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programplan  barn- och fritidsprogrammet
Gymnasiegemensamma ämnen 600 p
Engelska 5  100 p
Historia 1a:1  50 p
Idrott och hälsa 1  100 p
Matematik 1a  100 p
Naturkunskap 1a:1  50 p
Religionskunskap 1  50 p
Samhällskunskap 1a:1  50 p
Svenska 1/Svenska som
andraspråk 1  100 p

Programgemensamma ämnen  700 p
Hälsopedagogik  100 p
Naturkunskap 1a:2  50 p
Kommunikation  100 p
Lärande och utveckling  100 p
Människors miljöer  100 p
Pedagogiskt ledarskap  100 p
Samhällskunskap 1a:2  50 p
Svenska 2/Svenska som
andraspråk 2  100 p

Inriktningar:
Fritid och hälsa  300 p
Fritids - och friskvårds-
verksamheter 200 p
Fritids - och idrottskunskap  100 p

Pedagogiskt arbete  300 p
Barns lärande och växande  100 p
Pedagogiskt arbete  200 p
 
Socialt arbete  300 p
Socialt arbete  200 p
Sociologi  100 p

Programfördjupningar  600 p
Här ges några exempel:
Digitalt skapande 1  100 p
Eventteknik  100 p
Kost och hälsa  100 p
Naturguidning 1 100 p
Specialpedagogik 1 100 p
Skapande verksamhet  100 p
Ungdomskulturer  100 p

Individuellt val  200 p
Inom det individuella valet kan du välja 
kurser för att bli behörig till högskole-
studier. 

Gymnasiearbete  100 p
Gymnasiearbetet fungerar som ett 
kvitto på att du är förberedd för ditt 
yrkesområde. Du måste ha ett godkänt 
gymnasiearbete för att få ut din examen.

aPl
På detta program har man minst 15 
veckor APL (arbetsplatsförlagt lärande 
= praktik).

Garanterat valbara kurser
Garanterat valbara kurser inom det
indivduella valet är: En 6, Sv/Sv som
andraspråk 3, någon kurs i Idrott och 
hälsa och någon Estetisk kurs.
KäLLA: SKoLvERKEt. 
GyMNASIEGUIDEN RESERvERAR SIG 
FöR EvENtUELLA äNDRINGAR EFtER 
tRycKDAtUM

freja gustafsson:  Jag vill jobba  
med barns utveckling
När jag träffar Freja sitter hon och plug-
gar tillsammans med några kompisar 
inne på biblioteket på Farsta Gymnasium. 
Hon går sista året på Barn- och fritids-
programmet med inriktning pedagogik, 
tycker om att umgås med kompisar och 
drömmer om att i framtiden jobba med 
barn eller funktionshindrade. 

Hur är det att plugga på Barn- och 
fritidsprogrammet?

– Första och andra året var väldigt 
teoretiskt, då läste vi kurser om barns 
lärande och utveckling och människors 
miljöer, men nu i trean har vi mer prak-
tiska kurser. 

Freja berättar också att det ingår 
mycket praktik i utbildningen. Fem veckor 
per läsår är eleverna ute på arbetsplats-
förlagt lärande. Freja gjorde sin första 
praktikperiod på en förskola i Stockholm, 
men den andra perioden sökte hon sig lite 
längre bort.

Du pluggade ju utomlands en period  
– berätta!

– Ja, jag var i England, på en katolsk 
skola i Brighton under tre veckor. Det var 
väldigt annorlunda från skolor i Sverige. 
De hade så kallade »assemblies« på mor-
gonen där hela skolan samlades och sjöng 
sånger och bad tillsammans. 

Du verkar trivas väldigt bra med ditt 
gymnasieval, stämmer det?

– Ja, jag tror att jag har utvecklats 
mycket som person, på den här utbild-
ningen får man möjlighet att lära känna 
sig själv. Det är roligare nu än på hög-
stadiet också, vi läser ämnen som jag 
tycker är intressanta och roliga och inte 
bara de vanliga ämnena. 

Var det lätt att välja program?
– Nej, när jag skulle välja till gymnasiet 

hade jag ingen aning om vad jag ville göra. 
Men jag hade jobbat som barnflicka och 
tycker väldigt mycket om barn. Jag gissar 
att det påverkade beslutet. 

Gjorde du några speciella tillval?
– Jag valde att lägga till kurser till 

programmet utifall jag skulle vilja plugga 
vidare på högskola. 

Så tänker du plugga vidare direkt efter  
gymnasiet?

– Nej, det får nog vänta lite. Jag skulle 
vilja åka utomlands och resa runt i några 
månader, helst vill jag åka tillbaka till 
England och jobba på en skola. Sen får vi 
se vad som händer. 
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När du har avslutat Barn- och fri-
tidsprogrammet kan du gå direkt ut 
i arbetslivet och jobba exempelvis 
som barnskötare på förskola. Du 
kan även läsa vidare på högskola 
eller yrkeshögskola, till förskole-
lärare, lärare, socionom eller 
kanske polis. tänk på att du måste 
komplettera ditt program med 
de kurser som behövs för vidare 
studier om du vill ha möjlighet att 
plugga vidare vid högskolan.

☞ Efter gymnasiet

Läs mer på:
www.skolverket.se
www.gymnasieguiden.se


