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Sammanfattning

I detta arbete har jag utgått från två klasser. En åk 3 på Östermalm i Stockholms innerstad samt en 

åk 3 i Hammarbyhöjden som är en närförort i Stockholm. Jag har använt mig av enkätundersökning 

samt intervjuer med fyra elever i varje klass. Jag valde att undersöka två olika klasser i två olika 

delar av Stockholm för att få en variation i svar. Dessutom ville jag jämföra om barnens tankar om

yrken skilde sig åt i de två klasserna.

Undersökningen handlar om elevers inställning till olika yrken. Främst om vad eleverna tycker om 

olika yrken i skolans värld, i detta fall läraryrket samt att arbeta som bespisningspersonal. Det 

handlar även om vad elever i åk 3 har för yrkesdrömmar – vad de vill arbeta med när de blir vuxna.

Syftet med det här arbetet är att undersöka elevers inställning till olika yrken, ta reda på vad  deras  

drömyrke är.  

1. Vad  har elever för attityd gentemot lärar- och bespisningsyrket?

2. Vad har olika elever för drömyrke?

Efter den här undersökningen har jag fått reda på att elevers inställning till läraryrket är att ungefär  
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hälften av barnen som deltagit kan tänka sig att arbeta som lärare medan hälften inte kan tänka sig  

det. Ingen av barnen kan tänka sig att arbeta som bespisningspersonal. När jag frågat om barnens 

drömyrke har jag fått en mängd olika svar. Allt från frisör till helikopterförare, plastikkirurg och 

arkeolog. Olika faktorer som kan tänkas påverka barns tankar om yrkesval är media och föräldrar- 

och syskon.
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Inledning
Alla människor drömmer någon gång om att jobba med något speciellt. Allteftersom att åren går 

ändras dessa drömmar i takt med barnets personutveckling. Barns drömmar är oändliga, med all 

rätt. Syftet med detta arbete är att ta reda på barns drömmar om sin framtid samt deras syn på vissa 

yrken. Eftersom deras vardag utspelar sig inom skolan har jag valt att fokusera på yrken inom just 

skolan, såsom lärare och bespisningspersonal. Jag vill ta reda på hur eleverna ser på dessa yrken och 

varför. 

Bakgrund
Jag valde att göra en undersökning kring detta ämne då jag redan under min praktik i åk 1 har hört 

elever berättat om många olika och intressanta drömyrken. Jag har också hört elever som är fast 

beslutna om vad de vill bli när de blir stora. Jag gör den här undersökningen då jag vill veta mera 

om vilka yrken barn drömmer om.

Jag gör även den här undersökningen då jag vill se vad barn har för inställning till olika yrken. Jag 

har valt att utgå från yrken som eleverna känner till och kommer kontakt med i skolan. Till  

exempel som att välja läraryrket som ett framtida yrke. För mig var det absolut inget alternativ. Jag  

ville bli frisör eller djurskötare precis som alla mina andra tjejkompisar. Jag ville definitivt inte bli  

lärare när jag var yngre. Jag är uppvuxen med en mamma som arbetat som lärare så länge jag levt. 

Men inte ville jag bli lärare för det. Snarare tvärt om. Jag ville inte bli lärare. Och när jag blev äldre  

fick jag höra att läraryrket är ett mycket stressigt arbete och man har alltid saker att göra efter  

arbetstid. Dessutom är lönen usel. Men vad var det som gjorde att jag ändrade mig och ville bli 

lärare? Jag är faktiskt inte riktigt säker. Det var något jag fick för mig i trean på gymnasiet. Kanske 

var det lite panik inför framtiden. Jag sökte i alla fall och jag kom in. Efter första praktiken har jag 

känt att det här är precis det jag ska göra.

Därför kan jag nu i efterhand tycka detta är intressant. Det ska bli kul att få se vad elever i åk 3 

tycker om läraryrket och vad de har för drömmar inför deras framtida yrkesval. 

Syfte
Syftet är att undersöka elevers attityd gentemot olika yrken samt deras drömyrke.



Frågeställningar
1. Vad  har elever för attityd gentemot lärar- och bespisningsyrket?

2. Vad har olika elever för drömyrke?

Teoretisk bakgrund

”Vi har alla en identitet, men vi kan också mista den, få en identitet, söka eller klamra oss fast vid  

en identitet.” (Sanderoth m fl. 2009, s.65)

Sanderoth m fl. (2009) menar att identitet kan ses som självbild, medvetenhet om sig själv som unik 

individ. Alltså hur man ser på sig själv. Sanderoth menar att bilden man har av sig själv spelar stor 

roll när man utvecklas som individ. Fortsättningsvis skriver Sanderoth om hur viktiga val i livet 

(exempelvis yrkesval) påverkas av den identiteten man håller på att skapa eller den identitet man 

har skapat. 

Syn på barns identitetsutveckling

Erik Homburger-Erikson hade gått i Freuds spår och vidareutvecklat vissa av hans teorier. Hans 

version av psykoanlysen var t ex mer socialpsykologiskt inriktad än Freuds. Hwang och Nilsson 

(2007, s.39) skriver att Freud såg barns utveckling som i huvudsak avslutades vid puberteten medan 

Erikson menade istället att utvecklingen fortsatte livet ut i åtta olika faser.

De åtta faserna är:

• Fas 1: 0-1,5 år Tillit – Misstro

• Fas 2: 1,5-3 år Autonomi – Tvivel

• Fas 3: 3-6 år Initiativ – Skuld

• Fas 4: 6-12 år Aktivitet – Underlägsenhet

• Fas 5: 12-20 år Identitet – Identitetsförvirring

• Fas 6: 20-40 år Närhet – Isolering

• Fas 7: 40-60 år Generativitet – Stagnation

• Fas 8: 60- år Integritet – Förtvivlan

Jag kommer här förklara de fyra första faserna. Jag har valt de här fyra för fas fyra avslutas vid 12

års ålder och det är ungefär vad mina elever är.



Fas 1 som är tillit respektive misstro innefattar de 18 första månaderna. Inom den här fasen lär sig 

barnet att lita på eller misstro andras förmåga och vilja att tillgodose barnets grundläggande behov 

så som föda, skydd, närhet, kontakt och värme. En bra utkomst av de problem som uppstår under 

den här fasen skapar tillit hos barnet, både till sig själv men också till dess omgivning. Trygghet och 

en känsla av att kunna ge tillbaka till andra människor framstår. En negativ utkomst av den första 

fasen kan var misstänksamhet, avvisande och uppgivande. (Hwang & Nilsson 2007, s. 39)  

Under den andra fasen som handlar om autonomi respektive tvivel innefattar tiden mellan 1,5-3 år. I  

den här fasen lär sig barnet att vara självständig när det utför dagliga aktiviteter. Den positiva 

utkomsten av den här fasen är att barnet lär sig att lita på sin egen förmåga och genom detta skaffa 

sig ett bra självförtroende. Barnet känner att det kan göra olika val och sedan handla efter det 

beslutet som tagits. Negativa lösningar som som kan uppstå under den här fasen är att 

tvångsmässiga upprepningar och överdrivet beroende som kan leda till en svårigheter att skilja 

mellan egna och andras behov. Blyghet, skam och tvivel kan uppstå. (Hwang & Nilsson 2007, s. 39-

40)  

Den tredje fasen initiativ respektive skuld och infaller när barnet är 3-6 år.  I och med att barnet 

inträder i den här fasen vill hon/han  göra som den vuxna. Detta innebär ibland att barnet går över 

gränsen och gör saker som den inte får göra. I den här fasen är det viktigt att barnet skapar sig en 

bra relation till vuxna eftersom det sambandet gör barnet nyfiken på livet. I den här fasen ingår 

också att barnet ska pröva olika sociala roller samt förstå sig på andras. Om barnet inte känner 

initiativ kan hon/han istället känna skuld. Barnet kan känna att den tänker- och känner fel eller helt  

enkelt gör fel saker. Detta kan leda till att barnet blir mer passivt och tar mindre initiativ vilket  

påverkar både barnets handlingar och känslor. (Hwang & Nilsson 2007, s. 40)  

Den fjärde fasen är aktivitet respektive underlägsenhet som infaller ungefär kring 6-12 års ålder. 

Den här fasen handlar om hur barnet får känna att han/hon duger och är kompetent eller känslan av 

att räcka till och klara av saker och ting. Under den här perioden visar barnen upp bättre 

perceptions- och bedömningsförmåga, begreppsförståelse samt koncentrationen. De här förmågorna 

är grundläggande för att barnen ska klara av kraven som finns i skolans värd. (Hwang & Nilsson 

2007, s.210)  Erikson menar att om barnet får lyckas med någonting uppfattar den sig själv som mer 

kompetent och blir mer produktiv och verksam. Medan om de misslyckas drabbas barnet av 

underlägsenhet och känner sig mindre värd än andra. Självklart får de flesta barnen en blandning av 

de två tillstånden, ena dagen är självkänslan väldigt hög medan andra dagen kan man känna sig 



värdelös. I slutet av den här fasen och i nästkommande fas handlar det mycket om att hitta sig själv.  

Frågor som; vem är jag? Vem skulle jag kunna vara? Vad vill jag bli när jag blir stor? Blir aktuella  

och personens identitet börjar växa fram. (Hwang & Nilsson 2007, s.41) Fransson och Lindh (2004) 

menar enligt Capuzzi och Gross (1991) att Frank Parson anses som en modern ”yrkesvägledande 

fader”. Parson menade att det som krävs för ett riktigt yrkesval var bland annat att individen i fråga 

har klart för sig vem han eller hon är. Parson menar, precis som Sanderoth m fl. (2009) att yrkes- 

valet påverkas av ens identitet. 

Tidigare forskning
Kvalet inför valet

Jag har inte funnit någon tidigare forskning om barns yrkesval redan i åk 3. Det finns där emot en 

del forskning kring hur äldre elever gör sina val. Kvalet inför valet är en studie av Anders Lovén 

som tar upp elevers förväntningar och möten med vägledare i grundskolan. I den här studien är 

eleverna så pass gamla att de går i åk 9 och ska välja gymnasieutbildning. Lovéns studie är 

uppbyggd på både enkätundersökning och intervjuer. Lovén (2000) skriver mycket om osäkerheten 

i elevers val och han har fått fram genom sin forskning att elever i åk 9 inte alltid känner sig redo 

och mogna nog att välja yrkesframtid redan då. Lovén menar också efter sin studie att många elever 

har svårt för att se kopplingen mellan gymnasieutbildningen och yrke. 

En del av Lovéns studie intresserar mig mer än andra. Som delen han väljer att kalla Elevers  

perspektiv. I den delen är Lovéns största intresse att se hur elever handlar i valsituationer och varför 

elever väljer som de gör. 

Om man ser yrkesvalet ur ett historiskt perspektiv så har det inte alltid varit enkelt att själv välja vad  

man vill arbeta med när man växer upp. Före 1900-talet fanns det inte många olika alternativ för  

arbete. Speciellt inte för kvinnor. Men i och med industrisamhällets framväxt blev det möjligt för  

fler medborgare att välja yrke. Under 1950-talet förändrades synen på yrkesvalet radikalt. Tidigare 

hade man sett yrkesvalet som en engångsföreteelse men efter 1950 såg man det mer som en 

kontinuerlig process. Det här sättet att se på yrkesval har påverkats mycket av 

utvecklingspsykologins syn på människan som ständigt utvecklas från barndomen och i princip hela 

livet ut. (Fransson & Lindh 2004)



Faktorer som kan påverkar barns yrkesval 

Det finns flera faktorer som påverkar barns tankar kring kommande yrken och yrkesval. 

Jag vill veta vad det är som påverkar barns yrke. En elev i åk 3 kommer med största säkerhet ångra 

sig x antal gånger innan det verkligen är dags, men vad är det som påverkar vad ett barn känner att 

den vill göra vid tio års ålder. Jag vill veta vad det är som påverkar, är det barnets föräldrar, skolan 

eller är det kanske TV/media. 

Medias påverkan

Barns TV-tittande har alltid varit ett hett diskussionsämne. Ellneby (2005) skriver om TV-tittande 

ger barnen någonting nyttigt. Eller stjälper den kanske bara barmens tid? Slötittar de bara på TVn 

eller lär de sig faktiskt någonting? Ellneby skriver om en undersökning som gjordes av företaget 

Mediamätning i Skandinavien (MMS) där barns fritid undersöktes. De kom fram till att barn i 

genomsnitt tittade på TV en och en halv timme om dagen. Den här undersökningen gjordes på 3-8 

åringar. Statistiska centralbyrån (2003) har gjort en liknande undersökning på lite äldre barn. 10-18 

åringar tittar i snitt på TV minst tre timmar om dagen. Vilket är dubbelt så mycket som de yngre  

barnen. 

Rönnberg (1997) skriver om hur TV är bra för barn. Hon skriver vad TV är bra för och vad det finns 

för myter om barn och TV-tittande. Rönnberg menar att identifiering med TV-karaktärer är bra och 

går emot påståendet att barn identifierar sig med karaktärer och tar över deras negativa egenskaper.  

Rönnberg menar att bara för ett barn identifierar sig med en superhjälte i en film behöver barnet inte  

tro att den själv är med om det på riktigt. Kanske kan identifieringen med en superhjälte istället göra  

att ett barn känner att den t ex vill göra en skillnad i världen och utbilda sig till något som påminner  

av en superhjälpte. Exempelvis polis, brandman eller något liknande. 

Rönnberg (1997) tar upp begreppen Mamma omsorg och Pappa Äventyr. Hon menar att det ofta 

inom förskola och lågstadium sker en krock mellan mamma omsorg och pappa äventyr. Detta trycks 

samtidigt på av media när det gäller barns egna lekar. Rönnberg vill stryka ett streck över att flickor  

ska välja omsorgsyrken och männen de yrkena som verkar ha lite mer action och fart. Rönnberg 

skriver även om en undersökning som gjorts med 10-åringar efter ett teaterbesök. Barnen fick se 

”Mio, min Mio” och därefter svara på frågan om vem/vilka de helst skulle vilja vara i varje scen. 



När vart femte barn svarade att de ville vara Spejarna som jagar Mio och Jum-Jum i en spännande 

jakt eller riddare Kato blev forskarnas slutsats att maktmänniskor slutar inte att locka och de här 

känslorna börjar tidigt i åldrarna. Rönnbergs slutsats är att makt är viktigt för barn som saknar makt. 

Det har visat sig att många pojkar till ensamstående mödrar är mer ”maktsugna” än andra barn.

Föräldrar och syskons påverkan

Nikolova (2001) har tidigare utfört en forskning som heter Det sitter i rygraden – om föräldrars  

föreställningar och kroppens tidiga socialisering. I avhandlingen skriver Nikolova att 

barnuppfostran är en tidlös fråga. Hon skriver att barnuppfostran dels består av föräldraransvar och 

dels av de metoder/tekniker som föräldrar använder för att uppfostra sina barn på det sättet som man 

vill. Den vanligaste reaktionen när man talar om barnuppfostran är hur saker och ting går till  

exempelvis i hemmet. Sovtider och matsituationer är vanliga uppfostrans-ämnen enligt Nikolova.  

Men då är frågan; kan föräldrar uppfostra till att påverka barns framtida yrke?  

Klasstillhörighet 

Nikolova (2001) skriver att en faktor som klasstillhörighet påverkar uppfostran av ett barn. 

Bourdieu (1994) skriver enligt Ulfsdotter Eriksson (2006) att social klasstillhörighet påverkar vår 

livsstil. Klasstillhörigheten påverkar hur vi lever vårt liv, och vad vi väljer att göra. Ulfsdotter  

Eriksson menar även att det kan förekomma skillnader i uppfattning om yrkesstatus mellan olika 

sociala grupper. Detta på grund av deras skilda värderingar och erfarenheten. Hon menar även att 

människor bedömer yrken olika beroende på hur nära eller långt ifrån det egna yrket det är. 

Metod 

Jag valde att göra min undersökning med hjälp av enkät och intervju för att enkätundersökning är 

ett smidigt sätt att få reda på vad många personer tycker samtidigt som jag ville ha mer djupgående 

åsikter med hjälp av intervju. 

Undersökningsgrupp 



Jag har genomfört en undersökning i två klasser i Stockholm. Jag valde en skola som ligger i en 

närförort till Stockholm och en skola som ligger i Stockholms innerstad. Jag valde dessa

skolor av praktiska skäl, för att jag var välkommen dit. Jag valde två skolor i olika slags 

bostadsområden för att få ett varierat urval och för att kunna jämföra skolorna. Jag gjorde mina 

undersökningar i åk 3 på båda skolorna. 50 elever har varit delaktiga i enkätundersökningen. 27 av 

dessa var pojkar och 23 var flickor. De här 50 eleverna representerar alla eleverna i de här två 

klasserna förutom en flicka som var sjuk och kunde därför inte delta i undersökningen. 

Jag valde även att göra intervjuer med åtta elever i de här två klasserna. Två pojkar och två flickor 

från båda klasserna. Dessa elever valdes ut slumpmässigt. 

Tillvägagångssätt 

Jag började med innerstadsskolan där jag tidigare haft min praktik. Jag valde att börja men den 

eftersom jag känner mig hemma där. Klassen som jag valde att ha med i min undersökning var en 

åk 3. De eleverna har jag inte varit i kontakt med tidigare, så jag kände dem inte alls. Eleverna var  

väldigt nyfikna när jag kom dit. Alla undrade vad jag skulle göra och ville vara nära mig hela tiden.  

Efter innerstadsskolan åkte jag till skolan som ligger en liten bit utanför staden för att hälsa på i åk 

3. Där möttes jag av samma entusiasm som på föregående skola. 

Enkät  

Enkät är en skriftlig förfrågan som riktar sig till många mottagare som ska svara på papper, internet  

eller i någon annan form. Om man, som i mitt fall använder sig av frågor på papper är frågornas 

uppställning på pappret betydelse för utseendet. Enkäten ska se intressant ut och vara tilltalande.  

Det ska vara enkla frågor så att personerna som svarar snabbt ska förstå hur de ska svara. I och med 

detta får man den högsta svarsprocenten. Kryssrutorna ska vara stora och det ska finnas mycket 

utrymme där de fria svaren eventuellt ska stå. Det är viktigt att man som undersökare väljer ett  

lättläst typsnitt. Times rekommenderas. (Kylén 2004)

Kylén (2004) menar att ett arbete med enkät görs i fyra steg. Först börjar man med ett första utkast 

där man gör ett par frågor som täcker området. Efter det lämnar man enkäterna till två testpersoner  

som får tycka till. Steg två är att göra den första försöksversionen. Här ska enkäten se ut precis så 



som man tänkt att den ska se ut i slutändan. Sedan bör man ta hjälp av ytterligare några person som 

kan ge kritik. I steg två bör man göra ett följebrev. Ett följebrev är en bilaga till enkäten där du 

bland annat berättar syftet med undersökningen och vem det är som ligger bakom den. Alltså en 

presentation.  Vilka personer det är som får svara på enkäten samt ungefär hur lång tid det kommer 

ta att svara på enkäten. I steg tre ska man göra en slutversion med den kritiken som man fått i steg 

två. Fjärde och sista steget är att lämna/skicka ut enkäterna.

När jag delat ut enkäterna valde jag att läsa frågorna högt tillsammans med eleverna för att alla  

skulle förstå frågorna och för att de skulle få chans att ställa frågor. Efter det sa jag åt barnen att  

svara på frågorna var och en för sig själv och inte prata med andra. Jag tycker att barnen skötte sig 

jättebra när de fyllde i enkäterna bra och tydligt. Frågorna var tydligt ställda så det var lätt för  

eleverna att förstå vad de skulle svara på. (Se bilaga 1)

Intervju 

Doverborg & Samuelsson (2000) skriver att det är inte bara frågorna som är viktiga när man 

intervjuar. Formuleringen och uppföljningen av frågorna är självklart viktigt och lika stor betydelse 

har kontakten som man lyckas skapa med barnet/barnen. Lyckas man inte skapa den här kontakten 

får man troligtvis inte ut så mycket av intervjun. Doverborg och Samuelsson delar med sig av tips 

som jag har använt under mina intervjuer. Det första handlar om praktiskt arrangemang. Detta 

innebär att man ska planera intervjun väl och välja en lugn samt trevlig plats att utföra den på. Sitter  

man inte på en lugn plats är risken stor att barnet tappar koncentrationen och intresset. 

Doverborg och Samuelssons andra tips är det sociala kontraktet. Det handlar om att man måste 

bygga upp ett förtroende med barnen som man intervjuar. Det är därför bra att man känner barnen. 

Jag har inte haft tillfälle att lära barnen innan intervjutillfället men jag valde därför att kontakta  

pedagogerna i klasserna och be dem presentera mig redan innan mina besök. På så sätt har barnen 

fått information om vad som ska hända och varför. När intervjun väl äger rum är det bra att få 

barnet att förstå att det är utvalt för att jag vill veta vad precis just det barnet tycker och tänker.  

Barnet ska även informeras om varför man frågor de här frågorna till just det barnet. Det beskrivs 

tydligare nedan i avsnittet om etiska aspekter.



Efter att alla elever var klara med enkäten fortsatte deras lärare med sin planerade lektion. Under  

tiden som eleverna arbetade med sitt gick jag runt och valde slumpmässigt ut fyra elever för 

intervju. Jag valde att välja slumpmässigt eftersom jag fick en känsla av att alla eleverna ville följa  

med mig då de räckte upp handen och såg väldigt ivriga och förväntansfulla ut. Intervjuerna 

varierade i tid. Någon intervju tog runt fem minuter medan andra tog upp till 12 minuter. Det 

berodde på hur olika pratglada eleverna var. Jag hade ett block med mig där jag antecknade svaren i  

korthet samtidigt som jag spelade in hela intervjun på min mobiltelefon. Direkt efter intervjuerna  

satte jag mig ner för att transkribera genom att ordagrant skriva rent intervjuerna på dator. 

Eleverna var över lag väldigt duktiga under intervjuerna. De flesta tog det på stort allvar och 

svarade på mina frågor. Vissa elever pratade på väldigt mycket utan att jag ens behövde ställa  

följdfrågor. (Se bilaga 2) 

Litteratursökning

Jag har sökt litteratur till min uppsats genom databasen LIBRIS. Där använde jag mig av sökorden; 

Identitet, identitetsförvirring, uppfostran, media och barn, klasstillhörighet, status, yrkesval,  

yrkesförändringar.  Jag har även läst en del avhandlingar inom samma ämne och gamla uppsatser. 

Där har jag kunnat hitta källhänvisningar och kunnat söka efter litteraturen på det sättet. Jag fann en 

hel del litteratur. Erik Homburger-Erikson dök upp ett flertal gånger när jag sökte på allt som har 

med identitet att göra. Ylva Ellneby och Margareta Rönnberg fick jag när jag sökte på media och 

TV. Det var svårt att hitta litteratur som har med uppfostran att göra. Det jag fick fram var 

Krassimira Nikolova som skriver om uppfostran. Jag tycker även att det varit mycket svårt att hitta 

litteratur om yrken förr i tiden och hur det har förändrats. Jag har också plockat på mig litteratur 

längst vägen och en del litteratur har jag sparat från föregående kurser på lärarprogrammet. 

Etiska aspekter

När jag valde att göra enkätundersökning och intervjuer tänkte jag på de etiska aspekterna som 

finns att ta hänsyn till. Repstad (2007) skriver om tre av de fyra svenska etikregler som finns för 

forskning:

• Information står för att alla personer som deltar i en undersökning eller ett forskningsprojekt 

har rätt att känna till syftet med undersökningen och vilka moment som ingår i 



undersökningen. Personerna ska också veta om att deras medverkan är frivillig.

• Konfidentialitet står för att jag, som undersökare tar ansvar för att uppgifter och information 

om personerna bevaras på ett betryggande sätt.

• Nyttjande står för att det materialet som jag samlar in under mina enkätundersökning och 

intervjuer endast används för just det här forskningsändamålet. 

• Den fjärde och sista regeln som finns beskriver vetenskapsrådet(2002) som samtycke, som 

innebär att forskaren ska inhämta samtycke från deltagande. Är personen minderårig ska 

vårdnadshavarens godkännande och samtycke skaffas. De ska upplysas om att de när som 

helt kan avbryta sin medverkan utan negativa följder och att de självständigt bestämmer på 

vilka villkor de deltar och hur länge. Om någon deltagare väljer att avbryta sin medverkar 

måste all tidigare data kring personen förstöras. 

Dessa kraven uppfyllde jag först och främst genom att kontakta lärarna i klasserna och be dem 

informera sina elever vad som väntade. Jag bad lärarna att fråga eleverna om de ville delta eller  

inte. Så redan när jag kom till klasserna för genomförandet visste jag att alla ville delta. Jag 

skickade inte utan några lappar om tillstånd till föräldrarna då min handledare inte tyckte det var  

nödvändigt. När undersökningen genomfördes bad jag eleverna att inte skriva namn, istället skrev 

de ett P för pojke eller ett F för flicka. 

Resultat
Enkätundersökning med elever i åk 3

Enkät om framtida yrke:

• Skulle du kunna tänka dig att arbeta om ”mattant”? Varför, varför inte?

Fråga nummer ett fick ett och samma svar av samtliga elever. Svaret var nej och motiveringen löd 

att det var ett väldigt tråkigt arbete. Många av eleverna sa även att mattanter är väldigt arga och  

stressade människor. 

• Skulle du kunna tänka dig att arbeta som lärare? Varför, varför inte?

På frågan om eleverna skulle kunna tänka sig att arbeta som lärare i framtiden fick jag fram ett  



ganska exakt 50/50 svar. Hälften av eleverna skulle alltså kunna tänka sig att arbeta som lärare och 

hälften vill absolut inte bli lärare. Den främsta motiveringen till den positiva inställningen gentemot  

läraryrket var att det är ett roligt jobb, man får arbeta med och hjälpa barn  samt att de är kul med 

vissa ämnen. De som inte ville bli lärare i framtiden menade att det är ett mycket ansträngande yrke  

som måste skötas av någon med väldigt stort tålamod eftersom det finns en hel del jobbiga barn. 

En elev skrev; ”ja absolut, det verkar vara ett väldigt intressant arbete.” och en annan skrev; ”nej 

aldrig, jag hatar skolan.” De flesta positiva svaren till läraryrket kom från flickorna. Pojkarnas 

inställningar var mer att de inte tycker om att gå i skolan och vill därför inte arbeta med det i  

framtiden. 

• Vad är ditt drömyrke? 

I fråga tre frågade jag eleverna om deras drömyrke. På den här frågan fick jag in mängder med olika 

svar. Skola 1: Innerstad Östermalm, skola 2: Närförort Hammarbyhöjden

Skola 1 pojkar Skola 1 flickor Skola 2 pojkar Skola 2 flickor

Drömyrke Arkitekt Veterinär Byggare Butiksbiträde

Polis Frisör Polis Frisör

Brandman Frisör Polis Frisör

Advokat Frisör Brandman Frisör

Ekonom Frisör Byggare Lärare

Fotograf Ha ett spa Läkare Barnmorska

Läkare Fotograf Polis Sjuksyster

Arkeolog Veterinär Polis Läkare

Stadsminister Veterinär Pingisproffs Lärare

Fotbollsproffs Veterinär Militär Clown

Soldat Veterinär Helikopterförare Frisör

Ekonom Helikopterförare Veterinär

Advokat Clown

Läkare

Tabell nr 1 Barnens preferenser kring drömyrken

Intervjuer med åtta elever i åk 3

Jag har valt att kalla flickorna för: Sara, Elin, Ida och Anna. Pojkarna kallar jag för: Elias, John, 



David och Tommy.

• Tror du att det är roligt att arbeta som lärare?

Sara: ”ja, det är säkert roligt, jag gillar ju matte och svenska.”

Elin: ”ja, det verkar roligt, jag gillar skolan.”

Ida: ”ja, jag vill jobba med barn.”

Anna: ”nej, det verkar jobbigt.”

Elias: ”nej, det verkar jobbigt.”

John: ”nej, jag vill inte jobba med skola.”

David: ”ja, kanske.”

Tommy: ”nej.”

• Tror du att det är enkelt att arbeta som lärare?

Sara: ”nej, det är ett arbeta som kräver mycket ansvar.”

Elin: ”njea, ganska svårt. Man måste kunna mycket.”

Ida: ”ja, man har ju lärt sig allt det där när man gått klart skolan.”

Anna: ”nej, man måste kunna mycket och vara sträng.”

Elias: ”nej, man måste kunna mycket matte och det är svårt.”

John: ”nej, jag tror det är svårt.”

David: ”det är nog både och. Ibland svårt och ibland roligt.”

Tommy: ”jag tror det är enkelt.”

• Vad tror du lärarens viktigaste uppgift är?

Sara: ”vara rättvis och ha ansvar för oss.” 

Ida: ”lära ut massa olika saker. Som matte och sånt.”

Elin: ”vara snäll, men ändå lära ut på ett bra sätt.” 



Anna: ”rätta böcker och prata med föräldrarna.”

Elias: ”vara bra på matte.”

John: ”rätta läxor åt barnen så de lär sig något.”

David: ”vara bra på att förklara.” 

Tommy: ”hon har ingen viktig uppgift, jag tycker inte om skolan.” 

• Skulle du kunna tänka dig att arbeta som lärare i framtiden?

På fråga fyra fick jag ungefär samma svar som på den första frågan. De barnen som kunde tänka sig 

att arbeta som lärare svarade det därför de tycker det verkar vara roligt och de gillar olika ämnen i  

skolan medan de andra eleverna inte skulle kunna tänka sig att arbeta som lärare för det verkar 

tråkigt och jobbigt. 

• Vad är ditt drömyrke?

Frågan om drömyrke var frågan som jag personligen tycker är den mest intressanta frågan. Jag fick 

givetvis en del olika svar. 

Sara: Veterinär 

Elin: Frisör

Ida: Frisör

Anna: Frisör

Elias: Polis

John: Brandman

David: Polis

Tommy: Fotbollsproffs

Alla var inte helt övertygade om att de skulle uppnå deras drömmars mål. Barnen som ville bli  

fotbollsproffs var helt införstådda med att det krävs otroligt mycket arbete och träning för att uppnå 

ett sådant drömyrke. 



Diskussion

Mitt syfte med det här arbetet var att undersöka elevers attityd till olika yrken samt deras drömyrke. 

Vad  har elever för attityd gentemot lärar- och bespisningsyrket?

Av 50 elever var det ungefär hälften som skulle kunna tänka sig att arbeta som lärare i framtiden. 

Ungefär 20 av dessa 25 elever var flickor och fem var pojkar. På frågan om vad elever har för 

drömyrke var det en elev (flicka) som svarade att lärare var hennes drömyrke. Här såg jag tydliga 

skillnader hos barnen. De som tycker att fröken enbart är till för att rätta läxor så att barnen lär sig 

något uppskattar nog inte läraryrket särskilt mycket medan de som tycker att fröken ska vara rättvis,  

ta ansvar och vara bra på att förklara har viss respekt för läraryrket och är troligen de som svarat att 

de kan tänka sig att arbeta som lärare i tidigare enkät. Barnen som tycker att fröken inte har någon 

viktig uppgift alls har antagligen ingen respekt alls för läraryrket. Det förvånar mig inte alls att 20 

av de 25 var flickor. I dagens samhälle är det läraryrket ett ”kvinnligt” yrke. Enligt SCB:s 

arbetsbaromter var under 1996 andelen lågstadielärare 98 % kvinnor. Under år 2001 hade siffran 

sjunkit till 88 % men fortfarande är det kvinnorna som dominerar läraryrket. 

Av 50 elever svarade 50 nej på frågan om de skulle kunna tänka sig att arbeta som 

bespisningspersonal. Barnen sa själva att det är ett stressigt jobb och ljudnivån är väldigt hög. 

Bourdieu (1994) skriver enligt Ulfsdotter Eriksson (2006) att social klasstillhörighet påverkar vår 

livsstil. Klasstillhörigheten påverkar hur vi lever vårt liv, och vad vi väljer att göra. Ulfsdotter  

Eriksson menar även att det kan förekomma skillnader i uppfattning om yrkesstatus mellan olika 

sociala grupper. Detta på grund av deras skilda värderingar och erfarenheten. Hon menar även att 

människor bedömer yrken olika beroende på hur nära eller långt ifrån det egna yrket det är. I och 

med det här tror jag att barnen som går på skolan i innerstaden har föräldrar med yrken som skiljer 

sig långt ifrån bespisningsyrket och därför är det inte aktuellt för barnen heller att vilja arbeta som 

det. Barnen från förorten har kanske föräldrar eller bekanta som arbetar som bespisningspersonal 

men vill inte jobba med det av den enkla anledningen att det är ett ”tråkigt och stressigt jobb.”



Vad har olika elever för drömyrke?

Eleverna nämnde yrken som veterinär, frisör, polis och brandman. Dessa yrken kan tydligt 

identifieras genom redskap som behövs för att utföra ett visst yrke: en frisör behöver sin sax, en 

polis sin bil osv. Jag har delat in yrkena i två olika grupper:

1. Arkitekt, ekonom, barnmorska, veterinär, arkeolog, polis, brandman, byggare, fotograf, 

butiksbiträde, frisör och plastikkirurg.

2. Fotbollsproffs, pingispfroffs, clown, helikopterförare och militär/soldat.

Den första gruppens yrke är yrken som finns i det verkliga livet. Jag är dock förvånad över att det är 

yrken som jag personligen inte trodde att barn ville bli. Frisör och veterinär anar jag att många 

flickor vill bli när de är små  men att vilja som jobba som ekonom eller plastikkirurg är lite  

förvånande för mig. Var ifrån har ett barn i åk 3 ens hört talas om sådana yrken? Kanske på TV eller 

av föräldrarna? Precis som till föregående fråga är det mycket möjligt att detta här med föräldrarna  

och klasstillhörighet att göra. Barnen som gå på skolan i innerstaden här säkerligen någon förälder 

eller bekant till familjen som arbetar som ekonom och arkitekt etc.  I den andra gruppen tycker jag 

yrkena är mer fantasifulla. Jag menar inte att dessa yrken endast finns i fantasin men att de är mer 

inspirerade från fantasin. Visst går det att uppnå en dröm om att bli proffs inom en viss sport eller 

att få jobba på cirkus med det känns som att mognadsskillnaden på de två olika yrkesgrupperna är 

rätt stor. Jag tror att den första gruppens elever kan vara mer påverkade av föräldrar och andra 

vuxna i sin omvärld medan den andra gruppens elever har fått inspiration från tv och lek. 

Precis som Parso och Sanderoth m fl. (2009) menar tror jag att yrkes- valet påverkas av ens 

identitet. Samtidigt menar Hwang och Nilsson (2007) att det är under fas 4 (6-12 år) och fas 5 

(tonåren) som identiteten skapas. I den fjärde fasen i Homburger-Erikson utvecklar barn olika 

förmågor som är grundläggande för att dem ska klara av kraven som finns i skolan. Lyckas man att 

uppfylla de kraven som ställs uppfattar barnet sig själv som kompetent och produktiv. Vilket gör att  

man som barn kanske tänker att jag kan bli vad jag vill när jag blir stor. Eller blir det tvärtom, barnet  

känner sig oduglig, underlägsen och känner sig mindre värd än andra. 



Jag ser en stor skillnad på pojkarnas respektive flickornas drömyrke. 8 av 23 (ca 35%) flickor vill 

bli frisör och 6 av 23 (ca 26 %) vill bli veterinärer. Barnmorska, sjuksyster och lärare är också med 

på listan. Alla de här yrkens ses enligt mig som kvinnliga yrken i dagens samhälle. 

Killarnas lista har fler yrken till antalet. 5 av 27 (ca 19 %) har polis som sitt drömyrke medan andra 

har ekonom och stadsminister. Jag ser även en tydlig skillnad på de två olika skolorna. 

Innerstadsskolans pojkar har drömyrke som har högre status än pojkarna i närförorten. 

Stadsminister, advokat, ekonom har enligt vårt samhälle en högre status än byggare, polis och 

clown.  Ulfsdotter Eriksson (2006) menar att yrkesstatus är uppfattningar om yrken och egenskaper 

som utbildnings- och kompetenskrav; fysiska, psykiska och sociala arbetsvillkor; belöningar samt 

prestige.

Metoddiskussion

-Hur var det att använda sig av enkät och intervju?

Jag tycker att det har varit intressant och roligt med enkätundersökningen, från skapandet av 

frågorna till genomförandet i klassrummet. Jag har aldrig gjort någonting liknande tidigare så det 

var första gången för mig. Jag tyckte att det var lite krångligare att formulera enkätfrågorna än 

intervjufrågorna. Detta på grund av att barnen själva skulle sitta med enkätfrågorna. Det var alltså 

väldigt viktigt att jag formulerade frågorna på tydligaste möjligaste sätt så att barnen förstår.  

Intervjufrågorna var jag inte lika noga med eftersom jag visste att jag skulle kunna formulera om 

när jag väl skulle intervjua barnet. Jag ångrar nu i efterhand att jag inte la till frågor i intervjun, att  

jag vågade hoppa ur mitt manus och ställa andra frågor. På så sätt kanske jag hade kunnat ta reda på 

vem eller vad som planterat de tankarna. 

Av analysen framgår det att jag redan från början fokuserade mer på delen om barns drömyrke. Jag 

tror att det blev så för jag personligen tycker det är mer intressant med barns tankar kring framtiden.

Jag fick svar på frågan om de kan tänka sig att arbeta som lärare eller mattant men problemet är att  

jag har haft väldigt svårt att hitta tidigare forskning inom detta område. Gällande mina 

frågeställningar kan jag inte säga att jag har fått konkreta svar. Den första som handlade om barns 

attityd till lärar- och bespisningsyrket har jag mer eller mindre fått svar på. Jag har fått reda på att  

barns inställning till bespisningsyrket är väldigt negativt, då ingen ville arbeta som det medan 



inställningen till läraryrket var ungefär hälften positivt och hälften negativt. Jag kunde dock ha 

formulerat frågorna lite annorlunda. Jag kunde till exempel frågat: hur tror du det är att arbeta som 

lärare? Istället för: tror du det är roligt att arbeta som lärare? Frågan om vad barn har för drömyrke 

är jag nöjd med. Jag har fått olika och intressanta svar. Det som är mest intressant är den sista 

frågeställningen som handlade om vad det är som påverkar barnens drömyrke. Det har varit svårt att 

analysera det men jag hade många tankar redan innan jag började med arbetet. Alltså att det finns 

massvis med saker och personer som påverkar barns tankar i vårt samhälle. Exempelvis, TV, media, 

föräldrar, fotbollstränaren med mera/flera. Jag skrev i min analys att jag blev förvånad när jag hörde 

att 10-åringar vill bli plastikkirurger och ekonomer. Nu i efterhand känns det lite som jag la väldigt  

mycket fokus på just de eleverna som berättade att de hade sådana drömmar. Men det är väldigt 

intressant att veta att det finns barn som vill uppnå sådant.

Uppslag till vidare studier

Det jag ville få ut av det här arbetet var främst vilket drömyrke en helt vanlig 10-åring har. Jag ville  

också ta reda på vad som påverkar detta val. För att vidareutveckla detta arbete skulle jag kunna 

tänka mig att välja ut flera olika åldersgrupper. Jag skulle ha kvar 10-åringarna men lägga till flera  

grupper. Exempelvis en yngre grupp, 5-6 åringar där jag skulle ta reda på vad de vill bli när de blir 

stora. De kanske inte har någon aning alls i den där åldern, men det hade varit spännande att ta reda 

på det. Jag skulle också ha med en alternativt två äldre grupper. Antingen en åk 7 och en åk9 eller 

en högstadiegrupp och en gymnasiegrupp. Detta hade självklart blivit ett betydligt större arbete men 

det kanske hade varit mer spännande att få se hur tankarna förändras ju äldre barnen/ungdomarna 

blir. 
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Bilagor

Bilaga 1 

Enkät om framtida yrke

1. Skulle du kunna tänka dig att arbeta om mattant? Varför, varför inte?

2. Skulle du kunna tänka dig att arbeta om lärare? Varför, varför inte?

3. Vad är ditt drömyrke?



Bilaga 2

Intervjuer med elever i åk 3

1. Tror du att det är roligt att arbeta som lärare?

2. Tror du att det är enkelt att arbeta som lärare?

3. Vad tror du lärarens viktigaste uppgift är?

4. Skulle du kunna tänka dig att arbeta som lärare i framtiden?

5. Vad är ditt drömyrke?
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