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FÖRORD 
 

Idén till denna uppsats väcktes under ett medarbetarsamtal med min skolledare. I 
samtalet blickade vi tillbaka på vad som hänt under det gångna läsåret, men vi nöjde 
oss inte med det utan började även samtala om erfarenheter som ligger betydligt längre 
tillbaka i tiden. Vi ritade barn- och fritidsprogrammets utvecklingslinje och 
konstaterade att det varit både uppgång och nedgång under olika perioder. När vi 
granskade vår linje frågade vi oss vad de olika uppgångarna och nedgångarna berodde 
på. Vi nämnde olika faktorer i samhället och tyckte att vi såg några bakomliggande 
orsaker till varför programmet utvecklats som det gjort. I samtalet spekulerade vi kring 
utbildningens framtid och funderade över vad som krävs för att barn- och 
fritidsprogrammet ska fortsätta att utvecklas i en positiv riktning. Samtalet utmynnade 
i frågorna: Hur vill vi att barn- och fritidsprogrammet ska se ut i framtiden? Vilken är 
min roll i denna process? 
 

Men varför skriva en uppsats om barn- och fritidsprogrammets historia när jag 
egentligen är intresserad av utbildningens framtid? Jag tror att historien har något att 
lära oss som är betydelsefullt att veta när vi möter framtiden. Alla vi som idag är 
verksamma på barn- och fritidsprogrammet arbetar för att programmet ska utvecklas så 
positivt som möjligt och vi vill att elever, föräldrar, kollegor och politiker ska förstå 
vilket värdefullt innehåll programmet har, ett innehåll som passar alla som i framtiden 
tänker jobba med människor. Förhoppningsvis kan denna uppsats öppna för reflektion 
och fortsatt diskussion.  
 

Eftersom jag alltid gillat att lyssna när människor berättar om sina upplevelser var min 
metod självklar. Min studie skulle bygga på människors berättelser. Till en början såg 
jag det hela som en arbetsuppgift bland alla andra och hade inte en aning om vilken 
glädje detta arbete skulle ge mig! Det har varit en njutning att i lugn och ro få sitta ner 
och lyssna till alla berättelser. Att därefter få tolka och skriva har varit en 
sysselsättning som fungerat både som stimulans och terapi.  
 

Därför riktar jag nu ett stort tack till mina två f.d. skolledare som så generöst har delat 
med sig av sina upplevelser. Tack också alla lärare, barnskötare, elever på barn- och 
fritidsprogrammet och nuvarande skolledning för att även ni har ställt upp på långa 
intervjuer! Om jag inte fått låna er tid hade det inte blivit någon uppsats. Tack också 
alla andra kollegor för all uppmuntran och stödjande samtal och för att ni har stått ut 
med mina nyfikna frågor! 
 

Jag vill också rikta ett tack till personalen vid Norrköpings stadsarkiv, som så 
tålmodigt besvarat mina frågor och väglett mig i mitt sökande. Tack också 
Norrköpings förskolehistoriska förening för all information jag fått av er! 
  

Det finns ytterligare några som jag vill tacka. Det är min handledare Ingrid Karlsson. 
Tack för alla långa samtal! Av dej har jag fått nya infallsvinklar och inspiration. 
Linnea Stenliden, som var opponent på slutseminariet, bidrog med vikiga synpunkter 
som fick mig att skärpa vissa formuleringar. Tack för det!  
 

Det sista och varmaste tacket går till Lasse, Ida och Hanna! Nu återvänder jag till er. 
Tack för att ni finns kvar! 
 
Norrköping i maj 2007 
 
Viola Gustavsson 
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SAMMANFATTNING 
 

Barn- och fritidsprogrammet är ett av gymnasieskolans sjutton nationella program. 
Utbildningen förbereder för arbete inom pedagogiska och sociala yrkesområden samt 
inom kultur- och fritidssektorn och syftar till att ge grundläggande kunskaper för 
arbete med människor i alla åldrar. Programmet ger behörighet för högskolestudier och 
är en lämplig basutbildning för den som tänkt utbilda sig vidare inom förskola, skola, 
social verksamhet och fritid. I Norrköping finns en 100-årig tradition då det gäller 
utbildning till yrken inom förskoleverksamhet. Det är i denna tradition som 
Norrköpings barn- och fritidsprogram har sina rötter. 

Det övergripande syftet med studien är att synliggöra olika utvecklingstendenser i 
barn- och fritidsprogrammets historia, att beskriva hur utbildningen vuxit fram samt 
hur den påverkats av olika samhällsfaktorer. I uppsatsen redogörs också för några 
gemensamma drag som återfinns under de olika epokerna samt hur synen på kunskap 
och lärande varierat under utbildningens framväxt.  

 

Studien har en kvalitativ ansats och är hermeneutiskt inspirerad. Den bygger framför 
allt på två skolledares berättelser. Dessa skolledare har haft en central roll under lång 
tid i utbildningens historia. För att få en så mångsidig bild som möjligt har jag även 
intervjuat lärare, barnskötare, elever på barn- och fritidsprogrammet samt nuvarande 
skolledare. Bilden har kompletterats ytterligare genom studier av de olika epokernas 
styrdokument.  

Utgångspunkten för denna studie är att utbildning formas och förändras beroende på 
samhällets villkor. Resultatet visar att detta i hög grad gällt för de utbildningar i vilka 
barn- och fritidsprogram har sina rötter. Jag har i mitt tolknings- och analysarbete 
funnit vissa ”kritiska perioder” i barn- och fritidsprogrammets framväxt. Med ”kritiska 
perioder” avses i detta sammanhang skeden som inneburit att utbildningen förändrats i 
någon riktning. Under en del av dessa ”kritiska perioder” har utbildningen varit 
föremål för intensiv debatt lokalt i Norrköping och i vissa fall på riksplanet, vilket på 
sikt har inverkat på utbildningen. Jag beskriver också de samhällsfaktorer som 
påverkat utbildningen under dessa perioder. Det är framför allt konjunktursvängningar 
och förhållanden på arbetsmarkanden som lämnat avtryck i utbildningens historia. 
 

I uppsatsen redogörs för den tradition ur vilken barn- och fritidsprogrammet växt fram 
samt vissa områden och spänningsfält som visat sig vara utmärkande för utbildningen. 
Ett sådant är den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen som haft en central roll 
under barn- och fritidsprogrammets framväxt. Ett annat område som diskuterats under 
alla epokerna är spänningsfältet omsorg - pedagogik. Utvecklingen inom barn- och 
fritidsprogrammet har gått från ett vård- och omsorgsinriktat till ett pedagogiskt 
förhållningssätt. Synen på kunskap och lärande har varierat under åren och metoderna 
har hela tiden utvecklats för att möta den heterogena elevgruppens behov. Tidigt 
började man med ett problembaserat lärande och idag går utvecklingen mot ett allt mer 
tematiskt, ämnesövergripande och elevaktivt arbetssätt. 
 

Ett problem med dagens gymnasieskola är att många elever inte slutför sin utbildning. 
Framför allt en stor andel elever på de yrkesinriktade programmen avslutar sin 
skolgång utan ett fullständigt gymnasiebetyg. Huvudinriktningen i det pågående 
utredningsarbetet kring gymnasieskolan är att eleverna ska bli bättre rustade för 
yrkeslivet och de yrkesinriktade utbildningarna ska i större utsträckning leda till 
anställningsbarhet än vad de gör idag. Den nya gymnasiereformen, GY 09, beräknas 
vara klar 2009 och de elever som påbörjar sin gymnasieutbildning året därpå kommer 
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att omfattas av den nya reformen. I väntan på GY 09 är det lokala utvecklingsarbetet 
på barn- och fritidsprogrammet i full gång. Syftet är att skapa ett tydligt program som 
stärker det egna lärandet och som väl förbereder eleven för det framtida samhället. 

I mitt arbete med denna studie har det visat sig att barn- och fritidsprogrammet är ett 
tämligen outforskat fält. Det finns en hel del forskning kring pionjärtiden och 
barnträdgårdarna och det finns också mycket skrivet kring förskolans och 
förskolläraryrkets utveckling, men då det gäller den del som rör barnskötaryrket och 
barn- och fritidsprogrammet är forskningen knapphändig. Denna studie har karaktären 
av utbildningshistoria och är ett bidrag i den pågående diskussionen om barn- och 
fritidsprogrammets framtida utformning. 
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INLEDNING 
 
Bakgrund 

 

Barn- och fritidsprogrammet är ett av gymnasieskolans sjutton nationella program. Det 
startade i samband med gymnasiereformen 1991 och förbereder för arbete med 
människor i olika åldrar inom pedagogiska och sociala yrkesområden samt inom kultur- 
och fritidssektorn. Innehållet är tvärvetenskapligt och karaktärsämnena som har sina 
rötter i psykologi, pedagogik och sociologi ger baskunskaper om ledarskap, människors 
utveckling och livsvillkor. Genom den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen får 
eleven möjlighet att knyta ihop teori och praktik. Liksom övriga gymnasieprogram ger 
barn- och fritidsprogrammet grundläggande behörighet för högskolestudier och lämpar 
sig som basutbildning för den som tänkt utbilda sig vidare inom förskola, skola, social 
verksamhet och fritid. 
 

Denna studie har utbildningshistorisk karaktär och beskriver hur barn- och 
fritidsprogrammets vuxit fram i Norrköping. Studien består av flera delar. Det är 
skolledares, lärares och elevers berättelser samt de olika epokernas styrdokument. Barn- 
och fritidsprogrammet har sina rötter i flera olika utbildningar. När det infördes i 
samband med gymnasiereformen 1991, ersatte det den tvååriga vårdlinjens gren för 
barna- och ungdomsvård samt den treåriga vårdlinjens gren för omsorger om barn och 
ungdom som var en försöksverksamhet inom ÖGY (översyn av gymnasieskolans 
yrkesutbildningar).1 Parallellt med gymnasieskolans utbildningar bedrevs barnskötar-
utbildning även av den kommunala vuxenutbildningen. Under 1950- och 1960- talet var 
det Norrköpings stads yrkesskola som ansvarade för barnsköterskeutbildningen och går 
vi ännu längre tillbaka i tiden hamnar vi på Fröbelinstitutet. Där startades tidigt barn- 
och skolbarnsomsorg samt olika utbildningar av personal för arbete inom 
barnverksamheten. Dessa ersattes senare av förskollärar- och barnsköterskeutbildning.2  
 

Dagens gymnasieskola står inför omfattande förändringar. Arbetet med den nya 
gymnasiereformen, GY 09, beräknas vara klart 2009 och de elever som startar sin 
gymnasieutbildning året därpå kommer att omfattas av den nya reformen. Bakgrunden 
är att alla som idag påbörjar en gymnasieutbildning inte slutför den. Det är framför allt 
en del elever från de yrkesinriktade programmen som inte får ett fullständigt slutbetyg. 
En viktig huvudinriktning i den planerade gymnasiereformen är att stärka 
gymnasieskolans yrkesutbildningar, minska avhoppen och öka antalet godkända elever. 
Eleverna ska rustas bättre för yrkeslivet och de yrkesinriktade utbildningarna ska leda 
till anställbarhet i större utsträckning än vad de gör idag. Gymnasieskolan måste möta 

                                                 
 
1 ÖGY (översyn av gymnasieskolans yrkesutbildningar) var en utredning som berörde de yrkesinriktade 
  utbildningarna och resulterade i ett förslag att göra dessa treåriga. Försöket med treåriga  
  yrkesutbildningar påbörjades 1988. De allmänna ämnena utökades och yrkesämnena formades i 
  moduler. 
2 Under den tidiga Fröbelperioden var beteckningen ledarinna. Barnträdgårdsledarinna kallades de 
  som hade den längre utbildning som senare ersattes av förskollärarutbildningen. De ledarinnor som  
  gick en kortare utbildning kom snart att kallas barnsköterskor, vilket framgår av Fröbelinstitutets  
  prospekt från 1916, Fröbelinstitutet i Norrköping. Barnsköterska var yrkesbeteckningen under den 
  period då Norrköpings yrkesskola var ansvarig för utbildningen. Under den period då utbildningen  
  var en inriktning på vårdlinjen ändrades benämningen till barnskötare. Efter det att barn- och  
  fritidsprogrammet infördes 1991 utbildas de studerande inte längre till barnskötare. Det finns dock 
  en viss möjlighet att efter avslutad utbildning få anställning som barnskötare i den mån kommunen  
  erbjuder sådana tjänster. I rapporten använder jag de olika yrkesbeteckningarna ledarinna,  
  barnsköterska och barnskötare beroende på vilken epok som avses.  
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de krav som arbetslivet ställer och samtidigt skapa goda förutsättningar för fortsatt 
lärande i arbetslivet. Det nya gymnasiet kommer att ha tre typer av program, 
yrkesförberedande, högskoleförberedande och lärlingsprogram. 3 
 

Mitt intresse för forskningsområdet har vuxit fram som en följd av att jag arbetat som 
gymnasielärare sedan 1991. Jag startade då som lärare på den tvååriga vårdlinjens, gren 
för barna- och ungdomsvård samt på den treåriga vårdlinjens gren för omsorger om barn 
och ungdom. Vid samma tid presenterades propositionen Växa med kunskaper som 
innehöll den nya gymnasieorganisationen och barn- och fritidsprogrammet.4 
 
Syfte och frågeställningar 

 

Ett sätt att förstå en utbildnings organisation och innehåll är att studera dess 
sammanhang och historia. Skolan påverkar samhällsutvecklingen och samhälls-
förändringar får också genomslag i skolan. Skolan kan skilja sig från resten av samhället 
genom att ligga antingen ”efter” eller ”före” i utvecklingen. Mål och visioner 
formuleras, men det är osäkert om just dessa tränger igenom i utbildningssystemet. 
Varje utbildningssystem har sina traditioner och ramar som har stor inverkan på vad det 
blir av visionerna.5  
 

Barn- och fritidsprogrammet har sina rötter i flera utbildningar, som i sin tur speglar och 
är en produkt av samhället. Dessa utbildningar med syfte att förbereda för yrken inom 
barn- och ungdomsverksamhet har utvecklats och förändrats beroende på samhällets 
villkor. Det är utgångspunkten för denna studie. 
 

I en verksamhet med utbildning som huvudsyfte utgår dessa aktiviteter ifrån antaganden 
om hur lärande går till och hur kunskaper är beskaffade. De utvecklas genom forskning 
men också i själva utbildningssystemet. Sådana antaganden och idéer kan vara både 
medvetna och omedvetna och är ofta inbyggda i skolan som verksamhet.6 De finns i 
sättet att bygga lokaler, i läroböcker och utrustning men framför allt i sättet att 
organisera lärandesituationer. Synen på kunskap och lärande är något som är centralt i 
en utbildning. Därför faller det sig naturligt, när jag nu beskriver barn- och 
fritidsprogrammets utveckling att också undersöka vilken kunskapssyn och syn på 
lärande som präglat utbildningen under olika epoker. 
 

Syfte 
Det övergripande syftet med denna studie är att synliggöra olika utvecklingstendenser i 
barn- och fritidsprogrammets historia. Jag beskriver hur programmet vuxit fram samt 
hur det påverkats av det omgivande samhället. Jag kommer också att beskriva några 
gemensamma drag som återfinns under de olika epokerna samt hur synen på kunskap 
och lärande varierat under utbildningens framväxt.  

                                                 
 
3 Regeringen, Kommittédirektiv. En reformerad gymnasieskola. Dir. 2007:8 
4 Proposition 1990/91:85. Växa med kunskaper - om gymnasieskolan och 
  vuxenutbildningen. Stockholm: Utbildningsdepartementet 
5 Carlgren, I. & Marton, F. (2001). Lärare av i morgon. Stockholm: Lärarförbundets förlag 
6 Säljö, R. (2000). Lärande i praktiken - ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Bokförlaget  
  Prisma 
 



 3 

Frågeställningar 
Mina mer preciserade frågeställningar lyder: 

Vilka utvecklingstendenser kan påvisas i barn- och fritidsprogrammets historia? 
Vilka olika faktorer i samhället har påverkat utbildningen? 
Hur har utbildningen påverkats av dessa samhällsfaktorer? 
Vilka gemensamma drag kan man finna i utbildningen under de olika epokerna? 
Hur har synen på kunskap och lärande varierat under de olika utbildningsepokerna? 
 

Uppsatsens disposition 

 

Jag kommer först att ge en kort historisk tillbakablick, där jag beskriver några 
bakgrundsfaktorer samt presenterar de olika utbildningar i vilka barn- och 
fritidsprogrammet har sina rötter. I litteraturgenomgången sammanfattar jag en del av 
den forskning som bedrivits på barn- och fritidsprogrammet. I samma avsnitt tar jag upp 
relevanta avsnitt i skolverkets utvärdering samt delar av utredningen Välfärd och skola 
(2000). Jag beskriver också olika sätt att se på kunskap och lärande. Det är ett begränsat 
urval av sådana teorier som är av relevans för min studie.  
 

Därefter följer en metoddel där jag redogör för mitt val av metod och gör metodologiska 
och etiska överväganden. Jag redogör för urvalsprocessen, mina avgränsningar samt 
genomförandet av studien. Slutligen beskriver jag tillvägagångssättet vid analysen av 
mitt material samt diskuterar min uppsats med utgångspunkt från olika kvalitetskriterier.  
 

I resultatdelen redovisas svaren på mina frågeställningar genom att jag beskriver de 
utvecklingstendenser jag funnit i barn- och fritidsprogrammets historia. Jag redogör 
också för de gemensamma drag som återfinns i utbildningens olika epoker samt hur 
synen på kunskap och lärande varierat. Uppsatsen avslutas med en diskussion kring 
studiens genomförande och resultat samt några tankar kring barn- och 
fritidsprogrammets framtid.  
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KORT HISTORIK 
 

Bakgrundsfaktorer 

 

De strukturella förändringarna i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet medförde 
nya livsmönster och arbetsmöjligheter. Många flyttade från landsbygden in till större 
orter. Därmed skapades större geografiskt avstånd mellan släkt och familjemedlemmar. 
Norrköping, som var en betydande industristad, fick tidigt behov av kvinnlig arbetskraft. 
Den främsta orsaken var dominansen av textilindustrin, men även inom de övriga 
industrierna fanns goda möjligheter för kvinnor att få arbeten. En följd av 
industrialismens frammarsch i Norrköping blev, att man tydligare än tidigare kunde 
urskilja två samhällsklasser, en förmögen borgarklass och en arbetarklass med betydligt 
lägre levnadsstandard. Arbetarnas inkomster var små och ofta måste mannen och 
kvinnan arbeta långa skift på fabriken för att klara familjens försörjning. 7 
 

De första småbarnsskolorna och barnkrubborna startades i Sverige i mitten av 1800-
talet. Småbarnsskolorna byggde på idéer från England och hade som syfte att motverka 
den påverkan barnen utsattes för på gatan och i torftiga hemmiljöer. De äldsta i 
småbarnsskolorna fick undervisning i läsning och matematik. Något senare startades de 
första barnkrubborna med syfte att ta hand om barn till förvärvsarbetande mödrar. De 
drevs ofta av diakonissor och församlingssystrar och var till en början helt beroende av 
ekonomiskt stöd från privatpersoner. Norrköping fick sin första barnkrubba hösten 
1875. Det var möjligt tack vare en insamling organiserad av fabriksägare och präster i 
Norrköping. Barnkrubborna fungerade som formellt organiserad barnpassning och ingen 
pedagogisk verksamhet förekom. Med industrialismen följde att många barn måste ta 
hand om sig själva och gatan blev deras lekplats. Det fanns en utbredd oro att barnen 
skulle hamna i kriminalitet om de inte fick hjälp till ett annat liv och det sågs som en 
välgärning att ”rädda” barnen från gatan. Åtskilliga barn omhändertogs och placerades i 
fosterhem ute på landet, där man trodde att de skulle få ett bättre liv än i staden.8 
Norrköpings barnkrubbor, som fanns kvar in på 1950-talet, var en del i detta 
filantropiska arbete.  
 

Människors levnadsvillkor påverkades märkbart i och med de stora samhälls-
förändringarna. För många blev familj och hem faktorer som fungerade stabiliserande. 
För kvinnor blev äktenskap det överskuggande målet och de flesta flickors uppfostran 
inriktades på denna deras enda egentliga möjlighet till försörjning. Det är bakgrunden 
till att kvinnorna började organisera sig för att kräva möjlighet till utbildning. Samtidigt 
växte nya behov fram i det alltmer industrialiserade samhället. Den offentliga 
verksamheten visade sig ge kvinnorna nya möjligheter.9 Vård, omsorg och pedagogik 
kom att bli områden som erbjöd utbildningsmöjligheter och arbeten. Myndigheternas 
bristande kontroll över vad som skedde på gatorna oroade många. Borgligheten klagade 
över de obehag man ibland upplevde på stadens gator.10Att satsa på utbildning sågs som 
en väg att skapa ett mer harmoniskt och integrerat samhälle och utbildning började ses 
som en lösning på många problem. En ökad kunskapsnivå skulle underlätta 
demokratisering och även minska de sociala klyftorna. 

                                                 
 
7  Lindberg, M. (1991). 90 års barnomsorg 1874 – 1964. En utvecklingsstudie. Norrköping:  
    Institutionen för förskollärarutbildning 
8  Sundkvist, M. (1994). De vanartade barnen. Uppsala: Hjelms förlag 
9  Tallberg Broman, I. (1995). Perspektiv på förskolans historia.  Lund: Studentlitteratur 
10 Sandin B. (1986). Hemmet, gatan,  fabriken eller skolan. Lund: Arkiv Förlag 
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Norrköpings första barnträdgård 

 

I slutet av 1800-talet började barnträdgårdar att växa fram. De hade en pedagogik direkt 
riktad till förskolebarn. Anna Eklund startade den första barnträdgården i Stockholm 
1896. Där bedrevs även utbildning av barnträdgårdsledarinnor. Anna Eklund var 
utbildad vid Pestalozzi- Fröbelhaus i Berlin och var klart inspirerad av den tyske 
filosofen och pedagogen Friedrich Fröbels teorier. Till en början riktade sig 
barnträdgårdarna till medelklassens familjer. Den uppfostran barnen fick i hemmen 
kompletterades med träning av professionell personal under några timmar varje dag. 
Under tiden kunde föräldrarna få en stunds avkoppling och tid att uträtta ärenden.  
 

Maria Moberg (1877-1948), uppvuxen i en välbärgad borgerlig familj i Norrköping, var 
en av dem som utbildade sig i Stockholm hos Anna Eklund. Efter en fem månaders lång 
utbildning till barnträdgårdsledarinna återvände hon till Norrköping för att tillsammans 
med systern Ellen Moberg (1874-1955) öppna barnträdgård i sitt hem på Skolgatan. 
Verksamheten vände sig i första hand till barn i åldern 4-7 år och det var tio barn som 
hösten 1899 började i Norrköpings första barnträdgård. Terminsavgiften var 25 kronor 
och barnen vistades i barnträdgården tre timmar per dag under måndag till fredag. 
Verksamheten finansierades genom de avgifter föräldrarna betalade och den relativt 
höga kostnaden gjorde att endast förmögna föräldrar hade råd att sända sina barn till 
systrarna Mobergs barnträdgård.11 Tidigt startades även utbildning för personal inom 
barnträdgårdsverksamhet och 1902 utexaminerades de två första barnträdgårds-
ledarinnorna.12 
 
Landets första folkbarnträdgård 

 

Systrarna Moberg var inte nöjda med att endast de rikare familjerna kunde sända sina 
barn till barnträdgården. Deras önskan var att familjer från alla samhällsklasser skulle 
erbjudas barntillsyn med pedagogiskt innehåll. Inspirerade av Volkskindergarten i 
Berlin öppnade de 1904 Sveriges första folkbarnträdgård, Fröbelstugan. Lokalen var 
flygelbyggnaden till Moberg-Eggerska skolan. Systrarna Moberg beskriver huvuddragen 
i verksamheten i skriften Vår tioåriga verksamhet.13  Målgruppen var i första hand barn 
i ålder 4–6 år. Under våren 1904 kunde barnen komma gratis två dagar i veckan. På 
hösten samma år utökades verksamheten till fem dagar i veckan. Kostnaden var 50 öre i 
inskrivningsavgift och därefter 1 kr i månaden. Tack vare de låga avgifterna stod 
folkbarnträdgården öppen för barn ur alla samhällsklasser och de barn som räknades 
som särskilt behövande kunde få gratisplats. I och med starten av folkbarnträdgården 
förenades pedagogiska och sociala motiv för verksamheten. Vetskapen om det positiva 
med folkbarnträdgården spreds. Endast en del av alla de anmälda barnen kunde tas emot 
och trycket på att utvidga verksamheten blev allt starkare. Redan under de tio första åren 
utvidgades verksamheten till att gälla alla åldrar före skolåldern. På eftermiddagarna var 
även skolbarn välkomna. 
 

På initiativ av systrarna Moberg bildades 1905 Föreningen för Folkkindergarten i 
Norrköping. Det var en ekonomisk förening, bestående av välbärgade Norrköpingsbor, 
som genom donationer finansierade verksamheten. Systrarna Moberg stod själva för en  

                                                 
 
11 Lindberg, (1991) 
12 Norrköpings stadsarkiv, Fröbelföreningen. Matriklar över elever. Kindergartenkursen 1902 – 1909. 
    D1:1  
13 Moberg, E. och M. (1909). Vår 10-åriga verksamhet, 1899 – 1909. Norrköping: Litografiska 
    Aktiebolaget  
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gåva på 50 000 kr och i samband med deras donation 1909 startades Fröbelinstitutet 
som redan då kunde erbjuda heldagsomsorg. Det fanns en barnavårdsavdelning för barn 
från tre veckor till ett år. När mödrarna hade middagsrast kunde de komma till 
avdelningen och amma sina barn och det fanns även möjlighet för sjuka barn att 
övernatta. För barn i åldern 1–7 år fanns barnkammaravdelningen. Dessutom fanns 
folkbarnträdgård för barn i åldern 4–6 år där dessa barn vistades på förmiddagen. 
Skolbarn kunde vistas på eftermiddagshem kl. 16.00- 19.00. Norrköpings stad visade år 
1912 sin uppskattning genom att anslå 2000 kronor till Fröbelinstitutets verksamhet.  
 

Systrarna Moberg var klart inspirerade av Fröbels teorier men var också öppna för andra 
idéer. Maria Moberg utbildade sig hos Maria Montessori London och därefter blev 
denna metodik ett komplement till Fröbels metoder.14 Systrarna hade även kontakt med 
den österrikiska barnpsykologen Elsa Köhler, som inbjöds som fördragshållare på 
Fröbelinstitutet. Ellen Moberg inventerade 1936 landets barnkrubbor och barnträdgårdar 
och visade på oacceptabla brister. Hennes rapport blev underlag för den första statliga 
utredningen om förskolan i Sverige. Systrarna Moberg förestod Fröbelinstitutet till 
1939, då de efterträddes av Anna Holmberg som 30 år tidigare utbildat sig till 
barnträdgårdsledarinna på Fröbelinstitutet.15  
 
Utbildningarna vid Fröbelinstitutet 

 

Tidigt började Maria och Ellen Moberg utbilda medarbetare till sin verksamhet och 
arbetskraften på Fröbelinstitutet utgjordes till största delen av dessa elever. Det 
anordnades tre olika utbildningar för dem som ville utbilda sig inom barnverksamhet. På 
A-kursen utbildades barnträdgårdsledarinnor. Den omfattade tre terminer fram till 1924, 
då den blev tvåårig. För att vara behörig krävdes att man var 18 år samt hade 
avgångsbetyg från högre folkskolan eller motsvarande. På B-kursen utbildades 
uppfostrarinnor. Det var en mer huslig utbildning och uppfostrarinnans uppgift bestod i 
att stödja hemmen då det gällde barnens vård. För att bli antagen krävdes att den 
sökande var minst 16 år och hade genomgått sex år i flickskolan. A-kursen utvecklades 
senare till förskollärarutbildning. B-kursen upphörde i och med läsåret 1929-1930.16 
 

C-kursen var en utbildning inriktad mot spädbarn. I verksamhetsberättelsen framgår att 
denna utbildning startade 1909 och omfattade till en början tre månader. Den riktade sig 
till unga flickor, minst 17 år, med genomgången folkskola. I utbildningen ingick 
småbarnsskötsel, sömnad, städning, rengöring, tvätt och strykning. Dessutom läste 
eleverna teori om barnets första levnadsår. C-kursen bestod liksom de övriga 
utbildningarna till hälften av praktik, då eleverna fungerade som arbetskraft på 
Fröbelinstitutets barnavdelningar. Efter avklarad utbildning var flickorna utbildade 
barnsköterskor och hade betyg i teoretisk kurs, praktisk duglighet och ordning. Ansvarig 
för utbildningen var en sjuksköterska, vilket gjorde att utbildningen fick en medicinsk-
hälsobetonad inriktning. C-kursen var den utbildning som hade flest deltagare. Det 
startades nya C-kurser varje månad och omkring 30 barnsköterskor utbildades under ett 
år. Så småningom utökades utbildningen till fyra månader och 1946 hade den hunnit bli 

                                                 
 
14 Norköpings stadsarkiv, Fröbelinstitutet. Ellen och Maria Mobergs privata handlingar. Betyg  
    undertecknat av Maria Montessori (1921). Ö 1:1 
15 Lindberg, (1991) 
16 Almrot, I. (red); Johansson, B., Johnson, B. & Kinndahl, A. (2004). Norrköping. 
    Barnomsorgens vagga. Från folkbarnträdgård till förskola för alla. Norrköping: Norrköpings 
    Förskolehistoriska förening 
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ettårig.17 Parallellt anordnades även kortare kurser. Utbildningen till barnträdgårds-
ledarinna var främst inriktad mot medelklassens kvinnor medan barnsköterske-
utbildningen inriktades mot arbetarklassen.18 
 

I Norrköping fortsatte Fröbelföreningen att ansvara för utbildningen till 
barnträdgårdsledarinna och barnsköterska fram till 1949, då huvudmannaskapet 
överlämnades till Norrköpings stad. 1963 blev utbildningen till barnträdgårdsledarinna 
enhetlig över hela landet och yrkesbeteckningen ändrades till förskollärare. Staten blev 
huvudman och utbildningen fick lyda under Skolöverstyrelsen.19 
 
Yrkesskolan 
 

Utbildningen till barnsköterska fanns kvar i Fröbelinstitutets lokaler, även efter det att 
Norrköpings stads yrkesskola övertagit ansvaret. Barnsköterskeutbildning fanns också 
på ett mödra- och spädbarnshem i Norrköping. Inträdeskraven till yrkesskolans 
barnsköterskeutbildning var fullgjord skolplikt samt fem månaders hushållskurs. 
Minimiåldern var 18 år. Dessutom krävdes friskintyg samt intyg om lämplighet att sköta 
barn. Utbildningen varade 8 – 12 månader med 45 timmars undervisning i veckan. 
Läroämnena bestod av spädbarnsvård, småbarnsvård, sömnad, hemvård och 
undervisningen var både teoretisk och praktisk. Andra teoretiska ämnen var 
barnavårdslära, uppfostringslära, familjekunskap och hälsolära. I utbildningen ingick 
fem månaders praktik i spädbarnsvård.20 

  
Vårdlinjen 

 

I samband med 1970 års gymnasiereform blev de yrkesinriktade utbildningarna tvååriga. 
Barnskötarutbildningen fördes till landstinget och blev en inriktning på vårdlinjen. 
Personalbehovet inom barnomsorgen ökade och för att täcka detta behov anordnades 
olika yrkesinriktade specialkurser. Det fanns också en ettårig utbildning för studerande 
över 18 år. Barnskötarutbildning fanns även inom den kommunala vuxenutbildningen 
och flera kommuner utbildade dagbarnvårdare till barnskötare, vilket även förekom i 
Norrköping.  
 
Barn- och fritidsprogrammet 

 

I och med gymnasiereformen 1991 infördes barn- och fritidsprogrammet. Detta ersatte 
den tvååriga vårdlinjens gren för barna- och ungdomsvård samt den treåriga varianten 
för omsorger för barn och ungdom inom ÖGY:s försöksverksamhet. År 2000 skedde en 
revidering av gymnasieskolans program och efter den omfattar barn- och 
fritidsprogrammet 2500 studiepoäng liksom övriga gymnasieprogram. Av dessa är 
femton veckor arbetsplatsförlagd utbildning  
 

Barn- och fritidsprogrammet är en bred utbildning, både yrkes- och studieförberedande. 
Programmet har två nationella inriktningar, fritid som förbereder för arbete inom 
fritidssektorn samt pedagogisk och social verksamhet som förbereder för arbete med 
barn och ungdomar i förskola och fritidshem samt inom den sociala sektorn. I 

                                                 
 
17 Lindberg, (1991) 
18 Lindberg, (1991) 
19 Lindberg, (1991) 
20 Norrköpings stadsarkiv, Norrköpings stad, Reglementen, läroplaner etc. Redogörelse för  
    Norrköpings stads yrkesskola. FIIa: 5 
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Norrköping finns även en lokal inriktning, psykosocial verksamhet, med syfte att ge 
kunskap om funktionshinder och om människors olika behov av särskilt stöd med 
utgångspunkt i ett psykosocialt perspektiv. 
 

 I den mån kommunen erbjuder tjänster, finns det möjlighet att efter avslutad utbildning 
få anställning som barnskötare, elevassistent eller personlig assistent. 
Anställningsbarheten efter avslutad utbildning har visat sig vara mycket begränsad 
eftersom de flesta yrken inom pedagogiska och sociala områden samt inom fritids- och 
kultursektorn kräver ytterligare studier.  
 
Sammanfattning 

 

Dagens barn- och fritidsprogram i Norrköping har sitt ursprung i den utbildning till 
barnträdgårdsledarinnor (senare förskollärare) och barnsköterskor som startades av 
systrarna Maria och Ellen Moberg vid sekelskiftet 1800-1900. Systrarna hade en 
optimistisk framtidssyn och stora ambitioner att förbättra både kvinnors och barns 
villkor. Så småningom bildades Fröbelinstitutet som blivit känd för sin utbildning av 
barnträdgårdsledarinnor. Barnsköterskeutbildningen har till viss del kommit i 
skymundan, trots att antalet barnsköterskor som utbildades var betydligt större än antalet 
barnträdgårdsledarinnor.21 Fröbelinstitutet ansvarade för barnsköterskeutbildningen fram 
till 1949, då Norrköpings stads yrkesskola fick det huvudsakliga ansvaret. Vissa 
barnsköterskekurser fanns kvar på Fröbel ända in på 1970-talet. Under åren 1971 -1991 
motsvarades barnsköterskeutbildningen av den tvååriga vårdlinjens gren för barna- och 
ungdomsvård samt den treåriga grenen för omsorger om barn och ungdom inom ÖGY:s 
försöksverksamhet. I och med gymnasiereformen 1991 bildades barn- och 
fritidsprogrammet. Utbildningen blev treårig och ansvaret övergick från landstinget till 
kommunen (Fig. 1). 
 
1909------------------------1949-------------------1971------------1991------------------2007 
Fröbelinstitutet               Yrkesskolan     Vårdlinjen     Barn-och fritidsprogrammet
       
Fig. 1 Barn- och fritidsprogrammets framväxt i Norrköping 

                                                 
 
21 Almrot, red. (2004) 
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LITTERATURGENOMGÅNG 
 

Denna litteraturgenomgång består av två delar. Inledningsvis redogör jag för forskning 
som bedrivits på barn- och fritidsprogrammet. I samma avsnitt sammanfattar jag även 
delar av skolverkets utvärdering av barn- och fritidsprogrammet samt utredningen 
Välfärd och skola (SOU 2000:39). Jag lyfter fram det jag funnit relevant med hänsyn till 
uppsatsens syfte och frågeställningar. Då en av mina frågeställningar rör synen på 
kunskap och lärande, har jag även valt att i den andra delen redogöra för olika 
kunskapsfilosofier och några olika teorier som ligger till grund för hur vi ser på kunskap 
och lärande. Även dessa utgör ett urval av teorier som är av relevans för min studie. 
 
Barn- och fritidsprogrammet 

 

Kaoskompetens och gummibandspedagogik 
I sin avhandling, Kaoskompetens och gummibandspedagogik, beskriver Signild Lemar 
(2001) lärarnas, framför allt karaktärsämneslärarnas, arbete inom barn- och 
fritidsprogrammet.22 Avhandlingen har underrubriken En studie av karaktärs-
ämneslärare i en decentraliserad gymnasieskola. I undersökningsgruppen är 80 % av 
karaktärsämneslärarna kvinnor och 66 % av kärnämneslärarna är kvinnor. Övervägande 
delen av karaktärsämneslärarna har all eller den största delen av sin undervisning 
förlagd till barn- och fritidsprogrammet. Lemar beskriver karaktärsämneslärarna som en 
heterogen grupp med ansvar för ett stort tvärvetenskapligt kunskapsområde. De har 
uppfattningen att det är utmanande att arbeta på barn- och fritidsprogrammet. Eleverna 
är sociala och lätta att komma nära men mindre skolmotiverade som grupp jämfört med 
elever på andra program. De betonar elevgruppens heterogena sammansättning samt det 
stora antalet elever med olika former av skolsvårigheter.23 
 

Elevgruppens komplexitet har gjort att lärarna utvecklat förhållningssätt och metoder 
som svarar mot elevernas behov. Avhandlingens titel, Kaoskompetens och 
gummibandspedagogik syftar på det sätt som ett par av de intervjuade lärarna beskriver 
sitt arbete. Kaospedagogik avser det arbetssätt som först kan verka vara en osynlig 
pedagogik men som vid närmar granskning visar sig innehålla tydliga strukturer, ramar 
och gränser. Lemar menar att den decentraliserade gymnasieorganisationen har 
osynliggjort många av karaktärsämneslärarnas arbetsuppgifter. Att hantera individ och 
grupp och samtidigt förena mål, innehåll och metod är det som i avhandlingen kallas 
gummibandspedagogik. Lärarnas val av metoder och det individcentrerade 
förhållningssättet är medvetna strategier i arbetet med programmål och kursinnehåll. 
Karaktärsämnenas innehåll beskrivs som personlighetsutvecklande och är det som 
tillsammans med lärarnas individcentrerade förhållningssätt bestämmer lärarnas 
handlande. Lärarnas egen personlighet är det främsta redskapet i arbetet med barn- och 
fritidsprogrammets elever. Arbetet är klart relationsinriktat och mänskliga relationer är 
en del av kunskapsinnehållet. 24 
 

Lemar tar även upp diskursbegreppet, vilket betonar språkets betydelse för skapandet av 
den sociala verkligheten. Att kunna något är att behärska en kommunikativ praktik,  

                                                 
 
22 Lemar, S. (2001) Kaoskompetens och gummibandspedagogik. En studie av 
    karaktärsämneslärare i en  decentraliserad gymnasieorganisation. (Akademisk avhandling) Umeå:  
    Umeå universitet 
23 Lemar, (2001) 
24 Lemar, (2001) 
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som också innehåller någon form av fysisk verksamhet. Lemar hänvisar till Roger Säljö. 
Han beskriver diskursen som kittet mellan kommunikation, tänkande och handling och 
menar att det är diskursen som formar den sociala praktiken.25 Trots politiska ambitioner 
att öka jämställdhet mellan kvinnor och män kan sociala praktiker inom skolan verka i  
motsatt riktning. Lemar beskriver barn- och fritidsprogrammet som en ”kvinnlig 
diskurs”. Programmets innehåll, lärargruppens sammansättning, utbildningens historia 
och det förhållningssätt som präglar arbetet har kvinnliga förtecken. Genus påverkar 
lärarnas arbete samtidigt som lärarna själva bidrar till att skapa genus. En av Lemars 
forskningsfrågor berör hur barn- och fritidslärarnas identitet skapas. Hon menar att 
skolan som diskurs styr hur praktiken utformas, vad lärarna tänker och säger om sitt 
arbete men också lärarnas identitet. Om en grupp styrs av en viss diskurs kommer de 
också att få en gemensam professionell identitet. Det gäller i stor utsträckning lärarna på 
barn- och fritidsprogrammet.  
 
Bli vuxen i arbetarstad 
Kerstin Johansson (2003) har gjort ett etnografiskt inspirerat fältarbete, där hon under 
fem år lärt känna fem ungdomar, som hon kallar ”arbetarstadens barnbarn”. Miljön är 
sent 1900-tal i Norrköping, en tid som präglas av industrinedläggelse och arbetslöshet. 
Hon anknyter till sociologisk forskning kring ungdomar, som hon beskriver som en av 
de samhällsgrupper vars levnadsförhållanden utvecklades mest negativt under 1990-
talskrisen.26 I sin avhandling, Bli vuxen i arbetarstad, beskriver hon deras 
vuxenblivande. Under de fem åren avslutade ungdomarna sin gymnasieutbildning på 
barn- och fritidsprogrammet och fick också de första erfarenheterna på 
arbetsmarknaden. Studien har underrubriken Fem ungdomar berättar om skola, arbete 
och det egna livet och påvisar hur ett samhälle, dess institutioner och kultur sätter 
gränser och skapar möjligheter för ungdomar. Deras förväntningar på stöd från 
samhället är begränsade. Johansson menar att ungdomarna i studien är bärare och 
”bevarare” av sin arbetarklasskultur.27 Ungdomarnas klasstillhörighet är en del i deras 
vuxenblivande då det gäller utbildnings- och yrkeskarriär och deras gymnasieval har stor 
betydelse för deras framtida klasstillhörighet. En av de fem ungdomarna i 
undersökningen gjorde medvetna val för att bryta den inslagna karriärvägen. Han valde 
behörighetsgivande kurser på gymnasiet och efter sin militärtjänstgöring började han 
studera på högskola.28 
 
I en klass för sig   
Under läsåret 1999-2000 följde socialantropologen Fanny Ambjörnsson, (2004) två 
gymnasieklasser i en Stockholmsförort. De båda klasserna tillhörde barn- och 
fritidsprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet. I sin avhandling, I en klass för 
sig – Genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer, beskriver hon barn- och 
fritidsprogrammet som ett gymnasieprogram med arbetarklasstämpel medan eleverna 
på samhällsvetenskapsprogrammet i stor utsträckning har en uppväxt i 
medelklasshem.29 Avsikten var att studera hur unga tjejer skapar femininitet i relation 
till klass och sexualitet. Hon menar att unga tjejer både upprätthåller och utmanar 

                                                 
 
25 Lemar, (2001) 
26 Johansson, K. (2003). Bli vuxen i arbetarstad. Linköping: Linköpings universitet 
27 Johansson, (2003) 
28 Johansson, (2003) 
29 Ambjörnsson, F. (2004). I en klass för sig. Genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer. 
    Stockholm: Ordfront 
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föreställningen om den ”normala” tjejen. Ambjörnsson fann att de ungas skapande av 
femininitet såg olika ut i de båda klasserna. Tjejerna på barn- och fritidsprogrammet 
tänjde mer på gränser och var mer utåtagerande än tjejerna på samhällsvetenskapliga 
programmet. Ambjörnsson menar, att den medelklassfemininitet hon fann på 
samhällsvetenskapliga programmet med stor sannolikhet ger högre status men därmed 
inte nödvändigtvis större svängrum som kvinna.  
 
Skolverkets utvärdering av barn- och fritidsprogrammet 
Som ett led i den kontinuerliga översynen av gymnasieskolan utförde skolverket en 
utvärdering i slutet av 1990-talet. Barn- och fritidsprogrammet fanns med bland de 
program som utvärderades 1997.30 Det övergripande syftet var att få information om hur 
gymnasieskolan klarar att nå de nationellt uppställda målen. Dessutom ville man se 
vilka konsekvenser införandet av den treåriga, kursutformade gymnasieskolan fått för 
elever med funktionshinder, studiesvårigheter och lågt studieintresse. 
  
En grundläggande fråga handlade om möjligheterna för alla elever att fullfölja sin 
gymnasieutbildning. Dessutom insamlades uppgifter om vilka kunskaper eleverna har 
när de slutar sin utbildning. En frågeställning knöt an till begreppet modernitet. 
Skolverket ville veta om programmet pekar framåt mot ett modernt arbetsliv, eller om 
utbildningen reproducerar gamla yrkesroller och ett föråldrat synsätt på kunskap och 
lärande. Utvärderingen byggde på både kvalitativa och kvantitativa studier utförda på 
slumpmässigt utvalda skolor i landet. Då det gäller barn- och fritidsprogrammet deltog 
åtta skolor med sammanlagt 903 elever i studien.31 
 

Skolverket framhåller att barn- och fritidsprogrammet svarar mot ett behov för de elever 
som inte är säkra på sitt programval och inte kan tänka sig ett helt teoretiskt program. 
Många ser det som ett alternativ till det samhällsvetenskapliga programmet. Mest 
populärt var programmet under åren 1994 och 1995. Därefter har intresset dalat något. 
Betygsstatistiken visar att elever som söker barn- och fritidsprogrammet har låga 
genomsnittsbetyg från grundskolan. Avgångsbetygen från gymnasiet tre år senare låg 
också under riksgenomsnittet. Medelpoängen var dock högre än flera övriga program 
med yrkesämnen. När det gäller kursprov i svenska och engelska verkade eleverna på 
barn- och fritidsprogrammet klarat sig bra jämfört med övriga program med 
yrkesämnen.32  
 

Skolverket framhåller att elevgruppen är mycket heterogen. Det finns många 
målinriktade och motiverade elever men också lågmotiverade med obestämda 
utbildningsmål. Flera lärare som deltog i utvärderingen framhåller att programmet får 
allt fler skoltrötta, svagpresterande elever och många elever med sociala problem. 
Lärarna får ägna stor tid åt elevernas socialisation och att motivera elever att över huvud 
taget komma till skolan. Könsfördelningen i klasserna har blivit bättre, men dominansen 
av flickor är fortfarande tydlig.33  
 

Skolverket berör också arbetssättet. Skolledarna ser ofta barn- och fritidsprogrammet 
som en föregångare när det gäller ett elevcentrerat arbetssätt. Det finns en genomgående 
tendens att använda elevaktiva arbetssätt och många har ambitionen att arbeta 
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projektinriktat och problemorienterat. Det fanns vissa skolledare som framhöll arbetet 
på barn- och fritidsprogrammet som skolans ”utvecklingsfront”. För karaktärsämnes-
lärarna är samverkan något naturligt. Kärnämneslärarna är ofta knutna till flera program 
och har av schematekniska skäl svårare att delta i arbetslag och ämnesövergripande 
arbete.34  
 

Utvärderingen visar att den arbetsplatsförlagda utbildningen (APU) är den del av 
utbildningen som eleverna framför allt uppskattar. Den fungerar särskilt bra inom 
förskolan, där det vanligtvis finns platser att tillgå. Skolverket betonar dock, att det finns 
en potential inom den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen som ännu ej utnyttjas 
helt och att det fortfarande finns mycket att utveckla, då det gäller samarbetet mellan 
skola och arbetsplatser. Fritids- och kulturområdena nämns som exempel. Skolverket 
betonar att en väl fungerande handledarutbildning är en förutsättning för att APU:n ska 
få en god kvalitet, men konstaterar att den på många platser saknas helt eller endast har 
formen av information.35 
 

Alla grupper som intervjuades vid utvärderingen understryker programmets låga status. 
Den varierar dock mellan de olika skolorna. Skolverket drar slutsatsen att statusen kan 
påverkas av hur man organiserar utbildningen. Många hävdar att programmets namn är 
problematiskt och påverkar dess status. Det återspeglar inte innehållet. Därför ges 
förslag på alternativa namn som pedagogiska programmet, fritidsvetenskapliga 
programmet eller beteendevetenskapliga programmet.  
 
Välfärd och skola 
På uppdrag av kommittén Välfärdsbokslut har en forskargrupp vid Uppsala universitet 
under ledning av Donald Broady redogjort för olika utvecklingstendenser då det gäller 
skolsektorn på 1990-talet.36 Exempel på problemområden som beskrivs är skolans 
differentiering och olika sociala gruppers strategier för att utnyttja skolsystemet. Allt 
detta redovisas i kapitlet Välfärd och skola (2000).  
 

Avsikten med 1991 års gymnasiereform var att skapa en organisatoriskt sammanhållen 
gymnasieskola där alla program med undantag för det individuella programmet skulle 
ge högskolebehörighet. En gymnasieskola för alla skulle skapas och klyftan mellan 
praktisk och teoretisk utbildning minskas. Reformen medförde framför allt förändringar 
för de yrkesinriktade utbildningarna. Forskargruppen lyfter fram barn- och 
fritidsprogrammet som ett exempel på en yrkesförberedande utbildning, där de allmänna 
teoretiska ämnena har fått en mer framskjuten plats och de teoretiska kraven har höjts 
både då det gäller de obligatoriska kärnämnena och karaktärsämnena. Utbildningen 
präglas mer än tidigare av abstrakt och teoretiskt tänkande. Det har medfört att 
kunskapsluckorna hos de svagpresterande eleverna blivit tydliga. Forskargruppen 
framhåller att barn- och fritidsprogrammet är ett av de yrkesförberedande program dit 
skoltrötta och skolomotiverade flickor söker sig.  
 

Utvecklingen inom barn- och fritidsprogrammet har gått från ett vård- och 
omvårdnadsinriktat till ett pedagogiskt förhållningssätt och praktisk kunskap har fått stå 
tillbaka för ett mer teoretiskt och reflekterande synsätt. Svårigheter med såväl kärn- och 
karaktärsämnen har fått en växande skara elever att avbryta studierna och flytta över till 
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det individuella programmet.37 Den nya gymnasieskolan har inneburit en ökad 
teoretisering, som gör att det idag inte existerar någon traditionell yrkesutbildning. Det 
resulterar i utslagning, eftersom skolan inte har något annat att erbjuda än skola, hävdar 
forskarna.38  
 

Könsfördelningen på de olika gymnasieprogrammen är också ett av områdena som 
forskargruppen studerat. De framhåller att de studieförberedande programmen uppvisar 
en jämnare könsfördelning än de yrkesförberedande utbildningarna. Där framträder 
klyftan mellan könen tydligt. Vissa av de yrkesförberedande programmen domineras av 
pojkar medan andra domineras av flickor.39  
 

Avsikten med gymnasiereformen 1991 var att skapa en gymnasieskola för alla. Det 
lyckades så till vida att 98 % av grundskoleeleverna går vidare till gymnasiet, men 
forskarna framhåller att de sociala skillnaderna i skolan har ökat. På individuella 
programmet samlas de elever som inte lyckats i grundskolan. Eleverna på de 
yrkesinriktade gymnasieprogrammen går sällan vidare till högskolestudier eftersom 
högskolorna ställer högre antagningskrav än allmän behörighet. Inom de 
studieförberedande programmen finns en social snedrekrytering. Det naturvetenskapliga 
programmet har växt kraftigt i storlek och stärkt sin ställning som en utbildning för 
elever med högsta grundskolebetygen. Tillsammans med samhällsvetenskapliga 
programmets internationella inriktning bildar det naturvetenskapliga programmets 
naturvetenskapliga gren en plantskola för den starkare gruppen i samhället. Det 
samhällsvetenskapliga programmet är nu heterogent i större utsträckning än tidigare och 
omfattar elever som tidigare sökte sig till tvååriga yrkesförberedande utbildningar. 
Många av dessa förbereder sig inte för fortsatta studier. Generellt sett har de två 
studieförberedande programmen expanderat och de övriga minskat.40 
  

Jämsides med naturvetenskapliga programmet och samhällsvetenskapliga programmets 
internationella inriktning har friskolorna och vissa profilerade utbildningar vid 
kommunala gymnasieskolor blivit attraktiva alternativ. Enligt forskarna är det de 
starkare grupperna som vunnit på den ökade variationen inom skolväsendet. Det är de 
som har förmågan att orientera sig i skolväsendets landskap och med möjlighet att välja 
utbildningsvägar. Forskarna hävdar att det finns en skillnad mellan vad gruppen med 
skolkapital och gruppen med ekonomiskt kapital väljer för skola. Gruppen med ett 
större mått av skolkapital har en tendens att välja profilerade alternativ inom de 
kommunala skolorna medan de som tillhör gruppen med ekonomiskt kapital i större 
utsträckning väljer friskolor.41 
 

Kunskap och lärande 
 

I en verksamhet med utbildning som huvudsyfte utgår dessa aktiviteter ifrån antaganden 
om hur lärande går till och hur kunskaper är beskaffade. Dessa antaganden ligger till 
grund för hur lärandesituationen organiseras. I detta avsnitt sammanfattar jag några 
teorier som rör kunskap och lärande. Det är ett urval av teorier med relevans för studiens 
syfte. 
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Inledningsvis redogör jag kortfattat för några olika utbildningsfilosofier som vi ofta hör 
talas om i utbildningspolitiska sammanhang. De första filosofierna jag tar upp är 
essentialism, perennalism, progressivism och rekonstruktionism (rekonstruktivism). 
Dessa utbildningsfilosofier omfattar viktiga frågor som utgör grund för all pedagogisk 
verksamhet. Det är frågor som handlar om pedagogikens uppgift och om skolan ska vara 
kuturreproducerande eller kulturförändrande. I skolan möts dessa inriktningar, och 
dominerar verksamheten under olika perioder.42 Jag redogör också kortfatta för de tre 
kunskapsformerna vetande, kunnande och klokhet. Dessa återfinns i dagens 
skoldiskussion och i debatten kring GY 09. 43 Slutligen beskriver jag kortfattat några 
teorier som ligger till grund för hur vi ser på kunskap och lärande. I detta avsnitt har jag 
valt att inte skilja på synen på lärande och synen på kunskap eftersom de är starkt 
kopplade till varandra. Hur vi organiserar lärandet är beroende på den bakomliggande 
kunskapssynen. Omvänt gäller att den grundläggande kunskapssynen styr handlingarna i 
lärandesituationen. De olika lärteorierna kan till viss del kopplas till de olika 
utbildningsfilosofierna.44  
 
Utbildningsfilosofier 
Essentialism är den kunskapsteoretiska inriktning som menar att det som människan 
begreppsliggör finns i sig själv och existerar innan människan har skapat begreppet. 
Skolans verksamhet ska baseras på vetenskapligt ärvda och prövade kunskaper. De olika 
läroämnena är delar av generationers samlade erfarenheter och det krävs lång 
systematisk utbildning för att tillägna sig detta kulturarv. Inom essentialismen värderas 
traditionella undervisningsmetoder, lärarens auktoritet och ämneskunnande. Det är 
läraren som förmedlar kunskap och initiativet ligger hos läraren, inte eleven. Lärandet 
innebär hårt arbete och ansträngning.45  
 

Perennialism står för det klassiska bildningsidealet. Man har uppfattningen att det finns 
bestående värden och sanningar och att människan och naturen är sig lika oberoende av 
tid och rum. Specifikt för människan är hennes förmåga att handla och resonera 
förnuftigt, hon är fri och bär ansvar för sina handlingar. Utbildning är en förberedelse 
för livet och har som uppgift att lyfta fram bestående sanningar och värden.46 
 

Progressivism har eleven som helhet i fokus. Barnet är av naturen nyfiket och vill lära. 
Det måste skolan ta fasta på och erbjuda en aktiv utbildning som möter elevens behov. 
Inpräglandet av ämneskunskaper ersätts av problemlösning. Utbildning är inte en 
förberedelse för livet utan det är livet självt. Läraren är rådgivare som vägleder eleven i 
sin planering och fungerar som en samarbetspartner i elevens lärandeprocess. Skolan 
ska vara demokratisk och eleven är delaktig i de beslut som rör utbildningen. Utbildning 
ska anpassas till den samhälleliga utvecklingens krav och samtidigt utveckla 
demokrati.47 
 

Det kanske viktigaste kännetecknet för den progressiva pedagogiken är att den ser 
utbildning som ett instrument för samhällsutveckling. Progressivismen är nära knuten 
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till John Dewey som betonade att utbildning är en grundläggande metod för sociala 
framsteg. Samverkan i grupp är den självklara arbetsformen i skolan eftersom individen 
utvecklas genom aktivt samspel med omgivningen.48 Han är en klar förespråkade av 
aktivitetspedagogik där individens intresse och egen aktivitet är utgångspunkten. Att 
arbeta med projekt är ett arbetssätt som hör hemma inom progressivismen. Läraren 
bistår eleverna under projektets olika faser som består av problemformulering, 
planering, genomförande och utvärdering. Att lära sig lösa problem är en bättre 
framtidsberedskap än förmågan att redogöra för innehållet i ett ämne.49 
 

Rekonstruktionism utvecklades ur progressivismen och har fokus på kultur och samhälle 
som man anser är i behov av rekonstruktion och förnyelse. Här skiljer den sig från 
progressivismen som är inriktad på den enskilde individen. Rekonstruktionismen ser 
utbildning som ett redskap för samhällsplanering. Utbildning ska vara framtidsinriktad 
och arbeta för samhällsförbättring. 50 Lärarnas uppgift är att påverka eleverna och måste 
alltid ha framtiden i fokus och arbetet i skolan ska relateras till bestämda mål för 
samhällsutvecklingen. Samverkan och grupparbete är nödvändiga inslag i förberedelsen 
för det sociala liv eleverna kommer att möta utanför skolan. I skolan måste eleven få 
träna och utveckla sitt kritiska tänkande, vilket ses som en nödvändig förmåga i det 
framtida samhället.51   
 

Bernt Gustavsson (2002) gör samma indelning av kunskap som Aristoteles gjorde. Han 
talar om vetande, kunnande och klokhet. Denna indelning utgår från att olika former av 
kunskap i huvudsak är knutna till olika verksamheter. De kompletterar och berikar 
varandra. 52 
 

Vetande (episteme) är kunskap förbunden med vetenskap. Det står för den säkra och 
objektiva kunskapen som kan bevisas. De kvantitativa vetenskaperna stödjer sig på 
beräkningar och mätningar. Till dessa säkra vetenskaper hör naturvetenskapen och till 
viss del samhällsvetenskapen.   
 

Man kan säga att vetenskaplig kunskap består av teori, metod och empiri. Förklaringen 
är också något väsentligt i den vetenskapliga traditionen. Ett komplement till 
förklaringen är förståelse. Det innebär att man kan leva sig in i en annan människa och i 
ett socialt sammanhang. När man förstår har man gjort kunskapen till sin personliga. 
Förståelse sker på olika plan. Insikt är förståelse på ett djupare plan. Att veta skulle 
kunna innebära att man både kan förklara och förstå. 
 

Vetenskaplig kunskap anses vara objektiv. Det ställs både sannings- och beviskrav. Den 
ska vara sanning, vilket innebär att den ska överensstämma med verkligheten och anses 
vara sann så länge något annat inte bevisats. I viss mening anses även vetandet vara 
subjektivt eftersom det bärs av människan. Numera talar vi ofta om en kunskapsform 
där vi ser kunskap som något vi gör i ett visst socialt sammanhang.53 
 

Kunnande (techne) är den form av kunskap som hör ihop med skapande och 
framställning av olika produkter. Detta är praktisk kunskap men utesluter inte teori. Den 
hör istället nära samman med teori. Att praktiskt skapa och att samtidigt reflektera kring 
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det som skapas hör ihop. För att förstå vad yrkeskunnande är använder vi ibland 
begreppet tyst kunskap. Det är kunskap vi förvärvat genom långvarig erfarenhet. Olika 
verksamheter är förknippade med olika former av kunskap och det finns kunskaper som 
vi sällan beskriver. Kunskapen är tyst så till vida att den inte uttalas men är förutsättning 
för det synliga resultatet. Det är bara en del av vår kunskap som står i fokus medan en 
del utgör en tyst bakgrund. Genom reflektion kan man få syn på den egna verksamheten. 
Det som sällan sägs med ord blir formulerat och den tysta kunskapen blir 
professionalism, en medveten yrkeskunskap.54 
 

Praktisk klokhet (fronesis) kan beskrivas som förmågan att tillämpa sina kunskaper i 
den enskilda situationen. Det rör sig om handlingar vi utför i mellanmänskliga 
förhållanden. Praktisk klokhet innebär att vi handlar på ett sätt som skapar bättre 
mänskliga förhållanden. Syftet och medlen går inte att skilja åt. I detta finns både en 
etisk och politisk dimension. Klokheten kräver att vi arbetar för det goda och det gör vi 
för att förbättra den sociala gemenskap vi befinner oss i. För att klara detta, att göra rätt 
sak vid rätt tillfälle och på rätt sätt, krävs ett gott omdöme. 55 
 
Några olika sätt att se lärande och kunskap 
Den tyske pedagogen och filosofen Friedrich Fröbel (1782-1852) anses vara 
barnträdgårdarnas skapare. År 1837 startade han den första kindergarten. Den riktade sig 
till barn i åldern före skolåldern. Han menade att barnträdgården skulle vara ett 
komplement till hemmet. En förutsättning var dock att barnet på institutionen möttes av 
en väl genomtänkt pedagogisk verksamhet. Fröbel hävdade att barndomen är den mest 
betydelsefulla perioden i människans liv och att en medveten pedagogisk fostran bör 
sättas in före sju års ålder. Då grundläggs karaktären och umgänget med det lilla barnet 
måste ske med stor känsla och insikt. Han bar en folkbildningstanke och ville reformera 
hemmen och skapa förutsättningar för en bättre barndom. Det i sin tur skulle bidra till 
att barnen skulle växa upp till harmoniska och lyckliga människor, vilket i 
förlängningen borde påverka hela mänskligheten och göra den ädlare och lyckligare. En 
grundläggande tanke var att alla barn skulle få ta del av barnträdgårdens verksamhet, 
alltså inte bara de välbeställda. 56 
 

Fröbel såg samspelet med omvärlden som en nödvändighet för barnets utveckling. Han 
betonade lekens betydelse och ansåg att barnet har en medfödd verksamhetslust, ett inre 
behov av att leka. Med leken i centrum skulle barnen utvecklas till fria människor. Alla 
föräldrar och ledare uppmanades att vårda och värna om barnens lek. Han utvecklade 
lekgåvorna, ett speciellt pedagogiskt lekmaterial anpassat till barnets utvecklingsnivå. 
Bollen var den första gåvan, som med sin form sågs som en symbol för universell enhet. 
Den andra gåvan bestod av grundläggande geometriska figurer, en kub, cylinder och ett 
klot tillverkade i trä. Leken med former och gestalter skulle hjälpa barnet att förstå sin 
omvärld. Fröbel betonade att lek med olika former skulle hjälpa barnet att förstå sin 
omvärld. Lekgåvorna, tjugo till antalet, var avsedda att användas i dialog med vuxna 
och fanns i svenska daghem och förskolor ända in på 1960-talet. Aktiviteten byggde på 
barnens medfödda verksamhetslust och krävde inte påkostade leksaker. Barnen fick lära 
sig att själva tillverka leksaker av enkelt material. 57   
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I kindergarten arbetade man med s.k. arbetsmedelpunkt. Det var ett övergripande ämne, 
ett tema som man ägnade sig åt under en längre tid. Temat hämtades från barnets 
närmaste omgivning och byggde på barnens egna upplevelser. Det kunde handla om 
årstider, husdjur eller ett yrke.58 Umgänget med naturen ansågs särskilt viktigt. Varje 
barnträdgård hade sin egen trädgård som utgjorde en viktig del i den praktiska 
verksamheten. Trädgården bildade också det symboliska ramverket, inom vilket barnet 
utvecklades. Barnet sågs som en ömtålig planta med anlag som utvecklas under rätt 
skötsel. Det är en viktig del i Fröbels syn på barnet och dess utveckling. Hans teori 
skulle kunna betecknas som en aktiv mognadsteori.59  
 

Fröbel betonade också familjens betydelse för barnen och menade, att familjen gynnades 
av att barnen fick gå till barnträdgårdar och där möta kvinnlig, väl utbildad personal. 
Fröbel talade om människofostran, som han ansåg måste starta tidigt. Han hade en för 
sin tid typisk kvinnosyn och menade att kvinnorna hade en speciellt viktig uppgift i att 
ta hand om barnen. Det gällde inte bara mammorna utan även andra som utbildade sig 
inom området. Han betonade det kvinnliga sinnelaget som han ansåg hade en naturlig 
anknytning till barnens omvårdnad.60  
 

Fröbel ville att barnträdgården skulle vara en övningsplats för dem som utbildade sig 
inom barnomsorg. På Fröbels Bildungsanstalt utbildades Kindermädchen, vilket 
motsvarade barnsköterskeutbildning för spädbarn. Denna utbildning kunde utvidgas till 
att omfatta barn upp till skolåldern. Den svenska motsvarigheten till detta yrke var 
barnuppfostrarinna. Den tredje kursen var utbildning till Kindergartenledarinna. Denna 
beteckning användes även i Sverige fram till 1915, då den ändrades till 
barnträdgårdsledarinna. Benämningen ledarinna markerade att personalen inte var 
lärare.61  
 

Barnträdgårdsrörelsen i Sverige har sina rötter i den tyska Fröbeltraditionen och det var 
den borgerliga kvinnorörelsen som tolkade och spred det fröbelska arvet. Även den 
svenska verksamheten kallades till en början kindergarten, en beteckning som liksom 
kindergartenledarinna användes fram till 1915. 
 

Fröbels idéer räknas till de reformpedagogiska strömningarna som gjorde sig gällande i 
Europa på 1800-talet och som kan betraktas som föregångare till progressivismen. 
Denna reformpedagogik var som regel borgarskapets individinriktade pedagogik även 
om det inte klart uttalades.62 Inom de reformpedagogiska strömningarna fanns många 
inriktningar. Gemensamt för deras idéer var en protest mot den etablerade uppfostran 
och dess metoder. Det enskilda barnet sattes i centrum på ett helt annat sätt än tidigare.  
 

Behaviorismens förgrundsgestalter är Ivan Pavlov och Burrhus Fredric Skinner. 
Grundtankarna i denna inriktning dominerade den pedagogiska diskussionen fram till 
1960-talet och har fortfarande stort inflytande över undervisningen. Människan blir det 
omgivningen gör henne till och inlärning ses som en förändring av yttre observerbara 
beteenden. Företeelser som har att göra med tänkande, reflektion och mentala förlopp 
existerar inte eller är i varje fall inget som behavioristerna med sitt krav på 
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observerbarhet vill säga något om. De pedagogiska konsekvenserna är att stoffet måste 
delas upp i små väl avvägda steg i successivt stigande svårighetsgrad, där förstärkning 
utgår vid rätt svar. Det innebär en ganska hårt styrd skola där mål och innehåll till 
största delen bestäms av läraren eller av läromedlen. Undervisningsmodellen kan 
betecknas som förmedlingspedagogik, där den passive eleven lär in det läraren lär ut. 
Påverkansriktningen går från lärare till elev eller från läraren via läromedlet till eleven. 
 

Under 1970-talet kom utbildningsteknologin med programmerad undervisning och 
inlärningsstudion, vars grundidé finns i det behavioristiska tänkandet. Genom sina krav 
på observerbarhet och objektivitet har behaviorismen en nära vetenskaplig samhörighet 
med positivismen. Sedan slutet av 1960-talet har positivismen ifrågasatts som grund för 
humanistiska vetenskaper med motiveringen att vetenskaper som berör mänskligt 
handlande och tänkande inte kan utgå från samma tekniska kunskapsintresse som 
naturvetenskaperna.63  
 

Det kognitivistiska synsättet började växa fram på 50- och 60-talet. Den betonade 
människans tänkande och det var detta som blev föremål för forskning. Det finns flera 
olika inriktningar inom kognitivismen. Den gemensamma utgångspunkten är intresset 
att förstå människans tänkande och andra mentala processer. Begreppen som användes 
var klart inspirerade av datorteknologin och människan sågs som en informations-
behandlande varelse. Säljö skriver: 
 

Man uppfattade hjärna som en ”processor” och 
talade om att människor ”inhämtade” och 
”behandlade” information, ”lagrade” och ”sökte”  
information i ”minnet” och hade en uppsättning 
”minnessystem”… 64  

 

Det bedrevs mycket forskning då det gällde problemlösning, beslutsfattande, 
riskbedömning, minnespsykologi och perception, men intresset för hur tänkandet gick 
till i sociala sammanhang var man ointresserad av. Sociala och kulturella skillnader i 
människors föreställningsvärldar undveks konsekvent.65  
 

Den schweiziske psykologen Jean Piaget hör hemma inom kognitivismen men också 
inom det nedan beskrivna konstruktivistiska synsättet. Piaget beskriver sig själv som 
kunskapsforskare och har haft och har fortfarande stort inflytande på undervisningen i 
skolan. Mycket av det vi idag anser som självklart då det gäller undervisning och barns 
tänkande bygger på Piagets teorier. För att förstå hur kunskaper uppkommer studerade 
han barn och utvecklingen av deras tänkande. Han har beskrivit hur människan skapar 
kunskap i samspel med omgivningen och menar att kunskap utvecklas stegvis. Barn 
genomgår vissa lagbundna stadier av utveckling i sitt tänkande och har olika sätt att 
skapa sin kunskap på beroende på vilken ålder barnet befinner sig i. Detta i sin tur beror 
på att hjärnan förändras i takt med att barnet mognar.66 Grundläggande i Piagets teorier 
är att individen själv är aktiv i lärprocessen. Utvecklingen förutsätter också en tilltro till 
barnet och ett samspel mellan barnet och omgivningen. Det är Piagets teorier som ligger 
till grund för dialogpedagogiken, där både lärare och elev är aktiva parter i 
undervisningsprocessen och kunskapen i sig är objektet. Det placerar kognitivismen 
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inom den progressiva utbildningsfilosofin. Precis som i behaviorismen ses kunskap som 
given och absolut. I båda skolorna används gärna beteckning ”inlärning” med betoning 
på in.67 Piaget har även haft stor betydelse för det konstruktivistiska synsättet. Genom att 
studera barns tänkande kunde Piaget dra slutsatser om hur kunskap kommer till. Han 
ansåg att kunskap skapas genom människans egna fysiska och mentala handlingar vilket 
är en central uppfattning inom konstruktivismen. Lärandet ses som en meningsskapande 
aktivitet. Den som lär skapar och äger sin egen kunskap. Individen tolkar verkligheten 
med utgångspunkt i sina erfarenheter och den befintliga kunskapen integreras med den 
nya.68 
 

Man skiljer mellan individualistisk och social konstruktivism.69 Den individuella 
konstruktivismen också kallad radikal konstruktivism är kognitivt orienterad. Kunskap 
konstrueras från våra erfarenheter. Kunskap behöver inte vara ”sann” men dock 
begriplig och passa våra kognitiva erfarenheter. Läraren ser sig som handledare som 
anordnar inlärningstillfällen eller problemsituationer. Elevens tidigare kunskaper 
aktualiseras och med dessa som utgångspunkt går eleven vidare. 

 

De som företräder den sociala konstruktivismen stöder sig på Lev Vygotskij och menar 
att det vi lär oss är konstruerat av oss men inte enbart som individer utan även som 
kollektiv. Det sociala föregår det individuella och den verklighet vi upplever är en social 
konstruktion. Genom samspel med omgivningen försöker individen skapa förståelse för 
det sammanhang individen ingår i. Människan tillägnar sig olika sätt att se på 
verkligheten genom att själv delta i olika praktiker.70  
 

I lärandet spelar språket en central roll som redskap för tänkande och problemlösning. 
Kunskap skapas i ett komplext samspel mellan tanke, handling och språk, vilket framgår 
i följande citat.  
 

 Språkets struktur representerar på intet vis en enkel 
avspegling av tankens struktur. Därför kan man inte 
heller bara hänga språket på tanken som en 
färdigsydd klädnad. Språket fungerar inte som 
uttryck för den färdiga tanken. En tanke som 
omsätts i språk omstruktureras och förändras. 
Tanken uttrycks inte i ordet - den försiggår ordet. 71  

 

Eleven är inte en tom kruka som ska fyllas med innehåll och kunskap är inte något 
statiskt som kan överföras från lärare till elev, utan den byggs upp i samspel mellan 
individer, i social interaktion. Inom konstruktivismen ses lärandet som en aktiv process 
där nya idéer och begrepp konstrueras. Utgångsläget är den kunskap eleven redan har. 
Kunskapen byggs genom att vi integrerar vår befintliga kunskap med den nya. Den 
gamla kunskapen får ny innebörd i ljuset av den nya. Klassrummet kan vara en plats där 
eleven kollektivt konstruerar sin kunskap. 
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Det konstruktiva synsättet hör hemma inom progressivismen och har under de senaste 
decennierna haft stort inflytande över undervisningen i den svenska skolan. Elevernas 
aktiva roll betonas och läraren har en handledande roll. Utgångspunkten är att ingen kan 
lära någon något. Det är individerna som lär sig själva.72 Mycket av det som 
kännetecknar det konstruktivistiska synsättet återfinns även inom rekonstruktivismen 

som betonar skolans roll i ett kulturell och socialt reformarbete. 73 
 

Lärande finns med i all mänsklig verksamhet och kan inte kopplas till bestämda 
arrangemang som skola och undervisning. Klassrummet som inlärningsmiljö och är en 
naturlig del av en större sociokulturell gemenskap. Det är ett antagande inom det 
sociokulturella perspektivet, vars främste svenske förespråkare är Roger Säljö. Det sätt 
vi lär oss på är beroende av i vilka kulturella omständigheter vi lever. Han hävdar, att 
hur människor lär är beroende av hur omgivningen ser ut, vilka resurser som erbjuds 
och vilka krav som ställs. De kulturella omständigheter vi lever i spelar en viktig roll 
och det finns ett ömsesidigt beroende mellan sociala och individuella processer, 
samtidig som tolkningshorisonten vidgas mot det kulturella och historiska. Samspelet 
mellan kollektiv och individ är i fokus och en central fråga är: Hur återskapas den 
kollektiva kunskapen och vilka delar av den kollektiva kunskapen kommer den enskilde 
individen att behärska?74 Det finns ingen entydig konstruktivistisk och sociokulturell 
inlärningsteori. Det handlar om olika sätt att närma sig lärandet. Centrala 
utgångspunkter är att lärandet är en aktiv och situationsbunden process. Kunskap 
konstrueras i samspel och språket spelar en avgörande roll. Vanliga arbetssätt är 
temastudier och projektarbete.  
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METOD 

 

Denna metoddel inleds med några metodologiska överväganden. Eftersom studien har 
en kvalitativ ansats och är hermeneutiskt inspirerad följer därefter en kort redogörelse av 
de mest grundläggande dragen inom hermeneutiken. Vidare redogör jag för studiens 
olika källor, hur urvalet skett då det gäller intervjupersoner och texter, intervjuernas 
genomförande samt tillvägagångssättet vid tolknings- och analysarbetet. Avslutningsvis 
gör jag några etiska överväganden samt diskuterar studien ur några trovärdighetskriterier 
som vanligen används inom historieforskning. 
 
Metodologiska överväganden 

 

En forskares kunskapsintresse styr forskningsperspektiv och metod och det råder ett 
ömsesidigt påverkansförhållande mellan forskningsproblem och forskningsstrategi. Med 
mitt forskningsproblem i fokus är det naturligt att välja en kvalitativ ansats. Barn- och 
fritidsprogrammet är mitt forskningsfält och det centrala för mig är att på ett fördjupat 
sätt beskriva hur utbildningen vuxit fram. För att få denna förståelse anser jag det 
meningsfullt att lyssna till vad människor har att berätta, men också att tolka det som 
står skrivet om utbildningens utformande. 
 

Den kvalitativa metoden har till viss del sina rötter inom den hermeneutiska traditionen. 
Inom hermeneutiken läggs fokus på meningsinnehållet, vilket gör den kvalitativa 
metoden tolkande till sin karaktär. Kvalitativa metoder utmärks av subjektivitet, 
förståelse och närhet. Det är kännetecken som till viss del beskriver denna studie.75

 

 

Inom den kvalitativa forskningen finns en mångfald av metodologiska tillvägagångssätt 
som omfattar datainsamling som kvalitativ intervju, fokusgrupper och grundad teori. 
Tyngdpunkten läggs på informanternas uppfattning och tolkning av ett specifikt 
fenomen. Jag har i studien inspirerats av livshistorieforskning och muntlig historia (oral 
history). De två f.d. skolledarna berättar om sitt yrkesliv och i deras berättelser växer 
mönster fram som kan sättas in i ett socialt sammanhang. Muntlig historia kännetecknas 
av att intervjupersonerna reflekterar över vissa situationer i sitt liv och deras berättelser 
kombineras med andra informationskällor.76 Deras redogörelser tolkas och fogas 
samman med styrdokument och andra historiska källor. Berättelserna och texterna 
tolkas och allt sätts in i ett socialt och historiskt sammanhang. Utöver dessa djupgående 
intervjuer finns också tolkningen av de halvstrukturerade intervjuer samt de olika 
epokernas styrdokument. 
 

Min undersökningsdesign kan beskrivas som en fallstudie eftersom min studie är en 
ingående undersökning av barn- och fritidsprogrammets framväxt i Norrköping. Mina 
undersökningsmetoder är inte frikopplade från teorin och den kunskap som skapas i 
denna studie går inte att separera från min egen person som tolkare.77 Vid en fallstudie 
är det fallet som av egen kraft utgör det man är intresserad av. Forskarens mål är att 
belysa fallet och dess unika drag och sedan göra en teoretisk analys.78 Jag beskriver 
barn- och fritidsprogrammets framväxt i Norrköping. Utbildningen finns på många 
andra platser i landet men har där inte samma tradition. Vårdlinjens gren för omsorger 
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om barn och ungdom ses som barn- och fritidsprogrammets föregångare, men på flera 
platser startade utbildningen i och med den nya gymnasieorganisationen 1991. I 
Norrköping finns det en 100-årig tradition och det är i denna som kommunens barn- och 
fritidsprogram har sina rötter. På så sätt är barn- och fritidsprogrammet i Norrköping 
unikt. Mitt undersökningsfält är avgränsat till Norrköping och jag gör inga 
generaliseringar. De flesta av mina intervjuer är retrospektiva och jag studerar dokument 
gällande utbildningens olika epoker med syfte att synliggöra utvecklingstendenser i 
utbildningens framväxt.   
 
Hermeneutik 

 

Till en början syftade hermeneutiken till tolkning och förståelse av teologiska texter. 
Den som analyserar en text försöker få fram textens mening ur upphovsmannens 
perspektiv. För att förstå exempelvis en liknelse i Nya testamentet måste läsaren sätta 
sig in i den tidens föreställningsvärld. 
 

Hermeneutiken används som vetenskapsteoretiskt angreppssätt inom den kvalitativa 
forskningen då det gäller tolkning av texter och intervjumaterial. Enligt den 
hermeneutiska kunskapsteorin finns inga absoluta sanningar. Det gäller i stället att få en 
bred förståelse inom forskningsområdet med tolkning som främsta kunskapsform.79 
 

Tolknings- och förståelseprocessen kan jämföras med att lägga pussel.80 Pusslaren som 
till en början har en hög pusselbitar framför sig vet inte var han ska börja. Efter att ha 
plockat en stund bland bitarna börjar han sortera dem efter färg. Han provar sig fram 
och försöker foga dem samman. Så småningom börjar pusslaren att få reda bland 
bitarna. Stora fält ligger klara och olika helheter bildas. Helheten består av små 
pusselbitar som griper in i varandra. Medan pusslaren försöker sammanfoga delarna är 
han också sysselsatt med att tolka, förstå, omtolka och förstå ännu mer. Sakta växer 
pusselbildens slutbild fram.  
 

Det finns flera bitar i mitt pussel. Med utgångspunkt från min egen förförståelse om 
barn- och fritidsprogrammets historia påbörjade jag mitt arbete med att besöka 
Fröbelstugan och träffa representanter från Norrköpings Förskolehistoriska förening. 
Där fick jag information om hur Fröbelinstitutet startades. Jag fortsatte att läsa om 
systrarna Moberg och den första barnträdgårdsverksamheten i det material jag fann i 
Norrköpings Stadsarkiv. Där finns verksamhetsberättelser, prospekt till Fröbelinstitutets 
utbildningar, elevmatriklar, mängder av nedtecknade barnobservationer och en del av 
systrarna Mobergs personliga tillhörigheter. I ”Norrköpingsrummet” i Norrköpings 
stadsbibliotek fann jag böcker, foton och intressanta artiklar både om Fröbelinstitutet 
och Norrköpings yrkesskola. Den kartläggning av förskollärarutbildningens arkiv-
material som sammanställts i samarbete mellan Norrköpings stadsmuseum, Linköpings 
universitet och Norrköpings stadsarkiv gav en god överblick av materialet.81 Min 
förståelsehorisont förändrades och med den nya kunskapen som utgångspunkt förde jag 
samtal med kollegor och andra med erfarenhet av arbetet på Fröbelinstitutet eller någon 
annan del av mitt undersökningsområde. 
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Forskningsarbetet beskrivs ibland som en process som sker inom en cirkel. I den 
hermeneutiska cirkeln konstrueras kunskap genom dialektiska rörelser mellan del och 
helhet och med förförståelse som en förutsättning.82 Förståelsen utvecklas i ett 
historiskt sammanhang och man tolkar och förstår med hjälp av det som tidigare har 
hänt samtidigt som förståelsen föregriper framtiden. En annan bild som brukar 
användas inom den moderna hermeneutiken är en uppåtgående spiral. 
Forskningsprocessen är öppen både uppåt och nedåt och det finns ingen nollpunkt där 
processen startar. Forskaren befinner sig mitt i processen att försöka förstå ett fenomen. 
Det innebär ett alternerande mellan insamling och analys av data och tolkning. 
Förståelsehorisonten förändras i takt med att kunskapsprocessen förändras. Även 
spiralens svängningsvidd förändras eftersom förståelsen utvecklas mot större bredd och 
precisering. Under hela processen ifrågasätter och testar man alla sina tolkningar 83.  

I min förståelseprocess alternerade arbetet mellan insamling och analys av data och 
tolkning. Min förståelsehorisont förändrades under arbetets gång. De kunskaper jag fick 
genom samtal och studier i stadsarkivet och i ”Norrköpingsrummet” blev min nya 
förståelsehorisont, vilken i sin tur utgjorde den bas jag kunde utgå ifrån när jag 
studerade styrdokument samt genomförde och tolkade de övriga intervjuerna. Vid 
åtskilliga tillfällen kunde jag gå tillbaka och förstå ännu lite mer av det jag studerat 
tidigare. Spiralens spännvidd ökade allt eftersom min kunskap blev bredare. Den 
information jag fick försökte jag tolka och placera in i mitt hermeneutiska pussel. Sakta 
växte bilden fram. Med mitt syfte i fokus har jag försökt att komprimera och precisera 
min framställning. 
 
Urval 

 

Intervjupersoner 
För att få en så mångsidig bild som möjligt har jag hämtat information från olika håll. 
Jag har genomfört kvalitativa intervjuer med skolledare, lärare och barnskötare och 
elever på barn- och fritidsprogrammet. En av skolledarna var verksam när den tvååriga 
vårdlinjens gren för barna- och ungdomsvård startade 1971. Hennes arbete pågick fram 
till 1987 då hon efterträddes av den skolledare som var ansvarig för barn- och 
fritidsprogrammet fram till och med februari 2005. Jag valde dessa två skolledare, 
eftersom jag ser dem som viktiga personer för barn- och fritidsprogrammets utveckling i 
Norrköping. Jag har även intervjuat fyra lärare med lång erfarenhet av utbildningen, 
både på vårdlinjens gren för barna- och ungdomsvård, den treåriga försöksverksamheten 
och det nuvarande barn- och fritidsprogrammet. En av dessa lärare var även verksam på 
Fröbelinstitutet. Avslutningsvis genomförde jag en intervju med den skolledare som 
idag ansvarar för barn- och fritidsprogrammet i Norrköping.  
 

För att även få information ur de studerandes perspektiv har jag intervjuat tre 
barnskötare som utbildades på Fröbelinstitutet när utbildningen tillhörde Norrköpings 
stads yrkesskola, en barnskötare som utbildades på vårdlinjens gren för barna- och 
ungdomsvård samt åtta studerande på nuvarande barn- och fritidsprogrammet. Vid 
urvalet av intervjupersoner har jag använt mig av bekvämlighetsmetoden. Jag har helt 
enkelt vänt mig till sådana personer som funnits i min närhet och varit villiga att avsätta 
tid för intervju. Vid denna form av urval finns det ingen möjlighet att generalisera 
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resultatet.84 Jag gör inga generaliseringar utan ser min studie som en fallbeskrivning av 
hur barn- och fritidsprogrammet formats i Norrköping. 
 
Texter 
I mitt urval av texter hade jag för avsikt att studera de olika utbildningarnas 
utbildningsmål (programmål). Jag har inte funnit sådana utbildningsmål för alla 
epokerna. Därför har de texter jag studerat olika karaktär. Den första 
barnsköterskeutbildningen på Fröbel hade ett innehåll formulerat av systrarna Moberg 
och har därför inget egentligt styrdokument. För att täcka den perioden har jag valt att 
titta närmare på systrarna Mobergs skrift Vår 10-åriga verksamhet, 1899-1909.85 Där 
beskrivs ingående systrarnas intentioner, synen på barn samt hur verksamheten 
bedrivits.  
 

Jag har studerat de utbildningsmål som finns formulerade i Läroplan för yrkesskolan 
(1965:4) gällande utbildningen Yrkeskurs vid barnavårdsskola. Då det gäller de senare 
utbildningarna finns det utförliga utbildningsmål (programmål) i Lgy 70, Lpf 94 och Gy 
2000 . 
 

Med hänsyn till studiens syfte har jag som komplement till de olika utbildningarnas 
styrdokument valt att även studera den del som rör barn- och fritidsprogrammet i 
Regeringens proposition (1990/91:85), Växa med kunskaper86 samt kapitlet Kunskap 
och lärande i Läroplanskommitténs betänkande Skola för bildning (SOU 1992:94) 
kommenterat av Ingrid Carlgren i Skolverkets särtryck Bildning och kunskap.87  
 

Det finns anledning att nämna några ord ytterligare om valet av texter. Systrarna 
Mobergs skrift Vår 10-åriga verksamhet är systrarnas beskrivning av de gångna tio 
åren. Det är rimligt att anta att systrarna ville beskriva verksamheten på ett positivt sätt. 
De beskrev också sina intentioner och pekade på behovet av folkbarnträdgården. 
Fröbelinstitutet hade just bildats och verksamheten drevs med hjälp av donationer. 
Något anslag från Norrköpings kommun hade ännu inte beviljats. Skriften är en 
verksamhetsberättelse men samtidigt en del i systrarnas marknadsföring. De ville 
utvidga sin verksamhet och till det behövdes både barn, arbetskraft och ytterligare 
donationer.  
 

Läroplaner och kursplaner är politiska dokument som är resultatet av utredningar och 
återspeglar olika politiska intressen. De har formats i en ideologisk och politisk kamp 
och kan beskrivas som kompromisser som kan tolkas på olika sätt. Skolan är 
genomsyrad av olika grundläggande värderingar och i texter kring utbildningar finns 
begrepp som ibland kan relateras till olika tidsskeden. De värderingar av skilda slag som 
uttrycks i läroplaner avspeglar den tid och det samhälle i vilket de tillkommit. Vissa 
idéer och uppfattningar står sig över tid medan andra snart försvinner.88 
 

Växa med kunskap (1991/91:85) är den socialdemokratiska regeringens proposition som 
innehöll ett förslag till hur den nya gymnasieskolan skulle se ut. Bildning och kunskap 

                                                 
 
84 Bryman, A. (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber Ekonomi 
85 Moberg, E.&M. (1909). Vår 10-åriga verksamhet1899-1909,  Norrköping: Litografiska 
    Aktiebolaget 
86 Proposition 1990/91:85. Växa med kunskaper - om gymnasieskolan vuxenutbildningen. 
    Stockholm:Utbildningsdepartementet, s. 75 f 
87 Skolverket (1994). Bildning och kunskap. Stockholm. Skolverket 31 (Särtryck ur SOU 1992: 94.  
    Skola för bildning), s. 26 - 53 
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är ett särtryck ur Läroplanskommitténs betänkande Skola för bildning (SOU 1992:94). 
Bildning och kunskap omfattar bakgrunds- och motivtexter till de båda läroplanerna Lpo 
94 och Lpf 94.  
 
Nedanstående översikt visar studiens olika källor. 
 
UTBILDNING INTERVJU 

(skolledare) 
INTERVJU 
(lärare) 

INTERVJU 
(studerande) 

DOKUMENT 

Fröbel 
1899-1949 

  
 
  

 Vår 10-åriga verksamhet, 
1899-1909: Ellen och  
Maria Moberg 

Yrkesskola  
1949-1971 

 Lärare  
(1973 - 
 

Barnsköterska  
(Fröbel, 1950-talet) 
Barnsköterska 
(1956) 
Barnsköterska 
(Fröbel, 1969) 

Läroplan för yrkesskola 

Vdbu 
1971 – 1991 

Skolledare  
(1971–1987) 
 

Lärare  
(1980 - 

Barnskötare 
(Vdbu, 1985) 

Lgy 70 

ÖGY  
3-årigt försök. 
1987 -  

Skolledare  
(1987–2005) 

  Växa med kunskap 
(prop.1991/91:85) 
 

Barn- och 
fritidsprogram
met 
1991 -  

Skolledare  
(2005 - 

Lärare idag 
verksamma 
på barn- och fritids- 
programmet 
 

Studerande på barn- 
och fritidsprogrammet 

Bildning och kunskap 
(SOU 1992:94) 
Lpf 94 
Gy 2000 ( revidering 
av Lpf 94) 
 

 
Intervjuer 

 

Kvale89 beskriver ingående den kvalitativa forskningsintervjun. Den strukturerade 
intervjun har en fast uppsättning frågor med en ordningsföljd som fastställs före 
intervjuns genomförande. En fördel med den strukturerade intervjun är att det är möjligt 
att jämföra svaren. Det finns dock en risk att intervjuaren kan missa viktiga synpunkter 
som inte finns med i de formulerade frågorna. I den öppna intervjun finns det möjlighet 
att under samtalets gång anpassa frågorna till det som framkommer i samtalet. 
Atmosfären är ofta informell och samtalet bygger på förtroende mellan intervjuare och 
informant. Mina intervjuer är halvstrukturerade. Jag formulerade en intervjuguide 
bestående av de olika teman som jag ville ta upp under intervjun. Studiens syfte och 
frågeställningar har varit mina utgångspunkter vid utformandet av dessa teman. 
 

Då det gäller intervjuerna med de två f.d. skolledarna är jag inspirerad av 
livshistorieforskning.90 Dessa intervjuer utgår från en yrkespraktikers berättelser om sitt 
liv och arbete. Ur berättelsen växer viktiga händelser och mönster fram som sätts in i 
sociala och kulturella sammanhang. Intervjuerna med dessa skolledare är att likna vid 
tematiska livshistorieintervjuer.91 Skolledarnas berättelser omfattar långa perioder av 
deras yrkesverksamma liv och fokus är riktat mot den utbildning studien handlar om.  

                                                 
 
89 Kvale, S. (1971). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur  
90 Goodson, I. & Numan U. (2003). Livshistoria och professionsutveckling. Lund: Studentlitteratur    
91 Goodson & Numan, (2003) 



 26 

Genomförande av intervjuer 
Efter att jag informerat mina intervjupersoner om syftet med min undersökning 
berättade jag om tillvägagångssättet och vilka områden intervjun skulle handla om. Då 
det gäller de två f.d. skolledarna skedde detta mer än ett halvår innan intervjuerna 
genomfördes. Eftersom jag i dessa intervjuer är inspirerad av livshistorieforskning, 
informerade jag även om vad detta innebär. 
 

Mina intervjupersoner hade avsatt gott om tid och intervjuerna genomfördes som ett 
samtal med intervjuguiden som stöd (bil 1). Jag försökte att styra samtalet så lite som 
möjligt för att vikten skulle läggas på det som intervjupersonerna ansåg väsentligt, men 
ändå inom ämnets ramar. Intervjuerna bandades och skrevs därefter ut. Mina 
intervjupersoner fick ta del av utskriften och jag bad om tillägg och förtydliganden. 
Sedan började tolknings- och analysarbetet. 
 

De övriga intervjuerna genomfördes på liknande sätt. Även dessa personer fick först ta 
del av min intervjuguide (bil 2, 3). Dessa intervjuer blev tidsmässigt inte så omfattande. 
Intervjupersonerna tog del av min utskrift och fick möjlighet att göra tillrättalägganden. 
 
Tolkning och analys 
 

Det är svårt att säga när tolkningsarbetet började. Jag har under hela mitt arbete tolkat 
och omtolkat den information jag fått och det har funnits ett växelspel mellan helhet och 
delar i materialet. Inom denna hermeneutiska cirkel har det hela tiden pågått en rörelse 
och allt eftersom min kunskap har ökat har min förståelse fördjupats och breddats. Min 
förförståelse var den plattform jag utgick ifrån Det var den föreställning jag hade om 
helheten då jag startade arbetet.92 Redan att skriva ut intervjuerna innebar tolkning. Med 
inspelningarna som underlag skrev jag ner allt så ordagrant som möjligt. Med tanke på 
mitt syfte och mina frågeställningar anser jag att innehållet i det som sägs är viktigast. 
Därför har jag vid utskriften hållit mig nära skriftspråket. Intervjuerna var halv- 
strukturerade och hade formen av samtal med utgångspunkt från vissa teman. Det sägs 
mycket på banden och jag har lyssnat upprepade gånger för att förvissa mig om det 
egentliga innehållet. När jag fått mitt material nerskrivet började en ny process. Nu 
gällde det att noga studera varje enskild, utskriven intervju. Jag försökte varsamt tolka 
mina informanters berättelser och vid några tillfällen vände jag mig på nytt till mina 
informanter för att få förtydliganden och tillägg. I tolkningen av intervjutexter är 
hermeneutiken dubbelt relevant. Det gäller först att förstå dialogen och skapa 
intervjutexten, därefter att i ett samtal tolka texten och placera in delarna i ett större 
sammanhang.93 I arbetet att sätta in det som sagts i ett utbildningshistoriskt sammanhang 
har jag sökt stöd i litteratur med pedagogiskt och historiskt innehåll och min egen 
förförståelse har också varit till god hjälp.  
 

Parallellt med intervjuanalyserna studerade och tolkade jag de valda dokumenten. Dessa 
texter underbygger och kompletterar mina informanters berättelser. Jag har framför allt 
använt dem i arbetet att beskriva synen på kunskap och lärande. I detta arbete har jag 
funnit vissa begrepp som jag anser hör hemma inom området. På liknande sätt gör Ann-
Christin Vallberg Roth i sin sammanställning över förskolehistoriska referenser. Hon 
benämner dessa begrepp kunskapssignalerande nyckelord.94 De nyckelord jag utgick 
ifrån var uppfostran, undervisning, lära ut, förmedla kunskap, utveckling, inlärning, 

                                                 
 
92 Ödman, (2004) 
93 Kvale, (1971) 
94 Vallberg Roth, A-C.  (2002). Samhällssyn – Kunskapssyn – Barnsyn. Lund: Studentlitteratur 
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lärande och skapa kunskap. Det är signalord som i viss utsträckning även återfinns i 
intervjuerna. Vid min analys upptäckte jag dock flera snarlika begrepp och 
omskrivningar med liknande betydelse. Med dessa signalord och beskrivningar som 
utgångspunkt redogör jag för synen på lärande och kunskap under de olika perioderna. 
 
Etiska överväganden 

 

Vid en undersökning som denna finns vissa forskningsetiska aspekter att ta hänsyn till. 
Individskyddskravet är grundläggande och innebär fyra allmänna huvudkrav: 
informations-, samtyckes-, konfidentialitets- samt nyttjandekravet.95 För att tillgodose 
informations- och samtyckeskraven har jag varit noga med att informera mina 
informanter om syftet med min studie. Jag har berättat om bakgrunden och syftet med 
min undersökning. Deltagandet har varit helt frivilligt. Informanterna är personer jag 
känner, men det finns inget beroendeförhållande mellan oss.  
 

Då det gäller konfidentialitetskravet finns det en del att säga. Syftet med studien är att 
belysa barn- och fritidsprogrammets utveckling i ett utbildningshistoriskt sammanhang. 
Starten av Sveriges första folkbarnträdgård och Fröbelinstitutet i Norrköping utgör 
viktig bakgrund i min studie. Därför har jag valt att redovisa att denna fallstudie är 
utförd i Norrköping. Det medför att det kan vara möjligt för vissa läsare att identifiera 
någon av mina uppgiftslämnare. Det har jag samtalat med mina informanter om. Då den 
information som finns i rapporten inte kan betraktas som känslig, har mina informanter 
inte uttryckt någon oro över detta. För att i möjligaste mån skydda mina uppgiftslämnare 
redovisar jag de olika personernas uttalanden under benämningarna ”skolledare”, 
”lärare”, ”barnskötare” och ”studerande”. Citaten kan således inte hänföras till någon 
speciell intervjuperson. Uppgifterna i intervjuerna kommer inte att användas i andra 
sammanhang. Därmed är nyttjandekravet uppnått.  
 
Trovärdighet 

 

Noggrannhet i arbetet är grundläggande i alla vetenskapliga studier. Det gäller hela 
processen från början till slut. Att använda olika metoder är en strategi som ökar 
trovärdigheten. Metoderna kompletterar varandra och ger större tyngd åt resultatet. I 
denna studie har jag hämtat information från olika håll. Jag har använt mig av 
kvalitativa intervjuer samt tolkning av texter. Intervjupersonerna har berättat om 
utbildningen ur olika perspektiv och de olika källorna bekräftar varandra. Det kan dock 
hända mycket i det tredelade förhållandet verklighet - källa - forskare. För att lösa dessa 
problem finns det inom historieforskning ett antal kriterier för värdering och tolkning av 
data. Flera forskare framhåller att historieforskningens regler för källkritik gäller både 
vid tolkning av texter och vid muntlig historia.96 Därför menar jag att nedanstående 
kriterier är relevanta för denna studie. 
 
Källkritik 
I mitt arbete har jag i stor utsträckning använt mig av historiska källor. Det är både 
berättande källor och kvarlevor. En kvarleva är samtida med det händelseförlopp man 
vill berätta och är därför att föredra. I arbetet med kvarlevor handlar den viktigaste 
frågan om äkthet. 97 I Norrköpings stadsarkiv finns mängder av material som jag tagit 

                                                 
 
95  Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk – samhällsvetenskaplig forskning, 
96  Alvesson & Sköldberg, (1994) 
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del av för att vidga min förståelse. Det är kvarlevor som brev, foton, prospekt och 
barnobservationer från Fröbelperioden. Då detta material har en underordnad betydelse i 
mitt arbete har jag inte gjort vidare efterforskningar om deras äkthet. Där finns t.ex. 
Maria Mobergs betyg från hennes studier hos Maria Montessori. Det viktigaste för mig 
är förhållandet att Maria Moberg även var intresserad av andra pedagogiska inriktningar. 
Det styrks också av innehållet i andra källor. Ett liknande exempel är det brev från Alva 
Myrdal, där hon kritiserar den auktoritetstro som hon såg inom Fröbelverksamheten. 
Brevet är troligen en kopia. För min studie är det brevets innehåll som är intressant. 
Liknande kritik återfinns även i Alva Myrdals bok Stadsbarn.  
 

Berättelser måste skärskådas mer än kvarlevor. Då det gäller tidssamband gäller regeln, 
att ju närmare händelsen berättelsen är i tid desto säkrare källa. Det är lätt att omforma 
berättelsen i minnet, blanda ihop, glömma och lägga till.98 Samtalen med mina 
informanter har handlat om förhållanden som delvis ligger långt tillbaka i tiden. Jag har 
också fått ta del av foton och tidningsurklipp. Även lektionsutkast, föreläsnings-
anteckningar och i något fall dagordningar har fungerat som stöd för minnet och 
påtagligt ökat berättelsens trovärdighet. Det är viktigt att lägga märke till att minnet inte 
fungerar som en kamera och att det som berättas inte är en kopia av verkligheten utan en 
tolkning och konstruktion som sker i nuet. Att berätta vad man kommer ihåg innebär en 
dubbelexponering. Intervjupersonen beskriver den sammanlagda kunskapen och ger 
samtidigt en bild av sig själv både i dåtid och nutid. Det finns således inget entydigt svar 
på om man kan lita på sitt minne.99 
 

De flesta berättelser innehåller tendens i någon form, medveten eller omedveten 
partiskhet. Mina intervjuer har haft formen av samtal med utgångspunkt från vissa 
bestämda områden. Samtalen har handlat om en verksamhet som är en stor del av deras 
livsgärning och personerna har själva valt vad de har velat berätta. Den information jag 
fått av mina intervjupersoner är deras berättelser och kan till viss del vara en idealiserad 
bild. Värdet av en berättelse minskar om den som lämnar informationen inte är en 
förstahandskälla eller om informanterna är beroende av påverkan och information från 
någon annan.100 Alla mina informanter har själva upplevt det de berättar. Däremot kan 
det finnas en omedveten påverkan. Intervjuerna berör områden som vissa av 
intervjupersonerna under årens lopp haft tillfällen diskutera med varandra. På så sätt kan 
det ha skapats en gemensam version utan att man menat det. Därför kan jag inte med 
säkerhet påstå att informanterna är helt oberoende av varandra. Skolledare, lärare och 
elever har en gemensam historia som var och en av dem har berättat ur sitt perspektiv.  
 
Kvalitetskriterier 
Larsson anger några kriterier för bedömning av kvalitativa studier. Han strukturerar 
dessa i kriterier som gäller framställningen som helhet, kvaliteter i resultatet samt 
validitetskriterier.101  
 

När det gäller framställningen som helhet är förförståelsen av betydelse. Det går inte att 
möta något eller någon helt förutsättningslöst och fördomar, förväntningar och farhågor 
går inte att helt frigöra sig från. När jag utför denna studie är min förförståelse den 
plattform jag utgår ifrån. Genom att medvetandegöra den så långt det går försöker jag 
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pröva om mina tolkningar påverkas av den. Därför några ord om min förförståelse: Jag 
har valt att utföra min studie inom barn- och fritidsprogrammet, ett för mig känt område. 
Min förförståelse utgörs av de erfarenheter jag fått under mina sexton år som lärare på 
barn- och fritidsprogrammet. Jag har mött ett stort antal studerande på barn- och 
fritidsprogrammet, fört många utvecklingssamtal med elever och föräldrar. Tillsammans 
med mitt arbetslag har jag planerat, genomfört och utvärderat arbetet i klasserna och 
deltagit i många diskussioner med kollegor och skolledning om utbildningens innehåll 
och struktur. Vårt gemensamma mål har varit (och är) att på bästa möjliga sätt möta de 
studerande och hjälpa dem att finna verktyg för sina studier och framtida yrkesval. 
Under arbetets gång har min förförståelse delvis förändrats och med min nya förståelse 
som utgångspunkt har jag gått vidare i materialet. Jag är medveten om risken att min 
förhandsinställning kan styra processen så att mina valda metoder fungerar som filter.102 

För att undvika en sådan självbekräftande process har jag försökt att inta ett 
förutsättningslöst och nyfiket förhållningssätt och försökt att kritiskt granska, ifrågasätta 
och omtolka. 
 

Då det gäller resultatets kvalitet betonar Staffan Larsson innebördsrikedom samt att 
förtrogenhet med verkligheten bör vara grunden för studierna. Inom hermeneutiken 
innebär tolkningen att olika delar integreras till en enhet. För att få hög kvalitet krävs att 
tolkningen kan fånga in fler nyanser.103 Jag har i denna studie sökt information från olika 
källor. Jag har utfört intervjuer med skolledare, lärare och elever men också studerat 
olika dokument. Det är ett sätt att få uppgifter hämtade från olika perspektiv. När de 
olika uppgifterna tolkats, sammanförs allt till nya helheter.  
 

Validitet är ett viktigt kvalitetskriterium som innebär en bedömning av om 
undersökningens slutsatser hänger ihop eller inte. I kvalitativa undersökningar är detta 
nära förknippat med gestaltningen. Därför är gränsen mellan kvaliteter i framställning 
och validitet hos resultaten flytande. Förmedlingen till läsaren är således viktig och 
ställer krav på tydlighet i språkbruk. 104 Det finns ett krav vid kvalitativ forskning att 
studien ska ge ny kunskapstillskott och att läsaren ska se någon aspekt av verkligheten 
på ett nytt sätt. 105 Denna studies resultat innehåller ett kunskapstillskott, eftersom den 
inte endast består av ett sammandrag av andra källor. Med hjälp av informationen jag 
fått av mina informanter samt min tolkning av styrdokumenten beskriver jag barn- och 
fritidsprogrammet ur ett utbildningshistoriskt perspektiv. Resultatet ger förståelse för 
hur programmet utvecklats och förändrats beroende på samhällets villkor. Det kan också 
ge tankar och inspiration då det gäller programmets framtida utformning.  
 

Funderingar kring om mina intervjuer och textanalyser verkligen ger svaret på mina 
frågeställningar rör studiens validitet. Studien ger inte en heltäckande bild av hur barn- 
och fritidsprogrammet påverkats av samhället, men det jag fått fram i studien pekar på 
vissa utvecklingstendenser och ger förståelse för hur olika faktorer har påverkat 
utbildningens framväxt.  
 

I slutskedet av min arbetsprocess inbjöd jag lärare och skolledare med tjänstgöring på 
barn- och fritidsprogrammet för att diskutera mitt resultat. Flera av dessa lärare arbetade 
på vårdlinjen och har upplevt en del av de förändringar som återges i studiens resultat. 
Detta är en form av respondentvalidering, som innebär att en studies tolkning återförs 
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till de personer som studerats för att få deras bedömning av tolkningens rimlighet.106 Jag 
presenterade resultatet av min studie och fick bekräftelse på att jag uppfattat den sociala 
situation dessa lärare och skolledare varit (och är) delaktiga i på ett riktigt sätt.  
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RESULTAT  

 

I följande resultatredovisning synliggör jag olika utvecklingstendenser i barn- och 
fritidsprogrammets historia. Jag har i mitt tolknings- och analysarbete funnit vissa 
”kritiska perioder” i utbildningens framväxt. Det är händelser och skeden som i mina 
informanters berättelser och i styrdokumenten framstår tydligare än andra. Några 
perioder är korta medan andra är relativt långa och omfattar ett tiotal år. Under vissa av 
dessa ”kritiska perioder” har utbildningen varit föremål för intensiv debatt lokalt i 
Norrköping och i en del fall på riksplanet, vilket inneburit att utbildningen på sikt har 
förändrats i någon riktning. I den första delen av resultatredovisningen redogör jag för 
dessa ”kritiska perioder”. Jag beskriver också de samhällsfaktorer som haft direkt eller 
indirekt inverkan på utbildningen samt på vilket sätt dessa faktorer påverkat 
utbildningens utformning. De ”kritiska perioder” som ligger långt tillbaka i tiden 
omnämns endast knapphändigt i intervjuerna och i styrdokumenten. Här använde jag 
min egen förförståelse och underbygger min framställning med uppgifter hämtade i 
annan pedagogisk och historisk litteratur.  
 

Under rubriken Några gemensamma drag – förr och nu redogör jag därefter för några 
övergripande områden, som jag funnit centrala både i dokumenten och i mina 
informanters berättelser. Trots att pionjärtiden är avlägsen i tid finns det linjer i 
utvecklingen som löper från allra första början och fortsätter in på 2000-talet. Det är 
gemensamma drag och spänningsfält som kan ses under utbildningens olika epoker.  
 

I sista avsnittet av resultatredovisningen behandlas synen på lärande och kunskap. Där 
lyfter jag fram det som framkommit i mina informanters berättelser och kompletterar 
bilden genom att peka på och göra jämförelser med innehållet i styrdokumenten.  
 
Kritiska perioder 

 

Fröbelinstitutet – barn-och fritidsprogrammets vagga  
Den första viktiga milstolpen är skapandet av Fröbelinstitutet vid 1900-talets början. 
Där såddes fröet till det som 90 år senare skulle bli barn- och fritidsprogrammet. Den 
bakomliggande faktorn var industrialismen och det växande behovet av arbetskraft. 
Norrköping var en av landets mest betydande industristäder och textilindustrins 
dominans bidrog till att många kvinnor sökte sig till förvärvsarbete. De var också en 
efterfrågad billig arbetskraft, eftersom deras löner var betydligt lägre än männens. Ett 
växande problem var att familjerna inte hade någon tillsyn åt barnen och följden blev att 
många barn lämnades utan tillsyn. Detta påpekar systrarna Moberg i sin 
verksamhetsberättelse. 
 

Sin allra största betydelse har kindergarten 
naturligtvis för de många små, som just under dessa 
viktiga år lämnas så gott som helt och hållet åt sig 
själva, och sådana är ej få. Var och hur tillbringar 
de sin mesta tid? Jo, gator och gårdar är deras 
tillhåll…107 
 

Gatorna blev barnens lekplatser medan föräldrarna arbetade. Det växande behovet av 
barnomsorg var tydligt och Sveriges första folkbarnträdgård, öppen för alla 
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samhällsklasser, startades i Fröbelstugan 1904. I verksamhetsberättelsen skriver 
systrarna Moberg: 
 

Sedan länge hade det stått klart för oss, att här 
förelåg ett trängande behov, och det hade åtskilliga 
år varit vårt önskemål att få göra något för att 
omhänderta de försummade små i åldern 4 - 7 år, 
av vilka det, särskilt i ett stort fabrikssamhälle som 
Norrköping, finnas så många.108   

 

Här framgår systrarnas sociala engagemang, men folkbarnträdgårdarna hade redan från 
början även ett klart pedagogiskt syfte, vilket också framgår av verksamhetsberättelsen. 
Där redogörs för barnens grundläggande behov av stimulans och aktivitet samt för 
nödvändigheten av att få vara tillsammans med jämnåriga. I takt med att verksamheten 
växte, ökade också behovet av utbildad personal och systrarna Moberg startade redan 
1902 den första utbildningen av barnträdgårdsledarinnor. Utbildningstiden var två 
terminer och bestod både av teori och av praktik. Det fanns även möjlighet att gå en 
kortare utbildning och det var ur den som barnsköterskeutbildningen så småningom 
växte fram. När Norrköpings Fröbelförening bildades 1909 fick verksamheten fastare 
former och den redan existerande utbildningen omorganiserades. Fröbelinstitutet 
invigdes för utbildning av barnträdgårdsledarinnor och barnsköterskor. I verksamhets-
berättelsen framskymtar en folkbildningstanke. Man hade börjat se utbildning som ett 
medel att minska de sociala klyftorna och möjliggöra en demokratisering. En bärande 
tanke i utvecklingen av Fröbelinstitutionen var att bidra till en reformering av 
uppfostran i hemmen. Särskilt mödrarna ansågs inflytelserika och dessa kunde man nå 
genom folkbarnträdgården och utbildningarna som fanns där.109 
 

En annan bakomliggande faktor var befolkningsökningen i Norrköping i slutet av 1800-
talet och i början av 1900-talet. Det var dock ingen stark tillväxt om man jämför med 
andra större städer i landet. Norrköping följde med i den allmänna befolknings-
förskjutningen som skedde under industrialiseringen, då många flyttade från 
landsbygden in till staden.110 Familjerna var ofta stora och inkomsterna räckte inte till. 
De utökades genom att kvinnan sökte sig till de arbeten som erbjöds inom 
textilindustrin. Två viktiga behov hos den kvinnliga befolkningen möttes, behovet av att 
försörja sig eller i alla fall bidra till försörjningen samt behovet av barntillsyn. Trycket 
på barnomsorg ökade och därmed fanns det anledning att utbilda fler 
barnträdgårdsledarinnor och barnsköterskor. De flesta städer i landet uppvisade 
kvinnoöverskott till stor del beroende på den svenska utvandringen. Så var fallet även i 
Norrköping, där den största anledningen var stadens speciella struktur med starka inslag 
av textilindustri.111 Det påverkade även de borgerliga kvinnornas situation. De kunde 
inte längre lita på att bli försörjda. För dem öppnades nya möjligheter inom det 
pedagogiska området. Det som tidigare varit oavlönat arbetet övergick till ett avlönat 
yrke som dessutom krävde viss utbildning. Många borgerliga, ogifta kvinnor gick denna 
väg. Pedagogiskt och socialt arbete blev deras väg ut i offentlig verksamhet. De 
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organiserade sig och krävde utbildning. Det är bakgrunden till den borgerliga 
kvinnorörelsens tillkomst.112 
 
En brytningstid 
Mellankrigstiden präglades av ekonomisk depression och arbetslöshet. Det var också en 
period då samhället förvandlades och nya behov skapades. Under den här tiden växte 
den moderna förskolan fram. Perioden kan beskrivas som en brytningstid både när det 
gällde den offentliga barnomsorgen och familjens situation.  
 

En befolkningspolitisk fråga 
Det föddes färre och färre barn i landet. Makarna Alva och Gunnar Myrdals bok Kris i 
befolkningsfrågan (1934) blev en larmskrift. Den synliggjorde industrialismens 
dilemma - den växande konflikten mellan arbete och barn. Makarna Myrdal visade på 
det låga och socialt sett ojämnt fördelade födelsetalet och satte igång diskussionen om 
vad som måste göras för att underlätta barnfamiljernas situation.113 För att inte 
födelsetalen skulle fortsätta att sjunka måste familjens och kvinnans situation förbättras. 
Tanken att starta barnkammarskolor väcktes. Den moderna familjepolitikens konturer 
börjar synas. Olika familjepolitiska reformer genomfördes och kvinnans ställning på 
arbetsmarknaden stärktes. Ellen Moberg fick 1936 socialstyrelsens uppdrag att inventera 
den svenska barnkrubbe- och barnträdgårdsverksamheten som vid denna tid var en fritt 
framväxande verksamhet. Inventeringen omfattade södra och mellersta Sverige och i 
den sammanfattande rapporten framhöll Ellen Moberg behovet av statligt stöd och 
reglering av verksamheten.114 Befolkningskommissionen med Alva Myrdal som 
sakkunnig föreslog i slutet av 1930-talet att statsunderstöd till barninstitutionerna skulle 
införas, men det kom att dröja till 1944 innan förslaget genomfördes. Att frågan över 
huvud taget väcktes var ett stort steg mot att se barnomsorg som ett samhälleligt ansvar. 
Efter det att statsstödet inrättades skedde en fördubbling av platserna på förskolor och 
eftermiddagshem.115 
 

Ett vetenskapligt synsätt 
Alva Myrdal engagerade sig starkt i befolkningsfrågor, fred och nedrustning och hon var 
också drivande, då det gällde familjepolitik och barnomsorg. Hennes engagemang kom 
också att påverka utbildningen av personal till barninstitutioner och hon var den som 
offentligt ifrågasatte Fröbelinstitutets utbildningar. Hon beskrev systrarna Mobergs 
arbete som ett storverk, men framhöll också, att den nya tiden ställde krav på större 
sociala uppgifter och nya pedagogiska rön.116 Hon betonade vikten av väl utbildad 
personal som skulle kunna ta hand om hela barnet hela dagen. Barnsköterske-
utbildningen på Fröbel ansåg hon vara alltför knapphändig. Utbildningstiden var för 
kort, för att eleven skulle hinna lära sig ta hand om barngrupper. Hon kallade 
barnträdgårdarna ”lyxkindergarten” och uttryckte kritik mot Fröbelmetodiken, som hon 
ansåg var alltför mekanisk och fantasilös.117 Det var en ideologisk kamp. Alva Myrdals 
vetenskapliga ideal, visionen om hur arbetet med barn skulle gå till och hennes 
uppfattning om samhällets skyldighet att finansiera verksamheten, bröt mot den rådande 
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filantropiska inställningen. I ett brev till systrarna Moberg ifrågasatte Alva Myrdal den 
auktoritetstro som hon ansåg fanns inom Fröbelverksamheten. 
 

Att verksamheten har kvar namnet Fröbel, vittnar 
om en auktoritetstro. Namnet är olämpligt helt 
enkelt därför att vi inte vill sortera in oss under en 
ledare… Barnpsykologi i våra dagar är långt utom 
Fröbel.118    

 

I detta brev kritiserade hon även benämningen barnträdgård och tyckte istället att 
storbarnkammare var en lämplig beteckning. Det blev senare namnet på den nya 
verksamhet som Alva Myrdal själv startade i samarbete med bostadsbolaget HSB. Dessa 
pedagogiska storbarnkammare blev föregångare till det som senare skulle kallas 
daghem. Under en period var Alva Myrdal rektor för Socialpedagogiska seminariet. 
Denna förskollärarutbildning var en motvikt till Fröbelinstitutets utbildningar, som hon 
ansåg präglades av en filantropisk ideologi. Hon företrädde själv en socialpolitisk linje 
och efterlyste ett vetenskapligt synsätt på barn och barns behov. Hon hade själv studerat 
både hos Arnold Gesell, Jean Piaget och Charlotte Bühler och betonade starkt den 
moderna utvecklingspsykologin med en metodik som till stor del byggde på Gesells 
mognadsteorier. Hon hade ett stort intresse för forskning och var en av pionjärerna då 
det gällde att förespråka en forskningsanknuten lärarutbildning.119 
 

Diskussionerna och reformerna under 1930- och 1940-talen gjorde att motiven för 
barnomsorgens existens stärktes. Barnomsorgen blev en viktig dimension i byggandet 
av det moderna samhället. Det i sin tur gjorde att behovet av utbildad personal inom 
barnverksamheten ökade. Diskussionen kring barnomsorg och pedagogik intensifierades 
och systrarna Moberg fick anledning att ytterligare utveckla och fördjupa sina tankar 
kring den egna verksamheten, men den Fröbelinspirerade storhetstiden led mot sitt 
slut.120   
 
En period av stillestånd 

Under 1950-talet förändrades attityden till det statliga stödet och en besparingskommitté 
föreslog att stödet skulle slopas helt. Samtidigt arbetade en kommitté med målsättningen 
att öka samhällets ansvar då det gällde barnomsorg. Utredningen fick stort gehör men 
presenterades i en tid då det ekonomiskt sett inte fanns utrymme för sociala reformer.121 
På det lokala planet i Norrköping skildes utbildningarna på Fröbel åt och 
barnsköterskeutbildningen överfördes till yrkesskolan. 
 

Att Norrköpings stad blev huvudman betydde att utbildningen trädde in i en ny 
utvecklingsfas. Nu finansierades den inte längre av en stiftelse utan drevs i kommunal 
regi. I Norrköping var perioden 1950 – 1971 en stillastående period då det gällde 
barnomsorgens utveckling och därmed även utbildning för arbete inom barnomsorgen.122 

Generellt kan sägas, att inte heller i övriga delar av landet skedde någon nämnvärd 
utbyggnad. Det var efterkrigstid och andra reformer prioriterades som 
socialförsäkringar, semester och förlängd skolgång.123 1950-talet var en period med stark 
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välståndsutveckling för alla samhällsklasser i Sverige. Under denna period utsattes 
daghemmen för kritik och en del ansåg det till och med vara positivt med daghemsbrist, 
eftersom det tvingade kvinnorna att stanna kvar i hemmet. Kritiken kom från olika håll. 
Arbetarrörelsen gjorde jämförelser med den tidiga barnkrubbeverksamheten som de 
ansåg i huvudsak var en borgerlig verksamhet. Deras inställning var därför skeptisk. 
Borgarna var tveksamma både till att barn vistades på daghem och att kvinnorna skulle 
ut på arbetsmarknaden.124 Att någon annan skulle uppfostra familjens barn var en 
utmaning mot kärnfamiljen. Kvinnliga experter som kanske själva inte hade barn tog 
moderns plats. Under denna kritiska period ifrågasattes själva tanken med barnomsorg 
och man sökte argument för och emot. Över huvud taget ifrågasattes idén att utbilda 
kvinnor för något så naturligt som att ta hand om barn. Det var stor brist på kompetent 
arbetskraft inom den offentliga barnomsorg som dock existerade och de olika 
barnsköterskeutbildningarna ute i landet drog till sig många sökanden. Trots detta 
avvisades omkring 60 % av de sökande på grund av platsbrist.125 Det tyder på att det 
fanns intresse för utbildning till yrken inom barnverksamheten, men att den ekonomiska 
satsningen på dessa utbildningar var otillräcklig.  
 

I Norrköping bedrevs barnsköterskeutbildningen i kommunal regi på Fröbelinstitutet. 
Utbildningen var ettårig, men det fanns också kortare utbildningar. Det var i flera 
avseenden en stillastående period men i verksamhetens inre pågick dock en 
utvecklingsprocess, där gamla idéer utmanades och nya idéer tog plats. Perioden kan 
beskrivas som en övergångsperiod mellan Fröbelperioden och det nya. I Norrköping 
hade systrarna Mobergs tradition ett starkt fäste och deras idéer levde kvar samtidigt 
som de ifrågasattes både av alternativa utbildningar i landet, av lärare och studerande. 
En av de studerande beskriver elevernas förhållningssätt:  

 

Som elev ifrågasatte man inte utan lyssnade snällt 
till sin lärare. Ifrågasatte gjorde man när man kom 
hem och när man pratade med sina kamrater. Då 
kunde vi diskutera vissa rutiner och sådant som 
sagts i utbildningen. (Barnsköterska)  

 

Som elev vågade man inte ifrågasätta även om man hade en annan syn än läraren. Man 
gjorde som den mer erfarna personalen sa och mycket fick vara oemotsagt. Rutiner är 
något som återkommer i de studerandes berättelser. 
 

Det var rutinerna som var viktiga. Det var ju 
måltiderna, sitta på pottan och sova middag. Efter 
att ha gjort de praktiska sysslorna skulle man vika 
cellstoff. Vi vek mycket cellstoff… (Barnsköterska) 

 

Här kan man ana en viss kritik mot de uppgifter som eleverna måste utföra. En 
studerande berättar att utbildningen innehöll barnkunskap, etik och, hemkunskap. I 
hemkunskapen ingick klädvård och städning. Eleverna tyckte det var mycket städning 
på schemat, vilket en av mina informanter uttrycker: 
 

En gång i veckan fick vi städa föreståndarinnans 
lägenhet på två rum och kök. Då skulle man ta ut 
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allt och det skulle bli färdigt på en dag… Det var 
bara att göra som hon sa. Det var ingen personlig 
utveckling. Man skulle bara igenom det hela. 
(Barnsköterska) 

 

Även i detta uttalande finns en viss kritik mot utbildningen Eleven såg 
barnsköterskeutbildningen som något hon ”skulle igenom” för att kunna komma vidare. 
Hon var från början klar över, att hon skulle studera till förskollärare. Samma inställning 
framkommer även i nedanstående citat: 
 

Jag gick utbildningen för att jag skulle komma in på 
förskoleseminariet. Det var det som gjorde att jag 
stod ut. (Barnsköterska) 

 

Även denna person såg barnsköterskeyrket som ett mellanyrke. Flera av mina 
informanter berättar om att barnsköterskeutbildningen var meriterande och krävdes i 
vissa fall för fortsatta studier. Ovanstående citat visar en viss kritik mot utbildningen 
som troligen kan förklaras med att gamla traditioner mötte nya idéer.  
 

Även lärarna kunde uppleva situationen jobbig, när deras idéer krockade med de gamla 
invanda rutinerna. En nyutbildad lärare som arbetade på barnsköterskeutbildningen 
under tidigt 1970-tal, medan utbildningen fortfarande fanns kvar på Fröbel, berättar att 
det var mycket som hon tillsammans med föreståndaren försökte ändra på. Hon 
reagerade mot att barnen på spädbarnsavdelningen hade institutionens kläder och det 
hände, att de fick byta rum och barnsköterska flera gånger under sitt första år. Att se till 
så att barnen under sitt första år inte behövde byta vårdare och rum var en av de första 
förändringarna denna lärare lyckades genomföra. Hon hade ny kunskap, som hon fått i 
sin egen utbildning och den ville hon förmedla till sina elever. 
 

Jag ville utbilda de blivande barnsköterskorna 
utifrån den kunskap jag hade och det jag visste om 
barns utveckling. Jag ville inte regrediera 25–30 år 
tillbaka i tiden. Det gällde för mig att förklara för 
eleverna hur jag tänkte…(Lärare) 
 

De nya idéerna möttes av motstånd av den äldre personalen som arbetat under systrarna 
Moberg. Läraren uppmanade också eleverna att ta upp barnen och leka med dem, men 
många gånger vågade de inte det av rädsla att komma i konflikt med personalen. Den 
unga läraren ansåg, att personalen skulle ägna mer tid åt barnen och mindre tid åt att 
vika blöjor och vecka örngottsband.  
 
En glansperiod 
I samband med 1970 års gymnasiereform blev de yrkesinriktade utbildningarna tvååriga. 
Utbildningen för personal inom barnomsorg fördes till vårdlinjen med landstinget som 
huvudman. Utbildningen växte och det togs in många elever, en klass med omkring 30 
elever både på höst- och vårterminen. Ibland var det två paralleller. Dessutom fanns det 
vuxenutbildning. Perioden, då utbildningen var en inriktning inom vårdlinjen med 
landstinget som huvudman, framstår i både skolledares och lärares berättelser som en 
glansperiod.  
 

Höga intagningspoäng 
Alla informanter är ense om att eleverna på vårdlinjens gren för barna- och 
ungdomsvård var motiverade och högpresterande. Avhoppen var få och skolk förekom 
nästan inte alls. Skolledaren konstaterar: 
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Eleverna som kom då… vi fick gräddan av 
grädden… med mycket höga intagningspoäng. 
Otroligt ambitiösa och duktiga elever… så det var 
en fröjd. (Skolledare) 

 

De studerande har uppfattningen att vårdlinjen var en bra grundutbildning för fortsatta 
studier. Många hade siktet inställt på att läsa vidare till yrken inom vård och skola. De 
studerande konkurrerade om de högsta betygen: 
 

Jag visste när jag började att jag skulle läsa vidare. 
Vi sporrade varann. Jag kommer ihåg att vi tävlade 
om att ha bäst resultat… Men vad mycket vi lärde 
oss! Det var ju där man fick grunden. Jag har kvar 
gamla föreläsningsanteckningar. De är avancerade. 
(Barnskötare) 

 

Det var mycket som skulle behandlas. Även lärare vittnar om att det var krävande att 
undervisa. Det krävdes mycket förberedelser eftersom det var ett omfattande 
kunskapsstoff och studiemotiverade elever. En skolledare beskriver arbetet:  

 

Lärarna hade en arbetslust som var föredömlig. De 
tog mycket initiativ och en härlig elevgrupp hade vi 
också. (Skolledare) 

 

Det framkommer att lärare och elever sporrade varandra. Den motiverade elevgruppen 
inspirerade lärarna i deras arbete och ribban höjdes. Tillsammans jobbade man för att nå 
ett bra resultat. En av lärarna uttrycker det så här: 
 

Då fick man vara pedagog… Det gjorde att man  
också höjde sin ambitionsnivå. Det var ovanligt att 
man som lärare fick ta itu med sociala problem. 
(Lärare) 
 

Denna lärare uttrycker sin tillfredsställelse över de motiverade eleverna. Hon menar att 
deras höga ambitioner även påverkade lärarens sätt att lägga upp undervisningen. 
 

Arbetsmarknaden 
Utbildningen var mycket populär och det var många sökande till varje utbildningsplats. 
Det fanns olika anledningar till det. Den gynnsamma arbetsmarknaden hade sannolikt 
stor betydelse. 
 

… det var många fler människor som gick ut i 
arbete. Familjerna förändrades så att både 
mamman och pappan arbetade och många barn 
måste ut i barnomsorg och då ökade trycket på 
utbildningarna. Man såg det som en väldigt 
framkomlig väg och en möjlighet att ha jobb många 
år framåt, om man gick den här utbildningen. Det 
tror jag gjorde att vi fick ett uppsving. Alla som gick 
utbildningen behövdes på något sätt. (Skolledare) 

 

Skolledaren lyfter här fram ett par enskilda faktorer som i sin tur samverkade. Rent 
generellt rådde en positiv arbetsmarknad. Båda föräldrarna förvärvsarbetade i större 
utsträckning än tidigare och de som utbildades hade också goda möjligheter att få jobb.
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Lag om allmän förskola 
Demonstrationer under parollen ”Ropen skalla, daghem åt alla” skyndade på 
utbyggnaden av barnomsorgen, vilket i sin tur ledde till att behovet av utbildad personal 
ökade. 1968 års barnstugeutredning under ledning av Camilla Odhnoff kom att spela en 
avgörande roll för utvecklingen. Utredningen betonade vikten av att skapa likvärdiga 
möjligheter till skolutbildning för alla barn oavsett bostadsort och övriga 
hemförhållanden. Barnstugeutredningen hade stark genomslagskraft och resulterade i 
lagen om allmän förskola, 1975, som innebar att kommunerna blev skyldiga att erbjuda 
alla sexåringar plats i förskola. Barn i behov av särskilt stöd skulle erbjudas plats från 
fyra års ålder.  
 

Ny syn på förskolan 
Bakom den kraftiga utbyggnaden av förskolor fanns både arbetsmarknadsmässiga och 
ideologiska argument.126 Det blev allt vanligare att kvinnor utbildade sig och sökte sig ut 
på arbetsmarknaden. På nytt, precis som vid sekelskiftet, möttes kvinnans, näringslivets 
och samhällets intressen. Allt fler kvinnor utbildade sig och ville behålla sitt yrke efter 
det att barnen fötts. Barnstugeutredningen och den ovan nämnda lagen om allmän 
förskola, (1975) innebar en helt ny syn på förskolan. Det betonades att all verksamhet 
var pedagogisk och att all personal hade pedagogiskt ansvar. Förskolan blev det 
övergripande begreppet och verksamheten uppvärderades till något mycket mer än 
barnpassning. Det formulerades övergripande pedagogiska mål med stöd främst i 
utvecklingspsykologerna Jean Piaget och Erik Homburger Erikssons teorier. Den 
pedagogiska delen fick stor genomslagskraft och det blev nu legitimt att ha sina barn i 
förskolan på heltid. Det fanns ett intresse att förändra samhället utefter barnens behov.  
  

Utbyggnad av barnomsorgen i Norrköping 

I Norrköping sattes utbyggnad av barnomsorgen högt på dagordningen. Drivkraften 
hämtades både i barnets behov av tidigt lärande, i barnstugeutredningen och i 
näringslivets behov av arbetskraft. I början av 1970- talet fanns i Norrköping sju 
daghem.127 Under 70-talet kom antalet att öka avsevärt. 

 

Barnomsorgen växte snabbt i Norrköping vid den 
här tiden. Det kom nya varje termin. Tittar man på 
förskolorna här i Norrköpings kommun så ser man 
att de är byggda vid den här tiden. (Lärare)  
 

Utbyggnaden fortsatte under åren 1980-1990. I mitten av 1970-talet fanns 2600 platser 
för förskolebarn i Norrköping. År 1990 hade platsantalet stigit till omkring 8500 
platser.128 Det ställdes ökade krav både på kvalitén och servicenivån inom förskolan och 
både föräldrar och personal önskade mindre barngrupper. Allt detta gjorde att trycket på 
utbildad personal ökade och vårdlinjens utbildning, barn och ungdom hade många 
sökande. Efter utbildningen var man i stort sett garanterad jobb: 
 

... nej, det var inte så svårt att få jobb direkt som 
barnskötare. Om du tänker dej 1980-talet…Det var 
en glansperiod…(Skolledare) 

 

Under denna ”glansperiod” tillhörde utbildningen landstinget, vilket innebar vissa 
ekonomiska fördelar. Utbildningen i Norrköping hade goda resurser och man hade råd 

                                                 
 
126 Tallberg Broman, (1995) 
127 Almrot, (2004) 
128 Almrot, (2004) 
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med bra utrustning och läromedel. Lärargruppen var väl tillgodosedd då det gällde 
kompetensutveckling. Däremot låg yrkeslärargruppen lägre lönemässigt än de 
kommunalt anställda. Åren med landstinget som huvudman var generellt sett en ”kritisk 
period” med positiva förtecken. Utbildningen fick ett uppsving och vårdlinjens gren för 
barna- och ungdomsvård hade rykte om sig att vara en utbildning med kvalitet och djup.  
 
Barn- och fritidsprogrammet – ett alltför brett program? 
Propositionen Växa med kunskaper presenterades 1991 och innehöll den nya 
gymnasieorganisationen med treårigt gymnasium för alla program. Där fanns också 
barn- och fritidsprogrammet som ersatte den tvååriga vårdlinjens gren för barna- och 
ungdomsvård samt den treåriga vårdlinjens variant för omsorger om barn och ungdom i 
försöksverksamheten. Införandet av barn- och fritidsprogrammet föregicks av olika 
försök ute i landet. På vissa platser hade man i mitten av 1980-talet minskat ämnena 
vårdkunskap och mikrobiologi. Under ÖGY, det treåriga försöket som startade 1988, 
utökades de allmänna ämnena och eleverna kunde läsa teoretisk komplettering det sista 
året. Kunskapsstoffet indelades i moduler som kan liknas vid teman i vilka delar av de 
olika karaktärsämnena ingick.129 
 

Både yrkesförberedande och studieförberedande 
Riksdagens beslut 1991, att alla barn som behövde skulle erbjudas plats i förskola eller 
familjedaghem, talade för ett fortsatt stort behov av personal inom barnomsorgen. Detta 
tillsammans med att kommunerna hade framhållit det stora behovet av personal till 
ungdomars fritidsverksamhet borgade för att eleverna på barn- och fritidsprogrammet 
skulle ha stora möjligheter att få arbete efter avslutad utbildning. Det framhölls även av 
regeringen.  

Eleverna som genomgår det barn- och 
fritidsprogram som jag nu föreslår bör ha en given 
arbetsmarknad under överskådlig tid. 
Utbildningsinnehållet och arbetsmarknaden bör 
vara av intresse för både pojkar och flickor. 130  
 

Här framgår att det fanns en förhoppning om att utbildningen skulle locka fler manliga 
sökanden. Innehållet vidgades till att omfatta alla åldrar och inte som tidigare endast 
barn och ungdom. Nu separerades utbildningen från omvårdnadsblocket och kommunen 
blev barn- och fritidsprogrammets huvudman. Tanken var att skapa en utbildning som 
vände sig till ett betydligt bredare yrkesområde än vad vårdlinjens barn- och 
ungdomsinriktning gjort. Utbildningen skulle ge kompetens för arbetsuppgifter som 
t.ex. barnskötare, handikappassistent, bad- och idrottshallspersonal och biblioteks-
assistent.131 Mycket talade för att det skulle bli ett attraktivt program. Barn- och 
fritidsprogrammet presenterades som möjligheternas program. Utbildningen fick ett nytt 
innehåll och ett nytt namn. Under tiden på vårdlinjen var utbildningen inriktad mot 
barnomsorg. Det nya barn- och fritidsprogrammet syftade till arbete med människor i 
alla åldrar. Arbetsfälten var pedagogiska och sociala yrkesområden samt kultur och 
fritid. Dessutom gav programmet grundläggande behörighet för fortsatta studier. Det var 
ett behov som växt fram i studerandegruppen under åren i omvårdnadsblocket. En av 
informanterna uttrycker det så här:  

                                                 
 
129 Lgy 70. Läroplan för gymnasieskolan. Supplementläroplaner 1988:32-33 . Treårig vårdlinje, gren 
      för omsorger  om barn och ungdom (1988). Stockholm: Skolöversyrelsen och Utbildningsförlaget       
130 Växa med kunskaper - om gymnasieskolan och vuxenutbildningen s. 75-76 
131 Växa med kunskaper - om gymnasieskolan och vuxenutbildningen 



 40 

 

Det kändes helt rätt redan vid det treåriga försöket. 
Eleverna hade hamnat i en återvändsgränd. De 
hade inte högskolekompetens och jobben började 
minska i slutet av 80-talet och då kunde de inte gå 
vidare. (Lärare) 
 

Utbildningen var bred och generell och hade till en början inga inriktningar, inte ens 
mot barnomsorgen. Det pedagogiska förhållningssättet betonades, vilket också 
underströks i utbildningens olika karaktärsämneskurser. Exempel på sådana kurser var 
hälsopedagogik och pedagogiskt ledarskap. Inom programmet fanns möjligheter att 
välja kurser som krävdes för kommande arbete och studier.  
 

Fritid- ett eftersatt område 

Kunskapsområdet fritid var ett helt nytt ämnesområde för gymnasiet.132 Anledningen till 
att det infördes var det växande intresset för hälsa, friskvård och en aktiv fritid. I takt 
med detta ökade också kommunernas behov av fritidsutbildad personal.  Verksamma 
inom fritidssektorn uttryckte dock oro och ifrågasatte om barninriktningen och 
fritidsinriktningen kunde samsas under samma tak. Risken var att fritidsämnena skulle 
komma i skymundan. Kursen fritidskunskap var ny och byggde på en helt ny 
teoribildning, den fritidsvetenskapliga. Fritiden skulle belysas ur ett brett perspektiv och 
fritidens olika dimensioner skulle behandlas i utbildningen.133

 

 

Lärarna krävde kompetensutveckling, men problemet var att fritidvetenskap inte är en 
etablerad akademisk disciplin i Sverige och därmed var det inte lätt för högskolorna att 
utforma en utbildning som kvalitativt sett höll måttet. Detta föranledde debatt i media 
och i artikeln Bye, Bye, BF? ifrågasatte fritidsforskaren Hans- Erik Olson att 
fritidsämnena infördes i programmet, utan att det först skapats möjlighet för lärarna att 
skaffa sig ämnesteoretisk kompetens. I en uppföljande artikel kallade samme forskare 
programmet ”ett barn- och flumprogram” och ”gymnasiets fånigaste program”. 
Programmet debatterades och både utbildningens innehåll och lärarkompetens kom att 
ifrågasättas.134  
 

År 2000 skedde en revidering av gymnasieskolans program och därefter omfattar 
programmet 2500 studiepoäng liksom övriga program. I samband Gy 2000 infördes de 
två inriktningarna pedagogisk och social verksamhet samt fritidsinriktningen. 
Bakgrunden var att skolverkets utvärdering hade visat, att kunskapsområdet fritid blivit 
eftersatt precis som många hade förutspått. Fritidskurserna hade endast erbjudits i liten 
omfattning. Genom att införa en fritidsinriktning stärktes denna del av barn- och 
fritidsprogrammet. Utöver dessa inriktningar finns på flera håll olika lokala inriktningar. 
I Norrköping har vi idag inriktningarna fritid, pedagogisk och social verksamhet samt 
den lokala inriktningen psykosocial verksamhet.  
 

En gymnasieskola för alla 
I och med barn- och fritidsprogrammets införande förändrades elevunderlaget. Från att 
överlag bestått av välmotiverade ambitiösa elever blev elevgruppen mycket heterogen i 
fråga om studiemotivation samt social och kulturell tillhörighet.  

                                                 
 
132 Växa med kunskaper - om gymnasieskolan och vuxenutbildningen.   
133 Barn- och fritidsprogrammet. Programmål, kursplaner, betygskriterier och kommentarer Gy Vux 
     1994:1 
134 Olsson, H-E. (1998). ”Bye, Bye, BF?” På fritid, nr 3, 4. Stockholm: Riksförbundet,  
     Kommunal Fritid  
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Då försvann de tvååriga alternativen. Distribution, 
kontor och social... Dessa elever kom till oss. Det 
var vi som blev kvar, treåriga barn- och fritid. 
(Lärare) 
 

De tvååriga utbildningarna försvann och därmed även en del yrkesutbildningar. Det 
finns inte längre någon valfrihet för skoltrötta elever. Den frivilliga treåriga 
gymnasieskolan har i praktiken blivit obligatorisk eftersom möjligheterna att ta sig ut på 
arbetsmarknaden utan en fullständig gymnasieskola är mycket små. Programmets status 
förändrades och arbetet på programmet blev mer komplext. 
 

Det blev lättare att komma in. Statusen ökade inte 
och nivån höjdes inte heller. Det var många fler 
elever. Avhoppen och skolkandet kom... (Lärare) 

 

Ovanstående lärare menar att arbetet på programmet ändrade karaktär och att det blev 
svårt att tillgodose de olika elevernas behov. Lärarnas arbete har påverkats och nya 
uppgifter har tillkommit. I och med den treåriga gymnasieskolan skulle den allmänna 
utbildningsnivån höjas och segregeringen minska. Vissa forskare menar att de sociala 
skillnaderna i stället ökade i och med den nya gymnasieskolan.135 En lärare anser att 
problemet redan tidigare funnits i storstäderna. 
 

Det började 1996 -1997. Det var ett fenomen som 
hade funnits i storstäderna… Jag tror inte att det 
berodde på skolan och innehållet i utbildningen. Jag 
tror det berodde på samhället utanför. (Lärare) 

 

Denna lärare har uppfattningen att det var samhällsförändringar som påverkade 
utbildningen. Omställningar på arbetsmarknaden var en viktig faktor.  
 

Neddragningar inom förskolan 
På 1990-talet genomgick arbetsmarknaden stora förändringar och arbetslösheten växte. 
Besparingarna inom den offentliga sektorn började och förskolorna drabbades av 
kommunernas neddragningar.  

 

 När man började skära ner barnomsorgen blev det 
barnskötarna man skar ner på. De kunde inte hävda 
sig som yrkesgrupp. (Lärare) 

 

Barngrupperna blev större och personaltätheten minskades Barnskötarna var de som 
drabbades värst. Det innebar att det blev svårt att få jobb efter avslutat barn- och 
fritidsprogram.  
 

Jag tror att det var neddragningarna i förskolan och 
att man inte ”blev” något. Det var som ett rykte som 
spred sig. (Lärare)  

 

Det talades mycket om att man inte ”blev” något i det nya barn- och fritidsprogrammet. 
Inte heller tidigare hade det funnits något yrkesbevis, men utbildningen på vårdlinjen 
hade ändå gett barnskötarkompetens, trots att det inte stod barnskötare på betyget. I 
revideringen Gy 2000 kommenteras den förändrade arbetsmarknaden. 
  

                                                 
 
135 Broady D. (2001). ”Gymnasieskolan och eliterna”, Pedagogiska magasinet, Stockholm: 
     Lärarförbundet  
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 Kommunerna har dragit in förskolans 
barnskötartjänster eller gjort om dem till 
förskollärartjänster. Elever som vill börja arbeta 
direkt efter utbildningen kan därför inte räkna med 
den typen av jobb… De flesta måste dock räkna med 
vidare studier.136  

 

Både elever, lärare och skolledare pekar på den dåliga överensstämmelsen mellan 
programmets namn och innehåll. De har alla uppfattningen att det vore positivt för 
utbildningen om programmet fick ett nytt namn. 
 

Jag tycker att ni ska byta namn på programmet. 
Barn- och fritid – det låter flummigt och det är inget 
flummigt program. Det är inte kul att behöva börja 
varje diskussion med att förklara vad barn- och 
fritidsprogrammet innehåller. Man känner sig som 
en försvarare… Att jobba med barn är jätteviktigt. 
Men programmet innehåller så mycket mer. Folk 
tror att det handlar om barn och sen har man fritid 
resten av tiden. (Studerande på barn- och 
fritidsprogrammet) 
 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att det troligen är flera faktorer i samhället som 
gjort att utbildningen förändrats. Det faktum att eleverna inte längre utbildas till ett yrke 
och att kommunerna tagit bort de flesta barnskötartjänsterna är faktorer som påverkat 
utbildningens attraktionskraft. Arbetsmarknaden har förändrats. Idag är möjligheterna 
små att komma ut på arbetsmarknaden utan ett fullständigt gymnasieprogram. Det 
betyder att det i gymnasieskolan idag finns ett antal elever som inte är motiverade för 
studier. Programmets namn ger oklara signaler om utbildningens innehåll. Barn- och 
fritidsprogrammet förbereder för ett arbete inom ett stort fält. Kanske är det ett alltför 
stort fält som gör att programmet verkar otydligt. 
 
Några gemensamma drag - förr och nu. 

 

Barnverksamhet – kvinnornas domän 

Fröbelstugan startade 1904 i Norrköping under mottot ”Hjälp för mödrar! Barnaglädje åt 
barnen”, vilket understryker uppfattningen att det var mödrarna som bar ansvaret för 
barnen. När barnen kom till folkbarnträdgården möttes de av idel kvinnor vilket var helt 
i Fröbels anda. Fröbel menade att vägen till den mänskliga förädlingen gick genom 
kvinnornas fostran av barnen. I hans skrifter betonas det kvinnliga sinnelaget och 
kvinnors naturliga fallenhet för barns omvårdnad. Maria och Ellen Moberg var själva 
förebilder och representerade en grupp kvinnor ur borgerligheten som förblev ogifta och 
yrkesarbetade hela livet. De konstruerade en ny uppgift för den unga borgerliga flickan. 
I systrarna Mobergs skrift Vår 10– åriga verksamhet finns ett kapitel med titeln 
Kindergarten och den unga kvinnan.  I det kan man läsa om de kurser som anordnades. 
 

                                                 
 
136 Skolverket, (2000) Barn- och fritidsprogrammet. Programmål, kursplaner, betygskriterier och 
      kommentarer. Stockholm: Skolverket, s.14 



 43 

…det blev en naturlig utveckling av verksamheten 
att även anordna kurser för unga flickor i syfte att 
förbereda dessa för kindergartenarbetet.137 

 

Flickorna som studerade på utbildningen var en väl utnyttjad arbetskraft. Efter 
utbildningen anställdes en del i familjer och andra som medhjälpare på barnträdgården. 
Arbetet var näst intill obetalt och om flickorna gifte sig lämnade de sitt arbete. 
Systrarnas förhoppning var att även de flickor som gifte sig skulle ha användning av 
kunskaperna de fått under sin utbildning. Det finns inget i det nämnda kapitlet som tyder 
på, att man över huvud taget kunde tänka sig någon manlig elev på Fröbel. Liksom sin 
idégivare Friedrich Fröbel betraktade systrarna Moberg arbete inom barnomsorg som 
kvinnans område. 
 

Kvinnodominansen inom barnverksamheten har hållit i sig. Den av mina 
intervjupersoner som utbildade sig till barnskötare på Fröbel i slutet av 1960-talet hade 
ingen manlig studiekamrat. På 1970-talet var det endast någon enstaka manlig elev som 
deltog i utbildningen. Antalet ökade något på 1980-talet. Då fanns det någon manlig 
elev i varje klass. I regeringens proposition Växa med kunskap finns en tydlig ambition 
att skapa en utbildning med ett innehåll som skulle locka både pojkar och flickor. När 
barn- och fritidsprogrammet startade 1992 var det fler pojkar som sökte sig till 
utbildningen. Under innevarande läsår (2006/07) studerar totalt 243 elever på barn- och 
fritidsprogrammet i Norrköping. Av dessa är 50 pojkar. I åk 1 finns idag 96 elever och 
av dessa är18 pojkar. Av barn- och fritidsprogrammets samtliga elever i landet är knappt 
fjärdedelen pojkar (3634 av totalt 13758).138 
 
Omsorg – pedagogik 
Förhållandet omsorg - pedagogik framstår som ett spänningsfält i barn- och 
fritidsprogrammets utveckling. Det återfinns även inom förskolans historia. Under 
framväxten har förhållningssättet inom detta spänningsfält varierat.139 För enkelhetens 
skull gör jag ingen differentiering mellan begreppen vård och omsorg utan placerar dem 
på samma sida i detta spänningsfält. 
 

Innan barnträdgårdarna bildades var den barnverksamhet som förekom präglad av 
filantropiska syften. Denna anda fanns kvar även under Fröbelperioden men 
kombinerades då med en pedagogisk motivering. Under Fröbeltiden och även under 
yrkesskoletiden hade utbildningen en vård- och hälsobetonad inriktning och 
föreståndaren var ofta en sjuksköterska. 
 

Under perioden då utbildningen var en inriktning inom vårdlinjen var det landstinget 
som var huvudman och det säger något om hur man såg på barnskötarutbildningen, 
vilket också en skolledare uttrycker. 
 

 Jag tror att man såg det som en vårdutbildning… så 
det skulle kunna passa in där. (Skolledare) 

 

                                                 
 
137 Moberg, (1909) s.35 
138 Skolverket (2006). Beskrivande data om förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och 
     Vuxenutbildning. Stockholm: Skolverket 
139 Hartman, S. (2005) Det pedagogiska kulturarvet. Stockholm: Natur och Kultur 
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I Lgy 70 framgår att eleverna läste ämnen som vårdkunskap och sjukdomslära och det 
fanns även en variant för barnsjukvård.140 Att utbildningen sågs som en vårdutbildning 
uttrycker ytterligare en av mina informanter.  
 

Om man tittar på innehållet i utbildningen så var 
det ju vård det handlade om. Vi skulle lära ut att 
vårda. Vi badade dockor och bytte blöjor. Det hette 
ju vårdlinjen, barn och ungdom…Barnskötare - det 
ligger ju i begreppet på något sätt.  (Skolledare) 

 

Av detta framgår att själva yrkesbeteckningen barnskötare medförde vissa 
förväntningar. Även ute på förskolorna har det under åren pågått diskussioner som rört 
spänningsområdet omsorg – pedagogik. I arbete med barnen integrerades pedagogik och 
omsorg och där fanns de båda yrkesgrupperna förskollärare och barnskötare. Fram till 
omkring år 1970 var antalet barnskötare betydligt större än antalet förskollärare.141 
Dessutom hade de på många institutioner ensamansvar för de yngsta barnen. Denna 
uppfattning delas av lärare som var verksamma på den tiden. 
  

Det fanns lika många barnskötare ute på 
förskolorna som det fanns förskollärare. Kanske fler 
barnskötare. Det fanns en förskollärare på varje 
avdelning, men det var nog fler barnskötare. 
(Lärare) 

 

Här betonas tydligt barnskötarnas betydelsefulla roll i förskolan. Det rådde en hierarkisk 
ordning mellan de olika personalkategorierna och rollerna var tydligt uppdelade. Ofta 
fördelades arbetet så att förskollärarna ansvarade för den pedagogiska verksamheten 
medan barnskötarna ägnade sig åt omsorgen. I och med barnstugeutredningens förslag 
inträdde dock en förändring, som också slog igenom på barn- och fritidsprogrammet. I 
programpresentationen i beskrivs förhållningssättet. 
 

 Utvecklingen inom utbildningen har gått från ett 
vård- och omvårdnadsinriktat synsätt till ett allt mer 
pedagogiskt förhållningssätt i synen på barns 
utveckling.142 

 

Under hela framväxten hade utbildningen präglats av en omvårdnads– och hälsobetonad 
inriktning och under en lång period rymdes utbildningarna till yrken inom förskolan och 
vård under samma tak med landstinget som huvudman. I barn- och fritidsprogrammet 
har ledarskap ett stort utrymme och eleverna läser kurser som pedagogiskt ledarskap, 
kommunikation och hälsopedagogik. 
 
 

                                                 
 
140 Lgy 70. Läroplan för gymnasieskolan (1970). Stockholm: Skolöverstyrelsen och  
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Teori och praktik går hand i hand 
Den praktiska delen av utbildningen är något som alla informanterna återkommer till. 
Liksom i alla yrkesutbildningar har praktiken alltid haft en framskjuten plats. Samma 
förhållanden råder när det gäller all pedagogisk utbildning. I systrarna Mobergs 
verksamhetsberättelse framgår att eleverna hade daglig praktik i folkbarnträdgården. 
 

Vad nu själva undervisningen beträffar, så kan som 
allmän regel uppställas: ingen teori utan praktik, 
men lika fullt ingen praktik utan teori.143    

 

Under den första epoken verkar praktiken vara mer omfattande tidsmässigt än teorin. I 
verkligheten var det nog så att elevernas insats var en förutsättning för att systrarna 
skulle kunna driva folkbarnträdgårdarna. Eleverna såg sig själva som arbetskraft. De 
mer rutinmässiga uppgifterna fick de ta ansvar för. 
  

Så hade vi ett kök som vi jobbade mycket i. Där 
kokade vi välling till de små barnen. En vecka var 
man i vällingköket och hade ansvaret. Då skulle 
man koka vällingen, hälla den i flaskor och ställa in 
den i kylskåpet. Man fick inte vara färdig förrän 
klockan ett. (Barnsköterska) 

 

Det är tydligt att praktiken var en viktig och uppskattad del i utbildningen. En 
barnsköterska som gick sin utbildning på Fröbelinstitutet berättar livfullt om sin praktik. 

 

Det var ju i praktiken man lärde sig. Det kallades 
för yrkesarbete vid barnavårdsinstitutionen. Vi 
lärde oss vad man rent praktiskt skulle göra. Det 
var många rutiner. På morgonen, när de små 
barnen kom skulle de tempas och så skulle man ta 
på dem Fröbels kläder...  (Barnsköterska) 

 

Vissa utbildningar hade fem månaders sammanhängande praktik, i andra blandades teori 
och praktik. På vårdlinjen hade eleverna hela praktikterminer. Den utbildningen bestod 
ungefär till hälften av praktik som helt och hållet var förlagd till förskolan. Det fanns en 
kontaktperson på arbetsplatsen och barnavårdsläraren fungerade som handledare. 

 

Vi hade checklistor på vad eleven skulle vara med 
om. Men det var kontaktpersonen som satte 
betyget... Godtagbart yrkeskunnande – då var man 
godkänd. (Lärare) 

 

Det var mycket tid som ägnades åt det praktiska arbetet och det gick åt många lärare 
eftersom halva tiden var teoretisk undervisning. Läraren åkte ut till eleverna ute i 
förskoleverksamheten. Man planerade och följde upp och gjorde flera besök: 
 

Handledaren kom ut och eleverna såg hur 
handledaren gjorde och hur det fungerade. 
Eleverna försökte snappa upp och sen göra 
likadant. I undervisningen drog vi mycket 
paralleller med det som skedde i verksamheten. 
(Lärare) 
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Läroplanen innehåller detaljerad beskrivning av vilka moment som eleven skulle få 
tillfälle att delta i. Meningen var att eleverna skulle få möjlighet att delta i aktiviteter 
rörande barn i olika åldrar och utvecklingsstadier.  
 

Dagens barn- och fritidsprogram består liksom övriga yrkesförberedande program av 
minst 15 veckors arbetsplatsförlagd utbildning (APU). Programmålen betonar APU:n 
och vikten av att knyta ihop teori och praktik.144 Utbildningen i skolan och den 
arbetsplatsförlagda utbildningen utgör en helhet som tillsammans motsvarar 
programmets mål. Eleverna lyfter fram APU:n som en mycket central del i utbildningen: 
 

Det är ju först på APU:n som man förstått vad man 
lärt sig. När man har sett hur det fungerar och hur 
barn beter sig. Som det där med finmotorik och 
sånt. Man blir ju mer uppmärksam på det när man 
är ute på praktiken. Man såg hur barnen rörde sig, 
om de kunde klippa och så…(Studerande på barn- 
och fritidsprogrammet) 

 

Flera elever berättar om hur mycket APU:n betytt för deras utveckling. Att få ta ansvar 
och ta ledarrollen gör att eleverna upplever att de växer. Det hinner hända mycket under 
de tre åren. 

 

Jag står inte där utan jag hittar på saker själv. I 
ettan var jag blyg och kunde sitta tills någon sa till 
mig: Gör det! Jag ville att nån skulle säga till mig. 
Men nu tar jag saker i egna händer… (Studerande 
på barn- och fritidsprogrammet) 

 

I APU:n finns det möjlighet att koppla de teoretiska kunskaperna till praktiken. Eleverna 
kommer underfund med vad utbildningen kan leda till och börjar växa in i sin yrkesroll.   
 

På APU:n har jag alltid kommit in bra. Jag har inte 
känt mig som en praktikant utan jag har kommit in i 
arbetsgruppen och tagit ansvar. Man kom liksom in 
i yrket…(Studerande på barn- och 
fritidsprogrammet) 

 

Under APU:n möter de studerande andra krav än de som ställs i skolan. Där får eleverna 
ta större ansvar och träna sin ledarroll. Det händer att vissa elever upplever APU:n som 
jobbig. De upptäcker att arbetet inte är vad de hade tänkt sig. 
 

Det bara blev för mycket. Tänk dej att ha så många 
barn omkring sig som bara surrar runt… Det går an 
med ett barn eller två barn men sex-sju små barn som 
springer omkring det gör mig tokig… visst ska jag bli 
någonting med människor… men inte med barn. Som 
tur var fick jag vara på en fritidsgård i trean. 
(Studerande på barn-och fritidsprogrammet) 

 

Under det första året utför alla elever sin APU inom förskolan. I åk 2 och 3 är det 
meningen att eleverna ska få APU inom den inriktning de valt. Inom förskola, skola och 
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fritidshem finns de flesta platserna. Att få APU-platser inom det sociala området och 
fritidsverksamheter har visat sig vara svårare. Här finns ett utvecklingsområde. Både 
skolledare och lärare framhåller att samarbetet mellan skolan och det lokala arbetslivet 
måste förbättras. 
 

Vi behöver utveckla samarbetet med APU-platserna. 
Vi måste få fasta platser att jobba med. Skolan ska 
inte behöva ”jaga” APU-platser. (Skolledare) 

 

Skolledarens vision går helt i linje med vad som kommer fram i studien Våga lära av 
varandra (2002), som utförts inom ramen för ett regeringsuppdrag med syfte att ge stöd 
till utveckling av gymnasieskolan yrkesutbildningar. Den innehåller olika exempel på 
hur samverkan mellan arbetslivet och gymnasieskolans yrkesutbildningar skulle kunna 
förbättras. Där görs jämförelse med den kvalificerade yrkesutbildningen (KY) som i 
större utsträckning är orienterade mot den lokala och regionala arbetsmarknaden. En 
förutsättning för att utbildningen ska komma till stånd är att arbetsplatserna erbjuder 
platser. På ett tidigt skede i planeringen bjuder utbildningsanordnarna in arbetslivet för 
att göra ett gemensamt upplägg av den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen. 
Arbetsplatserna har som uppdrag att presentera ett visst antal platser och det sker en 
gemensam planering för den arbetsplatsförlagda utbildningen både då det gäller tid och 
innehåll.145 
 
Kunskap och lärande 

 

Fröbel – individen i centrum 

Barnträdgårdarna präglades av Fröbels anda. Systrarna Moberg beskriver ingående 
verksamhetens utbildningar. Som ingress till avsnittet citeras Fröbel. 
 

Människosläktets uppfostrarinnor måste vi dana, 
dem förutan kan den kommande generationen ej 
fylla sin uppgift 146 

 

Att använda begrepp som uppfostrarinna och uppfostran tillhör dåtidens språkbruk men 
säger även något om hur man såg på den vuxnes roll i socialisationsprocessen. En 
central tes hos Fröbel är kvinnornas betydelsefulla funktion i arbetet med barn. I citatet 
kommer också Fröbels folkbildningstanke fram med stor tydlighet. De studerande skulle 
formas till ett önskvärt beteende.   
 

Fröbels egna texter är mycket komplicerade och rent generellt kan sägas att han är mer 
citerad än läst. De många citaten har fått symboliska värden och präglas ofta av visioner 
och folkbildning.147 Systrarna Moberg tolkade och spred Fröbels idéer och omsatte hans 
idéer på ett jordnära och handfast sätt. Här beskriver systrarna den vuxnes 
förhållningssätt till barnet: 
 

Det lilla barnet får ej betraktas eller behandlas som 
ett oskrivet blad eller som en lerklump, som vi 
kunna eller ha rättighet att forma efter godtycke. 
Barnet föds med många anlag och möjligheter. Att 
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taga vara på dessa möjligheter, att ge dem näring, 
ans och vård, det är uppfostrans sak, och häri ligger 
kindergartens uppgift.148 

 

Detta citat säger något om Fröbels syn på barns utveckling. Den kan betecknas som en 
aktiv mognadsteori. Det enskilda barnet sattes i centrum och barnets utvecklingsnivå var 
utgångspunkten för de vuxnas förhållningssätt, vilket var kännetecknande för den 
framväxande reformpedagogiken. I systrarna Mobergs skrift framstår synen på barn och 
utbildning motsägelsefull. Där blandas begrepp som förbjuda och fostra med uttryck av 
ett annat slag som kärleksfullhet, utveckling och uppmuntran samt nödvändigheten av 
att förstå barnet. Detta speglar vad som höll på att hända inom det pedagogiska området, 
där den traditionella synen på barn och lärande blandades med nya influenser. 
  
Läraren - kunskapskällan 

Under den period då barnsköterskeutbildningen var inordnad i yrkesskolan var 
utbildningen hårt styrd av den gällande läroplanen som innehåller en uppräkning av de 
delmoment som skulle behandlas.149 Det är en mängd olika områden som den prenatala 
utvecklingen, lekens betydelse för barnets utveckling, modern under havandeskapstiden, 
förlossningen, barns näringsbehov och barns dagliga vård. Där finns även vissa 
anvisningar som gäller metod. 
 

Demonstrationer av bad med övningar. Studiebesök 
på barnavårds- och mödravårdscentraler, 
barnstugor och barnhem med observationer, 
speciellt av spädbarn… Undervisningen  
konkretiseras dels genom demonstrationer och 
filmvisningar, dels genom elevernas egna 
observationer av typ löpande protokoll under korta 
tidsperioder.150

 
 

Här framkommer en strävan att få utbildningen verklighetsanknuten men också 
elevaktiv. Utbildningen präglades av förmedlingspedagogik och modellinlärning. 
Påverkansriktningen gick från lärare till elev. Läraren var den viktigaste kunskapskällan 
och kunskapen var given. Den fanns utanför eleven och det var lärarens uppgift att 
förmedla den, så att eleverna kunde förstå den och ta den till sig. Läraren satt inne med 
kunskapen och det gällde att överföra den till eleverna på ett lämpligt sätt. Bilden 
kompletteras och förstärks av mina informanters berättelser.  
  

Det var mycket modellinlärning. Det goda exemplet. 
Jag försökte berätta allt jag kunde och sen 
förväntade jag mig att eleverna skulle kunna det… 
Jag försökte variera metod. Det var grupparbeten, 
redovisningar och studiebesök. Ska jag vara riktigt 
ärlig, så var det mina kunskaper som var normen. 
Kunskapen fanns hos mig. Jag hade en del 
läroböcker och material som jag själv producerade. 
(Lärare) 
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Både styrdokumenten och intervjuer visar att det användes varierande metoder. 
Ovanstående lärare beskriver sig själv som ung och engagerad och med ett brinnande 
intresse för det hon gjorde. Hon ville inte att eleverna bara skulle lyssna på henne. 
Därför försökte hon påverka eleverna att delta aktivt i utbildningen. 
 

Att vårdlinjen kännetecknades av regelstyrning framkommer både i styrdokument och i 
intervjuer. Lgy 70 ger detaljerade anvisningar vad som skulle behandlas och även här 
finns en uppräkning av olika områden som skulle finnas med i utbildningen.  
  

Ett traditionellt lärande… Det fanns huvudmoment 
som skulle göras... Man hade huvudmoment och så 
fanns det förslag på innehåll… När man gjort ett 
huvudmoment så strök man det och gick på nästa 
och så vidare… Så välinstruerat det var… Jag 
tyckte det var jätteskönt när huvudmomenten 
försvann. (Skolledare) 

 

Läroplanen innehöll också anvisningar om på vilket sätt de olika områdena lämpligen 
skulle behandlas. I kommentarerna till kursplanen ges anvisningar om ett ganska 
varierat arbetssätt. Det betonas att undervisningen skulle ske i form av 
diskussionsföreläsningar och grupparbeten och det talas också om praktiska försök och 
laborationer.151 En lärare framhåller dock att det var mycket katederundervisning och att 
eleverna lyssnade och antecknade flitigt: 
 

Det var reproducerande kunskap. Man lärde sig till 
prov. Det var svar som var rätt eller fel. Hade man 
många rätt så fick man högt betyg. Som lärare 
räknade man ut medelpoäng…(Lärare) 

 

Det förekom olika metoder, men det framkommer att förmedlingspedagogiken var 
dominerande. Kunskapen sågs som given och kunde förmedlas på olika sätt och det 
fanns en strävan att använda elevaktiva arbetssätt. 

 

Grupparbeten förekom men inte i stor 
utsträckning... Söka kunskap – det gjorde man inte. 
Det fanns ett bibliotek. Kunskap fanns i 
läroböckerna och hos läraren. Kunskap 
förmedlades från läraren till eleverna.  Vi gjorde 
mycket studiebesök, så man utnyttjade samhället på 
så sätt och eleverna gick ut och talade med 
människor, som jobbade inom den sektor man var 
intresserad av. Vi hade en hel del föreläsare. 
(Lärare) 

 

Det var läraren och läromedlen som stod för kunskapen. Lärarens uppgift var att lära ut 
och strukturera kunskapsstoffet. Det delades upp i flera små steg med ökad 
svårighetsgrad. Läraren sökte efter lämpliga arbetssätt. Ett sätt att understödja eleverna 
inlärning var att anknyta till verkligheten, bjuda in gästföreläsare och göra studiebesök.  
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Ett elevaktivt arbetssätt – att skapa kunskap 
Mina informanter berättar att det under tiden på vårdlinjen fanns en god grund för 
elevaktiva arbetssätt. På vårdutbildningarna utvecklades tidigt det problembaserade 
lärandet. På så sätt hade utbildningen en progressiv framtoning. 
  

 Jag var tidigt inne i det sättet att tänka, att elever 
skulle göra saker, ta reda på saker själva, prova på. 
Vi hade ju metodövningar på vårdlinjen... Badade 
dockan. Skötte barnet. Man flyttade in praktiken i 
skolan. Att göra saker även i teorin. (Lärare) 

 

Det var naturligt att jobba med fall, att beskriva och lösa problem. Det elevaktiva 
arbetssättet pågick även under det treåriga ÖGY-försöket. Då indelades innehållet i 
moduler. Ambitionen var att arbetet med moduler skulle spegla arbetsorganisationen ute 
i arbetslivet och att eleverna skulle uppleva helhet och meningsfullhet i sitt arbete.152Att 
arbeta ämnesövergripande och problembaserat är metoder som utvecklades ytterligare 
när barn- och fritidsprogrammet kom till. Dagens organisation med arbetslag har 
underlättat samarbetet och möjliggjort ett tematiskt arbetssätt som kan ske i samverkan 
mellan kärnämnes- och karaktärsämneslärare. 
 

 Jag brukar säga att vi pratar om autentiska frågor. 
Vi skapar kunskapsområden som vi arbetar med 
över tid. Det hänger ihop. Eleverna ska se helheten. 
Vi gör en ”brainstorming”, vi undersöker 
förförståelsen i gruppen. Eleverna väljer 
intresseområden och ställer sina egna frågor. Vi är 
där och handleder i en dialog… eleverna beskriver 
vilka metoder de ska använda och lär sig att arbeta 
strukturerat inom tidsplaneringen… (Lärare) 

 

Mina informanters berättelse om arbetet för att eleverna ska uppleva helhet och 
meningsfullhet stämmer väl överens med ambitionerna i Skola för bildning och den 
vidgade kunskapssyn som läroplanskommittén där beskriver. Där behandlas ingående de 
fyra kunskapsformerna fakta-, förståelse-, färdighets- och förtrogenhetskunskap. Det är 
former av kunskap som samspelar med varandra och utgör varandras förutsättning.153 
Där görs en jämförelse mellan kunskapsförmedling och kunskapande. Då det gäller 
kunskapsförmedling finns det svar som är rätt eller fel. I betänkandet betonas skolans 
uppgift att främja elevernas kunskapande förmåga.  
 

När det gäller kunskapandet däremot, är det arbetet 
som är målet, förmågan att formulera och utveckla 
problem och komma fram till slutsatser. 154 

 

Ett par informanter framhåller lärprocessen. Eleverna måste få tid att utvecklas. Ny 
kunskap och nya erfarenheter läggs till det gamla. Det gör att förståelsen växer och blir 
både bredare och djupare. Under kursens gång bygger eleven på sin kunskap och har 
många möjligheter att reflektera över kunskapsområdet. När kursen är slut har eleven  
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möjlighet att se helheten, ifrågasätta och kritiskt granska. Det tvärvetenskapliga 
synsättet är typiskt för programmet. 
 

Först är det helhetsperspektivet, det tvär-
vetenskapliga som är väldigt typiskt för 
programmet. Att jobba utifrån fall, dilemman eller 
problem. Det andra är ju att det finns så många 
andra ställen, där man kan få kunskap. Det kan 
vara på fritiden. Det kan vara på APU-platsen. Vi 
tar också vara på den kunskapen. (Skolledare) 

 

Flera intervjupersoner framhåller att man ansluter sig till den konstruktivistiska 
kunskapssynen och att man söker metoder där eleverna har möjlighet att skapa sin 
kunskap i samspel med kamrater.  
 

 Eleverna måste få möjlighet att diskutera det de 
kommit fram till. Att få höra kamraternas 
synpunkter. Inte för att få ”rätt” svar utan för att få 
nya infallsvinklar och börjar tänka i nya banor. 
Man omformar sin kunskap. Man skulle kunna kalla 
det för att skapa kunskap. (Lärare) 

 

Ett reflekterande förhållningssätt 
Reflektionens betydelse betonas också i Läroplanskommitténs betänkande. Skolan ska 
ge eleverna både praktiska erfarenheter och teoretiskt kunskapande arbete. 
 

… de praktiska ämnena måste bli teoretiskt 
reflekterande Genom att eleverna i skolan vänjer sig 
vid att teoretiskt reflektera över sina praktiska 
erfarenheter får de en beredskap att såväl bidra 
som anpassa sig till förändringar i t.ex. 
arbetslivet.155

 
 

Flera av mina informanter talar om vikten av att synliggöra och reflektera över 
lärandeprocessen men också över utbildningens innehåll. Lärandeprocessen måste 
planeras så att den inbjuder till reflektion. 
 

 Eleverna måste ha utgångspunkter som går att 
reflektera kring. Fall och helheter. Går man in i 
detalj, då får man ju mindre att reflektera över. Då 
ger man upp som elev. De måste få någon helhet, så 
att det blir många infallsvinklar. Ämnesintegration, 
tema och problematisering… (Lärare) 

 

Eleverna berättar att reflektion var något helt nytt för dem när de startade sin utbildning. 
Många upplever det svårt till att börja med och ibland kan de tycka att det blir för 
mycket reflektion.  
 

… och så är det där med reflektion. Ni vill ju hela 
tiden att man ska reflektera. Det dröjde innan jag 
fattade vad det var. Men nu förstår jag. Det är ju 
liksom att tänka till några gånger till över det där vi 
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gjorde. Att försöka formulera vad man har för åsikt 
och hur den har förändrats genom det vi lärt oss. 
Det är bra. Det är ju genom reflektionen som man 
lär sig på riktigt.   

(Studerande på barn- och fritidsprogrammet) 
 

Genom reflektionen förs tanken vidare och förståelsen blir djupare. När eleverna 
kommit till slutet av sin utbildning kan de beskriva det reflekterande förhållningssättet 
och även se det som en del i det egna lärandet. Flera av de studerande pekar på lärarnas 
breda kompetens och kan i slutet av sin utbildning uttrycka uppskattning över det 
förhållningssätt de mött på utbildningen. 
 

Att börja på gymnasiet var något helt annat än 
grundskolan. Här har man blivit behandlad som 
vuxen. Jag tycker om ert sätt att möta oss elever, 
man känner sig respekterad. Jag tror aldrig jag har 
känt mig dum. Vi har jobbat med meningsfull 
kunskap som man har användning av. Medan vi har 
jobbat har vi lärt oss. Det är skickligt. (Studerande 
på barn- och fritidsprogrammet) 

 

Av de olika kunskapsformer Gustavsson och Wahlström beskriver, är det kunnande 
(techne) som framför allt betonas på barn- och fritidsprogrammet. Det är en praktisk 
kunskap som bygger på teori. En kunskap som kräver reflektion och är en viktig del i 
yrkeskunnandet. I arbetet med människor är denna kunskap tillsammans med praktisk 
klokhet (fronesis) av stor betydelse. På arbetsplatsen tillämpar eleven sina kunskaper i 
enskilda situationer.156 Flera elever betonar att de under utbildningen fått tillfälle att 
bearbeta sina värderingar och sin människosyn och att det lärt dem att respektera alla 
människor och förstå människors olikheter.  
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DISKUSSION 

 

Detta avsnitt inleds med en reflektion kring studiens genomförande. Därefter diskuterar 
jag studiens resultat i relation till syfte, frågeställningar och litteratur. Avslutningsvis 
finns några tankar kring barn- och fritidsprogrammets framtid samt några förslag till 
fortsatt forskning. 
 
Reflektion kring studiens genomförande 

 

Med studiens syfte i fokus var det naturligt att välja en kvalitativ ansats. Det visade sig 
att de halvstrukturerade intervjuerna passade mitt syfte och intervjuguiderna fungerade 
bra som stöd åt samtalen. Det fanns utrymme för utvikningar och informanterna fick 
möjlighet att utveckla det de ansåg vara av betydelse. Jag har fått väldigt mycket 
information och några av mina informanter har kompletterat sina berättelser med foton, 
betyg och lektionsanteckningar. Det är upplysningar som underbygger mitt resultat och 
som bidragit till ökad förståelse. Mitt intervjumaterial är omfattande och utskriften har 
varit mycket tidskrävande.  
 

Två grundelement kännetecknar denna studie: tolkning och reflektion. Tolkningsarbetet 
har pågått hela tiden. Det första steget i tolkningen skedde när jag lyssnade på de 
inspelade intervjuerna och skrev ner dem. Därefter granskade jag texten, tolkade på nytt 
och försökte sätta innehållet i relation till vad jag funnit i andra intervjuer om samma 
tidsperiod. Detta arbete återvände jag många gånger till. Efter varje intervju ökade min 
kunskap och jag kunde gå tillbaka till materialet och förstå ännu mer av det som sagts. 
Den nya informationen jag fått gav ibland en helt ny förståelse av det gamla. De 
”kritiska perioderna” var inte svåra att urskilja eftersom de framkom i allas berättelser 
och belystes ur varje informants eget perspektiv.  
 

Eftersom de flesta av styrdokumenten är mycket kortfattade har dessa fått en mer 
underordnad roll i min studie än jag avsåg från början. Det har dock fördjupat 
förståelsen att parallellt med genomförandet av intervjuer även studera dessa texter. 
Styrdokumenten har framför allt varit användbara då det gäller synen på kunskap och 
lärande.  

 

Reflektion kan beskrivas som tolkning av tolkning och kritisk självprövning. Det gäller 
också forskaren som person, forskningssammanhang och framställningsformen.157 De 
resultat jag redovisar är min tolkning. Jag har försökt att inta ett så förutsättningslöst och 
nyfiket förhållningssätt som möjligt och uppmanat mina informanter att korrigera och 
förtydliga mina tolkningar, vilket flera har gjort. 
 
Resultatdiskussion 
 

Syftet med denna studie är att synliggöra olika utvecklingstendenser i barn- och 
fritidsprogrammets historia. Informanternas utförliga redogörelser har tillsammans med 
texterna sammantaget besvarat mina frågeställningar. I resultatdelen har jag redogjort 
för olika ”kritiska perioder” samt bakomliggande samhällsfaktorer. Där beskrivs också 
några gemensamma drag samt synen på kunskap och lärande, vilket utgör svaren på 
mina frågeställningar. Det är dock viktigt att notera att mitt resultat inte är en avbildning 
eller ett ”foto” av hur det har sett ut på barn- och fritidsprogrammet. Det är mina 
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informanters tolkning och återberättelser av vad de upplevt i sitt arbete. Deras 
berättelser är därefter tolkade av mig och jag har konstruerat en bild som beskriver olika 
utvecklingstendenser i barn- och fritidsprogrammets framväxt. Denna gestaltning har 
skett mot bakgrund av mina personliga och språkliga referensramar. Till min hjälp har 
jag haft styrdokument och annan historisk och pedagogisk litteratur. Det finns inga 
fastställda ”sanningar”. Min förhoppning är att de ”klipp” jag valt ut ska ge underlag till 
kunskapsbildning och öppna för reflektion och fortsatt diskussion. 158 

 
Barn- och fritidsprogrammet och samhället 
En utgångspunkt för studien är att utbildning formas och utvecklas beroende på 
samhällets villkor. Resultatet i studien visar att denna utgångspunkt har hög grad av 
giltighet då det gäller barn- och fritidsprogrammets framväxt i Norrköping.  

 

Till samhällets villkor hör arbetsmarknaden och det som händer inom förskolan. Både 
förskolan och barn- och fritidsprogrammet har visat sig vara konjunkturberoende. I 
resultatet framkommer att förhållanden på arbetsmarknaden hela tiden har satt avtryck i 
förskolan och på de utbildningar ur vilka barn- och fritidsprogrammet vuxet fram. 
Under ”glansperioden” rådde generellt sett en gynnsam arbetsmarknad, som avspeglades 
både i förskolan och på vårdlinjens gren för barna- och ungdomsvård.  
 

I resultatet framgår att under perioder av hög arbetslöshet och lågkonjunktur har 
utbyggnaden inom barnomsorgen avtagit och då har barnskötarutbildningen och barn- 
och fritidsprogrammet blivit mindre attraktiva. En av barn- och fritidsprogrammets 
”kritiska perioder” inföll under 1990-talet. Då skedde en utbyggnad av barnomsorgen 
och fler barn än någonsin skrevs in i förskola och fritidshem, samtidigt utsattes 
verksamheten för omfattande besparingskrav som resulterade i större barngrupper och 
minskad personaltäthet. Mitt resultat visar att detta påverkade barn- och 
fritidsprogrammet. När kommunerna tvingades göra nedskärningar och besparingar 
inom förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen var barnskötarna den yrkesgrupp 
som drabbades värst. De hade svårt att hävda sig som grupp och beskriva sin 
kompetens. Det var därför ”lätt” att dra in deras tjänster. Detta avspeglade sig 
naturligtvis på barn- och fritidsprogrammets attraktionskraft. 
 
En kvinnlig diskurs 
Det faktum att barn- och fritidsprogrammets domineras av flickor framkommer både i 
denna studies resultat och i Donald Broadys redogörelse i Välfärd och skola.159 Att 
flickorna är starkt överrepresenterade är med stor sannolikhet ett resultat av uppväxtens 
socialisationsmönster genom vilka pojkar och flickor övar upp olika färdigheter. Det 
återspeglas senare i ungdomarnas val av gymnasieprogram.  
 

Under årens lopp har det gjorts försök att locka fler pojkar till programmet. Barn- och 
fritidsprogrammet infördes med förhoppning att det med sitt breda innehåll skulle vara 
av intresse både för pojkar och flickor.160 Som vi sett har antalet pojkar ökat till att 
omfatta knappt 25 % av elevgruppen.161 Det finns naturligtvis flera bakomliggande 
faktorer till att många pojkar fortfarande visar ett svagt intresse för programmet. 
Pedofilidebatten som pågick under 1990-talet gjorde att många pojkar med intresse för 
utbildningen kände sig ifrågasatta i sitt yrkesval. Det är möjligt att detta även idag 
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påverkar pojkars gymnasieval och gör att de i hög utsträckning väljer andra 
utbildningar.162 
 

Förskolan framstår i en del forskning som en värld med kvinnlig överordning. Det ligger 
nära till hands att tro att samma förhållanden råder på barn- och fritidsprogrammet. 
Lemar framhåller i sin avhandling att majoriteten av lärarna är kvinnor och hon 
beskriver arbetet på barn- och fritidsprogrammet som en kvinnlig diskurs.163 
Programmet har ett innehåll, med betoning på människors utveckling och de studerande 
har siktet inställt på arbete bland människor. Den kvinnliga dominansen har funnits där 
redan från starten. Då var det pionjärerna som utnyttjade föreställningen om den 
kvinnliga särarten och konstruerade ett helt nytt arbetsfält åt unga flickor ur 
borgligheten.164  Därmed byggdes yrket upp och fick en kvinnlig identitet. Liknande 
kvinnokulturer har utvecklats även inom andra områden där människan står i fokus. 
Sådana kulturer, kvinnokulturer eller manskulturer, kan fungera som könsmässiga 
stängningsprinciper. Den kvinnliga diskursen på barn- och fritidsprogrammet fungerar 
kanske som en könsmässig stängningsbarriär som utestänger (skrämmer bort?) manliga 
elever. Här står vi inför en stor utmaning som handlar om en attitydförändring på 
samhällsnivå, gruppnivå och individnivå. Som lärare är det viktigt att vara medveten om 
sin egen roll i elevernas socialisation och genusskapande. Det gäller såväl i valet av 
läromedel och arbetssätt som i vårt eget förhållningssätt. Med tanke på de yrken barn- 
och fritidsprogrammet syftar till är det extra angeläget att eleverna får tillfälle att 
bearbeta sina värderingar då det gäller genussystem och socialisationsmönster. Det är ett 
arbete på sikt med syfte att öka jämställdheten och på samhällsnivå uppvärdera allt 
pedagogiskt och socialt arbete. I takt med en sådan uppvärdering kommer med stor 
sannolikhet den könsmässiga fördelningen på barn- och fritidsprogrammet att bli 
jämnare än i dag.  
 
En progressiv utbildning 

Både styrdokumenten och informanternas berättelser visar tydligt att synen på kunskap 
och lärande varierat under åren. Generellt verkar utbildningen redan från början präglats 
av ett arbetssätt där eleverna har fått ”göra” saker. Anledningen till det kan vara 
utbildningens starka förankring i en praktik. För att klara av uppgifterna ute på 
arbetsplatserna krävdes också att man övade inne på skolan. På vårdlinjen präglades 
utbildningen av förmedlingspedagogik och modellinlärning men också av elevaktivitet 
och verklighetsförankring. Tidigt började man med ett problembaserat lärande. Idag går 
utvecklingen mot ett allt mer tematiskt och ämnesövergripande arbetssätt där eleverna 
söker svaren på frågor de själva formulerat. 

 

Då det gäller synen på kunskap pekar studiens resultat på att det skett en förändring 
under de senaste åren. Från att tidigare sett kunskap som något givet som eleven ska 
inhämta, talar flera lärare idag om att eleven skapar sin egen kunskap. Istället för 
inlärning talar de flesta om lärande. Från att tidigare arbetat med att reproducera 
kunskaper strävar man nu mot att konstruera kunskap.  
 

Resultatet visar att olika pedagogiska synsätt existerar parallellt beroende på individ och 
sammanhang. Det behavioristiska synsättet som dominerade fram till 60-talet har 
fortfarande inte släppt sitt grepp om skolan.165 Eleverna är ofta själva fast i ett 
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behavioristiskt sätt att tänka. Det är bekvämt att få allt serverat i lagom stora portioner. 
Drivkraften är många gånger beroende av yttre faktorer och man är beredd att plugga 
bara det ger utdelning i form av höga betyg. Skola för bildning betonar det 
konstruktivistiska synsättet och det sociokulturella perspektivet, där klassrummet är en 
naturlig del av en större sociokulturell gemenskap.166 Idag ansluter sig många lärare till 
denna grundsyn och flertalet är inspirerade av Vygotskij och ser lärandet som en aktiv 
situationsbunden process där kunskap konstrueras i ett samspel mellan individer. 
Reflektionens betydelse i utbildningen betonas både av elever och av lärare. Generellt 
kan sägas att utbildningen idag i högre utsträckning än tidigare präglas av ett abstrakt 
och teoretiskt tänkande vilket också framkommer i Välfärd och skola.167 
 

Att hantera individ och grupp och samtidigt förena mål, innehåll och metod kallar 
Lemar för kaoskompetens och gummibandspedagogik.168 Det är den konst som även 
beskrivs i denna studies resultat. Flera informanter talar om hur man utvecklar nya 
metoder för att möta varje elevs behov. Även i skolverkets utvärdering framhålls det 
elevcentrerade arbetssättet som utmärkande för barn- och fritidsprogrammet och på 
vissa platser betecknas arbetet på barn- och fritidsprogrammet som skolans 
”utvecklingsfront”.169 
 

Forskare menar att den svenska utbildningspolitiken främst pendlat mellan essentialism 
och progressivism.170 Det framkommer även i mitt resultat. Systrarna Moberg hade för 
sin tid en progressiv syn på barn, i den meningen att man såg till hela barnet och dess 
behov. Den utbildning som bedrevs hade ett visst folkbildningssyfte. Precis som Fröbel 
ville systrarna reformera hemmen och därmed skapa förutsättningar för en bättre 
barndom. Barnen skulle växa upp till lyckliga människor och hela mänskligheten skulle 
därmed bli lyckligare och ädlare. Systrarna Moberg hade en optimistisk framtidssyn och 
såg barnet som ett hopp och ett löfte om en bättre framtid 
 

Efter Fröbelperioden följde en utvecklingspsykologisk fas med förankring hos Gesell, 
Piaget och Eriksson. Inom förskoleverksamheten var det en progressiv period med 
barnet i centrum, medan man inom den obligatoriska skolan betonade en innehållslig 
essentialism med akademiskt definierade kunskapsämnen.171  
 

Bortsett från den period som jag i resultatdelen kallar ”en stillastående period”, har 
utbildningen fortsatt att präglas av progressivism. Formmässigt har det dock funnits 
drag även av essentialism. Aktivitetspedagogik har blandats med traditionell 
kunskapsförmedling. Samma förhållanden gäller på dagens barn- och fritidsprogram. 
Signalerna från policydokumenten är inte entydiga. Kunskapssynen i Skola för bildning 
är konstruktivistisk med stark dragning åt det sociokulturella synsättet. Samtidigt 
betonas essentialismens synsätt, där kunskapen är given och med basfärdigheter, 
teoretiska kunskaper och lärarens teoretiska ämneskunnande i fokus.172 Detta 
understryks också av Broadys forskargrupp. I Välfärd och skola lyfts barn- och 
fritidsprogrammet fram som ett yrkesprogram där de allmänna teoretiska ämnena ha fått 
en framskjuten plats och de teoretiska kraven höjts både i kärn- och karaktärsämnen.173  
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Barn- och fritidsprogrammet – ett resultat av yttre och inre krafter 
Denna studies resultat visar att utbildning utvecklas beroende på samhällets villkor, men 
också beroende på skolans inre villkor. Utbildning, i det här fallet barn- och 
fritidsprogrammet, utsätts för påverkan från olika håll. Konjunktursvängningar lämnar 
avtryck. Hela tiden pågår en kamp om hur skolväsendet ska utformas. Den i sin tur 
bygger på politiska ideologier och samhällsekonomiska ställningstaganden. Parallellt 
pågår i skolans inre ett utvecklingsarbete med personalgrupp och elevgrupp involverad. 
Diskussioner om värdegrund, elevsyn och kunskapssyn fortgår ständigt. 
 

Utgångspunkten för denna studie är att en utbildning vidgas och formas beroende på 
samhällets villkor. De ”kritiska perioderna” understryker detta. Resultatet visar att 
skolans inre arbete också är av stor betydelse i denna process. Vårt dagliga arbete, vårt 
förhållningssätt, hur vi talar om programmet, hur vi organiserar oss och ordnar för 
elevernas lärande har stor vikt när det gäller barn- och fritidsprogrammets status och 
attraktionskraft. Detta understryks också i skolverkets utvärdering. Att utveckla 
arbetssätt, bedömnings- och examinationsformer är ett arbete som ständigt pågår i 
skolans inre. Flera av de intervjuade eleverna beskriver att de under utbildningen fått ny 
lust att lära och att utbildningens innehåll tillsammans med det förhållningssätt man 
mött under gymnasietiden haft stor betydelse för deras personliga utveckling. Elever 
med sådana erfarenheter är goda ambassadörer för barn- och fritidsprogrammet och 
visar att utbildning formas både av yttre och inre krafter. 
 
Framtiden 
 

Min förhoppning är att denna tillbakablickande studie ska ge upphov till reflektion och 
diskussion om framtiden. Hela gymnasieskolan står inför en omfattande reformering. En 
övergripande fråga är: Vilken kunskap ska eleverna ha för att klara samhällets 
omställningar? Utbildning är inte bara till för att utbilda ungdomar till ett liv i dagens 
samhälle utan för en yrkesaktiv tid kanske 40-50 år framåt i tiden. Ungdomarna ska 
utbildas till medborgare i ett demokratiskt samhälle och utbildningen ska vara inriktad 
både mot arbetsmarknaden och mot fortsatta studier. Den primära uppgiften måste vara 
att stärka individen till att bli en aktiv medborgare som kan påverka samhället. Skolan 
ska vara den mylla i vilken individen utvecklas och växer stark. Hur ska utbildning 
organiseras för att täcka dessa behov? Detta är övergripande frågor som måste vara 
utgångspunken i arbetet både på riksnivå och på lokal nivå. 
 

På barn- och fritidsprogrammet är det lokala utvecklingsarbetet i full gång. I väntan på 
GY 09 pågår dagligen samtal i lärargruppen och med skolledning om programmets 
framtida utformning. Vårt gemensamma mål är att skapa en tydlig utbildning som 
stärker elevernas lärande och förbereder för arbetsmarknaden och det framtida 
samhället. Med utgångspunkt från denna studie och samtal med kollegor och skolledare 
kommer jag nu att formulera några tankar om framtiden.  
 

Stärka programmets inriktningar 
Barn- och fritidprogrammet är en bred utbildning med många valmöjligheter. Det 
framförs av flera i min studie som en av programmets fördelar. Andra menar att 
programmet spänner över ett alltför stort fält och att det gör att programmet kan 
upplevas otydligt. Att erbjuda en så bred utbildning med kvalitet kräver mycket av 
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skolan både då det gäller organisation, schemaläggning och lärarkompetens. Denna 
studies resultat samt de diskussioner som förs på lokal nivå pekar mot att programmets 
inriktningar behöver stärkas. Det gäller att förtydliga inriktningarnas innehåll samt att 
visa vad utbildningen kan leda till. Skolverkets utvärdering visade att fritid blivit ett 
eftersatt område. Vid revideringen 2000 stärktes denna del av utbildningen genom att 
fritidsinriktningen infördes. Idag pågår lokalt ett intensivt arbete med att ge fritidsdelen 
en ny struktur med ett omarbetat innehåll bestående av kurser med ett friskvårds- och 
hälsoperspektiv. Tanken är att ett sådant innehåll ska attrahera elever med avsikt att 
studera vidare till idrottslärare och andra yrken inom friskvård- och hälsosektorn.  
 

Stärka lärarnas kompetens 
Lärarna på barn- och fritidsprogrammet har en bred kompetens. Det är något som även 
de studerande framhåller. Med det dubbla uppdraget, kunskaps- och socialisations-
uppdraget, är det en fördel att få en helhetsbild och att lära känna eleverna väl. En 
nackdel är att det ställer nästan orealistiska krav på lärargruppen, då det gäller att 
utveckla djupa kunskaper inom vitt skilda områden. Att stärka lärarnas kompetens är ett 
led i att stärka programmet. Lärarna måste få möjlighet att specialisera sig. Över huvud 
taget måste lärarnas enskilda kompetenser tas till vara och deras kompetensutveckling 
måste stödjas.  
 

Ökad samverkan med arbetslivet 
Skolverket har konstaterat att barn- och fritidsprogrammet tillsammans med 
omvårdnadsprogrammet och naturbruksprogrammet är de program som i störst 
utsträckning erbjuder APU i den omfattning som föreskrivs. APU:n är en förutsättning 
för att eleverna ska nå kursmålen och många elever lyfter fram APU:n som den mest 
värdefulla delen av utbildningen. Skolverket framhåller dock att det finns en potential i 
barn- och fritidsprogrammets APU-verksamhet som inte utnyttjas helt.174. Ett sätt att öka 
måluppfyllelsen är att utveckla samarbetet med APU-platserna. Det är viktigt att 
eleverna tidigt får en uppfattning om vilka yrkesområden utbildningen syftar till. Därför 
bör vi fortsätta vårt arbete med att tidigt i åk 1 låta eleverna stifta bekantskap med 
arbetslivet. APU-platser är kunskapskällor dit eleverna ska kunna vända sig i sitt 
sökande efter kunskap. Där finns möjlighet att göra intervjuer och observationer knutna 
till utbildningens olika teman. 
 

Av resultatet framgår att samverkan med arbetslivet är ett område inom vilket det finns 
stora utvecklingsmöjligheter. Att anordna handledarutbildningar och handledarträffar 
stärker samhörigheten mellan skolan och APU-platserna. Att som skola hålla sig 
uppdaterad med vad som händer ute på fältet är en förutsättning för att kunna formulera 
meningsfulla, genomförbara uppgifter och följa upp elevernas fältstudier och APU. Allt 
detta är delar i ökad samverkan med arbetslivet.  
 

Utveckla arbetssättet 
I studien hänvisas till Lemar som beskriver lärarnas breda kompetens och förmåga att 
utveckla metoder för att möta den heterogena elevgruppen. Även skolverkets 
utvärdering pekar på en lärargrupp som går i frontlinjen för skolutvecklingen. 
Programmet måste bli ännu mer känt som en progressiv utbildning med ett arbetssätt 
som gör att eleverna tycker det är lustfyllt att lära. Att fortsätta att jobba 
ämnesöverskridande och problemorienterat är i linje med en konstruktivistisk 
kunskapssyn och är troligen det mest betydelsefulla i arbetet att stärka utbildningen och 
höja programmets status. Det breda utbudet av kurser och lärarnas sammantagna 
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kompetens ger goda möjligheter att ytterligare fördjupa innehållet och utveckla 
arbetssätten. Genom att öppna upp mot arbetslivet och högskolan kan utbildningen få en 
ökad verklighetsanknytning och eleverna får möjlighet att uppleva hur teorin de lär i 
skolan kan tillämpas i ”verkligheten”. 
 

Internationalisering 
Programmet har idag ett internationellt kontaktnät av skolor där eleverna får möjlighet 
att utföra sin APU. Det är helt i linje med utbildningens programmål. 
Internationaliseringen måste fortsätta att utvecklas och är ett led i arbetet att höja 
programmets status och öka dess attraktionskraft.  
 

Öka flexibiliteten inom programmet.  
I resultatet betonas utbildningens bredd. Inom programmet finns många 
utbildningsvägar och möjligheter att finna individuella lösningar som idag inte utnyttjas 
helt. För att minska antalet avhopp och antalet elever som går ut gymnasieskolan med 
ofullständiga betyg bör vi ta till vara möjligheten att söka passande utbildningsvägar för 
varje elev. Genom ett utökat samarbete med APU-platserna kan det skapas möjligheter 
för en del elever att få utökad APU och på så sätt nå kursmålen.  
 

Beskriva programmet 
I studiens resultat beskrivs en del problem men också programmets fördelar. 
Programmet har ett innehåll som efterfrågas i vårt samhälle. Det handlar om 
kommunikativ förmåga, ledarskapsförmåga och förmåga att möta människor. Både 
elever och lärare vittnar om utbildningens personlighetsutvecklande innehåll och att den 
livskunskap eleverna skaffar sig under sin utbildning är kunskap som alla behöver. Det 
är viktigt att vi rätt beskriver programmet för lärare, föräldrar, karriärvägledare och 
politiker, så att de presumtiva eleverna får rätt information om programmets innehåll 
och vilka yrken det kan leda till. 
 

Vårt eget sätt att tala om arbetet på programmet har också betydelse. Det finns all 
anledning att lyfta fram de studerande som grupp. Alla som arbetar på programmet 
vittnar om öppna, spontana elever med god social kompetens och eleverna berättar om 
programmets betydelse för deras personliga utveckling och förmåga att möta människor.  
 

Nytt namn på programmet 
Redan när barn- och fritidsprogrammet startade tyckte de flesta att programmets namn 
var olyckligt på flera sätt. Detta framhålls även i skolverkets utvärdering. 
Överensstämmelsen mellan namn och innehåll är mycket dålig. Programmet syftar till 
arbete med människor i alla åldrar, inte ”bara” barn. Namnet ger fel signaler och klingar 
diffust och oseriöst. Både lärare, elever och skolledare är helt överens om att det är dags 
att byta namn. Beteendevetenskapliga programmet och ledarskapsprogrammet är 
exempel på namn som bättre överensstämmer med innehållet. Vi ser fram mot GY 09 
som vi hoppas kommer att ge utbildningen ett namn som bättre svarar mot dess innehåll.  
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Fortsatt forskning 
 

I arbetet med denna studie har jag upptäckt, att det finns en hel del forskning kring 
pionjärtiden och barnträdgårdarna och det finns mycket arkiverat material från denna 
tid. Flera Norrköpingshistoriker har med olika utgångspunkter berättat om staden och 
dess invånare175, arbetarkultur176 och ”vanartiga barn”177. Det finns också mycket skrivet 
kring förskolans och förskolläraryrkets utveckling, men då det gäller den del som rör 
barnskötaryrket och barn- och fritidsprogrammet är forskningen knapphändig. Signild 
Lemar har i sin avhandling beskrivit och analyserat karaktärsämneslärarna som grupp 
samt deras arbete.178 Kerstin Johansson179 och Fanny Ambjörnsson180 följde ungdomar 
som studerade på barn- och fritidsprogrammet, men deras forskning handlar inte i första 
hand om denna utbildning. Min studie, med syftet att skapa förståelse för barn- och 
fritidsprogrammet och dess historia, fyller ett tomrum i utbildningshistorien och är 
också ett bidrag i den pågående diskussionen om barn- och fritidsprogrammets framtida 
utformning 
 

Det finns all anledning att göra studier på barn- och fritidsprogrammet. Eftersom 
programmet är ett tämligen outforskat fält finns det mängder av områden som skulle 
vara intressanta att studera. Utbildningen har under i stort sett hela sin framväxt varit 
progressivt och det har funnits en grogrund för nya idéer. På barn- och 
fritidsprogrammet bedrivs ett pedagogiskt utvecklingsarbete som gagnar hela 
gymnasieskolan. Nya metoder utvecklas hela tiden. Ett förslag till fortsatta studier är att 
på ett fördjupat sätt studera synen på kunskap och lärande ur ett elevperspektiv. En 
forskningsidé är att ta reda på vad det ämnesövergripande och elevaktiva arbetssättet 
innebär för eleverna, vilka effekterna är och hur eleverna påverkas av det. Ett annat 
förslag är att studera hur bedömning sker och hur vi lärare kopplar kunskapssyn till 
lärande och bedömning. I båda dessa fall skulle det passa bra med en kvalitativ ansats 
med metoder som djupintervjuer, studier av elevers arbeten och examinationer 
  

Denna studie har gett mersmak då det gäller att lyssna till vad människor har att berätta. 
Jag skulle vilja djupintervjua ett antal f.d. elever om hur de ser på sin studietid på barn- 
och fritidsprogrammet. Tänk att efter ett antal år få återvända till sin gamla 
gymnasieskola, vandra omkring i alla korridorer och salar och fritt associera kring sin 
studietid! Dessa förslag känns som komplement och fortsättning på den studie jag just 
nu avslutar. 

                                                 
 
175 Hogby  B. ( 1989). Surbullestan. Stockholm: Carlssons Bokförlag 
176 Hogby, B. (1986). Den disciplinerade arbetaren. Stockholm: Carlssons Bokförlag 
177 Sundkvist, (1914) 
178 Lemar, (2001) 
179 Johansson, (2003) 
180 Ambjörnsson, (2004) 



 61 

REFERENSER 
 
Almrot, I. (red.), Johansson, B., Johnson, B. & Kinndahl, A. (2004). Norrköping.  
Barnomsorgens vagga. Från folkbarnträdgård till förskola för alla. Norrköping: 
Norrköpings Förskolehistoriska förening 
 
Alvesson, M.& Sköldberg, K. (1994). Tolkning och reflektion. Lund: Studentlitteratur 
 
Ambjörnsson, F. (2004). I en klass för sig. Genus, klass och sexualitet bland 
gymnasietjejer. Stockholm: Ordfront 
 
Broady, D. (2001). ”Gymnasieskolan och eliterna”, Pedagogiska magasinet, Stockholm: 
Lärarförbundet 
 
Bryman, A. (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber Ekonomi 
 
Carlgren, I. & Marton, F. (2001). Lärare av i morgon. Stockholm: Lärarförbundets 
förlag 
 
Dewey, J. (1980). Individ, skola och samhälle. Stockholm: Natur och kultur 
 
Dysthe, O. (1996). Det flerstämmiga klassrummet.  Lund: Studentlitteratur 
 
Englund T. (2005). Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension. Göteborg: 
Daidalos 
 
Goodson, I. & Numan, U. (2003). Livshistoria och professionsutveckling. Lund: 
Studentlitteratur 
 
Gustavsson B.(2002). Vad är kunskap? En diskussion om praktisk kunskap och 
teoretisk kunskap. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling 
 
Gustavsson, B. & Wahlström, N. (2004). Vetande, kunnande och klokheten. 
Internrapport. Stockholm: Skolverket 
 
Hartman, S.(2005). Det pedagogiska kulturarvet. Stockholm: Natur och Kultur 
 
Hogby, B.(1986). Den disciplinerade arbetaren. Stockholm: Carlssons Bokförlag 
 
Hogby  B.(1989). Surbullestan. Stockholm: Carlssons Bokförlag 
 
Johansson, B. & Karlsson L. Förskollärarutbildningen i Norrköping, 1902 – 2001.   
(www.norrkoping.se/kultur-fritid/) 
 
Johansson, K. (2003). Bli vuxen i arbetarstad. Linköping: Linköpings universitet  
 
Korp, H. (2003). Skolverket (2001) Bedömning och betygssättning: Kommentarer med 
frågor och betygssättning. Stockholm: Skolverket 
 
Kvale, S. (1971). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur 



 62 

Lemar, S.(2001). Kaoskompetens och gummibandspedagogik. En studie av 
karaktärsämneslärare i en decentraliserad gymnasieorganisation. (Akademisk 
avhandling.) Umeå: Umeå universitet 
 
Lgy 70. Läroplan för gymnasieskolan (1970). Stockholm: Skolöverstyrelsen och 
Utbildningsförlaget 
 
Lgy 70. Läroplan för gymnasieskolan. Supplementläroplaner 1988:32-33. Treårig 
vårdlinje, gren för omsorger om barn och ungdom, (1988). Stockholm. 
Skolöverstyrelsen och Utbildningsförlaget 
 
Lgy 70. Läroplan för gymnasieskolan 1989:23. Treårig vårdlinje, gren för omsorger 
om barn och ungdom, försöksverksamhet, (1989). Stockholm: Skolöverstyrelsen och 
utbildningsförlaget 
 
Läroplan för yrkesskolan (1964). Stockholm: Skolöverstyrelsen 
 
Lindberg, M. (1991). 90 års barnomsorg 1874 – 1964. En utvecklingsstudie. 
Norrköping: Institutionen för förskollärarutbildning 
 
Mathiasson, L. (2001). ”Sinnligheten som kunskapsform”, Pedagogiska magasinet, nr 3. 
Stockholm: Lärarförbundet  
 
Moberg, E. & Moberg, M. (1909). Vår 10-åriga verksamhet, 1899 – 1909. Norrköping: 
Litografiska Aktiebolaget  
 
Myrdal, A.& G. (1935). Kris i befolkningsfrågan. Stockholm: Bonniers förlag 
 
Myrdal, A.(1935). Stadsbarn. Stockholm: Kooperativa förbundets bokförlag 
 
Nilsson, H. red.,(2000). Norrköpings historia 1900-talet, Linköping: Centrum för 
lokalhistoria, Linköpings universitet 
 
Olsson, H-E. (1998). ”Bye, Bye, BF?”, På fritid, nr 3 4. Stockholm: Riksförbundet, 
Kommunal Fritid,  
 
Prop. 1990/91:18 Ansvaret för skolan. Stockholm: Utbildningsdepartementet 
 
Proposition. 1990/91:85. Växa med kunskaper - om gymnasieskolan och 
vuxenutbildningen. Stockholm: Utbildningsdepartementet 
 
Proposition 2003/04:140. Kunskap och kvalitet – elva steg för utveckling av 
gymnasieskolan . Stockholm: Utbildningsdepartementet  
 
Proposition 2004/05:11. Kvalitet i förskolan. Regeringens förskoleproposition.  
Stockholm: Utbildningsdepartementet 
 
Regeringen, Kommittédirektiv. En reformerad gymnasieskola Dir. 2007:8 
 
Roth Vallberg, A-C. (2001). Samhällssyn – Kunskapssyn – Barnsyn. 
Studentlitteratur:Lund 



 63 

Sandin B. (1986). Hemme, gatan, fabriken eller skolan. Lund: Arkiv Förlag 
 
Skolverket (1994). Barn- och fritidsprogrammet. Programmål, kursplaner, 
betygskriterier och kommentarer. Gy Vux 1994:1 Stockholm: Skolverket 
 
Skolverket (1994). Bildning och kunskap. Stockholm. Skolverket 31 (Särtryck ur SOU 
1992: 94. Skola för bildning) 
 
Skolverket (1998) Fem gymnasieprogram under omvandlingstryck. Skolverkets rapport 
nr. 149. Stockholm: Liber distribution (www.skolverket.se) 
 
Skolverket (2000). Barn- och fritidsprogrammet. Programmål, kursplaner, 
betygskriterier och kommentarer. Gy 2000:01 Stockholm: Skolverket 
 
Skolverket (2002), Våga lära av varandra. En jämförelse mellan gymnasieskolans 
yrkesförberedande utbildning och kvalificerad yrkesutbildning. Stockholm: Skolverket 
(www.skolverket.se) 
 
Skolverket (2005). Program–PM. Barn och fritidsprogrammet.  Dnr 2004:003049. 
Stockholm: Skolverket (www.skolverket.se) 
 
Skolverket (2006). Beskrivande data om förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola 
och vuxenutbildning. Stockholm: Skolverket 
 
SOU 1954:11, Yrkesutbildningen. 1952 års yrkesutbildningssakkunniga, Stockholm: 
Ecklesiastikdepartementet 
 
SOU1991:54 Skola– skolbarnsomsorg, en helhet. Betänkande av skolbarnsomsorgs-
kommittén 
 
SOU 2000:39 Välfärd och skola (2000). Stockholm: Socialdepartementet 
 
Starrin, B. & Svensson, P-G. (1994). Kvalitativ metod och vetenskapsteori. Lund: 
Studentlitteratur 
 
Stensmo, C. (1994). Pedagogisk filosofi. Lund: Studentlitteratur 
 
Sundkvist, M. (1994). De vanartade barnen. Uppsala: Hjelms förlag 
 
Sundström, U. (2005). Från bara barn till riktig människa. Artikel publicerad i samband 
med ett program i serien Om barn i förskolan som sändes första gången i SVT1 
20061113 
 
Szklarski, A. (2002). Den kvalitativa metodens mångfald. Skilda ansatser – skilda 
tolkningsmönster 
 
Säfström, C. A. & Östman L. (red.) (1999). Textanalys. Lund: Studentlitteratur 
  
Säljö, R. (2000). Lärande i praktiken - ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: 
Bokförlaget Prisma 



 64 

Tallberg Broman, I. (1995). Perspektiv på förskolans historia.  Lund: Studentlitteratur 
 
Thurén, T. (1986). Orientering i källkritik. Är det verkligen sant? Stockholm: Esselte 
studium 
 
Torstenson - Ed, T. (1994). Daghemsvistelse i retrospektivt perspektiv. En teori- och 
metodprövande studie. Linköping: Linköpings Universitet 
 
Vetenskapsrådet (1990). Forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning. Elanders Gotab (www.vr.se) 
 
Wyndhamn J., Riesbeck E., Schoultz J.(2000). Problemlösning som metafor och 
praktik. Linköping: Linköpings Universitet 
 
Ödman, P-J. (2004). Tolkning, förståelse, vetande. Hermeneutik i teori och praktik. 
Stockholm: Norstedts förlag  
 
Ödman, P-J. (2004). ”Hermeneutik och forskningspraktik”, i Gustavsson, B. (red.) 
Kunskapande metoder. Studentlitteratur, Lund 
 
Öman, B-L. (1991). Fröbels lekteori och lekgåvor. Lund: Studentlitteratur 
 
 
Norrköpings stadsarkiv 
 
Fröbelföreningen. Matriklar över elever. Kindergartenkursen 1902 – 1909. D1:1  
 
Fröbelinstitutet. Ellen och Maria Mobergs privata handlingar. Betyg undertecknat av 
Maria Montessori (1921). Ö 1:1 
 
Fröbelinstitutet, Ellen och Maria Mobergs privata handlingar. Brev från Alva Myrdal 
(1939). Ö 1:1 
 
Fröbelinstitutet. Litteratur. Fröbel Friedrich, (1826). Menchen erziehung. 
Förkortad översättning av B. Rud Hall. ÖIII:18  
 
Norrköpings stad. Reglementen, läroplaner etc. Redogörelse för Norrköpings stads 
yrkesskola. FIIa:5 
 



 

  

              Bil.1 
 
 
INTERVJUGUIDE / Skolledare                   
Samtalet kommer att handla om din tid som skolledare och ansvarig för Vdbu / ÖGY 
och barn- och fritidsprogrammet. Vi kommer att ta upp nedanstående områden.   
   
 
Elevgrupp 
 
Lärargrupp 
 
Synen på lärande och kunskap 
 
Skolreformer 
 
Arbetsmarknad 
 
Övrigt som du vill ta upp 
_____________________________________________________________________ 
 
Exempel på frågor 
 
 
Hur skulle du vilja beskriva utbildningen under dina första / senare år som skolledare?  
 
 
Beskriv elevgruppen under dina första år / senare år som skolledare. 
 
 
Beskriv lärargruppen under dina första år / senare år som skolledare. 
 
 
Hur gick lärandet till? 
 
 
Hur såg man på kunskap? 
 
 
Hur såg arbetsmarknaden ut?  
 
 
Hur har du uppfattat skolreformerna under din tid som skolledare? 
 
 
Hur utvecklades utbildningen under dina år som skolledare? 
 
 
Vad är det du främst kommer ihåg av din tid som skolledare? 
 

Bil. 2 



 

  

 
 
 
INTERVJUGUIDE / Barnsköterska / Barnskötare / Studerande på barn-                     
och fritidsprogrammet     
 
Samtalet kommer att handla om din utbildning till barnsköterska / barnskötare alt. 
utbildning på barn- och fritidsprogrammet och vi kommer att ta upp nedanstående 
områden. 
 
 
 
Gruppen  
 
 
Elevsyn  
 
 
Kunskapssyn 
 
 
Utbildningen innehåll 
 
 
Upplägg och struktur 
 
 
Arbetssätt 
 
 
Personlig utveckling 
 
 
Arbetsmarknad 
 
 
Övrigt som Du vill ta upp 
 



 

  

 Bil. 3 
 
 
INTERVJUGUIDE / Lärare /Skolledare    
 
Samtalet kommer att handla om Vdbu (den tvååriga vårdlinjen, gren för barna - och 
ungdomsvård), ÖGY (den 3-åriga försöksverksamheten) samt barn- och  
fritidsprogrammet. Vi kommer att ta upp nedanstående områden. 
 
 
Elevgruppen 
 
 
Lärargruppen 
 
 
Innehåll 
 
 
Synen på lärande 
 
 
Synen på kunskap 
 
 
Utbildningens ställning 
 
 
Arbetsmarknad 
 
 
Övrigt som Du vill ta upp. 
 
 
 
 
 


