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SUMMARY 

The aim of this study is to map out the actual choices of 
courses, optional subjects and lines made by pupils in the 
upper secondary school, their future educational and voca
tional plans and their knowledge and value judgments of 
education and and professions. The data collection was made 
in the autumn of 1977 with questionnaires. 1250 pupils in 
a municipality, about 600 in grade 7 and 9 in the compul
sory comprehensive school and the corresponding number in 
grade 1 and 2-4 respectively, in the upper secondary school 
answered the questionnaire. The total non-response was 10%. 
The results show, among other things, that there are both 
social and sex differences in the recruitment to courses 
and lines and that the choices of profession are clearly 
related to the social background of the pupils. The pupils' 
knowledge of education and professions varies a lot but the 
results indicate, generally speaking, that the pupils are 
well-informed about their own type of school whereas their 
knowledge pf the following one is poor. The pupils were very 
unanimous in their value judgments of education and profes
sions as opposed to their knowledge about them. The conclud
ing discussion presents some comments on some of the most 
important results and discusses methodical experiences and 
consequences for the continued evaluation work. 



SAMMANFATTNING 

Syftet med föreliggande studie är att kartlägga grund- och 
gymnasieskoleelevers faktiska val av kurser, tillvalsämnen 
och linjer, deras framtida utbildnings- och yrkesplaner 
samt kunskaper och värderingar om utbildning och yrken. 
Datainsamlingen genomfördes hösten 1977 med enkätmetodik. 
1250 elever i en kommun, ca 600 i åk 7 och 9 på grundskolan 
och motsvarande antal i åk1 respektive 2-4 på gymnasie
skolan, besvarade frågeformuläret. Det totala b'ôrtfallet 
var 10%. Bland resultaten kan nämnas att både den sociala 
och könsmässiga rekryteringen till kurser och linjer är 
påfallande sned liksom att gjorda yrkesval påvisar ett 
klart samband med elevernas sociala bakgrund. Elevernas 
kunskaper om utbildning och yrke är av olika skäl mycket 
varierande men generellt tyder resultaten på att t ex 
kunskaperna om den egna skolformen är förhållandevis 
goda medan kunskaperna om efterföljande nivå är dåliga. 
Elevernas värderingar kring utbildning och yrke är, i 
motsats till kunskaperna, mycket samstämmiga. I den av
slutande diskussionen kommenteras någrq av de viktigaste 
resultaten samt diskuteras metodiska erfarenheter och 
konsekvenser för det fortsatta utvärderingsarbetet. 
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BAKGRUND OCH SYFTE 

Föreliggande arbete ingår som en del i den av Skolöver

styrelsen initierade utvärderingav av grund- och gymnasie

skolans studie- och yrkesorienterande (SYO) verksamhet, 

som sedan hösten 1976 bedrivs vid pedagogiska in stitutionen, 

Umeå universitet. Från och med hösten 1977 har en longitu

dinell studie i Örnsköldsvik kommun påbörjats. Under tre år 

ska syoverksamheten följas i olika avseenden utifrån skilda 

individgrupper. Elever på grund- och gymnasieskola samt 

syofunktionärer utgör härvidlag de viktigaste grupperna men 

även föräldrar, lärare och skolledning berörs av olika del

studier. Några av de övergripande problemområdena i utvär

deringen rör elevernas studie- och yrkesval med avseende på 

deras sätt att tänka och resonera i studie- och yrkesvals-

frågor, syoarbetets uppläggning och innehåll både ur en 

kvantitativ och kvalitativ aspekt samt ovan nämnda individ

gruppers föreställningar, angående utbildning, yrke, arbete 

etc. För en utförligare beskrivning, se Franke-Wikberg & 

Asemar (1977 a). 

I det teoretiska resonemang, som förts inom projektets ram, 

betonas nödvändigheten av att försöka belysa elevernas före

ställningsvärld vad beträff ar utbildning och yrke i relation 

till deras egna val (Franke-Wikberg & Asemar, 1977 b). En 

aspekt av denna föreställningsvärld rör de mer eller mindre 

faktiska kunskaper och värderingar som eleverna har om t ex 

olika yrken, en annan det sätt på vilket eleverna resonerar 

när de själva står inför en valsituation. I denna undersökning 

avgränsas problemet till att gälla vissa kunskaper och vär

deringar om utbildning och yrken som grund- och gymnasie

skoleelever har, medan den andra aspekten hänförs till en 

mer intensiv fas av utvärderingen. 

Metodiskt kan på elevsidan urskiljas en extensiv och en mer 

intensiv del. I den extensiva delen i vilken föreliggande 

studie ingår, är avsikten bland annat att på ett för kommunen 

representativt elevurval belysa hur eleverna väljer i grund-

och gymnasieskola samt om deras val förändras under tiden på 
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högstadiet respektive gymnasieskolan. Den enkät som använts 

för att belysa detta har getts i början, åk 7 på grundskolan 

och åk 1 på gymnasi eskolan, och kommer att ges i slutet av 

deras utbildning, åk 9 respektive 2-4. För att möjliggöra 

direkta jämförelser mellan olika årskurser har också elever 

i avslutningsklasserna besvarat enkäten vid det första data

insamlingstillfället. Dessa elever är dock färre till an

talet än eleverna i åk 7 och 1,(se tabell 2 s 9), I den in

tensiva delen väljs ett mindre antal klasser ut vilka i gen

gäld blir föremål för fler och mer ingående studier där 

intervjuer, klassrumsobservationer m m kommer att användas. 

Syftet med föreliggande studie är sammanfattningsvis att 

för elever på grundskolans högstadium och på gymnasie

skolan beskriva och kartlägga: 

1. Elevernas faktiska val av kurser, tillvalsämnen och 

linjer, 

2. Framtida utbildnings- och yrkesplaner. 

3. Kunskaper och värderingar om utbildning och yrken. 
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Problemställningar 

I det .fJBljan.de preciseras ovan .angivna syften utifrån ̂ en 

kortfattad genomgång a-v tidigare forskning, samt en konkreti

serings av aktuella problemställningar. 

E^lev£rria£ vaj. in£m_ujtbi:ld^n_ings\/ä£ej2det 

Inom såväl den svenska som den utländska pedagogiska forsk

ningen finns en mängd olika undersökningar om ungdomars 

studie- och yrkesval, som påvisar det starka samband som 

finns mellan val av utbildning och yrke å ena sidan och 

könstillhörighet respektive social bakgrund å den andra 

(se t ex Härnqvist och Grahm, 1963, Husén 1969, Andrae 1972, 

Gesser & Fasth 1973, Magnusson et.al. 1975, SCB 1976, 

Axelsson 1977). För en översikt.av bl ä amerikansk forskning 

se t ex Betz (1977) och Härnqvist (1978). 

Det svenska utbildningsväsendet har under en tjugoårsperiod 

förändrats avsevärt till sin yttre skepnad bl a för att 

man ska komma till rätta med den sociala- och könsmässiga 

snedrekryteringen, liksom med de negativa konsekvenserna 

av studie- och yrkesval som måste göras i relativt tidig 

ålder. Men effekterna av dessa förändringar verkar låta 

vänta på sig. Så har t ex antalet valtillfällen och val

alternativ skurits ned högst väsentligt på grundskol ans 

högstadium, men de val som oundvikligen måste göras sor

terar ändå effektivt in eleverna på skilda utbildningar 

och yrken. 

"Even though the Swedish educational system has been trans
formed to prevent these early choices being of dominant 
significance for the direction of careers, it cannot be 
denied that they are still of great importance... the 
choices are actually even if not formally irreversible". 
(Magnusson 1975, s 165) 

De valsituationer som ska belysas rör för grundskolans del 

val av allmän och särskild kurs samt val av tillvalsämnen. 
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För gymnasieskolans del val av allmän och särskild kurs 

i grundskolan samt val av linje och aktuell linjetillhöyighe^. 

Vi förväntar oss inte att få resultat som avviker från tidigare 

forskning utan tvärtom tror vi att både köns- och social

klasstillhörighet fortfarande slår igenom så att t ex 

flickorna på grundskolan i högre grad väljer ett tillvals

språk medan pojkarna väljer teknik. Vid val av särskild kurs 

förväntas pojkarna dominera matematik och flickorna engelska. 

Den sociala bakgrundens inverkan kommer att manifestena sig 

i att eleverna från högre sociala skikt i större utsträckning 

väljer kurser och linjer som är teoretiskt inriktade jämfört 

med elever från lägre skikt som väljer allmän kurs och 

yrkesinriktade linjer. 

Det kan kanske för någon synas poänglöst att än en gång peka 

på detta förhållande. För många torde dock information om 

dessa förhållanden vara utomordentligt viktig. Inte minst 

gäller detta för utvärderingens fortsatta arbete där dessa 

data kommer att bli en viktig ram gentemot vilken övrig 

information ska ställas. Detta gäller bl a information från 

intensivintervjuerna då eleverna själva får motivera och 

resonera om sina val. Det urval av undersökningar som re

fererats ovan berör heller inte, med undantag av SCB:s 

material (se ? 16 ), förhållandena under 1970-talet. Sö:s 

pedagogiska nämnd kons taterar också att för Lgr -69 saknas 

detaljerade analyser av hur t ex olika bakgrundsfaktorer 

inverkar, analyser som är svåra att göra om inte undersök

ningarna är av längdsnittskaraktär. Nämnden säger vidare: 

"Elevemas egna motiv för valen och deras upplevelser av 
valsituationer är ofullständigt och relativt ytligt stu
derade". (SÖ 1978, b) 

£ra^m^tida_ut^b2LldniLn^s_2 £c]i ^rke sp 1 a ni e r 

I denna studie koncentreras vårt huvudsakliga 

gäller elevernas studie- och yrkesplaner, till 

de har och på vilket sätt de är relaterade til 

grundsfaktorer. 

intresse, vad 

vilka planer 

1 olika bak-
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Vid en genomgång av aktuell litteratur konstaterar Sjöstrand 

(1960) att karriärutvecklingen verkar vara en påtagligt 

instabil process. De utbildnings- och framför allt yrkes-

planer, som eleverna anger, är knappast speciellt välför-

ankrade och karaktäriseras inte av några specifika lång

siktiga planer. Bengtsson (1972) visar att nära hälften av 

grundskoleeleverna när de börjar på högstadiet är mycket 

osäkra när det gäller val av kommande utbildning på gymna

sial nivå. Dock visar det sig att de som hade planer på 

gymnasiala studier även förverkligade dem. Signifikativt 

nog är elever från socialgrupp 1 i klar majoritet . Be

träffande yrkesplaner påvisas stora nivåmässiga förändringar 

under gymnasietiden liksom att det finns klara samband mellan 

social bakgrund och det valda yrkets status. På liknande sätt 

framträder skillnader mellan socialklasstillhörighet och kön 

i det s k Örebroprojektet (Magnusson m fl 1975, Ekehammar m fl 

1977). Likartade samband konstateras även i en mängd ameri

kanska undersökningar (se t ex Barnett 1975, Edington 1976, 

Holland & HollancJ 1977, Woal, 1977). 

KurisJ^ajDer £cji .värderingar om_utjDilcjnjLn£ ocji 

Sjöstrand (1968) finner i sin genomgång av yrkesvalsforsk

ningen att resultaten pekar mot att individer som befinner 

sig inne i utbildningssystemet förmodligen har relativt 

sett bra kunskaper om alternativa studievägar medan däremot 

kunskaper om yrken och arbetsliv är stereotyp och brist

fällig. Den allmänna kunskapsbristen ger ett stort utrymme 

för som Sjöstrand (1974) säger: "Trygghet i tradition" 

(s 121). Prediger (1975) visar i en omfattande studie att 

bristen på kunskap om yrken och arbetsliv liksom förekomsten 

av föreställningar, som inte har någon verklighetsanknytning 

är mycket stor. Nuckols & Banducci (1974), visar att oberoende 

av socialklasstillhörighet kan eleverna sägas ha en viss 

kunskap om lågstatusyrken, medan däremot kunskapen om hög

status yrken är högst rudimentär. 

"Though most teachers profess that children should follow 
their own choice, they have tracked, either overtly or in
advertently j ac ademically high abiliby students to an acade-
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mie course of endeavors and lesser academically able students 
to vocational or technical courses. This tends to create 
a caste system based upon negative stereotypes" (Rask & 
Field, 1976 s 30) . 

Rask & Field utvecklar ett resonemang som innebär att ung

domar väljer ett yrke som står i överensstämmelse med in

dividens föreställningar om vad som är ett r'bra" yrke, men 

alltför ofta baserar sig dessa föreställningar på inkorrekt 

och snedvriden information. 

"Too seldom are children allowed freedom of choice in 
occupations that specific ability3 social or economic 
groups are expected to enter". (Rask & Field 1976, s 29). 

Många undersökningar har visat, att yrken i den industriali

serade världen värderas på ett i det närmaste invariant sätt 

(Marsh 1971, Penn 1975, Konzaki 1976, Rask & Field 1976). 

Marsh ^r den som förfäktar invariansen medan Penn däremot 

på ett övertygapde sätt visar att i socialistiska länder 

(Polen, Tjeckoslovakien) skiljer sig den hierarkiska yrkes

strukturen något i det att manuella yrken tenderar att vär

deras högre än mentala yrken. 

"Marsh's "great empirical invariant of sociology" is merely 

a great empirical myth of sociologists" (Penn 1975, s 306). 

Utgångspunkten i dessa undersökningar har varit att elever 

och i Rasks & Fields undersökning även lärare har rangordnat 

ett antal yrken utifrån hur man upplever deras sociala status 

och prestige i samhället. 

De kunskapsfrågor som i föreliggande studie ställts om skola 

och utbildning hänför sig till om eleverna känner till vilka 

möjligheter det finns att byta tillvalsämnen och kurser, vad 

man vet om kommande utbildningsnivå t ex vilka linjer det 

finns på gymnasieskolan och om dessa på något sätt är köns

typiska, samt om de känner till vilka utbildningsvägar, som 

normalt krävs med hänsyn till gjort yrkesval. Elevernas kun

skaper om yrke och arbetsmarknad har försökt mätas med frågor 

om lön, antal anställda, könsfördelning, fackföreningstill
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hörighet samt om de kan ange ett antal yrken tillhöriga 

vissa yrkesområden. Slutligen har elevernas värderingar 

av olika utbildningar och yrken utifrån prestige eller 

social status försökt belysas liksom att de tagit ställ

ning till ett antal stereotyper eller myter (Franke-Wikberg 

1977) som vanligen förknippas med olika utbildnings- och 

arbetslivsfrågor. 

METOD 

Försökspersoner 

Valet av försökspersoner har i första hand gjorts utifrån den ut 

gångspunkten att vi velat få en någorlunda representativ bild 

av framför allt eleverna i årskurs 7 och årskurs 1 på grund

skolans högstadium respektive på gymnasieskolan i kom munen. 

För det andra vill vi med denna undersökning närmare precisera 

vilka klasser som ska ingå i den intensiva delen av utväderingen 

I kommunen finns sju högstadieskolor och två gymnasieskolor. 

För grundskolans del bestämdes att varje skola skulle repre

senteras med en slumpmässigt vald klass från årskurs 7 respek

tive 9. Dessutom tillkommer på de två intensivskolorna alla 

övriga klasser i årskurs 7. Detta för att sedermera möjlig

göra jämförelser mellan dessa och på så sätt gardera sig för 

att de klasser som ska ingå i intensivstudien inte avviker 

från övriga. Antalet klasser på grundskolans högstadium som 

deltar i föreliggande undersökning är 24. Antalet elever på 

olika årskurser framgår av tabell 1. 

Tabell 1. Antal försökspersoner, grundskolan 

Årskurs Antal uttagna Antal deltagande Bortfall 

Totalt Pojkar Flickor Totalt Totalt 

7 

9 

437 

203 98 

215 199 

88 

414 

186 

5% 

8% 

Totalt 640 313 287 600 6% 
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Totalt har 94% av eleverna besvarat enkäten vilket får anses 

som mycket tillfredsställande. De 437 uttagna eleverna i års

kurs 7 motsvarar ca 50% av alla årskurs 7-elever i kommunen 

och de 203 årskurs 9-eleverna ca 26%. 

För gymnasieskolans del har vi strävat efter linjerepresenta

tivitet i årskurs 1 samt i av gångsklasserna. Liksom för 

grundskolans del har uttagningen av klasser i viss mån 

varit beroende av vilka som ska ingå i intensivstudien. 

X den ingår linjerna N, H, So, Ko och Ve. På dessa linjer 

ingår därför samtliga klasser i årskurs 1 för att, liksom 

för grundskolans del, möjliggöra val av för den linjen repre

sentativ klass som sedan kan följas upp under utvärderingen 

Från de övriga linjerna har en klass slumpmässigt valts dels 

i årskurs 1 dels i avgångsklasserna. 

Antalet deltagande klasser uppgår till i årskurs 1 25, i de 

avslutande årskurserna 14. Antalet elever framgår av tabell 

2. I tabellen har linjerna sammanslagits till tre huvud

grupper: a) Tre- och fyraåriga teoretiskt inriktade linjer 

vilka utgörs av H, S, E, N och T-linjen. Dessa benämns 

fortsättningsvis "Teoretisk 3" b) De tvååriga teoretiskt 

inriktade linjerna So, Te och Ek (Teoretisk 2) c) Tvååriga 

yrkesinriktade linjer (Yrk 2) nämligen Ba, Dk, Et, Fo, Ko 

och Ve. 
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Tabell 2. Antal försökspersoner, gymnasieskolan 

Linje Antal uttagna Antal deltagande Bortfall 

Totalt Pojkar Flickor Totalt 

131 10% 

88 12% 

205 12% 

Totalt 
åk 1 477 201 223 424 11% 

Teoretisk 3 104 55 38 93 11! 

Teoretisk 2 54 22 22 44 18' 

Yrk 2 115 45 45 90 22' 

Totalt 
åk 2-4 273 122 105 227 17% 

Totalt 750 323 328 651 

Bortfall 16% 10% 13% 

Även om svarsprocenten är något lägre jämfört med grund

skolans får den anses som tillfredsställande. Totalt har 

87% besvarat enkäten. Det relativt största bortfallet finns 

bland pojkarna i årskurs 2 på de yrkesinriktade linjerna (30%). 

De 424 eleverna i årskurs 1 representerar 59% av årskurs 1-

eleverna. Motsvarande siffra för avslutningsklasserna är 

46%. 

Frågeformulär 

Utifrån undersökningens syfte och problemställningar be

stämdes i ett tidigt skede att datainsamlingen skulle genom

föras med enkätmetodik. Genom att använda enkät har också 

ett relativt stort antal elever, totalt 1251, kunnat nås 

Teoretisk 3 145 62 69 

Åk 1 
Teoretisk 2 100 27 61 

Yrk 2 232 112 93 
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varför uppnådda resultat torde vara representativa för 

de aktuella årskurserna i Örnsköldsvik kommun. 

Utgångspunkten vid frågekonstruktionen var att samtliga 

elever skulle tillställas samma frågor för att möjliggöra 

jämförelser mellan årskurser och skolformer. Efter att ha 

utprövat formuläret i två olika omgångar kunde denna princip 

genomföras med bara ett par undantag. För vissa frågor är 

ordformuleringarna något annorlunda för att bättre "passa" 

respektive skolform. I grundskoleformuläret har dessutom 

ett par frågor strukits för att eleverna skulle hinna be

svara formuläret på en lektionstimme. 

Många av frågorna är uppbyggda kring ett antal yrken utifrån 

vilka kunskaper och värderingar efterfrågas. De tolv yrkena 

är i första hand valda för att erhålla en spridning utifrån 

vilken social position de kan sägas ha i samhället. Utifrån 

Gesser (1977, se nedan) valdes psykolog, läkare, advokat 

och tandläkare såsom tillhörande en övre social klass,. 

lärare på högstadiet, kontorist, sjuksköterska och polis 

tillhörande ett mellanskikt och byggnadsarbetare, affärsbi

träde, skogsarbetare och svetsare, arbetarklassen-.' 

Datainsamlingen genomfördes första veckan i oktober 1977. 

Genom tillmötesgående insatser från berörda skolor kunde 

undersöknings ledarna disponera klasserna under en lektions

timme och således vara med när eleverna fyllde i enkäterna 

vilket underlättade instruktionen och gav möjligheten 

att klargöra eventuella missförstånd. De elever som inte 

var närvarande fick under ledning av syofunktionären på 

skolan fylla i enkäten vid ett senare t illfälle. Enkät

svaren har efter kodning databehandlats varvid de rela

terats till bakgrundsfaktorerna, kön, social bakgrund, års

kurs och linjetillhörighet. Elevernas sociala bakgrund 

har bestämts genom en klassifikation av föräldrars yrke i 

tre olika kategorier utifrån Gesser (1977). Gesser grundar 

sin klassifikation på en genomgång av Svenskt yrkeslexikon 

och reducerar efter hand de 360 yrken, som ingår i lexikonet, 

till tre huvudgrupper. A. Högre medelklass i vilken ingår 

högre tjänstemannayrken, företagare, direktörer etc. B. Lägre 
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medelklass där yrken som lärare på grundskolenivå, sjuk

sköterskor och kontorsanställda finns representerade. C. 

Arbetare. I denna grupp ingår såväl lågt som högt kvalifi

cerade arbetaryrken. Gessers beteckningar högre och lägre 

medelklass samt arbetarklass benämns fortsättningsvis 

socialklass I, II respektive III. 

Den yrkesgruppering, som här använts för att bestämma 

elevernas sociala bakgrund, överensstämmer i stort med den 

gruppering som SCB använt i sin utbildningsstatistik på 

1970-talet (SCB 1976). SCB:s kod innehåller dock fem kate

gorier. Genom att sammanföra "akademiker" och "högre tjänste

män" samt "yrkesutbildade"- och "övriga arbetare" till var

sin kategori torde relativt jämförbara grupperingar erhållas. 

SCB-kodens "övriga tjänstemän" har sin motsvarighet i denna 

undersöknings socialklass II. överensstämmelsen i fördelning 

på olika grupper mellan SCB:s och detta undersökningsmaterial 

är stor. I vårt grundskolematerial är fördelningen på grupp 

I, II respektive III 13%, 26% och 61%. Motsvarande siffror 

i SCB:s material från 1970 är 15%, 23% och 56%. Här till

kommer 6% för vilka yrkesuppgift saknas (SCB 1976:6). 

I den preliminära planeringen av undersökningen ingick fråge

områden rörande utbildningskrav för olika yrken, fysisk på

frestning, arbets- och miljöbeskrivningar samt social re

krytering. Vid utprövningen av formulären hade dock eleverna 

stora svårigheter att ta ställning till dessa frågor och då 

formuläret måste minskas i omfång för att kunna fyllas i 

på en timme bedömdes dessa kunna utgå. Några av de frågor 

som ställts blir heller inte föremål för redovisning i denna 

rapport. Detta gäller en fråga om hur man uppfattar den 

politiska fördelningen mellan olika partier samt två skätt-

ningsfrågor rörande säkerhe'ten i gjorda val. Dessa fråg or 

har i nuläget bedömts som mindre relevanta utifrån under

sökningens syfte. 



12 

RESULTAT 

Resultatsammanställningen är strukturerad utifrån syfte 

och problemställningar. Vid redovisningen är grund- och 

gymnasieskoleeleverna alltid åtskilda medan sammanslag

ningar av olika undergrupper t ex, årskurser och linjer 

inom respektive skolform förekommer. Beträffande bak

grundsfaktorerna kön och social bakgrund redovisas 

dessa endast då påtagliga skillna der föreligger. Siff

rorna i tabeller och figurer är, då inte annat nämns, an

givna i procent. 

Elevernas faktiska val inom utbildningsväsendet 

Nedanstående figurer, i vilka elevernas val av kurser och 

linjer för åskådlighetens skull behandlats som en konti

nuerlig variabel, illustrerar de påtagliga skillnader som 

finns mellan olika sociala klasser beträffande studieinriktning. 

Skillnaden är mindre markerad på grundskolan. I gymnasieskolan 

är däremot den sociala snedrekryteringen påfallande. Den 

totala fördelningen på socialklasserna I, II och III Mir för 

grundskolans del 13, 26 och 61% och för gymnasieskolans del 

13, 31 och 56%. 

4SI. n=68 
0=II> =135 

50 

A+A A/S S+S 

Figur la, Grundskoleelevers val av 
allmän (A) och särskild (S) kurs i 
engelska och matematik relaterat 
till social bakgrund. A/S betecknar 
val av A- och S-kurs i endera ämnet. 

% 

a = I, n=84 
O 3 II, n=179 
• * III, n=359 

Yrk 2 Teoretisk 2 Teoretisk 3 

Figur lb. Gymnasieelevers linje
tillhörighet relaterad till social 
bakgrund. 
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Jämfört med riket i övrigt ligger Örnsköldsvik kommun 

över den genomsnittliga andelen som valt särskild kurs i 

både engelska och matematik. Riksgenomsnittet var för 

årskurs 9 cirka 48% år 1975/76 (SÖ, 1977). 

Tabell 3. Grundskoleelevers val av allmän och särskild kurs i 

engelska och matematik relaterat till årskurs. 

Val 
Årskurs A + A A/S S + S Antal % 

7 13 15 72 361 100 

9 25 13 62 171 100 

Totalt 17 14 69 532 100 

Vid en jämförelse mellan kommunens skolor visar det sig 

att den största skolan i kommunen (stadsskolan) har en 

betydligt större andel elever som väljer särskild kurs. 

Gymnasieskoleelevernas tidigare gjorda val av allmän och 

särskild kurs antyder att det V kommunen finns en: uppåt

gående trend för val av särskild kurs. En trend som för 

riket i övrigt varit svagt nedåtgående under 1970-talet 

(SÖ, 1977). Tabell 4 visar även att de som går yrkesin

riktade linjer, företrädesvis valt allmän kurs. 

Tabell 4. Gymnasieelevers val av allmän och särskild kurs i 

årekurs 9. 

Linje A + A 
Val 
A/S S + S Antal % 

Teoretisk 3 0 9 91 223 100 

Teoretisk 2 12 28 60 134 100 

Yrk 2 36 31 33 292 100 

Totalt 19 23 58 649 100 
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Val av tillvalsämnen bland grundskoleeleverna följer 

exakt det mönster som förväntats. Flickorna väljer i 

högre utsträckning språk och ekonomi. Pojkarna väljer 

teknik. Valet är även socialklassbundet så tillvida att 

en större andel grupp I elever väljer språk (se bilaga 

3, tabell 1). 

Den sneda rekryteringen till olika gymnasielinjer med 

hänsyn till könstillhörighet är också mycket framträdande. 

Vad beträffar de yrkesinriktade linjerna Ba, Fo, Et och Ve 

dominerar pojkarna till i det närmaste 100% och motsvarande 

gäller flickorna på Dk och Ko. På de teoretiskt inriktade 

linjerna So, H och S är flickorna i klar majoritet medan 

Te och T är helt mansdominerade. N- och S - och E-linjerna är de 

enda med någorlunda jämn könsfördelning (se vidare tabell 20 

s 27). 

De val Som görs inom grundskolan går i allmänhet att rea

lisera. Valet av linje till gymnasieskolan begränsas däre

mot i högre grad av tillgång på linjer, platser, intagnings

poäng etc. Som framgår av tabell 5 har ändå relativt många 

realiserat sitt förstahandsval. Skillnaden mellan olika linjer 

är dock ganska stor. Framför allt har eleverna på de yrkesin

riktade linjerna i större utsträckning än de övriga kommit 

in på andra- el ler tredjehandsval. 

Tabell 5. Realiserat val av linje för gymnasieskoleelever. 

Linje 
Realiserat 
1 2 

val 
3 - Anta 1 % 

Teoretisk 3 98 2 0 223 100 

Teoretisk 2 88 8 4 131 100 

Yrk 2 74 19 7 291 100 

Totalt 86 10 4 645 100 
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Kommentar 

Den sociala och Könsrollsmässigt betingade snedrekryteringen 

inom ungdomsskolan verkar vara synnerligen okänslig för 

de utjämningsförsök som, alltsedan 1946-års skolkommisions 

arbete, betonats i utredningar och läroplaner (se t ex 

Äsemar, 1977). Inte minst betonas detta i det förslag till 

ny läroplan för grundskolan, som 1970 lämnats av Skolöver

styrelsen (SÖ 1978 a). 

Denna och tidigare genomförda studier på 1970-talet (se s 3 ) 

visar för val av tillvalsämnen och alternativa kurser ett 

närmast konstant förhållande mellan könstillhörighet och 

ämnesval. I t ex teknik och ekonomi utgjorde andelen pojkar 

cirka 49% respektive 7% åren 1972-1975/76. Motsvarande 

siffror för flickorna var 1% respektive 23% med en för 

flickorna uppåtgående trend i ekonomi (Söderberg, 1977). 

De nästan identiska siffrorna i detta material, som rör 

läsåret 1977/78, bara bekräftar detta skeva förhållande. 

I valet av alternativkurser finns också könsskillnader 

om än inte lika markanta som för tillvalsämnen. Kombinationen 

engelska särskild kurs och matematik allmän är vanligare 

bland flickor liksom att kombinationen engelska allmän och 

matematik särskild kurs är vanligare bland pojkarna. 

SÖ:s pedagogiska nämnd konstaterar i sin årsredovisning 

1978 att: 

"valen alltjämt i hög grad samvarierar med elevernas 
sociala bakgrund. I den mån förändringar skett härvid
lag beror de troligen snarare på ändrade regler för 
tillträde till fortsatt utbildning än på ändringar i 
valsystemet inom grundskolan". (SÖ, 1978 b). 

Resultaten från denna undersökning tyder på att skillnaderna 

med hänsyn tagen till soci al bakgrund vid val av alternativ-

kurser har minskat. Jämfört med uppgifter från 1973 (SCB, 1976) 

bibehåller socialklass I sin höga andel vid val av särskild 

kurs i engelska och matematik, Grupp II och III har däremot 
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ökat sin andel. Det är svårt att ange exakta siffror då 

de använda socialgruppsindelningarna inte är helt iden

tiska. I SCB:s material (åk 9) har knappa 40% av arbetar

gruppen valt särskild kurs i båda ämnena. Motsvarande 

siffra i detta material är 52%. 

För att utvärdera effekterna av valförändringar inom grund

skolan måste de sättas i samband med elevernas val av fort

satt utbildning. För närvarande finns inga tecken som tydejr 

på någon social utjämning vid val av gymnasielin jer. Segre

gationen är kraftigt markerad på framför allt gymnasie

skolans 2-åriga yrkesinriktade och 3-4-åriga teoretiskt 

inriktade linjer. På de tvååriga teoretiskt inriktade 

linjerna är skillnaden i social rekrytering mindre fram

trädande men ändå entydig i det att barn från de högre social 

klasserna relativt sett är i majoritet. 

Bland barnen i socialklass I är det endast 10%, som läser 

på de tvååriga yrkesinriktade linjerna medan 60% läser på 

de 3-4-åriga linjerna. Motsvarande siffrorx från SCB:s 

material 1972/73 är 17 respektive 67%. Bland barnen i 

socialklass III är det, utifrån denna studie, 59% som läser 

på de yrkesinriktade linjerna och 23% på de 3-4-årig a 

linjerna. I SCB-materialet är motsvarande andelar 55 respek

tive 23%. Överensstämmelsen är således mycket stor. Jämför

barheten försvåras här ytterligare av att man i SCB: s stati

stik inte skilt på l injer och specialkurser. 

Vad som kan utläsas av ovanstående jämförelse är att ström

ningen till olika linjer från socialklass III är relativt 

stabil, medan däremot barnen i socialklass I i den under

sökta kommunen har ett något annorlunda valbeteende. Där 

är andelen elever på 2-åriga teoretiska linjer relativt 

sett större på bekostnad av både de yrkesinriktade och de 

3-4-åriga teoretiska linjerna. 

X Källa: SCB IFP 1976:6. Tablå 5.2. De siffror som presen
teras ovan är omräknade för att största möjliga järnförbar-
het ska erhållas. Dels har en hopslagning av yrkesgru pper 
gjorts (se s 10 ) och dels har förvärvsarbetande,arbets
sökande m fl exkluderats. 
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Elevernas framtida studie- och yrkesplaner 

Eleverna angav via en öppen fråga vilket yrke man tänkte 

sig i framtiden. Yrkena har klassificerats i tre olika 

yrkesgrupper, grupp 1, 2 och 3 varvid Gessers (1977) in

delningsgrund använts. Yrkesgrupperna svarar således helt 

mot den använda socialklassindelningen. 

Tabell 6. Grundskoleelevers yrkesplaner relaterade till årskurs. 

Årskurs 1 

Yrkesgrupp 

2 3 
Inga 
planer Antal % 

7 

9 

10 

20 

24 

29 

29 

25 

29 

26 

414 

186 

100 

100 

Totalt 19 26 20 28 600 100 

Tabell 7. Gymnasieskoleelevers yrkesplaner relaterade till årskurs 

och linjer. 

-inje 

1 

Yrkesgrupp 

2 3 

Inga 

planer Antal % 

Ak^ 1b_ 

Teoretisk 3 28 21 4 47 132 100 

Teoretisk 2 25 44 5 26 88 100 

Yrk 2 3 27 49 21 205 100 

Ak 2-4 

Teoretisk 3 43 11 4 42 93 100 

Teoretisk 2 34 32 11 23 44 100 

Yrk 2 2 28 54 16 89 100 

Totalt 19 26 26 29 651 100 

Totalt sett föreligger ingen skillnad mellan grund- och 

gymnasieskola. Däremot finns stora skillnader mellan gym-
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nasieskolans linjer och årskurser. Frapperande är den 

stora andel elever på de treåriga teoretiska linjerna som 

inte uppgett sig ha några yrkesplaner. Som förväntat väljer 

eleverna på de yrkesinriktade linjerna yrken tillhöriga 

yrkesgrupp III medan de övriga i högre utsträckning väljer 

yrken inom yrkesgrupp 1. Detta är mer markerat i de av

slutande årskurserna än i årskurs 1. Bland dem som uppgett 

att de inte har några yrkesplaner dominerar pojkarna i 

grundskolan. Socialgruppsmässigt föreligger ingen skillnad 

vare sig på grund- eller gymnasieskola bland de elever som 

inte har några planer. Det nära samband som kan förväntas 

mellan social bakgrund och val av yrke, framgår av nedan

stående figurer. Elever vars föräldrar tillhör en högre social 

klass har i betydligt större utsträckning angett yrken till

höriga yrkesgrupp 1 jämfört med eleve r från lägre sociala 

klasser. 

1U0 
= I n=53 

- II n=109 
=111 ri=250 

100 

50 _ 50 

yrkes
grupp 

a = I n=62 
O = II n~ 150 

• = III n=252 

yrkes
grupp 

1 

Figur 2a Grundskoleelevers 
val av yrke relaterat till 
social bakgrund. 

Figur 2b Gymnasieelevers val av 
yrke relaterat till social bak
grund . 

Även könsmässigt finns stora skillnader. Bland dem som an

gett ett yrke väljer pojkarna i större utsträckning någon 

av extremgrupperna medan flickorna väljer yrken tillhöriga 

yrkesgrupp 2. 
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Tabell 8. Grundskoleelevers yrkesplaner relaterade till kön. 

Kön 1 
Yrkesgrupp 

2 3 Anta 1 % 

Poj kar 29 18 53 200 100 

Flickor 20 41 39 232 100 

Totalt 27 37 36 461 100 

Tabell 9. Gymnasieelevers yrkesplaner relaterade till kön. 

Yrkesgrupp 
Kön 1 2 3 Antal % 

Poj kar 30 15 55 227 100 

Flickor 23 59 18 234 100 

Totalt 27 37 36 461 100 

Kommentar 

Mot bakgrund av resultat från tidigare forskning är det inte 

förvånande att finna klara samband mellan elevernas sociala 

bakgrund och yrkesval. Att yrkesvalet torde vara en synner

ligen instabil process för många elever indikerar dessa re

sultat på så sätt att andelen elever som inte har några yrkes-

planer ökar mellan grund- och gymnasieskola. Flen, det är bara 

för de elever som går på de 3-4-åriga linjerna, som detta gäller. 

För dessa elever ligger dock många vägar fortfarande öppna 

till skillnad från eleverna på de yrkesinriktade, som i prak

tiken har ytterst begränsade valmöjligheter. I själva verket 

bestämdes deras yrkesval redan i grundskolan, först genom 

valet av alternativkurser därefter genom linjevalet. För att 

använda Sjöstrands (1968) termer horisontell respektive ver

tikal inriktning kan man också säga att eleverna på de yrkes
inriktade linjerna gjort ett val både i vertikal och horison-
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tell riktning dvs man har inte bara valt nivå, utifrån den 

sociala position yrket har i samhället, utan också bestämt 

sysselsättningens art. Många av eleverna på de 3-4-åriga 

linjerna har däremot bara gjort ett vertikalt val. Det 

horisontella valet, sysselsättningens art, kan för dessa 

elever anstå ytterligare en tid. 

Elevernas individualyrken har inte blivit föremål för redo

visning i denna rapport. Som nämndes inledningsvis kommer 

frågeformuläret att ges igen till eleverna när de lämnar 

respektive skolform. Först när denna insamling är gjord 

och möjlighet ges att studera förändringar, kommer en be

arbetning och redovisning av elevernas yrkes- eller arbets

områden (det horisontella valet) att göras. 

Kunskaper om utbildning och yrken 

UtbiJ.d^iinig 

I anslutning till frågan om yrkesplaner uppmanades eleverna 

även att ange vilka utbildningar de skulle gå för att nå 

detta yrke. Tabellerna 10 och 11 visar naturligt nog att 

kunskaperna om detta är lägst i årskurs 7. Över 50% uppger 

sig inte känna till den utbildning som behövs för yrket i-

fråga. Någon prövning av huruvida angivet utbildningsalter

nativ kan sägas svara mot yrket ifråga har inte gjorts. 

Tabell 10. Grundskoleelevers kunskaper om utbildningsägar relaterade 

till årskurs. 

Utbildningsvägar 

Årskurs 1 2 3 Vet ej Antal % 

7 30 0 5 57 286 100 

9 54 21 6 19 128 100 

Totalt 38 12 5 45 414 100 

1. Specificerad gymnasielinje 
2. Gymnasieskola 
3. Universitet/högskola 
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Tabell 11. Gymnasieskoleelevsrs kunskaper om utbildningsvägar rela

terade till årskurs och linje. 

Linje 

Âk 1 

Utbildningsvägar 

12 3 Vet ej Antal % 

Teoretisk 3 59 5 25 11 63 100 

Teoretisk 2 57 0 35 8 63 100 

Yrk 2 16 34 31 19 150 100 

Ak 2 

Teoretisk 3 77 6 11 6 48 100 

Teoretisk 2 54 7 25 14 28 100 

Yrk 2 3 50 39 8 62 100 

Totalt 36 22 29 13 414 100 

1. Universitet 
2. Nuvarande utbildning tillräcklig 
3. Nuvarande utbildning plus påbyggnads och specialkurser. 

På grund av att rimligheten i de angivna studievägarna inte 

kontrollerats är en vidare analys mindre meningsfull att 

göra. Bland "vet ej-sägarna" överväger dock socialklass III 

eleverna på både grund- och gymnasieskolan. Över hälften 

av grupp III eleverna jämfört med 1/3 från de övriga grupp

erna, uppger sig inte känna till utbildningsvägar för gjort 

yrkesval. 

Elevernas kunskaper om olika utbildningsalternativ belyses 

dels med frågor rörande den egna utbildningsnivån dels rö

rande kommande utbildningsnivå. För grundskoleelevernas 

del handlar kommande utbildningsnivå nästan uteslutande om 

gymnasieskolan. I kommunen söker över 90% av eleverna gym

nasieskola och de allra flesta kan också beredas plats 

(Jonsson, 1977). För gymnasieelevernas dçl är variationen 

större. Vi har inte bedömt det som möjligt att täcka av alla 

olika alternativ varför vi begränsat oss till två frågor som 

rör universitets/högskolenivån. 
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Grundskoleelevernas kunskaper om olika valmöjligheter inom 

grundskolan är, som man kan förvänta sig, förhållandevis 

goda. 

Tabell 12. Grundskoleelevers kunskaper om tillvalsämnen relaterat 

till årskurs. 

Antal tillvalsämnen 

Årskurs Kan alla 2-3 0-1 Antal % 

7 75 21 4 400 100 

9 67 32 1 181 100 

Totalt 73 24 3 589 100 

Tabell 13. Grundskoleelevers kunskaper om ämnen med allmän och särskild 

kurs relaterat till årskurs 

Ämnen med a/s kurs 

Årskurs Eng, ma, ty. fr. eng, ma Vet ej Antal % 

7 83 10 7 407 100 

9 74 10 8 185 100 

Totalt 00 12 8 592 100 

De ämnen, som har allmän/särskild kurs "är engelska, matematik, 

tyska och franska vilket huvudparten av eleverna känner till. 

De som enbart angett engelska och matematik utgörs endast 

av elever som själva inte valt något av tillvalsämnena 

tyska eller franska. 

Några markerade socialklasskillnader finns ej. Vissa köns

skillnader kan däremot iakttas, i det att flickorna har något 

bättre kännedom om både tillvalsämnen och ämnen med allmän/ 

särskild kurs. 

Kunskaperna om gymnasieskolan är utifrån vårt sätt att mäta 
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betydligt sämre och varierar också beroende på vilken års

kurs och social bakgrund eleverna tillhör. Eleverna har 

uppmanats att ange tre olika gymnasielinjer som tillhör 

en mer teoretiskt inriktad respektive yrkesinriktad grupp 

av linjer. 

Tabell 14. Grundskoleelevers kunskaper om teoretiska gymnasielinjer 

relaterade till årskurs. 

Teoretiska linjer 

Årskurs Kan alla 1-2 Vet ej Antal % 

7 7 10 83 409 100 

9 43 20 37 104 100 

Totalt 10 13 69 593 100 

Tabell 15. Grundskoleelever« kunskaper om yrkesinriktade linjer re

laterade till årskurs. 

Yrkesinriktade linjer 

Årskurs Kan alla 1-2 Vet ej Antal % 

7 2 12 86 409 100 
9 25 34 41 184 100 

Totalt 9 19 72 593 100 

Gymnasieskoleeleverna har besvarat samma fråga. Kännedomen 

om olika linjer är av naturliga skäl betydligt större bland 

dessa elever men, tendensen att man känner till de yrkes

inriktade linjerna sämre, kvarstår. 
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Tabell 16. Gymnasieskoleelevers Kunskaper om teoretiska linjer 

relaterade till linjetillhörighet. 

Linje 

Teoretiska 

Kan alla 

linj er 

1-2 Vet ej Antal % 

T eoretisk 3 96 1 3 225 100 

Teoretisk 2 95 5 0 132 100 

Yrk 2 71 20 9 292 100 

Totalt 65 10 5 649 100 

Tabell 17. Gymnasieskoleelevers kunskaper om yrkesinriktade linjer 

relaterade till linjetillhörighet. 

Linj e 

Yrkesinriktade 

Kan alla 1-2 Vet ej Antal % 

Teoretisk 3 37 57 6 225 100 

Teoretisk 2 41 55 4 132 100 

Yrk 2 35 55 10 292 100 

Totalt 37 56 7 649 100 

Effekterna av socialklasstillhörighet slår igenom såtillvida 

att grupp I barn på grundskola har bättre kännedom om både teo

retiska och yrkesinriktade linjer. Beträffande de yrkesin

riktade är dock skillnaden liten. Bland gymnasieeleverna 

har elever från grupp I bättre kännedom om teoretiska linjer 

men sämre om yrkesinriktade i jä mförelse med grupp III, (se 

bilaga 3, tabell 2-5) . 

Förkunskapskrav för inträde till högskolan ; och kännedom om 

högskolans utbildningssektorer bildade utgångspunkter för att 

belysa gymnasieelevernas kunskaper om efterföljande utbild

ningsnivå. 
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Tabell 18. Gymnasieelevers Kunskaper om förkunskapskrav för in

träde till högskolan relaterade till årskurs och linjer. 

Linjer Förkunskapskrav 

Ak 1 Korrekt svar Grundskola Vet ej Antal % 

Teoretisk 3 54 6 40 132 100 

Teoretisk 2 67 6 27 68 100 

Yrk 2 14 17 69 205 100 

Ak 2 

Teoretisk 3 69 0 31 93 100 

Teoretisk 2 66 7 27 44 100 

Yrk 2 26 4 70 90 100 

Totalt 42 8 50 652 100 

Ovanstående tabell visar att en stor andel av eleverna inte 

kände till de allmänna behörighetskraven . Den stora skillna-

den mellan teoretiska och yrkesinriktade linjerna kan ses 

som naturlig då de senare normalt inte syftar direkt till 

högskoleutbildning. Relaterat till social bakgrund och kön 

framkommer samma tendenser som tidigare. Grupp I-elever och 

flickor har relativt sett större kännedom om, i detta fall 

behörighetskrav för högskoleutbildning, (se bilaga 3, tabell 

6) . 

Kännedomen om högskolans utbildningssektorer var synnerligen 

bristfällig. Endast en elev av 649 kände till alla fem sek

torerna och totalt svarade 81 % av eleverna att de inte kän

de till någon. 
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Tabell 19. Gymnasieelevers Kunskaper om utbildningsseKtorer relaterade 

till linjetillhörighet. 

Antal utbildningsseKtorer 

Linje 3-5 1-2 Vet ej Antal % 

Teoretisk 3 4 29 67 223 100 

TeoretisK 2 2 22 76 132 100 

YrK 2 0 5 95 294 100 

Totalt 2 17 71 649 loo 

Jen fråga som ligger till grund för ova nstående tabell Kan 

L sig Kritiseras för bristande relevans . För det första hade 
högsKolereformen just genomförts när eleverna besvarade for

muläret. För det andra torde de elever, som söker och har 

KunsKap om högskolan, snarare inrikta sig på enstaka ämnen 

eller utbildningslinjer. 

Elevernas kunskaper om förhållanden inom utbildningsvärlden 

belyses slutligen med hur de uppfattar att könsfördelningen 

på olika gymnasielinjer gestaltar sig. Eleverna har för 7 

olika linjer skattat könsfördelningen genom att ange om 

det finns övervikt för någondera parten eller om fördel

ningen är jämn. 
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Tabell 20." Grundskoleelevers uppfattning om könsfördelningen på 

olika gymnasielinjer. 

Fördelningx Elevernas uppfattning 

Linje Po Fl Fler pojkar Lika Fler flickor Vet ej % 

E 50-50 14 23 44 19 100 

H 14-06 18 21 37 24 100 

N 52-48 36 34 11 19 100 

So 30-70 17 29 34 20 100 

Dk 11-89 7 12 63 18 100 

Fo 96-4 81 3 1 15 100 

Ko 0-100 11 14 51 24 100 

N «582 

Tabell 21 . Gymnasieelevers kunskaper om könsfördelningen på olika 

gymnasielinjer. 

Fördelningx Elevernas uppfattning 

Linje Po Fl Fler pojkar Lika Fler flickor Vet ej % 

E 50-50 18 44 35 3 100 

H 14-86 6 28 62 4 100 

N 52-48 27 59 11 3 100 

So 30-70 3 40 55 2 100 

Dk 11-89 1 4 94 1 100 

Fo 96-4 97 1 1 1 100 

Ko 0-100 1 2 96 1 100 

N=637 

X Fördelningen hänför sig till det faktiska förhållandet läs

året 1977/78 i kommunen. 

Som man kan förvänta har grundskoleeleverna en betydlig mindre 

välgrundad uppfattning till skillnad från gymnasieeleverna, 

som befinner sig inne i u tbildningssystemet. Gymnasieleverna 

har i själva verket en mycket god uppfattning om könsfördel-
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Tabell ,18. Gymnasieelevers kunskaper om förkunskapskrav för in

träde till högskolan relaterade till årskurs och linjer. 

Linjer 

Ak 1 

Förkunskapskrav 

Korrekt svar Grundskola Vet ej Antal % 

Teoretisk 3 54 6 40 132 100 

Teoretisk 2 67 6 27 88 100 

Yrk 2 14 17 69 205 100 

Ak 2 

Teoretisk 3 69 0 31 93 100 

Teoretisk 2 66 7 27 44 100 

Yrk 2 26 4 70 90 100 

Totalt 42 8 50 652 100 

Ovanstående tabell visar att en stor andel av eleverna inte 

Ifände till de allmänna behörighetskraven. Den stora skillna

den mellan teoretiska och yrkesinriktade linjerna kan ses 

som naturlig då de senare normalt inte syftar direkt till 

högskoleutbildning. Relaterat till social bakgrund och kön 

framkommer samma tendenser som tidigare. Grupp I-elever och 

flickor har relativt sett större kännedom om, i detta fall 

behörighetskrav för högskoleutbildning, (se bilaga 3, tabell 

6). 

Kännedomen om högskolans utbildningssektorer var synnerligen 

bristfällig. Endast en elev av 649 kände till alla fem sek

torerna och totalt svarade 81 % av eleverna att de inte kän

de till någon. 
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Tabell 19. Gymnasieelevers kunskaper om utbildningssektorer relaterade 

till linjetillhörighet. 

Antal utbildningssektorer 

Linje 3-5 1-2 Vet ej Antal % 

Teoretisk 3 4 29 67 223 100 

Teoretisk 2 2 22 76 132 100 

Yrk 2 0 5 95 294 100 

Totalt 2 17 71 649 100 

Dsn fråga som ligger till grund för ovanstående tabell kan 
i sig kritiseras för bristande relevans. För det första hade 

högskolfereformen just genomförts när eleverna besvarade for

muläret. För det andra torde de elever, som söker och har 

kunskap om högskolan, snarare inrikta sig på enstaka ämnen 

eller utbildningslinjer. 

Elevernas kunskaper om förhållanden inom utbildningsvärlden 

belyses slutligen med hur de uppfattar att könsfördelningen 

på olika gymnasielinjer gestaltar sig. Eleverna har för 7 

olika linjer skattat könsfördelningen genom att ange om 

det finns övervikt för någondera parten eller om fördel

ningen är jämn. 



Tabell 20> Grundskoleelevers uppfattning om könsfördelningen på 

olika gymnasielinjer. 

Fördelning* Elevernas uppfattning 

Linje Po Fl Fler pojkar Lika Fler flickor Vet ej ; % 

E 50-50 14 23 44 19 100 

H ,14-86 18 21 37 24 100 

N 52-48 36 34 11 19 100 

So 30-70 17 29 34 20 100 

Dk 11-89 7 12 63 18 100 

Fo 96-4 81 3 1 15 100 

Ko 0-100 11 14 51 24 100 

N = 582 

Tabell 21 . Gymnasieelevers kunskaper om könsfördelningen på olika 

gymnasielinjer. 

Fördelning* Elevernas uppfattning 

Linje Po Fl Fler pojkar Lika Fler flickor Vet ej % 

E 50-50 18 44 35 3 100 

H 14-86 6 28 62 4 100 

N 52-48 27 59 11 3 100 

So 30-70 3 40 55 2 100 

Dk 11-89 1 4 94 1 100 

Fo 96-4 97 1 1 1 100 

Ko 0-100 1 2 96 1 100 

N = 637 

X Fördelningen hänför sig till det faktiska förhållandet läs-

året 1977/78 i kommunen. 

Som man kan förvänta har grundskoleeleverna en betydlig mindre 
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som befinner sig inne i u tbildningssystemet. Gymnasieleverna 

har i själva verket en mycket god uppfattning om könsfördel
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ningen Qeh skiljer.sig heller inte åt med hänsyn till 

linjetillhörighet, kön och social bakgrund. Bland grund

skoleeleverna finns vissa skillnader framför allt med hän

syn till årskurstillhörighet. Ak 9-eleverna visar en större 

säkerhet i skattningarna i jämförelse med åk 7-eleverna (se 

bilaga 3, tabell 7). 

Yrke_ 

Som nämndes inledningsvis har elevernas yrkeskunskaper bl a 

kopplats till ett antal utvalda yrken (s 10 ).Det är vår 

bestämda uppfattning att elevernas svar mer baserar sig på 

tro än på vetande. Framför allt gäller detta grundskole

eleverna. Vi grundar denna uppfattning dels på iakttagelser 

från förstudierna, dels på elevernas spontana kommentarer vid 

enkätifyllandet : "Jag vet inte men jag tror...". Nedan åter

givna resultat stöder också detta resonemang. 

Tabell 21. Grund- och gymnasieskoleelevers uppfattning om olika 

yrkens årslön. 

Yrken 30-

Lön 

50 

i tusental 

50-80 

kronor 

80- Vet ej 

Psykolog 7 3 40 40 20 39 33 18. 

Byggn.arb. 46 43 23 46 1 1 30 10' 

Affärsbitr. 60 86 8 4 2 0 30 10 

Läkare 3 0 25 0 42 81 30 9 

Lärare 16 7 39 72 14 11 31 10 

Kontorist 43 78 25 12 2 0 30 10 

Skogsarb. 50 S3 18 36 1 1 31 10 

Tand läkare 5 1 38 31 26 59 31 9 

Sj uksköt. 31 5 32 37 5 1 32 11 

Advokat 4 1 14 7 52 82 30 10 

Svetsare 51 53 17 37 1 1 31 9 

Polis 12 2 47 7 0 9 8 32 10 

Anm. Procentsiffrorna beräknade radvis. N för grundskole

materialet = 5 89. För gymnasieskola varierar N mellan 635-

642. Siffror med kursiverad stil hänför sig till gymnasieskole

elever. 
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De faktiska årslönerna för olika yrken är mycket svåra att 

bestämma då det inom varje yrke förekommer stora skillnader. 

Den information från skolan som eleverna kan ha fått torde 

vara hämtad från de yrkesupplysningsblad som ska finnas på 

varje syoexpedition. Utifrån dessa upplysningsblad kan 

affärsbiträde, kontorist, skogsarbetare och svetsare in

ordnas i klassen 30-50, psykolog, byggnadsarbetare, lärare, 

sjuksköterska och polis i klassen 50-00 samt läkare, tand

läkare i klassen 00 tusen och över. För advokat finns ingen 

löneuppgift men på samma sätt som eleverna har gjort pla

cerar vi in honom/henne i k lassen över 00 tusen. 

Tabellen visar på stor osäkerhet bland grundskoleeleverna 

i deras uppfattning av olika yrkens lön. Nära 1/3 uppger sig 

inte känna till förhållandet. 

Spridningen på olika inkomstgrupper är också förhållandevis 

stor med undantag av ett par yrken. Gymnasieeleverna har 

däremot en mer homogen uppfattning rörande flertalet yrken. 

Konstruktionen av frågan, tre fasta och mycket grova in

komstkategorier, gör dock att informationen får tolkas med 

försiktighet. Betydligt säkrare uppgifter hade erhållits 

om frågan varit öppen. Analyserat gentemot årskurs, kön 

och social bakgrund framkommer inga större skillnader. Mest 

markerad är skillnaden mellan årskurser och kön på grund

skolan där årskurs 7-eleverna har högre andel, cirka 7% 

vet ej svar, jämfört med eleverna i å rskurs 9. Motsvarande 

siffra för flickorna totalt sett är 0%. 

På gymnasieskolan framkommer vissa skillnader med hänsyn 

till social bakgrund i d et att en större andel elever från 

grupp III och II svarar "vet ej" i jämförelse med elever 

från grupp I. Vad beträffar könsskillnader framkommer samma 

tendens som i g rundskolan. Dessutom ligger flickorna i genom

snitt lägre än pojkarna i sina skattningar speciellt vad 

gäller yrken som betraktas som och är mansdominerande. Så 

uppfattar t ex 51% av flickorna att byggnadsarbetaren tjänar 

mellan 30-50 tusen kronor jämfört med pojkarnas 36%. I an

slutning till denna uppgift ställdes också en fråga om elev

erna kände till hur många personer 50m är yrkesverksamma i 
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Sverige. Samma kritik, som riktats mot föregående fråga om 

löner för olika yrken, kan också riktas mot denna (bilaga 1, 

fråga 5). Resultaten visar även här att många elever är 

osäkra. Bland grundskoleeleverna svarar 22% "vet ej" jämfört 

med gymnasieskoleelevernas 19%. Andelen korrekta svar (3-4 

milj) är 54 och 60% för grund- respektive gymnasieskole

elever. 

Gymnasieeleverna har också skattat könsfördelningen inom 

olika yrken och ger uttryck för en mycket samstämmig 

uppfattning. 
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Tabell 24. Gymnasieelevers uppfattning om könsfördelning inom 

olika yrken 

Yrken 

Könsfördelning 

Mera män Lika Mera kvinnor Vet ej % 

Psykolog 20 44 30 x 0 100 

Byggn.arb C
D
 

O
D
 X
 

0 1 3 100 

Affärsbiträde 7 4 06 x 3 100 

Läkare 07 X 9 1 3 100 

Lärare 10 
X
 C

D
 

3 3 100 

Kontorist 5 2 

X
 e

n
 co 

4 100 

Skogsarb. C
D
 

L
H
 X
 

0 i 4 100 

Tandläkare 
X
 C

O
 I

D
 

16 23 3 100 

Sjuksköt. 7 1 

X
 C

D
 C

O
 3 100 

Advokat 92x 4 1 4 100 

Svetsare 9 1x 1 5 3 100 

Polis 9 lx 4 2 3 100 

N varierar mellan 620 - 625. Asterisk (x) utmärker faktiska för

hållanden enligt FOB -75 och muntliga.uppgifter från fackorganisationer. 

I den fråga som ligger till grund för ovanstående tabell 

har eleverna i hela 10-tals procent angett hur de tror att 

könsfördelningen inom olika yrken gestaltar sig. Med undantag 

av psykolog- och tandläkaryrket har en klar majoritet av 

eleverna svarat helt korrekt. Detta gäller även da man jäm

för elevernas exakta procenttal med den faktiska fördelningen. 

Vad gäller yrken med extremt sned könsfördelning, t ex skogs

arbetare och sjuksköterska, så anger de flesta att 90-o är 

män eller kvinnor. 
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Tabell 25. Gymnasieelevers uppfattning om olika yrkens fackliga orga

nisationstillhörighet. 

Yrken SAQO/SR 

Organisât ion 

TCO LO Vet ej % 

Psykolog 5 7X 7 1 35 100 

Byggn.arb 3 4 7 8X 14 100 

Affärsbiträde 3 18 63X 16 100 

Läkare 

CT
) 

CO
 X
 

12 3 16 100 

Lärare 30 CO
 X
 

6 16 100 

Kontorist 5 44x 34 17 100 

Skogsarb. 2 2 82X 14 100 

T and läkare 

X
 o
 

CO 

20 3 17 100 

Sjuksköt. 25 

X
 cn CM 

29 17 100 

Advokat 61X 22 1 16 100 

Svetsare 1 4 81X 14 100 

Polis 6 67* 11 16 100 

Anm. N varierar mellan 641-651. Asterisk (x) utmärker vilken organisation, 
som respektive yrke normalt tillhör. 

Jämfört med svaren på tidigare yrkesfrågor visar gymnasie

eleverna här en större osäkerhet av "vet ej" svaren att 

döma. Resultatet från förundersökningen bland grundskole

eleverna är intressant att nämna här då de entydigt visade 

på en i det närmaste total brist på kunskap om olika fack

liga organisationer och som en följd av detta då heller inte 

kunde ange i v ilken organisation olika yrken hör hemma. 

Ett försök att få ett mått på individernas kunskaper om 

yrken relaterat till verksamhetsområden representerade en 

fråga där eleverna uppmanades att räkna upp tre yrken inom 

de fyra yrkesområdena industri och hantverk, handel och 

reklam, hälso- och sjukvård samt transport och kommunikation. 

Områdena är hämtade från Lgr "69 II: Pryo och återkommer 

även på elevernas valblanketter inför pryovalet. 
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Tabell 26. Grundskoleelevers kännedom om yrken inom olika yrkesområden 

relaterade till årskurs. 

Antal yrken 

Årskurs 12 9-11 6-8 0-5 Antal % 

7 6 39 29 26 414 100 
9 9 50 25 16 185 100 

Totalt 7 42 28 23 599 100 

Tabell 27. Gymnasieelevers kännedom om yrken inom yrkesområden rela

terade till linjetillhörighet. 

Linje 12 

Antal 

9-11 

yrken 

6-8 0-5 Antal % 

Teoretisk 3 5 48 39 8 225 100 

Teoretisk 2 2 46 39 13 132 100 

Yrk 2 0 28 46 26 294 100 

Totalt 2 39 43 16 651 100 

Totalt sett föreligger ingen större skillnad mellan grund-

och gymnasieskola. Skillnaderna mellan årskurs 7 och 9 är 

inte heller stora. I genomsnitt anger årskurs 7-eleverna 

7 yrken (M=7.2) och eleverna i årskurs 9 8 yrken (M=8.3). 

Inom gymnasieskolan är skillnaderna något större. Uttryckt 

i aritmetiskt medelvärde (M) anger de tre- och fyraåriga 

linjerna 8.3 yrken, tvååriga teoretiska 7.9 och de tvååriga 

yrkesinriktade 6.7 yrken. Några könsskillnader finns ej 

medan socialgruppstillhörigheten gör sig påmind i det att 

grupp I och Il-barn i genomsnitt anger ett yrke mer än 

eleverna i grupp III. 

De angivna yrkena har även klassificerats i termer av mentala 

respektiva manuella yrken (jfr Nilsson, 1977). Nära 70 % av 

antalet angivna yrken utgörs av manuella eller sådana, som 

kan kallas arbetaryrken. För första gången i v år databear
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betning återfinns inga skillnader med hänsyn till olika 

bakgrundsvariabler (jfr Nuckols & Banducci, 1974, se s 5 ). 

Kommentar 

De resultat som framkommit i detta avsnitt tyder sammanfatt

ningsvis på att eleverna har relativt god kännedom om för

hållanden inom den egna skolformen medan däremot kunskaperna 

om efterföljande nivå är bristfällig för att inte säga kata

strofalt dålig i vissa fall. Att elever i årskurs 7 inte 

känner till olika gymnasielinjer är kanske inte så underligt 

men att cirka 40% av eleverna i årskurs 9, som mycket snart 

stod inför ett avgörande val av gymnasielinje, uppgivit 

att de inte känner till någon linje tyder inte på någon 

längre framförhållning vare sig från elevernas eller skolans 

sida. "Som man ropar får man svar" heter det visserligen 

och även om vissa enskilda frågor kan kritiseras i olika av

seenden så kan man ändå knappast påstå att det som efter

frågas utgör någon exklusiv eller mer djupgående kunskap. 

Elevernas kunskaper om yrken och arbetsliv har tidigare 

rapporterats som mindre goda (s 5 ) och föreliggande re

sultat kan i stort sägas stödja detta. Här bör dock på

pekas att de aspekter som varit möjliga att belysa är få 

och på intet sätt ger någon heltäckande bild. 
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Värderingar om utbildning och yrke 

De linjer och yrken som tidigare använts för att belysa 

elevernas kunskaper bildade också utgångspunkten vid 

deras värderingar av desamma. Yrken och utbildningar kan 

naturligtvis värderas på många olika sätt. Den aspekt vi 

tagit fasta på rör deras sociala position eller status i 

samhället. 

Tabell 28. Grundskoleelevers uppfattning om förekomsten av status

skillnader mellan olika gymnasielinjer relaterat till årskurs. 

Statusski linader 

Årskurs Ja Nej Antal % 

7 52 48 345 100 

9 57 43 176 100 

Totalt 54 46 521 100 

Tabell 29. Gymnasieelevers uppfattning om förekomsten om status

skillnader mellan olika linjer relaterat till linjetill

hörighet. 

Statusski linader 

Linje 3a Nej Antal % 

T eoretisk 3 69 31 221 100 

T eoret isk 2 74 26 130 100 

Yrk 2 80 20 281 100 

Totalt 75 25 632 100 

Analyserat gentemot kön och social bakgrund framkommer klart 

att pojkarna i högre utsträckning anser att det finns status

skillnader. Socialklasskillnaderna är små, men på grund

skolan är tendensen den att klass I-eleverna i m indre ut

sträckning anger att det finns statusskillnader. För gym

nasieskolans del är skillnaden marginell men ändå av mot



satt karaktär (se bilaga 3, tabell 8). 

De elever, som uppgett att det finns statusskillnader har 

vidare rangordnat linjerna genom att ange de två linjer, 

som de tycker har högst status (rang 1 och 2) samt de två 

som har lägst status (rang 6 och 7). 

Tabell 30. Grundskoleelevers rangordning av gymnasielinjer utifrån 

status. 

Rang 

Linje 1 •2 6 7 

E 5 4 33 9 

H 6 21 7 6 

N 51 25 5 7 

So 17 15 10 9 

Dk 11 16 10 15 

Fo 3 5 27 40 

Ko 7 14 8 14 

N = » • 286 272 268 268 

% 100 100 100 100 

Tabell 31. Gymnasieskoleelsvers rangordning av linjer utifrån 

status. 

Rang 

Linje 1 2 6 7 

E 1 27 3 1 

H 6 52 2 1 

N 86 10 0 2 

So 2 7 11 10 

Dk 1 2 28 20 

Fo 2 1 21 36 

Ko 1 1 35 30 

Antal 439 432 427 434 

% 100 100 100 100 
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Som framgår av tabellerna 30 och 31 har eleverna en någor

lunda samstämmig uppfattning om vilka linjer som anses ha 

hög respektive låg status. Speciellt markerat är detta 

bland gymnasieeleverna som entydigt rangordnat de treåriga 

linjerna högst och de tvååriga yrkesinriktade lägst. Grund

skoleeleverna avviker i detta hänseende främst vad gäller 

E-, So- och Dk-linjerna. E-linjen rankas förhållandevis 

lågt till skillnad från So- och Dk-linjen, som rankas högre. 

Det finns skäl att tro att detta mer är ett utslag av 

bristande kunskap om olika gymnasielinjer än ett uttryck 

för skilda värderingar. Några påtagliga skillnader före

ligger inte mellan olika linjer och olika socialklasser. 

Tabell 32. Grund- och gymnasieskoleelevers uppfattning om förekomsten 

av statusskillnader mellan yrken relaterat till årskurs och 

linje. 

Årskurs och linje 

Statusyrken 

3 a Nej Antal % 

Årskurs 7 + 9 62 38 600 100 

Teoretisk 3 82 18 216 100 

Teoretisk 2 81 19 130 100 

Yrk 2 93 7 285 100 

Totalt gymn. 87 13 631 

På samma sätt som vid värderingen av gymnasielinjer fram

kommer klara skillnader mellan grund- och gymnasieskole

elever. Gymnasieeleverna anser i betydligt högre utsträckning 

att det finns statusskillnader mellan olika yrken. Den rang

ordning som gjorts visar att eleverna även här är mycket 

samstämmiga i sin uppfattning. Yrken, som kräver lång ut

bildning och som uppfattas ha hög lön exempelvis advokat 

skattas som högstatusyrken (rang 1 och 2) medan yrken som 

till exempel affärsbiträde anses ha låg status (rang 11 och 

12),se tabell 32. Relationen till den använda socialklassin

delningen är mycket entydig. De fyra yrken, som kan inordnas 

i socialklass I, har alla rangordnats högst medan de yrken 

som rankats lägst i statushänseende alla tillhör social

klass III. 



Tabell 33. Grund- och gymnasieelevers rangordning av yrken utifrån 

status. 

Rang 

Yrken 1 2 11 12 

Psykolog 10 5 20 9 2 2 2 1 

ßyggn.arb 1 0 2 1 22 12 8 4 

Affärsbiträde 2 0 2 1 8 23 11 31 

Läkare 22 42 29 41 1 1 1 0 

Lärare 3 0 5 1 3 2 2 2 

Kontorist 3 0 7 0 4 12 3 7 

Skogsarb. 1 1 1 1 24 23 45 29 

Tandläkare 2 1 0 10 1 1 1 1 

Sjuksköt. 1 0 3 1 3 1 2 2 

Advokat 52 49 10 33 1 0 1 1 

Svetsare 1 1 1 1 30 23 20 19 

Polis 2 1 4 1 1 1 4 3 

Antal 415 518 411 SIS 390 SOS 401 507 

Procent 100 100 100 100 100 100 100 100 

Anm. Siffror med kursiverad stil hänför sig till gymnasieskolan. 

Även har ar skillnaderna med hänsyn till bakgrundsfaktorer 

mycket små och i de fall de förekommer inte entydiga. 

Den avslutande uppgiften för eleverna var att ta ställning 

till ett antal (sterotypa) påståenden som bland annat rör 

skolan och dess studie- och yrkesorientering, samt egen

skaper hos pojkar och flickor. 
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Tabell 34. Grund- deh gymnasieskoleelevers ställningstaganden till 

påståenden om skolan samt egenskaper hos pojkar och flickor. 

Påståenden Ja Nej 

Grund Gymn Grund Gymn 

1. Pojkar har lättare för tek
niska oeh mekaniska arbets
uppgifter än flickor 60 57 40 43 

2. Pojkar och flickor har helt 
olika egenskaper och in
tressen från födseln 37 26 63 74 

3. Det är mycket lättare för 
män att få jobb i ledande 
befattningar än det är 
för kvinnor 80 91 20 9 

4. Höga betyg är avgörande 
för att få ett bra arbete 88 80 12 20 

5. Det vore bättre för klassen 
om de som är skoltrötta 
slutade efter årskurs 6 23 23 77 77 

6. Det vore bättre om vi hade 
en skola där de läsbegåvade 
fick gå i sarrma klass 18 18 82 82 

7. Alla har i princip chans att 
bli vad man vill. Det hänger 
bara på viljan 75 53 25 47 

8. Det naturligaste är att 
mannen arbetar och kvinnan 
sköter hemmet 48 37 52 63 

Anm. Procentsiffrorna beräknade radvis för respektive skolform. N 
för grundskolan varierar mellan 538-565. N för gymnasieskolan 
varierar mellan 619-635 
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Några större skillnader mellan eleverna på grund" och gym

nasieskolan finns inte frånsett påstående nr 7. Ju längre 

ner i årskurserna man kommer desto vanligare är uppfatt

ningen att alla har chans att bli vad man vill. Ja-svaren 

bland årskurs 7 uppgår till 79% och till 34% hos eleverna 

i avgångsklasserna på de tre- och fyraåriga teoretiska 

linjerna. Eleverna på de yrkesinriktade linjerna avviker 

här från de övriga. Procentandelen "ja-svar" är för dessa 

62%. 

De mest markanta skillnaderna i övrigt hänför sig till på

stående 1, 2, 5 och 8 där pojkarna både på grund- och gym

nasiet i högre utsträckning har svarat ja jämfört med flickorna 

(se bilaga 3, tabell 9) och där elever från socialklass I 

visar mindre benägenhet att svara ja. Skillnaderna är i det 

senare fallet små men entydiga. 
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Tabell 35. Grund- och gymnasieskoleelevers ställningstagande till 

påståenden om skolans studie- och yrkesorientering. 

Påståenden Ja Nej 

Gnjnd Gymn Grund Gymn 

1. Syo är främst till för elever 
på de teoretiska linjerna 35 11 65 89 

2. Jag skulle klara mitt studie-
och yrkesval lika bra utan syo 10 30 82 70 

3. Syo är det absolut viktigaste 
som finns i skolan 24 11 76 89 

4. Syons viktigaste uppgift är att 
tillhandahålla intagningspoäng 
och andra fakta 52 41 48 59 

5. Syo borde förekomna som ett in
slag i alla skolämnen 65 55 35 45 

6. Syo borde få större plats på 
skolschemat 73 71 27 29 

7. Syons viktigaste uppgift är att 
utreda vilket yrke som passar 
mig bäst 69 47 31 53 

8. Syons viktigaste uppgift är att 
jag lär känna mig själv så att 
jag självständigt ska kunna 
välja yrke och utbildning 82 78 18 22 

Anm. Procentsiffrarna beräknade radvis för respektive skolform. N 
för grundskolan varierar mellan 400-425. N för gymnasieskolan 
varierar mellan 589-621. 



42 

Resultaten i tabell 34 bör av olika skäl tolkas med försik

tighet framför allt vad gäller grundskoleeleverna. För det 

första är bortfallet bland grundskoleeleverna relativt stort 

(32%) beroende på att cirka 10% av eleverna inte hunnit be

svara frågan och på att resten uppgivit att de inte kunnat 

ta ställning till påståendena då man inte vet vad syo är. 

För det andra finns skäl att misstänka att de elever, spe

ciellt i årskurs 7, som besvarat frågan inte heller egent

ligen vetat vad de svarat på. Normalt torde dessa elever 

endast ha haft en enda kontakt med syon, inför valet av 

allmän och särskild kurs till årskurs 7 (jämför Asemar, 1970). 

För det tredje har inte eleverna besvarat påstående 1, 4 och 

7 och 8 på ett konsistent sätt. 

Utöver detta är resultaten svårtolkade då de, med undantag 

av några påståenden, ger en splittrad bild av elevernas 

uppfattning, som då bl a yttrar sig i att hälften av elev

gruppen svarar ja och den andra nej. Analysen gentemot olika 

bakgrundsfaktorer ger för grundskoleelevernas del heller 

inga markanta skillnader. Bland gymnasieeleverna finns en 

genomgående tendens som yttrar sig i att eleverna på de 

2-åriga teoretiska linjerna i högre grad än de övriga svarar 

positivt på påståenden som innebär utökade syoinsatser eller 

större behov av syo, påstående 2, 5 och 6. På påstående 2 

svarar till exempel bara 17% av dessa elever ja till skillnad 

från de övriga 42%. Detta resultat står också i överens

stämmelse med Jonssons (1970), rörande vilka som efter

frågar syo där just So-eleverna är en grupp,som i högre 

utsträckning än andra, ger uttryck för att de vill ha mer 

syo. 

Kommentar 

Elevernas värderingar av olika utbildningar och yrken följer 

i stort samma mönster på både grund- och gymnasieskolan. Fram

för allt har gymnasieeleverna en mycket homogen uppfattning 

om olika linjers och yrkens status, som yttrar sig i att de 

längre teoretiska linjerna och på liknande sätt yrken med 

lång utbildning värderas högst. I Penns studie (1975) rankas 

mentala yrken som läkare, vetenskapsmän och advokat högst 
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och manuella yrken till exempel städerska, gruvarbetare och 

affärsbiträde som yrken med lägst status. De homogena upp

fattningarna visar sig också i att det inte finns några 

större skillnader mellan elever med hänsyn till årskurs 

och linje, social bakgrund och kön frånsett då att grund

skoleelevernas värderingar inte är fullt så entydiga som 

gymnasieskoleelevernas. 

Ett metodiskt problem som är förknippat med de frågor som 

ställts, rör det sätt på vilket eleverna uppfattar begreppet 

status. I de förstudier som gjordes fanns många årskurs 7-

elever som inte kände till begreppet. De, som kände till det 

gav i de flesta fall uttryck för att till exempel en linje 

med hög status är "mycket finare" än en med låg. Även gym

nasieeleverna gav uttryck för liknande tankegångar men msd 

mer nyanserade svar till exempel för yrken: "De är finare 

för att man tjänar mer, man behöver inte smutsa ner sig, 

man har mer att säga till om", etc. Penn (1975) visar att 

termer som "esteem and honor", "education", "income", "social 

standing", "reputation", "style of life" etc alla på något 

sätt konstituerar statusbegreppet och att sambandet mellan 

termerna är mycket starkt. Som framgår av bilaga 1 a nvändes 

termen "finare" för grundskoleeleverna och begreppet "status" 

för gymnasieeleverna. 
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'DISKUSSION 

I detta avsnitt diskuteras först några metodiska problem, 

som är förknippade både med denna delstudie och med ut

värderingen i sin helhet. Därefter förs en sammanfattande 

resultatdiskussion samt ett resonemang kring de konse

kvenser som undersökningen kan få i det fortsatta utvär-

deringsarbetet. 

Metodiska erfarenheter 

En metodisk avvägningsfråga inom detta utvärderingsprojekt 

rör förhållandet mellan bredd och djup vid insamlingen av 

olika uppgifter. Idealt bör man helst kunna tränga in så 

djupt som möjligt i olika problemställningar samtidigt som 

en viss bredd eller generaliserbarhet kan uppfyllas. Det 

ideala tillståndet kan dock vara svårt att uppnå många 

gånger främst av resursmässiga skäl. En kombination av 

olika metoder, beroende av problemens art, samtidigt som 

antalet personer i undersökningsgruppen kan växla är en 

möjlig väg att uppnå både bredd och djup. Den "tekniska" 

lösningen inom detta projekt innebär i korthet att vi ar

betar på fyra olika nivåer: hela riket, en enskild kommun, 

skolor inom kommunen samt klasser inom olika skolor. Hela tide 

förutsätts en växelverkan kunna ske på'så sätt att ett problem 

område som t ex påvisats vara intressant-vid intervjuer i en 

enskild klass ska kunna få en bredare belysning genom att 

alla elever i kommunen sedermera får ta ställning till samma 

problem. På samma sätt kan det omvända gälla t ex att man i 

en övergripande enkät stöter på förhållanden som måste 

belysas mer ingående. För en utförligare beskrivning, se 

Franke-Wikberg och Äsemar, (1977 a).. 

Föreliggande enkätstudie, sedd mot bakgrund av ovanstående, 

försöker ge en så bred belysning som möjligt av elevernas 

val, kunskaper och värderingar rörande utbildning och yrke 

utan att göra anspråk på att i någon djupare mening för

klara enskilda elevers studie- och yrkesval. Därtill räcker 
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helt enkelt inte enkätmetoden. De problem som ställdes in

ledningsvis rörande elevernas sätt att tänka och resonera i 

olika valsituationer, kommer vi att belysa på klassnivå 

genom att göra personliga intervjuer med ett mindre antal 

elever. Bredden i beskrivningen blir också begränsad i så 

motto att endast ett urval aspekter som rör elevernas kun

skaper om t ex olika utbildningsförhållanden är möjliga 

att täcka av. Möjligheten att vid den uppföljande enkät

studien (se s 2) kunna belysa f1er.kunskapsaspektfer rörande 

utbildning och yrke hålls dock fortfarande öppen. 

Som framgått av tidigare gjorda kommentarer finns en i det 

närmaste inbyggd svaghet i enkätmetoden, som yttrar sig i 

att man aldrig med full säkerhet kan veta om alla elever 

uppfattar frågorna på likartat sätt samt att det inte är 

den svarande som vare sig bestämmer aspekten i frågan och 

i många fall ej heller aspekten i svaret. Det finns också 

som nämnts tidigare skäl att tolka resultaten från vissa 

frågor med försiktighet. Speciellt problematiskt är detta 

då den undersökta gruppen varierar i olika avseenden. Här 

omfattas elever från årskurs 7 i grundskolan till och med 

årskurserna 3 och 4 på gymnasieskolan. Den för oss mest 

påtagliga och slående skillnaden rör dessa elevers förmåga 

att tillägna sig skriven text dvs våra frågor. Av den an

ledningen kunde vi inte följa vår princip att tillställa 

eleverna identiska frågor och har därför i vissa fall 

ändrat på ord och formuleringar och även helt strukit vissa 

frågor ur grundskolematerialet. 

Styrkan i metoden är i det här fallet att man relativt 

enkelt och säkert kan kartlägga faktiska förhållanden rörande 

gjorda studie- och yrkesval i relation till för oss viktiga 

bakgrundsfaktorer som kön och social bakgrund. 

Sammanfattande resultatdiskussion 

I tidigare arbeten av mer teoretisk natur har inom projektets 

ram utvecklats utgångspunkter och antaganden som rör syons 

och skolans roll ur bl a ett samhälleligt perspektiv (Franke-

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



"... utbildningens främsta funktion är samhällsbevarande 

{Franke-Wikberg, 1977 s 9). 

Med detta antagande som utgångspunkt utvecklas ett resone

mang om vilka funktioner skolan och dess syo måste fylla 

varav två ses som speciellt centrala för det fortsatta ut

värderingsarbetet. Det är utbildningens sociala-ideologiska 

funktion och nära kopplat till den utbildningens sorterande 

funktion. 

Att utbildningen har en social-ideologisk funktion innebär 

att skolan på olika sätt bidrar till att reproducera den 

sociala ordning som finns i ett visst samhälle varvid den 

sorterande funktionen blir synnerligen viktig. Det är viktigt 

att i detta sammanhang påpeka att den uppdelning av eleverna, 

som sker i slutet av grundskolan, då eleverna ofta i samråd 

med syofunktionärer har att välja fortsatt utbildning, i 

sig inte utgör skolans sorterande mekanism. De "val" som 

då görs ska mera ses som ett konkret uttryck för en sor

teringsprocess som i princip påbörjats redan när eleverna 

startar sin skolgång. Sorteringen innebär att individer "ham

nar" på olika utbildningar och i en förlängning på olika ni

våer i en hierarkisk yrkesstruktur. Officiellt, som det ut

trycks i bl a läroplaner, råder ju ett helt fritt val i 

ungdomsskolan varför orsakerna till att vissa hamnar där 

de gör i mångt och mycket tillskrivs individen själv. 

"Ett odlande av föreställningar om att jämställdhet råder i 
skola och samhälle och att varje elev deltar på lika villkor 
i pågående tävlan får en krass verklighet att framstå som 
overklig" (Franke-Wikberg 1977, s 20). 

Den krassa verkligheten, resultatet av skolans sortering, 

som denna och andra undersökningar visar, är den att den 

sociala reproduktionen verkar fungera tämligen väl. För 

grundskolans del har man med olika reformer sökt och för

söker mildra effekterna av socialklasstillhörighet helt 

enkelt genom att minska på antalet eller helt ta bort olika 

valalternativ. Det är en symptom- och inte en orsaksbehand-

ling som bedrivs. "Sjukdomen" lindras temporärt på grundskolan 

men blossar åter upp i gymnasieskolan samt även på hög-
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skolën"( se bl a Svensson, 1977). 

i Det ligger här nära till hands att göra en jämförelse med 

Baudelots & Estabiets teoretiskt långa (TL) och praktiskt 

korta (PK) vägnät där TL-nä.tet domineras av, i deras termer, 

borgarklassen och PK-nätet av arbetarklassen. TL-vägnätet 

är hela tiden inriktat mot den högre utbildningen och mot 

yrken som karakteriseras av intellektuella-kontrollerande 

funktioner. PK-nätet leder däremot till produktionens tris

taste och mest rutinbetonade arbeten (Berner m fl 1977). 

Baudelot och Establet har i sin analys av det franska skol

systemet visat att de två vägnäten framträder mycket klara 

redan på grundskolenivå. Under 1950- och 1960-talets en-

hetsskole- och grundskoleperiod i Sverige fanns också denna 

uppenbara delning mellan olika studieinriktningar. I och 

med införandet av Lgr -69 kom dock delningen på grundskolans 

högstadium alltmer att bli dold bakom olika kombinationer 

av tillvalsämnen och alternativkurser. Lgr -80, eller vad 

namnet på den nya läroplanen kan bli, kommer förmodligen 

att förtsätta på den inslagna vägen bl a genom att alter

nat i vkurssystemet successivt avvecklas (SÖ 1978 a). 

Så länge man-ser på grundskolan utifrån de officiella ut

sagor som finns om densamma och samtidigt betraktar den 

som en isolerad utbildningsenhet kan man möjligen förstå 

att många omfattas av tron på fria val, utbildningens ut

jämnande effekter i socialt hänseende etc. Om man däremot 

relaterar till gymnasieskolan blir situationen annorlunda. 

Det som inte uppenbarats i grundskolan blir nu helt synligt 

på gymnasieskolan där det finns en delning i ett TL och 

ett PK-nät och här visar det sig också vilka elever, som 

i termer av socialklasstillhörighet går respektive utbild-

ningsväg. Det teoretiskt långa vägnätet utgörs av de 3-4-

åriga linjerna, och de praktiskt korta av de tvååriga yrkes

inriktade. Som framgått tidigare av resultatdelen domineras 

respektive vägnät klart av en kla ss. 

De tvååriga teoretiska linjerna intar i viss mån en sär

ställning. Socialklass I och II är visserligen i majoritet 
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relativt sett, men skillnaderna gentemot klass III är mindre 

jämfört med de tvååriga yrkesinriktade och de 3-4-åriga 

teoretiskt inriktade linjerna. Baudelot och Establet menar 

att ett tredje vägnät inte existerar. Det som vid en första 

anblick kan te sig som ett sådant är enligt deras mening 

också tudelat. Det är främst de tekniska utbildningslinjerna 

som intar denna särställning. Om Baudelot och Estabiets 

analys stämmer även på svenska förhållanden kan man förvänta 

sig att den tvååriga tekniska linjen skulle domineras av 

arbetarklassen och leda till PK-vägnätets högsta manuella 

funktioner. Tvåårig ekonomisk och social linje skulle då 

till övervägande del rekryteras från högre sociala skikt 

och leda till TL-nätets mindre statusbetonade yrken. Ma

terialet i denna undersökning är tyvärr för litet för att 

några säkra bedömningar ska kunna göras. De resultat som 

finns stöder visserligen ovanstående tankegång men skill

naderna vad beträffar den sociala rekryteringen och elever

nas val av yrke är små och förnyade studier på ett större 

material måste göras innan man kan uttala sig med högre 

grad av säkerhet. 

Det sätt på vilket gymnasieskolan är uppbyggd idag tvingar 

en majoritet av eleverna att redan i årskurs 9 fatta ett 

avgörande beslut rörande sitt val av yrke, nämligen de, som 

av betygsmässiga och andra skäl, ska gå de tvååriga yrkes

inriktade linjerna. Av dessa elever kräver man oändligt 

mycket mera i jämförelse med de elever som ska gå de teo

retiskt inriktade linjerna och för vilka fler vägar fort

farande ligger öppna. Enligt syons officiella målsättning 

(ASÖ 1973/74:55] ska eleverna inför sina val av studier och 

yrke av skolan och syon ha fått: 

1. En allsidig orientering om utbildning, yrkesvärld, arbets

marknad samt om bedömningar och värderingar som ligger 

till grund för utbildnings- och arbetsmarknadspolitik. 

2. Utveckla sin personlighet, s 

att hitta en studieväg och e 

och ansvarskännande vuxenrol 

ina anlag och intressen för 

tt yrke som tjänar en aktiv 

1. 
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3. Förutsättningar att välja med kritik, självständighet 

och engagemang. 

4. Insikt i hur attityder och fördomar styr och begränsar. 

5. Förmåga att skaffa fram och använda beslutsunderlag som 

behövs i olika valsituationer. 

Envar torde förstå att man i årskurs 9 inte kan ha nått så 

långt i dessa avseenden men ett val måste göras och risken 

för att beslutsunderlaget är knapphändigt och grundat på 

mer eller mindre verklighetsfrämmande föreställningar är 

stor. Generellt tyder också resultaten från kunskaps- och 

värderingsfrågorna på att medan kunskaperna om utbildning 

och yrke är förhållandevis låga och framför allt varierande 

mellan olika elevgrupper så är elevernas värderingar re

lativt fasta och homogena. Det visar sig t ex att redan i 

årskurs 7 värderar många elever vissa utbildningslinjer 

och yrken högre än vad andra gör. Elevernas attityder 

formas tidigt utan att man har någon egentlig insikt i 

olika förhållanden. Då det dessutom visar sig att de elever 

som går de tvååriga yrkesinriktade linjerna har relativt 

sett sämre kunskaper och inte alltid kommer in på sina 

förstahandsval (cirka 1/4) kan man fråga sig om det är 

ett val i egen tlig mening som görs. måhända är det snarare 

så att dessa elever bara har att acceptera givna förhållanden 

och ta det alternativ som bjuds. 

"Detta kan ske antingen innan individen överhuvud taget över
vägt dem (de är otänkbara) eller genom att han så att säga 
gör en dubbel negations i riktning mot att göra en dygd av 
nödvändigheten — d vs han förkastar det som förnekats honom 
och ställer sig positiv till det oundvikliga" (Bourdieu, 

1972, s 177). 

Ovanstaende citat kan vid en första anblick synas stå i mot

sättning till det tidigare sagda om att eleverna värderar 

PK-linjerna lågt. Detta behöver dock inte vare fallet och 

är det förmodligen inte enligt min mening. Vad ovanstående 

citat säger i klartext är att en elev på t ex Fo-linjen har 

hamnat där antingen därför att t ex N-linjen aldrig före

kommit i hans föreställningsvärld, inga diskussioner hemma 
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eller i skolan eller med kamrater om just den utbildnings

linjen eller har han insett att N-linjen nog vore bättre 

än Fo-linjen men i skolan har han successivt lärt sig att 

N-linjen är ouppnåelig för honom och därför förkastar han 

den linjen till förmån för Fo-linjen. Detta innebär dock 

inte att han är omedveten om faktiska förhållanden vilket 

förklarar att han vid en direkt jämförelse mellan N- och 

Fo-linjen, vad beträffar den status respektive linje har, 

sätter N-linjen före den linje han själv går på. Detta 

gäller alltså bara vid en direkt jämförelse i statushän-

seende mellan linjerna vilket i sig inte behöver innebära 

att eleven ställer sig negativ till Fo-linjen. 

Fortsatt utvärderingsarbete 

Denna undersökning är ett första led i de elevstudier som 

ska genomföras. Resultaten har stort värde i att de åter

speglar faktiska förhållanden i utbildningsväsendet med hän

syn till hur framför allt den sociala och könsmässiga rekry

teringen till kurser och linjer ser ut. Intressant blir fort

sättningsvis att belysa hur och om elevernas yrkesval, kun

skaper och värderingar förändras under studietiden. Som 

nämnts tidigare kommer eleverna i slutet av sin utbildning 

åter att få den enkät som besvarades när de startade sin 

utbildning på respektive skolform. 

Intressantare ändå torde de mer intensiva faserna av ut

värderingen bli. Enkäter likande denna kan inte mer än 

skrapa på ytan varför vi, för att komma åt elevernas sätt 

att tänka och resonera i studie- och yrkesvalsfrågor, 

ingående intervjuar ett antal elever och i anslutning där

till även intervjuar några av dessa elevers föräldrar. 

Förutom dessa samtal blir även vissa syoaktiviteter, där 

eleven är med, föremål för en beskrivning främst med av

seende på vilket innehåll som kännetecknar t ex personlig 

vägledning och kollektiv information. 
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BILAGA 1:1 

ELEVENKÄT 

De flesta frågorna är gemensanrma för både grund- och gymnasieskola. Där 

ordformuleringar skiljer och då frågor enbart getts till gymnasieskole

elever utmärks detta med en asterisk (x) 

Namn 

1 a. Kön: 

b. Klass i grundskolan 

x. Linje och klass i gymnasiet 

c. Faderns utbildning 

d. Faderns yrke: 

e. Moderns utbildning 

f. Moderns yrke: 

g. Ange ditt medelbetyg vt 1977: 

x. Vilken linje sökte du i första hand på gymnasieskolan? 

Svar: 

x. Vilket val kom du in på? 
Kom in på 

Pojke ( ) 
Flicka ( ) 

Grundskola ( ) 
Gymnasium ( ) 
Univ/högskola ( ) 

Grundskola ( J 
Gymnasium ( ) 
Univ/högskola ( ) 

förstahandsval ( ) 
andrahandsval ( ) 
tredjehandsval ( ) 
fjärdehandsval 
och över ( ) 



a. Vilket yrke eller arbete tänker du dig i framtiden? 

a. Kan du kortfattat beskriva utbildningsvägen till det yrkesval 
som du tänker dig? 

b. Tror du det blir svårt eller lätt för dig att klara den utbild
ningen? 

Lätt ( ) 
Svårt C ) 
Vet ej ( ) 

c. Efter utbildningen är det 
då svårt/lätt att få arbete? Lätt ( ) 

Svårt ( ) 
Vet ej ( ) 

a. Tycker du att vissa yrken är "finare" än andra? 
X. Tycker du att vissa yrken har högre status än andra? 

3a ( ) 
Nej ( ) 

b. Vilka yrken tycker du är finast (x Har högst status?)? Sätt en 1:a 
resp en 2:a för dem. 

Vilka yrken tycker du är minst fina (x Har lägst status?)? Sätt 11 
resp 12 för dem. 

Psykolog 
Byggnadsarbetare 
Affärsbiträde 
Läkare 
Lärare på högst 
Kontorist 
Skogsarbetare 
Tandläkare 
Sjuksköterska 
Advokat 
Svetsare 
Polis 



Hur många arbetar i Sverige? 

100 - 200 000 ( ) 
500 - 600 000 ( ) 
1 - 2  m i l j o n e r  (  )  
3 - 4  m i l j o n e r  (  )  
7 - 8  m i l j o n e r  (  )  

SACO TCO LO 

I Sverige finns det tre stora Psykolog ( ) 
fackförbund som olika lön- Byggnadsarbetare( ) 
tagare kan tillhöra: Affärsbiträde ( ) 
SACO» Sveriges akademikers Läkare ( ) 

centralorganisation Lärare på högst ( ) 
TCO « Tjänstemännens cen- Kontorist ( ) 

tralorganisation Skogsarbetare ( j 
LO « Landsorganisationen Tandläkare ( ) 
Vilket fackförbund är det me Sjuksköterska ( ) 
mest vanligt att dessa Advokat I ) 
yrken tillhör? Svetsare ( ) 

Polis ( ) 

7 Vilken typ av utbildning krävs normalt för följande yrken? 

Univ/ 
högs k 

Gymnasium 
Grund

skola 

Vet ej Univ/ 
högs k 3̂ 4 årig 

linje 
2-årig 
linje 

Grund

skola 

Vet ej 

Psykolog 
Byggnadsarbetare 
Affärsbiträde 
Läkare i 
Lärare på högst 
Kontorist 
Skogsarbetare 
Tandläkare I 

Sjuksköterska 
Advokat 
Svetsare 
Polis • 



Kan du räkna upp tre yrken inom vart och ett av följande verk

samhetsområden? 

Industri, hantverk 

1 .  

Handel, reklam 

1 .  

?.. 

3. 

?.. 

3. 

Hälso- och sjukvård 

1. 

2. 

3. 

Transport, korrmunikation 

1. 

2. 

3. 

Man talar ju ofta idag om att man är stressad på ett eller annat 
sätt (jäktad, har ont om tid osv). Hur stressigt tror du det är 
inom följande yrken? 

Psykolog 
Byggnadsarbetare 
Affärsbiträde 
Läkare 
Lärare på högst 
Kontorist 
Skogsarbetare 
Tandläkare 
Sjuksköterska 
Advokat 
Svetsare 
Polis 

1kt stres
sigt 

Stres
sigt 

Ibland 
stres
sigt 

Inte alls 
stressigt 

Vet ej 



1:5 

10 a. Vilka är tillvalsämnena på hög
stadiet? 

b. Vilket tillvalsämne har du? 

c. Kan man byta tillvalsämnen 
under högstadiet? 

Ja ( } 
Nej ( ) 
Vet ej ( ) 

11 a. I vilka ämnen på högstadiet 
finns det allmän och särskild 
kurs? 

b. Hur har du valt? 

c. Varför har du valt som du gjort? 

Fråga 10 och 11 har enbart getts till grundskoleelever: Gymnasieeleverna 

tillfrågades endast om valet av alternativkurser i åk 9. 



11 6 

12 Kan du nämna tre praktiskt (oftast 2-åriga) resp tre teoretiskt 
inriktade (ofatst 3-åriga) linjer i gymnasieskolan? 

Teoretiskt inriktade Praktiskt inriktade 

1. 1. 

2;, 2. 

3. 3. 

X.13 a. Vilka är de allmänna förkunskapskraven för att kortma in på högskolan? 

b. Det finns 5 stora utbildningssektorer på univ/högskola. Räkna 
upp så många du kan. 

1. 

2. 

3. 

5. 



1:7 

14 Inan vilka yrken finns det flest män resp kvinnor? Om du titer 
t ex att det finns lika många män och kvinnor som är psykologer 
sätter du 50-50. Om du tror att det nästan bara är män som är 
psykologer sätter du kanske 90% män och 10% kvinnor. OBS att 
surrman alltid måste bli 100%. 

Män % Kvinnor % 

Psykolog 
Byggnadsarbetare 
Affärsbiträde • 

Läkare 
Lärare på högst 
Kontorist 
Skogsarbetare 
Tandläkare 
Sjuksköterska 
Advokat 
Svetsare 
Polis 

15 Kan du ungefär ange vilken årslön följande yrken har? Siffrorna 
är angivna i 1000-tal kronor. 30 står alltså för 30 000 kronor. 

1000-tal kronor 

30-50 50-80 80 -

Psykolog 
Byggnadsarbetare 
Affärsbiträde 
Läkare 
Lärare på högst 
Kontorist 
Skogsarbetare 
Tandläkare 
Sjuksköterska 
Advokat 
Svetsare 
Polis 



1 : 8  

16 På vilka gymnasielinjer finns det flest pojkar resp flickor? 
Sätt kryss där du anser att det är övervikt för pojkar eller 
flickor, om ingen skillnad kan du kryssa för båda. 

Konsumtion 
Social 
Humanistisk 
Distribution/kontor 
Ekonomisk 
Fordonsteknisk 
Naturvetens kaplig 

3oj kar Flickor 

17 

b. 

Finns det statusskillnader mellan olika linjer på 
gymnasiet (är vissa linjer "finare" än andra)? 

Vilka linjer har högst status? Sätt 
Vilka linjer har lägst status? Sätt 

2-årig Konsumtion ( 
2-årig Social ( 
3-årig Humanistisk ( 
2-årig Distribution/Kontor ( 
3-årig Ekonomisk ( 
2-årig Fordonsteknisk ( 
3-årig Naturvetenskaplig ( 

Ja 
Nej 

1 och 2 efter dem. 
6 och 7 efter dem. 



1 s9 

18 Tag ställning till följande påståenden (Sätt ett kryss i rutan 
för ja eller nej). 

3a Nej 

Pojkar har lättare för tekniska och 
mekaniska arbetsuppgifter än flickor 

Pojkar och flickor har helt olika 
egenskaper och intressen från födseln 

• 

Det är mycket lättare för män att 
få jobb i ledande befattningar än 
det är för kvinnor 

Höga betyg är avgörande för att få 
ett bra arbete 

# 

Det vore bättre för klassen om de som 
är skoltrötta slutade efter åk 6 i 

I 
t 
\ 

Det vore bättre om vi hade en skola 
där de läsoegåvade fick gå i sarrma 
klass 

r 

! 

i 

Alla har i princip chans att bli 
/ad man vill. Döt hänger bara på 
viljan 

i [ ' 
i 

Det naturligaste är att mannen 
arbetar oc*-- kvinnan sköter hemmet 
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19 Tag ställning till följande påståenden om studie- och yrkes-
ori enteri ngen (syo]. 

Syo är främst till för elever på de 
teoretiska linjerna 

Jag skulle klara mitt studie- och 
yrkesval lika bra utan syo 

Syo är det absolut viktigaste 
som finns i skolan 

Syons viktigaste uppgift är att 
tillhandahålla intagningspoäng 
och andra fakta 

Syo borde förkorrma som ett inslag 
i alla skolämnen 

Syo borde få större plats på 
skolschemat 

Syons viktigaste uppgift är att 
utreda vilket yrke som passar mig 
bäst 

Syons viktigaste uppgift är att 
jag lär känna mig själv så att 
jag självständigt ska kunna välja 
yrke och utbildning 

Ja 1 [ Nej 



BILAGA 11:1 

TABELLER 

Tabell 1. Grundskoleelevers val av tillvalsämnen relaterat 

till respektive kön, årskurs och social bakgrund. 

Språk 

Eget 

Ek 

tillval 

Konst Teknik Antal % 

Poj kar 44 6 1 49 298 100 

Flickor 67 25 6 2 282 100 

Årskurs 7 57 13 4 26 401 100 

Årskurs 9 49 20 2 28 180 100 

Soc.klass I 72 11 3 14 72 100 

Soc.klass II 62 14 3 21 151 100 

Soc.klass III 49 16 4 31 341 100 

Totalt 55 15 3 27 581 100 

Tabell 2. Grunskoleelevers kunskaper om teoretiska gymnasie

linjer relaterade till social bakgrund. 

Teoretiska linjer 

Soc.klass Kan alla 1-2 Vet ej Antal % 

I 32 17 51 72 100 

II 21 17 62 152 100 

III 15 11 74 354 100 

Tabell 3. Grundskoleelevers kunskaper om yrkesinriktade 

gymnasielinjer relaterade till social bakgrund. 

Yrkesinriktade linjer 

Soc.klass Kan alla 1-2 Vet ej Antal % 

I 13 25 63 72 100 

II 9 23 68 152 100 

III 9 16 75 354 100 



11:2 

Tabell 4. Gymnasieskoleslevers kunskaper om teoretiska 

gymnasielinjer relaterade till social bakgrund. 

Teoretiska linjer 

Soc.klass Kan alla 1-2 Vet ej Antal % 

I 93 5 2 84 100 

II 86 10 4 197 100 

III 82 12 6 357 100 

Tabell 5. Gymnasieelevers kunskaper om yrkesinriktade 

gymnasielinjer relaterade till social bakgrund. 

Yrkesinriktade linjer 

Soc. klass Kan alla 1-2 Vet ej Antal % 

I 28 67 5 84 100 

II 40 53 7 197 100 

III 37 54 9 357 100 

Tabell 6. Gymnasieelevers kunskaper om behörighetskrav 

för högskolestudier relaterade till social 

bakgrund och kön • 

Behörighetskrav 

Soc.klass Korrekt svar Grundskola Vet ej Antal % 

I 60 2 38 84 100 

II 49 8 43 197 100 

III 34 10 56 359 100 

Kön 

Poj kar 33 8 59 323 100 

Flickor 50 9 41 328 100 

Totalt 42 8 50 651 100 
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Tabell 7. Grundskoleelevers kunskaper om könsfördelningen 

på olika gymnasielinjer relaterade till årskurs. 

Årskurs Linje 

Elevernas uppfattning 

Mer pojkar Lika Mer flickor Vet ej % 

7 E 14 20 45 21 100 

9 13 30 42 15 100 

7 H 20 19 35 26 100 

9 14 26 41 19 100 

7 N 40 28 11 21 100 

9 26 49 11 14 100 

7 So 19 27 32 22 100 

9 13 34 38 13 100 

7 Dk 8 12 58 22 100 

9 5 10 72 13 100 

7 Fo 77 3 2 18 100 

9 89 2 0 9 100 

7 Ko 14 16 43 27 100 

9 6 10 68 16 100 

Ak 7: N - 398 

Åk 9: N = 184 



II 

Tabell 0. Grund- och gymnasieskoleelevers uppfattning om 

förekomsten av statusskillnader mellan gymnasie 

linjer relaterat till respektive kön och social 

bakgrund. 

Statusski linåder 

Kön 3a Nej Antal % 

G Poj kar 61 39 266 100 
r 
u Flickor 46 54 254 

n 
d Soci klass 

s I 47 53 68 
k 
0 II 50 50 130 

1 
a 

III 57 43 311 100 

Kön 

G Pojkar 78 22 310 100 
y 
m Flickor 71 29 321 

n 
a Soc•klass 

s I 78 22 82 
i 
e II 75 25 193 

s III 75 25 345 100 
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Tabell 9. Grund- och gymnasieelevers ställningstagande 

till påståenden om egenskaper hos pojkar och 

flickor relaterat till kön. 

Ja Nej Antal 

Påstående x Gr Gym Gr Gym Gr Gym 

1 poj 69 66 31 34 290 319 

fli 49 43 51 57 269 324 

2 poj 42 30 58 70 280 314 

fli 32 21 68 79 266 318 

5 poj 28 28 72 72 271 314 

fli 18 16 82 84 264 318 

6 poj 24 21 76 79 278 314 

fli 12 14 88 86 276 318 

8 poj 57 43 43 57 ' 279 314 

fli 39 27 61 73 275 318 

x) Se sid .. .39. 


