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SUMMARY 

The aim of this report is to make a survey of knowledge and 
attitudes regarding current objectives of educational and vo
cational guidance among people who in various ways are concerned 
with these activities in the 9-year compulsory comprehensive 
and the integrated upper secondary schools. The chairmen of the 
local education authorities, headmasters, teachers, educational 
and vocational counsellors, and pupils in 16 municipalities have 
been interviewed with the aid of a structured questionnaire with 
open questions. It can be mentioned as an example of the results 
that it is on th e whole only the educational and vocational 
counsellors who are aware of the official aim of educational and 
vocational guidance. The content of the descriptions of aims are, 
moreover, evaluated in various ways. Educational and vocational 
counsellors consider the function o* encouraging awareness in the 
pupils to be the most important one whereas the others maintain 
that the most important function of educational and vocational 
guidance is the informative one. Some of the most important re
sults will be commented on in the concluding discussion as well 
as methodical findings and consequ ences for the continued eva
luation work. 



SAMMANFATTNING 

Syftet med föreliggande rapport är att kartlägga kunskaper om 
och attityder till dagens syomål hos personer, som på olika 
sätt är inblandade i syover ksamheten på grund- och gymnasie
skola. Skolstyrelseordförande, skolledare, lärare, syofunktionärer 
och elever i 16 kommuner har intervjuats utifrån ett strukturerat 
formulär med helt öppna frågor. Bland resu ltaten kan nämnas att 
det i huvuds ak är enbart syofunktionärerna som känner till syons 
officiella målsättning. Innehållet i målanvisn ingarna värderas 
dessutom på olika sätt. Syofunktionärer värderar det som kallats 
medvetandegörande funktion högst, till skillnad från övriga, som 
ger uttryck för att syons viktigaste funktion är informativ. I 
den avslutande diskussionen kommenteras några av de viktigaste 
resultaten samt diskuteras metodiska erfarenheter och konsekvenser 
för det fortsatta utvärderingsarbetet. 
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Bakgrund 

Den av skolöverstyrelsen initierade utvärderingen av grund-

och gymnasieskolornas studie- och yrkerorienterande(SYO) 

verksamhet bedrivs sedan hösten 1976 bl a vid pedagogiska 

institutionen, Umeå universitet. I projektets övergripande 

planering ingår fyra olika delstudier: 

1. Beskrivning av studie- och yrkesorienteringens framväxt 

med avs eende på mål, met oder och organisation. 

2. Kartläggning av kunskaper och attityder till dagens syo-

mål. Det empiriska arbetet genomfördes våren 1977 och re

dovisas i föreliggande, rapport. 

3. Referensram för syoutvärderingen. Referensramen har ar

betas fram bl a utifrån ovanstående Undersökningar och 

ger vissa teoretiska utgångspunkter för det fortsatta 

utvärderingsarbetet (se Franke-Wikberg, 1977, Franke-

Wikberg S Asemar, 1977 a). 

4. Kärnan i utvärdering en av syo är en lon gitudinell in

tensivstudie i Örnsköld svik kommun, som påbörjats hösten 

1977 och pågår tre år framåt. Elever, föräldrar, syo-

funktionärer och lärare följs i olika av seenden under 

en treårsperiod i syfte att beskriva och förklara syo-

verksamheten i sko lorna, elevernas studie- och yrkesval 

mm. För en utförligare beskrivning av problemområden, 

se Franke-Wikberg & Asemar, (1977 b). 

Projektets generella syfte är att utvärdera syoverksamheten 

i grund- och gymnasieskola. Den undersökningsansats som. 

valts är av förklarliga skäl nära sammankopplad med den sy n 

som utvärderaren har dels på den företeelse som utvärderas, 

i detta fall syo, dels på pedagogisk utvärdering i sig. Ut

gångspunkterna för projektarbetet finns återgivna i ovan 

nämnda arbeten. 

Syfte och problemställningar 

Den studie som behandlas i föreliggande rapport ska i första 
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hand ses som en förundersökning till projektets longitu

dinella intensivstudie. En förundersökning, som dels ^er 

insikt om vad syon står för ute på skolorna, dels ger möj

ligheter att identifiera problem som bör bli föremål för 

intensivare studier. 

I ovan nämnda referensram diskuteras konsekvenserna av att 

i en utvärder ing ta de officiellt uttryckta målen som direkt 

utgångspunkt för olika studier eller att ta dem för givna 

i en viss si tuation. Detta kan leda til l att man enbart för

söker belysa i vilken utsträckning insamlade data överens

stämmer med skolans officiella mål och leder ofta.till kort

siktiga och begränsade lösningar. En utvärdering som beaktar 

utbildningens objektiva funktion, torde ge en mer nyanserad 

bild av v erkligheten. Man kan dock inte utgå från att målen 

skulle vara helt verkningslösa, bara konstatera att det sätt, 

som de uttrycks på, ger mycket stora möjligheter till disparata 

tolkningar. Vad som i detta samm anhang blir viktigt att belysa 

är hur olika personer tolkar dessa mål. I olika dokument (Lgr 

-69, Lgy -70, ASÖ 19 73/74:55) framhålls vikten av att syon 

ska bedrivas som ett lagarbete, där lärare, skolledning m fl 

ska samverka i olika faser av syoarbetet. En första förutsätt

ning för att samhällets intentioner med syo ska kunna förverk

ligas är då rimligen att de personer som förväntas samverka 

känner till den uttryckta målsättningen. 

Syftet med föreliggande arbete har varit att: 

a. Kartlägga kunskaper om och attityder till dagens syomål hos 

personer, som på olika sätt är inblandade i syove rksamheten 

på grund- och gymnasieskola samt att beskriva faktorer, som 

upplevs som hinder för måluppnåelse. Den datainsamling som 

gjorts för att svara mot detta syfte refereras fortsättnings

vis som "skolpersonalundersökningen". 

b. Kartlägga grund- och gymn asieelevers erfarenheter av 

skolans syoverksamhet. I den ursprungliga planeringen var 

avsikten att även bland elevern a kartlägga inställningen 

till de officiella intentioner som finns med syon. En för

undersökning på ett min dre antal elever (se sid 5 ) var för

knippad med st ora problem varför inriktningen med elevunder-

undersökningen ändrades något. 
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Vi har dessutom velat ge dem som deltagit i datainsaml ingen 

(syokandidater vid lärarhögskolan i Umeå ) en inblick i hur 

syoarbetet bedrivs i oli ka skolor. Vissa frågor, som inte 

har direkt relevans för ovanstående syften, har därför ställts. 

Det har ej bedömts vara av intresse att redovisa dessa frågor 

i detta sammanhang. 

Frågeställningar, skolpersonalundersökningen 

1. Den fråga, som i första hand varit intressant att be lysa, 

gäller vilken kännedom olika befattningshavare har om syons 

officiella mål. Vet man var målen finns uttryckta? Vilka är 

de? Vilket av olika delmål bedömer man som viktigast? Det 

antagande, som vi h ar velat pröva är att det i h uvudsak är 

enbart syofunktionärerna, som har kunskaper om syomålen. 

2. En viktig frågeställning rör syons måluppnåelse. Anser man 

att målen nås? O m inte, vad upplever man som hinder? Den 

dikotomisering, som kan göras av syomålen genom att å ena 

sidan ge syon en medvetandegörande funktion och å and ra 

sidan en rent informativ roll CAsemar, 1977) antas få konse

kvenser för hur man uppfattar måluppnåelsen. De som anser att 

syons roll är informativ, tror att målen nås. De, som tycker 

att den medvetandegörande funktionen är viktigast anser 

inte att målen nås. Med i nformativ avses här att syon är ett 

slags serviceorgan som tillhandahåller information, faktaupp

lysningar om t ex intagningspoäng och utbildningsvägar. Till 

en medveteandegörande funktion hör att öka insikten (medveten

heten) om faktorer som ligger både inom individen själv och 

i hans/ hennes omgivande miljö, t ex egna förutsättningar och 

intressen, sociala och ek onomiska faktorers betydelse för 

studie- och yrkesvalet, arbetsmarknadens och samhällets krav 

etc. 

3. En av de v iktigaste förändringarna i den nya syomålsätt-

ningen jämfört med tidigare är den aktiva och medvetande-

görande roll, som nu ti llskrivs syon. Främst får den sitt 

uttryck i det som s ägs om skolans kompensatoriska uppgift 

vad gäller olika faktorer, som negativt påverkar studie-

och yrkesvalet. 
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"Det är därför viktigt att skolan kan verka kompensatoriskt 
när det gäller att motverka negativa faktorer såväl inom 
skolan som i elevens övriga miljö". (ASÖ 1973/74:55, s 2) 

Den kompensatoriska tanken innebär bl a att syon ska ge 

information som inte direkt efterfrågas och att öka med

vetenheten om faktorer som verkar negativt styrande. Vad 

som avses är framför allt sociala och könsrollsbetingande 

hinder för studie- och yrkesvalet. De frågor vi vill ha 

belysta rör hur olika personer uppfattar syons kompensa

toriska roll. Vilka faktorer ses som negativa? Kolliderar 

det med något slags objektivitets- eller rättvisekrav? Vi 

förväntar oss att syons möjligheter att verka kompensatoriskt 

är tämligen små. Intressant är att ta reda på personernas upp

fattning om vad man gör, vad man skulle vilja göra och vad 

som i nuläget för hindrar detta. 

4. Det faktum att syon har en dubbel målsättning genom att 

hänsyn samtidigt ska tas till individen respektive sam

hället får konsekvenser för syoarbetets bedrivande beroende 

på hur man uppfattar målet. Ser man enbart till det omgivande 

samhället räcker det kanske med att ge information om de 

arbeten som samhället erbjuder. Ser man i första hand till 

individens intressen kommer den medvetandegörande funktionen 

in i bilden på ett helt ann at sätt. Syons förhållande till 

individ- och samhällsintressen belyses på olika sät t. Hur 

tolkae målskrivningen? Ses målet som konfliktfyllt? Säger 

man sig i första hand ta hänsyn till individen eller till 

samhället? 

I detta sammanhang har vi också frågat om vad ma n lägger in 

i begreppet samhällsförändringar. I Sö:s anvisningar uttrycks 

att skolan och syon ska ge eleverna möjlighet att verka för 

samhällsförändringar. Detta uttryckssätt är, jämfört med 

tidigare, något helt nytt men konsekvenserna är mycket 

oklara då man i anvisninga rna inte anger hur och i vi lken 

riktning förändringarna kan ske. 

5. En grundförutsättning för att syomålen ska nås sägs vara 

att syon ska ses som en tvä rfunktion, inte bara inom skolan 

utan också mellan skola och samhälle. Så länge syofunktionären 

arbetar isolerat är förutsättningarna för måluppnåelse 
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dåliga (jfr Âsemar, 1977). Syons integration belyses genom 

frågor om huruvida samverkan sker och på vilket sätt? Speciellt 

intressant att be lysa är i vilken utsträckning lärare och 

syofunktionärer samverkar? 

Frågeställningar, elevundersökningar 

Vid en förunder sökning som gjordes på ett min dre antal elever 

(10 st) konstaterades entydigt att de officiellt uttryckta målen 

inte kunde tas som utgångspunkt för frågorna. Eleverna hade ingen 

uppfattning om var man kunde läsa om dem, än mindre kände man 

till något inn ehåll. När målformuleringarna lästes upp hade 

de stora problem att kunna ta ställning till dem och uttala en 

egen uppfattning. Utgångspunkten vid frågekonstruktionen blev 

i stället att förankra frågorna till deras egna upplevelser 

och erfarenheter av syoverksamheten. 

1. Vilken är elevernas syn på och uppfattning om syon? 

2. Hur upplever de att syon bedrivs vid den egna skolan? 

3. Vilken är deras erfarenhet av enskild vägledning och pryo? 

4. Hur vill de förändra dagens syo? Vilka önskemål finns? 

Försökspersoner 

Utgångspunkten vid val av för sökspersoner var att i en viss 

kommun belysa ovannämnda frågeställningar genom att intervjua 

personer som på olikartade sätt är inblandade i syoverksam

heten. De personer som intervjuades i varje kommun va r skol

styrelsens ordförande och skolchefen samt i en viss skola 

rektor, två lärare, syofunktionärer samt fem elever. 

Antalet kommuner bestämdes av pr aktiska skäl till 16. Orsaken 

var den, att intervjuerna i re spektive kommun skulle genom

föras av syokandidater vid Lärarhögskolan i Umeå, vilka valt 

att göra intervjuerna inom ramen för sitt specialarbete. 

Skolorna, nio grund och åtta gymnasieskolor, valdes utifrån 

det förhållandet att syok andidaterna under den aktuella data

insamlingsperioden i vecka 13 gjorde valfri praktik på sin a 
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respektive hemorter. Varje intervjuare har således arbetat i 

en kommun och i en skol a. I en av kommunerna har datainsamlingen 

gjorts av två intervjuare vilket är orsaken till att en extra 

grundskola är medtagen. Deltagande skolor och kommuner framgår 

av bilaga 1. 

Uttagning av skolstyrelseordförande, skolchef och rektor 

vållade inga problem då de är "unika" för skolan resp kommunen. 

Detsamma är förhållandet för syofunktionärerna med ett par 

undantag. I det fall då det har funnits mer än en syofunktionär 

på någon sko la har lottning skett mellan dessa. I varje skola 

har två lärare intervjuats, dels läraren i sam hällskunskap 

eller socialkunskap (lärare 1), dels en lärare i n-ågot av äm

nena svenska, matematik eller biologi (lärare 2). I de fall 

då skolan haft fler än en lära re i det a ktuella ämnet har 

huvudläraren valts. Val och gruppering av ämnen motiveras av 

att samhälls- och socialkunskap har en naturligare anknytning, 

bl a genom läroplanerna, till syon jämfört med de ö vriga. 

Eleverna har i både gr und- och gymnasieskola valts utifrån 

följande kriterier: I grundskolan tre elever i åk 9 en elev 

från vardera åk 7 resp 8. I gymnasieskolan har eleverna slum

pats från avgångsklasserna i främst de treåriga teoretiskt in

riktade linjerna. För att få en viss möjl ighet till jämförelse 

valdes också en 2-årig te oretiskt resp praktiskt inriktad linje. 

Vid databe arbetningen har dock inga väsentliga skillnader mellan 

linjerna funnits varför de slagits ihop vid r edovisningen. Or

saken till att urvalsgrunderna är olika för grund- resp gymnasie

skola beror på att vi för gymnasieskolans del bed ömde det som 

mer intressant att jämföra elever från olika linjer i stället för 

elever från olika årskurser. 
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Tabell 1 a. Antal förs ökspersoner, skolpersonalundersökningen 

Försökspersoner Antal Bortfall Totalt 

Skolstyrelseordf 13 3 16 

Skolchef 13 3 16 

Rektor 15 2 17 

Lärare 1 17 0 17 

Lärare 2 16 1 17 

Syofunk 17 0 17 

Totalt 91 9 100 

Vid resulta tredovisningen slås de två lärarkategorierna ihop 

liksom "skolchef" och "rektor", i fortsättningen benämnd 

skolledare. 

Tabell 1 b. Antal förs ökspersoner, elevundersökningen 

Grundskola Totalt Gymnasieskola Totalt 

Årskurs 

7 0 9 

Linje 

H S E N T So Ko 

9 9 27 45 6 5 5 8 3 6 5 38 

Intervjuformulär 

I ett tidigt s kede beslöts att datainsamlingen skulle göras 

som en personlig intervju utifrån ett strukturerat formulär 

med helt obundna svarsalternativ. Den främsta orsaken till att 

vi använde helt öppna frågor var att vårt intresse fokuserades 

kring indi vidernas egna attityder och värderingar av syomålen. 

Det faktum att en del av frågorna var av ren kunskapskaraktär 

talade också för en personlig kontakt med individerna. Utifrån 

våra problemställningar konstruerades ett för sta utkast, som 

vidareutvecklats genom provintervjuer i två olika omgångar. En 

grundprincip har varit, att eleverna å ena sid an och övriga 

befattningshavare å den andra, ska tillställas samma frågor. 

Detta for att möjliggöra jämförelser mellan elever i oli ka års
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kurser och skolformer samt mellan befattningshavare i m er 

ledande respektive verkställande ställning (intervjuformulär, 

se bil 2). 

Efter datainsamlingen har ett omfattande kodnings- och analys

arbete genomförts. Varje intervju spelades in på band och svaren 

på varje fråga har först skriftligt sammanfattats av respektive 

intervjuare. Därefter har intervjufrågorna fördelats på tre 

grupper, som kommit med förslag på svarskategorier för de olika 

frågorna. Nästa steg har varit att i storgrupp gemensamt arbeta 

fram ett kodschema för de två formulären. Förutom att varje inter

vjuare dessutom gjort kompletta utskrifter av två slumpmässigt 

valda intervjuer har också samtliga intervjuer i två kommuner 

skrivits ut i sin h elhet. Detta tillvägagångssätt har varit 

tidskrävande men ansetts nödvändigt för att all information ska 

tillvaratas på ett likartat sätt. 

Som framgår av resultatredovisningen, är svarskategorierna i 

många fall ganska grova. De är dock i samtliga fall ett uttryck 

för vad i ndividerna själva sagt och inte på förhand strukturerade 

av oss. Tabell 3, sid 10,är i vis s mån ett undantag då kate

gorierna där är hämtade från nu gällande måldokument (ASÖ 73/74:55). 

För att komma under den grova ytan ges för nästan samtliga frågor 

kompletterande kommentarer med utgångspunkt från intervjuper

sonernas enskilda svar. Vi har återgett det som är mest typiskt 

för olika svarskategorier genom att ordagrant citera de svar 

som intervjupersonerna ( Ip) lämnat. Detta ger, tillsammans med 

den statistiska sammanställningen, en belysande bild över inne

börden i olika svar. 

RESULTAT, SKOLPERSONALUNDERSÖKNINGEN 

Resultatredovisningen är strukturerad utifrån de fem frågeställ

ningar som redovisats på sidorna 3 och 4. På många av frågorna 

har de intervjuade angett flera än ett alter nativ. I kolumnen 

"totalt" anges i samtliga t abeller först antalet avgivna svars

alternativ samt därefter inom parentes antalet intervjupersoner. 



g 

1. Kunskaper,om syomålen 

Det antagande, som vi velat pröva, är att det i huvudsak ä r 

enbart syofunktionârerna som känner till de officiellt ut

tryckta. För att belysa detta har kunskapsfrågor rörande vilka 

målen är och var de finns nedskrivna ställts. 

Tabell 2. Angivna dokument där syomålen finns skrivna • 

IP Läroplan ASÖ Båda Vet ej Totalt 

Skolst.ordf. 4 9 13 (13) 

Skolledare 12 6 6 4 28 (28) 

Lärare 17 2 4 10 33 (33) 

Syofunk 1 8 8 - 17 (17) 

Totalt 34 16 18 23 91 (91) 

De senast uttryckta målen och riktlinjerna finns återgivna i 

ASÖ 73/74:55 och ger uttryck för en delvis ny inriktning av 

syoarbetet jämfört med de an visningar, som finns i L gr -69 

och Lgy -70. Bl a betonas nu mycket kraftigare syons kompen

satoriska roll med a vseende på faktorer som snedvrider studie-

och yrkesval. Helt nytt är att syon ska bidra till att ge 

eleverna möjligheter att verka för samhällsförändringar (se 

vidare Asemar, 1977). Som framgår av tabell 2 nämner nästan 

alla syofunktionärer det mest aktuella dokumentet. Endast 6 

av 33 lärare känner till anvisningarna. 

Oberoende av vilka dokument som angetts har frågan, om vilka 

de officiella syomålen är, ställts. Tabell 3 och 4 visar på 

intressanta skillnader mellan syofunktionärer och övriga. 
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Tabell 3. Syons officiella mål. 

I p 1 2 3 4 5 6 Totalt 

Skolst.ordf. 10 1 3 2 - 3 19 (13) 

Skolledare 24 4 3 2 3 - 36 (28) 

Lärare 23 4 5 - 4 6 44 (33) 

Syofunk 13 10 4 8 0 1 44 (17) 

Totalt 70 19 15 12 15 12 143 (91) 

1. Information om utbildning och yrke 

2. Personlighetsutveckling 

3. Kritiskt och självständigt handlande 

4. Motverka fördomar 

5. Aktivering för självständig verksamhet 

6. Vet ej 

De kodade kategorierna är direkt hämtade från ASÖ 73/74:55. 

Slår man ihop kategorierna 2-5 kan de sägas utgöra en med

vetandegörande funktion till skillnad från kategori 1, som 

är rent informativ (jfr s 3 )• Utifrån de nna dikotomisering 

ställdes frågan om vilket mål , som är viktigast. 

Tabell 4. Syons viktigaste mål. 

IP • Informera Medvetandegöra Båda Totalt 

Skolst.ordf 9  1  3  1 3  ( 1 3 )  

Skolledare 2 0  7  1  2 8  ( 2 8 )  

Lärare 2 0  8  5  3 3  ( 3 3 )  

Syofu nk - 7  1 0  1 7  ( 1 7 )  

Totalt 4 9  2 3  1 9  9 1  ( 9 1  )  
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Tabellen understryker den trend som tabell 3 ger uttryck för, 

nämligen den att syofunktionärerna i betydligt högre utsträck

ning än övriga, dels känner till att det finns andra mål än 

rent informativa, dels att de också anser att de målen är 

viktigare. Inte en syofunktionär anser att ren information är 

viktigast. Tillsammans med det faktum att de också vet var 

målen finns uttryckta finns det fog för att påstå att det i 

huvudsak är enbart syofunktipnärerna som känner till de offi

ciella syomålen. 

Kommentar: De svar som har legat till grund för dessa tabeller 

har ofta varit mycket svävande. Den syokonsulent, som svarade 

följande, träffar nog ganska rätt n är han/hon säger som svar 

på frågan vilka målen är: 

" Det måste jag nästan läsa. Nog har jag kunnat det, men det 
har jag inte grepp om nu. Jobbet här har liksom fjärmat en. 
När man kom ut från utbildningen hade man målen ganska klara 
för sig... Man har fått glida över målen litet. Kanske når 
man dem så småningom. " 

"Jag är inte helt säker, men det måste väl vara i skolförord
ningen". (rektor) 

"Vet ej, men jag har en känsla av att det måste vara information 
om studier och yrken med hänsyn till individen". (lärare) 

"Vi hade ju en kurs en gång, jag har läst det men kommer inte 
ihåg", (skolst. ordf.) 

"Ja, och kärnan i den är att hjälpa eleven att förverkliga sig 
själv med avseende på framtida yrkesverksamhet". (syokonsulent) 

"Det står väl i läroplanen men det jag känner till är väldigt 
lite och ytligt", (lärare) 

"... ett av det viktigaste tycker jag är det som tas upp om 
syons kompensatoriska roll. Att hjälpa de elever som har et t 
sämre utgångsläge än andra det är naturligtvis mycket ange
läget, åtminstone för mig". (Yvl) 

2. Måluppnåelse 

De svar som angivits på frågan huruvida målen nås ger en bild 

som uttrycker pessimism. Speciellt utifrån syofunktionärerna, 

som anser att de för dem viktigaste målen, de medvetandegörande, 

inte alls nås. 
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Tabell 5. Måluppnåelse med avseende på i nformativa respektive 

medvetandegörande mål. 

Informativa mål Medvetandegörande 

Ip helt delvis inte 
alls 

vet 
ej 

Tot helt delvis inte 
alls 

vet 
ej 

T ot 

Skòlst. 
ordf. 7 6 13(13) 3 1 9 13 (13) 

Skolled 5 20 3 28(28) 6 5 17 28 (28) 

Lärare 3 17 10 3 33(33) 10 4 19 33 (33) 

Syofunk 1 9 7 17(17) 5 12 17 (17) 

Totalt 9 53 26 3 91(91 ) 24 22 45 91 (91) 

Tabell 6. Hinder för måluppnåelse 

ÏP 1 2 3 4 5 Totalt 

Skolst. ordf 6 4 2 6 18 (13) 

Skolled 11 9 6 4 7 37 (28) 

Lärare 17 5 3 4 4 33 (33) 

Syofunk 10 4 6 9 29 (17) 

Totalt 44 22 17 17 17 117 (91) 

1. Organisatoriska. Tid, antal elever och skolor. 

2. Arbetsmarknadsförhållanden: ensidigt näringsliv. Brist 

på pryoplatser. 

3. Integreringsproblem: svårt att samordna och integrera 

med andra. Syofunktionären ses som specialist som ensam 

ska sköta syofrågor. 

4. Inkongruenta mål: syons mål för höga jämfört med skolan i 

övrigt. Samhälle och skola åtskilda. 

5. Inga hinder. 
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Kommentar; De resultat som framkommer här står i nära över

ensstämmelse med andra undersökningar (se t ex Klingspor och 

Lind, 1977, SÖ, 1977). 

De främsta hindren för måluppnåelse upplevs vara rent orga

nisatoriska. De ramar utifrån vilka syon arbetar, verkar 

sätta effektiva gränser för vad som är möjligt att göra. Mer 

än hälften av sy ofunktionärerna anger också att syomålen i 

sig är för höga, de är inte anpassade till den verklighet som 

råder i skolan å ena sidan och arbetslivet å den andra. 

... nu verkar det som att syo ska klara allt som inte skolan 

i Övrigt förmår (yvl) 

"Den dag vi har råd att ge alla elever en meningsfylld skol

gång då är syon inte något problem heller", (skolphef) 

"Kmneei s oleringen är ett stort hinder, jag vet nu att t ex 
könsrolls frågorna tagits upp i många ämnen. Vi borde natur-
l%gtvxs gemensamt tackla en sådan fråga", (lärare gymn) 

Det finns inga egentliga hinder. Vi har ju en planerings

konferens som gör att vi gemensamt kan verka för detta", (rektor) 

"Tiden är knapp och inom mitt ämne är det mycket som ska be

handlas, men vi försöker lägga syoaspekter". (lärare grund) 

"«Tag- upplever det som en mycket stor brist att inte syon är 
schemalagd. Vi skulle kunna arbeta på ett helt annat sätt. 
.Vi om. bra arbetsklimat3 så måste jag tigga mig 

t%ll timmar för att nå eleverna kollektivt". (syokonsulent) 

"Hur tror du jag ska kunna medvetandegöra 800 elever om köns

rollsproblemen och det här att vissa är missgynnade". (syokonsulent) 

3. Syons kompensatoriska roll 

Syon förväntas utifrån målskrivningarna verka kompensatoriskt 

vad gäller olika negativa faktorer som snedvrider val av 

yrke och utbildning (se s 4 ). Här redovisas svar kring 

vilka faktorer man uppfattar som negativa, vad som gö rs för 
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för att motverka dem och vad man skulle kunna göra. 

Tabell 7. Faktorer som upplevs som negativt styrande vid stu

die- och yrkesval. 

1 2 3 4 5 6 7 Totalt 

Skolst.ordf 1 1 4 4 3 2 3 18 (13) 

Skolled 6 16 14 4 6 1 1 48 (28) 

Lärare 13 15 15 5 6 1 1 56 (33) 

Syofunk 5 12 15 3 5 40 (17) 

Totalt 25 44 40 16 20 4 5 162 (91) 

1. Betyg 

2. Könsbundna val 

3. Social bakgrund 

4. Arbetsmarknadsförhållanden 

5. Geografiska faktorer, bostadens belägenhet 

6. Massmedia 

7. Vet ej 

Tabell 0. Åtgärder för att kompensera negativa faktorer. 

Information, 
diskussion 

Inga 
åtgärder 

Vet ej Totalt 

Skolst.ordf 3 2 8 13 (13) 

Skolled 16 11 1 28 (28) 

Lärare 13 14 6 33 (33) 

Syofunk 12 5 17 (17) 

Totalt 44 32 15 91 (91) 
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Tabell 9. önskade åtgärder. 

1 2 3 4 5 Totalt 

Skolst. ordf 6 2 5 4 17 (13) 

Skolled 17 4 6 6 33 (28) 

Lärare 18 6 4 7 35 (33) 

Syofunk 12 4 3 3 22 (17) 

Totalt 53 16 18 3 17 107 (91) 

1. Tidigare och bredare syoinsatser, t ex syo på låg- och 

mellanstadium. FöräldrasKola. 

2. Integrerad syo 

3. Styrda insatser, t ex könskvotering 

4. Samhällsförändring 

5. Vet ej 

Tabellerna 7-9 kan sammanfattas genom att konstatera att de 

intervjuade, med vissa undantag, är medvetna om att det finns 

faktorer som snedvrider val av yrke och utbildning, att man 

i dag kan gö ra lite för att motverka dem, men att det skulle 

kunna gå om man startar betydligt tidigare i skolan. 

Kommentar: Nästan samtliga intervjuade ger här uttryck för 

att skolan och dess befattningshavare är maktlösa vad gäller 

att åstadkomma förändringar i nuläge t. På frågan vad man 

gör, säger många, att man försöker informera och diskutera 

kring probl emen men man tror att effekterna är högst margi

nella. 

"Vi har så många elever att det går bara inte. Jag känner att 

jag inte arbetar, som jag rikt igt vill. Jag når inte eleverna". 

(syokonsulent) 

"Om jag är riktigt ärlig tror jag att vi som enskilda befatt
ningshavare har nog väldigt liten effekt, möjligen om alla i 
skolan engagerade sig t m en jag vet inte". Cyvl) 

"Jag mäktar inte, det är för många elever. Det finns hur 
mycket jobb som helst som syokonsulent. Jag kan jobba ihjäl 
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mig, men vill man jobba som syokonsulent då måste man ha 
ett annat antal elever och jag hoppas på en förändring ... 
nu arbetar jag inte som syokonsulent. Jag vet inte vad jag 
arbetar som", (syokonsulent) 

"Jag kan väl säga att det är inte så mycket vi kan göra, för 

när de kommit så här pass långt så är de redan formade". 

(Lärare, gymn) 

"Om vi fick börja i förskolan. Det kanske är för sent redan 
där. Vi måste ha attitydförändringar i samhället och vi 
kan inte vänta oss för snabba omkastningar där", (yvl) 

"Vi gör rätt mycket om könsroller. Eleverna håller på att 

vara trötta, på könsrollstjatet. De vidhåller sina val ändå". 

(lärare, gymn) 

4. Syons förhållande till individ- och samhällsintressen 

På frågan om man upplever det som konfliktfyllt att syon både 

ska ta hänsyn till individens intressen och samhällets behov 

svarar huvuddelen (77%) av de tillfrågade att så är fallet. 

Bland dem, som svarar nej överväger skolstyrelseordf, skol

chefer och rektorer. 

Frågan om individen eller samhället bör sättas i första hand gav 

följande utfall: 

Tabell 10. Vad ta hänsyn till i första hand. 

Individen Samhä1let Både individ och T otalt 

samhä1le 

Skolst.ordf 4 - 9 13 (13) 

Skolled 13 2 13 28 (28) 

Lärare 23 1 9 33 (33) 

Syofunk 9 1 7 17 (17) 

Totalt 49 4 38 91 (91) 

Vi frågade i detta sammanhang också hur man ser på måldoku-
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mentens formuleringar kring syons och skolans uppgift att 

ge eleverna möjligheter att verka för samhällsförändringar. 

"Därigenom har de (eleverna) möjlighet att medverka till sam— 
hälls förändringar. Studie- och yrkesorientering har sin be
stämda roll att spela härvidlag". (ASÖ 73/74:55 s 2) 

De svar vi fick var dock i allmänhet så diffusa att vi inte 

har kunnat kategorisera dem. Några citat från personerna be

lyser dock enligt vå r uppfattning den allmänna inställningen. 

"Svepande formuleringar som måste föras ned på en konkret nivå". 

(lärare gymn) 

"Rycker till när jag hör det. Kommer ihåg att jag hört det 
förut, men det här är ju en politisk fråga som jag har svårt 
att svara på nu. Jag skulle nog inte vara så glad om man på 
egen hand gick ut och skulle förändra". fsko 1st.ordf) 

"Jag gillar inte att man skriver så. Varför bara sätta det 
på oss. Lärarna då? Vi kan uppfattas som mullvads arbetar e. 
Annars pratar man ju så mycket om objektivitet". (syokonsulent) 

"Man har tagit i för kraftigt, tycker jag. Det är klart att 
vi ska informera om t ex könsroller osv och genom att göra 
det så bidrar vi naturligtvis till samhällsförändringar". 
(lärare grund) 

"Inte revolution hoppas jag. Nej, skämt åsido, jag ty cker 
det är viktigt att sådant här kan stå. Jag är ju politiker 
och vill förändra samhället på mitt sätt och då måste ju 
också skolan vara med", (skolst. ordf) 

"Typiskt SÖ, allting ryms ju där, men det är klart det kanske 
inte går skriva annars... Man kan ju inte ta direkt ställning 
utan måste vara mera neutrala", (yvl) 

" Ja det är väl klart att det är vackert om vi kan då det här, 
men jag tror inte samhället tillåter den unga generationen 
alltför stora utsvävningar, åtminstone inte i skolsituationer". 
(syokonsulent) 

Kommentar: Att de flesta uppfattar frågan om individ-kontra 

samhällsintressen som konf1 iktfy 1Ida är i sig inte förvånande. 

Det är nästan en nödvändighet att så är fallet. Med den syn 

som officiellt präglar skolan rörande t ex det fria valet 

"det fria valet är en hörnsten" (lgr -69) måste konflikter 

någon gång uppstå när man ser att det fria valet inte gäller. 
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Det torde vara ett förhå llandevis lågt a ntal elever som kan göra 

ett "fritt" val (Franke-Wikberg, 1977). Så här säger en yrkes

valslärare om individ- och samhällsintressen. 

"Jay det är ett väldigt vackert mål, men tyvärr ouppnåeligt 
för alla elever. Det är uppnåeligt bara för de elever som 
har bra betyg. De kan välja efter intressen för de kommer in 
på utbildningar. Det finns väldigt många med starkt intresse 
men som aldrig kommer in för de har för dåliga betyg. Det 
här gäller egentligen bara för dem som inte behöver hjälp med 
sitt yrkesval, höll jag på att säga... Man måste försöka ta 
hänsyn till individens önskemål i största möjliga utsträck
ning . Jag kan ju inte säga att du ska göra så eller så. Jag 
lämnar informationer och sedan får eleven själv ta ställning 
... Man kan ju inte sparka in en elev på en utbildning, som 
den inte känner för, för då kommer den inte att lyckas... 
men det är klart, en del har ju inte så mycket att välja på. 
Många elever väljer yrke efter hur arbetsmarknaden ser ut 
och där kommer styrfaktorn in. Vad de är ute efter är natur
ligtvis ett jobb. Då får det egna intresset vika för något 
som kan ge dem ett jobb". (yvl) 

"Jag tror nog att alla skolsystem i världen måste ställa 
upp på det där. Man kan inte bara ta hänsyn till individens 
intresse. Vi är en slags serviceinrättning till samhället 
... Har vi brist inom något bör vi väl i alla fall försöka 
intressera för den sektorn... Det är hemskt svåra frågor ni 
satt ihop. Jag tycker nog att m an bör snegla lite grand på 
tillgång och efterfrågan, låta det styra litet, tala om när 
vi börjar få en uppsjö på det ena eller andra litet grand. 
Det är lite hjärtlös t att utbilda för många och sedan blir 
de arbetslösa. Vi har väl inte fått rätt elever på den här 
skolan... De som inte kommit in på yrkestekniska linjer har 
ibland hamnat på våra teoretiska och skulle kanske egentligen 
inte gå där. De får en väldigt tråkig situation här, men 
jag vet inte vad man ska göra åt det. Det är synd om dom". 
(lärare gymn) 

"Jag kanske är reaktionär, men samhället är viktigt. Tar vi 
bara hänsyn till intresseinriktningar får vi missanpassade 
elever", (lärare grund) 

"Det är en konflikt utan tvekan. Samhället spelar ut sina 
kort y t ex var det få ansökningar till processindustrin och 
man gick ut i en våldsam informationskampanj då man pratade 
om de pengar man kunde tjäna osv men nämnde ingenting om 
arbetemiljön. Ansökan steg med 200%. Jag mår illa av at t höra 
att de och de klasserna måste hållas vid liv nu, v i har ju en 
hierarki ovanför oss som... vi vågar inte men vi vill mot
verka sådana här saker. Det är klart att jag är lite idealist 
här och jag förstår ju också att man måste v ara realist". 
(syokonsu1ent) 

"Man måste snegla på samhällets krav. Man får inte b lunda för 
att vi har ett näringsliv som behöver olika människor. Jag 
tror att man gör de unga en otjänst om man inte ser på det. 
Vad var det du sa, konflikt? Jag tror inte det behöver vara 
så, men man kan lätt skapa en", (r ektor) 



1 9  

"Individens intresse utan tvekan. Se bara på gymnasieskolan. 
Nu kommer nästan alla in som söker ooh jag är övertygad om 
att om de skulle söka, vad ska jag säga3 helt fritt så skulle 
det ändå ske i en slags balans med samhället". (yvl) 

5. Syons integrering iriom skolan och mellan skola - samhälle 

ä. Samvjärkajn i nom_sk.o_la£. 

De frågor som ställts rör dels på vilket sätt samverkan sker, 

dels om man är positiva till att syon integreras med andra 

ämnen och slutligen vad man u pplever som hinder för samverkan 

och integrering. 

Tabell 11. Hur sker samverkan i skolan? 

Ip Planerings
konferens 

Informella 
kontakter 

Integrering Inte 
alls 

Vet ej Totalt 

Skolst. 
ordf 4  1  1  7  1 3 ( 1 3 )  

Skolled 2 1  1 2  1  3 4  ( 2 8 )  

Lärare 8  2 5  8  3  4 4  ( 3 3 )  

Syofunk 1 3  1 1  6  2  3 2  ( 1 7 )  

Totalt 4 6  4 9  15 6  7  2 3  C  9 1 )  

Tabell 12. Inställning till ämnesintegrering. 

Ip Positiva Negativa Vet ej Totalt 

Skolst.ordf 8  2  3  1 3  ( 1 3 )  

Skolled 2 5  3  2 8  ( 2 8 )  

Lärare 3 0  2  1  3 3  ( 3 3 )  

Syofunk 1 7  1 7  ( 1 7 )  

Totalt 8 0  7  4  9 1  ( 9 1 )  

m > *\K • 
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Tabell 13. Hinder för ämnesintegrering. 

:ip 1 2 3 4 5 6 Totalt 

Skolst.ordf 4 2 3 5 2 16 (13) 

Skolled 9 9 5 6 29 (20) 

Lärare 16 8 11 3 2 40 (33) 

Syofunk 11 10 10 2 2 35 (17) 

Totalt 40 29 29 5 15 2 120 (91 ) 

1. Organisatoriska hinder: läroplan måste följas. 

2. Utbildningsbrister: har ej lärt oss samarbete. 

3. Kunskapsbrister: lärare och syofunkt vet för lite om varandras 

arbete. 

4. Skolledning: får ej gehör för idéer. 

5. Inga hinder. 

6. Vet e j. 

Tabellerna 11-13 visar att det som från syohåll (se t ex SÖ 1977) 

upplevs vara ett av de större problemen, nämligen att syon 

för det mesta ses som en isolerad expertfunktion, också är 

det i den meningen att syon inte integreras med övrig verk

samhet. Bland lärare och syofunktionärer är det bara 14 av 

50, som uppger att syon integreras. Mest frekvent är infor

mella kontakter och den planeringskonferens som enligt anvis

ningarna ska hållas. Över hälften av lärarna och syofunktio-

närerna anger organisatoriska problem som det största hindret. 

Påfallande många uppger också att man har brister i sin ut

bildning och att man vet för lite om varandras arbeten. 

Ett relativt sett större antal skolledare och skolstyrelse-

ordföranden uppger här, liksom på frågan om hinder för mål-

uppnåelse (se s 12 ), att det inte finns några egentliga hinder. 

Kommentar 

En ljuspunkt, om man nu är för att syon ska ses som en tvär

funktion i skolan, är att nästan samtliga tillfrågade ställer 

sig positiva till att syon integreras med övrig verksamhet. 
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Det är å andra sidan lätt att stäl la sig allmänt positiv till 

detta om man samtidigt säger att det för tillfället inte går 

att genomföra av olika skäl. Den gymnasielärare som säger 

följande har många meningsfränder. 

" På den här skolan samarbetar vi inte över ämnesgräns ernia 
och än mindre med syon. Det är klart att det skulle böra 
finnas samverkan mellan alla i skolan men jag vet då inte 
hur det ska gå till. Det är klart att syon kommer in på mina 
timmar ibland och ger information, men det är ju ingen direkt 
samverkan det är fråga om. In och ut och så blir det slut". 

"I början när jag jobbade här hade vi löjliga program från 
Sveriges Radio då man skulle samverka med lärare. Nog hände 
det väl ibland, men det har successivt upphört. Nu vet vi 
inte när det passar att gå in och vi tar tid som de inte 
har. Man drar sig helt enkelt för det". "Om det fanns 
resurser skulle jag jobba i klasserna tillsammans med lärare 
men då är ju det en förutsättning för att man inte är läro-
plansbunden". (syokonsulent) 

"Så fort en elev ändrar studieinriktning går han till syo.. Man 
jobbar inte ihop med andra lärare i sådana frågor fast man 
borde göra det tycker jag. Däremot tror jag att man planerar 
ihop med vissa lärare i Ao och Sh". (rektor) 

"För min personliga del upplever jag det som en stor styrka 
att jag både är lärare och om vi så säger syospecialist. Jag 
lägger många gånger in syoaspekter i samhällskunskapen som 
jag tror att kanske inte andra gör, men vad sa du, samverkan, 
det är inte så lätt som man tror. Vi har ju en läroplan som 
vi följer och ja, det tar tid att samarbeta", (yvl) 

"Samverkan med yrke sv al s läraren är ganska bra, jag tänker då 
på So-sidan. I övrigt tror jag in te det fungerar".(lärare grund) 

"Jag tycker definitivt att man ska integrera men det är svårt. 
Jag upplever väl om jag ska vara riktigt ärlig inte något 
direkt motstånd från lärarna, men jag upplever det svårt att 
komma åt språk- och natursidan när det gäller syon. Deras 
program verkar vara så väldigt späckat och då jag inte har 
någon speciell tid så måste jag gå in på deras.timmar. Det 
finns kanske två förklaringar till detta. Det första är det 
inre motståndet från lärarna även om de inte offentligt visar 
detf och de andra min egen motvilja att gå in på ämnen, som 
jag förstår att eleverna uppfattar som väldigt viktiga. Det 
är ett allvarligt problem. Jag vet inte om fler syokonsulenter 
upplever samma, just det här att komma åt ämnena", (syokonsulent) 

"Vi ska integrera, ja, men jag är rädd att vi här syndar mer 
än på andra ställen... Jag har fått syosidan på abonnemang. 
Skolan är liten och det är så lätt att hä nvisa till mig. Jag 
tycker att mycket skulle vara normalt kl as s rums innehåll men 
så fort det bara luktar syo hä nvisar de till mig", (yvl) 
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"Vissa år har jag samarbetat med syon i socialkunskap men 
inte i år. Jag har t ex gått igenom utbildings systemet och 
så har sy okonsulent en kommit in i klassen och eleverna har 
fått fråga. Många har redan pratat med syon så det blir inte 
så mycket frågor". Det största hindret år utan tvekan den 
ämnesisolering som finns på gymnasiet", (lärare) 

b. Samverkan _sko La _samhjnj.e_ 

"Studie- och yrkesorienteringen bör ses som en länk, som förenar 

skolan och arbetslivet". (Prop 1975/76:39). I denna s k SIA-

proposition läggs en stor uppgift på syon. Den samverkan som 

för närvarande inte finns ska syon försöka realisera. Inom 

ramen för nuvarande bestämmelser kan man dock ställa sig frå

gande till hur detta ska ske. Hur är det då idag? Vi stä llde 

två frågor till intervjupersonerna, dels vilka samverkans-

former som finns, dels vad man upplever som hinder. 

Tabell 14. Samverkansformer, skola - arbetsliv. 

Ip Pra lo SSA-råd Arbets-
livsrepr 

Fack. 
org 

Arbets 
förmedl 

För-
äldra 
kont. 

Totalt 

Skolst.ordf 10 3 1 2 5 2 23(13) 

Skolled 20 3 7 6 2 6 44(28) 

Lärare 26 2 10 2 3 43(33) 

Syofunk 17 3 5 6 2 5 38(17) 

Totalt 73 11 23 14 11 16 148(91) 
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T abell 15. Hinder för samverkan skola samhälle. 

Ip 1 2 3 4 5 Totalt 

Skolst.ordf 3 3 7 3 4 20 (13) 

Skolled 10 10 6 4 30 (28) 

Lärare 15 4 14 4 2 39 (33) 

Syofunk 10 4 5 1 2 22 (17) 

Totalt 38 21 32 8 12 111 (91) 

1. Organisatoriska: Läroplan, resurser 

2. Arbetsmarknaden: Näringslivet tror ej på sko lan. Svårt få 

pryoplatser. 

3. Inkongruenta mål: Mur mellan skola och samhälle. Skolan 

isolerad från samhället. 

4. Inga hinder. 

5. Vet ej. 

Kommmentar 

Den samverkansform som är mest vanlig är någon form av praktisk 

arbetslivsorientering (pryo, studiebesök, yo-vecka). Detta be

tyder i sig inte att man anser sig ha någon störr e anknytning 

till det omgivande samhället. Att en utökad pralo däremot är 

rätt väg anser de flesta. Liknande tankegångar återfinns också 

i olika u tredningar t ex sysselsättningsutredningen, (SOU 1975:90) 

1974 års lärarutbildningsutredning (PM 69, 77-06-01). 

"Det är för lite pryo. Vi behöver myaket mer än vad som före

kommer nu. Tyvärr har vi så liten valfrihet här i glesbygden". 

(lärare grund) 

"Jag tror att det är en ganska omfattande kontakt mellan skolan 

och arbetslivet. Men det är qu i huvudsak yrkesvalsläraren som 
sköter det", (lärare grund) 
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"Det är nog lite dåligt. Vi känner oss lite för isolerade". 

(lärare grund) 

"Inte fungerar det bra. Skolan är ju alltför isolerad. Jag vet 
inte om man har någon dundermedicin mot det. Om vi lärare skulle 
få de här pryoveokorna kanske jag vet inte", (lärare gymn) 

"För närvarande finns väl ingen större samverkan som vi kan 
peka på. Samhällets olika organisationer och funktioner 
har fortfarande svårt att få tid med skolan.—- Studiebesök 
av olika slag sker alltför sporadiskt och kanske lite för 
formaliseratj men nu kan man ju förstå att samhället måste 
kräva väldig styrning eftersom det är en mängd studiebesök 
och pry oelever som ska in. Samarbetet måste utvidgas annars 
stannar skolan av", (skoldirektör) 

"Det har börjat fungera bättre för tidigare var vi en liten oas. 

Vi hade just inga förbindelser med samhället och industrin. Nu 
har det ökat genom Yo-veckan. Sedan har vi ju SSA-rådet som 
jag själv sitter i, men jag upplever inte SSA-rådet bra f n 
därför att vi just nu arbetar mest för grundskolan". (syokonsulent) 

"Det sker i form av studiebesök som vi har lagt upp tillsammans 
med eleverna. Personligen vill jag inte ha någon styrning ifrån 
något håll. Det passar inte på gymnasiet. Vi måste ha den fri
heten. .. Det talas så ofta om att vi är främmande för vad som 
sker utanför skolan, precis som om skolan inte vore arbetsliv. 
Jag tror att de i andra yrken är precis lika främmande för 
vad vi gör här... Nu ligger det helt på lärarna, de ska ut i 
samhället, men jag har inte se tt några tendenser i övrigt att 
samhället kommer till oss". (lärare gymn) 

"Vi måste ha arbetsro. Vi får inte bara kritisera skolan. Matte 
t ex måste få hålla på med teorin, det är i sig samhällstill
vänt. Jag tycker debatten är alldeles för onyanserad", (lärare 
grund ) 

"Jag tycker syon är mycket aktiv i det avseendet. Man ordnar 

studiedagar både för lärare och elever på olika arbetsplatser". 

(rektor gymn) 

Brister och förtjänster med syon 

Vi avslutade intervjuerna genom att be intervjupersonerna i 

stort sammanfatta sina tidigare svar i form av att ange brister 

och förtjänster med syon samt att ange önskemål eller som vi 

frågade, vilka visioner man hade inför 1980-talet. Vi fick en 
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mängd ol ika svar på dessa frågor och redovisar här de mest fre-

kventa utan att exemplifiera med citat av den anledningen att 

intervjupersonerna ofta upprepat sina svar från tidigare. 

Tabell 16. Brister med dagens sytf. 

IP 1 2 3 4 5 Totalt 

Skolst.ordf 5 1 3 2 11(13) 

Sko Hed 13 7 5 8 33(28) 

Lärare 21 6 5 2 34(33) 

Syofunk 4 9 17 12 6 48(17) 

Totalt 43 11 33 24 16 126 

1. För kort pryo 

2. För mycket administration 

3. För stort elevunderlag 

4. För lite integrering av syo 

5. Info passar ej alla 

De avgivna svaren sammanhänger med vem det är som svarar. 

Lärare och skolledare ser de största bristerna i en för kort 

pryo. Syofunktionärerna upplever framför allt det stora elev

underlaget och den dåliga integrationen som brister. 

Tabell 17. Förtjänster med dagens syo 

I P 1 2 3 4 Totalt 

Skolst.ordf 3 4 5 4 16(13) 

Skolled 4 9 16 12 41(28) 

Lärare 7 11 21 23 62(33) 

Syofunk 3 15 9 3 30(17) 

Totalt 17 39 51 42 149 

1. Ger samhä1lsorientering 

2. Personlig hjälp för eleverna: möjligheter till enskild väg

ledning 

3. Viktig del i skolans arbete 

4. Eleverna får kontakt med arbetslivet. 
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Jämfört med tidigare svar framkommer här en delvis "ny" mer 

värderande uppfattning om syon i det att må nga betonar att syon 

har kommit att bli en viktig del i sko lans arbete. Det är fram

för allt personalen på gymnasieskolan, som ger uttryck för detta. 

Orsaken härtill är att man före 1972-73 inte haft någon syo-

funktionär på gymnasieskolan. 

Tabell 18. Visioner inför 1900-talet. 

I 1 2 3 4 5 6 

Skolst.ordf 4 7 5 3 

Skolled 9 6 3 6 5 

Lärare 5 12 6 5 3 

Syofunk 10 3 13 9 15 3 

Totalt 28 20 23 27 15 11 

1. Tidigare syo 

2. Mera utbyta skola - samhälle 

3. Mer tid för syo i skolan 

4. Mera pryo 

5. Lägre delningstal 

6. Integration av s yo i alla ämnen 

Liksom i andra sammanh ang ger syofunktionärerna här starka ut

tryck för att man måste få färre elever att arbeta med. Bland 

övriga önskemål som intervjupersonerna tog upp kan nämnas 

praktikår mellan grund- och gymnasieskola, syoutbildning för 

lärare, lagstiftning för rätt till pryoplatser, syofunktionärerna 

kommer att avskaffa sig själva, mer samarbete med arb etsförmed

lingen . 

RESULT AT,ELEVUNDERSÖKNINGEN 

1 . Elevernas uppfattning; av begreppet syo 

Som framgår av sidan 7 har totalt 83 elever intervjuats. Vår 

avsikt var att skilja på årskurser na i grundskolan och mellan 

2- och 3-åriga linjen på gymnasiet men det har ej framkommit 

några större skillnader. I det fall skillnader finns redovisas de. 
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Det första frågeområdet rörde vad mari lägger in i begreppet s yo. 

Vi frågade först vad förkortningen stod för och blev aningen för

vånade då endast 24% av grundskoleeleverna och 45% av gymnasie

eleverna kände till detta begrepp. 

"Har hört namnet men de har inte talat om vad det betyder, 

det är först nu jag har fått reda på vad det står för". (Elev i 9:an) 

"Arbet sväg ledning" (Elev So) 

"Svensk yrkesorientering". (Elev i 0:an ) 

Nu b ehöver ju inte detta innebära att eleverna inte har en känsla 

för vad syon är. Frågor om vad de tänker på i först a hand o ch 

vad syon är för en själv ställdes därför. 

Tabell 19. Vad tänker eleverna i första hand på n är de hör "syo". 

Elever Studie
besök 
Pryo 

Orientering 
om utb yrke 

Syo-
f unk 

Ingenting Totalt 

Grund 21 6 13 5 45 (45,) 

Gymn 1 22 14 1 38 (38) 

Totalt 22 28 27 6 83 (83) 

Vi ställde uppföljningsfrågor kring detta och vad eleverna 

berättade vad syon är för dem själva. Några mer nyanserade 

svar jämfört med tabell 19 erhölls inte. 

"Det är nån som hjälper mig att få reda på vad som finns på 

gymnasiet". (Elev i 9:an) 

"Att få prata med N.N om vad jag ska bli". (Elev H) 

"Vad jag s ka göra efter skolan". (Elev Ek) 
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Kommentar 

Vad som här framkommit är inte förvånande. Att speciellt grund

skoleeleverna inte känner till betydelsen av syo beror säkert 

på att den so m sysslar med syon kallas för yrkesvalslärare. 

Att de framför allt kopplar den till pryoverksamheten kan 

bero på att pryon representerar det mest markanta "avbrottet" 

under deras studietid. Att syon både på grund- och gymnasie

skola i hög grad kopplas till en person står ju också helt i 

linje med de resultat som framkom i skol personalundersökningen. 

2. Erfarenheter av syoverksamheten 

Som nämnts tidigare (s 5) blev utgångspunkten vid frågekonstruk

tionen att förankra frågorna till elevernas egna erfarenheter. 

Frågor ställdes därför om hur syon bedrivs vid den egna skolan, 

om någon annan än syofunktionären ger syo samt vad man helst 

vill att syon ska göra. 

Tabell 20. Hur bedrivs syon på skolan? 

Elever 1 2 3 4 5 6 7 8 Totalt 

Grund 17 11 5 11 6 3 1 14 68 (45) 

Gymn 34 9 8 6 4 1 3 65 (38) 

Totalt 51 20 5 19 12 7 2 17 133 (83) 

1. Information klassvis 5 . Personlig vägledning 

2. enskilt 6 . Broschyrer 

3. i samhällskunskap 7 . Förekommer ej 

4. Pryo, studiebesök 0 . Vet ej 

En intressant iakttagelse är att nära 1/3 av grundskoleeleverna 

här svarar "vet ej". Dessa utgörs helt av elever i åk 7 och 8 

och har överhuvudtaget en mycket vag uppfattning om syoverksam

heten. Oetta visar sig också i andra frågor där deras och för 

övrigt även andra elevers ordknapphet är påfallande. 
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Tabell 21. Vad vill du helst att syon ska göra? 

Elever 1 2 3 4 5 Totalt 

Grund 22 10 7 1 3 51 (45) 

Gymn 32 9 8 - 2 51 (38) 

Totalt 54 27 15 1 5 102 

1. Mer och bredare information 

2. Mer pryo och studiebesök 

3. Personlig vägledning 

4. Föräldrakontakt 

5. Blankettinstruktioneip 

Tabell 22. Är det någon annan än syofunktionären som ger syo? 

1 2 3 4 5 6 7 Totalt 

Grund 14 6 6 1 3 21 51 (45) 

Gymn 7 10 10 3 2 10 42 (38) 

Totalt 21 6 16 11 3 5 31 93 (83) 

1. So. Sh-lärare " 5* Massmedia 

2. Klassföreståndare 6. Vet ej 

3. övriga lärare (äv studierektor) 7. Nej 

Kopplingen till syofunktionären finns kvar men speciellt 

grundskoleeleverna anger även So-lärare och klassföreståndare. 

Liksom i tabell 20 utgörs här "nej"- och "vet ej"-sägarna av 

elever i åk 7 och 8. 

Kommentar: "Information" och "pryo" sammanfattar elevernas 

svar väl. Framför allt kopplar grundskoleeleverna samman syo 

och pryo. 

"Man får blanketter, broschyrer och information om vilket medel
betyg som fordras för den och den utbildningen och vad man hade 
i betygsgenomsnitt förra året... Att få mer information om vad 
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som väntar en efter gymnasiet3 hur lång tid man måste studera 
för att få ett visst yrke", (elev 9:an) 

är Ju yrkesvalsläraren som har in formerat om linjer när 

vi skulle söka till gymnasiet", (elev 9:an) 

"Jag vill inte ha någon syo. Jag får ju ett yrke när jag är 

klar", (elev Ko) 

"Jag skulle vilja gå ut på företag och så, minst 2 veckor varje 

år men vi har ju ganska mycket att läsa3 studieplanen begränsar". 

(elev N) 

"Det har varit på TTF 2 gånger i år. Ban snackar om betyg och 

sånt som man redan vet och så säger han att man ska söka upp han". 
(elev So) 

" Jag tar reda på det mesta själv. TTF-timmarna ger lite. Jag 

tror det har varit 3 gånger i år", (elev S) 

"TTF är ganska bortkastat egentligen. Vi hör ju aldrig på. Det 

skulle vara mycket bättre om vi fick prata med han själv", (elev N) 

"Han kommer ju jämt i slutet. Det skulle vara mer konti

nuerligt tycker jag", (elev E) 

"TTF?! Den ligger sist på dan. Då brukar vi gå å bada. I år 

har han varit ute i klassen och det gav ju mycket mer", (elev N) 

"Vi fick besök utifrån i vår. Det var en som talade om hur man 

sökte jobb, men man ids ju bara lyssna i början", (elev S) 

3• Elevernas erfarenhet av enskild vägledning och pryo 

Tabell 23. Har du varit hos syofunktionären? 

Elever Ja Nej Totalt 

Grund 23 22 45 (45) 

Gymn 25 13 36 (38) 

Totalt 48 35 83 (83) 
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Kommentar 

De som svarar ja på grundskolan är nästan enbart elever i åk 9. 

Eleverna i åk 7 och 8 har däremot inte haft enskilda samtal 

Bland de elever som svarat ja är det mest vanligt att man 

haft 2 samtal. De flesta gymnasieelever tror att de kommer 

att besöka syofunktionären igen medan grundskoleeleverna är 

betydligt mer tveksamma. Endast ca 13% säger att de kommer att 

gå till syon igen. Detta sagt mot bakgrund av att å k 9 sedan 

en tid tillbaka gjort valen till gymnasieskolan. 

"Yrkesvalsläraren bör veta vad jag går för och inte bara 
titta på mina betyg. Han ska kunna rekommendera någon linje 
ooh även om det blir svårt för mig bör jag få försöka läsa 
vidare", (elev 9:an) 

"Jag har varit där en gång ooh då gick vi igenom en bok om 
olika linjer ooh så pratßde vi om jag hade någon ohans att 
komma in där", (elev 9:an) 

"Jag har varit där för att byta "fritt valt" flera gånger". 
(elev 9:an) 

"Man vill ju veta vad man ska söka och hur man gör det". 

(elev 9:an) 

"Jag tror att sy okonsulenten vill träffa oss enskilt mera". 

(elev IM) 

"Han ska tala om vad det finns för olika utbildningar ooh yrken, 

hur myoket intagningspoäng som krävs ooh så där", (elev H) 

"Syon får inte påverka mig. Om vill ha ett tjejyrke så ska 

inte han påverka mig till nåt annat utan bara tala om hur jag 

kommer in", (elev So) 

"Han ska tala om vad man kan bli efter den här linjen", (elev So) 

"Information om universitetsstudier". (elev S) 
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De frågor som ställdes om pryoverksamheten (pryo i åk 9, yo-

vecka, yo-dag på gymnasieskolan) gav mycket entydiga svar. 

Eleverna uppskattar pryon. De vill ha mer pryo både tidsmässigt 

och vad gäll er antalet arbetsplatser. De kritiska synpunkter 

som framkommer är att en del arbetsuppgifter upplevs som helt 

meningslösa. 

"Det skulle vara minst 1 månad/läsår och lite mer ansvarsfullt 
arbete. Man vill ju arbeta med olika arbetsmoment för att kunna 
veta om man passar för arbetet ooh sedan utbilda sig för det". 
(elev 9:an) 

"Jättebrat att man får se hur det kan fungera, men det borde 
vara minst två olika tillfällen ooh så på olika arbetsplatser", 
(elev 9:an) 

"Det borde vara även i 8:an". (elev 9:an) 

"Nu är det helt meningslöst, Det är bqra för att få slippa skolan 

inte för att man lär sig nånting om yrkes ooh så där", (elev 9 s an) 

"Jag har varit en vecka på två olika arbetsplatser på de här 

tre åren. I ooh för sig kunde ja ha klarat mig utan det också 

men... jag menar inte att vi ska vara utant utan vi ska ha 

mycket mer", (elev H) 

"Vi har haft en yo-dag i år och det är ju ingenting".(elev N) 

"Jag vet att de 2-åriga har fått pryo. Vi borde ha fått veta att 

det finns möjligheter. Vi ska väl inte behöva ta sådana här initia

tiv". (elev E) 

"Vi har haft yo-dagar då vi själva fick fixa platser. Det borde 

vara mycket mer men kursplanerna hindrar ganska mycket".lev N) 

Önskemål kring syon 

På ungefär samma sätt som intervjuerna med skolpersonalen av

slutades, frågade vi till sist eleverna hur de skulle vilja ha 

syon om de fick vara med och bestämma, vilket ej varit fallet 

för dessa elever. 
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Tabell 24. önskemål kring skolans syoverksamhet 

Elever 1 2 3 4 5 6 7 8 

Grund 15 2 30 2 - 3 - 10 

Gymn 20 12 8 14 13 3 8 -

Totalt 35 14 38 16 13 6 8 10 

1. Mer information om utbildning och yrke 

2. Fler syofunktionärer 

3. Mer pryo 

4. Mer personlig vägledning 

5. Syo som "eget ämne" 

6. Integrerad syo 

7. Mer folk utifrån 

0. Vet ej 

Kommentar: Lösenordet för grundskoleelevernas del är, mot bak

grund av vad d e sagt tidigare, inte helt överraskande en utökad 

pryo. Gymnasieeleverna vill bli informe rade och ge syon större 

resurser bl a för att ge större möjligheter till personlig väg

ledning. Liksom tidigare (s 31 ) riktas kritik mot att s yon 

ligger på ttf-timmar. 

wDet måste finnas mer tid för informationer. Nu hinner vi ju 
aldrig bearbeta den3 det finns ingen tid till det och lärarna 
säger bara varför just mitt ämne... TTF-timmarna går vi inte 
på 8<5 oftaj s yon borde kanske vara mer ett eget ämne", (elev S) 

"Många vill ha yrkesvägledning t men tvekar. Arbetslivsoriente

ringen skulle syon kunna ta av", (elev Ko) 

"Vi fick alldeles för lite information på grundskolan. Jag 
tror det var ett obligatoriskt samtal på 5 min. Fick jag välja 
om skulle jag aldrig ta N... Syo borde inte vara på TTF utan 
bli ett självständigt ämne". (elev N) 

"Det borde vara obligatoriskt med ett enskilt samtal. Jag vet 
jättemånga som drar sig för att gå... Vi tycker att syon 
borde få ha mycket mer timmar", (elev So) 
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"Flera sy okonsulentert en på varje linje så att man verkligen 
får veta. De kan ju inte veta allt... Ta bort TTF och låt syon 
få en egen timme i veckan. TTF skolkar vi ju mest ifrån och då 
vi går från lektionerna för att träffa syofunktionären så 
gillar inte lärarna det", (elev N) 

"Vi vill ha folk som kommer utifrån och så vill vi ha information 

redan i åk 1. Nu kommer ju allt på en gång", (elev H) 

"Sy okonsulent erna måste bli flera och få mer tid så att de når 

ut i klasserna". (elev S) 

"Informationen på TTF är värdelös. Syon måste ha mer besökstid 
så att man får snacka mer personligt... Det vore ju toppen 
om vi fick lära oss att själva svara på frågorna". (elev N) 

"Mera studiebesök", (elev E) 

"Syon borde börja redan i ?;an. Nu då vi valde linje till 
gymnasieskolan blev det så mycket att hålla reda på", (elev 9:an) 

"Jag tycker det är bra som det är", (elev 9:an) 

"Vi skulle ha fått prya en period till", (elev 9:an) 

"Ja, det ska ju komma tidigare. Man skulle ju börja i 7:an och 
st$ ska det vara mer... som det är nu får man reda på det (lin
jerna) ena veckan och så ska man välja nästa, det går ju inte". 
(elev 9:an) 

"Syokonsulenten skulle ut i klasserna och informera mert om 

linjer och skolor och sånt", (elev 9:an) 
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Sammanfattande diskussion 

I detta avsnitt diskuteras först några metodiska problem 

samt kommenteras några av de viktigaste resultaten. Avslut

ningsvis förs ett resonemang kring de konsekvenser som denna 

undersökning kan få i kommande utvärderingsarbete på ett teore

tiskt och empiriskt plan. 

MeJ;odij3ka jBrfarenheter 

En fråga, som inte diskuterats tidigare i denna rappor t rör för

sökspersonernas representativitet för en större population. Här 

bör slås fast att det antal försökspersoner som ingår och det 

sätt på vilket d e tagits ut inte motsvarar de statistiska krav 

som ställs för att man ska kunna säga att de intervjuade re

presenterar en större grupp av tex rikskaraktär. Således ligger 

t ex de kommuner som ingår i un dersökningen (se bil 1) samtliga 

i Norrland med undant ag av Stockholm. Utgångspunkten har heller 

inte varit att ef tersträva detta, utan snarare att försöka upp

täcka och identifiera intressanta problem som är förknippade med 

syoverksamheten. Av den anledningen har vi h eller inte strävat 

efter att ha ett stort antal försökspersoner utan i stället kon

centrerat våra res urser på ett färre antal individer för att av 

dem få mer uttömmande information. 

Ovanstående resonemang behöver å andra sidan inte innebära att 

resultaten skulle vara helt begr änsade till den undersökta 

gruppen. Vissa av resultaten överensstämmer t ex med vad man 

kommit fram till i andra un dersökningar (se s 13 ). Vad be

träffar skolpersonalen torde ej finnas någon anledning att miss

tänka att den undersökta gruppen skulle avvika i alltför stor 

utsträckning. Preliminära resultat från en enkät till 150 lärare 

i ö-viks kommun rörande syo i undervisningen pekar också i samma 

riktning som denna undersökning. Elevgruppen är på gymnasieskolan 

begränsad till de teoretiska linjerna. På grundskolan finns 

visserligen alla årskurser representerade men har, liksom för 

gymnasieskolans del, bör resultaten tolkas med sto r försiktighet 

även om den undersök ta gruppen vid en kontroll inte visat sig 
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snedfördelad vad beträffar kön, betyg och social bakgrund. 

Intervjumetoden har, med avseende på denna undersöknings syfte, 

både för- och nackdelar. En avgörande fördel är att den gett 

oss möjlighet att tränga djupare in i vissa problemställningar 

jämfört med om vi använt oss av enkätmetoden. Problemens art, 

speciellt för skolpersonalen, har också varit av den karaktären 

att en mer värderande, analyserande diskussion krävts. En nack

del, om man som i detta fall har många intervjuare, är att det 

krävs lång förber edelsetid och utbildning och att man ändå inte 

helt kan gard era sig för skillnader i olika avseenden inter

vjuare emellan. Av den anledningen är det en nödvändighet att 

spela in intervjuerna på band så a tt man i efterhand kan kon

trollera eventuella avvikelser. 

Resultatkommentar 

De resultat som framkommit i denna undersökning belyser att de 

intentioner som finns uttryckta rörande skolans syo (ASÖ 73/74:55) 

fortfarande bara är intentioner, som inte i någon större ut

sträckning har funnit förankring i verkl igheten. Orsakerna till 

detta är många och en mycket viktig sådan är helt enkelt att 

många, med undantag av syofunktionärerna, inte känner till vare 

sig måldokument eller innehållet i desamma. En uppfattning, som 

många ger uttryck för, är att syon enbart har en rent informativ 

funktion. De, som har annan uppfattning är syofunktionärerna, 

som visserligen ger uttryck för att man ska informera, men be

tonar det som sammanfattningsvis kallats en medvetandegörande 

funktion. Här föreligger en situation som sett med syoögon 

måste vara besvärlig. Nan vill göra saker som många andra 

inte förväntar sig att man ska göra. Det är lätt att före

ställa sig att en ensam syofunktionär på en skola kan ha svårt 

att motstå de förväntningar som ställs på honom/henne. Den kon

fliktsituation som många syofunktionärer här befinner sig i 

beror naturligtvis inte enbart på andras förväntningar utan 

har också sin grund i rent orga nisatoriska frågor. Med många 

elever, många arbetsuppgifter, hinner man bara med "mås te

aktiviteterna", vilka bl a upplev s vara att informer a om kommande 

utbildningsnivå, intagningsbestämmelser etc. 
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Liksom i tid igare undersökningar (se s 13.) bekräftas här 

att man upplever organisationsfrågor som de största hindren 

för måluppnåelse. Här måste uppenbarligen förändringar genom

föras om syon ska ha e n reell chans att verka enligt uttalade 

intentioner. Mot det ta kan i och fö r sig invändningen ställas 

att om syon vore en angelägenhet för alla på skol an (vilket 

syoanvisningarna ger uttryck för) så skulle syofunktionären 

kunna göra helt andra prioriteringar av sina arbetsuppgifter 

än vad man kanske gör idag. Det kan t ex tyckas att den massiva 

informationsinsats, som görs i åk 9 inför linjevalet till gym

nasieskolan, borde ingå som en naturlig och kontinuerlig del i 

ämnet samhällskunskap.Om så vore fallet skulle syofunktionärerna 

kunna ägna sig betydligt mer åt t ex personlig vägledning. En 

kartläggning av syofunktionärernas arbetsuppgifter är för övrigt 

föremål för en detaljgranskning i tidigare nämnda intensivstudie. 

Ett annat hinder, 50m mer än hälften av syofunktionärerna nämner, 

är att syomålen i sig är för höga. Man menar att målen inte är 

anpassade till den verklighet som råder i samhället idag. De 

uttalanden som kommer fram är intressanta så tillvida att de 

implicerar ett förhållande som innebär att det finns andra fak

torer än målen, som verkar starkare för hur verksamheten de facto 

utformas (jfr Franke-Wikberg, 1977). I detta sammanhang kan det 

vara intressant att konstatera att det även finns tillfrågade 

(ca 19%), som inte upplever att det finns några hinder för mål

uppnåelse. Signifikativt nog är detta per söner i ledande be

fattningar som ger uttryck för detta. 

Det finns en relativt stor medvetenhet bland skolpersonalen om 

olika faktorer som kan verka n egativt styrande på elevernas studie-

och yrkesval. Många menar dock att skolan idag inte kan göra så 

mycket för att förändra de skevheter som finns. En möjlig väg, 

som de intervjuade föreslår, är att föra ner syon redan på låg-

och mellanstadiet. Frågan är dock om detta är en realistisk 

tanke. Om man ser skolans uppgifter i ett ö vergripande per

spektiv och antar att en av dess funktioner är att socialt och 

ideologiskt reproducera samhället (Franke-Wikberg 8 Asemar, 1977 b) 

kan skolans maktlöshet ses som naturlig. Den sociala reproduk

tionen har redan börjat innan elevernas skolstart och skolan 

har bara att fullfölja den. Här finns dock ett viktigt aber. 
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Om man, som de intervjuade gör, anser att det ä r faktorer 

utanför skolan som helt åstadkommer snedheten i utbildnings-

och yrkesval finns risken att uppm ärksamheten riktas bort frän 

det faktum att utb ildningen i sig kan verka förstärkande på 

dessa faktorer. I en artikel av Karabel & Halsey (1977) påvisas 

att många undersökningar om studie- och yrkesval (t ex Blau & 

Duncan, 1967, Coleman, 1966, Jencks, 1972) inte kunnat komma 

åt detta förhållande då man inte riktat uppmärksamheten på vad 

som händer i klassrummen utan i stället, visserligen med raffi

nerade statistiska metoder, undersökt "yttre" samband av typ 

social bakgrund - val av yrke. En viktig uppgift i detta proje kt 

blir att försöka belysa innehållet i olika syoaktiviteter och 

på vilket sätt de kan tänkas påverka individen. 

En fråga som ofta återkommer i syoutvärderingssammanhang rör 

syon och dess integrering med övrig verksamhet i skolan (SÖ, 1977). 

Resultaten i denna undersökning pekar på att någon egentlig inte

grering inte förekommer, något som också stöds av den s k Uppsala

undersökningen (Klingspor S Lindh, 1977). Hur detta problem ska 

tacklas för att förändringar ska kunna ske ter sig i dagsläget 

ganska svårt. Det är i stort t re faktorer som de intervjuade 

upplever som hinder för en integr ation. Framför allt organisa

toriska hinder där bl a läroplanen ses som alltför styrande. Som 

utomstående betraktare kan man tycka att läroplanen ger så stora 

utrymmen för egna tolkningar att den inte borde utgöra något hi nder. 

Då finns det andra faktorer, som kan vara m er betydelsefulla. De 

intervjuade säger själva att de har brister i sin egen utbildning 

både vad g äller rena kunskaper om varandras arbete samt att de 

inte konkret fått lära sig att samarbeta. Flera lärare, framför 

allt på gymnasieskolan, säger också att ämnesisoleringen av tra

dition är stor och så länge man inte samarbetar över ämnesgränserna 

är också förutsättningarna dåliga för att syon ska kunna inte

greras. Kanske är det så att det i dagsläget är helt ore alistiskt 

att tänka sig en s yointegrering. 

De resultat som framkommit i elevunde rsökningen pekar på att man 

även från 8levhåll förväntar sig att syofunktionären ska vara 

expert på studie- och yrkesvalsfrågor och att vederbörande ska 

ge faktaupplysningar om rådande förhållanden. Bland gymnasi e
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eleverna finns det dock i jämförelse med grundskoleeleverna, en 

större tendens till att man vill ha vägledning av mera personligt 

slag. Elevernas efterfrågan på syo har tidigare undersökts av 

bl a Jonsson, 1976 och Lund, 1975, varvid man kommit fram till 

helt olika resultat. Jonsson menar att teknisk information 

efterfrågas mera av eleverna än personliga vägledningssamtal, 

något som förfäktas av Lund. Troligtvis är resultaten till vissa 

delar effekter av den använda metodiken. För att säkert fast

ställa elevernas efterfrågan bör innehållet i d e samtal, som 

förs mellan elev och syofunktionär beskrivas. I den elevupp

följning, som detta projekt genomför, kommer olika observa

tioner att genomföras i syfte att f å en så adekvat beskrivning 

som möjligt. 

Kgnsekvenser_för_fortsatt_utvärderingsarbete 

Det hittills förda resonemanget har pekat på några problem som 

empiriskt måste få ytterligare belysning. Förhållandet att många 

inte känner till den uttryckta målsättningen med syo och att 

de flesta anser att det bara är vissa delar av målen som nås 

ger stöd för tidigare förda resonemang om målsättningens betyd

else. Det har tidigare antagits att målen bara utgör en av många 

faktorer som påverkar, i detta fall , syons verksamhet ( se t ex 

Franke-Wikberg & Asemar, 1977 a). Det är vidare inte målen i sig 

utan det sätt på vilket berörda personer tolkar dem, som måste 

belysas. Paradoxalt nog verkar målskrivningens största effekt 

vara att skapa frustration och konflikter, åtminstone för syo-

funktionärerna. Vad betyder då mera för syoverksamhetens upp

läggning? 

Vi har antagit att olika ramfaktorers begränsande inverkan är stor. 

De intervjuade upplever också många hinder i sin syoverksamhet, 

som kan hänföras till ramfaktorer som begränsad tid, för stort 

elevunderlag etc. Ur teoretisk synvinkel behövs en ytterligare 

precisering av ramarna, både vad gäller att bestämma och de

finiera olika begrepp samt att koppla dem såväl till de mer 

övergripande funktioner som skolan och syon antas ha i sam

hället som till de funktioner syon har i skolan. Den analys 

och utveckling av rambegreppet som Lundgren gör (1977) före
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faller givande och tillämpbar även för detta projekt. Lundgren 

delar in rambegreppet i tre olika kategorier och det system av 

ramar som kan relateras till ytbildningens och syons funktioner 

både på ett mak ro- och ett medium- eller mikroplan utgörs av 

a/ ett regelsystem, b/ ett målsystem som är styrande och c/ ett 

begränsande ramsystem. Någon ytterligare utveckling ska inte 

göras här men projektet har framledes en viktig uppgift vad 

gäller att precisera syons ramar och relatera dem till samhäll

ets och utbildningens övergripande funktioner. 

Delvis med denna undersöknings preliminära resultat som grund 

har Franke-Wikberg & Asemar (1977 a) pläderat för att en viktig 

del i utvärderingsarbetet blir att kartlägga olika individ-

gruppers föreställningar kring frågor som rör utbildning och 

arbete. I denna undersökning finns flera resultat som kräver att 

individernas föreställningar i en viss fråga måste få ytterligare 

belysning. För att ta ett exempel så uttrycker många att man 

skulle kunna ^omma åt olika faktorer, som snedvrider val av 

utbildning och yrke om man bara kunde s tarta tidigare i skola n. 

För att förklara vad so m ligger bakom en sådan uppfattning måste 

dels andra frågor ställas men framför allt måste bearbetnings-

och analysmetoden förändras. Här har utgångspunkten varit de 

enskilda fragorna och vad olika personer har svarat på de ssa. 

För att komma at individernas grundläggande föreställningar 

måste analysen göras med individen som utgångspunkt. Först 

genom att analy sera individens samtliga svar blir det möjligt 

att hitta mönster som kan sägas vara konsistenta utifrån den 

tolkningsteori man h ar. 

De föreställningar som t ex eleverna har rörande utbildning och 

arbete kan antas ha stor betydelse för hur de gör sina studie-

och yrkesval, vad h ar de för kunskaper om olika valalternativ, 

hur värderar de olika yrken etc. På likartat sätt kan t ex syo-

funktionärers, lärares och föräldrars föreställningar spegla 

det sätt på vilket de agerar i olika si tuationer. 

Nääta arbetsuppgift för projektet blir att kartlägga olika 

individgruppers föreställningar rörande syo, utbildning, arbete, 

etc. Detta kommer att genomföras våren 1978 genom ett antal inter

vjuer med de personer som ingår i projektets intensivstudie. 
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bilaga 1 

Deltagande kommuner och skolor 

Kommuner Skolor 

Borlänge 

Arjeplog 

Fagersta 

Berg 

överkalix 

Norsjö 

Haparanda 

Luleå 

Piteå 

Vännäs 

Umeå 

Nordmaling 

Örnsköldsvik 

Stockholm 

Gävle 

Härnösand 

Fossaklack grundskola 

Kyrkholmsskolan, grundskola 

Brinellskolan, gymnasieskola 

Svenstavik Centralskola, grundskola 

Centralskolan, grundskola 

Malå Centralskola, grundskola 

Tornedalsskolan, gymnasieskola 

Hermelinsskolan, gymnasieskola 

Strömbackaskolan, gymnasieskola 

Hammarskolan, grundskola 

Östra gymnasieskolan 

lj3räntbergsskolan, grundskola 

Nordmalings grundskola 

Nolaskolan, gymnasieskola 

Hjulsta grundskola 

Polhemsskolan, gymnasieskola 

Angströmsskolan, gymnasieskola 

Antal 16 17 



bilaga 2a (1) 

Intervjuformulär, skolpersonal 

1. Vet du var målen för syo finns nedskrivna? 

2. Kan du berätta vilka mål som syon har enligt dessa dokument? 

Vilket av må len tycker du är viktigast? 

Tror du att andra också tycker det? 

Når man upp till målsättningen idag? 

Vad är det som förhindrar måluppnåelse? 

3. Om du skulle formulera en egen mål sättningen för syon, 

hur skulle den se ut? 

4. Det är viktigt att skolgn ska motverka negativa faktorer 

som påverkar studie- och yrkesvalet. 

Hur ser du på detta? 

Vilka är de negativa faktorerna? 

Vad gör man idag för att motverka dem? 

Vad skulle man kunna göra? 

5. Man talar om samverkan både inom skolan och mellan skola -

samhälle. 

Hur sker samverkan inom skolan? 

Tycker du att syo ska integreras med andra ämnen? 

Vad ä r det som förhindrar en samverkan och in

tegrering? 

Hur sker samverkan skola - samhälle? 

Vad är det som förhindrar samverkan? 

6. Ett övergripande mål med a ll syoverksamhet kan sägas vara 

att el even ska välja ett yrke eller en utbildning som tar 

hänsyn både till individens kunskaper och intressen samt 

till samhällets krav. 

Hur uppfattar du det målet? 

Tycker du att det ligger någon form av konflikt i denna 

målsättning? 

Ska man i förs ta hand ta hänsyn till individen eller 

samhället? 



(  2  )  

7. I Sö:s anvisningar talar man om att ge möjlighet för 

eleverna att medverka till samhällsförändringar. 

Hur uppfattar du det? 

Vad mena r du med samhällsförändringar? 

Avslutningsvis några sammanfattande frågor. 

8. Nämn tre brister som du tycker att syon på din sk ola har. 

9. Nämn på samma sätt tre förtjänster. 

10. Har du någon vision av h ur syon ska se ut i början på 80-talet? 



bilaga 2 b 

Intervjuformulär, elevundersökningen 

1. Vet du vad förkortningen SYO står för? 

Om jag säger syo, vad tänk er du då på i första hand? 

Vad är syo för dig? 

2. Vad gör man här på skolan för att ge syo? Är det viktigt? 

Borde man göra något annat? 

Vad vill du helst att syon ska handla om? 

3. Har du eller någon i din klass varit med och planerat vad 

syon ska innehålla på skolan? 

När, var, hur? 

Har eleverna själva fått bestämma på något sät t? 

4. Är det någon annan än syofunktionären som ger studie- och 

yrkesorientering? 

5. Har du varit på enskild vägledning hos syofunktionären? Hur 

ofta? Ska du gå dit igen? Vad vill du veta när dy g år dit? 

6. Grundskola: Är nuvarande uppläggning av pryon bra eller dålig? 

Vad är bra? Mindre bra? Förändrin gar? 

Gymn skola: Har man praktisk yrkesorientering? Vill man ha? 

Hur? Om man redan har, är uppläggningen bra eller dålig? 

7. Om du skulle få planera och bestämma hur studie- och yrkes

orienteringen skulle gå till, vad skull e du göra då? 

Vad skulle den innehålla? 


