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BAKGRUND: 

 

Bakgrunden belyser, utifrån litteratur och tidigare forskning, barns uppfattningar om yrke som 

de vuxna utför i samhället. Barnen orienterar sig med hjälp av sin fantasi och undersöker olika 

roller för att skapa uppfattningar som de senare kan bygga vidare på. Barnen har i flera fall 

besökt sina föräldrars arbetsplatser och i samtal runt middagsbordet hört föräldrar prata om 

sina arbeten.  

 

SYFTE: 

 

Syftet med studien är att undersöka sexåringars uppfattningar om vuxnas yrke.  

 

METOD: 

 

I studien används en kvalitativ undersökning som inspireras av fenomenografin kring barns 

uppfattningar av de vuxnas arbeten. Intervju används som redskap för att på ett mer 

djupgående sätt undersöka barnens uppfattningar. Metod valdes utifrån önskan om att 

sexåringarnas uppfattningar skulle vara i centrum. Sammanlagt intervjuades 10 barn. 

 

RESULTAT: 

 

De resultat som denna studie genererat visar att de intervjuade barnen har en stor uppfattning 

om vuxnas yrke för deras låga ålder. Detta bekräftas utifrån vad barnen svarat och vad som 

anges i litteraturen samt framkommit i tidigare forskning. Sexåringar kunde på ett korrekt sätt 

berätta om föräldrarnas och deras bekantas arbete. Deras uppfattningar om arbete har att göra 

med det som de ser vuxna utföra och de kunde med lätthet nämna mer än ett yrke vardera. 

Sexåringarna ser nödvändigheten med att ha kunskaper och träning samt att skaffa utbildning 

som faktorer för att få vissa yrken. Sexåringarna har en tydlig uppfattning och ser sambandet 

mellan arbete och pengar. De förstår den grundläggande mekanismen med att ha pengar för 

att köpa nödvändiga saker. Sexåringar berättade med egna ord om deras uppfattningar och 

erfarenheter om olika arbetsplatser. 
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Inledning  
 

Olika yrken träder fram tidigt i barns imiterande t.ex. att vara en bagare i köket, fröken på 

förskolan eller den sångare som hörs mest på radio. Barnen har i flera fall besökt sina 

föräldrars arbetsplatser och i samtal runt middagsbordet hört föräldrar prata om sina arbeten. 

Barnen har sina förebilder och gör sina erfarenheter begripliga genom leken, samtidigt som de 

försöker att förstå sådana fenomen som framstår som obegripliga.  

 

I min yrkesroll har jag märkt att när barnen leker väljer de oftast att vara någon i fantasin eller 

att imitera någon karaktär som har ett speciellt yrke. Barn leker exempelvis mamma, pappa 

och barn, polis eller brandman. Barnen orienterar sig med hjälp av sin fantasi och undersöker 

olika roller för att skapa erfarenheter som de senare kan bygga vidare på. Enligt Vygotskij 

(1995) skiljer sig barns erfarenheter, på ett tydligt sätt, från vuxnas, vilket gör att barnens 

fantasi skapas och växer gradvis. Mina erfarenheter tyder på att när barnen pratar och leker 

antar de olika roller som sina föräldrar, bekanta, eller t.o.m. skådespelare som de sett på TV. 

Detta har lett till att jag vill forska kring fenomenet ”yrke”. Mina undringar kretsar kring vad 

sexåringarna har för uppfattningar av olika yrken?  

 

I detta arbete beskrivs barnens uppfattningar av de vuxnas yrke. Tankar, åsikter och olika 

erfarenheter skiljer sig mycket mellan barnen. Media visar hur samhället idag förändras i 

snabb takt och människor blir av med jobben. Min nyfikenhet grundas på hur detta påverkar 

barnen. Det är även intressant att ta reda på hur barnen upplever och uppfattar föräldrarnas 

arbetslöshet. Min önskan var att undersökningen skulle äga rum i en förort där arbetslöshet 

och föräldrar med ett annat ursprung än svenskt förekommer. Doverborg & Pramling 

Samuelsson (2000) menar att den som en gång upptäckt hur världen ser ut i ett barns 

perspektiv blir också som vuxen fascinerad av deras uppfattningar och tankar. 

 

Det är för barnen nödvändigt att se individen och deras speciella erfarenheter och hur vuxna 

använder sina kunskaper i olika yrken. Barnen bör sättas in i andras känslor och andra barns 

och vuxnas sätt att tänka. Om vuxna visar en förståelse för vad barn menar när de samtalar 

kan det enligt Pramling Samuelsson & Sheridan (1999) leda till att barn får en bättre insikt i 

sitt eget och den vuxnes perspektiv. Exempelvis kan man i grupp samtala om de vuxnas olika 

yrken och barnens uppfattning om dessa, för att barnen ska dela med sig om sin kunskap till 

gruppen. När barnen upplever en händelse i leken, t.ex. när de leker polis, affärsbiträde osv., 

är det således ett naturligt sätt för dem att uttrycka sig på. Min förhoppning är att ta reda på 

barns uppfattningar för vuxnas arbete genom att använda de olika sätt barn har att förhålla sig 

till olika yrken.  

 

Det är spännande att ta reda på barnens uppfattningar om olika yrkeskategorier. Det 

intressanta kan vara på vilket sätt barnen uppfattar och tänker om exempelvis polisyrket. Kan 

deras uppfattningar eventuellt kopplas till någon som jagar skurkar i stället för mer alldagliga 

sysslor som att ta emot polisanmälningar eller utföra trafikkontroller. Brandman är även ett 

yrke som barn förknippar med hjältar som räddar familjer och husdjur ur brinnande hus, 

medan en vanlig dag på jobbet inte nödvändigtvis behöver se ut så för en brandman.  

 

I den fenomenografiska didaktiken visar Pramling (1986) att barnets uppfattningar av vad de 

lärt sig utvecklas från en idé om att man kan lära sig att göra saker till att faktiskt lära sig och 

slutligen att förstå något. Pramling (ibid.) förklarar vidare att hur det går till att lära sig att 

göra saker framträder först i barns medvetande som ett görande, d.v.s. att lära sig att göra är 
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samma sak. Att lära barn om sin egen inlärning innebär att lyfta fram och forma barns 

medvetande via att man genom egen aktivitet kan lära sig att göra, veta, och förstå saker. 

  

I studien används en kvalitativ undersökning som inspireras av fenomenografin kring barns 

uppfattningar av de vuxnas arbeten. För att läsaren lättare ska kunna skapa sig en uppfattning 

om vad fenomenografi är, kommer metoden att beskrivas närmare längre fram i arbetet. 

 

 

Syfte  
 

Syftet med studien är att undersöka sexåringars uppfattningar om vuxnas yrke.  

 

Frågeställning  

 

Undersökningen inriktas på sexåringar och utifrån syftet har jag utformat frågeställningen 

som utgör grunden för min undersökning: 

 

Hur uppfattar barn olika yrken som de vuxna har i samhället? 

 

 

Bakgrund 
 

Bakgrunden består av tre delar med tidigare forskning som beskriver historik, lekens 

betydelse och sexåringarnas uppfattningar. Nedan presenteras historisk samt tidigare 

forskning som berör mitt undersökningsområde. Läsaren får en inblick i tidigare forskning 

som består av en litteratur såsom pedagogens förmåga att ta barns perspektiv och vuxnas 

uppgift bl.a. att förbereda samt att ta hänsyn till hur de med hjälp av pedagogik kan hjälpa 

barn att uppfatta sin omvärld. Den moderna pedagogiska verksamheten har för avsikt att vara 

baserad på barns uppfattningar, erfarenheter och intressen.  

 

Historisk bakgrund  

 

Johansson (1995) skriver om hur synen på barn och deras uppfostran har förändrats under 

historiens gång. För att bättre förstå utvecklingen under 1800-talet, vilken hänger ihop med 

industrialismens genombrott och kvinnornas ändrade villkor som mödrar och 

förvärvsarbetande, menar Johannsson (ibid.) att man behöver titta tillbaka i historien. När 

industrialiseringen tog fart i Sverige var stora delar av befolkningen mycket fattig. Fabriker 

byggdes i större städer och många var tvungna att lämna landsbygden för att försörja sig 

genom arbete i någon av dessa fabriker. Somliga kvinnor fick arbete inom olika delar av 

industrin medan andra arbetade som hembiträden, barnjungfrur eller liknande hos någon 

välbärgad familj. Därmed tvingades kvinnorna att lämna sina hem som tidigare hade varit 

deras naturliga arbetsplats.  

 

När båda föräldrarna började arbeta fanns det ingen hemma att se efter barnen. Därför 

inrättades på 1850-talet barnkrubbor med hjälp av bidrag och ideellt engagemang från 
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privatpersoner och olika föreningar. Friedrich Fröbel (se Johansson 1995) som levde under 

åren 1782-1852 betraktas vanligtvis som förskolans grundare och kindergartens anfader, då 

den svenska förskolan har starka rötter i s.k. Fröbeltraditioner. Fröbel (ibid.) utvecklade en 

pedagogik för förskolebarn i början av 1800-talet. Enligt Johansson (1995) har Fröbel en syn 

på att läraren skulle vara efterföljande, d.v.s. att han inte ville ”fostra statliga maskiner utan 

fria tänkande människor”. Till skillnad från skolans hårt disciplinerade pedagogik, erkänner 

Fröbel (se Johansson 1995) lekens betydelse som en viktig pedagogisk faktor i 

förskoleåldrarna. Lek, arbete och lärande var tre begrepp som får en central roll i den 

pedagogik som Fröbel (ibid.) förespråkade inom förskolan. 

 

Lekens betydelse för barns utveckling av fantasi och könsidentitet 

 

Fröbel (ibid.) menar att den fria leken var betydelsefull för barnen då de får möjlighet att 

uttrycka sina känslor, tankar, upplevelser och samtidigt få kunskaper. Enligt Fröbel (ibid.) var 

det viktigt att de vuxna var närvarande genom att uppmuntra och inspirera barnen till lek.  

Fröbels tankar om den lekens betydelse och vuxnas förhållningssätt är något som även 

poängteras i dagens läroplan som en grundläggande aspekt.  

 

Vygotskij (1995) menar att fantasin bygger på element som finns i verkligheten. När barnen 

leker är det särskilt tydligt hur aktivitet och delaktighet föregår vetandet. Enligt Vygotskij 

(ibid.) visas den aktuella utvecklingsnivån hos barn när de gör något på egen hand. Barnen 

använder sig av leken för att kreativt bearbeta sina upplevda uppfattningar. Enligt Vygotskij 

(ibid.) och genom detta skapar sig barnen en ny realitet som passar barnens intresse. I leken är 

barnen inte bara delaktiga utan Vygotskij (ibid.) menar att de är kreativa huvudpersoner. Med 

hjälp av tidigare erfarenheterna möjliggör barnen ett fantasifullt tänkande. Han menar att 

kunna sätta ihop gamla erfarenheter till nya kombinationer är också grunden för allt skapande 

när barnen får nya erfarenheter. De experimenterar med det som finns, utvecklar roller, regler 

och de går modigt in i leken för att undersöka vad de inte vet för att ta reda på vad som finns 

att veta. Vygotskij (ibid.) förklarar att ju rikare ett barns erfarenheter är, desto mer kunskaper 

har barnen över till fantasi. Leken bidrar även till att barnen känslomässigt lär sig hantera 

problem samt får bättre förståelse om sociala samspel genom den ökade uppfattningen för 

världen. 

 

Paulsson och Öhman (1999) beskriver att i leken imiterar barnen manligt och kvinnligt 

beteende och detta är av betydelse för hur barnens könsidentitet utvecklas. Paulsson och 

Öhman (ibid.) förklarar att barn lär sig vad som är manligt och kvinnligt beteende när de 

integreras i samhället. Samhället skapar enligt Paulsson och Öhman (ibid.) könsroller då 

pojkar och flickor tillskrivs olika uppgifter. Paulsson och Öhman (ibid.) menar att 

könsidentiteten hos barn utvecklas då barnen själva skapar mening i vad det innebära att 

tillhöra ett visst kön. Barnets könsidentitet bekräftas då den förenas och blir en del utav 

samhällets normer. Detta innebär att barnen och samhället utbyter värderingar då samhällets 

värderingar blir en del utav barnens och vice versa.  

 

Rithander (1991) skriver att flickors rollekar ofta beskriver familjen och har ett 

omvårdnadstema eller servicetema, som exempelvis djur, sjukhus eller affär. Pojkars rollekar 

handlar enligt Rithander (ibid.) å andra sidan om hjältar, faror och äventyr. Rithander (ibid.) 

anser även att de pojkar och flickor som leker i samma miljö får mycket skilda erfarenheter 

eftersom deras lekmönster skiljer sig åt. 
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Barns tankesätt och uppfattningar vid sexårsålder 

 
Sexåringar försöker finna rationella förklaringar till sina funderingar och är ständigt nyfikna 

och kunskapstörstande. Ett egocentriskt tänkande hos sexåringar innebär att de uppfattar 

världen utifrån egna erfarenheter. Deras bild av verkligheten byggs upp utifrån de 

uppfattningar, erfarenheter samt upplevelser som de bär med sig.  Donaldson (1978) anser att 

barn inte har en begränsad förmåga till att sätta sig in i olika roller och tankesätt hos andra 

personer samt att dra olika slutsatser. Undersökningens resultat enligt Donaldson (ibid.) 

menar att barn faktiskt är egocentriska och att en del av det egocentriska tänkandet inte 

försvinner i vuxen ålder. Hon anser att vuxna är egocentriska i vissa förhållanden och 

situationer hela livet. Samtidigt visade resultatet enligt Donaldson (ibid.) på att det 

egocentriska tänkandet inte är av så stor vikt för barnens fortsatta utveckling. 

 

Enligt Diderichsen (1992) utvecklar barn i sexårsåldern en annan syn gentemot sina föräldrar. 

Föräldrarna börjar sakta sluta vara den absolut självklara förebilden för barnen menar 

Diderichsen (ibid.) då de istället utvecklar egna tankar och idéer. Diderichsen (ibid.) förklarar 

att barnen inser att föräldrarna har egna personligheter utöver föräldrarollen. När barn når 

sexårsåldern kan de skilja mellan de subjektiva erfarenheterna och den objektiva världen. De 

uppfattar världen som något större som verkar utöver deras existens. Sexåringarna börjar 

förstå att den värld som vi lever i styrs av så mycket mer än de lagar mänskligheten har satt 

upp.  

 

Enligt Doverborg & Pramling Samuelsson (2000) är det inte så vanligt att man reflekterar 

över barns sätt att tänka i det dagliga livet och arbetet. Sexåringar uppfattar samma situation 

på olika sätt eftersom de har olika erfarenheter. Den tankemässiga utvecklingen hos barn 

kännetecknas av deras erfarenheter, vilket innebär att de erfarenheter ett barn har påverkar 

dess tankesätt. Doverborg & Pramling Samuelsson (ibid.) förklarar att tankeutvecklingen är 

relaterad till innehåll och erfarenheter, som betyder att barn når olika långt i sin 

tankeutveckling. En förståelse för något fenomen hos barnet innebär inte att barnet är 

smartare jämfört med andra barn utan att barnet har erfarenhet kring fenomenet.  

 

Qvarsell (2003) beskriver olika tillvägagångssätt för hur pedagoger kan samla in och tolka 

barnens reflektioner. Ovarsell (ibid.) menar att genom att vara lyhörd inför barnen och ta de 

på allvar bidrar det till att öka förståelsen mellan pedagoger och barn. På samma sätt som 

vuxnas och barns syn på omvärlden skiljer sig kan även flickor och pojkars syn skilja sig. 

Detta eftersom deras omgivning kan se annorlunda ut. Enligt Qvarsell (ibid.) är det viktigt att 

ta hänsyn till detta då man som pedagog uttalar sig om vad som är bäst för barnen.  

 

 
”Verksamheten skall bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva 

och sin omvärld.  Den skall utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov 

och åsikter.” 

Lpfö 98 (s.8) 
 

Pramling (1986) menar att om man betraktar barnen redan från tidigt ålder som en tänkande 

individ, påverkas de i sitt sätt att tänka av de situationer och individer de möter. För att bättre 

ha kunskap om hur barn uppfattar olika begrep och inträffande måste man enligt Doverborg & 

Pramling Samuelsson (2000) ta hänsyn till i vilket sammanhang som barnens föreställningar 

skapats. Detta i sin tur kan leda till att samma barn tolkar och uppfattar olika beroende på 

aktuellt innehåll. När det gäller påverkan av barns beteende menar Doverborg & Pramling 
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(ibid.) att den vuxne aktivt går in i de konkreta situationer som uppstår och då utifrån barnens 

erfarenheter samspelar med dem. Doverborg & Pramling (ibid.) beskriver vidare att för att få 

kunskap i hur barn tänker bör man ställa dem inför situationer som kräver att de tänker. Detta 

är nödvändigt eftersom både barn och vuxna har benägenheten till att ta mycket för givet. 

Doverborg & Pramling (1995) anser att en lyhörd pedagog behöver vara rädd om barnens 

uppfattningar eftersom detta förhållningssätt kan leda till mångfald i lärandet. Pramling 

Samuelsson och Sheridan (1999) anser att barn upplever att deras värld blir sedd och hörd när 

deras sätt att förstå bemöts och tas tillvara av pedagoger. Barnen får då möjlighet till att öka 

sina förståelser och uppfattningar om olika begrepp.  

 

Dahlberg & Pettersson & Åsén (1983) har undersökt barns uppfattningar om arbete och 

arbetsfördelning. De förklara att de uppfattningar som barn har varierar beroende på olikheter 

i socialisationsmönstret. Detta hänger i sin tur samman med familjers sociala position. 

Dahlberg & Pettersson & Åsén (ibid.) beskriver hur dessa olikheter har betydelse för hur barn 

förhåller sig till uppfattningar som undervisningen i skolan ger. 

 

 

Teoretisk ram 
 

Den teoretiska ram som är aktuell för min undersökning är: 

 

a) Furths om utvecklingen av barns samhällsförståelse. 

b) Brofenbrenners ekologiska systemteori 

c) Eriksons teori om det sociala samspelet hos barn 

 

 

Utveckling av barns samhällsförståelse 

 

Hans G Furth (1920-1999) var en psykolog som beskrev barns uppfattningar om vuxnas roller 

i samhället i flertalet böcker.  

 

Furth (1980) presenterade en studie om barns uppfattningar om vuxnas sociala roller och 

relationer i samhället. Han beskriver utvecklingen hos barns förståelse om samhället i fyra 

steg. Enligt Furth (1980) innebär de fyra stegen; 

  

1. Barnens individuella utformning och avsaknad av ett tolkande av system 

 

Ett allmänt kriterium är att barnen inte förstår pengarnas elementära funktioner, de har 

svårigheter att skilja mellan individuella och sociala roller. De finner inget intresse i att tolka 

eller förstår det de ser eller erfara. När de talar ge de mycket lekfulla förklaringar till dessa 

händelser. De ger omedvetna men logiska förklaringar till sina upplevelser. Barnen lägger 

tonvikt på tankar om sociala upplevelser och dessa är mkt personligt och har att göra med 

deras egna psykologiska reaktioner om det upplevda. 

 

2. Barnen börjar ha elementär förståelse för sociala funktioner. 

 

Barnen förstår den elementära funktioner av pengar som redskap för att köpa och sälja, d.v.s. 

göra transaktioner. De har observerat sociala händelser, utan djupa tankar bakom dessa. 
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Barnen ser klara skillnader mellan föräldrarnas samhälleliga och individuella roll hemma. De 

saknar trots detta en organiserad förklaring för att förstå. De är lekfulla och personcentrerade. 

 

3. En del av systemet kan komma i konflikt 

 

Barnen bygger upp en del av systemet, men trots det utelämnas sociala händelser som 

observerade i första hand. Det som skiller detta steg från det första är att de börja tänka på 

delar av systemet sociala händelser. Barnen berätta om händelser som det vore deras egna 

händelser och agerande och inte som något de har sett. De förstår delvis systemet. Det är just 

därför deras tankar kommer i konflikt. Barnen förstår mekanismen att köpa och sälja samt att 

man får betalt för arbete. De förstår inte fullständigt skillnader mellan olika yrkesroller som 

personalen i affären har och de som gör inköp gör det med pengar från kundernas betalning. 

Liksom alla transaktioner, blir inte organiserad och barnens tankar, speciellt vinsten. 

 

4. Utveckling av konkret system 

 

Barnen förstår elementärt mekanismen av pengar och transaktioner. De har en bred förståelse 

av det ekonomiska kretsloppet. De kan skillnader på det som är i privatägo och det som är 

samhällsägt. De känner till pengar funktion och sociala roller. De känner till skillnader mellan 

människors personliga roller och samhälleliga roll i olika sammanhang och sociala händelser. 

Barnen förstår att samhälle har allmänna behov som historia, traditioner och kultur samt 

symboler som är konkreta och känslomässigt laddade. 

 

Ekologisk systemteori 

 

Brofenbrenners ekologiska systemteori beskriver ett påtagligt nytänkande och är högst 

relevant för undersökningen. Brofenbrenners (1979) ekologiska systemteori består av fem 

system, som kan liknas individers närmiljö: mikro-, meso-, exo-, makro-, och chronosystem. 

Bronfenbrenners (ibid.) delar in systemen i olika nivåer för att få ett ständigt system som kan 

visar hur individen påverkas i vardagssituationer såsom aktiviteter, roller och samspel. Dessa 

vardagssituationer äger rum i exempelvis hemmet, förskolan och skolan.  
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Människan är på en individuell nivå, utifrån Bronfenbrenners (ibid.) synsätt, en del av ett 

mikrosystem som står i centrum för andra påverkningsbara mikrosystem. De mikrosystem 

som omger en individ ökar normalt sett i antal med ålder och erfarenheter. Ett barn kan ingå i 

ett mikrosystem som inledningsvis består av familj, släkt och barnomsorg, för att successivt 

sedan innefatta fler mikrosystem som skola, kamrater o.s.v. Mesosystemen har som uppgift 

att skapa förbindelser mellan de olika mikrosystemen och på så vis driva individens 

utveckling framåt, exempelvis skapa samverkan mellan föräldrar och förskolan. Effektiviteten 

i mesosystemet styrs av hur goda relationer som skapas mellan de olika mikrosystem som 

sammanlänkas. Exosystemet beskriver den indirekta påverkan på individer i arbetslivet, 

grannskap, barnomsorg, myndigheter, hälso- och sjukvård. Exosystemet innebär exempelvis 

förälders trivsel på sin arbetsplats. Makrosystemet beskriver institutioner, lagar och regler, 

vanor, attityder och värderingar, ideologier. Detta innebär i sin tur hur exempelvis politiska 

beslut kan påverka individen. 

 

Bronfenbrenners (ibid.) påpekar att det system som individen för tillfället befinner sig i och de 

relationer som då utspelar sig mellan dessa olika system är av betydelse för individens 

utveckling. Dessa olika mikrosystem ingår sedan i s.k. mesosystem som har en 

sammanlänkande funktion mellan de olika mikrosystemen. Förbindelserna mellan de olika 

systemen behöver inte ha den enskilde individen i centrum, men får ändå stor betydelse för 

individen. Om mesosystemet har en hög kvalité leder detta till barnens fortsatta 

utvecklingsmöjligheter d.v.s. att mesosystemet har en avgörande roll i barnens uppväxt. 

Däremot kan låg kvalité i mesosystemet innebära att barnen utsätts för risker under 

uppväxten.  

 

Barns uppfattningar om omvärlden 

 
Enligt Piaget (1975) barn i sex- till sjuårsåldern har svårt för att sätta sig in i olika roller och 

begripa att det som barnen själva uppfattar kan av andra uppfattas annorlunda. Piaget (ibid.) 

beskriver människors tänkanden samt hur människor uppfattar omvärlden. Piaget (ibid.) 

menar att människan är en tänkande, rationell och medveten varelse. Bilden av verkligheten 

byggs av egna erfarenheter och uppfattningar. Vidare förklarar Piaget (ibid.) att barn gör egna 

gissningar som inte stämmer överens med verkligheten. Detta leder i sin tur till att barn tolkar 

verkligheten så att de egna gissningarna passar in.  

 

Erikson (1902–1994) representerar ett psykoanalytiskt perspektiv. I Eriksons teori Det sociala 

samspelet (1999) har barn i sexårsåldern skapat en förståelse för framtiden och börjar 

intressera sig för sin egen framtid. Erikson (1999) anser att människans utveckling sker i 

bestämda åldersfaser och att individens historia ger upphov till hur utvecklingen sker. Barn i 

sexårsålder lär sig enligt Erikson (ibid.) nya färdigheter och viljan att ha ett arbete eller att 

utveckla sin kunskap får en framträdande roll. Barnen skapar fler sociala kontakter och i 

förskolan blir lärare och kamrater viktiga påverkansfaktorer. Erikson (ibid.) menar att detta är 

ett mycket viktigt stadium i sexåringarnas utveckling då de lär sig att samverka med andra. 

Sexåringarna utvecklar ett mer logiskt och konkret sätt att tänka. För att barnen ska ha en 

uppfattning om framtida yrkesroller bör de, förklarar Erikson (ibid.), ha en klar bild av sig 

själva i framtiden. 
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Metod  
 

I studien har barns uppfattningar om yrke studerats. Nedan beskrivs vilket tillvägagångssätt 

som användes för att samla in empiri till studien. I detta avsnitt presenteras genomförandet av 

min kvalitativa studie vilket bygger på intervju som redskap och vilket urval som behandlats 

under forskningsprocessen. Hur det insamlade materialet bearbetas och begreppen reliabilitet 

och validitet kommer att redovisas.  

 

Val av kvalitativ redskap och teori 

 

En kvalitativ intervju används som redskap, eftersom det var uppfattningarna hos barnen som 

var av intresse. Fokus ligger på att ta reda på olika uppfattningar snarare än att hitta det rätta 

svaret. Enligt Trost (2005) är den kvalitativa intervjun den som passar bäst och är mest 

lämplig att använda när man vill ta reda på personers uppfattningar. På så sätt baserades valet 

av teori och redskap utifrån att sexåringarnas uppfattningar skulle vara i centrum. Trost (ibid.) 

menar att den stora skillnaden mellan att intervjua barn och vuxna är åldersskillnaden. Detta 

medför att det finns vissa saker som Trost (ibid.) anser att man bör tänka på. Under intervjun 

bör man enligt Trost (ibid.) ta hänsyn till att barnen inte alltid tänker så abstrakt. Trost (ibid.) 

belyser vikten av att få barnen motiverade till att svara på intervjufrågor. 

 

Förberedelser och datainsamling  

 

Inledningsvis användes databasen Bada på Högskolan i Borås samt den kurslitteratur som har 

behandlats under utbildningen. Jag har ägnat mig åt en kvalitativ undersökning som gått ut på 

att ta reda på vad de intervjuade barnen har för uppfattningar. Efter att ha läst den insamlade 

litteraturen användes de referenser som varit relevanta för undersökningen. Vid behov har 

böcker lånats från bibliotek. Under utbildningen har information inhämtats om olika 

tillvägagångssätt för att hitta informationskällor, användning av databaser och sökmotorer. 

 

Fenomenografi  

 

Här genomförs min undersökning utifrån en kvalitativ studie med fenomenografisk ansats. 

Den fenomenografiska ansatsen beskriver människors olika uppfattningar av olika fenomen. 

Inom fenomenografi anses inlärning som förändrad uppfattning genom ny kunskap om 

fenomenet.  

 

Stukát (2005) betonar att syftet med kvalitativ forskning är att utforska och skildra vilka 

fenomen som finns på det studerade området. Ett perspektiv som enligt Marton (1981) kallas 

den ”andra ordningens perspektiv” det handlar om hur något uppfattas av någon. 

Uppfattningen ses som en relation mellan individen och omvärlden. Författarna Marton & 

Booth (2000) beskriver fenomenografi som en ansats för att urskilja, formulera och behandla 

vissa typer av forskningsfrågor, en specialisering som tar upp frågor som är betydelsefulla för 

lärande och förståelse i en pedagogisk miljö.  

 

Enligt Kihlström (2007) handlar fenomenografi i stort sätt om människors tankar om sin 

omvärld. Kihlström (ibid.) menar att huvudsyftet är att ta reda på hur människor uppfattar 
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olika fenomen av sin omvärld. Fenomenografi beskriver förklarar Kihlström (ibid.) det som 

en person talar om och beskriver genom sin uppfattning ett fenomen eller en fråga som han 

eller hon har ställs inför. Dessa olika uppfattningar utrycker sitt eget medvetande om 

fenomenet i fråga. Kihlström (ibid.) anser att alla har olika uppfattningar om ett fenomen och 

fenomenografi är metoden som framställer dessa. Kihlström (ibid.) skriver att fenomenografi 

är vanlig inom lärande och utbildningsfrågor. 

 

Pilotundersökning 

 

En pilotundersökning är enligt Patel & Davidsson (2003) bra att genomföra eftersom man då 

får en möjlighet till att se över intervjufrågornas innehåll, antal och formuleringar. Jag har 

försökt att sätta mig in i barns tänkesätt och diskuterat intervjufrågorna med mina kollegor på 

arbetsplatsen. Resultatet av diskussionerna blev att jag tog bort en fråga eftersom svaret var 

snarlikt ett annat svar som kom fram via en annan fråga.  

 

Pilotstudien genomfördes med att jag först intervjuade en femårig pojke om hans 

uppfattningar om yrke. Jag ställde då de intervjufrågor som jag hade tänkt ut och diskuterat 

med mina kollegor, eftersom jag ansåg att de var relevanta till mitt syfte. Resultatet av denna 

intervju visade att frågorna var alldeles för svåra för honom och att hans uppfattning om yrke 

inte var särskilt stor. Jag bestämde mig för att istället göra en pilotundersökning med barn i 

sexårsåldern. En pojke och en flicka som gick i en förskoleklass intervjuades. Deras svar 

tydde på att de hade en bättre uppfattning om yrke och lämnade utförligare svar jämfört med 

den femåriga pojken. Jag insåg att sexåringarna var tillräckligt mogna för att delta i studien. 

Sedan intervjuades även två flickor i sexårsåldern för att jag ville försäkra mina 

intervjufrågor. Resultatet från dessa två intervjuer visade att det var bättre att inte ha allt för 

många frågor till barnen. Slutsatsen av pilotundersökningen blev att sexåringarnas 

uppfattningar om yrke skulle undersökas samt att intervjufrågorna kortades ner och 

omformulerades.  

 

Intervjuer   

 

Kvalitativa intervjuer används för att de intervjuades uppfattningar ska vara i centrum. 

Doverborg & Pramling Samuelsson (2000) skriver att om man vill undersöka individers 

uppfattningar om ett fenomen är det att föredra att intervjua dem enskilt. I en kvalitativ 

rapport fokuserar forskaren på att förstå hur individen uppfattar sin verklighet eller ett visst 

fenomen utifrån egna erfarenheter. Doverberg & Pramling Samuelsson (ibid.) förklarar att om 

baren uppfattar intervjun mer som ett samtal bidrar det till att de känner sig tryggare och kan 

lättare uttrycka sina tankar och funderingar. Eftersom syftet med denna undersökning är att ta 

reda på barens uppfattningar är det viktigt att barnen känner sig väl till mods och därmed kan 

uttrycka sig.  

 

Veckan innan själva intervjutillfällena skickade jag med lärarens hjälp ut information till 

föräldrarna i den berörda klassen där jag enkelt förklarade avsikterna med mina intervjuer. 

Föräldrarna uppmanades också att ringa och ställa frågor till mig om någonting verkade 

oklart. I förskoleklassen var det sammanlagt 15 barn, men endast föräldrar till 10 barn gav 

samtycke till intervju. Två föräldrar tackade nej till att deras barn skulle delta i 

undersökningen med hänvisning till att de skulle vara lediga den vecka som intervjuerna 
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skulle hållas. De andra tre föräldrarna uppgav inte sina skäl utan tackade nej muntligt. Därför 

intervjuades 10 barn, varav fem var pojkar och fem var flickor. 

 

Omgivningen har en stor betydelse under intervjun, därför bör man enligt Kihlström (2007) 

lägga en stor vikt på att undvika störningsmoment. En lugn och för barnen välbekant miljö för 

intervjuerna valdes eftersom omgivningen spelar en stor roll. Patel & Davidsson (2003) 

beskriver för att barnen känner sig lättare till mods om intervjun sker i en trygg och lugn 

miljö. Lantz (2007) beskriver att man som intervjuare bör tänka på att det krävs vissa 

kunskaper och förberedelser för att intervjun ska bli professionellt utförd. 

  

Frågorna som jag ställde vid dessa intervjutillfällen var noggrant uttänkta och välformulerade, 

för att det inte skulle kunna uppstå några missförstånd. Diktafon användes under intervjuerna. 

Patel & Davidsson (2003) menar att med en diktafon till hjälp får man intervjupersonernas 

svar registrerade exakt. En annan fördel med användandet av diktafon var att min delaktighet i 

intervjun förstärktes då inga anteckningar behövdes. Intervjuerna gjordes vid ett tillfälle, 

bandades och skrevs ut i sin helhet. Varje intervju tog ca 20 minuter i anspråk och jag 

använde mig av de intervjufrågor som hade prövats tidigare i pilotstudien. Doverborg och 

Pramling Samuelsson (2000) betonar vikten av intervjumetodik då man som pedagog gör det 

osynliga synligt. 

 

Urval och genomförande  

 

Under hösten 2009 kontaktades per telefon en förskollärare som arbetar med en grupp 

sexåringar i en skola. Jag förklarade och berättade om mitt examensarbete och vilket syfte 

som skulle undersökas och förhörde mig om hon kunde tänka sig att låta mig intervjua ett 

antal barn i hennes klass. Förskolläraren var positivt inställd till undersökningen och 

välkomnade mig. Tillsammans bestämde vi lämpliga datum och tider för genomförandet av 

intervjuerna och att om det skulle behövas var jag välkommen tillbaka för fler tillfällen. 

Skolan valdes utifrån det faktum att den ligger i en förort och flertalet av föräldrarna har ett 

annat ursprung och en annan kultur än svensk. Undersökningen startades med att genomföra 

intervjuerna enskilt med de tio barnen. Längden på intervjuerna varierade mellan 25 och 35 

minuter, vilket främst berodde på respektive barns lust till att samtala. Jag presenterade mig 

för varje barn och frågade vad barnet i fråga hette så att jag kunde tilltala den intervjuade vid 

namn, för att skapa förtrolighet med barnet. Varje barn rådfrågade om det var okej att samtalet 

bandades. Innan intervjun startade gjordes ett kort inspelningstest. Detta hade dubbla syften, 

dels ville jag se att ljudet verkligen spelades in och dels för att skapa ytterligare kontakt med 

barnet. Användandet av diktafon förklarades för barnen, vilket var att inte behöva anteckna. 

Det fanns flera fördelar med att inte behöva anteckna under intervju. Det blev lättare att 

koncentrera mig på vad barnen sade och samtidigt ha ögonkontakt med dem, vilket ledde till 

att fler följdfrågor kunde ställas. Barnen var anonyma i undersökningen vilket förklarades för 

dem samt att ingen annan skulle lyssna på det inspelade materialet. De första frågorna som 

ställdes handlade om något som barnen kände till, vilket var ett medvetet val. På så sätt blev 

det lättare för barnen att svara och de kunde få ett ökad självförtroende i intervjuns start. Detta 

var viktigt för mig eftersom frågorna rörde barnens egna tankar om sin personliga framtid.  

Enligt Doverborg & Pramling Samuelsson (2000) ska varje barn behandlas som en unik 

individ under intervjun, vilket innebär att man alltid följer upp barnets svar på varierande sätt. 

Efter att intervjun var avslutad tackades barnet för sin medverkan och en kort del av intervjun 

spelades upp för barnet. Detta uppskattades väldigt mycket.  
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Analys och bearbetning 

 

För att läsaren lättare ska kunna skapa sig en bild av de intervjuade barnen kommer deras 

likheter och olikheter i svar att belysas. Utifrån min frågeställning sammanställde jag en 

intervjuguide med frågor (se bilagor). Jag utarbetade intervjuerna utifrån studiens syfte. 

Utgångspunkten i analysarbetet är de intervjuade sexåringarnas uppfattningar om vuxnas yrke 

i samhället. Varje intervju skrevs ut i sin helhet och omfånget blev ca 2,5 sidor per 

intervju/barn. Utifrån mitt syfte och min frågeställning från mitt transkriberade material, har 

svaren plockats in. För att plocka in svaren krävdes det att mer än en gång lyssna igenom 

samtalen på diktafonen samt sitta redo med papper och penna för att anteckna. Sådant som 

barnen berättat om som inte har någon direkt koppling till själva undersökningen har tagits 

bort. Barnen hade svarat och pratat kring frågorna på ett icke sammanhängande sätt, vilket har 

gjort att hela materialet har fått analyserats ett antal gånger. Intervjuerna lästes igenom flera 

gånger för att få en känsla av en helhet. Olika kategorier som har vissa anknytningar mellan 

barnen och föräldrar/bekantas val av yrke, samt barnens egna tankar kring vad de vill bli, som 

har framkommit under intervjun har klarlagts. Under bearbetningen av mitt transkriberade 

material användes färgmarkörer för att lättare markera de liknelser som fann i texten. Enligt 

Trost (2005) bidrar detta att man snabbare kan finna betydelsefulla meningar som man sedan 

har användning av i analysen. Jag lyssnade även på intervjuerna utifrån olika synvinklar, vred 

och vände på texten för att få ut så mycket som möjligt och hitta mönster som beskriver 

sexåringarnas uppfattningar om yrke. Kvale (1997) anser att materialet och meningarna från 

intervjupersonerna formuleras mer koncist, dessa kallas för meningskoncentrering. Det 

väsentliga som barnen har sagt under intervju har lyfts fram i kortare formuleringar.  

 

Tillförlitlighet och giltighet  

 

Om en studie ska vara tillförlitlig bör alla enligt Trost (2005) som blivit intervjuade ställda 

samma fråga på samma sätt i liknande situationer. I min undersökning har jag gjort mitt 

yttersta för att undvika detta genom att ställa alla frågor på exakt samma sätt till alla de 

intervjuade. Barnens svar anses som tillförlitliga då samma fråga har ställts på flera olika sätt 

och resulterat i snarlika svar. Till exempel bad jag barnen att berätta för mig om vad en 

arbetsplats är för något, och fick då samma svar som när jag frågat om vad de tror att man gör 

på en arbetsplats. Avsikten med detta tillvägagångssätt var att det senare skulle resultera i ett 

rikt material som kunde bearbetas och analyseras i förhållande till syftet. Många av 

intervjufrågorna gav möjligheten till ställandet av lämpliga följdfrågor till barnen. Genom 

följdfrågorna fick barnen chans att utveckla sina svar och tankar. Jag är dock medveten om att 

följdfrågorna kunde ha varit bättre, men det är svårt att snabbt tänka ut frågor som ger bra 

svar. Intervjufrågorna som helhet har givit svar på det som undersökningen avsåg. 

 

Etiska val 

 

Det vetenskapliga rådet (2002) presenterar fyra forskningsetiska principer som en forskare 

alltid ska ta hänsyn till samt informera de deltagande. Informationskravet är den första 

forskningsetiska principen som beskriver hur deltagarna ska informeras om att 

undersökningen är frivillig. Deltagarna kan även påverka undersökningen genom att avbryta 

sin medverkan. Den andra forskningsetiska principen kallas för samtyckekravet och går ut på 

att forskaren måste få deltagarens medgivande samt tillåtelse i form av en underskrift för 
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delaktighet i undersökningen, antingen av deltagaren själv eller av eventuell vårdnadshavare. 

Konfidentialitetskravet som är den tredje forskningsetiska principen innebär att all 

information som behandlas kring eleverna ska skyddas. För att identifiering av utomstående 

inte ska ske bör forskare undvika att lämna ut någon som helst information om deltagarna. 

Nyttjande kravet är den fjärde och sista forskningsetiska principen, som beskriver att 

forskaren inte får använda det insamlade materialet i något annat sammanhang. Inga 

personuppgifter får alltså lämnas ut av forskaren om den enskilda personen och/eller får 

användas på ett sätt som kan påverka den enskilde. För att identifiering inte ska vara möjlig 

har jag valt att inte beskriva skolorna särskilt ingående. 

 

 

Resultat 
 

Nedan följer en presentation av de resultat som jag har erhållit från intervjuer med sexåringar. 

Dessa resultat avser att svara på uppsatsens syfte och frågeställning. Genom rubrikerna så 

uppmärksammas de olika kategorier som förekommit utifrån varje barns uppfattning. 

Resultatet presenteras med citat från sexåringarna då deras uppfattningar redogörs samt 

likheter och skillnader i hur de uppfattar fenomenet yrke. Efter bearbetning kan sex kategorier 

av barnens uppfattningar av de vuxnas yrke urskiljas. Dessa kategorier är: 

 

A. Namnge och exemplifiera yrke 

a. Begreppslägga yrken 

b. Yrkes innebörd 

 

B. Yrke relateras till utbildning och träning 

 

C. Vuxnas arbete 

 

D. Genusperspektiv 

 

E. Barn vet motiv bakom vuxnas arbete 

 

F. Arbetsplats 

 

 

Namnge och exemplifiera yrke 

 

Denna kategori har två underkategorier: 

 

a. Begreppslägga yrken 

b. Yrkes innebörd 

 

Begreppslägga yrke 

 

Barnens kännedom om föräldrars och bekantas yrke var betydligt bredare än jag tidigare anat. 

De kunde med lätthet nämna mer än ett yrke vardera. Tre pojkar svarade polis, där den tredje 
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lade till ambulansförare, tandläkare, vaktmästare, brandman, jordbrukare, målare, städare. En 

flicka svarade banktjänsteman. En flicka svarade jobba i affär och en annan flicka svarade 

försäljare.  

 

Patrik svarade så här: 

 

– Brandman, vaktmästare, polis, målare och ambulansförare. Jag kommer köpa alla 

jobb. 

– Vad menar du med att köpa alla jobb? 

– Jag vill jobba med olika saker under veckan. 

– Hur då? 

– På måndag är jag brandman, på tisdag är jag vaktmästare, på onsdag är jag polis, på 

torsdag målare och på fredag ambulansförare. 

 

Patrik hade en stor kunskap om olika yrke samt en framtids plan.  

 

Fia svarade så här: 

 

– Tandläkare.  

– Varför just tandläkare? 

– Min mamma jobbar hos en tandläkare. 

– Vad gör hon hos tandläkaren? 

– Mamma är sekreterare där. 

 

Fanny svarade så här: 

 

– Polis, jobba på bank och lärare. 

– Känner du till fler yrken? 

– Nej. 

– Du har nämnt innan att din pappa är pizzabagare. Är inte det ett yrke? 

– Nej. 

 

Hennes svar tyder på att vissa kategorier anses vara yrken som polis, banktjänsteman och 

lärare, men att vara bagare klassas inte som ett yrke. Detta är ett tankesätt som jag tror är 

vanligt hos barn. Flickornas svar till att kännedom om olika yrkena är längre, mer ordrika och 

beskrivande än pojkarnas svar. Vidare har flickorna mer ingående kunskap om vad man gör i 

yrkena, detta visar sig när de berättar om sina uppfattningar. 

 

Fia svarade så här: 

 

– Livsmedelsaffärer  och klädkedjor. (Av etiska skäl nämns inte företagen vid namn.) 

– Man kan börja som försäljare och om man trivs med jobbet får man jobba bara med 

den man gillar.  

– Vad gillar du att jobba med? 

– Jag vill sälja snygga kläder och parfymer. 

 

Hennes uppfattning av yrke är förknippat till affärer av olika slag.  

 

Barn kan höra från olika håll, bl.a. från skolan och hemifrån, om olika yrken och på så sätt 

kan de känna till nya yrkesgrupper. 



18 

 

Yrkes innebörd  

  

Barnens uppfattningar är varierande och de svarar fantasifullt. En pojke svarade att han kan 

bli polis samtidigt som han bygger hus och jobbar som vaktmästare. En annan pojke svarade 

att laga samt köra lastbilar.  

 

Fanny förstår att hennes mamma har ett yrke där hon undervisar en viss grupp barn. Detta 

förklarade hon väldigt väl med egna ord: 

 

– Min mamma och pappa jobbar. 

– Vad arbetar de med? 

– Min pappa jobbar på pizzeria och bakar pizzor. 

– Vad arbetar din mamma med? 

– Mamma är lärare för stora barn. 

 

Även Frida berättar på följande vis: 

 

– Min mamma arbetar. 

– Vad gör hon? 

– Mamma bygger bilar. 

 

Yrkeskunskapen är likaså relativt god när det handlar om konkreta yrken medan den är 

mindre god gällande yrken av mer abstrakt karaktär. Enligt barnen är vuxna individer som har 

sina kunskaper i olika yrken. Barnen bär med sig en begynnande innebördsförståelse av yrke 

och kunde på ett bra och tydlig sätt namnge olika yrke.  

 

Yrke relateras till utbildning och träning 

 

Barnen ser nödvändigheten med att ha kunskaper och träning samt att skaffa utbildning som 

faktorer för att få vissa yrken. Barnens uppfattningar om tillvägagångssätt för att få ett yrke är 

genom utbildning och träning. 

  

Patrik svarade såhär: 

 

 – Man kan gå till polisstationen och att träna polisgrejer. 

 

Filippa svarade såhär: 

 

 – Man jobbar bra med läxorna så ska man läsa och göra alla svåra grejer i skolan. 

 

Flippa har uppfattat att det viktigaste med skolan är att läsa och göra läxor för att klara vägen 

till ett vuxet liv och skaffa ett yrke. Hon ger uttryck för att utbildning är nödvändigt. Däremot 

väljer Patrik ett kortare och enklare uttryck ”träna polisgrejer”. Jag kan tydligt se de båda 

barnens uppfattningar om tillvägagångssätt för att få ett yrke. 

 

Från dessa citat finner jag att de tycker att man ska utbilda sig för att kunna få samt 

genomföra ett yrke. Sexåringar beskriver tydligt att tillvägagångssätt för att få ett yrke är att 

gå i skolan eller träna. Efter att jag har studerat intervjusvaren väldigt noga tycker jag mig 

ändå finna en stor visshet hos barnen om sambandet mellan utbildning och yrke. Slutsatsen av 
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denna fråga är att barn på ett tydligt sätt kan beskriva sambandet mellan yrke och utbildning 

genom sina varierande uppfattningar och upplevelser. 

 

Vuxnas arbete 

 

Vuxnas arbete 

 

Föräldrars arbete  Bekantas arbete  

 

Barnens uppfattningar om arbete är vad de ser vuxna göra. Barnen bär med sig en begynnande 

innebördsförståelse av arbete. De möter i skolan/förskolan nya erfarenheter och kunskaper.  

 

Fia svarade såhär: 

 

– Min grannes mamma som jobbar på en klädaffär.  

– Vad gör hon på klädaffären? 

– Hon säljer kläder och anda saker. 

– Känner du någon annan som arbetar? 

– Min pappa och mamma. 

 

Peter svarade såhär: 

 

– Min pappa arbetar på hus. 

– Vad gör han? 

– Pappa tapetserar och lagar saker. 

– Känner du någon mer som arbetar? 

– Min låtsas pappa. 

– Vad gör han? 

– Han jobbar på en bank med pengar. 

– Känner du någon mer som arbetar? 

– Min morfar säljer saker. 

 

Philip svarade såhär: 

 

– Pappas kompis Martin. 

– Vad gör han? 

– Han lagar bilar.  

 

Av deras svar märkte jag att barnen känner många nära, kära och bekanta som arbetar. 

 

Barnens nyfikenhet och vilja att förstå de vuxnas yrkesroll är stor. De möter och ser de vuxnas 

roller och identitet. Sexåringar kunde på ett korrekt sätt berätta om föräldrarnas och deras 

bekantas arbete. Deras uppfattningar om arbete har att göra med det som de ser vuxna utföra. 

Utav dessa barn kunde alla ge ett svar som var relevant och visade att deras uppfattningar om 

vuxnas arbete är stor 
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Genusperspektiv  

 

Barnen var medvetna om att båda könen kan välja samma yrke oavsett att det fortfarande 

finns manliga och kvinnliga yrken. Pojkarna väljer polis, vilket är ett uniformsyrke, samt 

idrottsrelaterade arbeten såsom fotbollspelare och rallyförare. Flickorna föredrar däremot 

yrken som lärare, tandläkare och försäljare. Dessa är yrken som ingår i service eller 

utbildningssektorn. 

 

Peter svarade såhär: 

 

– Många killar och tjejer jobbar tillsammans på min låtsas pappas arbetsplats. 

– Var jobbar han? 

– Han jobbar på en bank. De tycker att det är bra ställe att arbeta tillsammans. 

 

Pelle svarade såhär: 

 

– Jag vill bli rallyförare. 

– Varför just rallyförare? 

– Min pappa och jag brukar åka och kolla på tävlingarna. Vi har gjort det många 

gånger. 

. 

Min tolkning av hans svar är att hans uppfattning om rallytävlingar är relaterade till en 

mansdominerad sport. Han berättade att han och hans pappa hade samma intresse för rally.   

 

Flippa svarade så här: 

 

– Jag är en flicka och jobbar på ställe och det kanske finns någon pojke som jobbar där 

med. Då träffas vi och blir kära. 

  

Hennes svar gav uttryck för att hennes uppfattningar om vuxnas yrkesval kan vara relaterat 

till känslor och relationer.  

 

Fia svarade såhär: 

 

– För att det är kul att arbeta tillsammans på samma ställe. Du vet att det finns killar 

och tjejer som jobbar på leksaksaffärer. 

– Är det inte enklare om bara killar jobbar på en leksaksaffär? 

– Nej. Tänk om det kommer en tjej som vill köpa en docka eller sminklåda… 

 

Fia har fått olika erfarenheter och upplevelser som gör att hon uppfattar och kopplar direkt till 

hur rollen som manlig eller kvinnlig försäljare ser ut och vilken yrkeskompetens individer har 

utifrån deras kön. 

 

Patrik berättade om olika yrkeskategorier såsom brandman, vaktmästare, läkare, polis, 

ambulansförare, jordbrukare, målar och städare.  Pojkarna undersökningen verkar i större 

utsträckning beskriva och benämna olika befintliga yrke. Patrik fortsatte även sitt svar genom 

att berätta om sina framtidsplaner då han tänker ”köpa alla jobb”, samtidigt som han vill 

prova på olika yrken.  Pojkarna är mer benägna att själva tänka ut vad de vill bli enligt de svar 

som fåtts i undersökningen.   
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Barns uppfattningar visar att de anser att både flickor och pojkar kan ha samma yrke. Deras 

uppfattningar visade även att anledningen till att män och kvinnor arbetar tillsammans är för 

att de trivs ihop och för att det finns ett behov av manliga och kvinnliga arbetstagare på olika 

arbetsplatser. Från deras svar märkte jag att pojkarna talar om s.k. manliga yrken och 

flickorna om s.k. kvinnliga yrken. 

 

Barn vet motiv bakom vuxnas arbete 

 

Tre pojkar och två flickor svarade enbart för att tjäna pengar. Två pojkar och tre flickor 

kompletterade ytterligare svaret med att köpa, handla leksaker, mat och andra nödvändiga 

saker.  

 

Fia svarade så här: 

 

– Varför tror du att man arbetar? 

– Så att man kan köpa och få nya leksaker och ha en säng och sova i annars har man 

inte något hemma. 

 

Barnen har en tydlig uppfattning och ser sambandet mellan arbete och pengar. Barnen förstår 

den grundläggande mekanismen med att ha pengar för att köpa mat och nödvändiga saker. 

Barnen talar om att arbete är nödvändigt och ett behov för att lösa problem med hjälp av 

pengar.  Barnen hör av sina föräldrar att de måste gå till arbetet för att ”kunna klara sig” med 

pengar till mat, hyra och köpa det man behöver hemma.  

 

Felicia svarade så här: 

 

– Min mamma läser i skolan för att hon ska bli undersjuksköterska och min pappa är 

chef. Jag vet inte vad han är för chef, men han tjänar mer pengar än mamma. 

 

Detta citat visar att barn tidigt har en förståelse om olika yrkens status och vilket yrke som ger 

mer eller mindre lön. Felicia förklarade på ett enkelt sätt att pappas höga status ger honom 

mer pengar i plånboken varje månad. Hon associerar status med hög inkomst trots hennes låga 

ålder. 

 

Pelle svarade så här: 

 

 – För att skaffa pengar. Det är bara det. 

 

Pelle förknippar och associerar yrke med att tjäna pengar på ett bra och förståeligt sätt 

 

Philip svarar att han kommer att tjäna mycket pengar när han blir fotbollspelare i framtiden 

En flicka säger att köpa kläder och mat och en annan säger för att blir rik och köpa grejer. 

Barnen har en tydlig uppfattning och ser sambandet mellan arbete och pengar.  

 

8 av 10 barn som deltog i intervjun uppfattar arbete och pengar som liktydigt. Detta anser jag 

är intressant och överraskande att barn redan i denna ålder definierar och relaterar yrke med 

att tjäna pengar. Jag tycker även att det var intressant hur barnen snappar upp saker som är av 

betydelse för deras föräldrar utifrån deras gemensamma diskussioner i hemmet.  
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Peter beskriver sin uppfattning på följande sätt: 

 

– För att man ska köpa mat för de pengarna som man tjänar från jobbet 

 

Barnens uppfattningar om varför vuxna arbetar är för att tjäna pengar. Barnen visar att de 

uppfattar vuxnas roller i samhället utifrån deras yrken och att de kan skilja mellan olika yrken 

och deras status.  

  

Arbetsplats 

 

En pojke och en flicka svarade att de har varit på både mammas och pappas arbetsplats. Två 

pojkar och en flicka svarade att de har varit på mammas arbetsplats. En flicka har svarat att 

hon har varit på pappas arbetsplats. Två pojkar svarade att de har varit på låtsas pappas och 

pappas kompis arbetsplats.  

 

Fia svarade att: 

 

– Pappas arbetsplats är trevlig och lugn. Han jobbar på en stor trädgård med växter 

och växthus. Jag kan sitta och spela data där. 

 

Jag förmodar ”en trevlig och lugn arbetsplats” som en väl beskrivning i det här fallet, som 

överstämmer med verkligheten. Hon har förmodligen hört av andra vuxna och uppfattat att 

hennes pappas arbetsplats har en trivsam och härlig miljö.  

 

Philip svarade så här: 

 

– Jag har varit på Martins arbetsplats. Martin är pappas kompis och han lagar 

skateboards som är trasiga. Han lagar också inlines som har tappat hjul.  

 

Från hans svar märks att han har en uppfattning av hur en arbetsplats ser ut samt hur ett arbete 

kan genomföras.  

 

Barnen berättade tydligt att de känner till vad en arbetsplats är för något och åtta av barnen 

har varit på föräldrars eller någon bekants arbetsplats. Min tolkning utifrån barnens svar är att 

föräldrarna berättade om sina arbetsplatser samt några av de gav sina barn möjligheter att 

besöka deras arbetsplatser. Barnen beskrev med egna ord vad en arbetsplats är för något. 

Samtliga av de intervjuade barnen hade betydligt bredare uppfattning om olika arbetsplatser.  

 

Felicia svarade så här: 

 

– Min mamma läser i skolan för att hon ska bli undersjuksköterska. Mamma har ingen 

arbetsplats. 

  

Hennes uppfattning är korrekt då hon säger att skolan inte är en arbetsplats för hennes 

mamma. Detta visar tydligt att hon förstår att mamman är en elev i skolan och inte anställd 

 

Majoritet av barnen har en tydlig och klar bild om hur en arbetsplats ser ut. Resultatet visar att 

barnen har en bredare uppfattning om vuxnas arbetsplatser och roller i samhället än jag hade 
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förväntat mig. Sexåringar berättade med egna ord om deras uppfattningar och erfarenheter om 

olika arbetsplatser som de har besökt.  
 

 

Diskussion 
 

Detta avsnitt är indelat i fyra delar, resultatdiskussion, didaktiska konsekvenser, metod 

diskussion och förslag till vidare forskning. Syftet med studien är att undersöka sexåringars 

uppfattningar om vuxnas yrke. Min avsikt var att få en klarare bild av barnens uppfattningar 

om de yrken som vuxna utför i samhället. 

 

Resultatdiskussion  

 

I resultatdiskussionen kommer jag att diskutera olika slutsatser som grundas på de kategorier 

som jag fick från de intervjuade barnen. Jag kommer även lyfta fram mina egna tankar kring 

deras resonemang. Mina egna slutsatser och synpunkter kring resultatet kommer att belysas. 

Som författare har jag upplevt att examensarbetet har varit mycket intressant och lärorikt. Det 

mest centrala för detta arbete är att det presenterar hur sexåringar uppfattar olika yrken och de 

vuxnas roller i samhället. De resultat som min studie har gett visar på att de intervjuade 

barnen har uppfattningar om vuxnas yrke. Barnens uppfattningar om yrke och de sociala 

roller som finns i samhället framträder i intervjuerna. 

 

Jag har märkt av de intervjuade barnen att de är mycket engagerade samt har goda kunskaper 

om olika yrken trots sin låga ålder. Sexåringar har tydligt uttryckt vad yrke är för något och 

oftast har det förtydligast med exempel på yrken. För att förstå och tolka resultatet måste jag 

veta något om hur barn i denna åldersgrupp tänker Jag frågat mig t ex om det är möjligt för 

barn i förskoleåldern att förstå något så abstrakt som yrke. Enligt Diderichsen (1992) byggs 

bilden av verkligheten upp av egna erfarenheter och uppfattningar när barn är sex år. 

 

Barnen har visat att de förstår samt kan exemplifiera och namnge yrken. Resultatet utifrån 

barnens svar visade deras förmåga att redogöra för en händelse kronologiskt. Jag antar att de 

har ett tidsperspektiv, vilket innebär att de intervjuade sexåringarna har begrepp om en 

framtid. För att barnen ska ha en uppfattning om framtida yrkesroller bör de, förklarar Erikson 

(1999), ha en klar bild av sig själva i framtiden. Deras svar och uppfattningar om eventuella 

framtida yrkesval visade det. Majoriteten av barnen hade uppfattningar om vad de ville arbeta 

med i framtiden och kunde benämna eventuella framtida yrkesval. Barnen berättade om 

händelser som det vore deras egna händelser och inte som något de har sett. 

 

Barnen har ett mer logiskt och konkret sätt att uppfatta. Som pedagog anser jag att det är 

viktigt att kunna bredda barns erfarenheter genom att förklara och underlätta för de olika 

begrepp som barnen bemöter och kommer i kontakt med dagligen. Flera barn ger uttryck för 

sina uppfattningar om yrke och kan se sig själva skaffa ett arbete och ha en karriär i 

framtiden. Sexåringarna bär med sig en begynnande innebördsförståelse av yrke och deras 

logiska och konkreta sätt att uppfatta är en förutsättning för att ha möjlighet att tänka på en 

framtida yrkesroll. En förståelse och uppfattning för ett visst begrepp menar Pramling (1994) 

betyder att barnet har fått erfarenhet i frågan. Det är viktigt enligt mig att känna till hur 

medvetna barn faktiskt är om begreppet yrke för att pedagoger ska kunna vägleda barnen till 

ett önskvärt resultat som genererar i ett yrke.  
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Det system som individen för tillfället befinner sig i, och de relationer som då utspelar sig 

mellan dessa olika system enligt Bronfenbrenners (1979), är av betydelse för individens 

utveckling. Sexåringar som deltog i undersökningen visade att de kunde namnge och 

exemplifiera olika yrkeskategorier samt att de hade en väsentlig och betydelsefull uppfattning 

om ordets innebörd. 

 

Vygotskij (1995) menar att fantasin bygger på element som finns i verkligheten. När barnen 

leker är det särskilt tydligt hur aktivitet och delaktighet föregår vetandet. I sexårsåldern börjar 

barnen utöva rollspel. I rollspelen skapar de en identitet och tar exempelvis rollen som polis, 

då det är en roll som barnen känner igen. Även om de endast leker polis så är det på ett seriöst 

sätt och de lever sig verkligen in i rollen och skapar en känsla om hur arbetet för en polis kan 

se ut. Enligt Vygotskij (ibid.)visas den aktuella utvecklingsnivån hos barn när de gör något på 

egen hand. Barnen använder sig av leken för att kreativt bearbeta sina upplevda uppfattningar. 

enligt Vygotskij (ibid.)och genom detta skapar sig barnen en ny realitet som passar barnens 

intresse. I leken är barnen inte bara delaktiga utan Vygotskij (ibid.) menar att de är kreativa 

huvudpersoner. Med hjälp av tidigare erfarenheterna möjliggör barnen ett fantasifullt 

tänkande. Vygotskij (ibid.) menar att kunna sätta ihop gamla erfarenheter till nya 

kombinationer är också grunden för allt skapande när barnen får nya erfarenheter. De 

experimenterar med det som finns, utvecklar roller, regler och de går modigt in i leken för att 

undersöka vad de inte vet för att ta reda på vad som finns att veta. Vygotskij (ibid.) förklarar 

att ju rikare ett barns erfarenheter är, desto mer kunskaper har barnen över till fantasi.  

 

Barnen svar från intervjun tydde på att man på något sätt måste utbilda sig för ett yrke, 

antingen i skolan eller i form av träning. Sexåringar svar urskiljer sig om hur man skaffar sig 

ett yrke. Att utbilda sig framträder i barnens svar då de ger uttryck för att man på något sätt 

måste utbilda sig för ett yrke. Detta ska enligt barnen ske i skolan. Fyra flickor och fyra pojkar 

som deltog i undersökningen gav ett svar där de antydde att det var i skolan som man lärde sig 

om olika yrken. Enlig Donaldson (1978) tar barn med sig erfarenheter från ett samanhang till 

ett annat genom att de utnyttjar sina uppfattningar som grundas på deras erfarenheter. Barnens 

svar visar att de är medvetna om skolans inverkan för att senare i framtiden kunna få ett bra 

jobb. Det sociala samspelet enligt Eriksson (1999) innebär att barn i sexårsåldern har skapat 

en förståelse för framtiden och börjar intressera sig för sin egen framtid. Barnen lär sig nya 

färdigheter och viljan att ha ett arbete eller att utveckla sin kunskap för en framträdande roll. 

 

Jag anser att det är viktigt att pedagoger ser till att öka barns medvetenhet om skolans 

betydelse när det visar sig att ett barn är omedveten om detta. Pedagoger bör kunna ge barnen 

en tankeställare om varför de går i skolan och vad skoltiden faktiskt kan bidra till beroende på 

hur mycket tid och kraft de lägger ner i sitt skolarbete. Sexåringar svar visar att de är 

medvetna om skolans inverkan för att senare i framtiden kunna få ett bra jobb. 

 
 ”Skolan skall sträva efter att varje elev inhämtar tillrackliga kunskaper och 

erfarenheter för att kunna träffa väl underbyggda val av fortsatt utbildning och 

yrkesinriktning.” 

       
Lpo 94 (s. 10) 

                                             

Det är viktigt att pedagoger belyser sambandet mellan en bra skolgång och en bra framtid för 

barnen. Dewey (2004) anser att det som barn lär sig i skolan är det som de längre fram 

kommer att ha nytta av när de kommer ut i samhället, både när det gäller yrkeslivet eller 

samhället i stort. 
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Jag anser att varje barn har rätt att få ta del av rätt kunskap för att bygga upp sin framtid och 

få en framtidstro oavsett, var de bor, vilken kultur de har eller ursprung. Bronfenbrenners 

(1979) beskriver att när barnen blir äldre är miljöer som skola, där kamrater och aktiviteter 

finns, viktiga Så det är grundläggande att barnen känner sig trygga med det som de får 

förståelse och uppfattning för både för sin egen utveckling och för framtiden i samhället. 

 

Majoritet av barnen som deltog i undersökningen visste vad deras föräldrar och nära 

släktingar och vänner arbetar med. Det tyder på att barn kan identifiera sig med människor 

och skapa en uppfattning av människors arbete eller personligheter. Barnen hade lätt att förstå 

begreppet arbete. När samtalet gick in på arbete och olika arbetsplatser blev det genast mycket 

lättare att förstå begreppet. Deras funderingar över yrke samt möjligheter att se sig själva i en 

yrkesroll de känner igen och besöka andras arbetsplatser, kan öka barnens uppfattningar om 

yrke. När barnen kan ge uttryck för att uppfattar sambandet mellan arbete och arbetsplats, 

finns det förutsättningar för att de förstår helheten. Det mest betydelsefulla i sexåringarnas 

svar är att barnen kan uppfatta sambandet mellan arbete och arbetsplatser. När samtalet gick 

in på arbete var det lätt att barnen fastnade i vad man gör på en arbetsplats. 

 

Enligt Marton (1992) uppfattas varje fenomen av individen kännedom av särskilda strukturer 

av det fenomen som är i fokus. Jag har märkt att varje intervjuat barn svarade utifrån sina 

förutsättningar och situationer som de har varit med tidigare. Barnens uppfattningar baserades 

på deras erfarenheter om olika arbetsplatser och vuxnas olika arbete. Enligt Pramling och 

Mårdsjö (1997) använder barn sig av en ny erfarenhet i avsikt för att hitta nya uppfattningar 

och möjligheter. För mig har det betytt att jag känner en större tillfredsställelse i mitt arbete 

genom att jag vet hur sexåringar resonerar och funderar samt deras enorma uppfattningar om 

vuxnas arbete.  

 

Studiebesök till olika arbetsplatser eller bibliotek kan bidra till att barnen hämtar in nya 

uppfattningar samtidigt som det kan ge dem djupare och tydligare bilder av olika yrken.  Om 

barnen får nya möjligheter till att aktivt delta i själva konceptet yrke får de en ökad möjlighet 

till att välja det rätta yrket för den enskilde individen. Min uppfattning utifrån barnens svar är 

att föräldrarna berättade om sina arbetsplatser samt gav barnen möjligheter att besöka deras 

arbetsplatser. Förberedelsen inför besöken sker genom att pedagogerna samtalar med barnen 

och tar reda på vad det är som barnen vill lära sig. Utefter det kan sedan pedagogerna hjälpa 

barnen med deras tillvägagångssätt för att ta reda på det som de vill veta i samband med 

studiebesöket. På så sätt barnen får möjlighet att ta reda på nya informationer som i sin tur 

leder till att de får fler uppfattningar om olika yrken.  

 

Barnens varierande och fantasifulla svar som de givit mig visade att har egna funderingar och 

är medvetna om fenomenet. Marton (1992) menar att varje barn uppfattar eller erfara sin 

omvärld med utgångspunkt i tidigare erfarenheter. En pojke svarade, under intervjuns gång, 

att han både kan bli polis och vaktmästare, samtidigt som han vill jobba inom byggbranschen. 

När de talar ge de mycket lekfulla förklaringar till dessa händelser. Enligt Furth (1980) ger 

barnen omedvetna men logiska förklaringar till sina upplevelser. Genom att barnens intresse 

sätts i fokus blir de mer motiverade till att söka kunskaper och utveckla sina färdigheter, 

vilket leder till ett nytt synsätt om barns utveckling. Mamman till en av flickorna jobbar som 

tandläkaresekreterare och flickan i fråga berättade under intervjun att hon ville bli tandläkare. 

Barns levnadsvillkor ute i samhället, skolan och verksamheten som förenar individen med sin 

omgivning kan vara ett skäl till ytterligare eget uppfattning. Barnens yrkesval påverkas av 

deras uppväxtmiljöer och föräldrarnas arbete. Bronfenbrenners (1979) ekologiska systemteori 
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beskriver de faktorer som är av betydelse för barns utveckling i förhållande till kulturella och 

sociala sammanhang. 

 

Majoritet av barnen som deltog i undersökningen tycktes inte veta vad deras föräldrar och 

nära släktingar och vänner har för yrken men de visste vad de arbetar med. Det tyder på att 

barn kan identifiera sig med människor och skapa en uppfattning av människors arbete eller 

personligheter. Yrke var ett svårt begrepp för barnen och när samtalet gick in på arbete och 

olika arbetsplatser blev det genast mycket lättare att förstå begreppet. Deras funderingar över 

yrke samt möjligheter att se sig själva i en yrkesroll de känner igen och besöka andras 

arbetsplatser, kan öka barnens uppfattningar om yrke. 

 

Det är viktigt enligt mig att känna till hur medvetna barn faktiskt är om yrken och sina egna 

framtida yrkesval för att pedagoger ska kunna vägleda barnen till ett önskvärt liv i samhället.  

Ju fler beskrivningar barnen får av yrke underlättar deras subjektiva föreställningar som i sin 

tur leder till ytterliggare uppfattningar om yrkes verklighets koncept. Ett barn kan ingå i ett 

mikrosystem enligt Bronfenbrenners (1979), som inledningsvis består av familj, släkt och 

barnomsorg, för att successivt sedan innefatta fler mikrosystem som skola, kamrater. 

Bronfenbrenners (ibid.) skriver att mikronivån utgör barnets närmiljö och för det mindre 

barnet blir samspelet med familjen det viktigaste. Jag har märkt bland undersöknings gruppen 

att barn som växer upp med föräldrar som har en högre utbildning får tillgång till fler 

diskussioner och samtal som ökar barns uppfattningar. 

 

Jag ansåg att pedagogens roll i förskolklass var att visa barnen nya tankesätt om olika yrken. 

Genom att samtala med barnen och ha en öppen diskussion kring fenomenen yrken kan 

pedagogerna bidra till en förändring. Pedagogerna får lära barnen att pendla mellan olika 

drömmar. Om barnen inte får tillräckligt med drömmar och fantasi kan det i sin tur leda till 

svårigheter med att bilda uppfattning om yrke, samt att bygga upp en karriär. Om 

mesosystemet har en hög kvalité enligt Bronfenbrenners (1979) leder detta till barnens 

fortsatta utvecklingsmöjligheter d.v.s. att mesosystemet har en avgörande roll i barnens 

uppväxt. Däremot kan låg kvalité i mesosystemet innebära att barnen utsätts för risker under 

uppväxten. Denna pedagogiska diskussion kan leda till stor och positiv förändring i barnens 

liv. Användning av metakognitiva samtal med barnen anser Pramling (1987) är av stor vikt 

för pedagogen. Vidare förklarar Pramling (ibid.) att pedagogen får en möjlighet att se hur barn 

resonerar då de får övning i att tala och reflektera. Jag anser att varje barn har rätt att få ta del 

av mer kunskap för att bygga upp sin framtid och få en framtidstro oavsett, var de bor, vilken 

kultur de har eller ursprung. Barnens varierande och fantasifulla svar som de givit mig visade 

att har egna funderingar och är medvetna om fenomenet. En pojke svarade, under intervjuns 

gång, att han både kan bli polis och vaktmästare, samtidigt som han vill jobba inom 

byggbranschen. Om barnen erbjuds till flera studiebesök på olika arbetsplatser kan detta 

bidrar till att barnens syn vidgas inom olika yrken. Pramling Samuelsson & Mårdsjö (1997) 

menar att varje barn uppfattar sin omvärld med förutsättning i tidigare erfarenheter.  

 

För att få en bättre uppfattning om hur barn tänker och agerar utifrån ett genusperspektiv har 

jag märkt att intervjuade barnen har åsikter och funderingar kring könsroller. Jag anser att alla 

barn som deltog i intervjuerna har valt framtidsyrke över könsgränserna. Pojkar hade en 

tendens att välja mer äventyrliga yrken jämfört med flickorna. Pojkarna var även väldigt 

starkt bundna till de yrken som de ansåg är manliga yrken, t.ex. rallyförare eller 

fotbollspelare. Detta tror jag beror på att pojkar oftare uppmuntras till att våga mer. Ytterhus 

(2003) menar att pojkar oftare uppmuntras till att leka krigare medan flickor oftast leker med 

dockor. Bland de intervjuade barnen valde flickorna yrken inom vård, service och omsorg, 
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medan pojkarna var mer inne på polis, rallyförare eller fotbollspelare. Utifrån ett 

genusperspektiv fann jag fler likheter än skillnader från barnens svar. En flicka utvecklade 

svaret med att vissa kategorier anses vara yrken som exempelvis polis, banktjänsteman, men å 

andra sidan ansåg hon att vara bagare och anställd inom media inte klassas som ett yrke. Om 

barn har åsikter och funderingar kring könsroller, t ex att en polis inte kan vara en kvinna eller 

att en man inte kan vara en lärare, så är det viktigt att pedagoger förklarar för barnen hur 

verkligheten ser ut. Pedagogen kan exempelvis ge barnen bekräftelse på att de flesta poliser är 

män men att det även finns kvinnliga poliser. Enligt Paulsson och Öhman (1999) kan en av 

anledningarna till att män väljer vissa yrken och kvinnor andra bero på att de under sin 

uppväxt har identifierat sig med samhällets värderingar. Detta innebär att de under sin 

uppväxt anset att genom att välja typiskt manligt eller kvinnligt yrke bekräftas den egna 

könsrollen.  

  

För majoriteten av de intervjuade barnen innebär att ha ett yrke ett sätt för att lösa problem 

med hjälp av pengar. Barnen förstår den elementära funktioner av pengar som redskap enligt 

Furth (1980) för att köpa och sälja, d.v.s. göra transaktioner. Två barn hade svårigheter eller 

saknade ett tolkande system för att förstå pengarnas funktion samt skilja mellan individuella 

och sociala roller. Det framkom i intervjuerna att det finns barn som befinner sig i det andra 

eller tredje steget i Furths (1980) studie om hur barn tänker om sociala roller och samhället. 

En flicka utvecklade svaret med att vissa kategorier anses vara yrken som exempelvis polis, 

banktjänsteman, men å andra sidan ansåg hon att vara bagare och anställd inom media inte 

klassas som ett yrke. Furth (1980) menar att barnen känner till skillnader mellan människors 

personliga roller och samhälleliga roll i olika sammanhang och sociala händelser.  Detta tror 

jag är ett vanligt resonemang hos sexåringar. En flickas svar tydde på att de olika yrkena 

skiljer sig åt och hon påpekade flera gånger att detta var hennes uppfattning. Jag försökte att 

formulera frågan på ett mer annorlunda sätt, men hon höll kvar vid sitt svar. Barnens 

uppfattningar om vuxnas arbete pekar på vuxnas identitet och deras roller såväl hemma som 

på sitt arbete 

 

Didaktiska konsekvenser 

 

I detta avsnitt resonerar jag kring studiens didaktiska konsekvenser. Jag har genom tidigare 

forskning och intervjusvar från sexåringar fått en klarare bild av barns uppfattning om vuxnas 

yrkesroll i samhälle samt vilka möjligheter och hinder de bemöter på vägen dit.  Jag anser att 

pedagogens roll och hur bemötande sker samt genom att prata om olika saker som sexåringar 

vill göra i framtiden kan öka deras motivation och intresse till skolarbete. Pramling & 

Mårdsjö (1997) anser att kunskap och färdigheter har en grund i hur människor uppfattar eller 

upplever fenomen i aspekter av sin omvärld. Trots att yrke är ett abstrakt begrepp visade 

barnen i intervjun att de har uppfattningar om föräldrarnas och vuxnas sociala betydelse i 

samhället.  

 

I intervjun framgick det att de yrken som barnen har valt är de vanligaste yrkena som ofta 

förekommer inom media, först och främst TV. Barns uppfattning om vuxenrollen är baserat 

utifrån deras livssituation samt de vuxna som förekommer i deras närhet, såsom föräldrar och 

pedagoger i skolan som de möter dagligen. Barns uppfattning om sin värld är enligt 

Doverborg & Pramling (2000) skiljt från de vuxnas. Vår kultur kräver en hög nivå av abstrakt 

tänkande och barnen bör redan i tidig ålder vänja sig vid ett sådant tänkande. Eftersom barn är 

en stor samhällsgrupp kan man om man får en inblick i hur världen uppfattas ur ett barns 

perspektiv lättare förstå den invecklade kultur som finns i samhället.  
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Barnen uttrycker vad de har erfarit, genom att några barn ger korta och enkla förklaringar. 

Man kan se i barnens svar att de flesta har stor och bred förståelse för föräldrarnas 

arbetssituation. Barnens uppfattningar om yrke har att göra med det som de ser vuxna utföra. 

Barnen möter i skolan/förskolan nya erfarenheter och skapar nya uppfattningar. Barnen 

känner många nära, kära och bekanta som arbetar. Barnen visade i sina svar mycket komplexa 

uppfattningar om varför vuxna väljer ett yrke. Jag har märkt att barnens nyfikenhet och vilja 

att förstår vuxnas yrkesroll är stor.  

 

Avslutningsvis vill jag säga att den samhällsutveckling som vi har idag har även påverkat 

synen på barn och deras barndom. Längre tillbaka i tiden var det vanligt att den som vårdade 

barn krävde absolut lydnad. Genom lydnad och auktoritär fostran skulle barnets identitet 

byggas upp. Idag har barnen blivit mer delaktiga och vi vuxna tar mer hänsyn till deras egna 

försättningar och personligheter 

 

Metoddiskussion 

 

I metoddiskussionen visar jag vilken metod jag använt för att komma fram till resultatet och 

beskriver dess fördelar och nackdelar.  

 

Litteraturen som jag har haft som utgångspunkt tydliggör hur en intervju går till och hur 

pedagoger kan använda intervju som redskap för att nå ett resultat.  

 

Jag har använt mig av enskilda intervjuer med barnen för att undersöka deras uppfattningar 

om vuxnas yrke. Enligt Kihlström (2007) är enskilda intervjuer den vanligaste metoden inom 

fenomenografi.  

 

Jag hade föredragit att utföra denna undersökning med en partner, just för att då hade 

undersökningsområdet kunnat utökas. Att arbeta ensam på ett examensarbete har haft sina 

fördelar och nackdelar, men jag tycker dock att det har varit lärorik. Nackdelarna har varit att 

jag inte har kunnat bolla med någon då man deltar i varandras tankar. Fördelen har varit att 

jag har kunnat planera mina tider på bättre sätt utan att ha hänsyn till någon annan.  

 

Under intervjuns gång märkte jag att barnens svar oftast var kort och varje barn uppfattar 

frågorna utifrån sina erfarenheter. Det var ganska så sällsynt att barnen lämnade längre 

redogörelser om sina uppfattningar. Jag poängterade för barnen att det var deras uppfattningar 

som var av betydelse, inte huruvida om de svarade rätt eller fel. Jag har valt att endast 

intervjua tio barn vilket innebär att undersökningsresultatet inte går att generalisera. Jag anser 

ändå att intervjuerna har gett mig en bra bild om sexåringarnas uppfattning om yrke.  

 

Förslag till vidare forskning 

 

Det vore intressant att fortsätta undersökningen av barns förståelse av fenomenet yrke i en 

större utsträckning, t.ex. intervjua 20 barn i två olika områden och deras respektive 

pedagoger. Om barn som bor i olika stadsdelar väljs, kan undersökningen ta hänsyn till en 

eventuell skillnad i livsvillkor och familjeförhållanden.  
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Ett annat undersökningsområde kan vara om det finns en skillnad mellan barns uppfattning 

om yrke, beroende på var de bor och deras föräldrars utbildningsnivåer. Det hade varit värt att 

undersöka om ett barn vars föräldrar är högutbildade med en framgångsrik karriär hade 

stimulerat och uppmanat barnet till ett bättre och mer varierat framtidsyrkesval.  

 

Ytterligare en intressant synvinkel vore att undersöka föräldrarnas erfarenheter och tankar om 

samarbetet mellan skola och hemmet.  

 

Med tanke på barnens låga ålder hade det varit väldigt intressant om jag hade möjligheten till 

att följa upp barnen om tio år för att på nytt höra deras tankar om yrke. Då kunde man se om 

de stod fast vid sina svar eller om fler uppfattningar hade gjort någon skillnad.  
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Bilagor 

 

Missivbrev 

 

 

Hej! 

 

Mitt namn är Maryam Zaltash och jag är en lärarstudent som studerar med inriktning mot de 

yngre barnen, d.v.s. förskola och förskoleklass, vid högskolan i Borås. Jag kommer att skriva 

mitt examensarbete under höstterminen 2009. Jag vill undersöka och ta reda på barns tankar 

och uppfattning om de vuxnas yrke. Jag kommer till detta arbete att genomföra en 

undersökning med 15 barn. Undersökningen innehåller en intervju som jag kommer att spela 

in med hjälp av en diktafon. Jag behöver er tillåtelse att få intervjua era barn. Varje intervju 

kommer att ta cirka 30 min. Intervjufrågorna är givetvis med som bilaga. 

 

Alla barn som deltar i undersökningen kommer givetvis att vara anonyma och alla uppgifter 

om de kommer att skyddas så ingen obehörig får tillgång till det. I början av varje intervju 

kommer jag att berätta för barnen att det är frivilligt att deltaga och att de när som helst får 

avbryta, samt att jag ska acceptera deras beslut utan att ifrågasätta. Intervjumaterialet kommer 

att behandlas konfidentiellt, det vill säga, jag kommer inte att använda mig av namnen på vare 

sig barn eller förskola. Jag kommer inte heller att fotografera barnen eller att videofilma dem. 

Jag hoppas att ni godkänner ert/era barns deltagande i undersökningen.  

 

Om ni undrar något eller har några frågor så tveka inte att kontakta mig! 

 

Tack på förhand. 

 

Maryam Zaltash 

 

 

 

□ Ja, mitt barn får medverka i undersökningen.  

 

□ Nej, mitt barn får inte medverka i undersökningen.  

 

 

Elevens namn:_____________________________ 

 

 

Målsmans underskrift:_______________________________________________  
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Intervjufrågor  

 

 

1. Vilket yrke skulle du vilja ha när du blir stor? 
 

2. Hur tror du att man blir det (yrket i föregående svar)? 
 

3. Vad tänker du när du hör ordet yrke? 
 

4. Känner du någon som arbetar? Om ja, vem? 
 

5. Varför arbetar människor/föräldrar? 
 

6. Har du varit på någons arbetsplats? 
 

7. Varför tror du att man arbetar? 
 

8. Tror du att en pojke och en flicka kan ha samma yrke? 
 

9. Varför tror du att en pojke eller flicka väljer samma yrke? 
 

10. Vilka yrken känner du till? 
 

 


