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Vår intuition är att arbeta utifrån alla strävansmål i Lpfö-18 

Namn på aktiviteten: Vad jobbar du med?  

 

• Berätta kort om syfte och bakgrund med er aktivitet 

Vi startade med en fråga som låg nära barnens värld genom att fråga vad de tror att de tre 

personerna på bilderna jobbar med/ vad är ett jobb (tre personer som arbetar på vår skola/förskola). 

Syftet var att vi vill visa på olika möjligheter till val av yrke genom att sen besöka förskola/skolans 

olika yrkeskategorier. Vi vill synliggöra att alla kan jobba med det dem vill genom att lyfta det vid 

besöken samt visa på hur många olika alternativ det finns i barnens närmiljö. 

Syftet är att föra en kritisk blick mot könsroller och genus. Lika förutsättningar för alla. Yrken följer 

normer som samhället har skapat och dessa vill vi synliggöra. Medvetandegöra olika yrken och 

samtidigt ge möjligheten att prova på. Yrken blir omedvetet en form av könsfråga och status.  

 

• Tänk er att ni ska beskriva för någon annan hur ni går tillväga för att  

Planera- ta reda på hur många yrkeskategorier finns det på vår förskola/skola. Vi tar fram 

intervjufrågor att ta med vid besöken som barnen kan ställa.  

Genomföra- vi kommer att gå i mindre grupper om 3barn för att få undersöka yrket ordentligt. Vi 

kommer testa på yrket för att få uppleva yrkets olikheter av arbetsuppgifter. Vi har med olika 

dokumentationsverktyg som iPad och penna och papper. 

följa upp (systematiskt kvalitetsarbete) 

utvärdera (systematiskt kvalitetsarbete) 

 

• Beskriv hur aktiviteten hjälper eleverna att göra väl underbyggda val? 

Aktiviteten ger barnen en djupare förståelse vad ett arbete innebär. Genom denna aktivitet ges 

barnen möjlighet att välja till och välja bort olika yrkeskategorier redan vid tidig ålder. 

 

• Är eleverna involverade? På vilket sätt? 

Barnens delaktighet och inflytande synliggörs i de frågor som ställs innan aktiviteten. Barnen får 

uttrycka sin upplevelse av begreppet jobb/ yrke. Vidare ges barnen möjlighet att ställa nyfikna frågor 

till de som jobbar med det yrket. Frågorna baseras av barnens intresse. Vad vill vi veta?( Pedagog kan 

stötta med frågor som kan vara bra att känna till när det gäller yrket) 



 

• Har ni någon intern samverkan? Vilka? 

När det gäller intern samverkan så använder vi oss av de olika arbetsplatserna som finns inom 

förskola/skola. Vi samverkar genom samsyv för att dela information och kunskap med varandra i det 

kollegiala lärandet. 

 

• Har ni någon extern samverkan? Vilka? 

Samsyv kan ses som ett extern samverkan. Likaså har vi vårdnadshavare med olika yrken som kan 

bidra med samverkan. Samhället, besöka olika yrken.  

 

• Hur kopplar ni aktiviteten till styrdokumenten (allmänna råden, läroplan, skolans vision mm)?  

Uppdraget Lpfö -18 

Förskolan ska aktivt och medvetet främja alla barns lika rättigheter och möjligheter, oberoende av 

könstillhörighet. Förskolan har ett ansvar för att motverka könsmönster som begränsar barnens 

utveckling, val och lärande. Var och en som verkar i förskolan ska främja aktning för varje människas 

egenvärde och verka för en hållbar utveckling. 

Utbildningen ska ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga till empati och omtanke om andra 

genom att uppmuntra och stärka deras medkänsla och inlevelse i andra människors situation. 

Utbildningen ska präglas av öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och 

levnadssätt. Den ska ge barnen möjlighet att på olika sätt få reflektera över och dela sina tankar om 

livsfrågor. 

Mål lpfö-18 

• respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, 

och 

•  ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället. 

• förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till etiska dilemman och 

livsfrågor i vardagen, 

• tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, 

• självständighet och tillit till sin egen förmåga, 

 

 Förskolans vision: Alla skall känna glädje, trygghet och uppfylla ett lustfyllt lärande. 

 

• Beskriv på vilket sätt som er aktivitet hjälper elever att göra välunderbyggda val. 

Genom att få möta olika yrken kan barnen skaffa sig en uppfattning om olika valmöjligheter.  



 

• Beskriv hur ni kommer att arbeta med aktiviteten i det systematiska kvalitetsarbetet. 

Det kommer att ske i en process där individ, grupp och omvärld kommer att användas i systematiska 

kvalitetsarbetet. Lärmiljön kommer att spegla processen. Aktiviteten ligger som grund för våra 

reflektioner och process framåt. 

 

• Kan ni koppla ert arbete till värdegrundsarbetet och/eller demokratiuppdraget? 

Ja genom vår planering lyfter vi in båda begreppen. Barnens delaktighet och inflytande blir synliga 

under processens genom att uttrycka sina åsikter i en demokratisk process. Andra begrepp som 

respekt, lyssna, vi tycker olika, samarbete blir synliga både innan och under aktivitet. Många sociala 

färdigheter och planeringsförmåga utmanas i denna aktivitet och process. Normer och värden blir 

synliga i dialog med barnen. Kan alla jobba med det här? 

 

• Vad har ni lärt er under processen? Vilka utmaningar har ni stött på? Vilka är era viktigaste 

lärdomar? Bjud på guld- och gruskorn! 

Den viktigaste lärdomen och vad vi lärt oss under processen är att vi redan arbetar med samsyv men 

att vi inte dokumenterat det på samma sett innan. Vi har inte varit lika medvetna vilket vi är nu.  

Utmaningen har varit att hinna inspirera och ”utbilda” alla kollegor.  

 


