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SUMMARY 

The aim of this study is to describe tf and how pu pils in 
the compulsory comp rehensive school, grades 7 to 9, change 
their choices of courses, future educational and vo cational 
plans and kno wledge and value judgements o f education and 
professions. The pupils experiences of the educational and 
vocational guidance (SYO) will also be studied. The investi
gation is a follow-up of pupils, who entered grade 7 in 1977. 
Questionnaires were administered in grade 7 and again in grade 
9 to the same p upils. A total of 347 pupils responded and 
there was a 10% nonresponse rate. The choices within the compre
hensive school did not change significantly. The results of the 
study indicate the following: (a) social and sex differences 
in pupils' choices of courses and aptional subjects tend to 
be greater during this three-year period, (b) pupils vocational 
plans tend to be more unspecific with 58% not having any plans, 
(c) the knowledge of the upper socondary school increased while 
their knowledge o f professions and labour market was poor, 
(d) the pupils value judgements of education and professions 
became mor e homogenous and (e) the pupils evaluation of SYO 
suggest that the guidance focuses more on education than 
vocation. The concluding section of this report examines the 
role of SYO as rather marginal in relation to its official 
task as a compensator for sex and social differences. 



SAMMANFATTNING 

Syftet med föreliggande studie är att beskriva om o ch hur elever 
på grund skolans högstadium fö rändrar sig under sin studietid med 
avseende pä faktiska val av kurser och tillvalsämnen, framtida 
utbildnings- och yrkesplaner samt kunskaper och värderingar 
om utbild ning och yrken. Dessutom belyses elevernas erfarenheter 
av syoverksamheten. Undersökningen utgör en up pföljning av de 
grundskoleelever, som 19 77 började i årskurs 7. Det frågeformulär, 
som d å gavs, har återigen besvarats av eleverna i slutet av 
årskurs 9. 347 elever har besvarat enkäten. Svarsbortfallet är 
13%. Elevemas val inom gru ndskolan förändras inte på något 
drastiskt sätt. Resultaten visar dock på några intressanta ten
denser avseende valen av alternativkurser och tillvalsämnen. 
Skillnaderna med avse ende på kön och socialklasstillhörighet 
tenderar nämligen a tt öka. Elevernas yrkesplaner präglas av 
stor osäkerhet. 58% av eleverna uppger sig inte ha några yrkes
planer. Kunskaperna om gymnasieskolan har, som för väntat, ökat 
medan kunskaper om yrken och arbetsmarknad fortfarande bedöms 
som bristfälliga. Elevernas värderingar om utbildningar och 
yrken blir mer ho mogena under högstadietiden. Den u tvärdering 
som-el everna gjort av syon visar bl a att verksamheten i första 
hand handlar om stu dieorientering. Analogt med d etta uttrycker 
eleverna ett behov av yrkesorientering. I den avslutande dis
kussionen konstateras sammanfattningsvis att syons roll framstår 
som tämligen marginell med avse ende på dess uppgift att motverka 
snedvridna val utifrån könstillhörighet och social bakgrund. 
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BAKGRUND O CH S YFTE 

1977 påbörjades det empiriska arbetet i det s k SYO-projektet med 
ett flertal olika delstudier. Bl a genomfördes en enk ätstudie 
på såväl grund- som gym nasieskolenivå i syfte att belysa 
elevernas faktiska studie- och yrkesval samt deras kunskaper 
om o ch värderingar kring olika utbildningar och yrken. För 
att erhålla jämförbarhet mellan olika årskurser och skolformer 
omfattade studien elever i årskurs 7 och 9 på grundsk olan 
samt årskurs 1 och 2 eller 3 på e tt antal linjer i gymnasie
skolan. 

I de planer som fann s 1977 ingick även en u ppföljning av eleverna 
i åk 7 på grundskolan och åk 1 .på gymn asieskolan när dessa efter 
ett antal år skulle lämna respektive skolform. Avsikten med 
denna uppföljande studie var att på ett och samma elevmaterial 
studera om o ch hur eventuella förändringar gestaltat sig 
under elevernas studietid avseende val beteende, kunskaper och 
värderingar. 

För båda dessa elevgrupper gavs också en enkät när de avslutade 
sina studier på respektive skolform. Eftersom föreliggande 
arbete enbart kommer att behandla eleverna på grundskolan 
(gymnasieeleverna behandlas i en an nan rapport) bortses 
fortsättningsvis från gymnasiematerialet. 

Syftet med denna studie är att beskriva om o ch hur elever på 
grundskolans högstadium fö rändrar sig under sin studietid 
avseende: 

1. Faktiska val av kurser,till valsämnen och linjer. 

2. Framtida utbildnings- och yrkesplaner. 

3. Kunskaper och värderingar om utbild ning och yrken. 

Dessutom avse s elevernas erfarenheter av syoverksamheten att belysas. 
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METOD 

Försökspersoner 

Valet av försökspersoner är helt baserat på det urval som gjordes 
1977 (Âsemar,1985 a,s 7-8). Antal deltagande elever var då 
414. Av dessa har 13 elever flyttat från kommunen unde r den 
gångna treårsperioden. Av de återstående 401 eleverna har 
347 deltagit i det uppföljande undersökningstillfället. Således 
har 87% av eleverna besvarat enkäten, vilket får anses som 
ti11fredsstäl1ande. 

Tabell 1. Antal försökspersoner. 

Antal uttagna Totalt Antal*deltagande Totalt Bortfall 
pojkar flickor pojkar flickor - pojkar flickor 

208 193 401 181- 166 347 13% 14« 

Bortfallet är jämnt fördelat mellan pojkar och flickor. Samma 
förhållande gäller den andra bakgrundsfaktorn, social klass
tillhörighet. Fördelningen mellan social klasserna I, II och 
III är respektive, 12, 27 och 61% jämfört med 13, 26 och 61% v id 
tillfälle 1. 

Frågeformulär 

Beträffande frågeformulärets grundkonstruktion hänvisas till 
Âsemar, (1985 a, s 9 - 11). De frågor som är gemensamma för under
sökningstillfälle I och II är följande: fråga nummer 4 a, 5 och 
6 a, 7, 10, 11, 13-16 samt fråga 22 med undantag av fyra på
ståenden (se bil 1). Fråga 1-3 behandlar elevernas val inom 
grundskolan och till gymnasieskolan. Fråga 6 b samt 8, 9 och 12 
har tillkommit för att ge ett bättre underlag för att bedöma 
elevernas kunskaper om utbild ning samt yrke och arbetsm arknad. 
Frågorna 17-21 rör skolans syoverksamhet och elevernas vär
dering av densamma. 
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Datainsamlingen genomfördes i början maj månad 1980. Liksom 
vid det förra undersökningstillfället fick undersökningsledarna 
disponera berörda klasser under ett lektionstillfälle. En
kätsvaren har databehandlats och relaterats till bakgrunds
faktorerna kön och social bakgrund. I de fall där frågorna 
varit identiska har också korstabuleringar mellan tillfälle 
1 och 2 gjorts. 

RESULTAT 

Resultatredovisningen följer samma struktur som A semar (1985, a). 
Analysen utifrån bakgrundsfaktorerna kön och social bakgrund 
liksom utförda korstabuleringar redovisas endast då p åtagliga 
skillnader föreligger. Siffrorna i tabeller och figurer är, då 
ej annat nämns angivna i procent. 

Elevernas val inom gru ndskolan 

Valen av allmän (A) och särskild kurs (S) i engelska respek
tive matematik samt elevernas val av olika tillvalskurser 
redovisas i tabell 2. Vad b eträffar valen av A/S-kurs kan, lik
som i riket i sin helhet (SCB, 1980), den tendensen iakttagas 
att val av särskild kurs i båda ämnena minskar ju högre upp i 
årskurserna man kommer. Detta gäller både pojkar och flickor men 
är mer marka nt för de senare. Kombinationen engelska allmän kurs 
och matematik särskild är förhållandevis stabil medan de övriga 
två kombinationerna vardera ökar sin procentuella andel med 7-8% 
mellan åk 7 och 9. 

Tabell 2. Elevernas val av allmän/särskild kurs i engelska 
och matematik under högstadiet. 

A i eng och ma Eng A/Ma S Eng S/Ma A S i eng i och m a 
åk 7 8 9 7 8 9 7 8 9 7 8 9 

po 17 20 25 11 8 8 3 4 8 69 68 59 
fl i 10 11 18 3 5 4 17 25 26 70 59 52 

Tot 14 15 22 6 7 6 10 14 17 70 64 55 

Anm. N f ör pojkar varierar mellan 177-179. 
N f ör flickor varierar mellan 163-164. 
Procentsiffrorna är beräknade radvis inom resp årskurs. 
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Tabell 3. Elevernas val av ti livatsämnen under högstadiet. 

Franska Tyska Ekonomi Konst Teknik 
åk 7 8 9 7 8 9 7 8 9 7 8 9 7 8 9 

po 9 7 8 34 30 28 4 4 3 2 4 4 51 55 57 
fl i 26 23 22 43 42 40 22 25 26 5 8 10 4 2 2 

17 15 14 38 35 34 13 14 14 4 6 7 28 30 31 

Anm. N f ör pojkar varierar mellan 175-177. 
N f ör flickor varierar mellan 163-164. 

Som ta bell 3 visar minskar inte de könsbetingade valen under 
högstadiet. Tendensen är i stället den motsatta då pojkarna 
ökar sin andel i teknikämnet och flickorna sin del i ämnet 
ekonomi, de två ämnen där de könsbetingade skillnaderna är 
störst. Totalt visar tabellen att elevernas val av franska och 
tyska successivt minskar under högskoletiden till förmån för de 
övriga ämnena. Skillnaderna mellan åk 7 och 9 är dock tämligen 
små. 

Skillnaderna mellan olika sociala klasser förhåller sig relativt 
stabila under högstadiet. Vad gäller valen av allmän och särskild 
kurs minskar alla sin andel i valet av särskild kurs i både 
engelska och matematik. Elever från socialklass II och III minskar 
dock sin andel i högre utsträckning än elever från social klass I. 
Nedanstående figurer, i vilka valen för åskådlighetens skull 
behandlats som e n kontinuerlig variabel, illustrerar detta för
hållande. 
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100. A « I. #*39 
o  *  i i ,  n * w  
«  -  I I I ,  N- 205  

100 

so 

A » I, N=39 
O « II, N=90 
m « III, N=204 

A+A A/S S+S 

Fig 1 a Val av allmän (A) och sär- Fig 1 b Val av allmän och särskild 
skild (S) kurs i engelska kurs i engelska och mate-
och matematik i åk 7 reia- matik i åk 9 relaterat 
terat till socialklass. till socialklass. 

Även valet av tillvalsmänen förhåller sig tämligen stabilt 
mellan olika sociala klasser. De grundläggande skillnaderna 
visar sig i valet av B-språk, framför allt franska samt i 
valet av teknikämnet. I teknik är socialklass III klart över
representerat medan det motsatta förhållandet gäller i franska. 
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too 

O Soc. kias8 I, N 38 
• Soc. klass U, N 81-92 
Cl Soc. klass ill. N 202-203 SO. 

30 

20 

10 

7 9 7 9 7 9  Årskurs 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9  7 9 7 9 7 9  7 9 7 9 7 9  
Åmm Franska Tyska Ekonomi Konst Teknik 

Fig 2. Elevernas ti 11valsämnen i åk 7 och 9 relaterade till 
social klass. Procentsiffrorna beräknade årskursvis för 
resp social klass. 

Elevernas val till gymnasieskolan 

Elevernas val till gymnasieskolan har dels belysts med en fråga 
om vilk en linje de kommit in på dels en fråga om rea liserat 
val dvs om d e kommit in på sitt första val etc. Observeras 
bör att eleverna vid undersökningstillfället endast erhållit 
ett preliminärt intagningsbeskedJjDet är således vanskligt 
att göra jämförelser med det tidigare materialet där val-
problematiken till gymnasieskolan baserades på den faktiska 
intagningen. En kontroll vid intagningsnämnden i kommunen 
visar dock att de förändringar som gjo rts utifrån den preliminära 
antagningen är mycket små. 

Elevernas val följer i stort samma möns ter som påv isades vid 
det förra undersökningstillfället. Rekryteringen till olika 
linjer är påfallande sned avs eende såväl köns- som so cial-
klasstillhörighet. Nedanstående figur illustrerar den social-
klassbetingade rekryteringen till de 3- och 4-åriga linjerna 
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(T-3), till de 2-åriga teoretiska linjerna (T-2) samt de 
2-åriga yrkesinriktade linjerna (Yrk). 

% 
1001 A =  I, N=38 

O = I I» N=84 
• •III, N=188 

Llvij« 
Yrk T-t 

Fig 3. Elevernas val av linje relaterat till social bakgrund 

Den stora förändringen jämfört med de data som insa mlades 1977 
hänför sig till det faktum att intresset för de tvååriga teore
tiska linjerna minskar inom al la social klasser. Det minskade in
tresset för dessa linjer gäller även generellt för gymnasieskolan 
i landet. Under perioden 1973-1979 minskade tillströmningen till 
framför allt de ekonomiska och tekniska linjerna mycket markant 
(SCB, 1980). Eleverna från social klass I söker sig nu i större ut
sträckning till de y rkesinriktade linjerna (10 resp 29%). Eleverna 
från socialklass II har däremot enbart ökat sin andel på de tre-
och fyraåriga linjerna medan eleverna från socialklass III ökat sin 
andel på såväl de y rkesinriktade som de tre- och fyraåriga linjerna. 
Det huvudintryck som ov anstående figur förmedlar är dock att re
kryteringen till gymnasieskolan fortfarande karaktäriseras av 
stora skillnader betingade till elevernas sociala bakgrund. De 
könsmässigt betingade valen är nu liks om 1977 mycket markerade 
och några förändringar av vikt kan inte påvisas under 3-årsperioden. 

Elevernas realiserade val, som oc kså baseras på den preliminära 
intagningen, visar bl a att den andel elever som k ommit in 
på sina förstahandsval har sjunkit från 82% t ill 72%. 
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Tabell 4. Realiserat val av linje relaterat till kön. 

Realiserat val 
12 3- Ej intagen Antal 

pojkar 76 8 6 10 173 
flickor 67 17 12 4 165 

Totalt 72 12 9 7 338 

Den f ärre andelen flickor som k ommer in på sitt förstaval kan 
till stor del förklaras av att så må nga söker till vårdlinjen. 
Analyserat gentemot socialklasstillhörighet framkommer samma 
mönster som fö rut. Elever från social klass I och II tas i 
större utsträckning in på sina förstahandsval. Siffrorna 
för social klass I, II och III är resp 81, 75 och 68%. 

En fråga om eleverna har planer på att efter gymnasieskolan 
bedriva högskolestudier visar som vänta t att elever från social-
klass I och II i större utsträckning planerar att göra detta. 

Tabell 5. Elevernas planer på a tt bedriva högskolestudier. 

Social klass Tänker studera Tänker ej studera Antal % 

I 80 20 39 100 
II 55 45 87 100 
III 33 67 187 100 

Totalt 43 57 313 

Bland pojkarna är det 36% oc h bland flickorna 51% so m uppgett 
att de ko mmer att bedriva högskolestudier. 
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Elevernas yrkesplaner 

Elevernas närmaste framtidsplaner domineras, naturligt nog, av 
fortsatta studier på gymnasieskolan. Det är t ex endast 13 
elever som up pger att man direkt skall försöka skaffa sig 
ett arbete. Elevernas allmänna yrkesplaner, som ef terfrågats 
via en öppen fråga, har undergått stora förändringar under 
högstadietiden. Redan i åk 7 karaktäriserades dessa som 
diffusa och präglade av stor osäkerhet, något som är än 
mer accentuerat när eleverna är på väg att lämna högstadiet. 
Nedanstående korstabell visar hur eleverna förändrat sina 
val mellan åk 7 och åk 9. Yrkesgrupperingen är gjord utifrån 
Gessers indelning (se Asemar, 1985 a, s 17). 

Tabell 5. Elevernas yrkesplaner i åk 7 och åk 9. 

V Yrkesgrupp 
Ik 9 1 2 3 Inga planer Antal % 

1 5 11 5 38 59 17 
Y-grupp 2 - 32 11 40 83 24 

3 - 25 29 47 101 29 
Inga pla
tter 2 8 18 76 104 30 

Antal 7 76 63 201 347 
% 2 22 18 58 100 

Anm. Siffrorna i tabellen angivna i absoluta tal. 

Den mes t markanta förändringen är ökningen av antalet elever som 
inte uppger sig ha några yrkesplaner. 30% i åk 7 är nu 58% i 
åk 9. Valen till yrkesgrupp 2 är relativt konstanta medan 
valen till såväl yrkesgrupp 1 som 2 minskar. Genom a tt studera 
siffrorna i diagonalen fås en uppfattning om d en indi
viduella stabiliteten i valen. Ca 40% av eleverna intar samma 
position. Av dem s om konkret anger ett yrke är det dock endast 
19% so m in tar samma position. 
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För att ytterligare belysa stabiliteten i valen har elevernas 
individualyrken klassificerats utifrån den s k Fob-kodens 
förkortade version (se bil II).Antalet kategorier är i detta 
schema 54 och ger således en tämligen svåröverskådlig bild. 
Samtidigt kan man l ikväl påstå att de ä r tämligen grova 
och innehållslösa. Den korstabulering som gjo rts mellan 
tillfälle 1 och tillfälle 2 visar att totalt 48 elever (ca 14%) 
angett samma yrke eller yrkesområde. 

Hur ter sig då valen om d e relateras till kön och social 
bakgrund? Vad b eträffar pojkars och flickors val kan kon
stateras att stora skillnader finns i vissa avseenden, dock 
ej beträffande de som uppgett att de inte har några yrkesplaner. 
Bland pojkarna är det 57% oc h bland flickorna 58%. Utifrån 
dem s om angett konkreta planer finns dock stora skillnader 
mellan pojkar och flickor. 

Tabell 6. Yrkesplaner i åk 9 relaterade till kön. 

1 
Yrkesgrupp 

2 3 
Antal % 

po 7 23 70 76 100 
fl i 4 84 12 68 100 

Tot % 6 52 42 144 100 

Vid en jämförelse med valen 1977 (Åsemar, 1985 a, s 19) så h ar 
flickorna minskat sin andel i yrkesgrupp 3 med nära 30 procent
enheter och fördubblat sin andel i yrkesgrupp 2. Pojkarna 
å sin sida har ökat sin del i yrkesgrupp 3 från 53% t ill 
70%. Yrkesplanerna som kate goriserats i yrkesgrupp 1 har 
minskat ungefär lika mycket för pojkar och flickor. Här 
bör poängteras att jämförbarheten med det tidigare redovisade åk 7-
materialet är något vansklig att göra i just detta fall p g a 
att där ingick ett antal elever som d å gick i åk 9. Detta påpekande 
gäller även den jämförelse som gö rs nedan utifrån elevernas 
sociala bakgrund. Generellt innebär ju också det faktum att 
det är så få elever som angett att de har några yrkesplaner 



i åk 9 en stor osäkerhet i jämförelsen. Antalet elever i 
social klass I är som fram går nedan t ex endast 12. 

St 
n r -  f l t  

• 1M2 
,  I I ,  N-38  

j g-*' Vrfc«>>rwpp 

Fig 4. Yrkesplaner i åk 9 relaterade till social bakgrund. 

Med ovanstående reservationer i åtanke finns dock samma tendens 
skillnader mellan de olika sociala klasserna. Socialklass III 
har i större utsträckning angett yrken tillhöriga yrkesgrupp 
III medan de övriga klassernas andel är större i yrkesgrupp 
2 och 3. Bland de elever som angett att de inte har några 
yrkesplaner har social klass I och I I en relativt sett, högre 
andel än socialklass III. Procentsatserna är 68, 60 respek
tive 55. 

Kunskaper om utbild ning och yrke 

Utjjiklmng 

Elevernas kunskaper om skolan mättes genom a tt ställa frågor 
kring vilka förkunskapskrav som gä ller vid intagningen till 
högskolan, om d e kan ange namnen på 3 teoretiska resp 3 
yrkesinriktade linjer samt om d e vet hur könsfördelningen på 
olika gymnasielinjer ser ut. Frågan om h ögskolans allmänna 
behörighetskrav ställdes inte vid undersökningstillfälle 1. 
Orsaken var att förundersökningen entydigt visade att mycket 
få elever ägde denna kunskap. Som jämfö relse kan nämnas att 
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de elever som vi d undersökningstillfälle 1 gick i åk 1 på 
gymnasieskolan så avgav ca 60S» av eleverna på de teoretiska 
och 14% på de yrkesinriktade korrekt svar. De resultat, som 
här föreligger för grundskoleelever i åk 9, visar att 20% 
av eleverna korrekt kunde ange högskolans allmänna behörighets
krav (2-årig gymnasieskoleutbildning med svenska och engelska 
eller s k 25:4 samt 2-årig gymnasieengelska). 5% av eleverna 
uppgav gymnasieskola i allmänhet medan 75% av eleverna uppgav 
sig inte känna till förkunskapskraven. Analyserat gentemot 
kön och social bakgrund visar sig flickorna ha något bättre 
kunskaper än pojkarna liksom att elever från social klass I 
och II bättre känner till behörighetskraven än eleverna från 
socialklass III. Skillnaderna är dock inte stora (se tab 
1 och 2, bil III). 

Elevernas kunskaper om oli ka gymnasielinjer var synnerligen 
bristfälliga i åk 9. Det är dock ingen tvekan om at t nu i 
åk 9, när man redan gjort sitt eget val till gymnasieskolan, 
så k larar de a llra flesta av att namnge tre teoretiska 
respektive yrkesinriktade linjer. 

Tabell 7. Kunskaper om yrkes inriktade och teoretiska linjer 
på gymnas ieskolan. 

Kan alla, kan 1-2 Vet ej Antal % 

Yrkes i nr 85 13 2 330 100 
Teoretiska 82 16 2 330 100 

Elevernas uppfattning om kön sfördelningen på olika gymnasie
linjer har genomgått en förändring i riktning mot en me r 
korrekt uppfattning av faktiska förhållanden. I nedanstående 
tabell framgår huruvida man tror att vissa linjer har fler 
pojkar/flickor eller om man uppfattar könsfördelningen som 
jämn. 
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Tabell 8. Elevernas uppfattning om köns fördelningen på o lika 
gymnasieskolelinjer. 

Faktisk för-Fler pojkar Lika Fler flickor Vet ej% 
delning ' 

Lin- po-fli 
je 

E 50-50 12 40 37 11 100 
H 15-85 6 26 58 10 100 
N 50-50 30 47 14 9 100 
So 30-70 5 39 48 8 100 
Dk 10-90 4 12 76 8 100 
Fo 95-5 91 1 0 9 100 
Ko 0-100 2 5 85 8 100 

x) Avser läsåret 1978/79 
XX) N=341 

Som fram går av tabellen är det framförallt de "könstypiska" 
linjerna, Dk, Fo och Ko, som er håller de säkraste skattningarna. 
Vad beträffar de övriga linjerna, som samtliga är teoretiska, 
är skattningarna överlag betydligt osäkrare. Förhållandet 
var detsamma vid mätttillfälle 1. 

Med undantag av den humanistiska linjen så gör flickorna säkrare 
skattningar än pojkarna (se tab 3, bil III), överlag gör 
eleverna från socialklass I och II något säkrare skattningar 
jämfört med eleverna från socialklass III. Detta gäller 
framförallt de teoretiska linjerna (se tab 4, bil III). 

Yrke och arbetsmarknad 

Elevernas kunskaper om yr ken har efterfrågats avseende deras 
lön, fackliga tillhörighet, samt hur män och kvinnor fördelar 
sig på skilda yrken. För att belysa kunskaper om a rbetsmarknaden 
ställdes frågor om h ur många som arbe tar respektive är arbets
lösa i Sverige samt en fråga där eleverna uppmanades räkna 
upp yrken inom ol ika sektorer. Som fram går av följande redo
visning ställdes inte alla frågor vid undersökningstillfälle 1. 
Orsaken till detta var att den förundersökning som d å gjordes 
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visade att eleverna inte kunde svara på vissa frågor. 

Kunskaper om olik a yrkens lön har nu mätts genom en öppen 
fråga där eleverna fått ange de skilda yrkenas bruttomånads
lön. Utifrån samma klassificeringsgrunder som a nvändes vid 
förra redovisningstillfället (Äsemar, 1985 a, s 28-29) erhålls 
följande tabell. 

Tabell 9. Elevernas uppfattning om olik a yrkens årslön. 

Yrken -50 
Lön i 

50-80 
tusentals kronor 

80- Vet ej 

Psykolog 9 41 30 20 
Byggn arb 39 39 3 19 
Affärsbitr 58 23 - 19 
Läkare 5 28 48 19 
Lärare 17 49 16 18 
Kontorist 48 30 3 19 
Skogs arb 45 33 4 18 
Tandläkare 9 40 31 20 
Sjuksköt 32 42 7 19 
Advokat 6 23 51 20 
Svetsare 45 32 3 20 
Pol i s 18 52 11 19 

Anm. Procentsiffrorna beräknade radvis. 
N=341 

Andelen "vet ej" svar har sjunkit med ca 10%, men i övrigt erhåll es 
i stort en myc ket samstämmig b ild i jämförelse med tillfälle 1. 
Många elever är således fortfarande tämligen ovetande om vilk en 
lön som ka n förknippas med skilda yrken. Analyserat gentemot 
kön och social bakgrund framkommer skillnader framförallt av
seende de yrken som normalt har den högsta lönen, dvs psykolog, 
läkare, tandläkare och advokat . Pojkarna visar här en större 
säkerhet i sina uppfattningar genom a tt i högre utsträckning 
placera dessa yrken i inkomstklassen 80 tusen och över. För 
här nämnda yrken och inkomstklass är andelen pojkar respektive 
flickor 35-19, 54-41, 37-25 samt 56 respektive 39 procent. På 
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motsvarande sätt är det, med undantag för advokatyrket, en 
större andel av eleverna i social klass I och II som place rar 
dessa yrken i den högsta inkomstklassen. Störst är skillnaden 
vad beträffar tandläkaryrket där procentandelarna för social
klass I, II respektive III är 44, 37 och 24%. För advokatyrket 
är siffrorna som f öljer: 38, 50 och 47%. 

Elevernas kunskaper om olik a yrkens fackliga tillhörighet samt 
hur könen fördelar sig inom d esamma efterfrågades inte vid 
tillfälle 1 p g a skäl som reda n nämnts. Då frågorna nu ställs 
i åk 9 visar sig eleverna ha en go d uppfattning om d essa för
hållanden. Andelen vet ej-svar vad avser facklig tillhörighet 
varierar mellan 7 och 14%. Med undantag av sjuksköterskeyrket 
har en klar elevmajoritet placerat respektive yrke inom de n 
fackliga organisation som de ssa yrken normalt tillhör (se tab 
5, bil III). Med undantag av psykologyrket svarar på mot svarande 
sätt eleverna helt korrekt vad avser den könsmässiga fördel
ningen inom ol ika yrken (tab 7, bil III). 

Det sätt på vilket elevernas kunskaper om a rbetsmarknaden mätts 
tyder på b ristfälliga kunskaper hos många elever. Detta gäller 
både när man angett antalet arbetande och a ntalet arbetslösa. 

Tabell 10. Elevernas kunskaper om ant alet arbetande i Sverige 
relaterat till kön. 

Antal arbetande 
- 3 m ilj 3-4 milj 4-5 milj Vet ej Antal % 

pojkar 20 22 37 21 150 100 
fl iekor 21 37 134 100 

Totalt 15 22 37 26 284 

Enligt SCB (1980) var antalet arbetande 1979 ca 4, 2 milj. En 
majoritet av eleverna ligger således i det intervall som be
tecknar ett helt korrekt svar. Dock är det 41% av eleverna 
som ka n sägas ha en mind re välgrundad (- 3 milj) uppfattning 
eller inte känner till det aktuella förhållandet. Det svars
bortfall som fin ns på denna fråga torde rimligen bero på a tt 
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dessa elever inte haft någon uppfattning om det aktuella för
hållandet varför siffran 41% knap past är någon underskattning. 

Elevernas uppfattning om antalet arbetslösa framgår av nedan
stående tabell. Enl igt S6ßF-(198G-) var antalet arbetslösa 1979 
88000 varför elevernas skattningar ter sig som or ealistiska. 
Detta gäller i högre utsträckning flickorna, vars andel av 
vet ej-svaren också är högre. 

Tabell 11. Elevernas uppfattning om ant alet arbetslösa relaterat 
till kön. 

Antal arbetslösa i tusental 
50-150 150-200 250 - Vet ej Antal % 

pojkar 21 7 49 23 152 100 
flickor 7 4 54 35 128 100 

Totalt 15 5 51 29 280 100 

Elevernas förmåga att till skilda verksamhetsområden (industri 
och hantverk, handel och reklam, häl so- och sjukvård samt 
transport och kommunikation) koppla olika yrken har blivit be
tydligt bättre. Vid tillfälle 1 kunde endast 6% a nge 3 yrken/ 
verksamhetsområde, något som n u 45% k larar av. 

Tabell 11. Elevernas kännedom o m yr ken inom ol ika verksamhetsom
råden. 

Antal yrken 
12 9-11 6-8 0-5 Antal % 

45 30 16 9 341 100 

I genomsnitt anger nu eleverna 10 yrken jämfört med 7,2 vid 
tillfälle 1. Fortfarande anger eleverna från social klass I och 
II i genomsnitt ett yrke mer än eleverna från socialklass III. 
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Då liksom nu är det manuella yrken som dominer ar. Hela 78% 
av yrkena utgörs av vad som ka n kallas arbetaryrken. 

Värderingar om utbil dning och yrken 

I detta avsnitt redovisas avseende elevernas värdering av 
utbildning dels en fråga om hur uvida man anser att det finns 
statusskillnader mellan olika linjer samt en /ut/värdering av 
den studie- och yrkesorientering man kommit i kontakt med unde r 
åk 9. Liksom vad g äller gymnasieskolelinjer har eleverna angett 
huruvida det finns statusskillnader mellan olika yrken. Dess
utom har eleverna tillfrågats om va d de upplever som vara nde 
den viktigaste frågan på den svenska arbetsmarknaden samt 
vilken uppgift som är viktigast för de fackliga organisationerna. 
Avslutningsvis redovisas elevernas ställningstaganden till 
ett antal påståenden som rör skolans syo samt olika personliga 
egenskaper hos pojkar och flickor. 

]JtM2drnng_ 

58% av eleverna jämfört med 52% vi d tillfälle 1, anser att det 
finns statusskillnader mellan olika gymnasieskolelinjer. Vid 
den rangordning som gjo rts av olika linjer framkommer samma 
mönster som vid tillfälle 1, men y tterligare accentuerat i 
det att de treåriga teoretiska linjerna erhåller rang 1 av 
95% av eleverna och rang 2 av 86%. Motsvarande siffror vid 
tillfälle 1 var 62 resp 50%. 



Tabell 12. Elevernas rangordning av linjer utifrån status. 

Rang 
Linje 1 2 6 . 7 

E 2 24 2 3 
H 16 46 4 1 
N 77 16 1 2 
So 2 8 18 9 
Dk 2 4 25 15 
Fo 0 1 27 42 
Ko 1 1 23 28 

Antal 214 213 213 214 
% 100 100 100 100 

Elevernas /ut/värdering av den syo de kommit i kontakt med under 
åk 9 har skett dels genom e tt antal slutna frågor och i an
slutning till dessa frågor eller några öppna frågor för att 
exemplifiera vad som t ex upplevts som po sitivt eller negativt. 

Hur tycker då eleverna att syon har varit i åk 9? A tt döma av 
elevernas svar är det väldigt få som ans er att syon varit dåTig. 
Majoriteten av eleverna intar en mel lanposition vid be
svarandet och anser således att syon har varit varken bra 
eller dålig. 

Tabell 13. Elevernas värdering av syon i åk 9 relaterat till 
social bakgrund. 

social klass 
Värdering 

Mycket bra Varken eller Mycket dålig Antal 

I 31 69 - 39 
II 18 78 4 94 
III 19 77 4 206 

% 19 77 4 339 

Som fram går av tabellen tenderar eleverna från socialklass I att 
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värdera syon m er positivt än de övriga. Tre företeelser ses som 
speciellt positiva av eleverna. Det är informationen om g ym
nasieskolan inkluderande den praktiska studieorienteringen 
(praso), pryon samt enskilda samtal. Av de 252 elever som 
försökt ge ett svar bör noteras att 29% explicit anger att 
de inte kan ge något positivt exempel. Dessa elever tillhör 
till största delen socialklass III (tab 7, bil III). Svars
bortfallet på denna fråga är också speciellt stort bland elever 
från socialklass III men även socialklass II. De negativa 
exempel som eleverna noterar berör framförallt tidsaspekten. 
Man anser att tiden i allmänhet och i synnerhet avseende pryon 
är för kort. 25 av 227 elever som för sökt exemplifiera menar 
också att de saknat information om yrk en (tab 8 bil, III). Vad 
beträffar svarsbortfall och elever som angett att de inte 
kunnat ge något exempel är förhållandet i stort detsamma som 
i det föregående. 

10% av eleverna uppger att de inte haft något enskilt samtal 
med syofunktionären. 47% av eleverna säger att de h aft 2-3 
samtal medan 31% ha ft ett samtal. 12% u ppger att de träffat 
syofunktionären vid minst fyra tillfällen. Inga skillnader 
kan noteras avseende social bakgrund eller könstillhörighet. 
Innehållet i samtalen domineras mycket klart av en enda före
teelse, linjevalet till gymnasieskolan. 78% av eleverna nämner 
detta som huvudsakligt innehåll i samtalen (tab 9, bil III). 

Elevernas uppfattning om hu r många gånger syofunktionären be
drivit kollektiv information i klassen är tämligen varierad. 
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Tabell 14. Elevernas uppfattning om ant alet kollektiva in
formati onsti 11fäl1 en. 

Antal gånger 
1-2 2-3 3-4 5- 0 Vet ej Antal % 

11 25 18 21 4 21 342 100 

Anm. I klassen 1-2 har de elever förts som angett 1 eller 
1-2 ggr etc. 

Avslutningsvis redovisas här svaren på en öppen fråga där 
eleverna ombads ange vilken uppgift som är den viktigaste för 
syon. Som framg år av nedanstående tabell anser en m ajoritet 
av eleverna att s k personlig hjälp är den viktigaste uppgiften. 
Detta är som sy nes betydligt vanligare bland eleverna från 
social klass I. I elevernas svar dominerar uttryck som " att 
hjälpa mig utifrån mina intressen". 

Tabell 15. Syons viktigaste uppgift relaterat till social bakgrund. 

soc- Val i Info om utb Personlig Info om arb- övr Vet ej Antal % 
klass åk6o9 o yrke hjälp marknad 

I 6 23 60 6 3 3 35 100 

II 6 32 36 15 - 11 85 100 

III 3 27 28 9 1 32 181 100 

Tot 4 28 34 10 1 23 301 100 

Yrkeri 

77% av eleverna upplever att det finns statusskillnader mellan 
olika yrken jämfört med 60% v id tillfälle 1. Då liksom nu ä r 
relationen till den använda socialklassindelningen mycket en
tydig. Yrken som kl assificeras i socialklass I rankas högst 
i statushänseende medan det motsatta förhållandet gäller för 
yrken tillhöriga socialklass III. 
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Tabell 16. Elevernas rangordning av yrken utifrån status. 

Rang 
Yrken 1 2 11 12 

Psykolog 8 15 1 2 
Byggn arb 0 1 17 8 
Affärsbitr 0 1 15 20 
Läkare 38 36 0 1 
Lärare 0 2 1 1 
Kontorist 1 0 9 1 
Skogsarb 2 1 27 34 
Tandläkare 1 7 0 0 
Sjuksköt 0 2 1 0 
Advokat 50 33 0 0 
Svetsare 0 1 27 32 
Pol i s 0 1 2 1 

Antal 265 266 262 263 
% 100 100 100 100 

På frågan om vilk en fackets viktigaste uppgift är svarar en majo
ritet av eleverna (35%) i generella termer som a tt "hjälpa, 
skydda, ställa upp på arbetarnas krav", 10% som ser 
fackets viktigaste uppgift som a tt förhandla om lön er. 28% 
av de 306 som besvarat frågan uppgèr att man inte vet något 
om detta (tab 10, bil III). Frånsett att en större andel 
elever från soci al klass III besvarat frågan med ett "vet ej", 
föreligger inga skillnader mellan eleverna avseende bakgrunds
faktorerna kön och socialklasstillhörighet. 

Lönefrågor och arbetslöshetsfrågor verkar enligt eleverna vara 
de viktigaste frågorna på den svenska arbetsmarknaden. 25 
respektive 39% av eleverna anser detta. Det är ffa elever 
från social klass I som n ämner löner medan elever från social-
klass II och I II i första hand tar upp arbetslöshetsfrågorna 
(tab 11, bil III). Eleverna besvarade denna fråga i ett läge 
då den svenska arbetsmarknaden hotades av en storkonflikt. 



Avslutningsvis redovisas elevernas ställningstaganden till 
ett antal påståenden om e genskaper hos pojkar och flickor, 
syo mm. För de frågor som är identiska mellan mättillfälle 
1 och 2 redovisas även resultaten från åk 7. Med unda ntag av 
påstående 7 och 8 är det totala förhållandet mellan ja- och 
nejsvar mycket stabilt. En korstabulering mellan de två mät
tillfällena visar dock att eleverna i tämligen stor utsträck
ning växlat position. I nedanstående tabell redovisas dels 
den totala fördelningen i åk 7 resp 9, dels andelen elever som 
bytt position. 
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Tabell 17. Elevernas ställningstagande till påståenden om e gen
skaper hos pojkar och flickor, syo samt huruvida 
man vill flytta eller ej för att erhålla ett arbete. 

Ja Hej ^nde.l 
som väx lat 

åk 7 åk 9 åk7 åk 9 position 

1. Pojkar har lättare för tekniska och me
kaniska arbetsuppgifter än flickor 57 53 43 47 35% 

2. Pojkar och flickor har helt olika egenskaper 
och intressen från födseln 39 38 61 62 40% 

3. Det är mycket lättare för män a tt få jobb i 
ledande befattningar än det är för kvinnor i\ 80 29 20 27% 

4. Höga betyg är avgörande för att få ett bra 
arbete 88 81 12 19 27% 

5. Det vore bättre om vi hade en skola där de 
läsbegåvade fick gå i samma klass 19 21 81 79 24% 

6. Alla har i princip chans att bli vad man 
vill. Det hänger bara på viljan 79 70 21 30 35% 

7. Det naturligaste är att mannen arbetar och 
kvinnan sköter hemmet 52 23 48 77 43% 

8. Syo är främst till för elever på de teo
retiska linjerna 38 6 62 94 37% 

9. Jag skulle klara mitt studie- och yrkes
val lika bra utan syo 15 18 85 82 22î 

10. Syo borde förekomma som e tt inslag i alla 
skolämnen 62 59 38 41 43% 

11. Syo borde få större plats på skolschemat 68 77 32 23 36% 

12. Jag går hellre arbetslös än flyttar från 
hemkommunen 11 89 

13. Får jag bara ett arbete som jag är ut
bildad för flyttar jag från hemkommunen 75 25 

14. Jag tar vilket arbete som hel st bara jag 
slipper flytta 22 78 

15. Jag flyttar var som he lst bara jag får 
ett arbete 36 64 

Anm. N f ör åk 9 varierar mellan 328-341. 
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Vad gäller påståendena 12-15 kan resultaten för majoriteten 
av eleverna tolkas på följande sätt: Jag flyttar från min 
hemkommun h ellre än a tt vara arbetslös (12) men, det finns 
dock gränser för var jag kan tänka mig att arbeta (15). 
Det är också mycket viktigt för mig att erhålla ett arbete 
som är adekvat för min utbildning, så därför flyttar jag 
hellre än jag tar vilket arbete som he lst i min hemkommun. 
(13 oxh 14). 

SAMMANFATTANDE RE SULTATDISKUSSION 

Den undersökta elevgruppens val av alternativkurser och ti 11-
valsämnen har inte förändrats på något dramatiskt sätt under 
högstadietiden. Valen av alternativkurser i engelska och 
matematik visar att ju högre upp i årskurserna man kommer 
desto vanligare blir det med allmän kurs. De resonemang som 
annorstädes förts om tak tiska val inom gru ndskolan (Asemar, 
1985 , b) bygger just på att vissa elever, av taktiska skäl, väljer 
särskild kurs i åk 7 för att senare välja allmän kurs. Det 
taktiska eller strategiska i detta förfaringssätt är att man 
då har chansen att erhålla ett högre betyg. Denna form av 
taktik antas vara mer utmärkande för elever tillhöriga 
arbetarklass. Resultaten i denna studie stöder också till viss 
del detta resonemang i det att elever tillhöriga socialklass I 
fortfar att ha en högre andel av särskild kurs under högstadietiden 

medan däremot socialklass II och I II i större utsträckning minskar sina 
resp andelar. Skillnaderna vad avser könen är i stort tämligen sta

bila. Flickorna minskar dock sin andel av särskild kurs i både 
engelska och matematik i större utsträckning än vad pojkarna 
gör och ökar sin andel något mer än pojkarna avseende kombi
nationen särskild kurs i engelska och allmän kurs i matematik. 

Vad gäller tillvalsämnena har inga större förändringar skett. 
Tyska är fortfarande det populäraste ämnet följt av teknik. 
Social klassmässigt är fortfarande socilklass I överrepresenterad 
i franska medan mots varande förhållande gäller för socialklass 
III i teknik. De könsmässiga skillnaderna tenderar snarare 
att öka än minska. Så är t ex fallet i teknik och ekonomi där 
könsskillnaderna är som s törst. 
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Den slutsats som här kan dras är att skillnader som är hänför
bara till såväl kön som soci al bakgrund förhåller sig tämligen 
stabila under högstadietiden. Den tend ens till förändring som 
kan iakttagas, om ä n svag, är att skillnaderna ökar. 

Vad g äller elevernas val till gymnasieskolan så har den här 
undersökta elevgruppen ett något annorlunda val beteende än 
den grupp som stud erades 1977. Intresset för de tvååriga teo
retiska linjerna har minskat till förmån för de yrkesinriktade, 
ett förhållande som äv en gäller riket i stort . 
Skillnaderna mellan de olika sociala klasserna har minskat 
något. En jämförelse mellan socialklass I och III visar dock 
att var och ens andel på de treåriga teoretiska respektive 
tvååriga yrkesinriktade linjerna är dubbelt så stor som d en 
andres. Detta förhållande avspeglar sig också i elevernas planer 
avseende studier på högsk olan där 80% av eleverna i social klass 
I i jämförelse med 33% i socialklass III uppger att de tänker 
studera vid högskolan. 

Elevernas yrkesplaner har blivit allt osäkrare under högstadie
tiden. 30% av eleverna uppgav sig ej ha några konkreta yrkes
planer i åk 7. Denna andel har nu ökat till 58%. Totalt har 
endast 14% av eleverna angett samma yrke eller yrkesområde 
vid de två tillfällena. Vad so m vid tillfälle 1 karaktäriserades 
som en indikation på att val av yrke är en instabil process 
kan nu sna rast ses som en verifikation av detsamma. 

Analyserna gentemot kön och framförallt social bakgrund avseende 
de som angett konkreta yrkesplaner präglas av osäkerhet p g a att 
eleverna är så få. Klart framgår dock att pojkarna ökar sin andel 
1 yrkesgrupp 3 (arbetaryrken) medan flickorna ökar i yrkesgrupp 
2 (medelklassyrken). Då pojkarna sprider sina yrkespreferenser 
på olika yrkesområden koncentreras flickornas till ett enda, näm
ligen vårdsektorn. Sambandet mellan social bakgrund och yrkes
val yttrar sig på samma sätt vid de två mättillfällena trots 
att jämförelsematerialet från åk 9 är mycket knapphändigt. Av 
dem s om uppgett att de inte har några yrkesplaner har social
klass I-elever en r elativt sett större andel vilket stöder det 
resonemang som fördes av Asemar (1985, b) rörande de yrkesval som 
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elever på teoretiska respektive yrkesinriktade linjer gör 
(a. a s 19-2Q). Oetta sagt mot bakg rund av att elever från 
socialklass I oftare besätter platserna på de tre- och 
fyraåriga linjerna. Sett i relation till den verksamhet 
som sy on antas bedriva styrker dessa resultat också de slut
satser som d rogs av Franke-Wikbe rg & Jon sson (1981) rörande den 
enskilda vägledningens innehåll som t ill stor del dominerades 
av studieinformation utan att denna relaterades till yrkesin
formation. Vore det så att syoarbetets utgångspunkt är yrke och 
arbetsliv borde rimligen också elevernas yrkesplaner bli kon
kretare än som n u diffusare. 

Elevernas kunskaper om utbil dning som i åk 7 karaktäriserades 
som mycket bristfälliga har förbättrats under högstadietiden. 
De frågor som s tällts rör dock m ed ett undantag den gymnasie
skola till vilken alla elever just gjort ett val. Den f råga, som 
avsåg att visa huruvida elevernas kunskaper tyder på någon 
framförhållning, gav däremot ett sämre resultat. Endast 20% 
av eleverna kunde korrekt ange behörighetskraven till högskolan. 
Inte oväntat är det förhållandevis fler elever från socialklass 
I som be sitter denna kunskap. 

Elevernas svar på frågorna om yrke och arbetsmarknad tyder nu 
liksom i åk 9 på att kunskaperna är relativt bristfälliga. Ett 
undantag är dock elevernas kunskaper om olik a yrkens fackliga 
tillhörighet samt könsfördelning. Ett annat en fråga där 
eleverna uppmanades att räkna upp ett antal yrken inom ol ika 
sektorer. På frågorna avseende yrkens lön, antal arbetslösa 
och antal arbetande är det dock mer än h älften av eleverna 
som in te angett korrekta svar. Pojkar liksom elever tillhöriga 
socialklass I och II tenderar i vissa fall att besitta större 
kunskaper. 

Elevernas värderingar av utbildning och yrken tenderar att bli mer 
homogena under högstadietiden. Andelen elever som ans er att 
det finns statusskillnader mellan linjer och yrken ökar. Dess
utom är elevernas rangordning av desamma betydligt entydigare 
i åk 9 än i åk 7. De treåriga teoretiska linjerna liksom yrken 
som ka n sammankopplas med hö g lön och lång utbildning till-
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skrivs en högre status än andra av nästan samtliga elever (jäm
för t ex Rask & Field, 1976). 

De värderingar som k ommit till uttryck när eleverna tagit ställ
ning till olika påståenden om s yo etc visar sammantaget att 
eleverna totalt sett intar samma hållning under högstadietiden. 
Dock visar resultaten när de analyseras på individnivå, att 
många elever (andelen varierar mellan 22 och 43%) förändrat sina 
ställningstaganden, vilket tyder på a tt dessa värderingar knappast 
bottnar i föreställningar av mer djupgående natur (se t ex Franke-Wikberg & 
Zetterström, 1984) utan mera är ett uttryck för lätt påverk
bara attityder. Vad g äller påståenden som rö r skolans syo 
konstaterades vid tillfälle 1 att elevernas kunskaper om s yo 
var mycket knapphändiga. Att kunskaperna om s yo ökat visar 
sig nu då eleverna tagit ställning till för vilka elever 
syon skall arbeta. I övrigt implicerar elevernas svar att 
syon fyller en viktig funktion för eleverna och att den borde 
få större plats i skolarbetet. Detta kommer också till 
uttryck vid elevernas specifika utvärdering av syoverksam-
heten, där just tidsaspekten tagits fram som nå got negativt 
dvs man anser att syon h aft för lite tid till förfogande. 

Att skolans studie- och yrkesorientering i första hand handlar 
om .studieorientering framkommer klart i elevernas utvärdering. 
När eleverna ombeds ge positiva exempel på syons innehåll är 
det informationen om g ymnasieskolan och linjevalet i allmänhet 
som fokuseras. När eleverna ger negativa exempel är det bl a 
just avsaknaden av yrkesinformationen som dras fram. 

Jonsson (1979) har bl a visat att den tid som syofunktio närer 
lägger ned på p ersonlig vägledning är förhållandevis liten 
trots att de själva anser det vara den viktigaste uppgiften. 
När eleverna nu omb etts ange syons viktigaste uppgift framstår 
också för dem de n personliga hjälpen som d en viktigaste. 

En övergripande frågeställning som diskuterades när syo-
projektet- påbörjade sitt arbete rörde frågan om vilk en effekt 
studie- och yrkesorienteringen skulle kunna ha på elevers val-
beteenden. Problemställningarna var många men utmynnade för 
det mesta i frågan: hur ska vi kunna påvisa att eventuella 
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förändringar beror på syon och inte något annat? Det är 
naturligtvis mycket svårt att hålla kontroll på alla faktorer 
som ka n tänkas påverka en individs studie- och yrkesval. 
Inom pro jektets ram har dock försök gjorts genom a tt bl a 
studera syons och undervisningens innehåll, föräldrars och 
lärares föreställningar om stu die- och yrkesval etc. 

För att återvända till den övergripande frågeställningen och 
relatera den till föreliggande studie kan konstateras att 
den effekt, som sy on h aft på elevernas val beteende i stort, 
ter sig som tämligen marginell. Syons uppgift i detta hän
seende är bl a att motverka snedvridna val utifrån könstill
hörighet och social bakgrund (Âsemar,i9l&. è)*. S°m v"i sett ^ar 

överhuvudtaget inga större förändringar skett under högstadie
tiden. Den i och för sig mycket svaga tendens som finn s av
seende elevernas val inom grun dskolan är snarare att skillnaderna 
i vissa avseenden blivit större. Vad b eträffar elevernas yrkes
val har konstaterats att andelen osäkra elever markant ökat 
under högstadietiden. Detta kontrasterar mot den uppfattning 
som framförs i syomålen om at t eleven successivt ska erhålla 
insikter för att kunna göra ett välgrundat yrkesval men får 
å andra sidan inte tolkas så att det är syon som ås tadkommit 
en ökad osäkerhet hos eleverna. Förklaringarna till detta 
förhållande kan i stället sökas i faktorer som lig ger utanför 
skolan t ex att en krympande arbetsmarknad m ed en större andel 
arbetslösa skapar en allmän osäkerhet om va d man skall ägna 
sig åt i framtiden. 
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FRÅGEFORMULÄR FÖR GRUNDSKOLAN, II 

Namn 

1. Vilka är dina närmaste planer sedan du slutat grundskolan? 

( ) Ska fortsätta på gymnasieskolan. Ange linje 

( ) Söka arbete. Ange vilket 
( ) Andra planer. Ange vad 
( ) Vet ej 

2 a.Vilken linje på gymnasieskolan sökte du i första hand? 
Svar 

b.Vilket val har du korrmit in på? 
Jag kom i n på mitt förstahandsval ( ) 

andrahandsval ( ) 
tredjehandsval 
och över ( ) 

Har ej kommit in 
än på någon linje ( ) 

3 a.Vilka kurser och tillvalsämnen har du haft i grundskolan? 

Årskurs 7 8 9 

( ) ( ) ( ) Engelska, särskild 

( ) ( ) ( ) Engelska, allmän 
( ) ( ) ( ) Hatte, särskild 

( J ( j ( ) Matte, allmän 
( ) ( ) ( ) Franska 
( ) ( ) ( ) Tyska 
( ) ( ) ( ) Ekonomi 
( ) ( ) ( ) Konst 
( ) ( ) ( ) Teknik 

b.Är du nöjd med dina val i grundskolan? 
( ) Ja, i stort sett, 
( ) Nej. Ange vad du skulle välja om du fick göra valet idag. 
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4 a. Har du redan nu bestämt dig för vilket yrke eller yrkesområde 
du ska ägna dig åt i framtiden? 
( ) Ja. Ange vilket 
( ) Nej 

b. Om du inte har bestämt dig, vilket yrke eller yrkesområde 
skulle du helst vilja ägna dig åt? 

5 a. Tycker du att vissa yrken är "finare" än andra (Finns det status
skillnader mellan olika yrken)? 
( ) Ja 
( ) Nej 

b. Vilka yrken är finast [har högst status}? Sätt loch 2 efter dem. 
Vilka yrken är minst fina (har lägst status)? Sätt 11 och 12 efter dem. 

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

6 a. Ange hur många som a rbetar i Sverige idag på ett ungefär! 

Antal: 

b. Hur många är arbetslösa? 

Antal : 
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7. I Sverige firms det tre stora fackförbund som o lika löntagare 
kan tillhöra: SACO = Sveriges akademikers centralorganisation 

TCO = Tjänstemännens centralorganisation 
LO » Landsorganisationen 

Vilket fackförbund är det mest vanligt att dessa yrken tillhör?. 

SACO TCO LO 

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

8. Vilken är fackets viktigaste uppgift som du ser det? 

9. Vilken är den viktigaste frågan på svensk arbetsmarknad idag som 
du ser det? 

10. Hur mycket tjänar man ungefär per månad, innan skatten är dragen, 
inom dessa yrken? 

Antal kr/mån 

Psykolog 

Byggnadsarbetare 

Affärsbiträde 

Läkare 

Lärare på högst 

Kontorist 

Skogsarbetare 

Tandläkare 

Sjuksköterska 

Advokat 

Svetsare 

Polis 
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11. Kan du räkna upp tre yrken inom vart och ett av följande verk
samhetsområden? 

Industri, hantverk Handel, reklam 

1. 1. 
2. 2. 

3. 3. 

Förvaltning Transport, korrmunikation 

1. 1. 
2. 2. 

3. 3. 

12 a.Vet du vad som k rävs för att man ska bli antagen till högskola/uni
versitet? (Vad ger allmän behörighet?) 

( ) Ja. Ange vad 
( ) Nej 

b. Tror du att du någon gång korrmer att studera vid högskola/uni-
versitet? 

( ) Ja. Ange typ av utbildning 

( ) Nej 

13. Kan du räkna upp tre praktiska respektive teoretiska linjer 
på gymnasieskolan? 

Praktiska Teoretiska 

1. 1. 
2. 2. 

3. 3. 
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14. Inom vilka yrken finns det flest män resp kvinnor? Om du tror 
t ex att det finns lika många män och kvinnor som ä r psykologer 
sätter du 50-50. Om du tror att det nästan bara är män som ä r 
psykologer sätter du kanske 90% mä n och 10% k vinnor. OBS att 
suirman a lltid måste bli 100%. 

Män% Kvinnor% 

Psykolog ! I 
Byggnadsarbetare 
Affärsbiträde ' -
Läkare 
Lärare på högst ' 
Kontorist 
Skogsarbetare '  
Tandläkare 
Sjuksköterska _____ 
Advokat 
Svetsare 
Polis 

15. Ange hur du tror att könsfördelningen mellan pojkar och flickor 
är på olika gymnasielinjer. Sätt kryss där du anser att det är 
övervikt för pojkar resp flickor, om in gen skillnad kan du kryssa 
för båda. 

Pojkar Flickor 
0 .... i . i i , i . , , 

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

16 a.Är vissa gymnasielinjer "finare" än andra? (Finns det status
skillnader? ) 

( ) Ja 
( ) Nej 

b.Vilka linjer är finast? (Har högst status?) Sätt 1 och 2 efter dem. 
Vilka är minst fina? (Har lägst status?) Sätt 6 och 7 efter dem. 

2-årig Konsumtion ( ) 
2-årig Social ( ) 
3-årig Humanistisk ( ) 
2-årig Distribution/Kontor ( ) 
3-årig Ekonomisk ( ) 
2-årig Fordonsteknisk ( ) 
3-årig Naturvetenskaplig ( ) 
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17 a. Hur tycker du i stort att skolans studie- och yrkesorientering 
(syo) har varit på din skola i år? 

( ) Mycket bra 

( ) Varken bra eller dålig 
( ) Mycket dålig 

b. Ge exempel på vad du tycker har varit bra respektive dåligt: 

Följande har varit bra: 

Följande har varit dåligt: 

Följande har jag helt saknat: 

10 a. Har du haft något personligt (enskilt) samtal med yrkesvals-
läraren/syokonsulenten i år? 

( ) Ja, en gång 
( ) Ja, 2-3 ggr 
( ) Ja, 4- ggr 
( ) Nej 

b. Vad p ratade ni om då? 

19. Har yvl/syokonsulenten haft någon information i klassen? 

( ) Ja. Ange h ur många gånger 
( ) Nej 
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20 a. Med veiVvilka har du pratat om vad du ska göra efter grund
skolan? 

( ) Har ej pratat med någon 

( ) Syokonsulent/yrkesvalslärare 
( ) Lärare 

( ) Kamrater 
( ) Föräldrar 
( ) Annan. Ange vem 

b. Vilket är det viktigaste råd du fått och av vem f ick du det? 

21. Vilken är syons viktigaste uppgift, som du ser det? 
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22. Tag ställning till följande påståenden (Sätt ett kryss i rutan för 
ja eller nej). 

1 
'• Ja Nai 

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 om v i hade en skola där de 
läsbegåvade fick gå i sarrma klass 

Alla har i princip chans att bli vad man vill 
Det hänger bara på viljan 

Det naturligaste är att mannen arbetar och 
kvinnan sköter herrmet 

Jag går hellre arbetslös än flyttar från 
hemkonmunen 

Får jag bara ett arbete som jag är utbildad 
för flyttar jag från hemkorrmunen 

Jag tar vilket arbete som h elst bara jag 
slipper flytta 

Jag flyttar var som h elst bara jag får ett 
arbete 

Syo är främst till för elever på de teo
retiska linjerna 

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

Syo borde förekomma som e tt inslag i alla 
skolämnen 

Syo borde få större plats på skolschemat 

Tack för din medverkan och lycka till i fortsättningen vad ni än 

tänker göra! 



YRKESßCHEMA BEGRÄNSAD KIVA 
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-Bilaga jj 
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3 NATU^ VÈTÎHSKAPLIÔT, 
TÉKIïISKT SAMT SANS 
HÄLLSVÊÎENSKAPL IGT, 
HUMANISTISK  ̂ OCIf 
KONSTNÄRLIGT ARBETE 

30 Tekniskt, arbete 

31 Kemiskt och fysika
liskt arbete 

32 Biologiskt årbete 

33 Medicinskt Arbete 

3H Halsìó-'òéh sjukvårds
arbete iù m ' 

35 Pedagogiskt arbete 

3é Religiojst -arbete 

31 Juridiskt Arbete 

À tiittéråi4^ dèh konst
närligt .arbete 

3^ Övfi&t tekniskt, natur-
; yétenskapligt rç m 

arbete 

L ADMINISTRATIVT ARBETE 

Allrtänt samhälls-

i administrativt arbete 

Lt Fpretägisädmnistrativt 
séiht a ritiat tekniskt och 
ekonorriiökt administra
tivt arbete 

?! KAMERALT OCH KONTORS-
TEfqilSKT ARBETE * 

20 Bökförings-^ och kassa
arbete , 

50 Sekrété^ai—, röaskin-
ék^ivnihgö- och annat . 
kontorsarbete 

3 Kö:&1ERS IEL^T A RBETE 

3P Parti- ófch detalj*-i i handelsförétagare 

31 försäljning av egendom, 
tjänster* värdébevis m m 

33 Övrigt kommersiellt 

! arbetè ; 

Därav 333 Affärsbiträden 
Cl fl 

i* tiÀ3TBRlks-, SKOGS- O CH 
FISKERlABEETE 

UO Lantbruks-, skogs- och 
i 
! tradbardsledning 

Därav £i01 Lantcr .:"rvire, ~ Y.o^z-
:ru>?.re c:':. \:-;l l-ir-::.;-
crukari' 

kl Jordbruks- och trädgårds
arbete, djurskötsel 

k2 Viltvård cch jakt 

h3 Fiskeriarbete 

hk Skogsarbete 

5 GRirv- och s te;:br?t::isgs-
AR3ETE 

6 TRANSPORT- OCH K0&ÎUKIKÂ-
TIOKSARBETE 

60 Sjöbefälsarbete 

61 Däcks- och maskinnians kap 

62 Flygarbete 

63 Lokförare m fl samt 
vägtrafikarbete 

Därav 633 Kotorfordonsforare, 
spårvagnsförare 

6U Trafikledning och trafik
arbetsledning 

65 Post- och telekosaaunika-
tionsarbete 

66 Postalt- och annat bud
arbete 

67 >69 Övrigt samt ej specifi
cerat transport- òch 
konmun ikat ionsarbet e 

7-8 TILLVERKNINGSARBETE 

70 Texti.lai*bete 

Î1 Sömnadsarbete 

72 Sko- och läderarbete 

73 Järnbruks-, metallverks-, 
smides- och gjuteriarcete 

n Firraekaniskt arbete 

75 Verkstads- och byggnads-
metallarbete 

Därav 750 Verkstadsmekar.iker 
m fl 

751 Maskirunontörer- hop-
cattare, maskin- och 
notorreparatörer 

76 Elektroarbete 

Därav 761 Installations-, 
drifts- och naskinslekt-
riker 

76U-769 Elektroarbete 
uteri installations-, 
drifts- och rr.askinelekt-
riker 

77 ?r£ari.ete 

1'ÅLr.i r..*s- • : "• . L vj 
si'i 

79. Övrigt byggnads- 02h 
anläggningsarbete 

£ö Grafiskt ,arb~te 

31 Glns-r, rorslihs^, kerr.-
r.ik- och te^elarbete 

62,5î> Livsmedels- och tobaks-
arbete 

83 Kemiskt- och cellulosa-
tekniskt arbete , _ 

$5 Övrigt tillverknings
arbete ... 

86 Grov- och diversearbete 

87 Driftövervakning'och 
näskinskctsel 

63 Paketerings- och eribålle-
rmgsarbete samt ktuveri-, 
lager- ocfh förråasarbete 

90-9^ SEËVICEARB5TE 
• "  .  :  .  ;  

90 Civilt bevaknings- och 
skyddsarbete 

91 Hushållsarbete m.n 

92 Serveringsarbete . 

93 Fastighetsskötsel, 
städning , 

oU Övrigt servicearbete 

93 MILITÄRT A RBETE 

99 ?e?,so;-:er îîed zj ïdënïifi-
ERBABA yrke:; elle?, m et» ej 
ahgive:: ï r ses r i llk gr i gh st 
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Tabell 1. Elevernas kännedom o m allmänna behörighetskrav till 
högskolan relaterat till kön. 

Korrekt svar, enbart gymnasieskola Vet ej Antal % 

pojkar 17 3 80 168 100 
flickor 22 7 71 163 100 

20 5 75 331 

Tabell 2. Elevernas kännedom o m allmänna behörighetskrav relaterade 
social bakgrund. 

Korrekt svär, enbart gymnasieskola Vet ej Antal % 

I 28 8 64 39 100 
II 23 3 74 90 100 
III 17 5 78 202 100 

20 5 75 331 

Tabell 3. Elevernas uppfattningar om kö nsfördelningen på olika 
gymnasielinjer relaterat till könstillhörighet. 

Fler pojkar Lika Fler flickor Vet ej 
Linje poj fl i poj fl i poj fl i poj fl i 

E 17 7 11 51 38 35 14 7 
H 7 4 19 34 62 54 12 8 
N 37 23 37 59 14 12 12 5 
SO 7 3 54 41 28 51 12 5 
Dk 7 2 11 14 21 80 11 4 
Fo 88 94 1 1 11 5 
Ko 3 1 8 2 78 93 11 4 

Anm. N f ör pojkar=178 N för flickor=163 
Understrukna siffror markerar korrekt alternativ. 
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Tabell 4. Elevernas uppfattningar om könsfördelningen på 
olika gyronasielinjer relaterat til] social bakgrund. 

Fler pojkar Lifa Fler flickor Vet ej 
soçialklarr socialklass socialklass 

I II III I II III I II III I II IH 
Linje 

E 10 17 10 54 39 39 28 26 43 8 18 8 

H 5 4 7 41 19 58 46 64 26 8 13 9 

N 24 28 30 62 47 47 7 12 16 7 13 7 

So 8 3 5 38 32 43 47 53 44 7 12 7 
Ok - 2 6 13 7 15 79 79 73 8 12 6 
Fo 87 87 94 3 1 - - - - 10 12 6 

Ko 3 - 4 - 4 6 90 84 84 7 12 6 

Anm. N för socialklass 1=39, 11=94, 111=207 
Understrukna siffror markerar korrekt alternativ. 

Tabell 5. Elevernas uppfattning om olik a yrkens fackliga organisa
tionstillhörighet. 

SACO/SR TCO LO Vet ej % 

Psykolog 75* 12 4 9 100 
Byggnadsarb 2 14 77x 7 100 
Affärsbitr 4 27 60X 9 100 
Läkare 70x 15 6 9 100 
Lärare 33 44x 9 14 100 
Kontorist 5 49x 34 12 100 
Skogsarb 2 10 80X 8 100 
Tandläkare 57X 25 8 10 100 
Sjuksköterska 37 31x 23 9 100 

Advokat 61x 25 5 9 100 
Svetsare 2 14 77X 7 100 
Pol is 14 63X 15 8 100 

Anm. N varierar mellan 340-347. Asterix utmärker vilken organisation 
som resp yrke normalt tillhör. 



111:3 

Tabell 6. Elevernas uppfattningar om köns fördelningen inom 
olika yrken. 

Fler män Lika Fler kvinnor % 

Psykolog 25 47 28x 100 

Byggnadsarb 98* 0 2 100 

Affärsbitr 6 8 86X 100 

Läkare 

X oo 

11 2 100 

Lärare 15 00
 

ro
 X 3 100 

Kontorist 12 8 

X o
 

oo 

100 

Skogsarb 99x 0 i 100 

Tandläkare 73X 24 3 100 

Sjuksköterska 10 1 89x 100 

Advokat 00
 

tn
 X 14 1 100 

Svetsare 97x 2 1 100 

Polis 95X 4 1 100 

Anm. N varierar mellan 331-337. Asterisk utmärker faktiska för
hållanden. 

Tabell 7. Elvernas värderingar av syon: positiva exempel. 

Info om gym- Studie- Pryo Enskilda övr Kan ej Antal 
soc- nasieskola besök samtal exempl 
klass 

I 48 14 22 6 10 35 
II 36 3 26 14 3 18 66 
III 28 2 13 16 5 36 154 

32 2 16 16 5 29 255 
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Tabell 8. Elevernas värderingar av syon: negativa exempel. 

soc-
klass 

Kort pryo 
• ,l . ili .11 i i III I 

För lite Saknar Sen .Ätit övr Kan ej 
tid yrkinfo info Bra exempl 

i i • • » • i i; I* 

Antal 

I 26 33 16" 7 4 1 15 27 
II 39 15 18 1 6 21 61 
III 22 14 8 2 4 5 45 139 

27 16 11 3 3 4 36 227 

Tabell 9. Innehållet i enskilda samtal. 

Linjeval Yrken Pryo Mig själv Arb markn övr Antal 

78 8 6 4 3 1 293 

Tabell 10. Elevernas uppfattningar om fackfören ingars viktigaste 
uppgift. 

1 2 3 
Kategori 

4 5 6 7 Vet ej Antal % 

35 10 5 9 7 3 3 28 100 

1. = Att hjälpa och skydda arbetarna 
2. = Löneförhandlare 
3. = Arbetsmiljö 
4. = MBL 
5. = Löner + arbetsmiljö 
6. = Att hjälpa vid strejk 
7. = övrigt 
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Tabell 11. Elvernas uppfattningar om vilk en fråga som är vik
tigast på dçn svenska arbetsmarknaden. 

1 2 3 
Kategori 

4 5 6 Vet ej Antal % 

l 26 45 8 5 5 8 3 183 100 
II 42 23 13 3 3 1 15 87 100 
III 38 22 7 1 1 5 26 38 100 

Antal - 308 

1. = Arbetslöshet 
2. = Löner 
3. = Arbetsmarknadskonflikt 
4. = Jämställdhet 
5. = Arbetsmiljö 
6. = övrigt 



Jabell 12. Elevemas ställningstagande till påståenden 
egenskaper hos pojkar och flickor. 

Påstående åk 9 
åk 7 Jd Nej Antal 

1. Ja 115 63 178 
Nej 47 87 134 

162 150 312 

2. 57 63 120 
60 130 190 

117 193 310 

3. 198 44 242 
36 23 59 

234 67 301 

4. 215 51 266 
32 6 38 

247 57 00
 
O
 

-t*
 

5. 21 38 59 
37 211 248 

00 LO 

249 

o
 

CO 

6, 174 69 243 
40 26 66 

214 95 

CTi O
 

ro 

7. 50 111 161 
12 128 150 
72 239 311 

8. 9 74 83 
6 128 134 

15 202 217 

9. 15 18 33 
30 152 182 
45 160 215 

10. 82 51 133 
41 38 79 

123 89 

CVJ CVJ 

TT ÏT9 32 m 
48 21 69 

TS7 m 


