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Sammanfattning
Denna studie fokuserar på yrkeskunnandet på Barn - och fritidsprogrammet, ett av gymnasieskolans 
yrkesprogram. Programmet utbildar till yrken inom pedagogiska och sociala yrkesområden samt 
inom fritids- och friskvårdssektorn och har yrkesutgångar som väktare, personlig assistent, 
elevassistent, personlig tränare, barnskötare och personal inom boende för personer med 
funktionsnedsättning. Eleverna uppmanas att skaffa sig både en yrkesexamen och 
högskolebehörighet.
Inom en socialkonstruktionistisk ram och med en diskursteoretisk ansats studeras hur 
yrkeskunnande konstrueras. Studiens empiri utgörs av styrdokument, informationsmaterial och 
gymnasieskolors hemsidor. Syftet med studien är att öka förståelsen för yrkeskunnandet på nya 
Barn - och fritidsprogrammet. Med en diskursteoretisk ansats studeras den bild som de olika 
aktörerna ger av yrkeskunnandet på programmet. Studieobjektet är inte programmets egentliga 
innehåll utan den bild som konstrueras i det empiriska materialet. I tolknings- och analysarbetet 
framträder flera diskurser som alla har olika stor betydelse och som får varierat utrymme. 
Hälsodiskursen och ledarskapsdiskursen är de som framträder tydligast. Andra diskurser som gör 
sig gällande är demokratidiskursen, samverkansdiskursen och identitetsdiskursen. En viktig faktor 
som hela tiden är central är arbetsmarknaden som i tolkningsarbetet framträder som en nodalpunkt. 

Nyckelord
Barn- och fritidsprogrammet, Gy  11, yrkeskunnande, diskursanalys, diskursteori, Laclau & Mouffe,  
nodalpunkt

Abstract
This study focuses on professionalism in Child Care and Recreation Programme, one of the 
secondary  school´s vocational programs. The programme trains for careers in educational and social 
professions and in the leisure and health sector and educates professions as gardian, personal 
trainer, class room assistent, personal assistent to someone with a disability, nursery nurse or work 
with disable people in their homes and day centres. Students are asked to obtain both a vocational 
education and university eligibility. 
Within a social constructionist framework and a discourse theory approach studies how vocational 
skills are constructed. The empirics of the study are based on the steering documents, information 
materials and secondary  schools' websites. The main aim of the study is to increase understanding 
of vocational skills at the new Child Care and Recreation Programme. With a discourse theoretical 
approach studies the images that the various actors give of vocational skills at the program. The 
studied case is not the program's actual content, but the image constructed in the empirical material. 
In the interpretation and analysis, several discourses of various significance emerge, hence different 
amounts of space are devoted. Health discourse and leadership discourse are those that appear most 
clearly. Other discourses of importance are democratic discourse, interaction and identity discourse. 
A central factor is the labor market which is a nodal punkt. 

Keywords
Child Care and Recreation Programme, Gy 11, vocational skills, discourse analysis, discourse 
theory, Laclau & Mouffe, nodal punkt
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Förord
Sådärja!

Så stod det i mailet jag fick från en elev, när han för några dagar sedan skickade in ett arbete. Det 
fanns ingen hälsning, ingen ursäkt för den sena inlämningen, bara ett ord (eller kanske tre).  

Jag förstår honom precis. Han hade kämpat till långt upp  mot midnatt. En kamp mot tiden och den 
deadline vi hade kommit överens om. Nu drog han en lättnadens suck, skickade iväg sitt arbete och 
kände sig ganska nöjd. 

Jag säger detsamma: Sådärja! 

Detta är min andra uppsats om Barn - och fritidsprogrammet. Gymnasieprogrammet som är älskat 
av dem som jobbar på det och älskat av de elever som valt det. Ändå ett missförstått program.

Det är ingen utbildning som bara förbereder för arbete med barn. Det är en yrkesutbildning, där de 
studerande utbildas för arbete med människor i alla åldrar - från vaggan till graven. Det är ett 
program som utbildar till personlig tränare, väktare, personlig assistent, elevassistent, barnskötare 
och arbete inom boende för personer med funktionsnedsättning.

Det är inget flumprogram - det är ett program med ett  vetenskapligt förankrat  innehåll, ett program 
där eleverna läser ledarskapsteorier, utvecklingsteorier, hälsopedagogik, sociologi och 
specialpedagogik. 

På BF - får man lära sig om livet. Så säger en tjej på en av de hemsidor jag studerat. Det är så sant! 
Programmet har ett  innehåll som passar alla oavsett framtidsplaner. Det är inte bara ett 
yrkesprogram! Det är både ett yrkesprogram och ett högskoleförberedande program. 

Jag vill bli en sån som hjälper andra. Så uttrycker en kille sina framtidsplaner. Jag tror att han är 
ganska typisk för många ungdomar som studerar på programmet. Många har planer att läsa vidare 
till socionom, lärare, psykolog eller polis. 

Tack alla elever på Ledarskap  - Nya BF!  Trots att ni inte direkt har medverkat i uppsatsen denna 
gång, så är det ni som är min inspirationskälla och det är tack vare er som uppsatsen kommit till. 

Tack, Katarina! Du har svarat på mina mail i stort sett dygnet runt! Inga enkla svar  - utan svar som 
fått mig att tänka lite längre!

Norrköping 2012-06-13

Viola Gustavsson

4



Bakgrund och problemområde
Samhällsutvecklingen under 1900-talet har medfört ökade krav på individen. För att kunna delta i 
samhällets demokratiska processer ställs idag stora krav på generella kompetenser och personligt 
engagemang. Inom arbetslivet har kraven på utbildning, kreativitet och initiativförmåga blivit allt 
större. Skolreformerna under 1900-talet syftade till att möta dessa alltmer komplexa krav från 
samhälle och yrkesliv. Skolrefomen 1994 innebar att alla gymnasieutbildningar blev tre-åriga och 
gav högskolebehörighet. Det allmänna innehållet med kärnämnena kom att omfatta en tredjedel av 
utbildningen. Det skulle ge alla förutsättningar att utveckla de generella kunskaper som krävs i 
yrkeslivet och som medborgare i ett alltmer komplext samhälle. Reformen skapade en flexibel skola 
och en ökad individuell valfrihet. 

Avsikten med gymnasiereformen 2011 är att  de elever som väljer en yrkesutbildning ska bli bättre 
rustade för yrkesverksamhet och de elever som väljer högskoleförberedande program ska bli ännu 
bättre förberedda för högskolestudier. I den nya gymnasieskolan finns 18 nationella program. Av 
dessa är 12 yrkesprogram och 6 högskoleförberedande. Två examina har införts: en 
högskoleförberedande examen och en yrkesexamen.

Gymnasieskolan har flera delsyften. Den ska förbereda för yrkesliv och för fortsatta studier; ge 
eleverna god grund för personlig utveckling och aktivt deltagande i samhällslivet.1  De 
gymnasiegemensamma ämnena, tidigare kärnämnen, är de ämnen som huvudsakligen anses bidra 
till en god grund för personlig utveckling och aktivt deltagande i samhället medan karaktärsämnena 
huvudsakligen syftar till att förbereda för yrkesliv eller högskolestudier.2 

Yrkesutbildning i Gy11
I reformen från 1994 påtalades vikten av en bred utbildning. De yrkesförberedande programmen 
skulle förbereda eleverna för ett rörligt yrkesliv; utbildningen var förberedande och den egentliga 
färdigutbildningen och specialiseringen skedde i arbetslivet. I Gy11 har yrkekunskaperna hamnat i 
fokus och utbildningen har närmat sig yrket. De specifika yrkeskunskaper ska underlätta elevernas 
etablering på arbetsmarknaden. Yrkesprogrammens tydliga yrkesutgångar utgör en grund för 
yrkesverksamhet och fortsatt yrkesutbildning och kan även ge förutsättningar för eget företagande. 
Efter genomgånget yrkesprogram ska eleverna vara väl förberedda för yrkeslivet och ha en bas för 
fortsatta studier till exempel inom yrkeshögskola. Eleverna ska också erbjudas möjlighet att välja 
till kurser som ger grundläggande högskolebehörighet. Det gäller svenska 3 alt. svenska som andra 
språk och engelska 6 som eleven kan välja inom programfördjupning och individuella val.3  Det  
arbetsplatsförlagda lärandet (APL) är en central del i all yrkesutbildning och en förutsättning för att 
en yrkesutbildning ska få starta är att skolan kan erbjuda minst  15 veckors APL. Det 
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2 Skolverket (2011). sid. 8

3 Skollagen kap. 16  



arbetsplatsförlagda lärandet ska ge eleven möjligheter att utveckla yrkesidentitet, förstå 
yrkeskulturen och bli en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats.4 

En annan möjlighet är att gå yrkesprogram som lärlingsutbildning. Då genomförs mer än hälften av 
utbildningen som APL. Även lärlingsutbildningen leder till yrkesexamen.5 Kravet för en fullständig 
examen från ett gymnasieprogram är att eleven har 2500 poäng varav 2250 måste vara godkända. 
Eleven ska dessutom gjort ett godkänt gymnasiearbete. För en yrkesexamen krävs att eleven har 
godkänt i svenska, alternativt svenska som andra språk 1, engelska 5 och matematik 1a. Ytterligare 
ett  krav är att eleven har godkända betyg i kurser som omfatta 400 poäng inom de 
programgemensamma ämnena. 

Nya Barn - och fritidsprogrammet
Redan när Barn - och fritidsprogrammet startade i och med gymnasiereformen 1991 ansåg många 
att namnet var missvisande. Programmet syftar till arbete med människor i alla åldrar och har ett 
bredare innehåll än vad namnet antyder. Ett par av programmets yrkesutgångar leder till arbete med 
barn, men övriga syftar till arbete med ungdomar och vuxna. Därför var vi många som såg fram 
emot ett namnbyte i Gy11. Det visade sig att programmet fick behålla sitt namn; dock har flera 
utbildningsanordnare valt en annan benämning. Den kommunala gymnasieskolan i Norrköping är 
ett sådant exempel. Där har programmet fått benämningen Ledarskap - Nya BF. 

Kunskapsinnehållet skiljer sig inte så mycket från det tidigare Barn- och fritidsprogrammet, men är 
sorterat på ett  annat sätt. Skolverket betonar att verksamheten inom området vilar på en 
vetenskaplig grund. Programmet har tre inriktningar: fritid och hälsa, pedagogiskt arbete och 
socialt arbete. Efter examen ska eleverna ha de kunskaper som behövs för arbete inom pedagogiska 
och sociala yrkesområden eller i fritids- och friskvårdssektorn.  Fritid och hälsa ska ge kunskaper 
om människors fritid, fritids- och friskvårdverksamheter samt om människors hälsa och 
hälsofrämjande arbete. I denna inriktning är yrkesutgångarna personlig tränare och aktivitetsledare. 
Inriktingen pedagogiskt arbete ska ge kunskaper om barns och ungas utveckling, lärande, behov 
och rättigheter samt om olika pedagogiska verksamheter. Där finns yrkesutgångarna barnskötare 
och elevassistent. De elever som väljer socialt arbete ska få kunskaper om sociala processer och 
förhållanden och om socialpolitiska områden. Att  möta människor i olika situationer är också en 
viktig del i denna inriktning som har yrkesutgångarna väktare, personlig assistent samt personal 
inom daglig verksamhet och boende för personer med funktionsnedsättning. 

Studiens problemområde och syfte 
Denna studie fokuserar på nya Barn- och fritidsprogrammet6 och det yrkeskunnande som eleven 
förväntas tillägna sig under de tre åren på programmet. Jag riktar uppmärksamheten mot två olika 
arenor. Den första arenan är Skolverket. I styrdokument som examensmål och kursmål finns det 
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4 Gymnasiekolan (2011).  Skolverket: Stockholm, sid. 22, 23

5 Gymnasieförordningen kap. 4 

6 I uppsatsens titel och även på andra ställen används benämningen nya Barn- och fritidsprogrammet. Det är min egen
  benämning  på programmet för att markera att det som skrivs gäller utbildningen som startade ht. 2011. 



centrala innehållet formulerat. Skolverket har också gett ut texter och filmer innehållande 
anvisningar och förtydligande. Målgruppen är i första hand utbildningsanordnare, men Skolverket 
har också gett ut informationsmaterial som vänder sig till föräldrar och elever.  Den andra arenan är 
de olika skolornas hemsidor. Där presenteras skolans olika program. Dessa presentationer är en 
viktig del i skolans marknadsföring och målgruppen är elever och deras föräldrar. Det är elever som 
går på skolan, men framför allt presumtiva elever. 

Yrkesämnena är programmets kärna och en del av det som skiljer Barn- och fritidsprogrammet från 
andra program. När det gäller styrdokumenten inriktar jag mig på de programgemensamma 
ämnena, vilka till stor del består av yrkesämnen. 

Efter examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att 
kunna arbeta med barn, ungdomar eller vuxna inom pedagogiska och sociala 
yrkesområden eller i fritids-och friskvårdssektorn.7

Vad är det då för kunskaps som krävs för att kunna arbeta inom dessa skilda områden? Vad är det 
eleven förväntas kunna när han/hon har fått sin yrkesexamen och träder in på arbetsmarknaden. Ett 
sätt  att ta reda på detta är att studera hur yrkeskunnandet framställs i styrdokument, 
informationsmaterial och hemsidor.  

Med ett diskursteoretiskt angreppssätt söker jag svaret i den bild av yrkeskunnande som konstrueras 
i styrdokument, informationsmaterial och hemsidor. Bilden som ges på dessa olika arenor,  ser olika 
ut och yrkeskunnandet framställs och formuleras på varierande sätt. I konstruktionen av denna bild 
av yrkeskunnandet finns flera aktörer. De olika arenornas texter talar till oss och vi mottagare  
interagerar med dem. I interaktionen skapas kunskap  och den kunskap som konstrueras blir till  
yrkeskunskap.  Bilden som skapas i interaktion blir den yrkeskunskap som utövas. 

Syfte
Studiens övergripande syfte är att  öka förståelsen för yrkeskunnandet på Barn - och 
fritidsprogrammet. Jag vill studera hur yrkeskunnandet framställs av Skolverket och av olika 
utbildningsanordnare. Med en diskursteoretisk ansats studerar jag  de bilder som dessa olika sociala 
aktörer ger av yrkeskunnandet på programmet. Mitt  studieobjekt  är inte programmets egentliga 
innehåll utan den bild som konstrueras i det empiriska materialet. 

Detta vill jag åstadkomma genom att granska och beskriva 

 - hur yrkeskunnande tar sig uttryck i programmets examensmål och kursmål

 - hur yrkeskunnandet tar sig uttryck i informationsmaterial och presentationer. 
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Tidigare forskning 
I detta avsnitt redogör jag för min litteratursökning. Därefter gör jag en kort sammanfattning av 
svensk forskning på Barn- och fritidsprogrammet. Eftersom det förekommer sparsamt med   
forskning på Barn- och fritidsprogrammet presenterar jag alla de doktorsavhandlingar vars studier 
helt eller delvis har utförts på programmet. Det är forskning med olika fokus och utgångspunkter 
och som sammantaget ger en presentation av Barn- och fritidsprogrammet.  

Sökning
Jag har vid min sökning använt mig av Kungliga bibliotekets olika söktjänster. Där har jag funnit 
Libris (websök) och SwePub och Libris uppsök användbara. Dessutom har jag använt databaser vid 
olika högskolor och universitet men också DIVA. I mitt sökande har jag funnit fem avhandlingar 
där studier helt eller delvis bedrivits på Barn- och fritidsprogrammet. Därutöver finns det en 
magisteruppsats och ett antal examensarbeten med studier utförda på programmet. Sökordet 
yrkesutbildning (Libris websök) gav en mängd träffar som spänner över ett brett fält omfattande 
högskoleutbildning, KY-utbildning och olika gymnasieutbildningar. Publikationstypen 
avhandlingar gav i kombination med sökordet yrkesutbildning 207 träffar. Av de avhandlingar som 
utförts på 2000-talet är två särskilt intressanta. Det  är Viveca Lindbergs avhandling Yrkesutbildning 
i omvandling: en studie av lärandepraktiker och transformationer samt Ingrid Berglunds 
avhandling Byggarbetsplatsen som skola - eller skolan som byggarbetsplats?: En studie av 
byggnadsarbetares yrkesutbildning. Många av de övriga bedömer jag ligger i utkanten av mitt 
intresseområde. På Swepub gav kombinationen yrkesutbildning och avhandlingar 14 träffar.   
Bortsett från de titlar jag tidigare nämnt är det avhandlingar som inte känns relevanta för min studie. 
På Libris uppsök gav sökordet yrkesutbildning 24 uppsatser på avancerad nivå.

Sökordet yrkesprogram gav på DIVA 50 träffar, de flesta studentuppsatser, en licentiatavhandling.  
När det gäller yrkesprogram och yrkesutbildning är det vanligt att det som avses är andra 
yrkesprogram än Barn- och fritidsprogrammet. Mina olika sökord har varit Barn- och 
fritidsprogrammet, Child care and recreation. Sökordet yrkeskunnande gav på SwePub 57 träffar. 
De visade sig handla om yrkeskunnande inom helt andra yrken än de jag är intresserad av. När jag 
kombinerade sökordet yrkeskunnande med barnskötare, väktare och personlig assistent i tur och 
ordning fick jag ingen träff. På sökorden vocational competence, professional knowledge, technical 
skill och vocational skills fick jag genom Google Scholar ett stort antal träffar. Nätverket ReferNet 
ger tillgång till en mängd av Cederofs publikationer omfattande samtliga länders rapporter om 
yrkesutbildning.8 

Sammanfattning av svensk forskning
Jag konstaterar att  det finns en hel del forskning, när det gäller yrkesutbildning i stort. Det  samma 
gäller yrkeskunskap. Då det gäller Barn- och fritidsprogrammet och närliggande områden är utbudet  
mycket begränsat. Jag har inte funnit någon forskning som berör yrkeskunnande på Barn- och 
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8 Cederfop är ett europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning och har sitt säte i Thessaloniki. Centret har till 
uppgift att stödja kommissionen och att främja yrkesutbildning (VET) inom EU. Centret ska också utveckla och sprida 
en gemensam VET-policy samt öka medvetenhet och förståelse för VET:s roll inom det livslånga lärandet. 



fritidsprogrammet. Eftersom Barn- och fritidsprogrammet är mitt fokus har jag valt  att redovisa alla 
de avhandlingar som rör programmet.  

Klassperspektiv
Den gymnasiereform som genomfördes på 1990-talet innebar en gymnasieskola med gemensamma 
kärnämnen i alla program.  De tvååriga linjerna ersattes med treåriga program. Motivet var att de 
yrkesförberedande utbildningarna på samma sätt som de studieförberedande skulle ge eleverna 
grundläggande behörighet till högskolestudier. Konstruktionen byggde på att kärnämneskurserna 
gav nödvändiga högskoleförberedelser oavsett program. Skollagen och gemensamma kursplaner 
gav på en formell nivå förutsättningar för att utbildningarna skulle bli likvärdiga. Resultatet i 
Helena Korps studie Lika chanser i gymnasiet? En studie om betyg, nationella prov och social 
reproduktion (2006) visar att  så var inte fallet. 9  Hon studerade hur nationella prov används vid 
betygsättning i olika gymnasieprogram och skolor. Hon intervjuade lärare, elever och rektorer på 
fyra program. Ett av dessa program var Barn- och fritidsprogrammet. Undervisningen i olika 
program och skolor visade sig vara differentierad genom att utbildningen i kärnämnena förmedlade 
olika uppsättningar av psykologiska verktyg och sociala normer och bygger på olika former av 
mediering. Genom elevernas val av skola och program differentierades eleverna inom ramen för 
den sammanhållna gymnasieskolan så att klass- och könsmönster reproducerades. I de olika 
utbildningsmiljöerna möttes eleverna av undervisning präglad av olika kunskapssyn och 
förväntningar på elevernas kapacitet och framtidsutsikter. Korp fann att programmen var starkt 
präglade av sin historia både då det gällde undervisningsform och innehåll men också rekrytering 
och syfte. Det var uppenbart att  de fyra programmen hade skilda mål och att  inte alla program 
syftade till att eleverna skulle läsa vidare på högskolan. På Barn- och fritidsprogrammet fanns en 
stor andel elever för vilka valet av program var ett negativt val - det enda program som eleven kom 
in på. Det fanns också en grupp elever som sökt programmet av intresse för karaktärsämnena och 
med avsikten att studera vidare på högskolan. För dessa fanns det ingen motsättning mellan strävan 
efter höga betyg och identifikation med programmets yrkesinriktning. Statistiken visar att en inte 
obetydlig andel av eleverna på Barn- och fritidsprogrammet hade ganska goda betyg och även 
fortsatte på högskolan. De yrkesförberedande programmen rekryterade huvudsakligen elever med 
arbetarbakgrund och Korp antar att den pedagogiska koden på programmen bidrog till reproduktion 
av klass mellan generationerna och att dessa elever blir mer benägna att acceptera underordnade 
positioner i samhälle och arbetsliv.10   

Klassperspektivet återfinns även i Kerstin Johanssons avhandling Bli vuxen i arbetarstad. Hon har 
gjort ett  etnografiskt inspirerat fältarbete, där hon under fem år lärde känna fem ungdomar som hon 
kallar ”arbetarstadens barnbarn”.11  Vid studiens början läser ungdomarna på Barn- och 
fritidsprogrammet. Miljön är sent 1900-tal i Norrköping, en tid som präglas av industrinedläggelse 
och arbetslöshet. I avhandlingen beskrivs ungdomarnas vuxenblivande. Under de fem åren 
avslutade ungdomarna sin gymnasieutbildning vid Barn- och fritidsprogrammet och fick också de 

9

9  Korp, H. (2006). Lika chanser i gymnasiet? En studie om betyg, nationella prov och social reproduktion. 
    Lärarutbildnngen Malmö högskola

10 Ibid. sid. 265 f

11 Johansson, K. (2003). Bli vuxen i arbetarstad.  Institutionen för tema: Linköpings Universitet 



första erfarenheterna på arbetsmarknaden. Studien har underrubriken Fem ungdomar berättar om 
skola, arbete och det egna livet och visar hur ett samhälle, dess institutioner och kultur sätter 
gränser och skapar möjligheter. Deras förväntningar på stöd från samhället är begränsade. 
Johansson menar att  ungdomarna i studien är bärare och ”bevarare” av sin arbetarklasskultur. 
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.12

Socialantropologen Fanny Ambjörnsson har ett tydligt feministiskt perspektiv men också ett 
klassperspektiv i sin avhandling I en klass för sig, där hon följt två gymnasieklasser i en 
Stockholmsförort.13  De båda klasserna tillhörde Barn- och fritidsprogrammet och 
Samhällsvetenskapsprogrammet. Syftet var att studera hur unga tjejer skapar femininitet i relation 
till klass och sexualitet. Studien är förankrad i Foucoaults och Bourdieus sociologi och belyser 
frågor om vad som är normalt  och onormalt? Det är en komplex bild av tjejernas genusskapande 
som växer fram. De unga tjejerna både upprätthåller och utmanar föreställningen om den ”normala” 
tjejen. Skillnaderna mellan grupperna markerades framför allt genom deras sociala och kulturella 
kapital. Skapandet av femininitet såg olika ut i de båda gymnasieklasserna. På 
Samhällsvetenskapliga programmet fann hon det hon kallar medelklassfemininitet. Ambjörnsson 
skriver, att  denna medelklassfemininitet med stor sannolikhet ger högre status men därmed inte 
nödvändigtvis större svängrum som kvinna. Tjejerna på Barn- och fritidsprogrammet tänjde mer på 
gränser och tog ut  svängarna mer än tjejerna på Samhällsvetenskapliga programmet, men förlorade 
statuskampen. 

Lärargruppen
Signild Lemar fokuserar främst på lärargruppen i sin avhandling Kaoskompetens och 
gummibandspedagogik -en studie av karaktärsämneslärare i en decentraliserad gymnasieskola,  
där hon beskriver arbetet på Barn- och fritidsprogrammet. 14 En av hennes forskningsfrågor handlar 
om hur karaktärsämneslärarnas identitet formas och beskriver hur sociala identiteter formas både på 
individuell och kollektiv nivå. Karaktärsämneslärarna  beskrivs 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. Lemar betonar elevgruppens 
heterogena sammansättning samt det stora antalet elever med olika former av skolsvårigheter. 
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. Att hantera individ och grupp och samtidigt förena mål, 
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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. 

Lemar tar även upp  diskursbegreppet, och betonar därmed språkets betydelse för skapandet av den 
sociala verkligheten. Att kunna något är att behärska en kommunikativ praktik som också innehåller 
någon form av fysisk verksamhet. Diskursen är kittet mellan kommunikation, tänkande och 
handling. Diskursen reglerar vad som kan sägas och tänkas och författaren betonar att  det är 
diskursen som formar den sociala praktiken. Trots politiska ambitioner att öka jämställdhet mellan 
kvinnor och män kan sociala praktiker inom skolan verka i en motsatt riktning. Lemar beskriver 
Barn- och fritidsprogrammet som en kvinnlig diskurs. Programmets innehåll, lärargruppens 
sammansättning, utbildningens historia och det förhållningssätt som präglar arbetet, ett arbete med 
kvinnliga förtecken. 

Infärgning
Elevens yrkeskunnande skapas både inom yrkesämnen och i det som tidigare kallades kärnämnen 
(idag gymnasiegemensamma ämnen) och i styrdokumenten uppmanas till infärgning och 
integrering. I Lotta Bergmans avhandling Gymnasieskolans svenskämnen - en studie av 
svenskundervisning i fyra gymnasieklasser är det framför allt svenskämnet som granskas. Bergman 
har studerat hur svenskämnet utformas för olika elevgrupper men även hur mötet mellan lärare och 
elev ser ut.15 Det empiriska materialet bygger på intervjuer och observationer med svensklärare och 
deras elever från olika program: Industri-, Naturvetenskaps-, Barn- och fritidsprogrammet samt 
Estetiska programmet. Studien har tre grundläggande perspektiv som går att följa genom hela 
avhandlingen. Dessa perspektiv förklarar svenskämnets problematik. Det första spåret handlar om 
de kulturella och sociala förändringarna. En del av svenskämnets problem är att ämnet hamnat allt 
längre bort från det ungdomarna står för. Det finns ett glapp  mellan ungdomarnas fritidskultur och 
skolkulturen. Det andra perspektivet handlar om kommunikation och meningsbärande. Dagens 
samhälle ger så många valmöjligheter. Det sista perspektivet handlar om svenskämnets traditioner 
och värderingar. Det handlar om finkultur och populärkultur. Författaren anser att eleverna på 
yrkesprogrammen kräver ett högre mått  av subjektiv förankring i det som sker i klassrummet och 
elevernas vardag. Hon tar elevernas APU som exempel. Avhandlingens främsta resultat är att 
svenskämnet inte har förändrats särskilt mycket. Ämnets innehåll anses vara givet oavsett vilket 
gymnasieprogram eleven går på. Lärarna fokuserar på färdighetsträning och innehållet  hamnar ofta 
i bakgrunden. Styrdokumenten ger ett handlingsutrymme att anpassa undervisningen efter 
elevgrupper på olika program, men studien visar att  man i princip  kör på med samma innehåll, men 
förenklar och kortar ner. Den förankring i elevernas vardag och APU som är möjlig att göra på 
Barn- och fritidsprogrammet och andra yrkesprogram uteblir. 
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Teoretiska utgångspunkter
Jag har valt att använda socialkonstruktionism och diskursanalys som teoretiska utgångspunkter och  
övergripande förhållningssätt. Det är ett val som tilltalar mitt intresse för det perspektivbundna i 
tillvaron. Beroende på betraktarens position framträder olika bilder av världen. Diskursanalys 
erbjuder en breddad form av textanalys. Den inbjuder till relevanta och fruktbara frågor och tillåter 
en distanserad läsning med hjälp  av olika sorters empiriska material. Av alla diskursanalytiska 
teorier och metoder har jag låtit mig inspireras av Ernesto Laclau & Chantal Mouffes diskursteori.

Socialkonstruktionism
Att använda diskursanalys innebär att ställa sig bakom en socialkonstruktionistisk ansats. Det finns 
många socialkonstruktionistiska angreppssätt. Gemensamt för dem alla är en kritisk inställning till 
självklar kunskap och det som ofta ses som objektiv sanning. Vår verklighetsuppfattning är inte 
spegelbilder av omvärlden utan en produkt av vårt sätt att kategorisera. Det som existerar är det som 
vi uppfattar existerar och de kategoriseringar vi gör säger inte med säkerhet  något om hur det 
egentligen är. Uppdelningen i manligt och kvinnligt är ett exempel på en kategorisering som 
cementerats och skapat en statisk bild av vad som betraktas som manlig resp. kvinnligt. Människors 
kunskap och förståelse av världen är alltid kulturellt  och historiskt betingad och vårt sätt att uppfatta 
världen beror på var och i vilken tid vi lever. Ett sådant exempel är synen på barn som varierar 
mellan olika kulturer och som i vår kultur genomgått stora förändringar under de senaste 
århundradena. Alla sätt att förstå omvärlden kan ses som produkter av sin kultur och tidsålder och 
de sociala och ekonomiska förhållanden som råder. Den speciella form av kunskap som finns i en 
kultur är därför en kulturell konstruktion och vårt sätt att förstå världen är varken bättre eller 
närmare sanningen än andra sätt.16

Uppfattningen att kunskap och vårt sätt  att uppfatta världen skapas och upprätthålls i sociala 
processer är utmärkande för socialkonstruktionismen. 

It is through the daily interactions between people in the course of social life 
that our versions of knowledge become fabricated. Therefore social 
interaction of all kinds, and particularly language, is of great interest to 
social constructionists.17

Det finns ett samband mellan kunskap och sociala processer men också mellan kunskap och social 
handling. Kunskap är något som skapas av en social grupp och vad som räknas som kunskap 
varierar från grupp till grupp. Världsbilder och identiteter skulle kunna se annorlunda ut och kan 
förändras över tid. Det innebär att olika sociala världsbilder leder till olika sociala handlingar och 
vårt handlande bidrar till att  konstruera den sociala världen och bevara sociala mönster. Det betyder  
dock inte att allt  flyter och att all tvång och all regelbundenhet i det sociala löses upp. I den 
konkreta situationen är ramarna begränsade för vilka utsagor som anses meningsfulla och vilka 
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identiteter som en individ kan anta.18  Den vardagliga interaktionen är den praktik där våra 
gemensamma versioner av kunskap konstrueras. Därför är social interaktion och särskilt språklig 
sådan intressant att studera för att förstå hur vår kunskap och uppfattning av världen kommer till 
stånd. Språk och sociala handlingar går hand i hand  Språket blir därför dels en förutsättning för 
vårt sätt att tänka men också en social handling. Detta betyder inte att alla människor i ett visst 
sammanhang tolkar fenomen eller begrepp lika utan tolkningen beror på vårt språkliga 
referenssystem som vi byggt upp i tidigare sammanhang. Den sociala interaktionen, främst språket, 
är således av största intresse inom socialkonstruktionismen. Hur vi talar får praktiska konsekvenser 
och är ett sätt att forma världen.19 

Språket
Vi har konstaterat att diskursanalys vilar på en socialkonstruktionistiskt grund. En annan nödvändig 
referens är den språkliga vändningen som växte fram 1900-talet. Vändningen innebär ”en 
uppgörelse med ett rationalistiskt sätt att se på relationen mellan språk och verklighet”.20   Denna 
kritik går via språkfilosofin och Wittgenstein och går ut på att fokus för sökandet efter betydelsefull 
kunskap riktas mot språket. Språk, begrepp och kategorier används som verktyg för observera och 
beskriva. Bortom den språkliga framställningen finns knappast någon objektiv hållpunkt. Den värld 
vi upplever är till stor del social till sin natur och består av sociala fenomen, vilka vi själva 
konstruerar genom vårt språk och våra handlingar. Det finns inte en fix och klar relation mellan det 
vi säger (tecknet) och det tecknet representerar. Relationen mellan tecknet och det tecknet 
representerar (det betecknade) förändras och omformas hela tiden. Det sätt på vilket vi förstår vår 
omvärld präglas av sättet vi talar om den och spelar även en aktiv roll i skapandet och förändringen 
av den. Hur vi använder oss av språket  speglar vårt sätt att uppfatta oss själva. Våra tankar, känslor 
och även erfarenheter är alla en produkt av just språket. Den språkliga uppdelningen av människan i 
kropp och själ har påverkat vårt tänkande och synen på oss själva. Om vi använt språket på ett annat 
sätt hade uppfattningen av människan sett annorlunda ut.21 Det innebär en dubbelriktad påverkan 
mellan den sociala världen och människan. Mentala processer brukar inom kognitiv psykologi och 
psykoanalys ses som ”inre processer”. Wittgenstein ser dessa som mentala processer konstituerade 
genom social aktivitet. Vi talar och handlar på olika sätt beroende på vilket sammanhang vi befinner 
oss i och språkets funktion varierar i olika sociala samspel. Ordets exakta betydelse är inte 
intressant. Intresset bör istället riktas mot i vilket sammanhang det används. Inom en praktik finns 
outtalade regler för vad man talar om, hur man talar och handlar. De olika språkspelen relateras till 
en bestämd praktik med sin bestämda logik. En praktik kännetecknas av vissa handlingar som 
innesluts i den, men också av att vissa handlingar utesluts. I vissa sammanhang är en del handlingar 
uteslutna och somliga frågor kan inte ställas. Det är som om det utvecklas både implicita och 
explicita regler, som styr hur tal och handling ska förstås och därmed användas inom ett visst 
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språkspel.22  Olika interaktionsmönster byggs upp med specifika regler och normer för skilda 
verksamheter och vår förståelse av omvärlden är beroende av hur vi talar och hur vi handlar.

Uppfattningen att språket är ett system har sina rötter i  Ferdinand de Saussures idéer från början av 
1900-talet. Han skilde mellan två nivåer, langue och parole. Langue handlar om språkets struktur, 
ett  nätverk av tecken som ger varandra betydelse, ett nätverk som är fast och oföränderligt. Parole 
är det konkreta språkbruket, hur språket används. Parole bygger på langue. Språkstrukturen gör det 
möjligt med konkreta utsagor. 23  I den saussurska traditionen är det möjligt att använda fisknätet 
som en metafor. Språkets struktur motsvaras av fisknätet. Varje tecken har sin plats som en knut i 
nätet. Tecknen/knutarna hålls på plats i det utspända nätet av avståndet till de andra tecknen/
knutarna i nätet. Denna uppfattning att tecknen har låsta platser har kritiserats på senare tid. 
Tecknen får betydelse genom att skilja sig från varandra, men det de skiljer sig ifrån kan ändra sig 
beroende på sammanhang. Det betyder inte att  orden svävar fritt med vilken betydelse som helst, 
men orden kan inte fixeras i en enda betydelse.  Därmed blir metaforen med fisknätet oanvändbar. 
Jørgensen & Phillips föreslår istället internet som metafor. Där förändras strukturen ständigt. Varje 
sida är förbunden med andra sidor och varje länk kan avlägsnas och hela tiden tillkommer nya.24  

Diskursbegreppet
Det förekommer en stor variation i användningen av diskursbegreppet som också gör att begreppet 
kan vara svårt att kommunicera. Diskurser är inget som ”bara finns”, utan produceras och repeteras 
i spelet mellan människor, institutioner och praktiker.

Diskursen föregår verkligheten, snarare än avspeglar den. Utan 
diskurser kan inte världen framträda på något meningsfullt sätt.25 

Diskursen kan ibland avse enbart språk och/eller kommunikation medan det även kan omfatta hela 
verksamheter och deras institutionaliserade sätt att kommunicera och handla utifrån vissa mönster. 
Diskursanalys är på motsvarande sätt en analys av dessa mönster. 26  En del forskning fokuserar på 
verksamheten med dess aktivitet och syfte (s.k.verksamhetsteoretisk forskning). Ibland används 
begreppen kultur, praktik och diskurs synonymt. En del forskning fokuserar på den språkliga 
kommunikationen och en vanlig definition är ...ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller 
utsnitt av världen).27  Den som är starkast förknippad med begreppet  diskurs är Foucailt. Han 
definierar begreppet på ett sätt som för tankarna till Wittgenstein språkspel ”... namn på hela den 
praktik som frambringar en viss typ av yttranden.”28  Faucault säger vidare att diskursen är ett 
regelsystem för makt där vissa auktoriteter besitter kunskap  och har rätt att uttala sig medan andra 
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inte har det. ”Alla vet att man inte får säga allt, att man inte kan tala om vad som helst när som 
helst och, slutligen, att inte vem som helst får tala om vad som helst.”29  En diskurs inbegriper en 
viss praktik som inkluderar vissa kunskapsobjekt och utesluter andra.

Den amerikanske statsvetaren Cherryholmes med utbildning och läroplansfrågor som specialitet 
hävdar att det egentligen inte finns någon avgörande skillnad mellan begreppen diskurs och praktik. 
I sin framställning talar han om en diskursiv praktik och riktar uppmärksamheten till faktiska 
talhandlingar.30  Laclaus & Mouffes diskursbegrepp innebär att alla objekt och handlingar är 
meningsfulla och får sin mening genom särskilda system av skillnader. De skiljer inte mellan 
diskursiva och icke diskursiva fenomen utan uppfattar alla sociala praktiker som diskurser. För 
Laclau & Mouffe är diskurser materiella, således inte bara språkliga. 31

Diskursanalys som teori och metod
I didaktisk forskning är det vanligt att visa hur det  meningsskapande som kommer till uttryck i form 
av tal och handlingar påverkas av vår språkliga, historiska och sociala omgivning. Detta beskrivs 
vanligen i termer som kultur, praktik och diskurs och utgör de ramar inom vilka vårt tal och våra 
handlingar ingår. Det är inom dessa ramar vi som individer formas och formar oss själva i den 
dynamik som uppstår i olika sociala spel.32  Olika diskurser som skola, utbildning och pedagogik 
styr inte bara deltagarnas tankar och handlingar utan formar även deras identiteter. Deltagaren talar 
och interagerar på ett sätt utmärkande för diskursen. 

Diskursanalys är både en metod och teoretisk utgångspunkt. Teori och metod är sammanlänkade i 
en helhet och innehåller filosofiska premisser om hur språket konstruerar sociala fenomen men 
också teoretiska och metodologiska modeller.33 Det finns inte en form av diskursanalys. Det är en 
beteckning som många olika analysmetoder gör anspråk på. Synen på språket som en resurs finns 
inom olika typer av diskursanalyser. Alla diskursanalytiska ansatser ser språk och diskurs som 
grundläggande för hur vi uppfattar världen och oss själva och för hur vi kan analysera densamma. 
Ett sätt att  bringa ordning i det diskursanalytiska fältet är att göra en indelning i tre stora 
diskursanalytiska traditioner. Diskursteori (Laclau & Mouffe) är en av dem - kritisk diskursanalys 
(Fairclough) och diskurspsykologi (Foucault) är de två andra.34

Gemensamt för alla är förkastandet av inställningen att språket är ett  enkelt och neutralt sätt  att 
beskriva världen på.35  Språket är inte något fast eller färdigt system; inte heller en spegel av 
omvärlden utan en aktivitet som gör något med världen. Med språket som uttrycksmedel skapas 
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representationer som inte enbart är speglingar av något som redan existerar. Sociala fenomen skapas 
med hjälp av dessa representationer. Det finns ingen upphöjd utsiktsplats från vilken vi kan betrakta 
världen på ett neutralt sätt. 36

Diskursanalys kan hjälpa oss att förstå språkets roll i hur kunskap  och sociala fenomen skapas. Den  
medger ett  brett register av fokuseringar, öppnar upp för en bred variation av material, men också 
av arbets- och analysprocedurer. Vetenskapsteori och empiri integreras där diskursanalys är en 
helhet av analys och inte en procedur där insamlande av fakta kommer först och analys därefter. 
Diskursanalytiker studerar tal, text, bilder och andra typer av material som alla ställs på samma nivå 
oavsett sociala status. Det krävs ett  tydliggörande av vad som är forskarens och vad som är 
studieobjektets sammanhangsförståelse och tolkningsram.37 

Att studera diskurser innebär att fundera över det som sägs, hur det sägs och hur det annars skulle 
kunna sägas. Texten dekonstrueras för att visa hur den både innesluter och utesluter. Viktig är 
interaktionen mellan läsare och text. En annan viktig aspekt är frågan vem som får tala. I varje 
diskus finns en talordning över vem som definieras som mest initierad och kapabel till det mest 
seriösa uttalandet. Sättet att tala är sammanhangsberoende, presentation, upplägg och tonläge styrs 
av diskursens ordning. Vem som får tala och hur är ofta under förhandling och det pågår strider om 
hur samhällsfenomen ska definieras och förstås. Genom att  förändra språket och diskursen kring ett 
ämne eller en grupp kan även maktrelationer förändras. De kunskaper som vi ser som självklara 
”sanningar” är produkter av vårt sätt att kategorisera. Människor ses som historiska och kulturella 
skapelser som verkar i ett  socialt sammanhang. Vad vi anser vara sant är föränderligt och skiljer sig 
åt i olika grupper och över tid. Den som har makten över den aktuella diskursen har också makt att 
definiera den. Här har språket en central roll, men det är inte sagt att det finns entydighet inom 
språket. Vi möter en mängd motsägelsefullheter och varje ”självklarhet” erbjuder många tänkbara 
tolkningsmöjligheter. 38 Diskursanalys kan beskrivas som konsten att fånga det för-givet-tagna. 
Uppmärksamheten förskjuts från hur omvärlden är till förmån för hur omvärlden skapas. Alla texter 
vilar på outtalade förutsättningar och föreställningar. Vid diskursanalysen undersöker forskaren vad 
texten underförstår, omöjliggör men också vad den innefattar. Reflexivitet är såväl nyckeln som 
målsättningen för att förstå de diskurser forskare verkar inom.  

Laclau & Mouffes diskursteori
Ernest Laclau och Chantel Mouffe har utvidgat diskursteorin så att den omfattar alla social 
praktiker och relationer. De begränsar således inte diskursanalysen till att vara ett språkligt fenomen 
utan ser dem som världar av sammanhängande praktiker. Deras idé är att alla objekt och handlingar 
är meningsfulla och får sin mening genom särskilda system av betydande skillnader.39  Hela det 
sociala fältet ses som en väv av betydelsebildningsprocesser. I nätet är alla tecken knutar och får sin 
betydelse genom sättet att skilja sig från andra tecken. Laclou & Mouffes diskursteori tar sin 
utgångspunkt i uppfattningen att diskursen konstruerar den sociala världen och att tecknen inte kan 
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låsas fast. Därmed ansluter de sig till kritikerna av den saussurska traditionen, där språket har en 
oföränderlig struktur och varje tecken har sin bestämda betydelse. De ser betydelsebildningen som 
en social process som går ut på att fixera betydelser som om det fanns en saussursk språkstruktur. 
Vi försöker hela tiden låsa fast tecknens betydelse och placera dem i bestämda förhållanden till 
andra tecken. Dessa försök kommer aldrig att lyckas helt. Det är det som är ingången till analysen. 
Syftet med diskursanalysen är just att kartlägga de processer där vi kämpar om hur tecknens 
betydelse ska fastställas.40

I Laclou & Mouffes diskursteori ses en diskurs som en fixering av betydelser inom en bestämd 
domän. Diskursen är dock ingen sluten enhet. Den konstruerar den sociala världen men 
omdefinieras ständigt i kontakten med andra diskurser. En överordnad tanke i Laclou & Mouffes 
diskursteori är att sociala fenomen aldrig är färdiga eller totala. Olika diskurser kämpar för att 
uppnå hegemoni - en position där diskursen fixeras under kortare eller längre tid. Olika sätt att tala 
om verkligheten kämpar för att nå dominans på fältet. Laclou & Mouffe intresserar sig för att 
studera kampen mellan olika diskurser; en kamp om herraväldet som aldrig kommer att helt 
lyckas.41

I Laclou & Mouffes diskursteori fokuseras på hur språket konstruerar sanningar och hur de får sitt 
värde. Två eller fler begrepp kan konkurrera om att  förklara en företeelse. Enligt denna teori förstås 
diskurserna som ett språkligt nät  som förklarar ett speciellt fenomen.  Knutarna i det språkliga nätet 
är de ord som ingår i diskursen s.k. moment. En del ord får nyckelpositioner när verkligheten 
definieras. Sådana nodalpunkter har en större betydelse än andra moment. Det är från 
nodalpunkterna som de övriga får sin värdeladdning. Laclou & Mouffe talar om artikulatorisk 
praktik och skiljer mellan ”tillfälliga element” inom ett diskursivt fält och ”nödvändiga moment” 
som artikuleras in i en bestämd praktik.42

När flera diskursiva nät breder ut sig över samma fenomen skapas en diskursiv kamp; flera 
verklighetsuppfattningar står i motsättning till varandra.  En diskursiv kamp avspeglas i språket när 
det finns flera begrepp  som beskriver samma sak och ger denna sak olika förklaringar, innebörd och 
laddning. Flytande signifikanter är de ord som kampen utspelas kring. Det är genom att analysera 
dessa som man kan se vad den diskursiva kampen handlar om. När en diskurs fått herraväldet tystas 
alternativa tolkningar ner och det märks få uttryck i språket som utmanar den rådande sanningen. 
Språket får en normerande funktion och sätter upp gränser. t.ex. kring yrkesroll, identitet. 
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Metod 
Jag gör i detta avsnitt några metodologiska överväganden där jag motiverar mitt  teori- och 
metodval. Jag beskriver min empiri samt tillvägagångssätt. Därefter följer ett  kort avsnitt om 
studiens noggrannhet.   

Metodologiska överväganden
Diskursteori har en användbarhet då det gäller att diskutera ontologiska frågor men den erbjuder 
också begrepp för analys av institutioner och organisationer. Diskursteori undersöker och 
ifrågasätter hur sociala praktiker konstrueras och som metod används den för att analysera 
intervjuer, texter och bilder med syfte att  upptäcka hur sociala fenomen konstrueras genom språket. 
Min studie fokuserar på yrkeskunnandet på Barn - och fritidsprogrammet och hur yrkeskunnande 
konstrueras i samspel i en kontext. Diskursteori som analys syftar till en förståelse för sociala 
fenomen som en diskursiv konstruktion. Därför kan alla sociala fenomen analyseras med 
diskursanalytiska redskap. 43  I diskursanalys är det möjligt att förstå språkets roll i hur fenomen 
skapas. Den medger ett  brett register av fokuseringar och öppnar upp  för en bred variation av 
material. Texter och bilder finns omkring oss och de föreställer socials fenomen samtidigt som de i 
interaktion med läsare och betraktare skapar fenomen. Jag vill ta reda på hur yrkeskunnandet på 
Barn - och fritidsprogrammet tar sig uttryck i texter och bilder eftersom jag har uppfattningen att 
tolkningen av dessa har betydelse för hur yrkeskunnandet i utbildningen konstrueras. Med 
socialkonstruktionistisk ansats ifrågasätts det som ses som sanningar. Vår verklighetsuppfattning är 
inte en spegelbild utan en konstruktion av det som sker i interaktion. Vad som är yrkeskunnande på 
Barn- och fritidsprogrammet är ingen självklarhet. Det kan ses som en kunskap konstruerad i 
samspel med många aktörer. Med en diskursteoretisk ansats finns det möjlighet att studera denna 
konstruktion. 

Varför väljer jag just Laclau & Mouffes diskursteori? Diskursteori är en av flera tänkbara ansatser 
för den som vill studera diskurs. Barn- och fritidsprogrammet är en gymnasieutbildning som under 
olika perioder varit föremål för kraftig debatt. Det har varit en kamp om dess innehåll och syfte men 
också existens. I lärargrupper finns en vilja att skapa ett bra program. Vi tycker också programmet 
ger möjligheter att utforma en utbildning där eleverna blir väl rustade för arbete med människor och 
att studera vidare inom yrkesområdet. Vi hade stora förväntningar på GY 11 och hoppades att 
reformen skulle stärka programmets ställning på den gymnasiala kartan och att utbildningen status 
skulle höjas. Till vår besvikelse fick programmet behålla sitt  missvisande namn. Dessutom blev 
utbildningen ett  yrkesprogram där eleverna inte med automatik får högskolebehörighet. Vi upplever 
att  vi arbetar i motvind. Underliggande strukturer mer eller mindre svåra att  utskilja skapar 
frustration. Politiska krafter både på nationell och lokal nivå arbetar i en helt annan riktning. Laclau 
& Mouffe är politiska teoretiker. Jag uppfattar att det inom deras diskursteori finns möjligheter att 
förstå och rekonstruera både institutioner och individer som politiska subjekt. Jag anar också att det 
i deras teorier finns möjligheter att skapa och bygga upp upp krafter för förändring. Med avstamp i 
marxismen utför de sitt teoribygge där hela det sociala fältet uppfattas som en väv av 
betydelsebildningsprocesser. De påtalar att det nutida samhällets sociala konflikter och kamper 
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tillhör diskursiva fält som ligger bortom kategorierna arbete och kapital. Människor och samhällen 
uppfattas som historiskt situerade och måste arbeta vidare utifrån de strukturer som redan finns. 
Strukturerna ska dock inte uppfattas som determinerande. Laclou & Mouffe påtalar att det nutida 
samhällets sociala konflikter och kamper tillhör diskursiva fält. De kritiserar klassreduktionismen 
och den förenklade kampdefinitionen som en enkel motsättning mellan arbete och kapital. De 
påpekar att vi därför behöver nya utgångspunkter för samhällsanalys.44 Det är detta som ligger till 
grund för mitt val av Laclaus & Mouffes diskursteori. 

Det empiriska materialet
De dokument som styr gymnasieskolan är skollagen, gymnasieförordningen, läroplanen med 
examensmål och ämnesmål. Skollagen är överordnad de övriga dokumenten som på olika sätt 
konkretiserar skollagens bestämmelser. Dokumenten hänger ihop och är tänkta att skapa en helhet 
och gemensam syn på skolans verksamhet. Verksamheten i klassrummet ska präglas av de 
övergripande målen i skollagen, gymnasieförordningen och läroplanen. Ämnesplanerna styr 
undervisningen i varje enskilt ämne. Då styrdokumenten tveklöst  har betydelse för hur 
skolpraktiken utformas är det intressant att studera vilka förutsättningar och villkor som 
styrdokumenten artikulerar kring yrkeskunskap. Vid planeringen av undervisningen måste läraren 
utgå från ämnesplanen för ämnet men också från examensmål och läroplan.45

För att förstå språket i en text är det viktigt att känna till den genren som texten ingår. Det går inte 
att  utgå enbart från det  lingvistiska (langue). Man måste också studera hur språket används i 
mänsklig handling (parole) vars minsta beståndsdel är yttrandet. Inget skrivs som är helt unikt. Alla 
texten bygger på tidigare texter. På så sätt medieras ideologi, historia och kultur genom texten: 

All three of these aspects- thematic content, style, and compositional 
structur- are inseparably linked to the whole of the utterance and are 
equally determined by the specific nature of particular sphere of 
communication. Each separate utterance is individual, of course, but each 
sphere in which language is used develope its own relatively stable types of 
these utterances. These we may call speech genres.46 

Yttranden är skapade i dialog och varje dialog är skapad i en viss kontext. I dialogen skapas mening 
vilket betyder att vi i språket är orienterade mot den andre. 

Both the composition and, particularly, the style of uttrance depend on those 
to whom the utterance is addressed, how the speaker (or writer) senses and 
imagines his addresses, and the force of their effect on the utterance. 47
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Det betyder också att  den andre skapar mening och tolkar det sagda utifrån sin egen förförståelse 
och texten kan därmed förstås och tolkas på flera olika sätt. Texterna i denna studie är hämtade från 
två olika arenor och ingår därmed i olika genre, vilket också innebär att de är skapade i helt olika  
språkliga miljöer. Från Skolverket har jag hämtat examensmål, ämnesplaner och centralt innehåll 
för programgemensamma ämnen samt presentationsmaterial och informationsfilm. De riktar sig i 
första hand till utbildningsanordnare. Den andra arenan är utbildningsanordnare hemsidor. Det är 
framställda av kommunala gymnasieskolor och friskolor. På hemsidor har jag studerat 
presentationer av Barn - och fritidsprogrammet i form av bilder, informationstexter om programmet, 
informationsbroschyrer och filmer. Dessa texter är formulerade av lärare och skolledare och vänder 
sig till föräldrar och elever både de som redan går på skolan och de som funderar på att söka. Det är 
väl valda foton och väl genomtänkta filmer som utgör en presentation av skolan, dess utbildningar 
och elever. Skolors hemsidor skapas ofta i samarbete med reklambyråer vilket också har betydelse 
då det gäller utformande, lay out och foton.   

Examensmål
I examensmålen finns mål för programmet. De ska styra utbildningen och ligga till grund för 
planeringen av utbildningen från elevernas första dag på programmet. Examensmålen omfattar hela 
programmet med dess inriktningar och gymnasiearbete. De är formulerade och föreslagna av 
Skolverket och beslutade av regeringen.  

Ämnesplaner och centralt innehåll
Ämnesplanerna i Gy11 har en ny struktur och ersätter helt de kursplaner som fanns tidigare. Där 
beskrivs det ämnesgemensamma syftet, de kurser som ingår i ämnet och hur kurserna bygger på 
varandra. Där beskrivs också det centrala innehållet för varje kurs och kunskapskrav kopplade till 
kursen. Det är i ämnesplanen som man som lärare hittar det som ska ligga till grund för 
bedömningen.  Ämnesplanerna för de programgemensamma ämnena är formulerade och föreslagna 
av Skolverket men beslutade av regeringen. Det  är dessa ämnen som ger programmet dess karaktär 
och ska ge eleverna kunskaper som behövs för de olika yrken som programmet leder till. Jag har 
framför allt studerat ämnesplanerna i hälsa och pedagogik med kurserna hälsopedagogik, 
kommunikation, lärande och utveckling, människors miljöer och pedagogiskt ledarskap. Det är de 
programgemensamma ämnen som alla eleverna på Barn- och fritidsprogrammet läser innan de 
påbörjar sin inriktning. 48 

Hemsidor
I stort  sett varje utbildningsanordnare har en hemsida där skolan och dess utbildningar presenteras. 
Nya Barn- och fritidsprogrammet finns på 154 skolor.49 Jag har systematiskt besökt och granskat 
alla dessa skolors hemsidor som varit tillgängliga. Där presenteras skolans olika program och där 
lyfts sådan information fram som elever och föräldrar kan vara intresserade av. Det är information 
som de elever som studerar på skolan behöver, men också vad presumtiva elever kan vara 
intresserade av. Hemsidorna är en viktig del i skolornas och de olika programmens marknadsföring. 
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Ofta ligger där även de informationsbroschyrer som skolan delar ut till elever på mässor och på 
öppet hus. Där beskrivs de kompetenser som eleverna har möjlighet att utveckla om de söker sig 
utbildningen. Det är yrkeskunnande som är skapad och gestaltad av utbildningsanordnare. Det 
betyder också att det är den bild som skolan vill ge av programmet. Bilden av elevens 
yrkeskunnande blir på så sätt diskursivt konstruerad och gestaltad.     

Tillvägagångssätt
All diskursteoretisk forskning arbetar med texter. De ses som komplexa kulturella produkter och 
textbegreppet inbegriper allt  från utskrifter av inspelade samtal, skrivna dokument – som 
policydokument och journaler – till bilder. Texten analyseras med sikte på att upptäcka hur 
verkligheten konstrueras genom språket. Min avsikt  är att med en diskursanalytisk ansats granska 
hur yrkeskunnandet på Barn - och fritidsprogrammet konstrueras. Genom att närläsning av de olika 
texterna försöker jag mejsla fram mönster i hur denna konstruktion sker. Texterna är såväl 
konstruerade som konstruerande. De är konstruerade av människor och de konstruerar ett socialt 
fenomen. Med hjälp av diskursanalys vill jag öka förståelsen för hur text  och den sociala omvärlden 
samspelar. 

Genom att beskriva min forskningsprocess noga försöker jag konkret visa hur analysarbetet har gått 
till. Som jag tidigare skrivit inspireras jag av Laclou & Mouffes diskursteori där diskurser ses som 
språkliga nät, där ord/tecken förbinder och får betydelse i relation till varandra. De ger inga tydliga, 
konkreta anvisningar om hur diskursanalysen ska gå till.  Deras diskursteori är som namnet antyder 
i huvudsak teoretisk. Min analys är inspirerad av Laclou och Mouffes teori och jag gör inga anspråk 
på att använda den i dess helhet. 

Min utgångspunkter är att
- all min empiri beskriver och skapar en bild av yrkeskunnande på Barn - och fritidsprogrammet
- att allt mitt material ställs på samma nivå oavsett status och arena. 

Noggrannhet
Begreppet validitet förklarar rimligheten i studien och dess resultat, medan reliabilitet avser 
trovärdighet. Med diskursanalys som teori och metod blir det problem med användandet av dessa 
begrepp i dess rätta bemärkelse.  

Diskursanalytikerns ärende är inte att komma ”bakom” diskursen i sina 
analyser, att fundera ut vad människor verkligen menar när de säger ditt 
eller datt, eller att fundera ut hurdan verkligheten egentligen är bakom 
diskursen. Utgångspunkten är ju att man aldrig kan nå verkligheten utanför 
diskurserna, och att det därför är diskursen i sig som är föremål för 
analysen.50
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Socialkonstruktionismen utgår ifrån att det finns många olika beskrivningar och tolkningar 
beroende på perspektiv och social praktik. Att studera diskurser och sociala konstruktioner innebär, 
att fundera över det som sägs, hur det sägs och hur det annars skulle kunna sägas. 51

En reflexiv hållning
Flera forskare påtalar vikten av att inta en reflexiv hållning. Diskursteori innebär att göra något med 
sitt studieobjekt, ge perspektiv på fenomenet och att ge det ett  meningsfullt  sammanhang. 
Diskursteorin utgör en sammanhängande ansats som påverkar sättet  att  problematisera, ställa frågor, 
välja ut texter och slutligen analysen dessa. Ansatsen skapar både möjligheter och begränsningar för 
vad forskaren ser i sin empiri. Forskaren måste göra seriösa överväganden och fundera över sin 
förförståelse. En del i den reflexiva hållningen är medvetenhet om sin egen roll och de diskurser 
som styr forskaren. 52 Denna studie är utförd inom ett  fält där jag själv ingår.  Det betyder att  jag är 
väl insatt i området och inläst på ämnesplaner och kursers centrala innehåll. Det kan vara en fördel 
men medför också begränsningar då det gäller tolkningar.  

Eftersom socialkonstruktionism utgår ifrån att det finns många olika beskrivningar och tolkningar,  
handlar noggrannheten i forskningen till stor del om hur väl forskningen är beskriven. Den skriftliga 
redogörelsen är i sig en del av detta och det är viktigt att läsaren kan bedöma de tolkningar som 
gjorts.53  Jag beskriver tillvägagångssättet och lyfter fram representativa exempel och gör därmed 
min framställning så tydlig som möjligt. Med en diskursiv ansats beskrivs den bild som konstrueras 
i min empiri av yrkeskunnandet på Barn- och fritidsprogrammet

Generalisering
Tidigare i uppsatsen betonas att det inte är möjligt att göra några generaliseringar utifrån min studie. 
Staffan Larsson argumenterar för att generaliseringsfrågan är viktig att behandla i kvalitativa 
studier.54 Det gäller även när generaliseringar inte görs. Det finns flera sätt att resonera kring hur 
generaliseringar kan gå till och även kring när och varför generalisering inte kan göras. Både 
forskare och läsare bör överväga vad som i resultatet kan överföras till andra sammanhang eller 
liknande fall. Reflektionen är viktig även då generalisering inte bör ske. Larsson diskuterar fem 
olika alternativ. Två av dem rör fall då generalisering inte är nödvändig eller inte kan göras, medan 
tre av dem är olika alternativ till generaliseringar. När en studie är tillräckligt unik och intressant i 
sig själv behöver generalisering inte göras. Generalisering kan inte heller göras om det är en studie 
som just ifrågasätter generaliseringar. Därefter följer tre sätt att generalisera: generalisering via 
maximerad variation, kontextlikhet och igenkännande gestaltning. Jag anser inte att det är lämpligt 
att  göra generaliseringar utifrån min studie. Det är över huvudtaget inte möjligt. Jag menar att  denna 
studie är unik. Jag har studerat den empiri som finns tillgänglig. Däremot skulle studien kunna 
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utvidgas med intervjuer av nyckelpersoner på Skolverket och kanske även intervjuer med 
branschföreträdare

Etiska överväganden
Vid studier som denna finns vissa forskningsetiska aspekter att ta hänsyn till där individskyddet är 
grundläggande. Forskare inom de humanistiska och samhällsvetenskapliga områdena ska följa 
anvisningarna för ”god forskningssed”. 55  Mitt empiriska material utgörs av texter formulerade av 
Skolverket och av utbildningsanordnare ute i landet. Jag har tittat på de hemsidor som finns 
tillgängliga och inte gjort  något urval. I uppsatsen har jag inte redovisat vilken hemsida de olika 
citaten är hämtade ifrån och jag har undvikit att beskriva skolorna med sådana detaljer som kan 
inbjuda till spekulationer om vilka skolorna är. De citat jag angett går naturligtvis att härleda till de 
hemsidor de är hämtade ifrån. Detta är dock inte någon etisk fråga eftersom det inte gäller någon 
känslig information och bilder och citat finns redan utlagda på den aktuella hemsidan. Det är 
möjligt att personal och elever känner igen sig, men innehållet i denna uppsats är av sådan art  att  det 
inte skadar någon skola eller någon enskild person.

Det är viktigt att betona att  jag inte är fristående från studiens resultat. Vid tolkningen av  
styrdokument och hemsidor är min egenerfarenhet och förförståelse högst central. Jag är på sätt och 
vis en aktör i min egen studie och jag ser det som omöjligt att helt ställa mig ”främmande” inför  en 
kontext som är min dagliga hemvist. 
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ANALYS OCH TOLKNING
Detta avsnitt inleds med att jag beskriver hur arbetet med att tolka mitt material har gått till. Jag 
beskriver min arbetsprocess och de frågor som fungerat som mina analysverktyg. Därefter 
behandlar jag de olika diskurser och den nodalpunkt som jag har urskiljt i mitt material. 

Helhet och analys
Inom diskursanalys är inte datainsamling och analys tydligt åtskilda. Det är i stället en helhet av 
analys och inte en procedur där insamlingen av data kommer först och analys sen. Diskursanalys 
medger ett brett fält av fokuseringar. Med utgångspunkt i ”den språkliga vändningen”  är det inte ens 
fruktbart att tala om datainsamling.
 
Båda mina typer av material, styrdokument, informationsmaterial och hemsidor gör anspråk på att 
säga något om verkligheten, om vad som är yrkeskunnande på Barn- och fritidsprogrammet.   
Oberoende av texternas sociala status ställer jag de båda typerna av material på samma nivå och 
representationsmönster. Grundtanken är att inget material är mer autentiskt än det andra. 56  Min 
tanke är att jag med en sådan ingång ska kunna urskilja diskursiva mönster i textmaterialen. En 
diskurs finns inte som ett ting ute i samhället. Det är en av forskare inringad och analyserad 
samtalsordning. Även diskursen är konstruerad i den meningen att den är beroende av några 
grundläggande antaganden för att över huvud taget framträda för våra ögon. Syftet med 
diskursanalysen är just att kartlägga de processer där vi kämpar om hur tecknens betydelse ska 
fastställas.

Den diskursteoretiska analysen jag ägnat mig åt under arbetets gång kan beskrivas som en process. 
Mitt analysarbete började med att jag på nytt gjorde flera noggranna genomläsningar av 
styrdokumenten. Det är texter som jag väl känner igen och som jag tidigare har försökt  att  tolka och 
transformera till elevuppgifter. Läsning och granskning har inte skett förutsättningslöst från min 
sida utan läsningen har baserats i huvudsak på följande frågor: 

•  Vad är det för yrkeskunnande som skapas genom det sätt som yrkeskunnande framställs i  
   text och bild? 
• På vilket sätt sker berättandet om det yrkeskunnande som de studerande förvärvar under sin 

utbildning?  Hur talas det om yrkeskunnande i texten?

För att skapa en struktur för mina studier gjorde jag spalter där jag noterade olika områden som 
omnämns i texterna. Spalterna och frågorna har varit ett sätt för mig att bryta ner texten, skapa 
struktur och urskilja mönster. 57

Nästa steg var att studera hemsidorna. Jag gick igenom alla 154 sidorna systematiskt. Där finns 
information om programmet, timplaner och programstrukturer. De flesta hemsidor har även en 
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beskrivning av de olika yrkesutgångarna som programmet utbildar för. På hemsidorna finns många 
foton och på vissa hemsidor finns även informationsfilmer. Jag skrev upp och kategoriserade citat 
som på något sätt relaterar till yrkesämnena. Jag samlade dem i grupper där varje grupp innehöll 
liknande påståenden. Även budskapet i foton och filmer grupperade jag tematiskt. 58

Det är svårt att säga när tolkningsarbetet började. Under hela min arbetsprocess har jag tolkat och 
omtolkat mitt material. För varje genomläsning har nya tolkningar tillkommit och för varje hemsida 
jag studerat har nya infallsvinklar och nya möjligheter att gruppera visat sig. Min egen erfarenhet 
och förståelse har en stor betydelse under hela processen. 

Diskurser
Under arbetets gång har några tydliga mönster vuxit fram i mitt  material. Det är olika diskurser som 
på skilda sätt har inflytande, då det gäller att skapa yrkeskunnande: hälsodiskursen, 
ledarskapsdiskursen, samverkansdiskursen, identitetsdiskursen och demokratidiskursen. Jag 
redovisar dessa diskurser och det yrkeskunnande som jag ser inom varje diskurs.  I min redovisning 
finns citat hämtade från styrdokument och hemsidor. Jag har valt representativa citat som i någon 
form återkommer i mitt material.59  Under min arbetsprocess har också en bild av BF-eleven vuxit 
fram. Det är en elev med ett mångsidigt yrkeskunnande och med en bred kompetens. Inom varje 
diskurs finns också eleven beskriven.

Hälsodiskursen

På Barn och fritid skaffar du dig förutsättningar för en aktiv och 
hälsofrämjande fritid! (Citat från hemsida)

Det första mönstret som gör sig gällande i min empiri kallar jag hälsodiskursen. Den framträder 
tydligt i textmaterialets alla delar. I examensmålen betonas hälsa som en central del av utbildningen. 
Eleven ska ha kunskap om människors hälsa och levnadsvanor och på ett par ställen omtalas 
hälsofrämjande arbete.

Därför ska utbildningen leda till att eleven utvecklar ett hälsofrämjande 
förhållningssätt. (Examensmål) 

I språkbruket kring hälsa tas flera aspekter av hälsa upp som en del i yrkeskunnandet. Eleven ska 
utveckla förmåga att arbeta hälsofrämjande, ett arbete som ska utgå från individ-, grupp och 
samhällsperspektiv och med ett helhetsperspektiv omfattande biologisk, psykisk och social hälsa.  
Av de kurser som ingår i ämnet hälsa läser alla elever på Barn- och fritidsprogrammet kursen 
hälsopedagogik som omfatta 100 p. Eleven ska känna till folkhälsoarbetets framväxt, och 
folkhälsopolitiska mål och lagar. Det talas också om ett salutogent perspektiv. Kursen 
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58 Även dessa grupperingar av citat och foton från hemsidorna ser jag som råmaterial och redovisas därför inte i
    uppsatsen. 

59 Jag har haft många funderingar kring om jag skulle redovisa vilka hemsidor som de olika citaten är hämtade från.
    Som jag tidigare skrivit är detta inte någon etisk fråga. Det handlar mer om studiens syfte, att öka förståelsen för
    yrkeskunnandet på Barn - och fritidsprogrammet. Jag vill inte att fokus ska riktas på enskilda skolor utan mot
    yrkeskunnandet. Det är anledningen till att jag slutligen beslutat att utelämna skolornas namn. 



hälsopedagogik ska behandla kriser, krishantering men också droger och stress. Eleven ska även 
känna till metoder för att analysera människors hälsotillstånd och de ska även reflektera över sin 
egen livsstil

De (eleverna) ska dessutom ges möjlighet att utveckla insikt om den 
egna livsstilen och förmåga att utföra handlingar för ett ökat 
välbefinnande och en positiv självbild. (Ämnets syfte)

På de hemsidor som jag studerat finns många bilder. Det är bilder på glada tjejer och killar som 
utstrålar självförtroende, ofta i färd med att utöva någon idrottsaktivitet. Bilderna kommunicerar 
fart och fläkt. Friluftsliv i olika former är återkommande i många bilder. Det är foton med härlig 
gemenskap och stämning, ungdomar i kanoter, ibland samlade runt lägereld eller campingkök. 
Många skolor låter hälsodiskursen träda fram och det finns de som gett utbildningen lokala 
benämningar som BF - fritid och hälsa och Friskvårdsprogrammet. 

Yrkeskunnande inom diskursen 
(exempel hämtade från examensmål, ämnets syfte och kursernas centrala innehåll)
•förmåga att använda begrepp och teorier inom hälsoområdet
• kunna tillämpa metoder att analysera hälsotillstånd
• förmåga att tillämpa hälsofrämjande metoder 
• kunskaper om barns utveckling och om förebyggande arbete för att främja barns och ungdomars  
  hälsa
• förmåga att diskutera attityder och värderingar av hälsa och hälsofrämjande arbete 
• förmåga att arbeta utifrån lagar och bestämmelser som styr hälsoarbetet
• känna till hur risk- och friskfaktorer påverkar hälsan, till exempel motion, rekreation, kost samt  
  droger och stress.
• kunskaper om folkhälsoarbete
• kunskaper om arbetsmiljöns betydelse för hälsan

Den hälsomedvetne eleven

Jag vill hjälpa människor i alla åldrar att leva ett friskt liv. 
(Citat från hemsida)

 	
 	
 	
 	
 	
 	

Bilden som konstrueras i styrdokument och på gymnasieskolornas hemsidor är en hälsomedveten 
kille eller tjej som är intresserad av träning och idrottsaktiviteter.  Det är en elev som reflekterat 
över sin egen livsstil och som vill sprida sin kunskap och stödja andra i ett hälsofrämjande arbete. 
Det är en elev med en sund livsstil som gärna håller på med fysisk aktivitet och friluftsliv.

Ledarskapsdiskursen

Vill du bli framtidens ledare? (Citat från hemsida)

Nästa kraftfulla mönster som framträder i empiri handlar om ledarskap. I alla de 
programgemensamma kurserna finns en uttalad strävan mot att utveckla ett gott ledarskap. Eleven 
ska läsa ledarskaps- och organisationsteorier. 
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Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att möta 
och pedagogiskt leda människor i olika situationer och att skapa goda 
villkor för människors lärande och växande. (Pedagogik, ämnets 
syfte)

Eleven ska även praktiskt träna sitt ledarskap. Att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera 
olika aktiviteter är något som återkommer i flera kurser.  På hemsidorna finns bilder av elever i full 
färd med att leda grupper i olika aktiviteter. På någon bild handlar det om barngrupper och på andra 
bilder är det ungdomar och vuxna som leds i olika aktiviteter. Det är bilder som leder tankarna till 
APL. Flera skolor har tagit fasta på ledarskap som centralt i utbildningen och bytt namn på 
utbildningen. Namn som Ledarskap - Nya BF och Ledarskapsprogrammet, är exempel på namn 
som återfinns på hemsidorna. 

Yrkeskunnande inom diskursen
(exempel hämtade ur examensmål, ämnets syfte och kursernas centrala innehåll)
• att ha pedagogiska kunskaper 
• att ha kommunikativ förmåga
• kunna planera, genomföra, dokumentera och utvärdera olika aktiviteter
• förstå gruppens betydelse för lärande
• förstå hur olika pedagogiska situationer och lärmiljöer påverkar lärandet
• förstå hur identiteter skapas och formas i sociala sammanhang
• kunna anpassa sitt ledarskap till olika grupper och situationer
• ha förmåga till problemlösning
• förstå ledarskap ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv

Den handlingskraftige eleven

Vill du stå i centrum - och leda andra? (Citat från hemsida)

Här framträder en bild av en elev som gärna stiger fram, tar initiativ och ser sig själv som en 
förebild. Det är en elev som gärna står i centrum. Eleven har reflekterat över sitt ledarskap och kan 
anpassa sitt ledarskap till olika grupper och aktiviteter. Eleven är kreativ, idérik och har många 
förslag på aktiviteter. 
 
Samverkansdiskursen

Tre ledord som genomsyrar vad programmet handlar om är; samverkan, 
samarbete och kommunikation. (Citat från hemsida)

Kommunikation och samverkan betonas både i examensmål och i flera av de programgemensamma 
kurserna. I kursen kommunikation omfattande 100 p. tas specifika kommunikation kompetenser 
upp. Där betonas interaktion och samtal men också informationsteknik och mediekultur. Att kunna 
handskas med konflikter är något som återkommer både i kursen kommunikation och pedagogiskt 
ledarskap. I ämnesmålen betonas att arbete med människor kräver lyhördhet och omdöme, vilket 
också är en del av kommunikativ kompetens.  
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Kännetecknande för de verksamheter som programmet utbildar för är 
samverkan, samarbete och kommunikation. För att arbeta med människor 
krävs bland annat förmåga att lyhört, kreativt och med omdöme skapa 
förutsättningar för alla människors delaktighet och lärande. Utbildningen 
ska därför ge eleverna möjlighet att utveckla dessa förmågor.  
(Examensmål)
  

På hemsidorna har många skolor valt bilder som visar eleven i samspel med andra. Det finns många 
bilder där eleven är inbegripen i samtal med kompisar. Många skolor har valt bilder där eleven 
interagerar med brukare och andra vuxna eller där BF-eleven leker med barn. Det är bilder som 
kommunicerar samspel och glädje. 
     
Yrkeskunnande inom diskursen
(exempel hämtade ur examensmål och kursernas syfte och centrala innehåll)
• förmåga att kommunicera, interagera, samarbeta och samverka
• pedagogiskt leda människor 
• hantera konflikter 
• möta människor i kris
• kunna hantera digitala medier och informationsteknik
• kunna använda samtal som redskap
• förstå grupprocesser

Den kommunikative eleven

Du vill utveckla en positiv människosyn och god samarbetsförmåga. (Citat från 
hemsida)

Eleven på Barn - och fritidsprogrammet framställs i min empiri som en öppen person med god 
social kompetens. Det är en elev som söker samverkan och som kan samarbeta. Det är en person 
som kan lyssna på andra och har lyhördhet och empati.  Samtal och diskussioner är ett av elevens 
intressen och eleven har inte svårt för att kommunicera varken med unga eller gamla. 

Identitetsdiskursen 

Barn- och fritidsprogrammet- en lärorik resa till självkänsla. Funderar du 
på varför just du blev du? (Citat från hemsida)

Ytterligare ett mönster som tar form vid granskningen av mitt material är identitetsdiskursen. 
Programmet syftar till arbete med människor direkt efter yrkesexamen eller efter ytterligare studier. 
Det är yrken som kräver personlig mognad och gott omdöme. Den personliga utvecklingens 
betydelse för yrkeskunnandet kommer fram i texter på hemsidor.  Formuleringarna är mer flyktiga 
och låter sig inte direkt fångas men träder ändå fram med kraft i mitt material. Inom denna diskurs 
problematiseras frågor som social och etnisk tillhörighet.  I de olika kurserna har eleven möjlighet 
att bearbeta sina egna attityder och värderingar.  De programgemensamma kurserna innehåller alla 
områden som kräver reflektion och där eleven måste ifrågasätta invanda mönster handlingssätt.  
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Yrkeskunnande inom diskursen 
(Exempel hämtade ut examens mål, ämnets syfte och kursernas centrala innehåll)
• vara medvetenhet om sina egna värderingar

• reflektera över normalitet och avvikelser

• reflektera över sin kunskapssyn

• ha kunskaper om socialisationens betydelse

• ha kunskaper om villkor för lärande

Den reflekterande eleven

Jag vill sticka ut och passa in! (Citat från hemsida)

Detta är en elev som funderat över sin egen och roll och socialisation. Eleven har bearbetat sina 
attityder och värderingar och är medveten om sin betydelse som förebild. 

 Demokratidiskursen
Vill du vara med och forma framtidens samhälle? (Citat från hemsida)

Ett annat strukturerat mönstret som växer fram i mitt materialet benämner jag demokratidiskursen. 
Diskursen åtnjuter en stark legitimitet inom skolväsendet som helhet. Att gymnasieskolan ska ge en 
god grund för ett aktivt deltagande i samhällslivet är inget nytt och inte heller något som är specifikt 
för Barn - och fritidsprogrammet. Det är ett av gymnasieskolans syfte som funnits med i flera 
läroplaner bakåt i tiden. 

Gymnasieskolan ska ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta 
studier samt för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i 
samhällslivet.60

I examensmål och alla programgemensamma kurser betonas demokratiska värden. Inflytande och 
delaktighet är centralt i alla kurser och eleverna ska själva under sin utbildning få möjlighet att 
medverka i val av arbetsformer och innehåll. Genusmedvetenhet och jämställdhet betonas på olika 
sätt i alla de programgemensamma kurserna. Kursen Människors miljöer är den 
programgemensamma kurs där demokratiska värden får störst utrymme. Kursen ska behandla 
integration, segregation, likabehandling och diskriminering och ge kunskap om hur genus och klass 
påverkar människors levnadsvillkor. På många hemsidor lyfts skolans värdegrund upp. Mänskliga 
rättigheter och andra demokratiska värden betonas specifikt i Barn- och fritidsprogrammets 
examensmål och även i de olika kurserna.  

Yrkeskunnande inom diskursen
(Exempel hämtade ur examensmål, ämnets syfte och kursernas centrala innehåll)
• att ha ett etiskt förhållningssätt
• ha förankring i en demokratisk värdegrund
• kunna skapa förutsättningar för människors delaktighet
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• ha kunskaper om demokratiska värden
• att aktivt delta i samhällslivet
• ha kunskaper om internationella överenskommelser om mänskliga rättigheter
• vara insatt i sociala och kulturella frågor
• kunna arbeta genusmedvetet
• arbeta för likabehandling
   
 Den samhällsengagerade eleven

Jag vill bli en sån som hjälper andra. (Citat från hemsida)

Det är en elev som påverkar upplägget i sin utbildning och som gärna höjer sin röst för att påverka  
sin utbildning. Eleven är engagerad i sociala frågor och har ett samhällsengagemang. Det är en 
genusmedveten, jämställd person med intresse för rättvisa och respekt för människors lika värde. 
Eleven vill själv bidra till att människor ska få vara delaktiga och påverka sin egen situation.

Arbetsmarknaden - en nodalpunkt
Barn och fritid - Vägen till drömyrket! (Citat från hemsida)

När jag söker svaren på mina frågor om hur yrkeskunnande skapas i mitt material dyker 
arbetsmarknaden upp hela tiden. Jag kan inte se det som en diskurs i detta sammanhang, där jag 
söker svaret på hur yrkeskunnande konstrueras.  Faktum är att arbetsmarknaden är en central faktor 
i diskussionen kring nya Barn- och fritidsprogrammet.  Inom utbildningspolitik talar man om olika 
koder varav servicekoden är en. 61  Eleven ska vara anställningsbar efter yrkesexamen, vilket 
innebär att elevens tillägnande av yrkeskunnande under utbildningen Det innebär att 
yrkesutbildning ses som en servicefunktion åt arbetsmarknaden. I GY 11 har det  skett en återgång 
till denna servicekod. 62 Som en logisk följd ökar branschernas inflytande. Nu inrättas lokala 
programråd där branschen är representerad. Möjliga uppgifter för programråden är att  delta i APL-
planeringen, att ordna APL-platser och medverka vid utformningen och bedömningen av 
gymnasiearbeten. 

Barn- och fritidsprogrammet ger dig mycket goda möjligheter att få ett jobb 
direkt efter gymnasiet. (Citat från hemsida)

De olika yrkesgångar ger väktare är en tydlig yrkesutgång medan de övriga är av diffus karaktär. 
Barnskötare är ett exempel där arbetsmarknaden är mycket svår. I förskolans läroplan betonas 
förskollärares roll medan barnskötare har en undanskymd plats. Flera kommuner satsar idag helt  på 
förskollärare och anställer inte barnskötare. Även elevassistent är ett sådant yrke där efterfrågan är 
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utbildar sig till ett speciellt yrke. 
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mycket liten. Utbildningar har ett bytesvärde, ett värde som omsätts i möjligheten att få jobb efter 
examen. Om möjligheterna att få jobb är små, finns risken att  utbildningen betraktas som värdelös. 
Det skulle innebära att yrkesutbildningen till barnskötare har ett lågt bytesvärde.  

På hemsidorna beskrivs de yrken som utbildningen syftar till. Väktare är en tydlig yrkesutgång. På 
många bilder finns väktare i uniform, batong och handfängsel inbegripna i samtal. Det finns också 
många foton där ungdomar är upptagna med att ge service åt personer med någon form av 
funktionsnedsättning. Andra bilder visar ungdomar i färd med att hjälpa elever i olika 
klassrumssituationer. Begreppet anställningsbar återkommer i materialet.  I gymnasiearbetet ska 
eleven pröva sitt yrkeskunnande i företagslika former. Det innebär att eleven helt eller delvis 
genomför sitt arbete på arbetsplatser. Det kan också innebära att eleven startar och driver ett företag.  
Oavsett inom vilken av ovanstående diskurs jag rör mig finns arbetsmarknaden som en viktig 
faktor.

Arbetsmarknadens viktiga roll i min studie går inte att bortse ifrån, men kan inte i detta 
sammanhang ses som diskurs. En diskurs skapas genom att betydelsen utkristalliseras kring någon 
eller några nodalpunkter. 

En nodalpunkt är ett privilegierat tecken kring vilket de andra tecknen 
ordnas och från vilka de får sin betydelse.63  

Denna beskrivning av nodalpunkt passar väl in på arbetsmarknaden. Det jag har definierat som 
diskurser skulle lika väl kunna definieras som tecken. Arbetsmarknaden är det privilegierade tecken 
kring vilket de andra tecknen får sin betydelse. Behovet från arbetsmarknaden påverkar programmet 
och när utbildningen planeras tas hänsyn till branschernas och arbetsmarknadens krav och behov.  
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Diskussion
Detta avsnitt inleds med en diskussion kring studiens metod och genomförande. Därefter 
följer en diskussion av mitt resultat där jag kommenterar de olika diskurser jag funnit i  
materialet. Avslutningsvis följer en allmän diskussion kring Barn- och fritidsprogrammet. 
Jag motiverar min uppsats och redogör för dess betydelse samt ger några förslag till vidare 
forskning.

Metoddiskussion
Att ha socialkonstruktionism som ett  övergripande förhållningssätt i min studie var i stort  sett  en 
självklarhet redan från starten. Jag delar helt  uppfattningen att världen skapas och upprätthålls i 
sociala processer. Följaktligen är vår uppfattning av omvärlden inte en spegelbild utan en produkt 
av vårt sätt att  kategorisera. Kunskap skapas i interaktion i en kontext, där sättet att tala om 
kunskapen och dess delar har en avgörande betydelse. Det finns inte en given klar relation mellan 
tecknet (det vi säger) och det tecknet representerar, utan det sker hela tiden ett omskapande. 

I och med att jag tidigt bestämde mig för att ha socialkonstruktionism som ett övergripande 
förhållningssätt var min teoretiska ram klar. Inom denna ram passar diskursanalys väl in som 
angreppssätt. När jag första gången bekantade mig med diskursanalys i en av masterutbildningens 
vetenskapsteoretiska kurser insåg jag tidigt, att detta var ett perspektiv som erbjuder många 
möjligheter, men också ett perspektiv som är komplext och svårfångat. Foucault, Fairclough och 
Laclau & Mouffe öppnar upp för nya, spännande sätt att se på sociala fenomen. Att använda 
diskusanalys som angreppssätt i min studie kändes dock avlägset. För att tränga in i 
begreppsvärlden och förstå teorierna på djupet krävs ingående studier. Som allt annat lärande tar det 
tid att gå från ytkunskap till djup kunskap; en process som kräver både studier, diskussioner  och 
aktivitet. Därför kändes det som att ta på en alltför stor hatt, när jag slutligen antog utmaningen att 
använda diskursteori i min studie. Denna studie är mitt första steg i att tränga in i 
diskursperspektivet och det har varit en utmaning att med diskursteori som angreppssätt närma mig 
mitt material. Jag tilltalas av Laclou och Mouffes sätt att beskriva diskurser som ett slags språkligt 
nät, där ord/tecken förbinds med och får betydelse i relation till varandra. Jag har inspirerats av  
deras diskursteori men endast i begränsad omfattning använt deras begreppsapparat. Detta var också 
ett medvetet val som jag gjorde under min tolkningsprocess. Efter att ha definierat olika diskurser i 
mitt material funderade jag mycket på hur jag på ett meningsfullt sätt skulle kunna tillämpa Laclau 
& Mouffes kategorier. Jag började söka signifikanser, moment och nodalpunkter. Efter att ha läst 
Howarths text om diskursteorins användning ändrade jag ståndpunkt. Med en tillräckligt öppen och 
flexibel teoretisk ram kan tillämpningsprocessen vidgas och omstruktureras och abstrakta begrepp 
och logiker kan anpassas och modifieras efter det enskilda fallet. I texten varnas för att låta 
empiriska fall underordnas teorins abstrakta kategorier och att falla till föga för naiv positivism.64 
Där beslöt jag mig för att låta mig nöja med ett fåtal av Laclau & Mouffes begrepp.     

Yrkeskunnande är ett centralt område inom alla yrkesprogram. Jag tror dock att det inom Barn - och 
fritidsprogrammet är särskilt svårt att fånga. Programmet är brett, har ett varierat innehåll med 
många yrkesutgångar. Flera andra teorier och metoder skulle kunna användas i en studie om 
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yrkeskunnande. Det första jag tänkte på var kvalitativa intervjuer. Skulle jag intervjua handledare 
om deras uppfattning om yrkeskunnande?  Liknande intervjuer och samtal sker i stort sett vid varje 
APL-besök. Därför var mina farhågor att det inte skulle tillföra någon ny kunskap. Skulle jag låta 
eleverna själva beskriva sitt yrkeskunnande. Även det är en uppgift som eleverna brukar få utföra 
efter avslutad APL, då de gör en självvärdering där de värderar sitt yrkeskunnande.  Inte heller det 
skulle tillföra så mycket ny kunskap. Det socialkonstruktionistiska sättet att se på omvärlden hade 
jag anammat sedan lång tid tillbaka. Yrkeskunnande är något som skapas i interaktion och det är 
också på det sättet som jag ser på yrkeskunnande såväl som annan kunskap. I arbetet med att 
utforma programmet är yrkeskunnande ett ständigt diskussionsämne. Styrdokumenten tolkas och 
transformeras till teman och elevuppgifter. Det finns ingen ”rätt”  tolkning. Varje arbetslag gör sina 
tolkningar. Det är tydligt att texten och uttolkaren samspelar och kunskapen konstrueras. Genom en 
diskursteoretisk ansats har jag haft möjlighet att närma mig mitt kunskapsintresse på ett nytt sätt; ett 
annat sätt än det jag använt i alla samtal genom åren.  Under tolkningsprocessen har mönster växt 
fram i min empiri. Det är mönster eller diskurser med olika mycket utrymme. Budskapet i de olika 
arenornas texter talar till oss på varierande sätt. Vissa mönster återkommer hela tiden medan andra 
gör sig mer gällande i någon del i materialet.   

Diskurserna 
Studiens övergripande syfte är att  öka förståelsen för yrkeskunnandet på Barn - och 
fritidsprogrammet. För att nå mitt syfte har jag studerat hur bilden av yrkeskunnande konstrueras på 
olika arenor. Skolverket är den ena arenan och skolornas hemsidor är den andra. Jag har funnit ett 
antal diskurser som kämpar om utrymmet och som alla bidrar med viktiga delar när yrkeskunnandet 
konstrueras i mitt  material. Min syn på diskursbegreppet är influerad av Laclou & Mouffes 
diskursteori där språket har en överordnad roll med tecken vars betydelse inte är fixerade. Sociala 
fenomen är inte färdiga eller totala. Diskursen konstruerar den sociala världen men omdefinieras 
ständigt i kontakten med andra diskurser. Olika sätt att tala om världen kämpar för att nå dominans. 
Diskurser kan vara både materiella och språkliga. En verksamhet innehåller en mängd olika 
diskurser som kämpar med varandra för att få definiera verksamhetens natur. På Barn- och 
fritidsprogrammet kämpar diskurserna om att få definiera yrkeskunnande på Barn- och 
fritidsprogrammet. Vid planering och i undervisningssituation är oftast inte endast en diskurs 
verksam utan flera stycken samtidigt. Det innebär att vissa handlingar är rimligare än andra. De 
olika diskursernas syfte krockar ibland med varandra. Flera diskurser kan inte definiera syfte, mål 
och innehåll samtidigt, eftersom den ena diskursen till viss del utesluter andra. Det kan vara 
tillfälligt men kan också pågå under en längre tid. Det kan alltid föras en kamp om hur strukturen 
ska se ut, vilka diskurser som ska härska och vilken betydelse de ska tillskrivas.

Hälsodiskursen är starkt  representerad i all min empiri. Den betonas i progammål och andra 
styrdokument och på hemsidor framkommer den både i foton och texter. Diskursen är knuten till ett 
holistiskt synsätt och syftar till att ge eleverna kunskaper och färdigheter som möjliggör 
hälsosamma val ur ett livslångt perspektiv. Det är inte utan anledning som denna diskurs framträder 
starkare än andra. Korp konstatera i sin avhandling att de yrkesförberedande programmen till stor 
utsträckning rekryterar elever med arbetarbakgrund 65 och Folkhälsoinstitutet  pekar på 
socioekonomiska skillnader då det gäller hälsa och livsstil. Rökning lyfts fram som ett riskbeteende 
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som i stor utsträckning återfinns i gruppen med arbetarbakgrund.66 Att  hälsodiskursen framträder så 
kraftigt har sin grund i disciplinering. Det tycks alltid ha legat i samhällets intresse att fostra sin 
befolkning på olika sätt.67  Ohälsosamma livsstilar medför samhällskostnader. Styrdokumenten ger 
tydliga riktlinjer: Ungdomarna på Barn- och fritidsprogrammet ska beredas möjlighet att  reflektera 
över sin egen livsstil. Det gagnar den enskilde individen men också samhällets ekonomi. Diskursen 
handlar också om att eleverna ska ha kunskap att  arbeta hälsobefrämjande. Eleverna på Barn- och 
fritidsprogrammet utbildas till arbeten med människor. De kommer i framtiden få många tillfällen 
att  påverka andra, både barn, ungdomar och vuxna. Vinsterna är tydliga både på individ- och 
samhällsnivå.

Att ledarskapsdiskursen framträder som en kraftig diskurs är inget förvånande. Allt sedan Barn- och 
fritidsprogrammets start har pedagogiskt ledarskap haft en central position. Elever med siktet 
inställt på lärarutbildning har ett stort  intresse för kursen som numera ingår i ämnet pedagogik.  Det 
är en kurs med många infallsvinklar med möjlighet till fördjupning och breddning. Eleverna tränar 
sitt ledarskap både under APL och i skolan. De lär sig att planerar, genomföra och utvärdera 
aktiviteter. Det är inte ovanligt att elever ur Barn- och fritidsprogrammet ansvarar för 
aktivitetsdagar på grundskolan och andra större projekt. Vid en liten rundfrågning, där en grupp 
elever (19 elever) i slutet av sin utbildning ombads att redogöra för sitt yrkeskunnande beskrev alla 
hur de utvecklats som ledare. Det  var den viktigast kunskapen, tyckte de. Kursen innehåller flera 
kommunikativa delar som samtalsutbildning och konfliktlösning. Inom kursens ramar studeras  
ledarstilar och organisationsteorier som öppnar upp för ledarskap  långt utanför förskola och skola. 
Pedagogiskt ledarskap är en kurs som också väljs av elever som studerar på andra program. Bland 
dem finns elever som i framtiden ser sig som företags- och förvaltningsledare. Det är elever som 
värderar kursens innehåll och tror sig kunna använda kunskapen i sin kommande ledarroll. 

Som jag tidigare skrivit är vi många i landet som anser att Barn- och fritidsprogrammet är ett 
missvisande namn. Många ville lyfta fram just ledarskap  och Ledarskapsprogrammet är ett av de 
föreslagna namnen. Trots ihärdig uppvaktning och många brev till politiker och Skolverket fick 
programmet behålla sitt namn i GY 11. Även detta är en form av disciplinering riktad mot alla som 
befolkar programmet. Budskapet är tydligt: Programmet vänder sig till sökanden som vill jobba 
med barn och utbildningsanordnare ska inse att programmets ledarskapsutbildning riktar sig till 
blivande barnskötare och aktivitetsledare. Det är så ämnets innehåll ska omformas. Under min 
granskning av hemsidor har jag sett att  flera skolor trotsar överheten och benämner programmet på 
ett annat sätt. Norrköping är ett exempel där programmet fått namnet Ledarskap - Nya BF. 

I samverkansdiskursen lyfts kunnande inom sociala områden fram. Att kunna samarbeta är den 
förmåga som betonas starkast. Många hemsidor understryker att samverkan och kommunikation är 
viktiga delar i programmet och att  arbetssättet  bygger på samarbete. Eleverna får möta olika 
samarbetsformer och träna på att ta kontakter utanför skolan. Kommunikation, samtal och 
konfliktlösning är yrkeskunnande inom diskursen. Lemar beskriver i sin avhandling att arbetet på 
Barn- och fritidsprogrammet är klart  relationsinriktat  och mänskliga relationer är en del av 
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kunskapsinnehållet. Hon skriver också att  eleverna är sociala och lätta att komma nära.68 Att  kunna 
samverka måste ses som ett viktigt yrkeskunnande oavsett vilken yrkesutgång eleverna väljer. Att 
kunna samverka är nära kopplat till personlighet. Det  blir också tydligt i identitetsdiskursen som 
delvis smälter samman med samverkanskursen. På hemsidorna betonas personlig utveckling; eleven 
ska reflektera över sin kunskapssyn och människosyn. Frågor om normalitet och avvikelser är också 
centrala inom diskursen. Eleven ska bearbeta sina värderingar och attityder och i svåra situationer 
kunna fatta kloka beslut.  För att bli en trygg ledare krävs att eleverna funderat över sig själva, sin 
socialisation och identitet. Liselott  Assarsson & Katarina Sipos Zackrisson visar i sin avhandling att 
begreppet identitet kan ses på olika sätt. Med kärnan som metafor kan identitet beskrivas som en 
integrerad helhet och en genuin essens av människans jag, en personlig bestämd punkt. I sin 
avhandling inspireras författarna av diskursiva perspektiv som i stället betraktar identitet som 
sociala aktiviteter. Identiteten förhandlas och iscensätts i olika sammanhang. Med ett  sådant synsätt 
är identiteten inte given utan något vi skapar och återskapar.69 I identitetsdiskursen som tar form i 
min studie handlar det om att ha funderat  över sig själv, en personlig mognad. I arbetet med 
människor är personligheten det främsta redskapet. Visst stöd för ett sådant resonemang finns att 
hämta hos Lemar. När hon beskriver karaktärsämneslärarnas arbete på programmet lyfter hon just 
fram lärarnas egen personlighet som nyckeln till framgång inom yrket. Elever som går på Barn - 
och fritidsprogrammet kommer själva att arbeta med människor. Även de kommer att arbeta med 
sin personlighet som redskap. Med ett sådant synsätt blir det lättare att  acceptera att 
identitetsskapande och personlighetsutveckling är viktiga delar i hur eleven skapar sitt 
yrkeskunnande. Den som arbetar med människor måste ha ett  öppet förhållningssätt, ha lätt för att 
kommunicera och vara intresserad av andra. Det är egenskaper och kompetenser som är en del av  
yrkeskunnandet.   

Demokratidiskursen är en diskurs som återfinns överallt i skolans värld. De flesta tycker det är 
viktigt att delta i debatten. Det handlar om att skaffa sig inflytande. Det gäller i de flesta 
sammanhang, i skolan, på jobbet och i politiken. Kunskap  betraktas som en viktig grund för 
demokratisk utveckling. Skolan står upp för demokratiska ideal som rättvisa, jämställdhet och 
jämlikhet. Det är ideal som befrämjas både i den egna organisationen och i samhället. Utbildning 
stärker demokratin och möjligheten till inflytande och aktivt deltagande i samhällsdebatten. Den 
ökar också individens chanser till arbete och försörjning och därmed inflytande och frihet. Att 
befästa demokratiska värden ses som skolans viktigaste uppgift. Det hör även hemma inom 
yrkeskunnande. I arbete med människor är demokratiska värden grundläggande och de har ett stort 
utrymme i kursen Människors miljöer. Bortsett från det är diskussioner kring demokratiska värden, 
medbestämmande, jämlikhet  och jämställdhet viktiga att  ha med sig ut i yrkeslivet.  Demokrati är 
ett  förhållningssätt i dagens utbildningar, men också ett ämnesinnehåll. Problemen infinner sig när 
eleven har gått ut gymnasiet och möts av en i flera avseenden ojämlik arbetsmarknad. Många 
barnskötare upplever att deras arbetsinsats inte värderas och känner sig inte sedda. I vissa 
kommuner blir detta extra tydligt, när de utbildningsansvariga ger gymnasieskolan uppdraget  att   
starta ett yrkesprogram med barnskötare som yrkesutgång. Samma utbildningsansvariga beslutar att 
barnskötare inte ska anställas!
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Slutdiskussion och vidare forskning
Kunskapstillskottet som denna studie bidrar med handlar om att se på yrkeskunnande ur ett nytt 
perspektiv. Genom att tydliggöra de olika diskurserna skapas underlag för diskussioner kring 
programmets innehåll. Språkets betydelse, vad som sägs, vad som inte sägs, vem som talar och vem 
som inte talar. Det är faktorer som har betydelse då det gäller att skapa yrkeskunnandet. Vems 
åsikter är det som är gällande, vilken bild av yrkeskunnandet är det vi skapar och omskapar i 
utbildningen? I min studie framstår hälsa som en stark diskurs. Hur ser vi på det? Min förhoppning 
är att min studies vinkling ska ge anledning till ytterligare reflektioner och fördjupade diskussioner 
om yrkeskunnandet. 

I studiens resultat skapas en bild av ett mycket brett yrkeskunnande. Där växer också fram en bild 
av eleven som går ut programmet. I min analys tillskriver jag eleven egenskaper och benämningar 
som den hälsomedvetne, den handlingskraftige, den kommunikative, den reflekterande och den 
samhällsengagerade eleven.  Det är en öppen, positiv elev, beredd att stödja och leda andra. Det är 
en elev som är beredd att rycka in, en elev som bearbetat sina attityder och värdering och som möter 
sin omgivning med empati och respekt. Ett sådant brett yrkeskunnande i kombination med en öppen 
och kommunikativ personlighet bildar en kompetens som har mycket att  bidra med på 
arbetsmarknaden.  

Yrkeskunnandet på Nya Barn - och fritidsprogrammet är extremt svårt  att  definiera och avgränsa. 
De studerande socialiseras in i en yrkesroll med huvudsyfte att jobba med människor. Det är en 
stödjande och pedagogisk roll. Här finns inget egentligt hantverkskunnande. Det gäller att med 
respekt handskas med människor i olika åldrar och situationer. Det handlar också om att vara 
handlingskraftig och lösa problem, att  kunna leda grupper i olika åldrar och i olika typer av 
aktiviteter. I styrdokument och hemsidor framkommer elevernas breda och yrkeskunnande, ett 
kunnande bestående av olika kunskapsformer. Det sammansatta kunskapsbegrepp som Ingrid 
Carlgren beskriver omfattar fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. All kunskap  består av 
dessa fyra kunskapsformer som beskrivs som olika aspekter av kunskap  eller att kunna något. Med 
ett sådant sammansatt kunskapsbegrepp upphävs skillnaden mellan praktisk och teoretisk 
kunskap.70  När jag nu studerat yrkeskunnandet på Barn- och fritidsprogrammet framstår detta 
tydligt. Eleven har en handlingsberedskap som gör det möjligt att i skarpt läge kunna avgöra vad 
som ska göras och hur. Annorlunda uttryckt: Eleven har integrerat kunnandet som skapats i den 
skolförlagda och den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen med sina erfarenheter. Ett sådant 
yrkeskunnande omfattar alla de fyra kunskapsformerna. Carlgren vidareutvecklar kunskapssynen 
och formulerar ett  mer dynamiskt  kunskapsbegrepp. Lärares kunskapsarbete beskrivs med hjälp  av 
triaden kunnande - kunskap - kunnighet. 

När vi talar om syftet och målet med undervisningen talar vi om det 
kunnande som vi vill att eleverna ska utveckla. När vi talar om innehållet i 
undervisningen talar vi om kunskaper/kunskapsinnehåll och när vi talar om 
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bedömning av elevernas kunnande beskriver vi olika grader eller nivåer av 
kunnighet.71

De tre begreppen är dialektiskt relaterade till varandra och får sin betydelse i relation till varandra. 
Med yrkeskunnande i fokus är Carlgrens fortsatta resonemang intressant där kunskapstypologin 
med de fyra F:n relateras till såväl kunnande och kunskapsinnehåll som kunnighet. Kunnande 
kommer då att  omfatta ”veta att” (fakta), ”veta varför” (förståelse), ”veta hur” (färdighet) och ”veta 
vad” (förtrogenhet).72  I skenet av en sådan tankefigur får yrkeskunnandet en  tydligare innebörd.  

Det är näst intill omöjligt att skriva en uppsats om Barn- och fritidsprogrammet utan att ta upp 
klassperspektivet. Alla de avhandlingar jag presenterar inledningsvis behandlar klass ur någon 
aspekt. Under 1900-talets första del fanns en skola för barn med arbetarklassbakgrund och en för 
högre klassens barn. Skolan sorterade eleverna till rätt plats i livet. Under 1900-talets senare del 
gjordes strukturella förändringar för att minska snedrekryteringen till högre utbildningar och 
gymnasieskolan gjordes om. Idag sker en förändring i motsatt riktning. Skolpolitiker och partier vill 
inte tala om sortering. De utvecklingstendenser som framkom i Välfärd och skola visade en 
snedrekrytering i dåvarande gymnasieskolan, där de yrkesförberedande programmen i stor 
utsträckning rekryterade elever från miljöer med svagare studietradition;  elever som har svårare att 
orientera sig på den utbildningssociologiska kartan och med sämre förutsättningar att ta till sig och 
utnyttja utbildning på olika sätt. 73 Ännu har vi inte sett resultatet av GY 11, men en gissning är att 
tendensen håller i sig då det gäller de nuvarande yrkesprogrammen. Där går eleven ut med en 
yrkesexamen och utan högskolebehörighet om inte aktiva val har gjorts. Det kan dessutom vara en 
yrkesexamen med begränsat  bytesvärde; en yrkesexamen som leder in i en återvändsgränd.  För att 
motverka att det nya gymnasiet blir en utslagningsmaskin fortsätter vi att i handledningssamtal 
vägleda elever att göra kloka val, i de flesta fall mot högskolebehörighet. Vi fortsätter vårt arbete för 
att  stärka programmet och vår strävan är att  eleverna ska bli väl rustade både för yrkesliv och 
högskola.  

Vidare forskning 
En viktig aspekt som utmärker denna studie är dess aktualitet. Med utgångspunkt i yrkeskunnande, 
via diskurser och nodalpunkter landar den mitt i ett  politiskt hett ämne: konsekvenserna av 
genomförandet av GY 11. Det ger uppsatsen legitimitet. Konsekvenserna av Gy 11 är ett område 
som skulle vara meningsfullt att studera vidare om några år. Det vore intressant att se vad som 
händer eleverna efter yrkesexamen; hur många av yrkesprogrammens elever som väljer att  läsa 
vidare och hur många som efter yrkesexamen får jobb. Vidare studier skulle också kunna handla om 
arbetsgivarnas syn på den nya yrkesutbildningen och vad den har betytt för elevernas 
yrkeskunnande. Det är ett ämne som skulle vara möjlig att genomföra inom en 
sociokonstruktionistisk ram och med diskursanalys som teoretisk och metodisk ansats. 

37

71 Ibid. sid. 52

72 Ibid. sid. 56, 57

73 SOU 2000:39 Välfärd och skola (2000) Stockholm: Socialdepartementet, sid. 68, 113 ff
    http://www.regeringen.se/sb/d/185/a/2859  

http://www.regeringen.se/sb/d/185/a/2859
http://www.regeringen.se/sb/d/185/a/2859


REFERENSER 
Ambjörnsson, F. (2004). I en klass för sig. Genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer. 
Stockholm: Ordfront förlag 

Assarsson, L. & Sipos Zackrisson K. (2005). Iscensättande av identiteter i vuxenstudier. 
Institutionen för beteendevetenskap: Linköpings universitet

Bakhtin, M.M (1999). The problem of speech genres i N. Coupland & A Jaworski (red.) The 
Discourse Reader. London: Routledge

Bergman, L. (2007) Gymnasieskolans svenskämnen - en studie av svenskundervisning i fyra 
gymnasieklasser. Lärarutbildningen: Malmö Högskola

Burr, V. (1995). An introduktion to Social Constructionism, London: Sage

Börjesson, M. (2003). Diskurser och konstruktioner. En sorts metodbok. Lund: Studentlitteratur 

Börjesson, M. & Palmblad, E. (red.) (2007). Diskursanalys i praktiken. Malmö: Liber

Carlgren, I. (2011) Kunnande-kunskap-kunnighet i L. Lindström, V. Lindberg & A. Pettersson (red.) 
Pedagogisk bedömning. Om att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap. Stockholm: 
Stockholms universitetsförlag

Cherryholme, C. H. (1998). Power and Criticism. Poststructural Investigations in Education. New 
York: Teacher College Press 

Europeiska kommissionen. (2007). Nyckelkompetenser för livslångt lärande en Europeisk 
referensram. Luxemburg: Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer

Foucault, M. (1993) Diskursens ordning, Installationsföreläsning vid Collège de France den 2 dec. 
1970.  Stockholm: Synopsis

Gymnas ie fö ro rdn ingen  h t tp : / /www. r iksdagen . se / sv /Dokument -Lagar /Lagar /
Svenskforfattningssamling/Gymnasieforordning-20102039_sfs-2010-2039/#

Howarth, D. (2007). Diskurs. Översättning: S-E Thorell. Malmö : Liber AB

Johansson, K. (2003). Bli vuxen i arbetarstad. Institutionen för tema: Linköpings Universitet  

Korp, H. (2006). Lika chanser i gymnasiet? En studie om betyg, nationella prov och social 
reproduktion. Lärarutbildningen: Malmö Högskola

Laclau, E. & Mouffe, C. (2001) Hegemonin och den socialistiska strategin. Översättning: C-M 
Edenborg. Göteborg / Stockholm: Glänta produktion/Vertigo Förlag

38

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Gymnasieforordning-20102039_sfs-2010-2039/#K4
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Gymnasieforordning-20102039_sfs-2010-2039/#K4
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Gymnasieforordning-20102039_sfs-2010-2039/#K4
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Gymnasieforordning-20102039_sfs-2010-2039/#K4


Larsson, S. (2005). A pluralist view of generalisation in qualitative research. Paper to be presented 
at the Oxford Ethnography Conference, Oxford University, September 12–13, 2005.

Lemar, S. (2001). Kaoskompetens och gummibandspedagogik. Pedagogiska Institutionen: Umeå 
Universitet

Linde G. (2006). Det ska ni veta! En introduktion till läroplansideologi. Lund: Studentlitteratur 

Lindqvist, G (red.) (1999), Vygotskij och skolan. Texter ur Lev Vygotskijs Pedagogisk psykologi
kommenterade som historia och aktualitet. Lund: Studentlitteratur

Skollagen http://62.95.69.3/SFSdoc/10/100800.PDF

Skolverket (2011). Bedömning i yrkesämnen - dilemman och möjligheter. Stockholm: Skolverket

Skolverket (2011). Gymnasiekolan 2011. Stockholm 

SOU 2000:39 Välfärd och skola (2000).  Stockholm: Socialdepartementet 
http://www.regeringen.se/sb/d/185/a/2859

Sundin, J., Hogstedt, C., Lindberg, L. Moberg, H (red.) (2007). Svenska folkets hälsa i historiskt 
perspektiv. Statens folkhälsoinstitut.    www.fhi.se

Tsagalidis, H. (2011). Bedömning i yrkesämnen i gymnasieskolan i Bedömning i yrkesämnen - 
dilemman och möjligheter. Stockholm: Skolverket,

Unemar Öst, I. (2009). Kampen om den högre utbildningens syften och mål. En studie av svensk 
utbildningspolitik. Örebro universitet. 

Watt Boolsen, M. (2009). Kvalitativa analyser. Malmö: Gleerup

Vetenskapsrådet. (2011). God forskningssed    www.vr.se

Winther Jørgensen, M. & Phillips, L (2000). Diskursanalys som teori och metod. Lund: 
Studentlitteratur

Wittgenstein (1953/1996). Filosofiska undersökningar. Översättning: A. Wedberg. Stockholm: 
Thales

Studiens empiri
Barn- och fritidprogrammet, examensmål, ämnesplaner, centralt innehåll, informationsfilm
http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/gymnasieutbildning/program/nationella-program/barn-
och-fritidsprogrammet/examensmal-och-programstruktur

Kursinfo 2011/12
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspxsprak=SV&ar=1112&skolform=Ingen&infotyp=46&id=1 
Sökord: Barn - och fritidsprogrammet, åk 1

39

http://62.95.69.3/SFSdoc/10/100800.PDF
http://62.95.69.3/SFSdoc/10/100800.PDF
http://www.regeringen.se/sb/d/185/a/2859
http://www.regeringen.se/sb/d/185/a/2859
http://www.fhi.se
http://www.fhi.se
http://www.vr.se
http://www.vr.se
http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/gymnasieutbildning/program/nationella-program/barn-och-fritidsprogrammet/examensmal-och-programstruktur
http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/gymnasieutbildning/program/nationella-program/barn-och-fritidsprogrammet/examensmal-och-programstruktur
http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/gymnasieutbildning/program/nationella-program/barn-och-fritidsprogrammet/examensmal-och-programstruktur
http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/gymnasieutbildning/program/nationella-program/barn-och-fritidsprogrammet/examensmal-och-programstruktur
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=1112&skolform=Ingen&infotyp=46&id=1
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=1112&skolform=Ingen&infotyp=46&id=1

