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SUMMARY 

The aim of this study is to find out if and to what extent 
teachers of different subjects in the 9-year compulsory 
comprehensive school and the upper secondary school take 
up questions or problems connected with educational voca
tional guidance. 124 of 150 teachers answered a question
naire in the autumn of 1977. The results show, among other 
things, that 60% of the teachers consider that they do not 
deal with educational and vocational guidance in their 
teaching and that 67% consider that there is nothing which 
touches upon educational and vocational guidance in their 
teaching material. The activities connected with educatio
nal and vocational guidance seem, moreover, to be of a 
more spontaneous character. A total of 13% of the teachers 
state that they regularly take up questions related to edu
cational and vocational guidance in their teaching. The 
concluding discussion shows, among other things, that the 
aspects included in "educational and vocational guidance in 
teaching" are numerous and that it has only been possible 
to elucidate a few of them in this study. 



SAMMANFATTNING 

Syftet med föreliggande studie är att söka utröna om och 
i vilken utsträckning lärare i olika ämnen på grund- och 
gymnasieskola tar upp frågor eller problem som är för
knippade med den studie- och yrkesorienterande verksam
heten. 124 av 150 lärare besvarade hösten 1977 en enkät. 
Bland resultaten kan nämnas att 60% av lärarna anser att 
de inte berör syo i sin undervisning och att 67% an$er 
att det inte finns syostoff i det använda undervisnings
materialet. De gyoaktiviteter som anses förekomma verkar 
vidare vara av mer spontan karaktär. Totalt uppger 13% 
av lärarna att man medvetet planerar in syomoment i under
visningen. I den avslutande diskussionen påpekas bl a att 
de aspekter som ryms inom företeelsen "syo i undervisningen" 
är många och att denna studie bara kunnat belysa ett fåtal. 



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

sid 
BAKGRUND OCH SYFTE 1 

Frågeställningar 2 

METOD 2 

Försökspersoner 2 

Frågeformulär 4 

RESULTAT 5 

Vad lägger lärarna in i begreppet syo? 5 

Förekommer syo i undervisningen? 7 

Tar elever upp syofrågor med lärarna? 9 

SAMMANFATTANDE DISKUSSION 11 

REFERENSER 

BILAGOR 



1  

BAKGRUND OCH SYFTE 

I den utvärdering av syoverksamheten, som fr o m hösten 

1977 bedrivs i Örnsköldsvik kommun, ingår som en del att 

söka beskriva i vilken utsträckning lärare tar upp syo-

frågor i sin undervisning. Utvärderingen i sin helhet kon

centreras på elever och syofunktionärer vilka följs under 

en treårsperiod bl a med avseende på hur elevernas stuäie-

och yrkesval förändras under högstadietiden respektive tiden 

på gymnasieskolan samt vilka bevekelsegrunder de har för 

gjorda val. För syofunktionärerna gäller bl att deras ar

betssituation ska beskrivas både i kvantitativa och kvali

tativa termer liksom att deras föreställningar om studie-

och yrkesval ska belysas (se vidare Franke-Wikberg & Asemar, 

1977). 

I en tidigare undersökning har bl a läkares och syofunktionärers 

kunskaper om och attityder till syons officiella målsättning 

kartlagts (Asemar 1978). Där framkom att lärarnas kunskaper 

om målen var relativt begränsade. Lärarnas syn och förvänt

ningar på syon dominerades framför allt av att syon upp

fattas som enbart informativ. Detta till skillnad från syo-

funktionärerna, som visserligen anser att man måste informera, 

men som betonar det som kallats för syons medvetandegörande 

funktion. 

Ett annat resultat som framkom var att syoanvisningarnas 

(ASÖ 73/74:55) intentioner rörande integrering, att syon 

ska ses som ett lagarbete omfattande all personal på skolan 

förmodligen inte har sin motsvarighet i verkligh eten. Även 

om de flesta ställde sig positiva till en integrering menade 

man att hinder av t ex organisatorisk art i praktiken sätter 

stopp för en integrering av syon i undervisningen. 

Syftet med föreliggande arbete är att söka utröna om och i 

vilken utsträckning lärare i olika ämnen på grund- och gymna

sieskola tar upp frågor eller problem, som förknippas 

med syon. Undersökningen kan ses som explorativ till sin 



natur och kommer inte att kunna belysa problemet "syo i 

undervisningen" vare sig i hela dess vidd eller djup. 

Frågeställningar 

1. Vad lägger lärarna in i begreppet syo? 

För att kunna tolka den information som lämnas vid övriga 

frågor krävs att den kan relateras till den uppfattning 

som lärarna har om syon. Lärarna har dels svarat på ovan 

ställda fråga dels angett vilka tre funktioner som enligt 

deras sätt att se är viktigast för syon. 

2. Förekommer syo i undervisningen? 

Vi har för det första velat konstatera om lärarna själva 

anser att de tar upp syoproblem i undervisningen och om 

det förekommer syostoff i det undervisningsmaterial de 

använder. Om svaret på de ställda frågorna varit jakande, 

har vi för det andra velat få konkreta exempel på i vilke t 

sammanhang syo tas upp och i vilka läromedel det finns syo 

stoff. Lärarna har även uppmanats skatta hur stor del av 

lektionstiden som ägnats åt syo och om man medvetet pla

nerat in syomoment i sin undervisning. Dessutom har vi 

velat belysa huruvida syofunktionärer lämnar information 

till eleverna på lektionstimmar. 

Tar elever upp syofrågor med lärarna? 

För att få en uppfattning om eleverna tar kontakt med 

lärarna rörande studie- och yrkesvalsproblem efterfrågades 

om och hur ofta kontakter tas och vad elevernas frågor 

innehåller samt om lärarna ansett sig känna till nog 

mycket för att kunna besvara dem. 

METOD 

Försökspersoner 

Valet av försökspersoner gjordes utifrån olika utgångspunkter 

För det första strävade vi efter att få en spridning på 

olika ämnesområden samt att ämnena i görligaste mån skulle 



3  

finnas representerade på både grund- och gy mnasieskola. 

För det andra avgränsades lärargruppen till att gälla de 

som undervisat i åk7 på grundskolan och åk1 på gymnasie

skolan. 

De ämnen som valdes för grundskolans del var de tre "tunga" 

ämnena svenska (sv), matematik (ma) och engelska (eng) samt 

ett ämne vardera från gruppen samhällsorienterande (so) 

respektive naturorienterande (no) ämnen. Som so-ämne valdes 

samhällskunskap (sk) p g a att det ämnet i sina huvudmoment 

har en mer naturlig anknytning till syon än övriga. I no-

gruppen valdes ämnet kemi slumpmässigt. De ämnen, som kan 

karaktäriseras som övningsämnen t ex musik och slöjd, be

dömdes som mindre intressanta. Tillvalsämnena och fritt valt 

arbete kom heller inte ifråga då de inte omfattar alla elever 

(Lgr -69). 

Ovan utvalda ämnen återkommer på gymnasieskolan men finns 

inte representerade på samtliga linjer . På de tvååriga yrkes

inriktade linjerna är, förutom linjens specialämne(n) endast 

svenska och arbetslivsorientering (ao) obligatoriska ämnen. 

Ao, med en stark anknytning till syoproblematiken, bedömdes 

vara ett ämne, som skulle ingå. På de tvååriga teoretiskt in

riktade linjerna finns sv, eng, sk och ma. På teknisk linje 

dessutom kemi. De tre- och fyraåriga linjerna har också sv, 

eng, sk, ma samt på teknisk och naturvetenskaplig linje också 

kemi (Lgy -70). , 

Avgränsningen till ak7 respektive åk1 gjordes av den an

ledningen att dessa årskurser var de i den longitudinella 

huvudundersökningen berörda under det året. Gjorda er

farenheter från en förundersökning visade också att det 

var svårt att generalisera mellan olika årskurser. För 

att täcka årskurserna 8 och 9 på grundskolan och åk 2-4 

på gymnasieskolan planeras motsvarande studier göras vid 

senare tillfälle. Antal lärare som ingår i undersöknings

gruppen framgår av tabell 1. Varje lärare representerar 

bara ett ämne vilket i förväg bestämdes av undersöknings-

ledarna för att en så jämn spridning som möjligt skulle 

erhållas mellan ämnena. 
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Tabell 1. Antal försökspersoner fördelade på ämnen 

Ämnen Svarat Ej svarat Totalt 

Eng 27 7 34 

Sv 23 8 31 

Ma 35 1 36 

Sk 20 4 24 

Ke 14 4 18 

Ao 5 2 7 

Antal 124 26 150 

% 83 17 100 

Den uttagna gruppen domineras antalsmässigt av lärare på 

grundskolan. Av dem som svarat på enkäten är 82 grundskole

lärare och 42 gymnasielärare. Det relativa bortfallet är 

också mindre bland grundskolelärarna, 14% jämfört med gym

nasielärarnas 24%. 

Frågeformulär 

Utifrån tidigare nämnda frågeställningar konstruerades i sam

arbete med syofunktionärsgruppen i den berörda kommunen en 

enkät med både öppna och slutna frågor (bil 1). Lärarna var 

utlovade fullständig anonymitet varför några namnuppgifter 

ej lämnades. Vissa bakgrundsdata såsom skolform, kön, ålder 

och antal undervisningsår i det aktuella ämnet samlad es däremot 

in. Enkäten distribuerades i mitten av december 1977 och 

det sista av två påminnelsebrev i slutet av januari 1978. 

Efter kodning har enkäten bearbetats med hjälp av ADB. Varje 

fråga har relaterats till ovan nämnda bakgrundsdata men i 

resultatsammanställningen redovisas i allmänhet kateg orierna 

sammanslagna såvida inte några markanta skillnader framträder. 
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RESULTAT 

De svar som lämnats på de öppna frågorna uppvisar i allmänhet 

en stor spridning vad avser innehållet. Antalet svarskategorier, 

som svaren inordnats i, varierar mellan 9 och 16. Här redo

visas i första hand de mest frekventa alternativen. Under ru

briken övrigt sammanslås mindre frekventa svar som i detalj 

redovisas i bilaga 2. 

På de öppna frågorna har försökspersonerna naturligtvis haft 

möjlighet att ange flera alternativa svar. I kolumnen "totalt" 

anges därför i aktuella tabeller först antalet avgivna svars

alternativ samt därefter inom parentes det antal personer 

som besvarat frågan. 

Vad lägger lärarna in i begreppet syo? 

Tabell 2. Lärarnas uppfattning av begreppet syo. 

1 2 3 4 Övrigt Totalt 

Antal 75 21 18 15 36 165 (103) 

% 45 13 11 9 22 100 

1. Syo=syo dvs, orientering eller information om utbildning och yrken. 

2. Information om studie- och yrkeskrav t ex intagningspoäng. 

3. Att hjälpa och ge råd inför studie- och yrkesvalet. Anm. Svaren som 

kodats in i kategorin "Att hjälpa och ge råd..." har i över hälften 

av fallen innehållit korrmentarer av typen "...så att inte eleverna 

hamnar fel", "... rätt man på rätt plats" etc. 

4. Information inför val av allmän/särskild kurs och linjer. 
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Tabell 3. Syons viktigaste funktioner. 

1 2 3 4 Övrigt Totalt 

Antal 81 42 22 20 70 235 (105) 

% 34 18 9 9 30 100 

1. Information om utbildning, yrken och arbetsliv. 

2. Att hjälpa och ge råd inför studie- och yrkesvalet.Anm. Svaren som 

kodats in i kategorin "Att hjälpa och ge råd..." har i över hälften 

av fallen innehållit korrmentarer av typen "... så att inte eleverna 

hamnar fel", "... rätt man på rätt plats" etc. 

3. Information inför val av allmän/särskild kurs och gymnasieskolelinjer. 

4. Att ge eleven kännedom om egna intressen och förutsättningar. 

Den information som framkommer i ovanstående tabeller är 

relativt likartad. En majoritet av lärarna verkar inte lägga 

in någon djupare innebörd i begreppet syo utan vänder bara på 

orden och l åter "orientering (information) om studier och 

yrken" representera vad som är syo och dess viktigaste funk

tioner. En förklaring till detta är att många lärare inte 

känner till eller kommit i kontakt med syoverksamheten på 

sin skola. Den tolkningen överensstämmer också med tidigare 

gjorda erfarenheter (s 1 ). Förmodligen kan det också vara 

orsaken till att alla inte besvarat de två frågor som ligger 

till grund för tabellerna. En annan och rakt motsatt tolkning 

kan vara att lärarnas uppfattning är den "sanna",dvs syons 

uppgift och verksamhet är enbart informativ vilket innebär 

att den djupare innebörd som exempelvis tillskrivs syon i 

officiella måldokument inte äger sin motsvarighet i verklig

heten. 

Hittills vunna erfarenheter (Äsemar 1978 samt ännu ej pub

licerat material) stöder egentligen båda tolkningarna. Lärare 

och även övrig skolpersonal har visserligen dålig kännedom 

om syon på sin skola men samtidigt visar det sig att de för

utsättningar som syofunktionärerna har att arbeta utifrån 

sätter effektiva gränser för vad man kan uträtta. Ad ministration, 

expeditionsarbete etc kopplat till ett stort elevunderlag 

gör att man bara hinner med "måsteaktiviteterna" till vilka 
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informationsdelen räknas. Den personliga kontakten, vägled

ningen, medvetandegörandet tenderar att bli marginellt. 

Förekommer syo i undervisningen? 

över hälften av lärarna anser inte att de tagit upp några 

syofrågor i sin undervisning. Som förväntat är det lärarna 

i samhällskunskap, som i högre grad än andra, uppger sig 

ägna tid åt syofrågor. Något förvånande är det dock att 

det finns lärare i både sk och ao som svarat nej på frågan. 

Tabell 4. Förekomst av syo i undervisningen. 

Lärare i 3a Nej Totalt 

Eng 5 22 27 

Sv 10 13 23 

Ma 13 22 35 

Sk 15 5 20 

Ke 5 9 14 

Ao 2 3 5 

Antal 50 74 124 

% 40 60 100 

De femtio lärare, som svarat jakande, har också exemplifierat 

i vilka sammanhang syoproblem aktualiseras. Vanliga exempel 

rör könsrollsfrågor, elevfrågor när olika val är aktuella 

och när frågor av typ "varför måste vi läsa detta?" ställ s 

samt olika arbetsområden i samhällskunskap (se bilaga 2 tabell 3). 

Ett försök att skatta hur stor del av lektionstiden som 

ägnats åt syofrågor gav till resultat att, i den mån man 

överhuvud taget tar upp syofrågor, så är den använda tiden 

liten. 
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Tabell 5. Procentuell andel syo i undervisningen. 

Andel i procent 

Lärare i 0 1-2 3-5 5- Totalt 

Eng 23 2 2 0 27 

Sv 4 4 2 3 13 

Ma 25 5 4 1 35 

Sk 5 2 16 7 20 

Ke 9 2 2 1 14 

Ao 3 0 1 1 5 

Antal 76 15 18 13 124 

% 63 12 15 10 100 

På frågan om det finns syostoff i det undervisningsmaterial 

som används är det även här framför allt lärarna i sk men 

även lärarna i sv som anger att så är fallet. Analogt med 

resultaten i tabell 4 är det fortfarande fem lärare i sk 

och tre i ao som anser att syo inte förekommer i undervis

ningssammanhang . 

Tabell 6. Förekomsten av syostoff i undervisningsmaterialet. 

Lärare i 3a Nej Totalt 

Eng 7 20 27 

Sv 11 12 23 

Ma 3 32 35 

Sk 15 5 20 

Ke 2 12 14 

Ao 2 3 5 

Antal 40 84 124 

% 33 67 100 

Alla som svarat ja har gett konkreta exempel. De allra flesta 

anger läroböcker i respektive ämne, ett fåtal Sveriges Radio 

och dagstidningar samt materialet "Att välja studieväg" (se 

bilaga 2, tabell 4). 
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De syoaktiviteter som förekommer verkar vara av mer spontan 

karaktär. På frågan om man medvetet planerat in syomoment i 

undervisningen är det endast 13% som uppger det. Det är 10 

lärare i sk, 5 i sv och 1 i ao varav 9 uppger att planeringen 

skett i samarbete med syofunktionären. På frågan om syo-

funktionären lämnat information vid något undervisningstill

fälle svarar de flesta att så inte varit fallet, se tabell 7. 

Av de 32 lärare som svarat jakande uppger 17 st att man själv 

varit närvarande vid det tillfället. 

Tabell 7. Förekomsten av information från syofunktionär på undervis-
ningstirrmar. 

Antal gånger 

Lärare i 1 2-3 3- Aldrig Totalt 

Eng 1 1 1 24 27 

Sv 7 2 0 14 23 

Ma 3 1 1 3D 35 

Sk 5 3 0 12 20 

Ke 0 2 3 9 14 

Ao 1 1 0 3 5 

Antal 17 10 5 92 

' { — 

124 

% 14 8 4 74 100 

Tar elever upp syofrågor med lärarna? 

Under denna rubrik redovisas resultaten från fyra frågor 

rörande dels huruvida eleverna tar upp syofrågor med lärarna 

samt vilka problem frågorna handlar om dels om lärarna får 

frågor som de inte kan svara på samt vad de frågorna inne

håller. 

Tabell 8 a. Förekomst av elevfrågor rörande syo. 

ofta ibland sällan aldrig Totalt 

Antal 5 41 39 39 124 

% 4 33 31,5 31,5 100 
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Tabell 8 b. Exempel på elevfrågor. 

12 3 4 övrigt Totalt 

Antal 13 13 12 11 40 09 (70) 

% 15 15 13 12 45 100 

1. Frågor om linjeval/linjebyte. 

2. Frågor om allmän/särskild kurs för fortsatta studier. 

3. Frågor om byte av allmän/särskild kurs och linje. 

4. Behörighetskrav för fortsatta studier. 

övrigt se bil. 

Tabellerna 8 a och b visar att förekomsten av elevfrågor 

inte upplevs som speciellt frekvent. 63% av lärarna svarar 

"sällan" eller "aldrig" och enbart 4% "ofta". Inga skillnader 

förekommer med avseende på skolform. Beroende på ämne finns 

dock en skillnad, som yttrar sig i att framför allt lärarna 

i samhällskunskap och i viss mån matematik- och ao-lär arna 

i större utsträckning än de övriga anger att eleverna ställer 

frågor. Vad beträffar innehållet i frågorna domineras de 

av efterfrågan på information om studie- eller utbildnings

alternativ. Frågor direkt kopplade till yrkesval verkar inte 

förekomma (bilaga 2, 3 och 5). 

Avslutningsvis redovisas svaren på t .vå frågor där lärarna 

uppmanats ange huruvida eleverna ställer frågor som man 

inte kan svara på. Som framgår av tabell 9 a svarar nära 

hälften av lärarna att så är fallet. Framför allt är det 

lärarna i samhällskunskap som uppger att det förekommer 

frågor som man inte kan svara på. 
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Tabell 9 a. Förekomsten av elevfrågor rörande syo, som lärarna ej kan besvara. 

Lärare i 3a Nej Totalt 

Eng 11 15 26 

Sv 7 15 22 

Ma 17 16 33 

Sk 13 6 19 

Ke 3 10 13 

AQ 2 3 5 

Antal 53 65 118 

% 45 55 100 

Tabell 9 b. Exempel på elevfrågor som lärarna ej kan besvara, 

1 2 3 4 övrigt Totalt 

Antal 12 10 9 0. 11 50 (41) 

% 24 20 16 16 22 100 

1. Frågor om intagningspoäng. 

2. Frågor om allmän/särskild kurs som krav för olika utbildningar. 

3. Frågor om hur ett visst yrke nås. 

4. Frågor om innehåll i korrmande utbildningsnivåer. 

SAMMANFATTANDE DISKUSSION 

I de nu gällande anvisningarna för syo i skolväsendet l öper 

som en röd tråd att syon ska ses som en integrerad del av 

skolans verksamhet (ASÖ 1973/74:55). I avsnittet om lokal 

planering och samverkan sägs bl a att: 

"Insatserna från medverkande inom och utom skolan samordnas 
och planeras så att syon blir en integrerad del av skolans 
verkßamhet och av elevens totala utbildningsprogram" (s 4). 

Vad som framför allt avses är att syon ska integreras med 

övriga ämnen, att samverkan ska ske mellan olika skolor, in

tagningsnämnd och arbetsförmedling samt att en samverkan i 

syofrågor ska komma till stånd mellan skola och hem samt 

skola och arbetsliv, Någon ytterligare konkretisering och/ 
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eller precisering görs dock inte. Föreliggande studie för

söker felysa om syo förekommer i den reguljära undervis

ningen och den aspekt av integrering som således är aktuell 

rör den ämnesintegrerade syon. Den bärande grundtanken om 

integrering står dock i ganska bjärt kontrast mot de resultat 

som framkommit i denna och andra undersökningar (se bl a 

SÖ, 1978). I olika gymnasieinspektörsrapporter framkommer 

t ex att arbetet med att integrera syon med övrig verksamhet 

knappast hunnit så långt. Hedetun m fl (1978) redovisar en 

undersökning där över hälften av eleverna i gymnasieskolans 

treåriga avgångsklasser inte upplevt att man i undervisningen 

behandlat frågor, som har med syo att göra. Endast 4% av 

de 800 eleverna uppgav alternativet "ofta". 

"Information oah vägledning skall ske fortlöpande och 
inte inskränka sig till enstaka tillfällen" (ASÖ 73/74:55, 
s 2). 

I föreliggande studie kan lärarna sägas bekräfta det eleverna 

i Hedetuns undersökning uppgett nämligen att en majoritet 

inte anser att syofrågor behandlas i undervisn ingssammanhang. 

60% av lärarna, både på grund- och gymnasieskola svarar nej 

på frågan om de tar upp syo i undervisningen. Lärarna i sam

hällskunskap skiljer sig från de övriga i det att de flesta 

ansett sig behandla syofrågor. 

"... studie- och yrkesvalet som ett led i elevens person
lighetsutveckling uppmärksammas i samtliga ämnen och 
på alla stadier" (ASÖ 1973/74:55, s 4). 

En förklaring till att många lärare inte ansett sig ägna 

undervisningstid åt syofrågor kan vara att de anser att 

det inte förkommer stoff av syokaraktär i det använda 

undervisningsmaterialet. Hela 57% anser att så är fallet. 

Undantagna från detta är även här lärarna i samhällskuns kap. 

"Samtliga ämnen innehåller i högre eller lägre grad inslag 

av studier- och yrkesorientering" (ASÖ 1 973/74:55, s 7). 

De syoaktiviteter som trots allt förekommer i undervisnings-

sammanhang verkar inte vara förberedda och planerade av 

lärare och syöfuriktionärer. 
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Totalt uppger 13 % av lärarna att de medvetet planerat 
syomoment i undervisningen varav nio av sexton anger att 

planeringen skett i samverkan med syofunktionären. 

"Lärare... skall sammanträda för att överlägga om planering 

och samçrdning av verksamheten" (ASÖ 1973/74:55, s 7). 

Den till synes dåliga överensstämmelsen som finns mellan å 

ena sidan rnål och upplevd verklighet kan tolkas och för

klaras på flera sätt. Det finns t ex välgrundade skäl att 

anta att syofunktionären respektive lärare ser på före

teelsen syo utifrån helt skilda utgångspunkter (Klingspor & 

Lind, 1977, Asemar 1978) vilket torde innebära att förut

sättningarna för en meningsfull samverkan inte är de bästa. 

Medan syofunktionärer i allmänhet, bland många funktioner, 

betonar den s k medvetandegörande funktionen ser lärarna i 

huvudsak syon som enbart en informativ specialistfunktion, 

kanske en kvarleva från den tid då AMS (fram till 1972) hade 

huvudansvaret för syon på framför allt gymnasieskolan. Båda 

dessa personalkategorier säger också själva att de i nuläget 

känner till för lite om varandras arbeten dvs syofunktionären 

har för liten insikt i de enskilda ämnenas innehåll och upp

läggning och läraren känner inte till syons mål och program. 

Som nämnts tidigare i detta avsnitt finns hçller ingen direkt 

konkretion av vad som avses med "en till skolans övriga verk

samhet integrerad syo". Avses alla ämnen eller bara ett fåtal 

Från vilka utgångspunkter ska undervisningen planeras? Syons? 

Läroplanens krav på kunskaper? Frågorna är säkert många för 

enskilda befattningshavare och sett mot bakgrund av t ex 

skolans traditionella uppdelning av arbetet i olika ämnen 

(mellan vilka man kan fråga sig hgr mycket av integration som 

förekommer) är det inte förvånande att konstatera att det är 

trögt före i portgången för syointegrationen. 

En grundorsak till svårigheterna att påbörja och genomföra 

syointegrering torde dock stå att finna i de konkreta för

utsättningar som gäller för respektive befattningshavare. 

I den tidigare nämnda intervjuundersökningen (Asemar, 1978) 

uppger också både lärare och syofunktionärer att organisa

toriska problem upplevdes som det största hindret. För syo-
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funktionärerna påvises också, i en ännu ej publicerad 

rapport (se s 6 ), att utrymmet för olika syoaktivitqter, 

i den mängd som finns att göra, är tämligen begränsat. 

Som avslutning på diskussionen vill jag påminna om vad som 

sagts inledningsvis i rapporten om studiens esplorativa ka

raktär och dess begränsningar vad avser de olika aspekter, 

som kan läggas på syon och dess integrering med skolans verk

samhet. Så implicerar t.ex den ovan förda diskussionen att 

lärare i olika ämnen mycket väl kan tänkas arbeta med syo-

frågor och problem utan att vara direkt medvetna om dem, dvs 

den föreställning de har om syo motsvaras inte av de inten

tioner och den uppfattning, som t.ex syofunktionärer har. 

För att belysa detta måste andra studier, med framförallt 

andra metodiska ansatser, genomföras. Studier av den lärar-

ledda undervisningen ryms dock inte inom ramarna för detta 

projekt, som vad beträffar undervisningssituationer begrän

sar sig till sådana som leds av syofunktionärer. 
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SYO^projektet 

BILAGA 1 (1) 

LÄRARENKAT 

Bakgru nd8uppgifter 

a. De lämnade uppgifterna rör ämnet 

b. Uppgifterna gäller grundskola ( ) 

gymnasieskola( ) 

c. Min ålder 20-30 ( ) 

3 1 - 4 0  (  )  

4 1 - 5 0  (  )  

51 - ( ) 

d* Kön Kvinna ( ) 

Man ( ) 

e. Jag har undervisat år i det aktuella årnnet 

f. Min tjänst omfattar följande ämnen... 

g. Jag har haft undervisning i det aktuella ä mnet på 

följande linjer i åk 1 



1 a* Kan du kort beskriva vad du lägger in i begreppet studie- och yrkesori 

entering (syo)? 

n 
b. Vilka år ayons tre viktigaste funktioner enligt ditt sätt att se? 

2 t. Tar du upp ayofrigor i din undervisning? Ja ( ) 

Nej ( ) 

b. On du har svarat "ja", i vilket samnanheng tas syo upp? Ge konkreta 

exsnpei: 

0» Kan du skatta ungefär hur stor del av lektionstiden under hösten# som 

ägnats åt syofrågor? % av lektionstiden 

4 a. Finna det syostoff i det undervisningsmaterial du använder? Ja ( ) 

Nej ( ) 

b> On "ja"# ge konkreta exempel pä läromedel och syostoff! 



BILAGA 2 (1) 

Tabell 1. Lärarnas uppfattning av begreppet syo. 

"övrigt" 

1  2 3 4 5 6 7  8  9  1 0  T o t a l t  
- » » • • • r1 •• • •" •••••"'.' '• "» i • -....M 

Antal 75 21 18 15 13 10 6 3 3 1 165 (103) 

% 45 13 11 9 0 6 4 1,5 1,5 1 100 

1. Syo=syo dvs, orientering eller information om utbildning och yrken. 
2* Information om studie- och yrkeskrav t ex intagningspoäng. 

3. Att hjälpa och ge råd inför studie- och yrkesvalet. Anm. Svaren som 

kodats in i kategorin "Att hjälpa och ge råd..." har i över hälften 

av fallen innehållit konrpientarer av typen "... så att inte eleverna 

hamnar fel", "... rätt man på rätt plats" etc. 

4. Information inför val av allmän/särskild kurs och linjer. 

5. Koppling skola - samhälle/arbetsliv. 

6. Att ge kännedom om egna intressen och förutsättningar. 

7. Prognoser för olika yrken. 

8. Göra eleven medveten inför arbete/arbetsmarknad. 

9. Studiebesök, pryo. 

10. Studietekniska råd. 
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5 a. Har du iredustst planerat in eyomonBnt i din undervisning? 

3a ( ) 

Nej ( ) 

b* On "Ja", tala om vad och rad vem du planerat. 

6 a* H«r eyofunktionåren lämnat information till eleverna på någon av dina 
timnar? 

3a ( ) Antal tillfillen 

Nej ( ) 

b* Om "ja*, var du rad vid de tillfëllena? 3® t ) 

Nej ( ) 

7 a» Har det hånt att elever tar upp studie- och yrkesvalsproblem med dig? 

Ja» ofta C ) 

3a, ibland ( ) 

3a, sållan ( ) 

Nej ( ) 

b* Om "ja", ga exenpel på problem. 

8, Har det hint att du fått syofrågor, som du inte kunnat svara på? 

3a ( ) 

Nej { > 

Om "ja", ge exempel på frågor! 



Tabell 2. Syons viktigaste funktioner. 

"Övrigt" 

1 2 3 4 5 6 7 " 8 9 TÖ fl T2 T3 T4" Totalt 

Antal 81 42 22 20 14 14 11 8 5 5 5 2 2 4 235 (105) 

% 34 18 9 9 6 6 5 3 5 2 2 1 1 2 100 

1. Information om utbildning, yrken och arbetsliv. 

2. Att hjälpa och ge råd inför studie- och yrkesvalet. Anm. Svaren som 

kodats in i kategorin "Att hjälpa och ge råd..." har i över hälften 

av fallen innehållit korrmentarer av typen "... så att inte eleverna 

hamnar fel", "... rätt man på rätt plats etc. 

3. Information inför val av allmän/särskild kurs och gymnasieskolelinjer. 

4. Att ge eleven kännedom om egna intressen och förutsättningar. 

5. Koppling skola arbetsliv. 

6t Information om studie- och yrkeskrav. 

7. Prognoser för olika yrken. 

8. Uppsökande verksamhet, 

9. Studiebesök, pryo. 

10. Studietekniska råd. 

11. Motivera för studier. 

12. Motverka fördomar, t ex könsrollstänkande. 

13. Arbetsförmedlare. 

14. Diverse: sysselsätta syofunktionärer, facklig verksamhet, studie-

finansiering. 



TabeXJ. 3. Unden/isningssanrnanhang där syo tas upp. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  T o t a l t  

Antal 11 10 10 .9 7 6 4 3 3 63 (50) 

% 17 16 16 14 11 10 6 5 5 100 

1. Könsrollsfrågor kopplat till yrkeskrav och yrken i andra länder 

2. Elevfrågor när olika val är aktuella, allmän/särskild kurs, val 

till gymnasie- och högskola. 

3. Arbetsområden i samhällskunskap 

4. Uppföljning av pryo och studiebesök 

5. Ämnesspecifika problem, t ex kemistens roll i miljöfrågor, byggnads

arbetarens behov av räta vinklar 

6. Elevfrågor, t ex "Måste vi läsa detta?" "Blir det svårare nästa år?" 

7. Tidningsklipp om olika yrken 

8. Läroböcker 

9. Biblioteksgenomgång 

X. Enbart grundskolelärare 

Tabell 4. Läromedel i vilka det finns syostoff. 

1 2 3 4 5 6 Totalt 

Antal 33 4 3 3 2 3 48 (40) 

% 69 8 6 6 5 6 100 

1. Läroböcker i sv (10), sk (10), eng (8), ao (2), ma (1), historia (1) 

geografi (1) 

2. Dagstidningar 

3. Material från Sveriges Radio 

4. "Yrke och framtid" 

5. "Att välja studieväg" 

6. övrigt, periodiska tidskrifter (1), egna läromedel (1), lära sig ar

beta efter instruktioner (1) 



Tabell 5. Exempel på elevfrågor. 

"Övrigt" 

1 2 3 4 5 B 7 8 9 10 11 12 13 Tqtalt 

Antal 13 13 12 11 11 6 4 4 3 3 2 2 5 09 (70) 

% 15 15 13 12 12 7 5 5 3 3 2 2 6 100 

1. Frågorom linjeval/linjebyte. 

2. Frågor om allmän/särskild kurs för fortsatta studier. 

3. Frågor om byte av allmän/särskild kurs och linje. 

4. Behörighetskrav för fortsatta studier. 

5. Frågor om man klarar viss utbildning. 

6. "Vad har jag för nytta av att läsa detta?" 

7. Frågor om kursinnehåll. 

8. Frågor om trivsel och trygghet. 

9. Frågor om möjligheter att få arbete efter studier. 

10. Frågor om hur lång viss utbildning är. 

11. Vad gör man på en speciell arbetsplats. 

12. Vart vänder man sgi för att få information om utbildning och yrken. 

13« Diverse: frågor om komplettering, studieteknik, arbetarskydd, betygs-

problem. 



Tabell 6. Exempel på elevfrågor som lärarna ej kan besvara, 

"Övrigt" 

1 2 3 4 5 6 7 0 Totalt 

Antal 12 10 9 0 4 3 2 2 50 

% 24 20 18 16 8 6 4 4 100 

1. Frågor om intagningspoäng. 

2. Frågor om allmän/särskild kurs som krav för olika utbildningar. 

3. Frågor om hur ett visst yrke nås. 

4. Frågor Qm innehåll i korrmande utbildningsnivåer. 

5. Prognoser för olika yrken. 

6. Löne- och arbetsmarknadsfrågor. 

7. Hur lång viss utbildning tar. 

8. Huruvida elever personlighetsmässigt passar för olika yrken. 

s 


