
”Findus arbetsprövar” - ett sätt att introducera olika yrken för vår barngrupp. 

Introduktion  

Findus arbetsprövar är ett projekt som är i startgropen på en avdelning på Bergsvägens 

förskola som ligger i  Stenungsunds kommun. På avdelningen går 21 stycken barn i åldrar 3-5. 

Detta projekt kommer fortgå över en lång tid och kommer innefatta ämnen som exempelvis 

digitala verktyg, skapande, värdegrund, språk och kommunikation och demokratiska aspekter 

som delaktighet och inflytande. 

Findus är mycket nyfiken av sig och vill gärna veta vad barnens föräldrar gör när barnen är på 

förskolan. Findus åker med barnen och föräldrarna hem i en påse. Förutom Findus i påsen 

finns en beskrivning på vad som förväntas av föräldrarna och den läses tillsammans med 

barnen. I påsen finns även frågor till föräldrarna som Findus vill ha svar på. 

Starten 

När vi startade detta projekt började vi med att titta på en film om en brevbärare. Efter filmen 

samtalade barnen om vad brevbäraren gjorde, när brevbäraren började på morgon och om 

att brevbäraren var både ute och inne. Utifrån samtalen fick barnen själva komma fram till 

vilka frågor som Findus ville ha svar på från föräldrarna. För att det inte skulle vara för många 

frågor röstades det fram vilka frågor som skulle besvaras.  

När Findus kommer tillbaka från att ha arbetsprövat tar vi fram projektorn för att titta på 

bilderna som föräldrarna har skickat till vår telefon och pratar om vad Findus har fått arbeta 

med. Efteråt skriver vi ut bilderna och svaren på frågorna och dokumenterar det på väggen så 

att barnen kan få möjligheten att samtala om vad Findus har fått testa på. Detta moment görs 

varje vecka och efteråt funderar och diskuterar vi pedagoger på vad som fungerade och vad 

som vi kan förändra till veckan därpå för att barnen främst ska kunna få en förståelse för vad 

arbetet och yrket handlar om samt att det dokumenteras i vårt digitala verktyg.  

Barnen har skapat en egen yrkesbok där vi samlar all dokumentation som Findus har fått pröva 

på och den ska utökas med tid. Denna bok är tänkt att följa barnen fram till att de slutar på 

förskolan och genom barnens skapande arbetar vi mot förskolans prioriterade mål. 

Syftet  

Syftet med att Findus ska följa med föräldrarna till deras arbeten är att barnen ska få möjlighet 

att förstå vad det är föräldrarna arbetar med och att det ska bli så konkret för barnen som de 

bara kan. Syftet är att ge föräldrarna möjlighet att påverka barnens utbildning och 

undervisning inom området yrken. Det får dem genom att vi samverkar, förskola och 

vårdnadshavare som framkommer av läroplanen (Skolverket, 2018). 

 



Uppskattning och Lärdomar  

Eftersom vi valt en figur som de flesta, både barn och vuxna känner igen har projektet 

mottagits på ett positivt sätt av föräldrarna och barnen vill gärna att Findus ska få följa med 

dem hem. En lärdom har varit att vi har fångat stunden när barnen har pratat med föräldrarna 

om att de gärna vill ha med sig Findus hem, har vi frågat om de kan tänka sig de. En annan 

lärdom är hur vi pedagoger måste omvandla yrken och arbeten som är abstrakta till att bli så 

konkreta som möjligt för att barnen ska få en förståelse för vad det innebär. En utmaning vi 

pedagoger står inför är att det kan uppstå ett dilemma eftersom det kan finns föräldrar som 

studerar, är föräldralediga eller är arbetssökande. Men vi vill upplysa barnen om att 

sysselsättningen ser olika ut i barnens familjer.  Skulle vi välja att inte lyfta olikheterna kan vi 

pedagoger förmedla värderingar.  


