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Sammanfattning 

Studie- och yrkesvägledning i lägre åldrar har blivit ett allt mer aktuellt ämne på senare tid. 

Ämnet utgör grunden för denna studie, som syftar till att visa små barns egna perspektiv när det 

gäller deras upplevelse av karriär. Studien består av tio intervjuer med barn i 4-6 års ålder och 

resultatet visar att barnen har stor medvetenhet när det gäller karriär. Barnen kan berätta om vad 

ett arbete är, hur man får ett jobb, vilka som arbetar m.m., vilket analyseras utifrån begreppen 

self-concept, circumscription och images of occupations samt utifrån tidigare forskning. Några 

slutsatser som dras är att barnen till övervägande del kopplar arbete till föräldrarna, att de inte 

ser några begränsningar vad gäller könsroller samt att alla barnen anger realistiska 

yrkesaspirationer. 
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Abstract 

Career guidance and counselling at younger age has become an increasingly current topic lately. 

This forms the basis for this study, which aims to show small children‟s perspectives regarding 

the concept of career. The study consists of ten interviews with children 4-6 years of age, and 

the results show that the children have a great awareness of the concept of career. The children 

can describe what a job is, how to get a job, who is working, etc., which are analyzed from the 

concepts of self-concept, circumscription and images of occupations and based on previous 

research. Some conclusions drawn are that the children predominantly connects work to the 

parents, they do not see any limitations in terms of gender roles and all the children seem to 

have realistic work aspirations. 
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1. Inledning 

1.1 Problemområde 

Genom historien har synen på barn och barndom genomgått stora förändringar, både i Sverige och i 

övriga världen. Den progressiva pedagogen Ellen Key (1912) beskrev hur 1900-talet skulle bli barnets 

århundrade med förändringar som barnuppfostran utan aga, en ny skola med fokus på kreativitet och 

lust samt en ny syn på barn som sociala, lärande individer. Sandin (2003) konstaterar att utvecklingen 

för barnen åtminstone i någon mån gått den vägen: från arbete till utbildning och från kollektiv till 

individualism. Välfärdsstatens framväxt, skolreformer, föräldraledighet och liknande förändringar har 

haft stor betydelse för barnen. Kulmen på detta nåddes år 1989 då FN:s generalförsamling antog en ny 

konvention kring barns rättigheter som grundar sig på fyra principer: barns lika värde, barns bästa, 

barns rätt till utveckling och barns rätt till åsikter (UNICEF Sverige, 2009). Konventionen är ett 

rättsligt bindande avtal som Sverige och 194 andra nationer skrivit under och barnens rättigheter har 

därigenom erkänts som en viktig fråga över hela världen. 

För barnens del har alltså mycket förändrats bara under de senaste hundra åren och i denna utveckling 

ses också aspekter på studie- och yrkesval. Barnets roll var förr i tiden som en nödvändig arbetare som 

ofta ärvde ena förälderns yrke (Soidre, 2009), men nu är det istället barnets egna intressen och 

önskningar som är i centrum för dess yrkesval. Denna utveckling har alltså i förlängningen skapat ett 

behov av studie- och yrkesvägledning och idag har det en självklar plats i den svenska skolan. 

Ett begrepp som formulerats på senare tid är livslångt lärande. Enligt Europeiska Kommissionen 

(2001) innebär det livslånga lärandet samtliga aktiviteter som en person deltar i med syfte att förbättra 

sina kunskaper inom ett område. Det täcker således in hela människans liv, ända från småbarnsåren. 

Utifrån detta har även begreppet livslång vägledning (EU, 2008) utvecklats och fokus på det ökar på 

både europeisk och nationell nivå. Livslång vägledning anses som en viktig del av det livslånga 

lärandet och ska bland annat bidra till att minska avhoppen från studier, att minska obalansen mellan 

utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden samt till att öka produktiviteten i samhället. 

1.2 Problematisering 

Utvecklingen har alltså stadigt gått mot ett ökat behov av, och fokus på, studie- och yrkesvägledning. 

På senare år har dessutom röster höjts allt mer för att det behövs redan i mycket unga åldrar 

(Skolverket, 2008, 2009). I dagsläget omfattas barn av styrningen kring studie- och yrkesvägledning 

från och med första klass (SFS 2010:800; Skolverket, 2011), men kanske borde styrningen ske ännu 

tidigare. Enligt en rapport från 2014 påpekas att grunden för uppfattning om yrken läggs tidigt, vilket 

gör att barn behöver möta olika yrken redan i förskolan (Skolverket, 2014). 

Det är alltså tydligt att studie- och yrkesvägledning i allmänhet, och för små barn i synnerhet, är ett 

aktuellt ämne. Vi finner det beskrivna området mycket intressant, vilket är grunden till denna studie, 

som syftar till att utforska vad små barn tänker om yrken och arbetsliv. 

Vi anar att det allmänt finns en rädsla för risken att pressa små barn i frågor om karriärval. Detta kan 

ha sin grund i att skolan har utvecklats från att i huvudsak syfta till utbildning till att idag fostra 

anställningsbara individer, vilket är en stor omställning. Vi tar bestämt avstånd från att ställa krav på 
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små barn gällande karriär, men vi ser dock ett behov av att utreda studie- och yrkesvägledningens roll 

för små barn. Att tidigt väcka nyfikenhet, skapa diskussioner och att öka kännedomen kring både 

yrken och om sig själv kanske kan hjälpa individen att göra väl underbyggda karriärval genom hela 

livet. 

Resultatet av denna studie ser vi kan vara till nytta för flera yrkesgrupper. Främst för de studie- och 

yrkesvägledare som arbetar med små barn, då studien kan öka förståelsen för barnens tankar om yrken 

och val. Vi tror även att förskollärare, barnskötare och annan personal som arbetar med små barn kan 

ha glädje av studien, då den kanske kan visa på ämnets relevans och uppmuntra dem att samtala med 

barnen om dessa frågor. Förutom detta kanske även småbarnsföräldrar genom denna studie kan erhålla 

större förståelse för vad deras barn upplever gällande arbetslivet. 

1.3 Förförståelse 

Under tiden som studenter på Studie- och yrkesvägledarprogrammet har vi lärt oss vikten av studie- 

och yrkesvägledning både ur ett individperspektiv och ur ett samhällsperspektiv. Dessa erfarenheter 

ligger till grund för vår förförståelse för denna studie. 

Vi tycker att det är viktigt med forskning om barns tankar om karriär i låga åldrar, eftersom kunskap 

kring detta antas gynna barnen. Vi tror att det är viktigt att arbeta med frågor gällande val och yrken 

även med mycket små barn, självklart på en för dem passande nivå. 

Liksom alla människor har vi förstås varit barn och utifrån det har vi en naturlig, om än subjektiv 

koppling till ämnet. Dessutom har vi arbetat med barn i olika verksamheter och åldrar, vilket också 

påverkar vår förförståelse. 

1.4 Syfte och forskningsfrågor 

De senaste åren har studie- och yrkesvägledning för små barn aktualiserats i den allmänna debatten. 

Trots det finner vi att forskningen kring små barns relation till karriär och arbetsliv är eftersatt och 

knapphändig. Små barn har tankar om yrken redan i låga åldrar och vi vill med vår studie öka 

förståelsen kring detta och underlätta för barnens fortsatta utveckling i ämnet. Denna studie kan alltså 

börja fylla ett tomrum i forskningsfältet och gynna vidare arbete med små barn och studie- och 

yrkesvägledning. 

Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om små barns upplevelse av karriär. 

Forskningsfrågorna är: 

 Vad vet små barn om yrken och arbetsliv? 

 På vilket sätt uppfattar små barn sin egen framtida karriär? 

1.5 Avgränsningar 

I denna studie har vi valt att undersöka hur barn i åldrarna 4-6 år tänker kring karriär. Anledningen till 

valet av ämne är att studie- och yrkesvägledning i unga åldrar blir allt mer aktuellt och vi vill 

undersöka barnens tankar innan de omfattas av styrning för studie- och yrkesvägledning (SFS 

2010:800; Skolverket, 2011). Vi skulle ha kunnat inrikta oss mot pedagogerna och föräldrarna och 

deras uppfattning, eller mot hur förskolan i stort arbetar med dessa frågor, men vi har alltså valt att 
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rikta in oss på det vi finner mest intressant: barnen. Halldén (2003) förklarar barns perspektiv som det 

som barnet upplever och förmedlar, medan barnperspektiv är barnets egen syn på saken, men också 

tolkningen av utsagorna kopplat till diskurser om barndom. Vi har valt att rikta in oss på det 

förstnämnda, barns perspektiv, och hoppas då kunna få fram hur just våra respondenter uppfattar 

ämnet. Vi vill göra barns röster hörda. 

Denna studie berör inte klass- eller etnicitetsperspektiv eftersom förståelse för dessa aspekter allmänt 

anses komma senare i ett barns utveckling. 

1.6 Begrepp 

Begreppet karriär definieras vanligen som en rörelse uppåt inom samma organisation eller yrke. I 

denna studie används dock begreppet karriär ur ett betydligt bredare perspektiv. Arthur, Khapova och 

Wilderom (2005) beskriver att karriär även kan innefatta horisontella eller till och med nedåtgående 

rörelser, inom samma eller flera olika organisationer eller yrken. Karriär innefattar utbildning, yrke, 

yrkesroll och arbetsliv, som ett helhetsbegrepp för rörelse på arbetsmarknaden. I denna studie ligger 

dock tyngdpunkten mest på yrken och arbetsliv. Karriär används alltså som ett samlingsbegrepp, men 

med försiktighet då ämnet barns karriärutveckling kan uppfattas som känsligt.  

Studie- och yrkesvägledning används i vid bemärkelse, vilket innebär att det innefattar all den 

verksamhet som erbjuds inför framtida val (Lindh, 1997). Begreppet täcker alltså in den verksamhet 

som har med karriär att göra, både för individens egen del och när det gäller samhället i stort.  

I den här studien används uttrycket små barn främst i betydelsen barn mellan 4 och 6 år, eftersom det 

är den åldersgrupp som studien gäller. Begreppet används för att öka läsbarheten, genom att undvika 

att barnens åldrar alltid måste preciseras. 

1.7 Kunskapssyn 

Den människosyn som denna studie utgår från är att alla människor har lika värde och rätt till 

integritet. Vi tror att alla människor lever i en kontext, att de vill bli lyssnade på och att de på ett eller 

annat sätt söker utveckling. Att undersöka olika människors berättelser bidrar till att både bekräfta 

dem och ta del av deras livsvärld. I denna studie antas ett barndomssociologiskt perspektiv, vilket 

innebär att barn ses som kompetenta aktörer vars kunskaper och åsikter är viktiga (Quennerstedt, 

Hartcourt & Sargeant, 2012). 

Vi inspireras av det hermeneutiska perspektivets allmänna tolkningslära som kan användas för 

tolkning av olika sorters empiriskt material samt för att förklara fenomen (Westlund, 2015). Den djupa 

förståelsen för ämnet ligger i fokus, vilket gör att den med fördel kan användas för barns tankar om 

framtiden. Genom hela arbetet fokuserar vi på våra respondenters utsagor och bakgrunden till dessa, 

för att skapa en samlad bild av det undersökta ämnet. Under hela processen från intervju till slutsats är 

barnens perspektiv i centrum, hela tiden med medveten metodik för att varsamt behandla deras 

berättelser och därmed kunskap. Vi tar stor hänsyn till barnens integritet, utveckling och unika person 

vilket vi menar främjar den kunskap som skapas i denna studie. 
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2. Bakgrund 

I detta kapitel beskrivs de teoretiska perspektiv och den tidigare forskning som ligger till grund för 

studien. Förutom att litteratur och forskning sökts med hjälp av bibliotek och deras databaser har 

Skolverkets hemsida
1
 och Google Scholar

2
 använts. De sökord som använts är främst: barn, små barn, 

studie- och yrkesvägledning, vägledning, karriärval, yrke och arbetsliv. För att utöka sökområdet 

användes dessutom motsvarande sökord på engelska: children, young children, career guidance and 

counselling, guidance, choice of career, occupation, working life. Förutom detta har litteratur som 

studerats tidigare under utbildningen samt tips från lärare, bibliotekarier och medstudenter använts. 

2.1 Teoretiska perspektiv 

De karriärutvecklingsteoretiska begrepp som används i arbetet presenteras i följande avsnitt. 

Begreppen är: self-concept, circumscription och images of occupations. De är valda utifrån sin 

koppling till barns förhållande till ämnet karriär, vilket är utgångspunkten för denna studie. 

2.1.1 Self-concept 

Self-concept kan översättas med ‟självkänsla‟ eller ‟självuppfattning‟ (egen övers.). Linda Gottfredson 

(2002) beskriver att begreppet handlar om vilken bild en individ har av sig själv, vilket innefattar 

förmågor, personlighet, kön, värderingar och plats i samhället. De olika delarna påverkar människor i 

olika stor utsträckning. Gottfredson (2002) menar också att det inte är säkert att en individ är 

medveten om sin självuppfattning, eller att den är uttalad, men att den styr individens handlingar trots 

allt. En individ påverkas alltså av sin självuppfattning genom livet, oavsett om den reflekterar över det 

eller inte. Donald E. Super (Savickas, 2002) förklarar också begreppet self-concept, och menar att det 

har sitt ursprung i det lilla barnets syn på sig själv som individ och objekt. Han menar att individen 

efter hand utvecklar olika self-concepts i olika livsroller vilka stärks genom självreflektion så att en 

tydligare identitet formas. De olika självbilderna stabiliseras med tiden, men de är aldrig bestående. De 

förändras ständigt genom omtolkningar i interaktion med omvärlden, under individens så kallade 

livsförlopp (life-span). Super (ibid.) sätter individen i centrum och uppmuntrar individen till att lära 

känna sig själv.  

2.1.2 Circumscription 

Circumscription kan översättas med ‟begränsningar‟ (egen övers.). Gottfredson (2002) beskriver 

circumscription som en process som handlar om att urskilja en persons self-concept och dess 

tillhörande social space, alltså ‟zon av acceptabla yrkesalternativ‟ (egen övers.). Circumscription är 

således en process som innebär att individen ska lära sig se sina egna egenskaper, placera in sig i 

social hierarki, manifestera kön och klass m.m. Circumscription är när en individ utesluter 

yrkesalternativ som kolliderar med dess självuppfattning, något som kan ske mer eller mindre 

omedvetet. Det är alltså ett resultat av jämförandet mellan self-concept och images of occupations. 

Gottfredson (2002) menar att detta är en utveckling som börjar redan i tidig ålder och som hon 

beskriver sker i fyra steg: 

                                                     
1 www.skolverket.se 

2 scholar.google.se 
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Steg 1: Orientering mot storlek och makt (3-5 år). I förskoleåldern förstår barn storlek och styrka; 

alltså skillnader mellan stor och liten, stark och svag osv. och de kan klassificera människor därefter. 

Barnen drömmer oftast om att bli prinsessor, kaniner, berg eller har liknande fantasifulla 

yrkesaspirationer när de blir stora. Redan här finns dock vissa belägg för att barn kan börja ange 

realistiska alternativ. Barnen är överlag positiva till yrken. Grunden läggs för mönster av och 

förståelse för könsroller, då de här börjar se grundläggande skillnader mellan flickor och pojkar. Detta 

kan visa sig genom att barnen tyr sig till vuxna av samma kön som dem själva eller att de gärna leker 

med andra barn av samma kön. 

Steg 2: Orientering mot könsroller (6-8 år). Barn i den här åldern har utvecklat sitt tänkande när det 

gäller tydliga distinktioner och konkretion. De tänker ofta dikotomt, alltså att allting är svart eller vitt. 

Detta gäller även i deras förståelse för könsroller där de ser skillnader i klädsel; de sorterar yrken som 

manligt eller kvinnligt m.m. Barnen känner igen fler och fler yrken och barnens perspektiv vidgas 

därmed. Yrkespreferenserna i den här åldern är förhållandevis smala och påverkas främst av 

närstående vuxna av samma kön. Det egna könet upplevs som bäst och barnen börjar redan nu avvisa 

yrkesalternativ som inte anses passa utifrån det. 

Steg 3: Orientering mot sociala värden (9-13 år). I detta åldersspann förstår barnen mer och mer av 

prestige och sociala värden, både i vuxenvärlden och bland sina egna kompisar. Frågan om yrken får 

därmed ytterligare en dimension, då de inte längre bara fokuserar på kvinnligt och manligt, utan också 

på hög och låg status. Barnen börjar nu förstå kopplingen mellan utbildning, arbete och inkomst och 

att yrkets status kan påverka hur en person uppfattas. I den här åldern utvecklas också förståelsen för 

den egna förmågan och intellektuella kapaciteten, vilket leder till att individen utesluter alternativ som 

anses för enkla eller för svåra. Redan i mellanstadieåldern läggs alltså golv och tak för vilka yrken som 

anses passa. Detta förenklar för individen på så sätt att valalternativen blir färre och då valet enklare, 

men det innebär också att man utestänger möjligheten till att hitta intressen, erfarenheter m.m. som 

skulle kunna vara till hjälp i karriärvalet. 

Steg 4: Orientering mot det inre, unika självet (14 år och äldre). När barnen nått tonåren kan de 

tolka och ta till sig komplex och abstrakt information. De börjar allt mer inrikta sig på sina egna 

personliga mål och skapar på så vis en tydligare personlighet. Gruppens betydelse avtar och vikten av 

de personliga attributen tar vid. Detta är en tid av utforskande av intressen, styrkor och möjligheter, en 

tid då både självet och självuppfattningen förändras. De unga ser nu yrkesvalet i ett ännu större 

perspektiv, till exempel utifrån vad olika arbeten faktiskt innebär och utifrån hur man ska försörja en 

familj. Yrkesvalet görs i den zon av acceptabla yrkesalternativ, social space, som formats genom 

utvecklingen. 

De första tre stegen är tydligt riktade mot att avgränsa, att välja bort alternativ, medan det fjärde 

snarare siktar på att hitta vilket alternativ som är bäst, alltså mest acceptabelt, mest omtyckt eller mest 

tillgängligt. Stadierna är inte statiska utan kan överlappa varandra (Gottfredson, 2002). I denna studie 

ligger tyngdpunkten på de två förstnämnda stegen, eftersom de är där de intervjuade barnen befinner 

sig åldersmässigt. 

2.1.3 Images of occupations 

Detta begrepp kan översättas till ‟föreställningar om yrken‟ (egen övers.). Gottfredson (2002) 

beskriver att images of occupations handlar om hur någon tänker kring ett särskilt yrke: vilken 

personlighet som passar, vilka förutsättningar som finns, vilket arbete som utförs, vad som är fördelar 

och nackdelar osv. Det rör sig alltså om stereotyper av yrken och dess utövare. Dessa bilder kopplas 
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samman under tonåren och vuxenlivet till en cognitive map of occupations, alltså en ‟kognitiv karta 

över yrken‟ (egen övers.). Det är en samlad översikt av en persons bilder och stereotyper av yrken, 

vilken utvecklas och byggs på över tid och enligt Gottfredson (ibid.) påverkar personens yrkesval. 

2.2 Tidigare forskning 

I detta avsnitt beskrivs forskningsfältet kring små barn och karriär genom att relevanta studier på 

området presenteras. Två teman framträder i studierna: kunskap och medvetenhet respektive 

genusperspektiv. 

2.2.1 Kunskap och medvetenhet 

Hartung, Porfeli och Vondracek (2004) redogör i sin artikel Child vocational development: A review 

and reconsideration för karriärutforskning, karriärmedvetenhet, yrkesmässiga förväntningar, 

yrkesmässiga intressen och karriärmogenhet hos barn. Syftet är att samla den kunskap som finns i 

ämnet genom att sammanställa tidigare forskning och på så vis öppna upp för vidare forskning. Man 

menar att forskningen om barn måste kopplas samman med forskningen om ungdomar och vuxna för 

att ge ett livsförloppsperspektiv på karriär. I denna artikel konstaterar man bland annat att barn i 3-5 

års ålder har vissa kunskaper om yrken. De börjar förstå status och de har starka attityder kring vilka 

yrken som passar dem utifrån stereotyper. Man ser även tydliga samband mellan små barn och 

begränsningar, alltså att små barn tidigt begränsar hur de tänker och resonerar kring yrken och 

arbetsliv beroende på exempelvis könstillhörighet, kunskap och erfarenheter. Dessutom ses kopplingar 

mellan självkänsla och yrkesval samt mellan prestige och social bakgrund. Sammantaget kan sägas att 

artikeln visar att små barn tidigt har åsikter och kunskap om yrken och arbetsliv samt att de redan 

tidigt börjar begränsa sig i fråga om potentiella framtida yrken utifrån sina tankar om arbetsliv. 

Watson & McMahon (2008) påtalar i sin artikel Children's Career Development: Metaphorical 

Images of Theory, Research, and Practice vikten av att studera barns upplevelse av karriär och 

karriärutveckling. Man använder sig av en metaforisk dörr för att förklara forskningsläget i ämnet, 

som man menar är eftersatt: Idag tittar världen genom nyckelhålet, men dörren behöver öppnas på vid 

gavel för att ta emot framtida forskning och nya teorier. Syftet med studien är att sätta ett större fokus 

på vikten av att involvera karriärutveckling i tidigare åldrar, genom att få framstående forskare att 

reflektera över utmaningar i ämnet. De menar att trots att man ser en tendens till ökat intresse för 

karriärutveckling i allmänhet, så ligger tyngdpunkten i forskningen fortfarande hos vuxna. Man ser 

även en avsaknad av diskussioner om barndom och barns utveckling i litteraturen som behandlar 

karriärutveckling. Watson & McMahon (ibid.) hänvisar bland annat till Schultneiss som menar att 

framtida studier om barns karriärutveckling måste kopplas till skolans läroplan och att detta kräver 

forskning på både individ- och samhällsnivå. Schultneiss trycker även på att det finns en brist på 

studier gjorda med intryck från andra discipliner som till exempel utvecklingspsykologi. Watson & 

McMahon (ibid.) ser att förebyggande arbete med att utveckla medvetenhet om karriär hos barn i 

tidiga åldrar skulle kunna stimulera akademiska prestationer. Detta genom att man då överbryggar 

gapet mellan skola och arbetsliv. Avsaknad av karriärutveckling i tidiga åldrar anses också leda till 

svårigheter att fatta karriärmässiga beslut senare i livet. 

I en studie gjord av Howard & Walsh, Conceptions of career choice and attainment: Developmental 

levels in how children think about careers (2009), lyfter man fram att trots att barn redan i 

fyraårsåldern börjar fundera på möjliga yrken, finns få studier gjorda i ämnet. I denna studie 

undersöker man barns resonemang kring karriär genom att intervjua barn i olika åldrar. Resultatet 



7 

 

visar att små barn föreställer sig en framtida karriär baserad på fantasi och associationer som 

exempelvis hjältar, förebilder och påhittade karaktärer. Howard och Walsh (ibid.) kommer fram till att 

små barn har större tendens att associera yrken med fantasi än större barn som ser till intresse, förmåga 

och önskemål. När det gäller de små barnens förståelse för arbetslivet så ser Howard och Walsh (ibid.) 

att små barn inte förstår sambandet mellan yrken och arbetsliv. De associerar helt fritt och tenderar att 

enbart kunna berätta att människor arbetar eller går till jobbet. Små barn associerar även till yrken eller 

arbetande personer de sett och kan ibland berätta att man går i skolan och/eller tränar på något för att 

sedan börja på ett jobb. De mindre barnen har svårt att koppla hur man får ett jobb med hur man 

bestämmer vad man vill arbeta med. De barn som har lite mer förståelse har tankar om hur arbete 

hänger ihop med personliga intressen och kunskap. Resultatet visar också viktiga samband mellan 

karriärutveckling och traditionell utvecklingspsykologi. 

2.2.2 Genusperspektiv 

Trice och Rush (1995) beskriver i artikeln: Sex-stereotyping in four-year-olds’ occupational 

aspirations sin intervjustudie med 68 st. fyraåringar. Syftet med studien är att se om fyraåringar väljer 

yrken som är könsstereotypa och om de kan tänka sig att ha ett yrke som är icketraditionellt för deras 

kön. Barnens yrkesaspirationer kategoriseras efter matchningsteoretikern Hollands sex olika 

personlighetstyper samt efter utbildningskrav. Man fann att pojkarnas drömyrken oftast hörde till 

områdena realistic och social, medan flickornas val kategoriserades till största del som social och 

investigative. Trice och Rush (ibid.) konstaterar att både pojkar och flickor i stor utsträckning väljer ett 

yrke stereotypt för deras kön och att båda i regel väljer bort yrken som inte anses passa dem på grund 

av deras könstillhörighet. Man fann dock att flickor har en något bredare syn än pojkar på vilka yrken 

som anses tillgängliga. 

I Children’s career development: A research review from a learning perspective redovisar Watson och 

McMahon (2004) för totalt 76 artiklar från 1971-2003 som berör barns karriärutveckling. Syftet är att 

belysa inte bara vad barn vet om karriär utan också hur de får kunskapen; ett område som man menar 

saknar tillräcklig forskning. I artikeln presenteras en mängd studier som visar att könstillhörigheten 

påverkar yrkesvalet hos små barn och främst hos pojkar. Man visar också att små barns bilder av yrken 

påverkas av media redan i femårsåldern och att förskolebarn ofta inte vet vad deras föräldrar arbetar 

med. Detta problematiseras och man ser till barnens lärande kring karriär och vikten av goda 

förebilder för att lärandet ska präglas kvalitet. Artikelförfattarna konstaterar ett behov av ett mer 

holistiskt perspektiv på ämnet barn och karriär och ett särskilt fokus på hur och vad barn lär sig kring 

detta. 

Care, Deans & Browns (2007) artikel The realism and sex type of four- to five-year-old children’s 

occupational aspirations redogör för en intervjustudie med 84 st. 4-5-åringar i Australien. Studien 

utgår från Gottfredsons teori, och då främst de första utvecklingsstegen i begränsningsprocessen. 

Studien syftar till att undersöka realism och könsroller i små barns yrkespreferenser. Arbetet utgår från 

tre hypoteser: 1) Att en majoritet av barnen skulle uttrycka realistiska yrkesaspirationer, 2) Att pojkars 

och flickors drömyrken skulle vara lika påverkade av könsroller och 3) Att om yrkesvalen påverkades 

av könsroller så skulle det snarare bero på att barnet identifierade sig med samma kön än att det stötte 

bort det andra könet. I resultatet av studien fann man att den första hypotesen stämde. 72 % av barnen 

nämnde realistiska yrken medan 11 % nämnde ett fantasiyrke. Den andra hypotesen blev däremot 

motbevisad då pojkarna visade en tydlig dragning till de typiskt manliga yrkena som brandman och 

polis, medan flickornas drömyrken var ungefär jämt fördelade mellan kvinnliga, manliga och neutrala 

yrken som till exempel sjuksköterska, läkare och journalist. Vad gäller den tredje hypotesen fann man 
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inga bevis för att det skulle vara bortstötning snarare än identifiering som orsakade yrkesvalen, även 

om man diskuterar att så kan vara fallet högre upp i åldrarna. Care, Deans och Brown (ibid.) menar att 

Gottfredsons teori är ett mycket bra ramverk för att undersöka små barn och karriär och att ämnet 

behöver beforskas mer över hela världen för att öka förståelsen för frågan i olika kontexter.  

Lee och Chou (2013) studerar barn i södra Taiwan i åldrarna 5-12 år och deras karriäraspirationer, och 

beskriver det i artikeln Behind the mask: The differences and stability of children’s career 

expectations. Syftet är att utreda barns förväntningar och utveckling i karriärfrågor och de använder en 

kvantitativ metod med Hollands erkända teori om personlighetstyper som utgångspunkt. Bland de 

yngsta barnen fann man att synliga yrken som polis och lärare var vanliga drömyrken och att det var 

stora skillnader på vad pojkar respektive flickor drömde om. Pojkarnas drömyrken kategoriserades 

som realistic, investigative och enterprising, medan flickornas drömyrken gällde kategorierna social, 

conventional och enterprising. Bland förskolebarn fann man att yrken inom social, conventional och 

enterprising var vanligare än högre upp i åldrarna. Lee och Chou (ibid.) konstaterar att förskoleåldern 

är en nyckelålder för att inleda en individs karriärvalprocess och att kön är den största faktorn för 

yrkesaspirationer bland barn i den åldern. 

2.3 Sammanfattning av bakgrund 

I detta kapitel har den teori och den forskning som ligger till grund för studien redovisats. 

De karriärutvecklingsteoretiska begrepp som presenterats är valda utifrån dess koppling till barns 

uppfattning och tankar om yrken. Begreppen är: self-concept, circumscription och images of 

occupations. Den tidigare forskningen berör också små barn och karriär och den presenterades utifrån 

de två temana kunskap och medvetenhet samt genusperspektiv. Detta är två tydliga, gemensamma drag 

i den tidigare forskningen. 

De teoretiska begreppen är tätt sammankopplade och de inbegriper olika delar av ett barns förståelse 

för karriär och hur de förändras över tid. Alla barn genomgår någon form av begränsningsprocess 

(circumscription), vilken formas av dess självuppfattning (self-concept) och dess föreställningar om 

yrken (images of occupations). Dessa begrepp är alltså användbara vid analys av barns upplevelse av 

och förståelse för karriär. De teoretiska begreppen har stort fokus på individens egen 

karriärvalsprocess medan sociala omständigheter får spela en biroll. Det kan vara problematiskt, då en 

individ formas av sin kontext, vilket påverkar hela livet och alltså även karriärval. I denna studie anses 

dock inriktningen på individen och dess upplevelse vara det centrala, vilket gör att begreppen ändå är 

användbara. 

Den tidigare forskningen består av artiklar och forskningsöversikter som handlar om barn i relation till 

karriär ur olika perspektiv. Den visar både kvalitativa och kvantitativa studier från bl.a. USA, 

Australien, Sydafrika och Taiwan. Det är de små barnens förståelse, upplevelse och utveckling i 

karriärfrågor som är i fokus, vilket ligger nära de valda teoretiska begreppen för denna studie. I 

studierna lyfts många olika fenomen som är relevanta även för denna studie. Några exempel är hur 

små barns yrkesaspirationer kopplas till fantasi, omfattningen av föräldrars påverkan på barnen samt 

hur frågan om könsroller påverkar barnen i karriärfrågor. Dessa frågor kommer att utforskas och 

användas även i denna studie vid analys av barnens utsagor. 

Även i den tidigare forskningen finns ett uttryckligt fokus på att det är individen som är i centrum. Det 

är individens önskningar, tankar och drömmar som behandlas. Bilden balanseras dock av att man i viss 

mån även diskuterar utomstående påverkansfaktorer på barnens egen karriärutveckling. Man är enig 
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om att små barn och karriär hör ihop, vilket ger en intressant grund för analysen i denna studie och 

öppnar för diskussion kring om förskoleåldern verkligen är en så avgörande ålder för karriärutveckling 

som det verkar.  

Forskningsöversikten visar att trots ämnets relevans, så är det ännu förhållandevis obeforskat och 

svenska studier lyser med sin frånvaro. Att området behöver mer forskning är tydligt utifrån de 

tidigare studierna och ett flertal efterlyser utökad och mer djupgående sådan, främst utifrån en mer 

holistisk syn på barns perspektiv på karriär (Howard & Walsh, 2009; Watson & McMahon, 2004; 

Watson & McMahon, 2008). 
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3. Metod  

I detta kapitel presenteras den valda forskningsmetoden samt en beskrivning av hur 

forskningsprocessen har gått till. Här behandlas även studiens tillförlitlighet, giltighet och etiska 

ställningstaganden. 

3.1 Strategi, metod och teknik 

Metoden som används i denna studie är kvalitativ, då det är ett flexibelt arbetssätt som visar ett djupt 

aktörsperspektiv. Forskningsverktygen utgörs av tio respondentintervjuer med barn i åldrarna 4-6 år. 

Intervjuerna var delvis strukturerade, vilket är lämpligt när det gäller små barn (Johannessen & Tufte, 

2003), och de genomfördes utifrån en intervjuguide (se bilaga 1). Frågorna var i huvudsak korta och 

enkla och kompletterades med tecknade bilder av fyra olika yrkesverksamma personer som 

diskussionsunderlag. Bilderna var verktyg för att på ett mer konkret sätt kunna hjälpa barnen att 

resonera kring karriär. Tre av bilderna valdes utifrån yrken som troligen är kända av barnen, medan 

den fjärde medvetet valdes för att den saknar en tydlig yrkesidentitet. Dessutom togs hänsyn till 

genusperspektivet vid valet av bilder.  

3.2 Genomförandesteg 

Intervjuerna i studien genomfördes på en förskola, en naturlig och trygg plats för möten med små barn. 

Den utvalda förskolan kontaktades med ett missivbrev med information om studien (se bilaga 2) för 

att undersöka möjligheten att genomföra studien där. Personalen på förskolan godkände 

genomförandet av studien, vidarebefordrade en skriftlig förfrågan till föräldrarna (se bilaga 3) och 

skötte även svarshanteringen. Intervjuerna genomfördes under tre dagar i april 2015 och efterföljdes 

av transkription.  

3.3 Urval 

Skollagen (SFS 2010:800) och läroplanen (Skolverket, 2011) beskriver vikten av studie- och 

yrkesvägledning från och med årskurs ett. Detta väcker frågor kring barns uppfattning kring yrke och 

arbetsliv innan just årskurs ett. Denna studie genomförs således med yngre barn; barn i förskola. Den 

valda ålderskategorin motiveras alltså med att barnen då är stora nog att börja förstå frågor om yrken 

och arbetsliv, men ändå för små för att omfattas av styrdokumenten gällande studie- och 

yrkesvägledning. 

Förskolan är känd av författarna sedan innan och den valdes på grund av praktisk genomförbarhet och 

med tanken att barnen genom sin relation till intervjuaren skulle få en trygg upplevelse. Förskolan är 

belägen i en mindre stad i Mellansverige, men den i sig är inte relevant då studien enbart utgår från 

barnens egna perspektiv på karriär. 

Intervjupersonerna valdes utifrån tillåtelse från målsman samt utifrån frivillighet. Principen som 

användes var strategiskt urval och så kallade typiska fall (Johannessen & Tufte, 2003), vilket innebär 

att individerna är representativa för det som ska studeras. 
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3.4 Datainsamling 

Förfrågan delades ut till föräldrarna till tolv barn. Skriftligt godkännande lämnades för tio av barnen 

och dessa tillfrågades därefter om de ville delta i en intervju. Totalt kom alla dessa tio barn att delta, 

varav nio flickor och en pojke. 

Intervjuer påverkas av den miljö där de görs (Kvale & Brinkmann, 2014) varför intervjuerna i denna 

studie genomfördes på en lugn plats, på pedagogernas kontor. Kontoret ligger i förskolans lokaler och 

används även av barnen i olika sammanhang. Miljön är alltså väl känd och trygg för barnen. Kvale och 

Brinkmann (2014) menar också att det vid intervjuer med barn är en fördel om man på något sätt kan 

leka samtidigt. Vid intervjuerna fanns därför tillgång till pennor och papper, något som alla barn valde 

att använda. 

Intervjuerna ljudinspelades för att säkerställa att ingen information gick förlorad. Ejvegård (2009) 

menar att inspelning kan hämma en respondent, men i detta fall tros fördelarna övervägt nackdelarna. 

Under intervjuerna gjordes även anteckningar för att fånga ickeverbal kommunikation, känslor, uttryck 

osv. 

3.5 Tillförlitlighet och giltighet 

För att en undersökning ska vara vetenskaplig måste informationen som samlas in vara reliabel och 

valid, alltså pålitlig och giltig (Kvale & Brinkmann, 2014). För att uppnå detta i så stor grad som 

möjligt har hänsyn tagits till egna förväntningar, eftersom det kan antas påverka resultatet. Eder och 

Fingerson (2002) påpekar vikten av att även vara medveten om maktbegreppet vid intervjuer med 

barn. Utifrån detta har intervjuarens roll uppmärksammats särskilt inför och under denna studie.  

För att denna studie ska vara tillförlitlig och giltig har det också varit viktigt att skapa förutsättningar 

för att barnens egna perspektiv ska komma fram. Studien utgår från Doverborg och Pramling (1985) 

när det gäller metodik för detta, till exempel genom att hänsyn tagits till frågetyper, kroppsspråk, 

tidpunkt för intervjuerna m.m. Dessutom genomfördes intervjuerna av den av författarna som känner 

barnen, Helena, vilket anses vara ett bra sätt att nå barnens perspektiv (ibid.). Intervjufrågorna 

anpassades till barnen och deras ålder. Frågorna diskuterades även med både medstudenter och 

förskolans personal innan intervjuerna genomfördes, med avsikten att ge ökad tillförlitlighet. 

3.6 Etiska ställningstaganden 

De etiska ställningstaganden arbetet utgår från är Vetenskapsrådets etiska riktlinjer (2011). Där nämns 

särskilt tankar om god forskningssed gällande: konfidentialitet, samtycke, hänsyn till åldern på 

deltagarna, anonymisering, kravet på information samt kravet på sekretess. Konfidentialitet uppnåddes 

bl.a. genom att inspelningarna och anteckningarna från intervjuerna förstördes efter att studien 

avslutats. Samtycket och dess innebörd av total frivillighet är en viktig aspekt som alla inblandade 

upplysts om. Åldern på respondenterna beaktades på flera sätt, till exempel genom att skriftligt 

godkännande lämnades från alla berörda föräldrar, eftersom barnen i studien är minderåriga. 

Anonymiseringen togs på stort allvar för att förhindra möjligheten att koppla barnen till deras verkliga 

sammanhang och för att säkerställa detta har de tilldelats fiktiva namn. Namnen fingerades genom att 

bytas ut mot ungefär lika vanliga namn från respektive barns födelseår enligt statistik från Statistiska 
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Centralbyrån
3
. Vad gäller information, så informerades alla föräldrar och övriga inblandade om 

studiens forskningsetiska ställningstaganden innan studien genomfördes. Detta gäller även 

respondenterna själva i den utsträckning det varit möjligt. Även sekretessen beaktades genom att stor 

hänsyn tagits till tystnadsplikten. 

3.7 Bearbetning och analys av resultatdata 

De rådata som finns i den här studien är transkriptioner och anteckningar från intervjuerna. 

Bearbetningen av transkriptionerna har genomförts med hjälp av kategorisering, vilket innebär att 

informationen görs överskådlig med hjälp av kodning och tematisering (Fejes & Thornberg, 2015; 

Kvale & Brinkmann, 2014). Anteckningarna har använts i kompletterande syfte.  

I analysarbetet söktes meningsbärande enheter som sedan lades samman till teman och kategorier. 

Analysen utgår från den tidigare forskning samt de teoretiska perspektiv som ligger till grund för 

studien. För att exemplifiera och förtydliga används citat valda utifrån dess relevans för respektive 

kategori. Slutligen har all information utvärderats och granskats för att utläsa svar på de 

forskningsfrågor som formulerats för studien. 

  

                                                     
3 www.scb.se 
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4. Resultat 

I detta kapitel redovisas undersökningens resultat. För att understryka vikten av barnens perspektiv 

redovisas alla tio intervjuerna, var för sig i åldersordning från yngst till äldst. Beskrivande ord används 

där dessa förstärker innebörden av texten och för att exemplifiera barnens utsagor används citat. Det 

har inte funnits någon ambition att citera alla barn lika mycket. I slutet av kapitlet återfinns en 

sammanfattning av vad resultatet visar. 

Bilderna som används i slutet av varje intervju är dessa: 
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4.1 Wilda 

Wilda är fyra år, men fyller fem år i höst. När hon får frågan om vad ett jobb är, beskriver hon: “Där 

kan man pussla och sånt!” Hon förklarar också att man kan jobba med bilar och att: ”Det är pappor 

och vuxna och sånt som jobbar.” Hon menar att det finns viktiga jobb, men kan inte ge något exempel. 

Wilda kan förklara sina föräldrars arbeten och att hon kan tänka sig att jobba med bilar som sin pappa. 

Dessutom berättar hon så här om sitt vuxenliv: “Då ska jag bli mamma!” och “jag vill jobba med att 

säga ifrån. Det kan man träna på.” 

När Wilda ska berätta om varför man jobbar låter det så här: 

Intervjuaren: Varför jobbar vuxna? 

Wilda: Att ... de måste och jobba. 

I: De måste jobba? 

W: Ja. 

I: Mhm. Varför då då? 

W: Att det har mycket att göra på jobbet och ... så kan man hjälpa varandra och sånt. 

I: Vad gör man om man inte jobbar då? 

W: Då får man åka till polisstationen! 

Hon har också en idé om hur man får ett jobb: “Det är nog bara att man kör bil så får man ett jobb!” 

Wilda berättar att hon tycker det är roligt att rita, leka med leksaker, att spela spel och ”måla är det 

bästa som jag vet med!” Hon tror att det kan vara roligt att ha ett jobb, att det aldrig kan vara tråkigt 

och att det allra roligaste jobbet man kan ha är att leka. 

På frågan om en flicka och en pojke kan ha samma jobb säger Wilda så här: “Jag tror det. Jag tror att 

man kan det.” Wilda får även frågan om förskollärarna har ett jobb och då svarar hon: “Jag tror att … 

de inte jobbar!”, men senare konstaterar hon att en av pedagogerna har jobb, men inte de andra. 

När den första bilden visas så säger hon: “En doktor” och pekar på stetoskopet. “Det är en sån som 

man kan lyssna på magen.” Hon förklarar att det är en pojke eftersom den har kort hår. När den andra 

bilden vänds upp säger Wilda: “Det är nog nån som reser! // Han jobbar nog med att städa.” På den 

tredje bilden säger hon: “Där titta! Och så har den en sån där, en spade” och sedan beskriver hon: 

“Jobbarkläder // Hon jobbar nog med … att … laga grönsaker och sånt.” När fjärde bilden vänds upp 

säger hon glatt: “Den bakar mumsigt.” 

4.2 Nova 

Nova fyller fem år i sommar och hon berättar så här om jobb: “Man jobbar så man får mycket pengar. 

// Man säljer mycket. Säljer leksaker, säljer mat … och säljer grejer.” Hon är osäker på om det finns 

viktiga jobb, men tror i alla fall att det är roligt att jobba. När hon berättar om sina framtidsplaner så 

säger hon: “När jag blir stor vill jag prova och va pysselverkstad med teater” och “jag vill bli en lärare. 

// Jag vill lära … fotbollslärare.” Det sistnämnda motiveras med att hon brukar spela fotboll hos 

grannen. Nova förklarar att man måste gå i skolan och bli vuxen för att bli fotbollslärare. 

Nova är mycket medveten om sina föräldrars arbeten: “Pappa jobbar kvällen på lördan. Och han 

jobbar på [företag] varje dag utom på lördan.” Hon vet alltså att pappa har två jobb. När det gäller 

mammans jobb berättar Nova att hon tidigare jobbat på en mataffär, men att hon just slutat där. Nu 

jobbar mamman på ett nytt ställe:  

“Hon jobbar nästan bredvid mitt dagis, vet du vad det heter? [Organisation].” Nova kan tänka sig att 
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ha mammas jobb, men inte pappas. Anledningen visar sig vara att pappa kör bil på jobbet och det 

konstaterar Nova att hon inte kan. Mamma pysslar på jobbet och det vill hon också göra. 

Nova tror att alla vuxna jobbar och är medveten om att pedagogerna på förskolan har jobb. Sedan 

säger Nova så här: “Om man inte jobbar, då får man inga pengar.” Nova tycker om att: “Leka mamma, 

pappa, barn eller kurragömma eller jaga eller kull eller … sånt. // Måla och pyssla … och läsa bok för 

[namn].” 

På frågan om vilket som är det roligaste jobbet man kan ha, svarar Nova: “Eh, innebandy.” Det brukar 

hon också spela hos grannen. När det gäller andra jobb man kan ha så säger hon: “Eh … Basket. // 

Man kan jobba på djurpark! Eller på djurlekpark.” Nova tror att killar och tjejer kan ha samma jobb: 

“Mm. Som på [mataffär]. Där jobbar flickor och pojkar.”  

När den första bilden vänds upp säger Nova: “Hm, en doktor. // Den har ett sånt på sig!” och pekar på 

stetoskopet. Hon förklarar att det är en pojke som jobbar på sjukhuset och: “Man gör så att patienterna 

blir friska.” När hon får se andra bilden blir hon tveksam och vill inte säga vad personen kan jobba 

med. Den tredje bilden är lättare: “En … hästperson. Som tar bort bajset. För jag har sett en sån. // Den 

rider på hästar, tvättar dem, borstar dem.” Slutligen får hon se den fjärde bilden och säger: “Eh … 

Flicka. En kock. Som lagar mat och efterrätter.” Hon förklarar var den jobbar: “På en mataffär. På 

restaurang eller café.” Nova förklarar också att man ser personens yrke på mössan samt att det är en 

flicka, men att pojkar också kan vara kockar.  

4.3 Malva 

Malva fyller också fem år i sommar. När Malva är ledig tycker hon om att göra lite olika saker: ”Eh, 

så gillar jag att baka och gå på badhuset och allting. Och se på film.” Under intervjun ritar hon på ett 

påskbrev med kycklingar och hon förklarar att en av dem arbetar som brandman. På frågan om vilka 

som kan arbeta som brandmän säger hon: ”Kycklingar … och människor. När kycklingar står upp, då 

kan de göra det.” 

När Malva ska berätta vad man kan jobba med så säger hon: “Man kan jobba allting.”, men hon är 

osäker på om alla vuxna jobbar. Hon kan beskriva sina föräldrars arbete och då säger hon bl.a. så här: 

Malva: Min mamma jobbar med stora barn. Min pappa jobbar med bara vuxna. 

Intervjuaren: Med bara vuxna? 

M: Ja de bygger och sånt. De gör tråkiga saker. 

I: Jaså? 

M: Ja de äter mat, tittar på datorn … och jobbar. 

Malva tycker alltså att det verkar tråkigt och hon har inget intresse av att jobba med samma saker: 

I: Skulle du vilja jobba med samma sak som [föräldrarna] gör när du blir stor? 

M: När jag blir stor, då ska jag jobba i djuraffär. Nej, när man passar djur, en hund, jag ska 

jobba med en hund. Mitt favoritdjur. Och passa djur. 

Malva tycker mycket om djur och kan beskriva hur man ska ta hand om dem. På frågan om man måste 

gå i skolan för att arbeta med djur så säger hon: “Neeej ... man måste bli vuxen och träna på det.” 

Malva beskriver även vad hon inte vill jobba med: “Inte bygga och inte simma. Och inte träna!” med 

förklaringen att hon inte gillar att simma under vatten.  
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Malva beskriver hur det är att jobba: ”Ja, jag tycker det är roligt. Och tråkigt.”, och på frågan om 

flickor och pojkar kan ha samma jobb svarar hon: “Jag tror det, men jag vet inte.” När det kommer till 

frågan om det finns viktiga jobb eller inte, tar hon till fantasin och svarar så här: 

M: Hm ... Magiskt äpple. Ett trollat äpple som man kan äta och bli samma och sånt. 

I: Kan man jobba som det? 

M: Nej … Man kan jobba som det, men man måste träna. Man måste baka sånna saker, det är 

jättegott, men man blir samma! Och då blir man lika hår och lika kläder och inget halsband. 

När den första bilden vänds upp säger Malva: “En pojke. Han jobbar i doktorn” och sedan förklarar 

hon att det syns på kläderna. Hon kan berätta vad personen har runt halsen: “Ja, det är en sån där man 

lyssnar på hjärtat. Man har den i öronen och lyssnar på hjärtat.” Hon beskriver att hon träffat en sådan 

person en gång, då hon fick mäta sig och leka med en boll. Den andra bilden tror Malva föreställer en 

man som ska åka någonstans. Hon beskriver hans arbetsuppgifter: 

M: Och man kan … skriva och man kan skriva i datorn eller tv:n, på iPaden eller på telefonen. 

I: Han kan göra allt möjligt alltså? 

M: Men inte bygga eller simma. 

I: Det gör han inte? 

M: Nej och inte heller bada. 

Den tredje bilden berättar Malva föreställer en tjej som är “en trädgårdsmästare”. Det ser man för att 

hon har fläta, trädgårdskläder och ett redskap. Malva är dock noga med att pojkar också kan ha uppsatt 

hår. Den fjärde bilden beskriver Malva såhär: “En bakerska! Man bakar tårtor och kakor och lagar mat 

och gör allting!” Det ser man för att “hon har bakkläder så inte man blir smutsig”. 

4.4 Ottilia 

Ottilia har nyligen fyllt fem år och hon tycker om att leka, gärna med kompisar. På frågan vad Ottilia 

är bra på svarar hon: 

Ottilia: Jag är typ bra på dansa och jag, och så är jag bra på att göra balett. 

Intervjuaren: Jaha, okej. 

O: Och bra på att hoppa. Och bra att snurra och bra att göra kullerbyttor och bra på att göra 

volter och nästan bra på allt! 

Hon förklarar vad ett jobb är med att säga att: “Det är att göra saker och lära sig // lära sig att skriva 

och lära sig att läsa i böcker.” Hon säger också att man kan jobba med att gå till jobbet. Vid frågan vad 

man gör på jobbet svarar Ottilia att “man typ grejar”. Ottilia berättar att hon känner personer som 

jobbar, till exempel: mamma, pappa, farmor, farfar och en kompis pappa. Hon berättar att hennes 

pappa “har ett jobb när han spelar” och mamma “har jobb när hon lär alla sina barn att skriva i 

förskolan”. Ottilia kan även berätta att pappa “tar kort på alla barnen”. Farmor “jobbar väl och lär 

barnen att skriva”.  

På frågan vad hon vill jobba med när hon blir stor svarar Ottilia: “Mamma har visat mig vilken skola 

jag ska vara på” och “jag har i alla fall har hittat på vad jag vill spela när jag sen, när jag har blivit stor. 

Och det är trombon!” Hon fortsätter berätta att när hon blir vuxen ska hon “börja jobba och gå i 

skolan” och förklarar klokt vart hon ska jobba: “Det måste mina föräldrar visa mig.” En dröm som 

Ottilia beskriver är: ”Jag i alla fall ska lära mina barn när jag blivit fröken, då ska jag lära dem … köra 

bilar och sånt. Och då ska jag lära dem att spela musik och sånt då … // och skriva och läsa böcker.” 
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Hon kan även tänka sig att jobba med samma sak som mamma och pappa: “Jag ska i alla fall jobba 

med musik.” Ottilia har svårare att svara på frågan om vad hon inte vill jobba med, och vad som 

verkar tråkigt: “Jag tycker det är tråkigt att … jag vet inte vad som är tråkigt // Jag vet bara att det är 

tråkigt att spela trumpet // Det är så jobbigt för att det är ... man måste blåsa.” 

Ottilia berättar att flickor och pojkar kan ha samma jobb och berättar vidare att man jobbar “för att, om 

man inte jobbar då blir faktiskt de andra fröknarna arga på den som är fröken också”. När Ottilia ska 

svara på frågan om det finns viktiga jobb berättar hon: ”ja, viktiga jobb är om man kommer i tid, när 

man har bråttom. Och så, om man har, om man kommer för sent så måste man skynda sig och komma 

dit snabbt så i superfart”. Sedan beskriver hon hur man får ett jobb: ”Ok, hur man får ett jobb. Att man 

... Det är ett jobb, om de som jobbar där, om de jobbar där och … då kanske de vill ha den som jobbar 

där och då kanske det bara finns ett jobb då och så då kanske de vill vara på det jobbet ... och då, och 

då får de bara fråga, och då fick man vara på det jobbet.” 

Den första bilden berättar Ottilia föreställer en doktor för att den har ett stetoskop runt halsen och att 

man med det kan lyssna på hjärtat. Hon säger att personen är en kille för att “han har kort hår”. Hon 

förklarar att en doktor arbetar på sjukhus. Andra bilden beskriver hon som att det är en kille med 

svarta kläder och en väska i handen. Hon tror att han på jobbet “grejar och så, kanske”. På tredje 

bilden berättar Ottilia att hon ser en person som har hästar och en “fågelskrämmare”. Sista bilden 

föreställer enligt Ottilia en kock, då hon kan se att den har kockmössa och förkläde. Hon tycker att det 

ser ut som en flicka för att hon har långt hår. Ottilia beskriver att en kock arbetar på en affär. 

4.5 Selma 

Selma har fyllt fem år under våren. På frågan om vad ett jobb är tycker Selma att det är svårt att svara 

och när det gäller vad man kan jobba med och vem som kan jobba är svaret undvikande. När hon får 

frågan om varför man har ett jobb, svarar hon: 

Selma: Därför man har bråttom alltid. 

Intervjuaren: Man har bråttom alltid. Okej. Men jobbar alla vuxna eller? 

S: Ja. 

I: Allihop? 

S: Mm. 

I: Om man inte har nåt jobb då? Vad gör man då? 

S: Då äter man inte! 

I: Då äter man inte? 

S: Men man måste äta! 

Selma berättar att man kan jobba “på dagis” och att på dagis kan fröknar jobba. Hon har svårigheter att 

beskriva vad en fröken gör på sin arbetsplats men visar med händerna hur barnen och fröknarna gör 

klappramsor under samlingarna. 

När Selma får frågan om var hon kan tänka sig att arbeta när hon blir stor säger hon: “På [namn]s 

gamla skola”. Hon kan senare berätta vad hon är bra på: 

S: … att rita. 

I: Du är bra på att rita? 

S: Ja. Mm … och, och, och på att höra med mina öron! 

I: Mm. 

S: Och ha långt och växa mitt hår och spela … och lyssna på min farfar! 

I: Och lyssna på din farfar? 
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S: Ja! 

I: Mm. Det är bra. Vilket tror du är det roligaste jobbet man kan ha? 

S: … vara ute! 

På frågan om ett jobb kan vara roligt svarar Selma: “Ja, jätteroligt!” Hon berättar också att: “Man kan 

baka på jobbet ... träna på jobbet … leka kurragömma på jobbet!” och “plocka blommor till sina 

mammor!” På frågan om pojkar och flickor kan ha samma jobb svarar hon att hon inte vet. 

När bilderna kommer fram blir intervjun tydligare för Selma. På första bilden svarar hon att det är en 

doktor som jobbar på “ett doktorsjobb” och att det är en pojke eftersom den har byxor. Bilden med 

personen i kostym beskrivs som en man som jobbar på jobbet. Selma tror att han ”kollar på dator” och 

“då brukar de få pengar!” Tredje bilden berättar Selma föreställer en kvinnlig jägare som arbetar med 

att vakta djur på “djurjobbet”. Den sista bilden beskrivs så här: 

I: Vad är det här för person? 

S: En bakperson! // Mm. Hon bakar tårtor … och muffins och ... (fniss) // 

I: Var jobbar man då då? 

S: På, på ... affären!  

4.6 Celine 

Celine fyllde fem år i början av året. Hon tycker om att leka med sin katt, med olika sorters dockor och 

att se på film. Men inte för mycket, för: “Då blir det fyrkant på ögonen.” När Celine får frågan om vad 

ett jobb är blir hon tveksam och svarar att hon inte vet, men att hon hört talas om det. Hon vet att 

pappa har ett jobb och hon beskriver det så här: 

Celine: Han jobbar med hans vänner med hans musik. // 

Intervjuaren: Vad gör han när han jobbar med musik då? 

C: Då ska han trumma med hans trummor och hans vänner ska göra instrument och sjunga. // Så 

alla vuxna ska bli glada av musik. 

Om mammas jobb säger Celine så här: “Hon har ett bokjobb” och hon beskriver att där kan man köpa 

böcker och leka med leksaker. När Celine ska beskriva vad hon vill jobba med när hon blir stor så 

säger hon: 

C: Eh, när mammas jobb. Då blir jag vuxen som henne. Då ska jag fortsätta att köpa böcker. 

I: Så du vill jobba på samma ställe som mamma? 

C: Ja. Och pappa med. 

Hon kan även tänka sig att jobba på förskolan. För att få de jobben tror Celine att man ska titta på när 

pappa spelar, att man kan köpa böcker och att man måste gå i skolan.  

På frågan om det finns viktiga jobb svarar hon positivt, men byter sedan ämne och berättar om när hon 

och hennes pappa var och fiskade. Celine berättar att hon tänker sig att det är alltid är roligt att jobba. 

De allra roligaste jobben man kan ha är mammas och pappas. Sedan konstaterar hon att lillebror inte 

har något jobb. Celine berättar om att hon tycker om att besöka badhuset och att där kan man också 

jobba. När hon får frågan om pojkar och flickor kan ha samma jobb så svarar hon ja. 

När den första bilden vänds upp är Celine först mycket tveksam. Hon konstaterar att det är en pojke 

och efter lite funderande säger hon: “Det är faktiskt, det är faktiskt en doktor!” Tveksamheten får sin 

förklaring när hon sedan säger: “Men doktorn, de är faktiskt tjejer.” Den andra bilden bemöts också 
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med tveksamhet. Hon beskriver klädseln, väskan och säger: “Det är han som kan jobba.” Även den 

tredje bilden möts med tvivel innan hon säger: “Han har kepsen, mössan. Så har han jacka och stövlar. 

Jag tror att det där är bonden.” Hon förklarar att bonden är en tjej som matar djuren. Den fjärde och 

sista bilden bemöts också med tvekan. Hon beskriver klädseln och tårtan och associerar till sin 

födelsedag. Hon kommer fram till att personen jobbar på en affär med att baka tårtor och laga mat. 

4.7 Joline 

Joline fyllde också fem år i början av året. På frågan vad ett jobb är berättar hon: 

Joline: Ja, det är ett ... Typ om man är en lärare. Då kan man gå, ja, då går man till en skola där 

det är vuxna och det kan vara ... Mellanvuxna. Då kan man jobba med dem. 

Intervjuaren: Ja, just det. Vad gör man då då, när man jobbar med dem? 

J: Då sitter man och då ska det vara tyst. 

På frågan om det finns viktiga jobb svarar hon: “Vissa kan ju vara det. Jag vet inte om det finns det, 

men det kan det. Man vet ju aldrig.” När frågan om vad hon kan tänka sig att arbeta med när hon blir 

stor lyfts, svarar hon kavat att “ja balett e en sak. Gymnastik med. Och att rida // Det är svårt att välja 

… Ingenting. Allt är lika bra.” Hon berättar hur man gör när man dansar balett och förklarar 

fantasifullt att det finns luftbalett och vattenbalett. Vidare berättar Joline om att hon är bra på ridning 

och balett och hon svarar genomtänkt att hon är bra på att hjälpa till. 

När Joline får frågan om varför man jobbar svarar hon: 

J: För att tjäna pengar, för att ... tjäna pengar. 

I: Tjäna pengar? 

J: Mm. 

I: Okej. Varför behöver man pengar då? 

J: An... Annars kan man inte köpa mat. Annars kan man inte köpa bra saker. 

I: Mm. Så det är bra att man jobbar? 

J: Mm. 

Joline svarar på frågan om alla vuxna jobbar: “En del jobbar inte, men de flesta tror jag jobbar.” Hon 

berättar att hennes föräldrar är lärare och förskollärare och att de tar hand om stora och små barn. 

Sedan förklarar Joline att hennes mamma är mammaledig: “Mamma hon är hemma för att hon måste 

passa [namn]!” 

Kloka tankar om hur det skulle kunna vara att arbeta uttalas: “Det vet jag inte riktigt för jag har aldrig 

varit på jobb.” Joline tror ett arbete är tråkigt: “Jag tycker, jag tycker att det ser ganska tråkigt ut”, tills 

hon kommer på att det skulle vara roligt att arbeta med balett eller kanske gymnastik. Joline tror att 

man går i skola för att bli bra på det man vill göra. 

När frågan om pojkar och flickor kan ha samma jobb svarar Joline direkt: 

J: Ja! // Fast i min balettskola, där är det bara tjejer! 

I: Jaså. Vad tycker du om det då? 

J: Jag tycker att det är lite synd, att det inte är några pojkar med. 

I slutet av intervjun visas de fyra bilderna en i taget: 

I: Vem, eller vad är det här för person? 

J: Doktor. 
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I: Doktor? 

J: Mm. 

I: Okej. Hur ser man att det är en doktor? 

J: Han har stetoskop. 

I: Stetoskop ja, det där som man har runt halsen. Vad har man en sån till då? 

J: Att lyssna på folks hjärta. 

På frågan om det är en pojke eller flicka svarar Joline: 

J: Pojke. 

I: Pojke. Ok. Hur ser man det då? 

J: Man kan ju inte vara helt säker ... 

I: Nej, just det. 

J: För pojkar kan se ut som flickor. Och flickor kan se ut som pojkar. 

Nästa bild, som föreställer personen i kostym, har Joline inte så mycket att säga om: “det är svårt” och 

hon vill gå vidare till nästa bild. Den säger Joline föreställer en ryttare för att personen har ett redskap: 

“Det är sån som man tar hästarnas bajs med”, och att det är en tjej för att hon har långt hår. På sista 

bilden ser Joline en bagare som jobbar i ett bageri, eftersom den har bagarmössa och förkläde. 

4.8 Greta 

Greta kommer att fylla sex år i slutet av året och börjar således skolan till hösten. När hon ombeds 

berätta om jobb, lyder samtalet så här: 

Greta: Det är ... Pappa jobbar på [företag]. 

Intervjuaren: På [företag] ja ... 

G: Och mamma jobbar på ... Mamma jobbar på biblioteket. 

I: Hm. Vad gör de på jobbet då? 

G: Pappa arbetar med en robot. Ingen sån där robot som bara (gör ett ljud), utan en, ingen sån 

... // Å, mamma, mamma, mamma hjälper till och … mamma är på kassan och väx och … och 

beta… betalar allting som man vill ... som man vill låna på biblioteket. 

I: Jaha ... 

G: Mamma betalar allt det. // 

I: När du blir stor då. Och vuxen. Vad skulle du vilja jobba med? 

G: Hmm. Jag skulle vilja jobba här! 

I: Här? På [förskolan]? 

G: Hmm. Och på Hästis. // 

I: Finns det någonting du inte vill jobba med då … när du blir stor? 

G: Eh … mm … Jag vill inte jobba med … Jag vill inte jobba med att laga saker. 

I: Laga saker? 

G: Det vill jag inte jobba med. 

I: Ok, vad är det för jobb där man lagar saker då? 

G: Som [namn] gör. 

I: Ja, just det. Som är vaktmästare här. 

G: Ja. 

I: Ja. Det vill du inte göra? 

G: Nej. Jag vill jobba med biblioteket och [pappans företag] i alla fall. 

Greta berättar sedan mer om pappans arbete och att han haft olika arbeten som hon känner till. Sedan 

fortsätter samtalet: 
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I: Varför tror du att man jobbar då? 

G: För att … Först så går man ju på förskolan ... Och sen på skolan. Och sen när man blir vuxen 

... om man inte jobbar då ... då så ... då, då så kan man. Då så kan inte vuxna göra nåt. // Det är 

därför man har ett jobb med. // 

I: Men vad händer om man inte får något jobb då? // 

G: Då så kommer man att säga ... // Då så kommer den ena vuxna att säga så här: ‘Varför har du 

inget jobb?’ ‘För jag vet inte vad jag ska jobba med’. Så kan man säga då. // För att man inte vet 

vad man ska jobba … // Då kan man fråga vart nån annan jobbar, så kan man se om man ... 

Vilken man tycker är bäst. 

Greta berättar om sina intressen; att hon tycker om att måla och gå på ridlektioner. Hon förklarar 

uttömmande hur man gör när man rider. Hon berättar även om att hon är bra på att göra kullerbyttor. 

Greta tror att en pojke och en flicka kan ha samma jobb och hon kan tänka sig att arbeta på en 

arbetsplats där det är mycket pojkar: “Ja, på pappas jobb är det ju mycket pojkar.” På frågan om hon 

tror det kan vara kul att jobba svarar hon klokt: “Det får jag se när jag blir vuxen!” 

Till sist visas bilderna som Greta ombeds att ta ställning till. På den första säger hon: 

G: En doktor. // 

I: Kan du berätta för mig varför du tror att det är en doktor? Hur ser man liksom att det är en 

doktor? 

G: Att den har doktorssaker? // Det här är ett teleskop. Det lyssnar man på hjärtat på. Det vet 

jag. 

Greta berättar att det är en pojke: “För att den har pojkhår!” När hon får se nästa bild säger hon: “En 

gubbe som ska resa … // Jag tror att han jobbar på Kolmården så att han måste resa. Kolmården är ju 

jättelångt bort!” Greta berättar om den näst sista bilden att den föreställer en bonde åt en häst som ska 

mockas och att det är en tjej då den har flätor. På sista bilden ser Greta att det är en kock och hon 

förklarar vad en kock gör på jobbet. På frågan om vilket av de nämnda yrkena hon kan tänka sig att 

arbeta med svarar hon: “Alla!” 

4.9 Polly 

Polly fyllde sex år i början av året och börjar också skolan till hösten. När hon är ledig tycker hon om 

att åka till Leklandet där det finns ett bollhav och man kan köpa glass. När Polly får frågan om hon 

känner någon som arbetar, så blir hon först lite tveksam. Hon berättar sedan att mormor jobbar på 

förskola, men Polly vet inte med vad. När Polly blir stor vill hon arbeta på hunddagis och ta hand om 

hundar. Ett jobb som hon inte skulle vilja ha är polis. Hon beskriver vad en polis gör: “Man ska fånga 

tjuvar och följa efter tjuvar, för att ta tillbaka nåt.” 

På frågan varför man jobbar svarar Polly: 

Polly: Kanske för att få pengar … 

Intervjuaren: För att få pengar. Mm. Så kan det nog vara ... 

P: Eller så måste man jobba. Fast jag vill inte att pappa eller mamma ska jobba nån gång. 

I: Ja, vad tycker du de ska göra istället då? 

P: Jag vill bara att de ska jobba när jag går på skolan. 

Polly tror att det är kul att jobba och förklarar glatt att hon älskar djur och “kanske kommer jobba på 

en bondgård”. Hon kan även berätta vad man gör på en bondgård. Men mest av allt förklarar Polly att 

det är på hunddagis som hon vill jobba eftersom hon älskar hundar.  
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Hon berättar även utförligt om hundar: 

I: Man kanske får ta den med till veterinären? // 

P: Ja, fast jag vill inte det. 

I: Det kanske är jobbigt när hundarna är sjuka? 

P: Nej, man måste hjälpa djuren som är sjuka. Fast jag ... Om man ska titta ... Om man ska skära 

upp magen och titta i magen. Det tycker jag inte om. Nåt kan va läskigt Och nåt kan va äckligt. 

Polly vet inte om alla vuxna jobbar: “Nej ... Kanske inte ... Jag tror inte det, eller så gör de det.” Fast 

hon tror att man kanske måste jobba. Hon funderar även på om det alltid är tråkigt att jobba, men 

kommer fram till att om man jobbar med hundar kan det vara roligt. Hon skiljer på vanliga jobb, 

sådana som mamma och pappa har, som man måste göra, och att arbeta som till exempel brandman. 

Polly är osäker på om en kille och en tjej kan ha samma jobb. 

När det blir dags att visa de fyra bilderna på olika personen blir Polly särskilt engagerad. På första 

bilden svarar hon att hon ser “en doktor eller en veterinär eller nåt” eftersom personen har ett stetoskop 

runt halsen, med vilket man lyssnar på hjärtat. Hon tror att det kan vara en kille då den har kort hår, 

men också baserat på personens ansikte. På bilden med personen i kostym svarar Polly att det är en 

kille och att han: “Jobbar på ett museum kanske”, sedan vill hon gå vidare till nästa bild. Här ser hon 

genast att det är en person som jobbar på en bondgård, men tvekar ändå med sitt svar. Hon säger att 

det är en tjej och pekar på håret och förklarar vad man arbetar med på en bondgård. Personen på sista 

bilden beskriver Polly som en kock främst på grund av kläderna. Hon berättar efter lite tveksamhet 

vad kocken lagar, vilket är: “Kanske muffinsar ... och kladdkaka … och spaghetti och köttfärssås … 

Och pannkakor! Och våfflor!” 

4.10 Aron 

Aron fyllde sex år i början av året och även han börjar alltså skolan till hösten. Han berättar att han 

tycker om ”att cykla. Men min cykel är för liten för mig”. När Aron ska beskriva vad man gör på ett 

jobb säger han så här: “Hm, bygger grejer, byter som man byter med bilar, bygga bilar, bygga 

motorcyklar. Man kan jobba med motorcyklar och bilar och allt det där.” Han fortsätter med att 

förklara vad han vill jobba med: “Mm … Jobba med motorcyklar. Det är min favoritgrej. Och 

rallybilar. // Man sätter motorn och bygger motorn och man säljer motorcyklarna och lite sånt.” Aron 

tror inte att det finns jobb som är viktiga. Han beskriver anledningen till varför man jobbar så här: 

“För att få pengar så att man får mat! ... Mat är viktigt. Det är därför de säljer mat. Eller så ... sår man 

nåt. Man får lite grejer och lägger i marken och vattnar och så får man tomater och paprika.” Om man 

inte har något jobb så gör man så här: “Sitter hemma och gör det hära. Och gör nåt med barna och … 

om man har barn. Inte alla har barn. Jag vet inte.” Han funderar på om man kan stjäla pengar om man 

inte jobbar. När det gäller vad Aron ska arbeta med som vuxen berättar han: “För mig skulle det vara 

motorcyklar.” 

Aron förklarar att hans mamma jobbar med matematik och att fler i hans familj, bl.a. farmor, också 

jobbar med det. Han kan även förklara lite om sin pappas jobb. Aron tycker inte att det verkar roligt att 

jobba, men att det nog kan vara roligt om man får jobba med motorcyklar. 

Intervjuaren: Måste man gå i skolan för att jobba med motorcyklar tror du? 

Aron: Skolan? 

I: Måste man lära sig något, gå i utbildning? 

A: Utbildning, vad är det? 
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I: Det är liksom när man går på universitetet eller … 

A: (avbryter) Nej, man behöver inte göra det! Man behöver bara åka till en motorcykelskola där 

man lär sig om motorcyklar. 

Aron berättar att han är övertygad om att en tjej och en kille kan jobba med samma sak. Han säger 

också att det är vuxna eller tonåringar som jobbar. 

När första bilden vänds upp säger Aron direkt: “Sjuksköterska!” och pekar på stetoskopet. Han 

konstaterar att: ”Alla här, doktorer och sånt har blåa kläder” och att det är en: “Kille. Det kan man 

verkligen se!” Aron har träffat en sjuksköterska en gång: ”När jag bröt den hära! (viftar med höger 

arm) Den här dumma armen!” När Aron får se nästa bild blir han tveksam och vill inte svara på vad 

den kan jobba med. Den tredje bilden är lättare: “Han jobbar på bondgården! // Man jobbar med korna 

och hästarna, fåren, grisarna. // Man ska ta bort bajset åt hästarna och korna!” Han säger att det är en 

tjej. Den sista bilden bemöts med kommentaren: “Det är en kock! För att han har hatten och den dära 

tårtan!” Det är en tjej, för att hon har långt hår, men Aron säger också: “Fast pojkar kan också ha långt 

hår.” 

4.11 Sammanfattning av resultat 

Resultatet i denna studie presenteras utifrån de tio intervjuerna var för sig i åldersordning. Tanken är 

att skapa en genuin och heltäckande resultatdel för att ge en så rättvis bild som möjligt av 

respondenterna och deras utsagor. Resultatet visar att alla barnen på något sätt kan förklara vad ett 

jobb är och vad man gör på ett jobb. De kan ge flera exempel på yrken och flera kan även beskriva 

detaljerat vad ett yrke kan innebära. Barnen associerar jobb med sina föräldrar eller andra vuxna. 

Frågan om det finns viktiga jobb verkade flera av barnen uppleva som svår och flera av dem ger 

undvikande svar. De barn som svarar är försiktigt positiva. När det gäller frågan huruvida flickor och 

pojkar kan ha samma jobb är majoriteten av barnen positiva och några kan till och med ge exempel på 

arbetsplatser där både kvinnor och män arbetar. Barnen verkar överlag förvånade över frågan, 

eftersom de verkar se det som något självklart. 

Orsakerna till varför man jobbar beskrivs av de flesta i termer av pengar, mat och måsten. Flera av 

barnen menar att man måste arbeta för att tjäna pengar, för att i sin tur kunna köpa mat. Om man inte 

arbetar så kan det få konsekvenser och barnen beskriver flera olika scenarion. Ett exempel är att man 

kan hamna i fängelse om man inte jobbar. 

Hur man får ett jobb kopplas till utbildning, men också till processen att skaffa en anställning. Flera av 

barnen är dock osäkra och tvekande på denna punkt. Vidare tror de flesta av barnen att det är roligt att 

jobba och alla kan på något sätt beskriva vad de själva vill jobba med. Flera av dem har många förslag 

och kan beskriva endera arbetsplats, arbetsuppgifter eller både och.  

När det gäller bilderna som visas är barnen mycket positiva och relativt samstämmiga. Sjuksköterskan 

beskrivs som en doktor som är en pojke. Personen i kostym är en pojke men ingen är säker på vad den 

kan ha för jobb, så barnen gissar vilt på allt från städning till museum. Bonden är flicka och arbetar 

med djur och bagaren är en flicka som är kock eller en bagare som lagar mat och bakar. Personernas 

könstillhörighet verkar anses som en oviktig fråga; flera av barnen visar på stor förståelse för att könet 

inte spelar någon roll. 

Utifrån dessa resultat följer nedan en analys. Den behandlar karaktäristiska delar ur barnens berättelser 

med fokus på karriär och sätter in dem i ett större sammanhang. 
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5. Analys 

I detta kapitel analyseras studiens resultat utifrån den valda teoretiska utgångspunkten samt utifrån 

tidigare forskning. Analysen presenteras genom de tre temana: arbetet, arbetarna och aspirationerna, 

vilka har tre underkategorier vardera. 

5.1 Arbetet 

I barnens berättelser framkommer många aspekter på arbete och deras förståelse för det. De kan till 

exempel berätta vad ett jobb är, hur man får ett jobb och hur det är att arbeta. Detta analyseras här 

samlat i temat arbetet. 

5.1.1 Vad ett jobb är 

Alla tio respondenter i denna studie kan på något sätt beskriva vad ett jobb är. Nova berättar: “Man 

säljer mycket. Säljer leksaker, säljer mat … och säljer grejer” och Ottilia säger: “Det är att göra saker 

och lära sig. // Man typ grejar!” Nova associerar ett jobb till någon form av butik medan Ottilia 

kopplar jobb till skolans värld. Hartung, Porfeli och Vondracek (2004) konstaterar att 

karriärmedvetenhet tar sin början mycket tidigt och att barn i tre till fem års ålder har grundläggande 

kunskaper om yrken. Dessa kunskaper sägs ha sitt ursprung i stereotyper och för barnen synliga yrken, 

som till exempel olika affärsverksamheter. Detta stämmer bra överens med resultatet från den här 

studien där barnen visar att de vet en del om arbetslivet. Något annat som också formar små barns 

förståelse för yrken är yrkesarbetande personer i barnets närhet (Howard & Walsh, 2009; Lee & Chou, 

2013). Ottilia är ett exempel på detta då hon associerar jobb med skola och där hon senare under 

intervjun avslöjar att båda föräldrarna arbetar. Även Novas bild av arbete kan vara påverkat av att 

hennes mamma tidigare arbetat i en mataffär. 

I slutet av varje intervju, när bilderna visas, kan alla barnen på något sätt förklara vilket yrke det gäller 

och vad det innebär. Detta gäller dock inte bilden med den kostymklädda personen då alla blir osäkra 

när den bilden visas. Personen har inget tydligt yrke, varför det är troligt att tanken om att barn känner 

igen synliga yrken stämmer (Hartung, Porfeli & Vondracek, 2004). 

När barnen ombeds nämna yrken kan de ge många förslag. De nämner till exempel brandman, domare, 

djurpark, veterinär, fröken, lärare, bilar, bygga motorcyklar, musik, basket och innebandy. Flera av 

dem kan dessutom beskriva vad yrkena innebär, som Polly när hon beskriver vad som händer om en 

hund blir sjuk: 

I: Man kanske får ta den med till veterinären? // 

P: Ja, fast jag vill inte det. 

I: Det kanske är jobbigt när hundarna är sjuka? 

P: Nej, man måste hjälpa djuren som är sjuka. Fast jag ... Om man ska titta ... Om man ska skära 

upp magen och titta i magen. Det tycker jag inte om. Nåt kan va läskigt och nåt kan va äckligt. 

Polly är alltså medveten om att veterinären ibland opererar djur, vilket hon inte tycker verkar vara 

trevligt. Sett till Gottfredsons begrepp images of occupations är det då tydligt att Polly har en bild av 

hur det är att arbeta som veterinär, en bild som formats av hennes erfarenheter. Kanske känner hon en 

veterinär, kanske har hon besökt en någon gång eller kanske har hon sett en veterinär i något  
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tv-program. Barn lär sig om arbetslivet på många olika sätt och massmedia är oftast den främsta källan 

till barns kunskaper om karriär (Hartung, Porfeli & Vondracek, 2004; Watson & McMahon, 2004). 

Oavsett hur kunskapen formats, så har i alla fall Pollys föreställning av veterinärsyrket skapats och 

enligt Gottfredson (2002) kommer den att fortsätta formas och påverka henne genom livet. 

5.1.2 Hur man får ett jobb 

När det handlar om hur man får ett jobb och hur utbildning kopplas till yrke så har barnen lite olika 

tankar. Sex av barnen berättar om att man på olika sätt måste gå i skolan för att få jobb. Aron förklarar 

till exempel hur det fungerar om man vill jobba med motorcyklar: 

I: Måste man gå i skolan för att jobba med motorcyklar tror du? 

A: Skolan? 

I: Måste man lära sig något, gå i utbildning? 

A: Utbildning, vad är det? 

I: Det är liksom när man går på universitetet eller … 

A: (avbryter) Nej, man behöver inte göra det! 

I: Inte det? 

A: Man behöver bara åka till en motorcykelskola där man lär sig om motorcyklar. 

Aron menar alltså att man inte måste gå på universitetet, men att det finns en annan sorts skola som är 

relevant. Han visar en tydlig koppling mellan utbildning och yrke. Detta stämmer överens med 

Howard och Walsh (2009) som i sin studie kommit fram till att små barn kan koppla att man går i 

skolan och kanske behöver träna på något för att senare kunna få ett arbete. Enligt teorin om 

circumscription (Gottfredson, 2002) kommer förståelsen för sambandet mellan utbildning och yrke 

först i åldern 9-13 år. Det skulle i så fall kunna innebära att Aron har insikter som är ovanliga för en 

sexåring, men det beror på vilken grad av förståelse som avses.  

Två av barnen berättar om processen att få ett jobb, hur man gör och vem man ska fråga. Ett av dem är 

Greta, som säger: “Då kan man fråga vart nån annan jobbar, så kan man se om man … Vilken man 

tycker är bäst.” Hon verkar mena att man kan fråga en arbetsplats om lediga jobb. När de resterande 

två barnen ska beskriva hur man får ett jobb fokuserar de på andra saker, som att vara vuxen med allt 

vad det innebär. Wilda tror så här: “Det är nog bara att man kör bil så får man ett jobb!” Wilda 

exemplifierar hur barnen kopplar arbete med vuxenvärlden och således även hur man får ett jobb med 

att man måste vara vuxen.  

Howard och Walsh (2009) menar att små barns begränsade kognitiva förmåga innebär att de har svårt, 

eller rent av omöjligt, att se förklaringen till hur man får ett jobb. Barnen i den här studien visar 

visserligen på olika grader av förståelse och insikt i frågan, men alla är medvetna om olika aspekter 

kring att få ett jobb. Resultatet från denna studie går alltså emot Howard och Walsh (2009), eftersom 

de menar att små barn inte har någon förståelse alls för hur man får ett jobb, medan barnen i den här 

studien kan ge flera exempel på att utbildning kopplas till yrke, vem man frågar för att få ett jobb osv. 

I barnens resonemang finns även kopplingar till self-concept där deras självuppfattning bland annat 

innefattar deras position i samhället. Wilda visar exempel på att barnen har förståelse för att de är just 

barn och inte vuxna, vilket är vanligt förekommande i förskoleåldern, 3-5 år, enligt Gottfredson 

(2002). 
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5.1.3 Hur det är att arbeta 

Barnen delger sina tankar kring hur det är att jobba, om det är tråkigt eller roligt, och det visar sig att 

åsikterna går något isär. Ett barns åsikter kring om ett jobb är roligt eller tråkigt antas ha flera orsaker, 

till exempel hur man pratar om arbete hemma, vilka arbetsuppgifter barnet associerar med jobb och 

hur det känner inför det (Hartung, Porfeli och Vondracek, 2004). Hur barnet känner inför ett specifikt 

yrke beror på dess images of occupations (Gottfredson, 2002), alltså vilka föreställningar som barnet 

har om yrket. 

Fyra av barnen tror att det bara är roligt att jobba, Selma säger: “Ja, jätteroligt!” Ytterligare fyra tror 

att det kan vara både och. Malva säger: “Ja, jag tycker det är roligt. Och tråkigt.” De två resterande 

barnen tror att det är tråkigt att jobba. Joline säger: “Jag tycker, jag tycker att det ser ganska tråkigt 

ut.” När samtalet fortsätter kring Jolines olika drömjobb, så berättar hon dock att hon tror att de kan 

vara roliga. På en direkt fråga visar det sig alltså att Joline kan se att det finns roliga jobb. Hon blir här 

exempel på hur ett arbete kan upplevas i ett större perspektiv och hur det kan kopplas till en persons 

self-concept. Vad man tycker är roligt och vilka värderingar man har formar självbilden och 

självbilden påverkar i sin tur hur man upplever ett jobb. Alla de tio barnens känslor inför arbete antas 

spegla bl.a. hur man pratar om arbete hemma och på så sätt vilka associationer barnen har till arbete. 

Detta i enlighet med både Hartung, Porfeli och Vondracek (2004) och Gottfredson (2002). 

Ett av barnen, Greta, visar ytterligare ett perspektiv i frågan hur det är att arbeta. Hon konstaterar 

förnuftigt: “Det får jag se när jag blir vuxen!” Hon förstår således att hon är ett barn och inte varken 

kan eller behöver veta hur det är att jobba. Greta visar prov på insikt om sin egen kapacitet som 

närmast passar in i det tredje steget i begränsningsprocessen circumscription. Detta trots att det steget 

ligger flera år framåt i tiden sett till Gottfredsons teori (Gottfredson, 2002), även om stegen i teorin 

kan överlappa varandra något.  

5.2 Arbetarna 

Det andra temat är arbetarna. Här ryms barnens berättelser om vilka de tror kan ha ett jobb. Analysen 

utgår från de delar i berättelserna som berör vilka som arbetar, genusperspektiv och anledningar till 

varför man jobbar eller inte jobbar.  

5.2.1 Vilka som arbetar 

På frågan om vilka som arbetar visar det sig att alla barnen kopplar arbete till vuxna i allmänhet och 

föräldrar i synnerhet. Även far- och morföräldrar nämns av tre av barnen som arbetande och Aron 

förklarar dessutom att även tonåringar kan arbeta.  

Hartung, Porfeli och Vondracek (2004) visar i sin studie att små barns karriärmedvetenhet först 

baseras på vad deras pappa arbetar med och till att från ca fem års ålder övergår till att grunda sig på 

mammans arbete. I denna studie kan man till exempel se Wilda, fyra och ett halvt år gammal, som 

berättar att: ”Det är pappor och vuxna och sånt som jobbar” medan Nova, snart fem år, förknippar 

arbete med mamman, som istället beskriver mammans arbetsuppgifter för att förklara vad ett jobb är. 

Studierna överensstämmer därmed med varandra; att barnens fokus skiftar från pappan till mamman. 

Å andra sidan kan Wildas uttalande också förklaras med att hon vet att hennes mamma inte jobbar, 

vilket gör det naturligt för henne att koppla arbete till sin pappa. Dessutom är det så att Nova förklarar 

vad arbete är utifrån mammans jobb, men hon är också mycket medveten om pappans arbete och 

uppgifter. Resultaten från studierna kan alltså även tolkas som motsägande. 
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Alla barnen är medvetna om föräldrarnas arbetssituation och åtta av tio kan förklara vad föräldrarna 

arbetar med. Greta säger så här: “Pappa jobbar på [företag] // och mamma jobbar på biblioteket. // 

Pappa arbetar med en robot. // Mamma är i kassan och betalar allting som man vill låna på 

biblioteket.” Greta är alltså medveten om både var föräldrarna arbetar och vad de gör där. Hon 

beskriver även att pappan har bytt jobb samt förklarar var han arbetade förut. Ytterligare ett exempel 

på att barnen vet vad föräldrarna jobbar med är Malva som berättar så här: 

M: Min mamma jobbar med stora barn. Min pappa jobbar med bara vuxna. 

I: Med bara vuxna? 

M: Ja de bygger och sånt. De gör tråkiga saker. 

I: Jaså? 

M: Ja de äter mat, tittar på datorn … och jobbar. 

Malva visar alltså på förståelse för både mammas och pappas jobb och arbetsuppgifter. Polly däremot 

vet att mamma jobbar, men kan inte förklara vad jobbet innebär: 

I: Vet du vad hon gör på jobbet då? 

P: Nej. 

I den här studien kan alltså alla barn i någon mån beskriva något om föräldrarnas arbetssituation och 

nästan alla kan förklara vad föräldrarna arbetar med. Barnen visar tecken på stor medvetenhet i ämnet. 

Även Lee och Chou (2013) konstaterar att små barn är medvetna om föräldrarnas yrken, vilket alltså 

stämmer med denna studie.  

Resultaten i denna studie kan sättas i jämförelse med Care, Deans och Brown (2007) som visar att i 

deras undersökning kunde ca 50 % av barnen beskriva sin pappas jobb och ca 40 % kunde beskriva sin 

mammas jobb. Dessa resultat är alltså betydligt lägre än i denna studie. Resultaten från denna studie 

kan även jämföras med Watson och McMahon (2004) som berättar om att förskolebarn oftast inte vet 

vad deras föräldrar arbetar med, då den kunskapen kommer först senare. Detta korrelerar alltså inte 

alls med denna studie. 

Det är tydligt i den här studien att barnen förstår att det är vuxna som arbetar. Detta förklaras av 

Gottfredson (2002) genom att barnen orienterar sig mot storlek och makt utifrån första stadiet i 

circumscription och således ser skillnaden mellan vuxna och barn. Den förståelsen som barnen visar 

för föräldrarnas yrken påverkar deras images of occupations. Detta ses till exempel i Malvas uttalande 

om att pappans jobb är tråkigt. 

Malva beskriver även andra som hon tror kan arbeta och tar till fantasin. Hon säger såhär om vilka hon 

tror kan arbeta som brandmän: ”Kycklingar … och människor. När kycklingar står upp, då kan de göra 

det.” Howard och Walsh (2009) kommer i sin studie fram till att det finns ett samband mellan barns 

utvecklingsnivå och deras sätt att resonera kring yrken. De ser att ju lägre utvecklingsnivå ett barn har, 

desto större är chansen att barnet använder sig av egna fantasier för att beskriva yrken och vem som 

arbetar. Att små barn kopplar karriär med fantasi är en vanlig uppfattning (Care, Deans & Brown, 

2007; Gottfredson, 2002; Watson & McMahon, 2004). I den här studien är det dock enbart Malva som 

vid ett fåtal tillfällen associerar karriär med fantasi. Detta sammankopplas dock inte till någon lägre 

utvecklingsnivå, som Howard och Walsh (2009), utan till att hon under intervjun målar ett påskbrev 

som föreställer en kyckling, vilket stimulerar hennes fantasi. 
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5.2.2 Flickor och pojkar 

Alla barnen tillfrågas om flickor och pojkar kan ha samma jobb och alla är då mestadels positiva. Sju 

barn svarar tydligt positivt. Ett exempel på det är Nova som säger: “Mm. Som på [mataffär]. Där 

jobbar flickor och pojkar.” Hon visar alltså att det för henne är naturligt att flickor och pojkar arbetar 

med samma saker. De övriga tre barnen är lite mer tveksamma, men ändå mest positiva. Malva säger: 

“Jag tror det, men jag vet inte.” 

Enligt teorin om circumscription (Gottfredson, 2002) läggs den grundläggande förståelsen för 

könsroller redan i 3-5 års ålder. Den utvecklas sedan i 6-8 års ålder, då barnen bl.a. sägs ha ett 

dikotomt tänkande kring könsroller. Detta är dock inte tydligt bland barnen i denna studie då flera av 

barnen visar på mer nyanserade perspektiv. Nova har till exempel inte ens fyllt fem år, men hon har 

redan genomskådat genusaspekten på arbete och konstaterar att det inte är några problem att arbeta 

med samma saker oavsett kön. Barnen visar överlag mycket få tendenser till att sortera yrken utefter 

kön, vilket kan ses som att de endera inte nått, eller rent av redan passerat, steg två i circumscription. 

Dessutom motsäger dessa resultat flera andra studier, vilka menar att små barn är tydligt påverkade av 

könsroller (Lee & Chou, 2013; Watson & McMahon, 2004). Detta kan kanske förklaras med att 

studierna är gjorda i olika delar världen och således påverkade av kulturella skillnader gällande mäns 

och kvinnors roller i samhället. 

De fyra bilderna som visades gav också upphov till diskussioner om genusfrågor. Alla barnen var 

genomgående överens om personernas kön, om än med olika grader av övertygelse. Främst angavs 

håret som orsak till könstillhörighet, men även ansiktet och kläderna. När det gällde håret var det dock 

flera av barnen som kommenterade att man inte kan vara säker på könstillhörighet utifrån det. Aron 

säger: “Fast pojkar kan också ha långt hår.” Flera av barnen uttryckte att de på något sätt ville 

reservera sina svar kring personernas kön. Till exempel sa Joline så här om sjuksköterskan: 

J: Man kan ju inte vara helt säker ... 

I: Nej just det. 

J: För pojkar kan se ut som flickor. Och flickor kan se ut som pojkar. 

Hon visar då på insikt i att man inte alltid kan se vilket kön en person har och hon verkar i 

förlängningen mena att det inte spelar någon roll. Lee och Chou (2013) konstaterar, i enlighet med 

Gottfredson (2002), att i förskoleåldern är genus den viktigaste aspekten när man resonerar kring 

arbete. I denna studie visar barnen att de visserligen ser skillnader i bl.a. klädsel som kopplas till 

personens kön, men att de har en större förståelse för ämnet. Personens kön är inte det viktiga. 

Celine kommenterar, liksom Joline, genusfrågan gällande bilden på sjuksköterskan. Hon säger lite 

förvånat: “Men doktorn, de är faktiskt tjejer.” Det är då rimligt att anta att hon främst eller enbart stött 

på vårdpersonal som varit kvinnor, vilket påverkat hennes images of occupations. 

5.2.3 Varför man jobbar eller inte jobbar  

Alla tio barn berättar om olika orsaker till varför man jobbar. En viktig faktor som kommer fram är 

den ekonomiska, som senare utvecklas till att gälla mat. Aron berättar om varför man jobbar och vad 

följderna kan bli annars: “För att få pengar så att man får mat! ... Mat är viktigt. Det är därför de säljer 

mat. Eller så ... sår man nåt. Man får lite grejer och lägger i marken och vattnar och så får man tomater 

och paprika.” Det centrala är alltså behovet av pengar så att man kan skaffa mat. Selma är inne på 

samma spår när hon förklarar vad som händer om man inte har jobb: “Då äter man inte!”  
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En annan anledning till arbete som framkommer är att det handlar om måsten; att vuxna måste jobba. 

Wilda förklarar det så här: 

I: Varför jobbar vuxna? 

W: Att … de måste och jobba. 

I: De måste jobba? 

W: Ja. 

I: Mhm. Varför då då? 

W: Att det har mycket att göra på jobbet och ... så kan man hjälpa varandra och sånt. 

I: Vad gör man om man inte jobbar då? 

W: Då får man åka till polisstationen! 

Wilda beskriver alltså att vuxna måste jobba för att de på olika sätt har uppgifter att uppfylla på 

arbetsplatsen. De har mycket att göra och de måste hjälpa varandra. Dessutom menar hon att det är så 

viktigt att jobba att man till och med kan hamna hos polisen om man inte gör det.  

De tre mest framstående orsakerna till arbete som framkommer hos barnen är alltså pengar, mat och 

måsten. Dessa tre aspekter hör till viss del ihop, då att intjänande av pengar för att köpa mat är ett 

slags måste. Att förstå kopplingen mellan arbete och inkomst beskrivs tillhöra det tredje steget av 

circumscription och kopplas alltså normalt till barn mellan 9-13 år (Gottfredson, 2002). Även Hartung, 

Porfeli och Vondracek (2004) konstaterar att förståelsen för den ekonomiska aspekten kommer vid ca 

11 års ålder. Barnen i den här studien har alltså till viss del redan börjat visa insikter hos barn som 

vanligtvis inträder i äldre åldrar. 

Det barnen beskriver visar också att deras images of occupations, förutom andra aspekter, även 

innefattar orsakerna till varför man arbetar. Wilda har till exempel en föreställning om att arbete 

kopplas till måsten så allvarliga att man annars riskerar att hamna hos polisen. Hennes uttalande 

indikerar en tänkvärd bild av arbetslivet som så tvingande att det kanske till och med är straffbart att 

inte arbeta. Detta kan tolkas som ett exempel på det dikotoma tänkandet som barn ofta har i 6-8 års 

ålder (Gottfredson, 2002). Wilda ser att det är rätt att jobba och det är fel att inte göra det, och gör man 

fel så hamnar man hos polisen. Detta sätt att resonera är dock alltså egentligen ett betydligt senare steg 

i utvecklingen om man ser till Gottfredson (ibid.), eftersom Wilda inte ens fyllt fem år. 

Några övriga tankar om orsaker till varför man jobbar eller inte är till exempel när Joline beskriver att 

hennes mamma har ett jobb men är föräldraledig: “Mamma hon är hemma för att hon måste passa 

[namn]!” Ett annat exempel är hur Polly förstår att de vuxna måste arbeta, men att hon egentligen inte 

vill att de ska göra det. Hon säger så här: “Jag vill bara att de ska jobba när jag går på skolan.” Både 

Joline och Polly visar då förståelse för arbetslivet på olika sätt: man kan inte ha en bebis med sig på 

jobbet och vuxna måste arbeta även om barnen inte vill det. Hartung, Porfeli och Vondracek (2004) 

menar att karriärmedvetenhet tar sin början redan i mycket tidig ålder och Joline och Polly alltså är 

tydliga exempel på detta. 

5.3 Aspirationerna 

Förutom att barnen visar förståelse för arbete i stort berättar de också om sina egna drömmar. Detta 

samlas i det tredje temat som är aspirationerna. Det innehåller barnens intressen och egenskaper, 

deras drömjobb och deras tankar kring även icke önskvärda jobb. 
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5.3.1 Intressen och egenskaper 

Sju av barnen kan berätta vilka intressen de har och vad de tycker om att göra. Malva säger: “Eh, så 

gillar jag att baka och gå på badhuset och allting. Och se på film.” De resterande tre barnen svarar inte 

på frågan eller börjar prata om annat när frågan ställs. Barnens respons kan förklaras med att barnen 

har olika bilder av sig själva, olika self-concepts, som påverkar deras tankar om sig själva 

(Gottfredson, 2002; Savickas, 2002). Barnen i studien beskriver sig själva genom sin egen 

självuppfattning med intressen och egenskaper, utifrån sitt unika self-concept. 

Hartung, Porfeli och Vondracek (2004) ser i sin studie att pojkar generellt sett föredrar aktiviteter som 

är aktiva och gärna utomhusbaserade, medan flickor föredrar mer stillasittande, inomhusbaserade 

aktiviteter. Detta kan man se exempel på i Arons resonemang när han förklarar vad han tycker om att 

göra: “Att cykla. Men min cykel är för liten för mig.” Flickornas intressen tenderar däremot att inte 

stämma överens med den studien. Nova berättar till exempel att hon tycker om att: “Leka mamma, 

pappa, barn eller kurragömma eller jaga eller kull eller … sånt. // Måla och pyssla … och läsa bok för 

[namn].” Hennes intressen är både inom- och utomhusbaserade samt både stillasittande och aktiva. Å 

andra sidan finns det flickor som föredrar inomhusbaserade, stillasittande aktiviteter. Wilda säger: 

“Måla är det bästa som jag vet med!” 

Fem av de tio barnen berättar utöver intressen även om vad de är bra på. Ottilia beskriver: 

O: Jag är typ bra på dansa och jag, och så är jag bra på att göra balett. 

I: Jaha, okej. 

O: Och bra på att hoppa. Och bra att snurra och bra att göra kullerbyttor och bra på att göra 

volter och nästan bra på allt! 

En individs förmågor är också en del av dess self-concept (Gottfredson, 2002; Savickas, 2002) och i 

Ottilias self-concept ingår alla de förmågor hon räknar upp. Hon verkar ha en positiv bild av sig själv 

och sina förmågor, vilket är vanligt i hennes ålder (Gottfredson, 2002).  

De flesta av barnen kan med lätthet berätta om vad de är intresserade av och vad de är bra på. Till viss 

del kan man urskilja mönster i att intressen och egenskaper hör samman med deras egna, framtida, 

önskade karriär. Ett exempel är Nova som kan berätta att hon tycker om att pyssla och uttrycker en 

önskan om att i framtiden arbeta i en pysselverkstad. Kopplingen mellan intressen, egenskaper och 

yrken är dock ingenting som barnen själva kommenterar i någon större utsträckning. Det förklaras 

genom att insikter kring detta enligt circumscription är en betydligt senare process (Gottfredson, 

2002).  

5.3.2 Drömjobb 

Alla tio barnen kan på något sätt berätta om vad de önskar att arbeta med som vuxna, alltså vilka yrken 

som ligger inom deras social space. Sex av barnen är helt säkra på sin sak och kan beskriva ett eller 

flera jobb de vill ha. Malva berättar: “När jag blir stor, då ska jag jobba i djuraffär. Nej, när man passar 

djur, en hund, jag ska jobba med en hund. Mitt favoritdjur. Och passa djur.” Malva kan alltså beskriva 

både var hon vill jobba och vad hon vill göra på jobbet. Hon har en positiv bild av yrket och ser det 

som tillgängligt. Detta visar en del av hennes föreställningar om yrken, alltså hennes images of 

occupations (Gottfredson, 2002).  

De resterande fyra barnen är lite mer osäkra kring sina drömjobb, men kan ändå beskriva något om 

arbetsområde eller uppgifter. Wilda berättar till exempel att hon kan jobba med bilar och: “Jag vill 
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jobba med att säga ifrån. Det kan man träna på.” Hon nämner alltså inte direkt varken yrke eller 

arbetsplats, men förklarar vad hon vill göra på jobbet. 

De drömjobb som barnen nämner är: djuraffär, bondgård, hunddagis, förskola, hästis, bibliotek, 

pappas jobb, balett, gymnastik, ridning, fotbollslärare, fröken, bokaffär, pysselverkstad, jobba med 

motorcyklar, jobba med rallybilar, jobba med bilar och jobba på skola. Alla yrken är synliga, har 

tydliga attribut eller är på något sätt kopplat till personer i barnets närhet. Allt detta är mycket vanligt 

när det gäller drömjobb bland barn (Gottfredson, 2002; Watson & McMahon, 2004). 

Lee och Chou (2013) redogör för vanliga drömyrken bland 5-åringar i Taiwan: doktor, forskare, 

musiker, målare, lärare, domare, försäljare och polis. Bland dessa yrken är det bara lärare som 

återfinns bland barnen i denna studie. Hartung, Porfeli och Vondracek (2004) genomför sin studie i 

USA med barn från tre års ålder, och den visar att pojkar nämner drömyrken som: pilot, snickare, 

läkare, forskare och polis, medan flickor nämner: lärare, sekreterare, konstnär och vårdyrken. Även i 

den studien är det bara lärare som korrelerar med denna studie. Care, Deans och Brown (2007), som 

studerat 4-5-åringar i Australien, berättar att där nämner pojkarna yrken som: brandman, polis och 

doktor, medan flickorna nämner: doktor, sjuksköterska, journalist, dansare och polis. Här är det inget 

av yrkena som stämmer överens med utsagorna i denna studie. Det finns alltså en stor spridning av 

vilka yrken som är populära bland små barn i de olika länderna. Förklaringarna till detta kan vara 

många och antas ligga i till exempel kulturella, sociala eller strukturella skillnader. 

Trice och Rush (1995) finner att pojkar är mer benägna att välja könsstereotypa yrken än flickor, och 

att flickor anser sig ha flest tänkbara yrken att välja bland. Hartung, Porfeli och Vondracek (2004) 

finner också att pojkar överlag är mer bundna till könsstereotypa yrkesval än flickor, men att det 

istället är pojkarna som anser sig ha flest tänkbara alternativ. Även Care, Deans och Brown (2007) 

visar att pojkar är mer stereotypt könsbundna, men liksom Watson och McMahon (2004) visar man på 

blandade resultat i frågan om flickor eller pojkar är de som har flest valmöjligheter. Det visar sig alltså 

finnas varierande forskningsresultat i denna fråga, men man är överens om att pojkar generellt sett är 

mer könsbundna i yrkesvalet. I den här studien finns enbart en pojke representerad, vilket gör det 

omöjligt att se mönster kring genus och yrkesval bland barnen. Överlag verkar dock barnen inte vara 

begränsade i sitt yrkesval; de verkar tänka fritt och associera drömjobb till intressen m.m. oavsett kön. 

Exempel på detta är Ottilia och Wilda som på olika sätt säger sig vilja jobba med bilar, vilket är ett 

traditionellt manligt område. Å andra sidan berättar till exempel Joline om att hon vill arbeta med 

balett, gymnastik eller ridning, som alla är typiskt kvinnliga områden. 

Barnen i denna studie anger genomgående realistiska drömjobb. Gottfredson (2002) beskriver att i det 

första steget av circumscription, där åtta av de tio barnen befinner sig åldersmässigt, har man oftast 

fantasifulla drömjobb såsom prinsessor och djur. Detta finner även Howard & Walsh (2009). I den här 

studien finns dock inga sådana belägg, då inget av barnen anger något fantasibetonat alternativ. 

Resultatet stämmer snarare med Care, Deans & Brown (2007) som finner att drygt 70 % av barnen i 

samma studie anger realistiska drömyrken. 

En tydlig tendens bland barnen är att föräldrarnas yrke står högt i kurs. Hälften av barnen nämner på 

något sätt den ena eller båda föräldrarnas yrke som tänkbar karriär för dem själva. Ett exempel på det 

är Celine som svarar så här på frågan om vad hon vill jobba med: 

C: Eh, när mammas jobb. Då blir jag vuxen som henne. Då ska jag fortsätta att köpa böcker. 

I: Så du vill jobba på samma ställe som mamma? 

C: Ja. Och pappa med. 
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Malva däremot, hon har inget intresse av att i framtiden arbeta i samma yrken som sina föräldrar: 

I: Skulle du vilja jobba med samma sak som [föräldrarna] gör när du blir stor? 

M: När jag blir stor, då ska jag jobba i djuraffär. 

Malva bemöter alltså frågan med att bestämt förklara vad hon vill, vilket inte har med hennes 

föräldrars yrken att göra. 

Enligt Watson och McMahon (2004) kan föräldrarna ha en viktig roll i barnens karriärutveckling. Man 

finner att de kan påverka både direkt och indirekt vad barnet väljer. Lee och Chou (2013) menar också 

att vad föräldrarna arbetar med är starkt kopplat till barnens drömyrke. Detta är alltså 

överensstämmande med denna studie, eftersom föräldrarnas roll verkar vara central. Watson och 

McMahon (2004) hänvisar till flera andra studier som visar att barnens tendens att välja föräldrarnas 

yrke ökar om de uppfattar att föräldrarna är nöjda med yrket. Tre av de barn som kopplar sitt drömyrke 

till föräldrarnas yrke i den här studien ger uttryck för att föräldrarna trivs på jobbet. Andra anledningar 

som anges är att barnen känner sig lockade av arbetsuppgifterna och att de uttrycker att de skulle klara 

av yrket. 

5.3.3 Icke önskvärda jobb 

Knappt hälften, fyra av barnen, beskriver att det finns yrken de inte skulle vilja ha när de blir stora. 

Greta beskriver: 

I: Finns det någonting du inte vill jobba med då … när du blir stor? 

G: Eh ... mm ... Jag vill inte jobba med ... Jag vill inte jobba med att laga saker. 

I: Laga saker? 

G: Det vill jag inte jobba med. 

I: Okej, vad är det för jobb där man lagar saker då? 

G: Som [namn] gör. 

I: Ja, just det. Som är vaktmästare här. 

G: Ja. 

Greta beskriver alltså en uppgift som hon inte vill arbeta med och kopplar det till vaktmästaren på 

förskolan. I hennes images of occupations kring vaktmästaryrket ingår alltså uppgiften „att laga saker‟, 

vilket hon förmodligen har sett denne göra. 

De övriga sex barnen har svårare att ange något de inte vill arbeta med. Ottilia säger: “Jag tycker det är 

tråkigt att … jag vet inte vad som är tråkigt!” 

Även om flera av barnen kan berätta om yrken de ser som icke önskvärda, är det svårt att se några 

tydliga mönster. Gottfredson (2002) menar att man redan i förskoleåldern startar den 

begränsningsprocess, circumscription, som reducerar antalet acceptabla yrken som vuxen, vilket kan 

vara en av förklaringarna. Barnens kan alltså vara formade av sina images of occupations och sin self-

concept så att de redan inlett begränsningsprocessen. Trice och Rush (1995) beskriver att pojkar i 

högre grad än flickor väljer bort yrken som är stereotypa för det andra könet. Den tendens som går att 

urskilja i denna studie är snarare att flickorna väljer bort typiskt manliga yrken, men eftersom studien 

innefattar endast en pojke är generaliserande jämförelser svåra att göra. Inte heller kan man se, som 

Care, Deans och Brown (2007) finner, att både flickor och pojkar i högre grad tenderar att välja bort 

typiskt kvinnliga yrken framför typiskt manliga. Den här studien visar snarare på det motsatta: att 

flickor och pojkar har en viss tendens att välja bort manliga yrken. Greta vill till exempel inte bli 

vaktmästare, vilket är ett typiskt manligt yrke. 
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6. Slutsatser 

I detta kapitel redovisas studiens slutsatser genom att de forskningsfrågor som legat till grund för 

arbetet besvaras. 

 

Vad vet små barn om yrken och arbetsliv? 

Alla barnen i den här studien visar förståelse för flera olika aspekter av arbetslivet. Till att börja med 

associerar de arbete med synliga yrken, samt till personer i deras närhet som har ett jobb, och de kan 

till viss del förklara arbetsuppgifter. Detta stämmer överens med resultaten i flera andra studier. När 

det gäller utbildning och arbete kopplas de samman av sex av de tio barnen. Utöver det associerar 

barnen hur man får ett arbete med att vara vuxen, samt processen att skaffa en anställning. Exakt hur 

man får ett jobb verkar dock vara en fråga som ligger längre fram i tiden för de flesta; idéerna är 

många, men verklighetsanknytningen är inte alltid så stor. 

Barnen är generellt sett positiva till arbete och tror överlag att det kan vara roligt att jobba. Den stora 

inspirationskällan till arbete är, vilket även ses i flertalet andra studier, föräldrarna. Alla barnen har 

god kännedom om föräldrarnas arbetssituation och de flesta kan även insiktsfullt beskriva vad 

föräldrarna har för arbetsuppgifter. Föräldrarnas yrken påverkar därmed barnens images of 

occupations (Gottfredson, 2002), som ju formas av en persons erfarenheter. Barnen i studien uttrycker 

inget hinder för att flickor och pojkar kan ha samma jobb. Detta är något som skiljer sig från tidigare 

undersökningar i ämnet, som funnit olika former av begränsningar kring könsroller. Även orsakerna 

till arbete skiljer sig. Anledningen till varför man jobbar benämner barnen främst som pengar, mat och 

måsten, något som andra studier visar sker först i senare åldrar.  

 

På vilket sätt uppfattar små barn sin egen framtida karriär? 

I denna studie kan alla tio respondenter på något sätt förklara vad de vill arbeta med som vuxna. Sex 

av barnen är helt säkra på vilket yrke de kan tänka sig i framtiden, medan de resterande fyra snarare 

beskriver vilka arbetsuppgifter de skulle vilja ha. De drömjobb som nämns är djuraffär, bondgård, 

hunddagis, förskola, hästis, bibliotek, pappas jobb, balett, gymnastik, ridning, fotbollslärare, fröken, 

bokaffär, pysselverkstad, jobba med motorcyklar, jobba med rallybilar, jobba med bilar och jobba på 

skola. Alla yrken som barnen nämner är realistiska, vilket var oväntat sett utifrån Gottfredsons teori 

om circumscription (2002). De yrken som barnen aspirerar på skiljde sig nästan helt från tidigare 

gjorda studier. Endast läraryrket var återkommande. Det framkommer, både i denna studie och i 

tidigare forskning, att föräldrarnas yrke är av stor betydelse för barnens yrkesval. Hälften av barnen 

vill arbeta med samma sak som den ena eller båda föräldrarna. Barnen verkar inte påverkas av 

könsroller, till skillnad från resultaten i tidigare studier. 

Fyra av barnen beskriver yrken de inte vill ha och den tendens som kan anas är att flickorna väljer bort 

manliga yrken. Även detta skiljer sig från tidigare studier. Barnen själva kopplar inte sina egna 

intressen och egenskaper till sitt yrkesval i någon större utsträckning, men man kan se att områdena 

överensstämmer i viss mån. Barnen kan berätta om sina tilltänkta karriärer på olika sätt och med olika 

mängd detaljer, och de förefaller ha ett positivt self-concept, få begränsningar och en stor nyfikenhet 

inför framtiden. 
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7. Diskussion 

I detta kapitel sammanfattas studien i en diskussion utifrån de resultat undersökningen visat, metoden 

som studien utgått från samt utifrån de förslag som uppkommit till framtida forskning. 

7.1 Resultat 

Denna studie grundar sig i föreställningen om att barn redan i förskoleåldern har tankar och kunskap 

om utbildning, yrken och arbetsliv. Vi hade misstankar om att området skulle vara relativt obeforskat, 

vilket visade sig stämma. En anledning till detta tros vara att barn i Sverige inte omfattas av styrningen 

kring studie- och yrkesvägledning förrän i årskurs ett (SFS 2010:800; Skolverket, 2011). Denna brist 

på forskning anser vi dock inte vara befogad, utan snarare finns ett stort behov av forskning för att se 

om studie- och yrkesvägledningen kanske borde införas tidigare än det görs idag. 

Vi ser flera anledningar till varför forskning som denna studie behövs. En anledning är den tydligt 

förändrade synen på barn som växt fram under det senaste seklet. Utvecklingen har gått från att se 

barn som små vuxna, till att idag se barn som unika individer med särskilda rättigheter. Detta borde 

innebära att deras rättigheter kring att få och inneha karriärkunskap också behöver utredas. Begreppen 

livslångt lärande (Europeiska Kommissionen, 2001) och livslång vägledning (EU, 2008) som 

tillkommit på senare tid, styrker också tanken om att små barns karriärutveckling bör tas på allvar och 

därmed beforskas. Om vår studie kan hjälpa till att lyfta ämnets relevans har vi kommit långt.  

Vi vill med denna studie bidra med kunskap om små barns upplevelse av karriär. Arbetet med studien 

har fördelats så att Helena utförde intervjuerna och allt annat arbete delades lika. Vi finner att detta 

arbetssätt fungerat mycket bra och att det berikat arbetet, eftersom vi kunnat diskutera och reflektera 

kring alla fakta och resultat. Denna process har varit en bidragande faktor till den nya kunskap denna 

studie bidrar med. Vår avsikt har varit att på ett så objektivt sätt som möjligt undersöka hur små barn 

resonerar kring karriär, även om vi är medvetna om att fullständig objektivitet är näst intill omöjlig att 

uppnå. Vi anser dock att vi i stor utsträckning förhållit oss neutralt till vårt material.  

Studien utgår från de karriärutvecklingsteoretiska begreppen self-concept, circumscription och images 

of occupations samt från tidigare studier vi funnit relevanta i ämnet. Dessa komponenter berör på olika 

sätt små barns karriärutveckling och vi anser att de har gett oss en bra bild av forskningsfältet samt att 

de bidragit med användbara analysverktyg. Det blev till exempel tydligt att genusperspektiv på karriär 

anses viktigt, både i teori och i forskning, vilket gjorde att det var en naturlig infallsvinkel i denna 

studie. I efterhand kan vi se att det även funnits utrymme för ytterligare teoretiska perspektiv, som till 

exempel ett utvecklingspsykologiskt, då det hade kunnat ge ökad förståelse för barnen och deras 

kognitiva förmåga m.m. 

I inledningen av studien tillfrågades totalt tolv barn, varav tio medverkade. Detta gav ett bortfall på två 

barn. Vi tror inte att bortfallet har påverkat studien nämnvärt. Möjligen var det oturligt att de två barn 

som valde att inte medverka råkade vara pojkar, vilket resulterade i att genusperspektivet inte tillät sig 

utforskas så grundligt som annars hade varit möjligt.  

Vi har funnit att resultatet i denna studie i ganska stor utsträckning skiljer sig från tidigare studier, 

något som vi ser kan ha flera orsaker. En anledning kan vara att vår studie har sin utgångspunkt i 

Sverige, medan tidigare studier utgår från andra länder, i andra världsdelar. Vilken kulturtillhörighet 
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någon har kan i allra högsta grad påverka dennes upplevelse av karriär. En annan orsak till 

skillnaderna kan komma av att denna studie enbart innefattar tio barn och att generaliseringar då blir 

problematiska. Ett större urval hade kanske gett ett helt annat resultat. Om studien genomförts på en 

annan förskola eller i en annan kommun hade resultatet kunnat bli helt annorlunda. Skillnaderna kan 

också orsakas av rena tillfälligheter. Barn lever i nuet och kanske hade studiens resultat visat helt 

andra sidor om vi genomfört intervjuerna en annan dag, eller bara någon timme senare. Vi tror att de 

skillnader som framträtt på något sätt visar att barn världen över har vissa gemensamma drag när det 

gäller karriärutveckling, men att det också finns flera aspekter som skiljer barnen åt.  

Något som förvånade oss var att barnen hade realistiska yrkesaspirationer och kunde berätta om sina 

drömjobb med ett antal detaljer. Detta är även ett exempel på något som skiljer sig från tidigare 

studier. Att barnen hade verklighetsförankrade drömmar om framtiden ser vi som ett tecken på att 

barnen är mottagliga för att fundera kring området karriär redan i tidiga åldrar. Något därutöver som vi 

ser som förvånande är att barnen i studien inte alls tenderar att vara begränsade av sin könstillhörighet. 

Alla barnen uttryckte att både pojkar och flickor kan ha samma jobb och de visade inga tecken på att 

välja bort yrken eller begränsa sig utifrån kön. Dessa resultat skiljer sig från både tidigare gjorda 

studier i ämnet och från de valda teoretiska begreppen. Att resultatet skiljer sig från teorin kan finna en 

förklaring i att Gottfredson presenterade sin teori första gången redan i början på 1980-talet, och 

samhället har genomgått oerhört stora förändringar sedan dess. Genusfrågan är bara en av alla frågor 

som förändrats med tiden. Att växa upp på 1980-talet eller 2000-talet är således mycket olika, vilket 

även påverkar barnens upplevelse av karriär. Dessutom är teorin utvecklad i USA, vilket också kan ge 

förklaringar till skillnaderna. Kulturella aspekter påverkar genusfrågan. 

Barnen i denna studie kan även berätta om orsaker till varför man arbetar, vilket också det avviker från 

resultaten i andra studier. Vårt resultat visar att barn ser pengar, mat och måsten som orsaker till varför 

man arbetar, medan andra studier visar att den förståelsen normalt utvecklas betydligt senare. Kanske 

är detta ett tecken på att små barn idag är mer involverade i vuxnas värld än tidigare eller kanske är 

barn idag mer utvecklade och har större förståelse i yngre åldrar. Detta kan vara ännu ett tecken som 

tyder på att karriär är något som behöver aktualiseras bland små barn.  

Den samlade bilden från denna studie är att barnen har stor medvetenhet i frågor om karriär. De är 

genomgående nyfikna, positiva och reflekterande kring vad jobb är, vilka som jobbar, vart de själva 

vill jobba osv. Denna slutsats anser vi pekar på att studie- och yrkesvägledning och små barn hör ihop. 

Vi tror att dessa aspekter tillsammans i förlängningen kan komma att ge vinster både för individen och 

för samhället. Vi menar inte att de små barnens tankar om yrken är specifikt avgörande för vad barnen 

väljer att arbeta med som vuxna. Vi är dock övertygade om att genom att lyfta frågan och samtala med 

barnen om arbete, inleds den viktiga process som förbereder barnen för sin egen karriär. Dessutom 

främjar det barnens delaktighet i samhällets utveckling, samtidigt som det sår ett frö till det livslånga 

lärandet. Vi tror, utifrån resultatet i denna studie, att karriärkunskap i framtiden har en plats även i 

förskolan.  

7.2 Metod 

Denna studie består av tio intervjuer. Det var ett naturligt val för oss att använda just intervjuer, då vår 

uppfattning var att det skulle ge oss störst inblick i ämnet. Att genomföra en kvantitativ studie med 

enkäter hade varit svårt, med tanke på barnens ålder, och det hade inte gett den möjlighet till 

spontanitet som intervjuer erbjuder. Andra kvalitativa metoder hade däremot varit möjliga. Vi 

övervägde att använda fokusgrupper, men kom fram till att barnens ålder även där skulle innebära ett 
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problem. Det riskerade att bli för ostrukturerat och det skulle vara svårt att få med alla individers 

tankar på det sättet. En annan möjlig metod som diskuterades var observationer. Vi skulle då ha 

kunnat observera barngruppen medan de till exempel lekte lekar som relaterar till yrken, men även den 

idén övergavs. Vi ser att intervjuerna gav oss möjlighet att lyssna till, utforska samt förstå barnens 

egna perspektiv, vilket är grunden för hela studien. 

Vi genomförde en intervju med varje barn och detta är något vi reflekterat mycket kring. Kanske 

kunde vi ha genomfört fler intervjuer per barn och på det sättet utrett om karriäraspirationerna står sig 

över tid eller om de förändras. Beslutet att göra en intervju med respektive barn grundar sig på att 

syftet med studien snarast varit att utreda barnens perspektiv, inte deras utveckling i frågan. 

Intervjuerna genomfördes på en förskola som vi känner till och Helena, som intervjuade, känner 

barnen. Förskolan är en trygg miljö och vi ansåg att det skulle underlätta för barnens berättande. Vi ser 

att detta föll väl ut, då alla barnen verkade känna sig lugna och bekväma i situationen och alla svarade 

på frågorna utan större problem. Flera av barnen uttryckte till och med att de tyckte att det var roligt 

att intervjuas. Vår tolkning är att intervjuerna gjorde att de kände sig utvalda och viktiga. Barnen 

uppmuntrade dessutom varandra till att delta i intervjuerna, med motiveringen att det var kul.  

Förutom att barnen och deras berättelser gynnades av att intervjuerna gjordes på en för oss känd 

förskola, så var det även positivt för forskningsprocessens genomförbarhet. Pedagogerna på förskolan 

var mycket hjälpsamma och tillmötesgående, på ett sätt som kanske inte varit fallet om studien 

genomförts med personer vi inte känner. Föräldrarna var också mycket positiva, vilket förstås även det 

hjälpte processen framåt. Det fanns alltså flera positiva effekter av valet av förskola. Utifrån detta så 

tror vi att valet av förskola underlättade för studiens pålitlighet och giltighet. Vi tror att vi lyckades 

skapa så bra förutsättningar som det var möjligt för att belysa barnens perspektiv. Å andra sidan kan 

det finnas problem med att vara på en känd förskola och att barnen känner intervjuaren. Det kan till 

exempel påverka barnens svar om de har en vilja vara till lags, men det har vi inte märkt av. Dessutom 

kanske det enbart var de föräldrar som känner intervjuaren som valde att tacka ja till deltagande. Vi 

tror dock att problemen hade varit fler på en okänd förskola. 

Något som kan ha påverkat intervjuerna negativt var att flera av dem avbröts av endera personal eller 

annat barn som kom in i rummet. Detta störde koncentrationen hos både barn och intervjuare, men vi 

ser inte att det påverkat resultatet i någon större utsträckning. Avbrotten var korta och intervjuerna 

fortlöpte utan problem eller tydlig påföljd. Kanske hade det varit bättre att genomföra intervjuerna på 

en ännu mer avskild plats, för att på så sätt undvika avbrott. Denna förändring hade dock kunnat ge 

fler nackdelar än fördelar, till exempel genom att barnen kanske känt sig mer utsatta och inte lika 

trygga osv. Vår tolkning är att trots avbrotten var den valda intervjuplatsen den bästa tillgängliga. 

Under intervjuerna togs stor hänsyn till eget kroppsspråk, uttryck, hur frågorna ställdes osv. Frågorna 

uppmuntrade ofta till berättande, vilket enligt Doverborg och Pramling (1985) är en användbar metod 

vid intervjuer med barn. Vi fann att metoden fungerade bra; barnen delade med sig av sina tankar. Å 

andra sidan hade vi kanske hoppats på ännu fler längre, sammanhängande berättelser, men de 

förhållandevis korta berättelserna bidrog förmodligen till att de flesta barnen hade lätt att hålla sig till 

ämnet. 

Ganska tidigt i forskningsprocessen insåg vi att vi ville göra något mer av intervjuerna än att bara 

ställa vanliga frågor. Vi ville på något sätt göra ämnet karriär mer konkret för barnen, utan att hämma 

dem i deras berättelser. Då uppkom tanken om att visa bilder för barnen på olika yrkespersoner, vilket 

skulle kunna öppna upp för diskussioner och hjälpa till att nå barnens kunskap om olika yrken. Vi 

sökte efter lämpliga bilder via internet, men valde till slut att be en vän att rita fyra yrkesverksamma 
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personer utifrån våra önskemål. Vi tycker att bilderna blev mycket fina och tydliga och vi upplever att 

de verkligen fyllde sitt syfte under intervjuerna. Barnen visade tydligt att de uppskattade bilderna. De 

berättade om personerna och om sina egna erfarenheter av personer med liknande yrken. Även den 

kostymklädda personen, som överlag möttes med skepsis, gav upphov till kreativa idéer och 

gissningar om yrke och arbetsuppgifter. Förutom att bilderna hjälpte till att få fram barnens perspektiv 

på yrken rent konkret, så var de också en bidragande orsak till att flera av barnen ville medverka 

överhuvudtaget. Det var nämligen uppenbart att bildmomentet var det som lockade mest när barnen 

fick förklarat för sig vad intervjuerna skulle innebära. Det blev alltså lyckat att använda bilder som 

verktyg i intervjuerna och vi är mycket nöjda med resultatet. En viktig aspekt som bör tilläggas är att 

bilderna visades i slutet av varje intervju, vilket vi tror var nödvändigt för att de inte skulle färga 

barnens svar på intervjufrågorna. 

Vi har lagt mycket tid på att reflektera kring de etiska ställningstagandena för denna studie. Detta är 

förstås alltid viktigt, men särskilt när det handlar om studier som berör små barn. Vi var noggranna 

med att informationen till föräldrarna och pedagogerna skulle vara både korrekt och begriplig, vilket vi 

tror vi att vi lyckades med. Kanske kunde informationen varit mer utförlig, men å andra sidan är det 

inte säkert att den blivit läst och förstådd i så fall. Vi var också mycket noggranna med att berätta för 

barnen vad studien skulle användas till och att det var helt frivilligt att delta. Även om barnens ålder 

gör att de kan ha svårt att tillägna sig informationen de ges fullt ut, tror vi ändå att det är viktigt att 

försöka få barnen att förstå syftet och frivilligheten, för att visa respekt för andra människors lika 

värde. Ytterligare en aspekt på etik som vi tagit mycket hänsyn till är anonymiseringen av barnen. Vi 

har lagt tid på att hitta passande fingerade namn som är representativa för det ursprungliga namnets 

vanlighet samt för barnets ålder. Vi tycker att det är mycket viktigt att läsaren ges chans till så 

likvärdiga associationer som möjligt för att göra både barnen och studien rättvisa.  

7.3 Framtid 

Vid inledningen av detta forskningsarbete var vår föreställning att det finns för lite kunskap i ämnet 

små barn och deras tankar om karriär. När vi sedan började söka fann vi att så var fallet, och de studier 

som finns efterlyser alla mer forskning kring ämnet. Svensk forskning finns knappt alls att tillgå. Det 

visar sig alltså att trots att studie- och yrkesvägledning i lägre åldrar är ett allt hetare ämne, så fattas 

mycket kunskap. Vår förhoppning är att denna studie kan börja fylla det tomrum som finns, men vi har 

också många idéer på ytterligare forskning som skulle behövas, både i Sverige och internationellt. 

Till att börja med ser vi ett behov av att utreda vad barn egentligen lär sig om karriär i ung ålder. Vad 

de vet och vad de skulle behöva veta är angelägna frågor för deras fortsatta utveckling. Vi tror att det 

är viktigt att veta vad små barn har för kunskaper om karriär för att tidigt kunna motverka felaktiga 

föreställningar, begränsningar osv. 

Vi ser dessutom ett behov av att forska kring hur barn lär sig om karriär. Vilka påverkansfaktorer är 

störst för barnen? Vi tror att det är lätt att anta att föräldrarna är det enda som inverkar på barnen, men 

det har ju till exempel visat sig att media är en mycket stor faktor redan för barn i förskoleålder. Det 

behövs alltså mer forskning kring vad som påverkar barnen. Vi tänker då på föräldrar och media, men 

även mor- och farföräldrar, kompisars föräldrar osv. Vi tror också att det är viktigt att forska om på 

vilket sätt dessa faktorer gör intryck på barnen. Hur viktigt är det att föräldrarna har jobb för att barnen 

ska lära sig om yrken? Hur pratar man om jobb hemma och hur påverkar samtalen barnens syn på 

arbete? Vad händer med barnens images of occupations utifrån samtalen hemma? Har föräldrarna 

förväntningar på barnens karriär? Vet barnen det i så fall och avspeglas det i barnens drömyrken? Det 
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finns dessutom ett historiskt perspektiv att anta: Hur har detta utvecklats över tid? Var påverkan från 

föräldrar och andra vuxna större eller mindre för femtio år sedan? Frågorna är många. 

Stabiliteten i barnens yrkesaspirationer är en annan intressant fråga. Vi ser att det finns utrymme för 

långtidsstudier som undersöker barns utveckling utifrån karriärperspektivet. Kanske skulle man kunna 

göra till exempel en intervju varannan månad under ett år med samma barn och se hur deras tankar om 

arbete och drömjobb ändras. Kanske kan man studera samma individer under flera år och följa deras 

väg från småbarnsåren till vuxna och sedan dra slutsatser om miljöpåverkan, begränsningsprocesser 

osv. Dessa projekt skulle förstås vara omfattande och kostsamma, men i allra högsta grad intressanta.  

Genusperspektivet har visat sig vara ett av de mer beforskade när det gäller små barn och karriär. 

Detta tycker vi är bra, men vi ser också ännu mer behov, kanske främst i en svensk kontext. Dessutom 

tror vi att det finns behov av studier kring klass- och etnicitetsperspektiv och hur det påverkar små 

barn i karriärfrågor. Vi tror att mer forskning kring sådana frågor skulle kunna hjälpa till att motverka 

circumscription, vilket alltså skulle kunna gynna barnen genom hela livet. 

En fråga, som ligger oss som studie- och yrkesvägledare nära, är hur vår kompetens skulle kunna 

användas i förskolan. Vi undrar om det inte vore klokt att utreda vilken nytta en studie- och 

yrkesvägledare skulle kunna göra i svensk förskola, kanske genom lekar, övningar, förslag på 

litteratur, kompetensutveckling av övrig personal osv. Vi menar kanske inte att varje förskola ska ha 

en anställd studie- och yrkesvägledare, men vi tror att det kan finnas anledning till att utöka 

samarbeten mellan skola och förskola med studie- och yrkesvägledning i fokus. Även forskning om 

hur detta samarbete skulle kunna se ut vore intressant. Vad finns det för hinder och möjligheter? 

Vilken roll har den ekonomiska aspekten? 

Vi tror att det finns plats för mer forskning kring hur förskolans läroplan står sig i förhållande till 

vägledning, alltså vad barnen har med sig när de börjar årskurs ett och då omfattas av styrdokumenten 

för vägledning (SFS 2010:800; Skolverket, 2011). Vi tror att det skulle gynna barnen om relationen 

däremellan utreddes eftersom detta i sin tur kan leda till förbättringar av både styrdokument och hur 

det praktiskt ser ut i verkligheten. Kanske finns utrymme för mer vägledningsrelaterade perspektiv i 

förskolans läroplan? 

Vi inser att frågan om barn och karriär är på gränsen till kontroversiell; ämnet är som sagt känsligt. 

Naturligtvis inser vi att det förutom all ovan nämnd forskning även kommer att behövas studier kring 

baksidorna av studie- och yrkesvägledning för små barn. Frågor som prestationskrav, stress och 

förväntningar är viktiga aspekter som måste beforskas. Alla eventuella nackdelar måste lyftas fram i 

ljuset. 

Avslutningsvis tror vi alltså att trots ämnets känslighet måste forskning göras, eftersom risken annars 

är att samhället gör barnen, och i förlängningen även vuxna, en otjänst. Barnens bästa måste stå i 

centrum och om det är så att studie- och yrkesvägledning behövs redan för små barn, så tycker vi att 

de ska få tillgång till det. Det handlar då inte om att pressa små barn till yrkesval, utan om att ge dem 

bästa möjliga förutsättningar för väl underbyggda val genom hela livet. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Intervjuguide 

 

Teman: 

Allmänt om arbetsliv 

Vad är ett jobb? Tycker du att det låter roligt? 

Vad kan man jobba med? 

Finns det viktiga jobb? 

Känner du någon som arbetar? Om ja, vem? 

Varför arbetar människor/föräldrar? 

Jobbar mamma och pappa? Med vad? 

Skulle du vilja jobba med (svaret ovan)? 

Jobbar alla vuxna? Om man inte jobbar, vad gör man då? 

 

Barnets egen karriär 

Vad ska du jobba med när du blir stor? Varför? 

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

Vad ska du inte jobba med? Kan du förklara varför? 

Vad tycker du är roligt att göra? 

Vad är du bra på? 

Kan jobb vara roligt/tråkigt? 

Vilket tror du är det roligaste jobbet? 

Tror du att en pojke och en flicka kan ha samma jobb? Hur tänker du kring det? 

 

Avslutning 

Intervjuaren visar fyra bilder: en sjuksköterska, en person i kostym, en bonde samt en bagare. 

Diskussion kring bilderna. 

 

 

 

 



ii 

 

Forts. Bilaga 1 - Intervjuguide 

 

    

    
 

 

Illustratör: Frida Rimshult. 
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Bilaga 2 - Missivbrev till förskolan 

 

Hej! 

 

Vi heter Helena och Aleksandra och läser vår sjätte och sista termin till studie- och yrkesvägledare på 

Stockholms Universitet. Nu ska vi skriva vårt examensarbete som ska handla om små barns tankar och 

drömmar kring yrken. 

 

Syftet med vår studie är att bidra med kunskap om små barns upplevelse av sin egen framtida karriär, 

eftersom vi anser att barnens egna perspektiv är viktigast och intressanta att ta del av. 

 

Studien är tänkt att bestå av intervjuer med ca 8 barn i åldern 4-6 år och vi tänker oss att en förskola är 

en lämplig plats, där barnen kan känna sig trygga. Studien är tänkt att bestå av korta frågor om yrken 

och vara i max 15 minuter. 

 

Finns det möjlighet för oss att genomföra studien hos Er? 

 

Om Ni samtycker, kommer vi att genom en skriftlig förfrågan be berörda föräldrar om tillåtelse att 

intervjua deras barn. Om de samtycker kommer sedan barnen själva att tillfrågas. Allt kommer ske på 

barnens villkor och enligt gällande forskningsetiska riktlinjer. 

 

Studien är självklart frivillig och det finns när som helst möjlighet att dra sig ur utan närmare 

förklaring. 

 

Tack på förhand! 

 

Helena Johannesson xxxx@xx.se      07x-xxxxxxx 

Aleksandra Jensen xxxx@xx.se      07x-xxxxxxx 
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Bilaga 3 - Missivbrev till föräldrarna 

 

Hej! 

Vi heter Helena och Aleksandra och studerar den sjätte och sista terminen på Studie- och 

yrkesvägledarprogrammet i Stockholm. Vi håller just nu på med vårt examensarbete som handlar om 

små barns tankar och drömmar kring framtida yrken. Vi anser att barnens egna perspektiv är viktigast i 

den här frågan, så till vår studie vill vi intervjua barn i åldrarna 4-6 år. 

Intervjuerna kommer genomföras av Helena som vikarierat mycket på förskolan och således känner 

barnen. Frågorna kommer utgå från teman och de bifogas med detta brev. Intervjuerna beräknas ta 

max 15 minuter vardera och de kommer genomföras på förskolan på ett avslappnat och lekfullt sätt. 

Intervjuerna kommer att spelas in för att lättare kunna analyseras och när studien är avslutad kommer 

inspelningarna att förstöras. När uppsatsen är färdigställd finns möjlighet för alla berörda att ta del av 

resultatet. 

I uppsatsen kommer barnen att ges påhittade namn och varken förskolans eller stadens namn kommer 

nämnas. Vi garanterar full anonymitet och vi tar stor hänsyn till gällande forskningsetiska regler. 

Studien är självklart helt frivillig och det finns när som helst möjlighet att dra sig ur. 

Frågan går nu till Dig som förälder: Skulle vi kunna få intervjua Ditt barn? 

Fyll i så fall i nedanstående talong och lämna till personalen på förskolan senast onsdag 15 april. 

 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar 

 

Helena Johannesson xxxx@xx.se      07x-xxxxxxx 

Aleksandra Jensen xxxx@xx.se      07x-xxxxxxx 

 

--- --- --- --- --- --- 

Ja, jag tillåter att mitt barn intervjuas för denna studie: ◯ 

 

Barnets namn:................................................................................................... 

 

Förälders underskrift:........................................................................................ 

 

Vi vill ta del av uppsatsen: JA  ◯             NEJ  ◯ 

 

Om ja, vänligen ange mejladress:.....................................................................



 

 

 

 

Stockholms universitet/Stockholm University 

SE-106 91 Stockholm 
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