervisning i kursen ska behandla följande centrala innehåll:
-Bemötande gentemot föräldrar, syskon och andra närstående. 

- Välfärdsteknologi, till exempel tekniska, kognitiva och digitala hjälpmedel för att 
främja individens självbestämmande och delaktighet samhällslivet. 

- Det egna förhållningssättet i mötet med den enskilde och relationens betydelse för 
en bra kommunikation. 

- Alternativa och kompletterande kommunikationssätt. 
- Yrkesetik. 
- Historiska perspektiv över vilka normer, värderingar och synsätt som påverkat 

synen på funktionsnedsättning under olika tidsperioder och framväxten av dagens 
synsätt på funktionsnedsättning. 

- Yrkesrollen, kvalitetsarbete och avvikelserapportering. 
- Kännedom om lagar och andra bestämmelser inom området



Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 100 p

Undervisning i kursen ska behandla följande centrala innehåll:
- Olika verksamheter, till exempel särskolan, andra anpassade utbildningar och      

tillgänglighet i inre och yttre miljö. 

- Intellektuell funktionsnedsättning vid åldrande. 

- Samsjuklighet och missbruk vid intellektuell och neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning. 

- Främja en god sexuell hälsa utifrån mänskliga rättigheter. 

- Stigmatisering vid funktionsnedsättning, hur det uppstår, varför det förekommer 
och rätten att leva som andra. Allmänhetens och professionens roll i 
sammanhanget.

- God man, förmyndare, andra myndighetspersoner och kontaktverksamhet. 



Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 100 p

Undervisning i kursen ska behandla följande centrala innehåll:
- Utanförskap. 
- Medvetenhet om maktförhållanden i mötet med och inflytande i arbetet. 

- Adekvata och evidensbaserade metoder för att stärka individens självbestämmande 
och delaktighet, till exempel genom metoder som lågaffektivt bemötande, cirkulärt 
tänkande, delaktighetsmodellen och empowerment.

- Metoder för reflektion över egna och arbetslagets arbetsmetoder för att utveckla 
ett individanpassat arbetssätt. 

- Kunskaper om olika specialpedagogiska metoder och insatser inom LSS för att 
underlätta människors möjligheter för ett kontinuerligt lärande och aktivt 
deltagande i samhället utifrån individens egna förutsättningar. 

- Kännedom om lagar, förordningar, riktlinjer och mänskliga rättigheter som styr 
insatser och verksamheter för människor med funktionsnedsättningar



Specialpedagogik eller funktionsförmåga och funktionsnedsättning

i Barn och fritidsprogrammet?

Hur ser du på följande frågor utifrån branschens behov ( utifrån din kunskap/ 
uppfattning) 

➢ Ser du några fördelar med att det är olika kurser i BF och VO?
Vilka?

➢ Ser du några utmaningar i att det är olika kurser i BF och VO?
Vilka?

➢ Ger någon av kurserna mer/ bättre kunskap för området funktionsnedsättnings 
behov?

➢ Om Funktionsförmåga och funktionsnedsättning ingår i VO programmet – vilken 
kurs bör då, enligt din uppfattning, ingå i BF? 


