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Vårt mål är att motverka könsmönster som begränsar barnens utveckling, val och 
lärande. Hur förskolan organiserar utbildningen, hur barnen blir bemötta samt vilka 
krav och förväntningar som ställs på barnen bidrar till att forma deras uppfattningar 
om vad som är kvinnligt och manligt. 
 
Syftet med undervisningen är att ge barnen möjlighet att utveckla en förståelse för 
hur kunskaper i ämnet kan ha betydelse i arbetslivet och på så sätt utgöra ett 
underlag för deras framtida studie- och yrkesval, utmana, problematisera och visa på 
alternativ till traditionella föreställningar om kön, kulturella och social bakgrund som 
annars kan begränsa barnens framtida studie- och yrkesval, samt ge barnen 
möjlighet att utveckla allsidiga kunskaper om hur arbetslivet fungerar 
 
Vi startade med en kartläggning över vilka olika yrken barnen kände till.  Barnen fick 
prata om de olika yrken som de kände till. Dessa skrev vi sedan upp på ett stort 
papper. 
Sedan pratade vi om vilka yrken som föräldrarna har och vad de tror att föräldrarna 
gör på sina arbetsplatser . Flera av barnen visste inte vad föräldrarna gjorde på sina 
arbeten. 
 
Genom ur.plays sida om ”Drömyrke” lärde vi oss mycket om vad det innebar att 
arbeta inom många olika yrkesgrupper. Barnen fick se flera yrken som de inte kände 
till och efteråt hade de många frågor och funderingar kring flera av de olika 
yrkesgrupperna. Vi diskuterade och googlade mycket för att lära oss mera. 
 
Uppföljning och utvärdering  
Vi vill gå vidare med att göra olika yrkeslådor som barnen själva kan ta fram när de 
vill leka olika yrken.  Det har varit spännande att få ta del av barnens tankar och 
deras nyfikenhet. Stenungsunds kommun arbetar efter handlingsplanen studie och 
yrkesvägledning – hela skolans ansvar, som stäcker sig från förskola till 
vuxenutbildning där kommunens arbete med bakgrund, mål, målsättningar samt 
handledning. 
 
Kopplingar till styrdokument 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla: 

- Förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att 

reflektera och ge uttryck för sina egna uppfattningar. 

- Fantasi och föreställningsförmåga. 

Förskollärare ska ansvar för att varje barn: 

• Upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker. 

• Inspirera och utmana barnen att bredda sin förmåga och intresse på ett 

sätt som går utöver könsstereotypa val. 

 

(Lpfö 18). 



 

 


