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SUMMARY 

The aim of this report is to study knowledge, conceptions and 
notions of parents, pupils, teachers and educational and vo
cational counselors. The foci are work, education and choice 
of education and profession. 81 persons have been interviewed: 
30 parents, 28 pupils (childs to the parents), 12 teachers 
and 11 counselors. The parents are also given a vocational 
test. All of the interviews are taped and transcribed. The 
categorization of the material has been derived from the 
empirical content and the theoretical framework. Underlying 
this framework are several assumptions about work, family 
arrd education. The results of the study show generally that 
there are large differences between middle class parents and 
pupils and their working class counterparts. In addition, the 
conceptions and notions of tèachèrs and counselors are similar 
to those of the middle class parents. For example, middle 
class parents in regard to knowledge of education, are charac
terized as rich and the working class parents poor. Both groups 
also differ in the way they use their knowledge. The middle 
class family has a strategical way of thinking directed to
ward the future while the working class family focuses on 
persons and the present. The results concerning conceptions 
and notions about working life are given for four aspects: 
(1) the value of work (2) the labour market, (3) the differenr 
tiation of wages and (4) the reproduction of the labour force. 
There are differences between social classes in these aspects, 
but there are also similarities. For example, almost everyone 
has a perspective oriented to the individual concerning (3) 
and (4). In the concluding discussion, certain explanations of 
the results are given. For example, the relative lack of 
knowledge is proposed as a major reason why working class 
parents perceive the choices as free when, in façt, those 
choices are rather limited. This reflects an official ideology 
of education which values individual freedom. 



SAMMANFATTNING 

Syftet med föreliggande rapport är att belysa kunskaper» upp
fattningar och föreställningar hos föräldrar, elever och skol
personal med avseende på arbete, utbildning, studie1- och yrkes
val. Totalt har 81 personer intervjuats, 30 föräldrar, 28 
elever (barn till föräldrama) samt 11 syofunktionärer och 
12 lärare. De 30 föräldrarfta har dessutom genomgått ett yrkes
test. Samtliga intervjuer har spelats in på band och skrivits 
ut varefter de analyserats* Kategoriseringarna av intervju
materialet har gjorts såväl utifrån det empiriska innehållet 
som utifrån den teoretiska referensramen vilken bl a beskriver 
och probiemati serar utgångspunkter och antaganden om arbete, 
familj och utbildhing.Av resultaten framgår generellt att 
det finns stora skillnader mellan eleVer och föräldrar till
höriga arbetarklass respektive medelklass samt att skolper
sonalens uppfattningar mera står i överensstämmelse med 
medelklassföräldrarnas. Vad gäller t ex kunskaper om ut
bildning har de förra karaktäriserats som kunskapsfattiga 
och de senare som kunskapsrika. Även i sättet att använda 
sig av kunskaperna skiljer sig grupperna åt. Medelklass
familjen anlägger oftare ett strategiskt perspektiv inriktat 
mot framtiden medan arbetarklassens är personfokuserat och 
inriktat mot nuet. Resultat avseende uppfattningar och före
ställningar om arbetslivet föreligger för fyra aspekter av det
samma: (1) arbetets värde (2) arbetsmarknad (3) lönedifferen
tiering och (4) arbetskraftens reproduktion. Även här finns 
skillnader mellan olika grupper men även likheter. Vad gäller 
t ex lönedifferentiering och arbetskraftsreproduktion utgår 
nästan alla från ett individorienterat perspektiv. I den 
avslutande diskussionen ges vissa förklaringar till resultat
utfallet. Den relativa bristen på kunskaper om utbildning ses 
t ex som en viktig orsak till varför vissa föräldrar betraktar 
valet som ett fritt val i enlighet med en utbildningsideologi 
om individuell valfrihet. 
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INLEDNING 

I den undersökning som här skall redovisas studeras problem som 
i forskningslitteraturen vanligen hänförs till två olika forsk
ningsområden. I studien ingår förutom lärare pch syofunktionärer 
såväl föräldrar som deras barn i undersökningsgruppen och de 
aspekter som fokuseras rör föreställningar och uppfattningar 
om utbildning, arbete,samt studie- och yrkesval. Forsknings
arbeten som tangerar det aktuella problemområdet står dels 
att finna inom s k socialisationsforskning och dels inom vad 
som mer specifikt brukar rubriceras som studie- och yrkes
val sforskning. 

övriga olikheter till trots föreligger vissa likheter i 
det sätt på vilket forskningen har bedrivits. Det första som 
kan konstateras är att båda av ovan nämnda forskningsområden 
omfattar ett otal undersökningar om dessa "dras över en kam". 
Vad avser den traditionella social isationsforskningen har 
det dock fastslatigts att: 

"Den är emellertid knapphändig såväl om en innehållsbegränsning 
göra till olikheter i perspektiv hos olika grupper av för
äldrar som om den begränsas till studier som försöker rela
tera ideologiska skillnader till gällande materiella villkor 
för olika undergrupper" (Franke-Wikberg, 1981, s 47). 

Vad gäller svenska studier med denna mer begränsade innebörd 
menar många att sådana studier saknas (se t ex Liljeström, 
1974 och Köhler, 1978). 

Inom forskningen om elevers studie- och yrkesval finns inte 
bara en stor mängd empiriska studier om val beteenden utan ock
så ett flertal försök att utveckla teorier för val och för 
vägledning. Även om genomförda undersökningar både är mång
taliga och omfattar stora undersökningsgrupper har den vunna 
kunskapen snarast karaktär av "ytkunskaper". Fortfarande vet 
vi således föga eller intet om t ex vilka föreställningar 
som olika val beteenden är uttryck för. För att komma åt 
dessa mer grundläggande kunskaper om studie- och yrkesval 
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krävs forskning med annan inriktning och fokusering än den 
som varit den förhärskande eller med Kjell Härnqvists ord: 

''För att belysa detta krävs undersökningar av ett annat ooh 
mer intensivt slag än de mer eller mindre tekniskt avancerade 
sambandsundersökningar som nu är vanliga. Mon behöver på nära 
håll kunna följa hur individer med olika egenskaper resonerar 
i valsituationen och därur konstruera olika beslutsmodeller 
för prövning i större skala," (Härnqvist, 1980, s 167). 

Likheterna de två forskningsområdena emellan är inte begränsade 
till vad som å ena sidan kan betecknas som rikhaltighet men 
som å den andra kännetecknas av stor knapphet. I båda fallen 
kan merparten forskning karaktäriseras med hjälp av epiteten 
normativt inriktad, psykologiskt orienterad samt kvantitativt 
baserad forskning. Vilka uttryck har då detta tagit sig i den 
forskning som föreligger? 

Ofta har de forskare som studerar familjen som social isations-
enhet utgått från implicita antaganden om vad som är bra/dåligt 
i fråga om uppfostran, perspektiv och socialisationsmönster. 
Med en normativ ansats har det legat nära till hands att ta 
medelklassens värderingar och normer som riktningsgivare både 
vid tolkning av resultat och vid rekommendationer på basis 
av genomförd forskning. En konsekvens av den normativt in
riktade forskningen har varit att socialisationspraxis inom 
arbetarklass har kommit att framställas som en sämre variant 
och forskaren har pekat ut åtgärder för att arbetarklassfamiljen 
skall komma upp i "nivå" med familjen från medelklass. 

Inom studie- och yrkesvalsforskningen kommer den mormativa 
ansatsen till uttryck i det att teorier och empiri bygger på 
en etablerad uppfattning om hur ett rationellt studie- och 
yrkesval bör gå till. Antaganden som ligger till grund för 
denna uppfattning är bla att ett val de facto föreligger, 
att detta val ur individens synpunkt betraktas som ett fritt 
val och att val processen är att se som en indi videns besluts
process likställig med andra beslutssituationer. En följd 
av detta är att genomförda studier arbetat med beslutsmodeller 
så generella att de i praktisk tillämpning har föga värde. Den 
normativa ansatsen har vidare medfört att "börat" nästan helt 
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skymt "varat". M ed utgångspunkt tagen i hur eleven bör välja 
har det sätt på vilket val processen faktiskt gestaltar sig 
dolts liksom vad det är som styr och begränsar densamma. 

Kännetecknande för såväl socialisations- som studie- och yrkes
valsforskning är det psykologiska synsätt som genomsyrar 
skilda undersökningar. Synsättet i sanifesteeas framför allt i 
orsaksförklaringar som tar sin utgångspunkt i individen utan 
att utanförliggande orsaker beaktas. Inom social isations-
forskning har det bl a inneburit att "föräldrar och barn idkar 
samspel i ett samhälleligt tomrum. Barnen inhämtar normerna 

ur en substanslös kultur " (Liljeström, 1974, s 220). Inte 
heller inom studie- och yrkesvalsforskning är det vanligt att 
det fenomen som studeras relateras till dess vidare, sociala 
kontext. Betoningen kommer här att ligga på individegenskaper 
såsom begåvning och elevintressen och dessa egenskapers för
hållande till valbeteenden. 

Förbundet med en normativt och en psykologiskt förankrad forsk
ningsansats är den idealistiska framtoning som forskning av 
detta slag får. För att kunna förstå och förklara uppfostrans
perspektiv som finns företrädda i olika föräldragrupper eller 
skilda uppfattningar om studie- och yrkesframgång hos olika 
elevgrupper krävs att studierna har fotfäste i berörda gruppers 
materiella villkor. 

I enlighet med den forskningstradition som varit dominerande 
inom beteendevetenskap har undersökningarna oftast varit 
av kvantitativ karaktär. Med ambitionen att erhålla all
mängiltiga resultat har stora undersökningsgrupper omfattats, 
vilket i sin tur lett till att insamlad information varit av 
extensivt slag och har bearbetats med hjälp av tillgängliga 
statistiska tekniker. Ett kvantitativt betraktelsesätt har 
inom socialisationsforskningen resulterat i en mängd studier 
där olika grupper har klassificerats utifrån att de besitter 
mer eller mindre av en viss egenskap. I kombination med ett 
normativt synsätt har den kvantitativt inriktade forskningen 
ofta resulterat i att socialisationsvärderingar ordnats längs 
ett kontinuum med arbetar- respektive medelklass som ytter-
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poler och där skalan gått från sämre till bättre (jfr s 2). 
Inom studie- och yrkesvalsforskning har extensiva studier , 
starkt dominerat, studier som med ett individperspektiv kom
mit att betona kvantitativa skillnader i resultat på prov/test 
liksom skillnader framkomna via enkla attitydmätningar baserade 
på skalor och/eller frågor med fasta svarsalternativ. För 
att utröna samband mellan val beteenden och främst individ
egenskaper har olika korrelationstekniker varit flitigt före
kommande. 

Utifrån den grova karaktäristik som ovan givits över hur forsk
ning pä området! har bedrivits framstår det som uppenbart att 
en annan typ av forskning krävs för att utvinna kunskaper av 
mer grundläggande slag. I flera forskningsöversikter har också 
behovet av en annorlunda forskningsinriktning starkt under
strukits (se vidare Franke-Wikberg, 1981). Vad som behövs är 
studier som tar fasta på vad som överförs från föräldrar till 
barn, från skola till elever, vilket innehållet är i de före
ställningar om utbildning, arbete och studie- och yrkesval 
som olika grupper har förvärvat. För att ha möjlighet att för
stå och förklara den resultatbild som framkommer måste studierna 
vara teoretiskt och materiellt förankrade. Det är nödvändigt 
att utveckla och klargöra det sociala kontext inom vilket 
föreställningarna formats. De forskningsproblem som ter sig 
angelägna att belysa förutsätter att kvalitativa metoder kommer 
till användning. 

Den studie som i det följande skall redovisas är att se som ett försök 
och ett exempel på det slag av forskning som allt starkare har 
börjat efterfrågas. Den kritik som generellt riktats mot hittills
varande forskning utesluter självfallet inte att resultat som 
är av största relevans för denna studie har framtagits. 
Här skall inte en systematisk genomgång av undersökningar 
inom området göras (för en översikt se t ex Franke-Wikberg, 
1981) utan i det följande belyses endast vissa resultat och 
begrepp som ter sig centrala för denna studie. Tyngdpunkten 
ligger på sådana forskningsarbeten som visat att vissa kvali
tativa skillnader i fråga om föreställningar tycks föreligga 
mellan arbetarklass å ena sidan och medelklass å den andra. 
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Väsentligt för hur föräldrar och barn/elever förhåller sig till 
frågor förknippade med studie- och yrkesval och därtill hörande 
föreställningar om utbildning och arbete är vilken samhälls
uppfattning de har. Det finns studier som pekar på kvalitativa 
skillnader härvidlag mellan arbetar- och medelklass. Medan en 
hierarkisk samhällsbild är kännetecknande för medelklassen är 
en dikotom bild av samhället vad som karaktäriserar arbetar
klassen (se t ex Huch, 1977). Analogt härmed har Goldthorpe m fl 
(1971) pekat på skillnader i uppfattning av den samhälleliga 
strukturen i termer av öppenhet respektive slutenhet. Sådana 
olikheter i samhällsuppfattning antas åtföljas av skilda före
ställningar om individens karriärmöjligheter i utbildning och 
yrke. I den bild av samhället såsom hierarkiskt uppbyggt och 
med en öppenhet som tillåter individer att förflytta sig uppåt 
i hierarkin inryms en stark betoning av individuell vilja och 
frihet. Huruvida individen når framgång i skola och arbetsliv 
anses vara upp till henne/honom själv. 

Detta individuellt betonade sätt att uppfatta omvärlden kan sägas 
stå i skarp kontrast till det sätt på vilket arbetarklassen 
antas se på densamma och som Goldthorpe m fl (1971) betecknat 
som kollektivistiskt. Med en individualistiskt orienterad om
världsuppfattning, som tycks vara utmärkande för medelklass
familjen, kommer individuella prestationer att starkt framhävas. 
För det i denna studie aktuella problemet torde detta innebära 
att stora förhoppningar ställs på det enskilda barnet vad av
ser framgång i såväl skola som arbetsliv. De värderingar som 
olika forskare tillskriver ett kollektivistiskt synsätt varierar 
beroende på vilka utgångspunkter respektive forskare haft (se 
Henriksen, 1976), men kan sammanfattas i att tonvikt läggs på 
likhet och ekonomisk utjämning samtidigt som konformitet gente
mot den egna klassens normer krävs. 

I linje härmed tycks de värden och normer som föräldrar till
höriga olika klasser vill inplantera hos sina barn skilja sig 
från varandra. Egenskaper och beteendemönster som premieras i 
medelklassfamiljen är t ex nyfikenhet, inre självkontroll, autono
mi, självtillit och personligt ansvar. I arbetarfamiljen upp
muntras i stället egenskaper som lydnad, anpassning och ärlighet. 
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Medan man i medelklassen betonar vikten av att erhålla arbeten 
som skänker lycka och tillfredsställelse för individen är det 
yttre aspekter, att arbetet ger en "hyfsadn lön och erbjuder 
en god trygghet, som betonas i arbetarklassen (se t ex Kohn, , 
1969) . Vad som sammanfattningsvis karaktäriserar social isationen 
i medel- respektive arbetarfamiljen kan uttryckas sålunda: 

"Individen och utvecklandet av interna riktlinjer för sitt 
beteende står i fokus i ena fallet medan anpassning av individen 
till externt fastställda regler utgör uppfostrans kärna i andra 
fallet" (Franke-Wikberg, 1981, s 52). 

Det finns vissa tecken på att de klara skillnader som refererade 
studier påvisat gälla mellan föräldrar från olika sociala klasser 
i vissa avseenden har minskat. Arbetarklassfamiljen tycks ha 
närmat sig medelklassfamiljens socialisationsmönster såtillvida 
att de höjt aspirationsnivån vad gäller barnens val av utbild
ning och arbete. I likhet med medelklassfamiljen ger man i 
arbetarklass uttryck åt en önskan om att det egna barnet skall 
hamna på en högre utbildningsnivån än man själv befinner sig 
på liksom att barnet skall erhålla ett arbete som i status- och 
lönehänseende är bättre. Det är inte längre enbart yttre faktorer 
som anses böra styra studie- och yrkesvalet utan också barnets 
intressen och framtida tillfredsställelse i arbetet. 

En utjämning i värderingar mellan olika sociala klasser motsvaras 
knappast av en utjämning i faktiska studie- och yrkesval. Det 
är ett välkänt faktum att valet inom grund-, gymnasie- och 
högskola fortfar att utmärkas av en social och könsmässig sned
rekrytering. Om vi ser till svenska förhållanden har försöken 
att organisera bort ojämlikheten mellan elever från olika sociala 
klasser och av olika kön inte varit särskilt framgångsrika (se 
t ex Gesser, 1976$ Härnqvist, 1978i Svensson, 1980$ Arnman, 1983). 
De förklaringar som återkommer till uteblivna effekter i fak
tiska val diskuteras i termer av skilda förutsättningar vad 
gäller att stödja barnet i skola och i valet av studie- och 
yrkesväg. Inom medelklassfamiljen antas man ha helt andra och 
bättre kunskaper än man har i arbetarfamiljen t ex om utbild
ningssystemet, om existerande valmöjligheter, om villkor och krav 
som ställs i yrken tillhöriga högre positioner, vilket bl a 
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innebär att strategiska val kan träffas för det egna barnet. 
Arbetarklassfamiljen sägs uppvisa en stark informationsdistans, 
något som i sin tur antas grunda sig på en affektiv distans. 
På grund av egna tidigare erfarenheter av skolan och pga till
hörigheten i arbetarklass och avståndstagandet gentemot andra 
sociala klasser antas man inte "känna" för att inhämta kunskaper 
som behövs t ex om krav som gäller för medelklassyrken (se 
vidare Huch, 1977). Medan man inom medelklassfamiljen upp
visar ett offensivt förhållningssätt till frågor som rör 
barnets skolgång och val av levnadsbana har det beteendemönster 
som utmärker arbetarfamiljen karaktäriserats som defensivt (Hen
ri ksen, 1976). 

i » ' • • ; < ; : * 
;  i t i  

Närmandet ifråga om aspirationer för det egna barnet i familjer 
från olika sociala klasser innebär knappast att grundläggande1 

klassmässiga skillnader i f öreställningar inte skulle föréligga. 
När det t ex gäller uppfattningar om arbete, om kunskaper eller 
om förhållandet mellan teori/praktik finns det vissa aktuella 
belägg för att dessa är olikartade (t ex Huch, 1977; Willis, 
1977). Arbete tycks inom arbetarklass vara liktydigt med manuellt, 
produktivt arbete och teoretiska kunskaper sakna värde om de 
ej kan användas i den direkta produktionen. I medelklassen tycks 
däremot en kunskapsuppfattning finnas företrädd som närmast kan 
betecknas som instrumente!1 dvs att teoretiska kunskaper är 
användbara och värdefulla genom att de ger möjlighet att klättra 
uppåt i yrkeshierarkin. Förbundet härmed är en prestationsmed
vetenhet som inte minst förutsätter en långsiktig framtids
planering vad gäller barnets karriärväg, något som står i mot
satsställning till det mer kortsiktiga planeringsperspektiv som 
återfunnits inom arbetarklass. 

Intressant i detta sammanhang är vilka föreställningar som råder 
i samhället om vilka krav som är förbundna med mentala respek
tive med manuella yrken. I sin analys av Svenskt Yrkeslexikon 
visar Bengt Gesser (1977) på att mentalt arbete värderas som 
bättre och viktigare jämfört med manuellt arbete. Enligt vad 
som kommer till uttryck i yrkeslexikonet ställs betydligt större 
krav i fråga om intellektuell kapacitet på dem som skall inneha 
s k mentala yrken jämfört med vad som är fallet för manuella 
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yrken. Det ligger härvid nära till, hands att insortera yrken 
och yrkesföreträdare längs en dimension med ytterpolerna "dum-
klok",f Hel t oli ka utbi1dni ngskraV förutsätts analogt härmed , 
gälla för manuella/mentala yrken. Uppbyggnaden av utbildnings
systemet i praktiska respektive ̂  teoretiska vägnät ses som 
uttryck för samma grunduppfattning. 

I nedanstående tablå sammanställp avslutningsvis några begrepp 
som betecknat framkomna skillnader, begrepp som kan tänkas vara 
användbara i det förestående analysarbetet. 

i i it' I rit ni H ' 11 I > • , 1 — — " * ' 

Utmärkande för arbetarklass Utmärkande för medelklass 

1. Samhällsuppfattning: 

di kotorn hierarkisk 
sluten öppen 

2- Uppfostransnormer, 
värderingar 

kollektivism individualism 
lydnad, anpassning autonomi, självkontroll 
svag prestationsmed- stark prestationsmed
vetenhet vetenhet 

3. Uppfattningar om kun
skaper, arbete: 

produkti ons i nri ktad 
kuns ka ps uppfa ttn i ng 
värderat arbete=manu-
ellt arbete 

instrumente!! kunskaps
uppfattning 
värderat arbete=mentalt 
arbete 

4. Förhållningssätt till 
utbildnings-/yrkesval: 

"låg" aspirations
nivå 
defensiv 
kortsiktig planering 
stark informations
distans 

"hög" aspirations
nivå 
offensiv 
långsiktig planering 
svag informations
distans 
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I den studie- och yrkesvalsforskning som allmänt betraktad redan 
i det tidigare betecknats som överväldigande till sitt omfång 
är det i detta sammanhang intressant att också se till hur 
könsaspekten vid frågor om studie- och yrkesval har behandlats., 
Holland (1980) har granskat forskningen på området sedd utifrån 
ett könsmässigt perspektiv varvid hon allmänt karaktäriserar 
läget enligt följande: 

"We find either that women are invisible, that is the theory is 
developed entirely on the basis of male occupational choice i or 
that the patriarchal ordering of society is assumed, that is 
women are seen as essentially wives and mothers, or it is 
accepted, that is occupational segregation as realised in female 
sterotyped occupational aspirations and the reality of the 
occupational distribution, remains unquestioned. Thé main cori» 
elusion which we can draw from this excursion into the literature 
is that for women, occupational choice is a misnomer, it does 
not exist. Structural and situational constraints which operate 
on women lead them into a severely limited range of available 
occupations in what has been termed the female occupational 
ghetto (Holland, 1980, s 6-7). 

Om vi ser till den forskning om studie- och yrkesval som be
handlar könsmässiga aspekter kan denna sägas vara av två slag 
beroende på vilken vikt könsaspekten tillskrivits. Dels före
ligger den stora mängd studier vari könsvariabeln ingår som en 
bland flera variabler. Till synes mer eller mindre 
automatiskt i konstateras härvid-skiTlnader i frågor , 
som rör studie- och yrkesval. Icke dess förty ger denna typ r 

av studier e n klar bild.av att faktiska skillnader förekommer 
mellan flickor och pojkar i fråga om val av studie- och yrkes-
väg. Skilda aspirationsnivåer mellan könen har också konstaterats 
(se t ex Härnqvist, 1978; Holland, ,1980: Svensson, 1980). 

Dels finns också ett antal studier som i första hand koncentrerats 
på att belysa könsaspekten. I den översikt som Holland (1980) 
presenterat över kvinnors yrkesval har hon tagit fasta på vilka 
förklaringar forskningen givit till varför könsdelningen 
behållits och reproducerats. En huvudgrupp av förklaringar ut
görs av psykologiska sådana där man refererar till vad som antas 
utgöra kvinnans natur (att hon är svag, underlägsen, passiv etc) 
eller att man förklarar framkomna könsskillnader i aspirationer 
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soom en effekt av kvinnans "fear of success". Kritiken gentemot 
denna forskningsinriktning har på sistone varit stark. En 
andra huvudgrupp av förklaringar består i stället av struk
turella detenninanter av olika slag och på skilda nivåer. -
Här inbegrips sådana studier som undersöker den socialisation , 
av könsroller som sker i familjen» i skolan eller i arbetsl.ivet. 
Givna förklaringar rör sig således på "institutionell nivå". 
Vid sidan av dessa undersökningar har Holland funnit vissa r 
studier som i sina förklaringar går utöver dessa: a) de som 
utgår från den s k realitetsprincipen och som förutsätter 
att visat beteende återspeglar den faktiska situation som råder 
och de begränsningar som gäller på arbetsmarknaden, b) de • 
som utgår från det kapitalistiska och/eller det patriarkaliska 
systemet som förklaringsgrund samt c) de som .fokuserat statens 
roll för bibehållen könsdelning, ftven om den gjorda distinktionen 
inte kan sägas vara helt klar ger den emellertid en antydan om 
vari orsaker till könsmässiga olikheter har sökts. Analogt med 
den olika karaktär som givna forskningsförklaringar allmänt 
uppvisar har förekommande forskningsarbeten även olika inrikt
ning och uppläggning (se vidare Holland, 1980). 

Den syntes som har gjorts vad gäller forskning inom det aktuella 
området är att kunskapsluckorna är stora. Det synes i högsta 
grad vara motiverat att vidare försöka utröna inte bara om, 
könsskillnader föreligger utan också att i olika sammanhang 
belysa vari skillnaderna i så fall består och att utifrån ett 
brett socialt kontext diskutera framkomna skillnader. Det är 
av vikt att belysa den centrala men ännu otillfredsställande 
besvarade frågan: 

"How is socialisation for boys and girls in families in 
different social classes shaped, what are the different ex
periences of the sexes, and what is the result of these diffe
rent socialisation practices?" (Dahlberg & Mattsson, 1980 i 
Holland, 1980, s ix). 
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NÅGRA TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER OCH ANTAGANDEN 

En första utgångspunkt för detta arbete är att forskaren/forsk
ningen inte uppfattas som neutral och värderingsfri. I likhet 
med Liedman hävdas: 

..att idealistiska och materialistiska antaganden finns ständigt 
i bakgrunden till varje vetenskapligt arbete... Vetenskapsmannen 
kan ignorera dem. Men de korrmer ändå alltid att färga av sig 
på hans arbete, hur begränsat och exakt det än må vara" (Lied-
man, 1980, s 191). 

t 

I stället för att ignorera att vissa bestämda antaganden ligger 
till grund också för denna undersökning och att ge sken av 
ett förutsättningslöst studium av föräldrars och barns/elevers 
föreställningar skall några av dessa antaganden klargöras. 
Enligt den utvärderingsansats som kan sägas gälla för SYO-pro-
jektet i dess helhet, s k teori inriktad utvärdering, blir det 
härvid fråga om att utforma en teoretisk referensram för det 
objekt som studeras (se Franke-Wikberg & Lundgren, 1980). De 
kunskaper som tidigare forskning inom området givit tillgång 
till ingår självfallet i denna referensram (s 5-11) förutom 
förmodanden om hur föreställningar hos föräldrar och deras 
barn formas och vilken innehållsinriktning dessa föreställ
ningar antar. Referensramen har inte bara varit styrande och 
vägledande för den empiriska undersökningens innehåll och 
uppläggning utan kommer också att utgöra bas för hur fram
komna resultat värderas och tolkas. 

Föräldrars och deras barns föreställningar och uppfattningar 
om utbildning, arbete och om studie- och yrkesvalet står, som 
förut nämnts i fokus i denna studie. En utgångspunkt är 
att en individs föreställningar om sin omvärld representerar 
hennes upplevda relation till olika delar av verkligheten. 
Ett grundläggande antagande är att de föreställningar in
dividen utvecklar förutsätts vara beroende av hennes prak
tiska verksamhet. Det "samhälleliga varat" antas således 
vara bestämmande för individers föreställningar. Innehållet i 
de föreställningar individen har om sin omvärld antas i sin 



tur påverka hennes handlande i en specifik situation vid ett 
givet tillfälle bl a vid avgörande punkter i den process som 
utbildnings- och yrkesvalet utgör. Vid studium av föräldrars 
och barns/elevers föreställningar ter det sig således som 
nödvändigt att beakta föräldrars plats i den samhälleliga 
arbetsdelningen. Arbetslivet och den position som föräldrarna 
intar i detta präglar familjens liv både materiellt och men
talt. Olikheter i arbets- och därmed även levnadsbetingelser 
i Övrigt antas således medföra att tillvaron uppfattas på 
kvalitativt skilda sätt av föräldrar liksom av barnen till 
dessa föräldrar. De villkor som gäller för familjen som helhet 
återverkar m a o på formandet av föreställningar hos barnet, 
på barnets förhållande till skolan, på dess framtida utbild
nings- och yrkesval och därmed ytterst på kommande placering 
och position i arbetslivet. För att förstå och förklara bar
nets/elevens föreställningar om utbildning, arbete, om studie-
och yrkesval är det emellertid otillräckligt att endast kon
centrera sig på familjebakgrund. Den praktik och institutionella 
påverkan som skolan utgör och medför måste också beaktas. I 
första hand framstår skolan som väsentlig i det att den bidrar 
till att forma barnets/el evens föreställningar. Samma roll, 
om än längre bort liggande i tid, har skolan också spelat för 
formandet av föräldrars föreställningar. 

Ytterst antas det samhällsekonomiska systemet vara bestämmande 
för arbetslivsstrukturen liksom för skolans uppbyggnad och inne
håll. Hur arbete, skola och familj gestaltat sig över tid ses 
som ett resultat av konkreta ekonomiska och sociala förändringar 
i samhället. I och med att ett kapitalistiskt produktionssätt 
etablerats inför 1900-talet och borgarklassen utgått som segrare 
både ekonomiskt, praktiskt och socialt i rådande maktkamp 
mellan olika sociala klasser är det en borgerlig kultur och 
ideologi som är normgivande och präglande för utbildning och 
familj och det är vinstmaximeringsprincipen som är styrande 
för arbetslivets strukturering. I figuren nedan ges en grov 
skiss av hur forskningsobjektet som befinner sig på mikronivå, 
antas vara relaterat till mer övergripande, analytiska nivåer. 
I enlighet med figuren förs sedan ett något mer utförligt re
sonemang om olika "komponenter" och dess relation till varandra. 
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Ekonomiska-* soeféla, Rulturella 
villkor 

Medium-
nivå 

Skola Arbetsplatser 

Mikronivå 

Fig. 1 Föreställningar hos föräldrar och barn/elever som forsknings
objekt och dess relation till skola, arbetsliv och samhälle. 

Om arbete 

Den fortgående arbetsdelning som karaktäriserar arbetslivet är 
att se som ett led i försöken att förhöja produktivitet och 
effektivitet. Den bygger på idéer som tidigt lanserades av 
Babbage och som med vetenskapliga förtecken utvecklades 
och spreds av Taylor vid sekelskiftet (se t ex Braverman, 
1977). Än idag är dessa idéer grundläggande för det sätt på 
vilket arbete organiseras. Taylors grundrecept för den s k 
vetenskapliga arbetsdelningen var att arbetet kan delas i 
flera moment vilka vart och ett är enklare att utföra än hel
heten. En annan viktig ingrediens var att skilja mellan 
manuella och mentala färdigheter dvs att det intellektuella 
planerings- och kontrollarbetet skulle skötas av en företags
ledning medan utförandet av det produktiva arbetet sköttes 
av arbetare. Sättet att organisera arbete kan dels beskrivas i 
termer av yttre arbetsdelning som tar sig uttryck i en växling 
och förskjutning mellan olika näringsgrenar och i tillkomsten av 
helt nya grenar. Dels kännetecknas arbetsorganisationen av inre 
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arbetsdelning, som innebär en uppsplittring av arbeten både 
på en horisontell och en vertikal nivå. 

Den inre delningen av arbetet har bl a åtföljts av en stark 
ökning av antalet rutinbetonade arbeten med låg kvalifikations
grad. Arbetet har för stora grupper av människor dekvalificerats 
samtidigt som specialistarbeten med höga krav på utbildning och 
kompetens har ökat. Direkt relaterad till denna polariserade 
kvalifikationsstruktur är de större materiella förmåner, den 
ökade makt och prestige i samhället samt det större inflytande 
över det egna arbetet som den högkval ificerade åtnjuter. Sådana 
privilegier motiveras ofta av argument som t ex en lång ut
bildningstid, ett omfattande kunskapsinnehav, ett tyngande 
ansvar samt en stor samhällelig nytta. 

De problem som är förbundna med den s k yttre arbetsdelningen 
kommer till uttryck i att behovet av arbetskraft ständigt 
och ryckvis omfördelas. Kraven på flexibilitet hos arbetskraften 
med avseende på geografisk omflyttning och förändrad yrkesin
riktning blir härvid stora. Att överbrygga disharmonin mellan 
utbud och efterfrågan på arbetskraft utgör.motiv för en ökad 
statlig inblandning på arbetsmarknaden. För att kompensera 
brister på arbetskraft vidtas åtgärder som omplacering, re
krytering ur den s k arbetskraftsreserven och/eller import 
av arbetare från andra länder. Statliga åtgärder för att hålla 
arbetslösheten nere består i stödköp (t ex beredskapsarbeten, 
industribeställningar, anställningsbidrag till företag) och i 
friköp av arbetskraft (t ex förtidspensionering, arbetsmarknads
utbildning) (se Furåker, 1976). 

Trots ett ökat statligt engagemang har arbetslösheten under 
1970-talet och början av 80-talet blivit större jämfört med 
vad som var fallet under 1960. Till speciellt drabbade grupper 
hör ungdomar och då särskilt de som har kort grundutbildning 

och saknar yrkesutbildning. Läget är betydligt kärvare för 
flickor än för pojkar. F n är cirka en av tio ungdomar att be
trakta som arbetslös. Arbetslöshetsproblemet har sin rot i det 
ekonomiska system där vinstmaximering sätts i högsätet. Denna 
princip har varit vägledande för de satsningar som gjorts 
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på teknisk utveckling som t ex robotisering och datorisering i 
stället för på ett ökat användande av arbetskraft. Parallellt 
härmed har delar av produktionen flyttats till länder med 
riklig tillgång på billig arbetskraft. Vad som är kännetecknande 
är helt enkelt att tillgången på arbete blivit alltför kanpp 
sett i proportion till efterfrågan, något som slagit olika hårt 
på olika näringsbranscher över tid. De orsaksförklaringar 
till rådande arbetslöshet som ges från officiellt håll pre
senteras oftast i termer av sviktande konjunkturutveckling och 
strukturförändringar vilka närmast får en karaktär av att vara 
givna eller opåverkbara. En tämligen ogrundad föreställning om 
arbetslöshet som individbetingad tycks också understödjas inte 
minst i massmediadebatten: 

"Föreställningar att arbeten finns om man bara vill arbeta, att 
arbetslöshet beror på lättja och på individens orimligt höga 
och orättfärdigt ställda krav är således en myt utan verklig
hetsbakgrund som icke dess mindre tycks ha fått stark genom-
slagskraft" (Franke-Wikberg, 1981, s 32). 

Undersökningar bland dem som saknar arbete finns också som visar 
på hur orsakerna till arbetslösheten tillskrivs egna individuella 
brister i stället för samhälleliga faktorer (t ex Petrusch, 1980). 

Om familj 

Med utgångspunkt tagen i position i den vertikala arbetsdelningen 
kan det konstateras att avsevärda skillnader föreliger mellan 
arbetarklass och övre liggande skikt. Det må gälla inkomst, 
anställningstrygghet och arbetsvillkor som handlingsfrihet 
i arbetet och utsatthet för hälsorisker så visar sig sämre 
förehållanden vara förbundna med arbetarklass (se t ex Korpi, 
1971, Låginkomstutredningens rapporter, Liljeström, 1974). För
utom att det finns en direkt koppling mellan placering i den 
vertikala arbetsdelningen och ekonomiska och materiella re
surser finns också en sådan relation mellan plats i yrkes
hierarkin och sociala och politiska resurser (t ex prestige 
och makt). De skillnader som konstaterats gälla mellan olika 
sociala klasser kan ytterligare antas förstärkas av att de 
som har ungefärligt lika tillgång på olika slag av resurser 
tenderar att umgås och bilda par med sådana som bor och lever 



16 

under liknande villkor. För att återknyta till vad som tidigare 
sagts om hur individens föreställningsvärld antas formas (s 12) 
kan den materiella förankringen till det "samhälleliga varat" 
sägas vara så betydande att den inte nog kan understrykas: 

"Det vars sociala verklighet i stort sett är likartad, torde 
utveckla föreställningar om denna verklighet, som uppvisar 
gemensamma drag. Olildieter i levnadsvillkor kan därmed förut
sättas manifesterad i skilda omvärldsuppfattningar, i språk, 
normer och värderingar. De kvalitativa skillnader mellan grupper 
av människor som föreligger i sådana avseenden är således 
att se som resultat av olikheter i materiella villkor, av den 
arbetsdelning som utmärker vårt sociala och ekonomiska system 
och ytterst av rådande produktionsförhållanden. Olikheterna 
gör att skilda kulturer, livsstilar och ideologier utvecklas" 

(Franke-Wikberg, 1981, s 46-47). 

I figur 1 (s 13) markeras arbetslivets förmodade bétydelse för 
föräldrars föreställningar med en heldragen pil. Den roll som 
föräldrar och familjebakgrund antas spela för formandet av 
barnens föreställningsvärld har också illustrerats med en hel
dragen pil. Skolans betydelse härvidlag har i figuren markerats 
på samma sätt. Om vi ser till den relativa betydelse som 
familjen respektive skolan haft och har kan dagens familj 
sägas ha fått en minskad betydelse vad gäller reproduktion och 
socialisation. Offentliga institutioner i samhället har alltmer 
kommit att ta över ansvaret för uppfostran och tillsyn av 
barnen t ex genom utbyggnad av daghem, förskolor, av det all
männa utbildningsväsendet, genom institutionalisering av för
äldrautbildning och föräldrarådgivning. Samtidigt har familje
strukturen förändrats mot allt mindre hushåll och mot en allt 
större andel förvärvsarbetande kvinnor (se t ex Jämställdhets-
kommittén, 1979). I motsättning till den ökade offentliga styr
ningen och kontrollen står en fortgående privatisering. Dagens 
s k intimfamilj, som betecknats som en sluten men relativt o-
strukturerad konsumtionsenhet (Holter, 1976), bygger på ideal 
som härrör från borgerlighetens familj. Betoningen av den in
dividuella prestationens roll för framgång och av det fria valets 
betydelsefullhet utgör några komponenter i detta livsideal. Som 
grund för familjebildningen återfinns också uppfattningar om 
vissa egenskaper såsom förbundna med kvinno- respektive mans
rollen. Jämfört med mannen ansågs kvinnan t ex vara passiv, in
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tellektuellt underlägsen, känslosam, egenskaper som gjorde henne 
skickad för omvårdnad och hemarbete. Snedheten i studieval, 
i yrkestillhörighet, i ansvarstagande för hem och hushåll etc 
som åskådliggörs i a ktuella sammanställningar (se t ex 
Levnadsförhållanden, 1980) är konkreta uttryck för samma 
grundläggande synsätt på kvinnan/mannen som så länge varit 
dominerande. 

Även om familjens betydelse i socialisationsprocessen kan ha 
minskat skall inte förändringen överskattas. Analogt med Bern
steins resonemang om den "osynliga pedagogiken" (Bernstein & 
Lundgren, 1983) finns skäl för ett antagande om att ovan nämnda 
förändringar mera är av formmässig karaktär varför familjens 
betydelse fortfar att vara väsentlig för vilka föreställningar 
barnen formar (se markering i fig 1). Liksom hos föräldragruppen 
antas olikheter i levnadsvillkor sätta spår också i barnens 
föreställningsvärldar. Utifrån en indelning i termer av social 
klasstillhörighet förväntas således andra föreställningar om 
utbildning, arbete och studie- och yrkesval återfinnas hos barn 
tillhöriga arbetarklass än hos de som har medel klassursprung. 
En kategori sering med hjälp av sociala klasser är att se som 
just ett sätt att fånga väsentliga drag i livsbetingelser. I 
huvudsak kan följande beskrivning av innebörden i begreppet 
social klass sägas vara adekvat: 

"Social class is a lived, developing process. It is not an 
abstract category, and it is not a fixed, inherited position 
(although one's family background is, of course, important). 
Social class is perceived as a complex of social relations that 
one develops as one grows up - as one acquires and develops cer
tain bodies of knowledge, skills, abilities, and traits, and as 
one has contact and opportunity in the world. In sum, social 
class describes relationships that we as adults have developed, 
may attempt to maintain, and in which we participate every 
working day. These relationships in a real sense define our 
material ties to the world" (Anyon, 1981, s 321). 
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Om skola 

Skolan och dess studie- och yrkesorientering antas spela en 
direkt och betydelsefull roll för vilka föreställningar om ut
bildning, arbete och studie- och yrkesval som barnen/eleverna 
utvecklar. En utgångspunkt-är att.utbildningens 
grundläggande funktion är en socialt och kulturellt reprodu
cerande. Den ideologiska överföring, som sker via skolan och 
dess studie- och yrkesorintering, antas utgöra ett medel för 
att bekräfta eller legitimera rådande sociala ordning. Den 
ideologiska överföringen innebär samtidigt att en social kon
troll utövas i det att vissa bestämda värdesystem internal i seras 
hos eleverna. På samma gång som skolan bidrar till att repro
ducera värderingar och kunskaper producerar den emellertid också 
delar av den kultur som eleverna fostras att ingå i genom att 
forma deras uppfattningar bl a om vad utbildning, vad arbete och 
vad fritid är. Den uppfattning som eleven i skolan bibringas 
om sin egen förmåga, om vilka möjligheter som står till buds 
är väsentliga för vilka utbildnings- och yrkesvägar som fram
står som rimliga. Under sin skolgång antas eleven lära sig mycket 
om hur han/hon står sig i konkurrensen med övriga elever och om 
vilka positioner som därmed står till buds för just honom/ 
henne. Med en prägling a v barnets/elevens självuppfattning som 
detta slag av metainlärning innebär torde skolan kunna fullgöra 
sin differentierande eller sorterande uppgift utan att detta 
framstår som vare sig särskilt påtagligt eller anstötligt. Syn
sättet innebär således att skolans roll inte ses som en helt 
passiv agent i den sociala och kulturella reproduktionen. I 
enlighet med Olsons klassificering (1981) ansluter angrepps
sättet närmast till vad som kännetecknar de s k "productionists": 

"The substance of that attempt to integrate structuralist under
standing of society with the texture and variation of particular 
situations... /What this counter-position argues by example is 
that the means by which the form and substance of the general 
social hegemony come to be reified v ary with (and are emergent 
and dependent upon) dynamics within the local setting.../ ... 
"Productionist" logic suggests: 1) that the practices necessary 
to understand particular inequalities range over variety of 
sub-levels of analysis-economic conditions and form, cultural 
factors, the interventions of the state, historical dynamics 
such as ethnic and gender relations, and so on, and 2) that the 
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prominence of each of these relations must be empirically de
monstrated.../ ...also implies that within structural frameworks 
such as contemporary modes of production (e.g. capitalism), there 
are a range of contradictory as well as concentrating factors.*. 
This suggests that places like schools have, in a variety of ways, 
an active as well as passive role in social reproduction...!... 
This is revitalized claim for the potential role of actors in 
situations neither denies the general superordinated influences 
of economic and social structure nor presupposes that individuals 
can escape structural influences except by alterations and re
sistances at junctures where the structural logic (or particular 
patterns) break down as well as come together" (Olsson, 1981, 
s 225-226). 

De invändningar som rests (bl a Apple, 1981 ;6iroux, 1981) mot ut
präglade s k "reproductionists" som t ex Bowles & Gintis, Alt
husser, Poulantzas ses således som berättigade. Förklaringsmodeller 
av detta slag framstår som alltför deterministiska till sin natur. 
Kopplingen mellan samhällets ekonomiska struktur och produktions
sätt och utbildningsapparaten blir alltför mekanisk. Utförda 
arbeten har oftast haft en makroteoretisk slagsida, vilket inne
burit att det konkreta skeendet i skolan knappast kan sägas 
närmare ha studerats. Den undersökning som här är aktuell liksom 
SYO-projektet i dess helhet är konkreta uttryck för det stora och 
uttalade behov som finns av empiriska studier, vilka inom ramen 
för ett strukturellt och makroteoretiskt b etraktelsesätt fo
kuserar skeendet på medium- och mikronivån i syfte att belysa 
fenomenet social och kulturell reproduktion. 

De stora förändringar som utbildningssystemet genomgått över 
tid och som betingats av den samhälleliga omdaningen har inte 
bara inneburit att utbildningstiden förlängts för de flesta män
niskor. Om vi ser till förhållandet mellan skola och arbetsliv 
har detta ändrat karaktär. Från att kopplingen mellan skola och 
arbetsliv har varit mer direkt har den blivit alltmer indirekt, 
vilket bl a sammanhänger med att grund- och gymnasieutbildningen 
blivit alltmer allmän och abstrakt samtidigt som den konkreta 
yrkesutbildningen förskjutits uppåt i utbildningsnivåerna. Parallellt 
med att en abstrakt läroplanskod blivit karaktäristisk för skolan 
har länken mellan skola och arbetsliv blivit mer diffus och o-
synlig. Den förlängda och förändrade utbildningen är snarare 
relaterbar till arbetsmarknadens än till arbetsplatsernas behov. 
Utbildningskraven på arbetsmarknaden har generellt höjts och 
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kommit att utgöra den legitima grunden för anställning och för 
bestämning av arbetsvillkor. De s k produktiva kvalifikationerna, 
har minskat i betydelse samtidigt som utbildning blivit väsentlig 
som uttryck för s k anpassningskvalifikationer ( dämför 
Lundgfen, 1979; Broady, 1980). 

Bland de olika slag av pedagogiska lösningar som framförts under 
70-talet på de stora socialisationsproblem som utmärker skolan 
liksom på den fortsatta sociala och könsmässiga snedrekryteringen 
inom utbildning och yrke är just försöken att förstärka rela
tionen mellan skola och arbetsliv. Det är i detta sammanhang som 
en utbyggd syoverksamhet kommer in. Studie- och yrkesorienteringen 
har alltid fyllt och kommer alltid att fylla en länkfunktion 
mellan skola och arbetsliv. Lika viktigt som att tjäna syftet 
att bidra till att sortera elever i enlighet med behov av 
differentierad arbetskraft antas syftet med en skolans studie-
och yrkesorientering vara att underbygga och legitimera en idelogi 
om att alla elever har/ges lika möjligheter då det gäller att 
välja karriärvägar, m a o att ett fritt val föreligger. Med en 
föreställning om individens frihet i valet framstår samtidigt 
förklaringar av utebliven framgång i utbildning och yrke som kon
sekvenser antingen av individens fria val eller av personlig o-
tillräcklighet som självklara. 

I en analys som genomförts av innehållet i vägledningssamtal 
(Franke-Wikberg & Jonsson, 1981) är det inte bara föreställningar 
om det fria och det psykologiskt betingade valet som kommer till 
uttryck utan också föreställningar om valet som ett rationellt 
underbyggt beslut samtidigt som den neutrala och informativa 
framtoningen i samtalen kan sägas bidra till att underbygga en 
föreställning om allas lika värde. Att studie- och yrkesorienteringen 
skulle fungera kompensatoriskt kommer vare sig till uttryck i 
verksamhetens utformning och uppläggning eller i samtalens innehåll. 
Ett matchningsfilosofiskt tänkande tycks dominera, där intresse
faktorer och betygspoäng utgör de viktigaste utgångspunkterna vid 
matchningsförfarandet. Intressant att notera är hur betygsn styr 
vilka utbildningsalternativ som överhuvudtaget behandlas: för 
1ågbetygselever behandlas utbildningar inom det praktiska väg
nätet, eller korta teoretiska utbildningar, medan teoretiska ut
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bildningar som kräver lång studietid är de som diskuteras med 
högbetygselever. En sådan utgångspunkt framstår som given för 
såväl syofunktionärer som elev. Analogt med betygens funktion 
som riktningsgivare är det vidare värt att uppmärksamma att 
elevens intressen och anlag aldrig relateras till utbildningar 
och yrken som representerar skilda hierarkiska nivåer utan 
intresseområden matchas mot utbildningar/yrken på samma nivå. 
En flicka med medelbetyg, intresserad av vård t ex, föreläggs 
eller tar själv upp utbildningar på medelnivå som sjuksköterske
skola medan utbildning till läkare eller till sjukvårdsbiträde 
inte behandlas. Om vi ser till de båda principerna för arbets
delning (jfr s 14) kommer den horisontella men inte den verti
kala till uttryck i vägledningen. 

Sammanfattningsvis kan utgångspunkterna vad gäller skolans 
studie- och yrkesorientering som en del i det större sammanhang 
som "utmålats" i fig 1 (s 13) beskrivas enligt följande: 

"Dagens institutionaliserade form av studie- och yrkesorientering 
kan ses som ett samhällets svar på den nuvarande situationen inom 
arbete, familj och utbildning. Betingat härtill är de motsätt
ningar som avspeglas i studie- och yrkesorienteringen vad gäller 
dess objektiva kontra dess uttalade funktioner: att t ex å ena 
sidan bidra till sorte-ring av elever på olika positioner och 
att legitimera den sociala ordningen och å den andra att fram
träda som avsedd för individens behov av hjälp vid studie- och 
yrkesval. Med en långt driven arbetsdelning, med ett ökat gap 
mellan en begränsad andel högt kvalificdrade och en stor andel 
lågt kvalificerade arbeten, med växande arbetslöshetsproblem 
inte minst för ungdom framstår en utbyggd studie- och yrkes
orientering som nödvändig och självklar. Med den paradoxala si
tuation som utmärker familjen dels med privatisering och dels 
med ökat offentligt ingripande vid uppfostran av barnen ter sig en 
studie- och yrkesorientering i skolans regi scm en hjälp i neutral 
form inför barnens val av studie- och yrkesväg. Med ett alltmer 
komplicerat uppbyggt utbildningssystem som omfattar allt fler 
under allt längre tid i linje med att det offentliga inflytandet 
tilltar och med en utbildning som har som uttryckt mål att minska 
ojämlikheten i samhället, framstår en skolans studie- och yrkes
orientering som en nödvändighet, som en kompensation för ojämlika 
utgångsmöjligheter och som ett styrinstrument för ökad jämlikhet. 
Läget incm såväl arbete, familj som utbildning är sådant att be
hovet av studie- och yrkesorientering framstår san ännu starkare 
nu än tidigare, såtillvida att studie- och yrkesorienteringen 
är ett måste för att upprätthålla synsättet om framgång och 
position som ett resultat av individuella förutsättningar och 
prestationer, av individens fria val och individens vilja. Stu
die- och yrkesorientering i utbyggd och institutionaliserad form 
blir således en viktig angelägenhet för att legitimera den sociala 
ordning som råder. Blott genom sin existens fyller studie- och 
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yrkesorienteringen denna sin primära uppgift i dagens samhälle. 
De interna viltkor som gäller för verksamheten tillika med att 
en verkningsfull differentiering kontinuerligt pågår i skolan 
i sig gör att studie- och yrkesorienteringens vikt som sorterings-
in8turment kan antas vara mindre väsentlig än dess funktion 
att bekräfta föreställningar om att studie- oöh yrkesval är 
individers egna val som sker på lika villkor för alla" 

(Franke-Wikberg, 1981, s 175-176). 

Formandet av föräldrars och barns/elevers föreställningar och 
uppfattningar 

Hur den ideologiska överföringen via arbete och utbildning antas 
gå till samt vilket uttryck den tar sig hos individer tillhöriga 
olika sociala klasser illustreras i figur 2 nedan. 
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Fig 2 Antaganden om ideologisk övérföring och formandet av barns/ele
vers, och föräldrars föreställningar och uppfattningar om ut
bildning, arbete samt studie- och yrkesval. 

Utgångspunkten är, såsom tidigare framgått, att de samhälleliga 
villkor som gäller på ett grundläggande sätt präglar såväl pro
duktionslivets som skolans struktur och innehåll. I detta ligger 
att en borgerlig ideologi är den dominerande och att det är denna 
ideologi som understöds i och förmedlas via skola och arbetsliv. 
De föreställningar om utbildning, arbete samt studie- och yrkes-
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val som finns företrädda hos föräldrar kan tänkas skilja sig åt 
beroende på vilken position de intar i den samhälleliga arbets
delningen. Vad vi kan förvänta oss är således att föräldrar till
höriga medelklass har sådana föreställningar som står i överens
stämmelse med skolans ideologi. Om vi ser till vilka föreställ
ningar som kan antas formas och gradvis etableras hos barnen 
till dessa föräldrar kan således den primära och den sekundära 
socialisationsprocess som barnen omfattas av i familjen respek
tive i skolan sägas gå i samma riktning. Såtillvida är det 
fråga om att föreställningar av samma art oavbrutet förstärks 
från två håll. 

Situationen för barn/elever tillhöriga arbetarklass är härvidlag 
en helt annan. Medan barnen i hemmet kan antas socialiseras in 
i ett "arbetarperspektiv" bestående av specifika föreställningar 
om utbildning, arbete samt studie- och yrkesval (se s 5 ) möter 
de i skolan en annorlunda föreställningsvärld. Vad barnen/eleverna 
under sin skoltid successivt och kontinuerligt exponeras för är 
således en ideologisk påverkan som i väsentliga avseenden torde 
vara motstridig sett gentemot föräldrarnas påverkan. Till skillnad 
från medelklassbarnen/-eleverna är det således inte fråga om 
en ömsesidigt förstärkande socialisationsprocess som arbetarklass
barnen/ -eleverna utsätts för. Såsom fig 2 ovan försöker illu
strera kommer den ideologiska överföringen inte att ske utan 
brott eller störningar. Olika typer av utfall i termer av före
ställningar som arbetarklassbarnen/el everna företräder i slut
skedet av sin obligatoriska skolgång kan förväntas. Med utgångs
punkt tagen i arbetarklassbarnens/-elevernas studie- och yrkes
val förväntas att de elever som antingen avslutar sin skol
gång efter grundskolan eller väljer kortare, yrkesinriktade 
studievägar på gymnasieskolan skall uppvisa om icke identiska 
så dock likartade föreställningar som finns företrädda i hemmet. 
(Willis studie (1977) utgör stöd för ett sådant antagande, se 
s 7 ). De elever som det här är fråga om är analogt med sina 
träffade studieval inriktade på arbeten med låg position i yrkes
hierarkin. I skolan kan dessa elever tänkas ha tagit avstånd från 
det som skolan representerar, inbegripet de värden och värderingar 
som där förspråkas och uppmuntras. Det blir naturligt att i stället 
införliva samma slag av värderingar som föräldrarna har och som 
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också är de som är de dominerande på de arbetsplatser som blir 
aktuella för dessa elever. Detta står i linje med att "... göra 
en dygd av nödvändigheten - dvs han förkastar det som förnekas 

honom ooh ställer sig positiv titt det oundvikliga" (Bourdieu, 
1972, s 177). 

Elever inriktade på längre, teoretiska utbildningsvägar, och 
därmed på företrädesvis mentala yrken relativt högt belägna i 
yrkeshierarkin, kan antas relativt väl ha anpassat sig till 
skolans normer och regler. Huruvida detta innebär att samtliga 
också har anammat den borgerliga ideologi som skolan förmedlar 
är tveksamt. Av betydelse för vilket utfallet blir är i fösta 
hand hur uttalat/utvecklat/medvetet arbetarklassperspektivet 
kan sägas vara i hemmet och därmed vilken genomgripande prägel 
den sk primära socialisationen haft. I andra hand kan också 
kamratpåverkan härvidlag spela en roll. 

De antaganden s om gjorts och de resonemang som förts i anslutning 
till figur 2 är, och kan inte heller vara annat än, vaga. För
klaringen härtill är enkel: området är i skrivande stund allt
för outvecklat såväl teoretiskt som empiriskt. 

Föreställningar och könsaspekter 

I det tidigare fastslogs även intresset av att analysera före
ställningar om utbildning, arbete och studie- och yrkesval uti
från ett könsmässigt perspektiv. Vad som således kommer att upp
märksammas är huruvida skillnader i flickors respektive pojkars 
föreställningar liksom olikheter vad gäller föräldrars före
ställningar om flickors respektive pojkars studie- och yrkesval 
förekommer. 

Otillräckligheten i att med hjälp av psykologiskt fotade teorier 
förklara könsmässiga olikheter vad gäller studie- och yrkesval 
har förut påtalats. Det är m a o nödvändigt att vidga perspektivet 
till att också omfatta yttre, av samhället betingade, determi
nanter. 

Inom den ram som de samhälleliga villkoren utgör och med den 
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samhälleliga ideologi som är förbunden härtill antas barnen 
socialiseras in i bestämda könsrollsmönster. Den primära 
socialisation, som sker inom familjen och som är av grund
läggande betydelse, "kompletteras" av den s k sekundära 
socialisation som inte minst sker inom skolans väggar. Under 
sin uppväxttid är barnet dessutom utsatt för en yttre, kon
tinuerlig socialisation framförallt via massmedia. Det in
tressanta är att dessa olika typer av socialisation kan för
modas verka i samma riktning vad gäller föreställningar om 
studie- och yrkesval sett utifrån ett könsmässigt perspektiv. 
Således antas att en i grunden likartad könsroll sideologi genom
syrar socialisationen i familjen, i skolan och i den påverkan 
som utövas av t ex massmedia, en ideologi som i mångt och mycket 
överensstämmer med den kvinnosyn som i sig uttrycker en ned
värdering av kvinnan sett gentemot mannen (Franke-Wikberg, 1981). 

Utifrån ett strikt könsmässigt perspektiv jämfört med det klass
mässiga betraktelsesättet som åskådliggörs i figur 2 är således 
i sig ingen artskillnad i fråga om grundläggande könsvärderingar 
att förvänta hos familjer representerande olika sociala klasser. 
Fortfarande utifrån samma strikta könsmässiga perspektiv skulle 
således inget "brott" mellan å ena sidan skolideologin och å 
den andra familjers föreställningar vara att förvänta hos 
barnet/eleven under skoltiden. Samma art av föreställningar 
hos pojkar/flickor liksom om pojkar/flickor torde m a o vara 
att förvänta såväl i skolan som i familjer med olika klasstill
hörighet. Sålunda kan man förvänta sig att kunna identifiera 
kvalitativa skillnader mellan hur flickor respektive pojkar 
resonerar i fråga om studie- och yrkesval samt hur föräldrar 
ser på flickors respektive på pojkars studie- och yrkesval o-
beroende av vilken social klass de tillhör. Föreställningar om 
att flickor och pojkar har olika egenskaper som gör dem bättre 
rustade för olika slag av yrken, och i relation härtill före
ställningar om vissa yrkeskrav som innebär att vissa men inte 
andra yrken är lämpade att utföras av kvinnlig alternativt av 
manlig arbetskraft förväntas komma till uttryck. Förutom sådana 
skillnader på det horisontella planet i fråga om utbildnings-
och yrkesval torde också vissa skillnader relaterade till ver
tikal arbetsdelning och utbildningsklassificering kunna konsta
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teras, skillnader vilka likaledes är betingade till föreställ
ningar om vad som utmärker den kvinnliga/manliga "naturen". 

Utifrån tidigare nämnda allmänna utgångspunkter framstår social 
klasstillhörighet som den primära grundkategorin vid analys av 
föreställningar om utbildning, arbete och studie- och yrkesval. 
Det ovan sagda är ett försök att uttrycka en tveksamhet till 
att ta fasta på könsaspekten som en första huvudkategori vid 
analysen. Oetta innebär emellertid inte att könsaspekten skulle 
sakna betydelse och intresse vid analysen. Vad man kan vända 
sig emot är ett ensidigt beaktande av könsaspekter samtidigt som 
en plädering för att den interaktion som kan förväntas råda 
mellan social klass och kön uppmärksammas. Samtidigt som man 
kan utgå ifrån att ett likartat könsrolls- och värderingsmönster 
karaktäriserar familjer med skild klasstillhörighet antas att 
en grad- snarare än en artskillnad råder vad gäller "köns-socia-
lisation". Som tidigare antytts är en utgångspunkt att flickors 
utbildningsval i såväl medelklass som i arbetarfamiljen görs 
med sikte på en lägre position i utbildning och yrke jämfört 
med vad som är fallet för pojkars studie- och yrkesval. En 
klassmässig skillnad torde emellertid uppträda såtillvida att 
man i arbetarklass "nedvärderar" flickor i högre grad än vad som 
är fallet i medelklass. De idéströmningar om jämställdhet, 
vilka framför allt gjort sig gällande under föregående och inne
varande decennium, antas i första hand kunna karaktäriseras 
som en. medelklassföreteelse. Jämställdhetstanken kan förväntas 
ha genomsyrat sättet att tänka och resonera hos föräldrar och 
barn tillhöriga medelklass på ett annat och mer genomgripande 
sätt än vad som är fallet i arbetarklass, något som inte minst 
är att relatera till olikheter i levnadsvillkor. Det torde 
fortfarande vara adekvat att tala om "det dubbla handikappet" 
(Svensson, 1980) för flickor som samtidigt härrör från arbetar
klass sett i relation till föreställningar om studie- och yrkes
val . 

De förväntningar som uttryckts om sättet att resonera om studie-

och yrkesval och om faktiskt gjorda val hos elever av olika kön 
och från olika sociala klasser liksom hos deras föräldrar kan 
grovt åskådliggöras i nedanstående figur. Illustrationen förut-
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satter för sin giltighet att eleverna ifråga ligger på samma 
betygsmässiga nivå. Konstateras kan också att det i dags dato 
är en öppen och en empirisk fråga att belysa vari eventuella 
skillnader består mellan nämnda kategorier av elever och för
äldrar vad gäller sätt att tänka och resonera om utbildning, 
arbete samt studie- och yrkesval. Den studie som skall pre
senteras är att se som ett försök att i någon mån belysa någon 
del av detta problemkomplex. 

Position 

(utbildn/yrke) 

hög 

< pojkar/medelklass 

_ flickor/medelklass 
* " pojkar/arbetarklass 

< flickor/arbetarklass 

låg 

Fig. 3 Antaganden om strävanden hos och för flickor/pojkar i 
medel- respektive arbetarklass. 
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Föreställningar och uppfattningar - två centrala begrepp 

Föreställningar och uppfattningar är, i detta arbete, två när
besläktade begrepp som använts för att erhålla en struktur i 
det insamlade datamaterialet. Att utveckla användbara 

begrepp är måhga gånger ett arbete som drar ut 
över tiden. Så har även fallet varit med dessa. Rent tids
mässigt föregår uppfattningar begreppet föreställningar. 
När analyserna av datamaterialet påbörjades användes begreppet 
på en beskrivande nivå (och gör så även fortsättningsvis) och 
kopplades starkt till den befintliga empirin. De olika 
innehållskategorier, som inordnades under begreppet, upp
fattning, var mer präglade av empiri än teori i Sålunda är -

"uppfattning" mera konkret hållet till vad försökspersonerna 
säger och hur de förhåller sig till ett visst fenomen. (Jfr 
Dahlgren, 1978; Marton & Säljö, 1979). 

De antaganden och den innebörd som tillskrivits föreställnings-
begreppet har blivit föremål för ingående analys inom ramen 
för det s k LONG-projektet, vars generella syfte är att belysa 
långsiktiga utbildningseffekter hos högskolestuderande i termer 
av just föreställningar (se t ex Franke-Wikberg, 1980). 
SYO- och LONG-projekten har tidsmässigt bedrivits parallellt 
och ett nära samarbete, vad gäller olika forskningsproblem, 
har idkats mellan de båda projekten. Den begreppsbestämning, 
som gjorts inom LONG-projektet, ter sig som mycket fruktbar 
även för detta arbete. Som torde framgå av följande beskriv
ning är den stora skillnaden mellan begreppet uppfattning och 
föreställning den att det förra befinner sig på en beskrivande 
nivå och det senare på en förklarande. Allmänt beskrivs före
ställningar som följer: 

"Individens föreställningar antas fungera sam ett filter eller en 
matris för hur omvärlden tolkas och värderas. Ve består av 
olika förhandsantaganden om verklighetens beskaffenhet och 
bygger på kunskap s sy stem omi omvärlden.: De avgör bade vad individen 
ser i sin omvärld, hur denna uppfattas, likscm individens hand
lingsberedskap inför omvärlden. Föreställningar kan relateras 
till värderingar och attityder i dimensionerna abstrakt-konkret, 
generell-specifik och permanent'-momentan. En utsaga kan definieras 
som attityd förutsatt att den bygger på en lika avgränsad tanke 
som utsagan i sig uttrycker. Den är tillfällig och hållen till-
ett konkret fenomen på grund av att grunden härför är lika till-
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fällig och konkret. Värderingar och i ännu högre grad attityder 
omfattar inte något omfattande tankesystem på det sätt förställ
ningar gör. Genom att studera vilken plats och funktion en utsaga 
har och se i vilken utsträckning den ger uttryck för en princip, 
som mer generellt tillämpas på olika företeelser eller fenomen 
kan man sluta sig till an den kan karaktäriseras som föreställ
ning. En analys av föreställningar antas således leda till att 
vissa strukturerande och integrerande principer ao övergripande 
art identifieras och begrepp härför genereras" (Franke-Wikberg, 
1980, s 2-3). 

Att ta sin utgångspunkt i föreställningar leder till vissa konse
kvenser för analysen av intervjusvar. Det primära blir att identi
fiera en gemensam dimension av innebörder, en dimension som själv
fallet måste vara relevant utifrån frågeområde och teoretisk 
referensram liksom den måste vara möjlig att relatera till den 
ideologiska reproduktion som antas ske. Analysförfarandet är 
uttryck för vissa centrala ställningstaganden både vad gäller 
forskarens roll och forskningsarbetets syfte: 

"Det är för det första inte fråga om att försöka "nollställa" sig 
vid analysen. För det andra gäller det inte heller att kart
lägga enskilda individers subjektiva värld utan att försöka fånga 
individers föreställningar om en objektiv verklighet. Vi söker 
m a o inte efter det unika utan efter det jämförbara. Detta bygger 
på ett antagande om att föreställningar har en viss grad av 
generalitet öoer situationer och företeelser, vilket är en nöd
vändighet om det ska vara meningsfullt att tala om ideologisk 
reproduktion. ...Det blir för oss självklart att vi söker utröna 
vari likheterna ligger, det som på ett ideologiskt plan utgör 
det sammanhållande kittet" (Zetterström et al., 1981, s 5j. 

Då intervjusvaren analyseras kommer variationer i det som direkt 
sägs (utsagor) att vara sekundära sett i förhållande till de struk
turerande och integrerande principerna. Intervjusvaren blir 
meningsfulla till sin innebörd 

"först när deras relationer till varandra kan uttryckas som en 
helhet eller ses som uttryck för en helhet dvs föreställningar... 
vi kan urskilja innebörder hos intervjusvaren på två olika nivåer. 
Den nivå där analysen tar sin utgångspunkt är föreställningsnivån. 
Genom fastställandet av innebörder på föreställningsnivån fastställs 
även innebörder på utsagenivån" (Zetterström et al., 1981, s 6). 

Med utsagornas hjälp kan innebörden i föreställningar specificeras. 
Innebörden i föreställningar kan likaså sammanfattas och generali
seras på en högre liggande nivå, på en s k strukturnivå. I det 
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senare fallet betonas mer formmässiga kännetecken hos föreställ
ningar, vad som förenar/skiljer föreställningar i sätt att struk
turera verkligheten. På en ideologisk beskrivningsnivå kan den 
framkomna resultatbilden relateras till dominerande ideologier 
i samhället och en diskussion föras om social och kulturell re
produktion. 

De frågor som försökspersonerna i detta arbete tagit ställning 
till rör som tidigare nämnts, studie- och yrkesval, utbildning 
och arbete. De två första områdena har huvudsakligen karaktäri
serats i termer av "uppfattningar" medan föreställningsbegreppet 
kunnat användas avseende frågorna om arbete. 

SYFTE OCH PROBLEMSTÄLLNINGAR - en sammanfattning 

I avsnittet som behandlade teoretiska utgångspunkter och antagan
den diskuterades, som en konsekvens härav, även vad som ter sig 
intressant och möjligt att studera inom ramen för detta arbete. 
Figur 2 (s 23) ger i allt väsentligt en möjlighet att samman
fatta syftet med arbetet samtidigt som den genererar olika 
problemställningar och möjliga analysstrategier. 

Det generella syftet med denna studie är att belysa föräldrars, 
elevers och lärares/syofunktionärers kunskaper, uppfatt
ningar och föreställningar om utbildning, arbete sair.t studie- och yrkes
val. Härvid ses social klasstillhörighet som en primär grundkate
gori i analysarbetet. 

Om figur 2 renodlas till att omfatta enbart de i studien in
gående personerna ter den sig som följer: 



32 

Arbeta rklassfetrti 
—, r—*— 

Figur 4. Analysmodell avseende relationen mellan föräldrar, 
elever och skolpersonal. 

Utifrån de teoretiska utgångspunkter och antaganden som presenterats 
i föregående avsnitt ter sig relationen mellan å ena sidan föräldrar 
och elever tillhöriga arbetarklass och å andra sidan föräldrar och 
barn tillhöriga medelklass samt dessa gruppers relation till skol
personalen som grundläggande i analysarbetet. Med eleverna i fokus för
väntas medelklasseleverna visa större överensstämmelse med föräldrar 
och skolpersonal än arbetarklasseleverna, som befinner sig i ett slags 
spänningsfält mellan föräldrar och skolpersonal. Relationen mellan 
föräldrar resp elever från skilda sociala klasser analyseras även. 
Skillnaden mellan föräldrarna kan i sig förväntas vara större än 
mellan barnen vilket indirekt skulle kunna ge en förklaring till 
skolans påverkan av eleverna. 

METOD 

försökspersoner 

Valet av elever är baserat på de urval som gjorts inom projektet som 
helhet (se Asemar, 1985 a). Vad gäller grundskolan har två intensiv-
klasser följts genom grundskolans högstadium med avseende på gjorda 
val, kontakter med syofunktionärer etc. Dessa klasser är ursprungligen 
slumpmässigt valda och har vid skilda studier också visat sig väl 
representera övriga klasser med avseende på betyg, kön och socialklass
tillhörighet. Den ena klassen tillhör en stadsskola och den andra en 
något mindre glesbygdsskola. 

I föreliggande studie ingår 30 elever, 15 ur vardera skolklassen, 
samt en av deras föräldrar. 23 personer, 12 lärare och 11 syo
funktionärer, representerar skolpersonalen. Tyvärr har två av 
eleverna fallit bort i undersökningen. En elev vägrade att 
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ställa upp vid intervjun och den andre flyttade från kommunen 
under läsåret 1979/80. Totalt har således 81 personer inter
vjuats. Valet av elever kan närmast liknas vid ett slump
mässigt, stratifierat urval där huvudkriterierna varit köns-
och social klasstillhörighet. Social klasstillhörigheten har be
stämts utifrån Gesser (1977), som gjort en yrkesklassificering 
i tre grupper. 

a) Arbetarklass i vilken ingår traditionella arbetaryrken 
med såväl kort som lång utbildningstid. 

b) Lägre medelklass där yrken såsom lärare på grundskolenivå, 
sjuksköterskor och kontorsanställda finns representerade. 

c) Högre medelklass vilken utgörs av högre tjänstemannayrken, 
företagare, direktörer etc. 

Som framgår av tabell 1 är könsfördelningen jämn, 13 pojkar och 
15 flickor, samtidigt som fördelningen på skilda sociala klasser 
i stort följer den fördelning som råder i den undersökta kommunen 
(Asemar,1985 à).Proportionen mellan olika sociala klasser är för 
elever respektive föräldrar 13 tillhöriga arbetarklass, 10 ur 
lägre medelklass samt 5 ur övre medelklass. De två elever som 
utgör bortfall var en pojke och en flicka, båda tillhöriga ar
betarklass. 

Tabell 1. Antal elever och föräldrar fördelade på kön och social
klass. 

Övre medelklass Lägre medelklass Arbetarklass 
Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Totalt 

Barn/el ever 2 3 4 6 7 6 28 

Föräldrar 3 2 7 3 5 10 30 

30 föräldrar ingår således också i denna undersökning. Vi ansåg 
oss dock inte i förväg kunna bestämma vem av föräldrarna/vårdnas-
havarna som skulle representera familjen utan överlät till dem 
själva att avgöra detta. Fördelningen mellan föräldrarna med av
seende på kön blev dock fullständigt jämn, 15 mödrar och 15 
fäder. Som framgår av tabellen är det emellertid företrädesvis 
mödrarna som ställt upp i arbetarklassfamiljen och fäderna i de 
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övriga. Tilläggas bör att vid merparten Intervjutillfällen har 
båda föräldrarna deltagit. Dock har i huvudsak enbart en av för
äldrarna fört ordet. 

Enär insamlade data kommer att relateras till elevernas betygs
nivå redovisas här elevgruppens betyg. 

Tabell 2. Elevernas betygsnivå fördelad på socialklass. 

Låg 
Betygsnivå 

Medel Hög 

övre m.klass 1 1 3 
Lägre m.klass 1 6 3 
Arbetarklass 4 8 1 

Antal elever 6 15 7 

I syfte att antalsmässigt erhålla jämförbara grupper map höga 
och låga betyg bestämdes att cirka 20% av eleverna borde ingå 
i respektive grupp. Eleverna rangordnades således utifrån deras 
medelbetyg i åk 9. Sju av eleverna med genomsnittsbetyg vari
erande mellan 1,4 och 2,7, fördes till låggruppen och de sju 
elever som hade de högsta betygen till höggruppen. I denna grupp 
varierade betygen mellan 3,8 och 4,5. Resterande elever kom 
att tillhöra gruppen "medel". 

De tolv lärarna, sex från vardera nämnda skolor, representerar 
följande ämnen: svenska, matematik, språk, samhällsorientering 
och naturorientering. Två av lärarna hade enbart en skolledar-
funktion. Samtliga syofunktionärer i kommunen deltog. Åtta av 
dem var yrkesvalslärare verksamma på grundskolan medan de övriga 
var syokonsulenter på gymnasieskolan. 

Datainsamlingen har skett vid två skilda tillfällen. Bland för
äldrarna samlades data in under vt -79 dvs det år då deras barn 
gick i årskurs 8 på grundskolan. Elevmaterialet insamlades under 
vt -80. Anledningen till detta är den att genomförandet av andra 
datainsamlingar inom projektet inte tillät en närmare tidsmässig 
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samordning. Föräldrama kontaktades dels per brev, dels via 
telefon och kunde därefter samtliga uppsökas i sina hem för 
intervjuer och genomförande av ett yrkestest. Datainsamlingen 
för barnens del, liksom för lärare och syofunktionärer, skedde 
på respektive skola. 

Da t ajn^a m 1jn£sj[n st r u ment 

Utifrån undersökningens syfte bestämdes att datainsamlingen skulle 
utgöras dels av en personlig, bandinspelad intervju utifrån ett 
strukturerat formulär med helt öppna frågor, dels av ett ny-
konstruerat yrkestest. 

Intervjuformulären är av förståeliga skäl inte helt identiska 
mellan d e olika grupperna Vad gäller enskilda frågors 
formulering men överensstämmelsen mellan frågeområdena är täm
ligen stor (se bil 1). Formulären är uppbyggda av ett antal fråge
områden som kan grupperas i tre huvudkategorier. 

I Eget val/barnets val av utbildning och yrke 

a) Allmän/särskild kurs 
b) Gymnasieval 
c) Studieplaner efter gymnasiet 
d) Yrkesplaner 
e) Kunskaper om utbildning 

II Föreställningar och uppfattningar om utbildning samt studie-
och yrkesval 

a) Utbildningssystemets uppbyggnad 
b) SYO 
c) Valbeteenden 
d) Studie- och yrkesframgång 
e) Det "fria" valet av utbildning och yrke 
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III Föreställningar och uppfattningar om yrke och arbetsliv 

a) Arbetsmarknaden 
b) Arbetets värde 
c) Löneskillnader 
d) Arbetskraftens reproduktion 

Vad gäller frågorna under kategori I ;har eleverna att ta ställning 
till det egna valet av utbildning och yrke medan föräldrarna 
tar ställning till det egna barnets val. Denna åtskillnad före
kommer inte vad gäller frågorna i kategori II och III utan där 
svarar varje försöksperson så att säga utifrån sig själv. 

Intervjuformulären har reviderats och vidareutvecklats genom 
provintervjuer i två olika omgångar. I intervjuformulären finns 
huvudfrågorna samt exempel på skilda uppföljningsfrågor an
givna. I instruktionen till de personer som utförde intervjuerna 
har speciellt påpekats betydelsen av en noggrann uppföljning 
av de intervjuades svar. Intervjuerna har utförts av personer 
anställda inom projektet. 

Syftet med det genomförda yrkestestet är i första hand att pröva 
en alternativ metodik i sökandet efter kunskaper om hur individer 
uppfattar och föreställer sig skilda frågor kopplade till ut
bildning och arbete. Enär ansatsen i första hand är av metodisk 
karaktär redovisas enbart resultaten från föräldratestet. (Data 
finns även fö.r elevgruppen medan skolpersonalen däremot inte 
genomgått yrkestestet). Yrkestestet består av två delar. 

Den första, vilket benämnes yrkesklassifikation, består i att 

12 st yrken, vart och ett angivet på ett separat, numrerat kort, 
skall ordnas på det sätt man själv uppfattar att yrkena hör ihop. 
Försöksledaren får på intet sätt antyda hur man kan ordna korten. 
Efter denna första sortering får försökspersonen ange utifrån 
vilken princip detta skett och i vilken kategori det egna 
barnets, eller om frågan riktas till barnet, det egna valet 
kan inordnas. Därefter efterfrågas orsakerna till och eventuella 
förslag på förändringar av rådande förhållanden. Svaren på 
frågorna upptogs på bandspelare. Resultatet av yrkessorteringen 
registrerades direkt av försöksledaren utifrån de numrerade 
korten. I en andra fas ombads försökspersonerna att muntligt 
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ange andra principer utifrån vilka de kunde tänka sig att sortera 
yrkena. Det tredje och sista steget utgjordes av en uppmaning 
att, slvida det inte redan gjorts* ordna yrkena efter a) status, 
b) krav på begåvning och c) hur väl de lärapar sig för kvinnor 
respektive män. Efter varje sortering ställdes ovan nämnda frågor, 
med undantag av den första, till deltagarna. 

De tolv yrken som använts i denna uppgift är i första hand valda 
för att erhålla en spridning med avseende på vilken social 
position de kan sägas ha i samhället och i analogi härmed 
vilken plats de intar i den samhälleliga arbetsdelningen såväl 
horisontellt som vertikalt. Dessa yrken har använts vid ett 
tidigare datainsamlingstillfälle när ett urval av samtliga 
elever i kommunen tillfrågades om sina kunskaper och värderingar 
om respektive yrke. Bl a efterfrågades elevernas kunskaper 
om löner och könstillhörighet samt deras värderingar utifrån 
prestige eller social status (se Âsemar, 1985 a). 

Fyra yrken från varje soci al klass har valts ut: 

Arbetarklass 
Byggnadsarbetare 
Affärsbiträde 
Skogsarbetare 
Svetsare 

Lägre medelklass 
Lärare 
Kontorist 
Sjuksköterska 
Polis 

övre medelklass 
Psykolog 
Tandläkare 
Läkare 
Advokat 

Genom att välja dessa yrken har vi också erhållit en spridning 
med avseende på könstillhörighet. Inom varje kategori finns 
minst ett yrke där kvinnor respektive män är i klar dominans. 

Den andra delen i yrkestestet, yrkesförutsättningar, innebär 
att deltagarna får i uppgift att för ovan nämnda yrken ange 
vilka förutsättningar eller egenskaper hos människor som krävs 
för vart och ett av dem. Vid utprövningen av denna uppgift an
vändes ursprungligen alla tolv yrkena. Då spridningen mellan an
givna förutsättningar inom respektive kategori blev förhållandevis 
liten och då den använda tiden för den totala datainsamlingen 
tenderade att bli alltför lång gjordes den bedömningen att varje 
deltagare skulle ange förutsättningar för enbart sex yrken. Till-
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vägagångssättet har dock varit sådant att alla tolv yrken använts. 
Sex av tolv yrken har exponerats för hälften av föräldra-
respektive elevgruppen och de övriga sex yrkena för den andra 
hälften av respektive grupper. 

Gesser (1977) har utifrån en genomgång av de 360 yrken och yrkesbe
skrivningar som är upptagna i Svenskt Yrkeslexikon funnit 23 
distinkta krav som ställdes på skilda yrken. Dessa krav eller 
förutsättningar ombads försökspersonerna att ta ställning till 
genom att för varje yrke ange de fem förutsättningar som ansågs 
viktigast eller mest önskvärda. Varje yrke samt de skilda förut
sättningarna fanns angivna på ett papper varför försökspersonerna 
enbart behövde markera de för honom/henne viktigaste. 
Denna deluppgift avslutades med att föräldrarna uppmanades 
ange fem förutsättningar som ansågs utmärka deras barn. Barnen/ 
eleverna ombads å sin sida att uppge fem förutsättningar, som 
angågs vara utmärkande för dem själva. Samtliga föräldrar har 
deltagit i yrkestestet. 

Sammanfattningsvis kan yrkestestet beskrivas som följer: 

Del I Yrkesklassifikation 

1 a) Sortering av 12 yrken utifrån individernas egen upp
fattning om vad som förenar dem. 

1 b) Frågor om vägledande princip om placeringen av 
barnets/eget yrkesval, om förändringar av rådande 
förhållanden. 

2 Frågor om andra principer för sortering. 
3 a) Sortering utifrån status, begåvning, könstillhörighet. 
3 b) Frågor (se 1 b) i anslutning till varje sortering. 

Del II Yrkesförutsättningar 

1 Angivande av fem viktiga förutsättningar för 
sex skilda yrken. 

2 Till föräldrar: Angivande av fem utmärkande egenskaper 
hos det egna barnet. 
Till barnet: Angivande av fem egenskaper som barnet 
självt tycker utmärker honom/henne. 
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Yrkesklassifikationstestet har siri upprinnelse i det samarbete 
som SYO-projektet haft med professor Ulf Lundgren och hans med
arbetare på Lärarhögskolan i Stockholm. Likheterna mellan det 
test som dessa använt (se Broady m fl, 1980) och det test vi 
utvecklat hänför sig i huvudsak till ovan beskrivna fas 1 
(p 1 a och 1 b) i yrkesklassifikationstestet. Såväl steg 2 och 
3 som hela del II, yrkesförutsättningar, finns ej i Broadys 
m fl test. Likheterna består i att försökspersonerna gör en 
"förutsättningslös" yrkessortering. Metodiken med yrken angivna 
på ett kort är också densamma. Dock har Broady m fl använt 
sig av betydligt fler yrken, 55 jämfört med våra 12, samt vad 
gäller de frågor som ställts efter sorteringen, formulerat 
dessa utifrån delvis annorlunda utgångspunkter. 

lnle£V ju a_na 1 y s er 

Som tidigare nämnts har samtliga intervjuer spelats in på band. 
Varje intervju har även ordagrant skrivits ut. Underlaget för 
analyserna har helt utgjorts av utskrifterna. Även om nyanser 
i vissa svar på det sättet kan gå förlorade var det utifrån 
det sätt på vilket intervjun var upplagd inte möjligt eller 
önskvärt att utföra analyserna genom att lyssna på banden. 

Uppläggningen av analysarbetet har i stort haft följande utformning, 
varvid varje grupp av deltagande personer behandlats var för sig: 

1. Genomläsning av samtliga intervjuer 

2. Genomgång av ca 1/3 av intervjuerna utifrån en bestämd fråga 
eller ett bestämt frågeområde varivd de innehållsliga aspekterna 
i svaren noterats. 

3. Bestämning och beskrivning av olika innehållskategorier. 

4. Kategoriseringar av samtliga intervjusvar. 

På grund av intervjumaterialets omfattning (ca 1200 s) har det, 
inte minst tidsmässigt, varit ett mödosamt arbete att bearbeta 
materialet. Detta har även återspeglat sig i det sätt på vilket 
tillförlitligheten i de gjorda kategoriseringarna prövats. 
Enär analyserna av föräldramaterialet utgjorde en startpunkt för 
bestämningen av skilda kategorier, vilka framledes användes vid 
genomgången av elev- och skolpersonalmaterialet, gjordes den be
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dömningen att en tillförlitMghetsprövning på enbart föräldra
rna terial et skulle vara tillfyllest. 

För hälften av föräldragruppen har två oberoende bedömare kate-
goriserat de 28 frågor eller frågeområden som finns redovisade 
i denna rapport. Den totala överensstämmelsen, uttryckt i 
procent, är 94% mellan de båda bedömarna. Om man särskiljer de 
frågor som är av kunskaps- resp uppfattnings- och föreställnings-
karaktär blir interbedömaröverensstämmelsen något skiljaktig. 
Som ka.n förväntas är överensstämmelsen betydligt h ögre för 
kunskapsfrågorna, 98%, medan den sjunker till 88% när det 
gäller frågor om uppfattningar och föreställningar. I bilaga 
V redovisas interbedömaröverensstämnelsen för varje fråga. 
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RESULTAT 

Resultatdelen är uppdelad i tre delar. I den första redovisas 
resultaten från föräldra-och elevintervjuerna. I den andra 
delen lärar- och syofunktionärsintervjuerna. I del III redovisas 
avslutningsvis resultaten från yrkestestet. Strukturen inom 
varje del följer i stort samma mönster som redovisats på sidan 
35-36. För att erhålla en bättre förståelse för de kategoriseringar 
som är gjorda illustreras vissa frågeområden med intervjucitat. 
För att täcka variationerna och spännvidden i de olika svar som 
getts skulle en mängd citat krävas. Det har dock bedömts som till
räckligt att för varje kategori enbart ange n ågot eller ett par 

exempel på intervjusvar. Dessa-har då icke valts för att illustrera 
något extremfall utan mera för att visa på vad som är generellt i svaren. 
Citaten redovisas dels i den löpande texten dels i bilaga VI. 

I Föräldrar och elever 

Kunskaper 

En första förutsättning för att kunna överväga vilka utbildnings
vägar som är lämpliga är att man besitter kunskap om tillgäng
liga alternativ. Med den komplicerade uppbyggnad som utbildnings
systemet kännetecknas av är det nödvändigt att känna till inne
hållet i liksom konsekvenser av att välja skilda alternativ 
och tillvalskurser på grundskolans högstadium samt olika linjer 
och grenar på gymnasieskolan. Frågan om kunskapsinnehav är i 
högsta grad att se i relation till förda resonemang om jämlikhet 
i betydelsen "lika chanser". Därmed är information om föräldrars 
och elevers kunskaper inför valsituationer också ytterst väsentlig 
vad gäller organisation och inriktning av skolans studie- och 
yrkesorientering. En anpassning av studie- och yrkesorienteringen 
till olikheter i föräldrars/elevers kunskapsnivå är ett måste 
om inte talet om kompensatorisk studie- och yrkesorientering skall 
vara "tomt prat". 

Intervjun med föräldrar har också inletts med ett antal frågor 
inriktade på att utröna befintliga kunskaper om skolan och dess 
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Studie- och yrkesorientering och kännedom om det egna barnets 
studie- och yrkesplaner. I detta sammanhang redovisas även för
äldrarnas uttryckta ambitioner avseende barnets yrkesval (se 
bil 1: fråga 1 a-d, 2 a-b,8). Även eleverna har tillställts 
vissa frågor av kunskapskaraktär. Dessa är b egränsade 
till frågor om studie- och yrkesorientering, om gym

nasieskolan samt om utbildningsvägar sett gentemot aktuella 
yrkesplaner (se bil II:delfrågor under fråga 1, 3, 4). 

En självklar utgångspunkt vid analysen är, som tidigare framgått, 
social klasstillhörighet. Finns det några märkbara skillnader 
mellan föräldrar/el ever från arbetarklass och föräldrar/elever 
från medelklass i kunskapshänseende, ambitioner och engagemang? 
Sett utifrån ett könsperspektiv är det här av intresse att se 
huruvida föräldraambitionerna för pojkar respektive för flickor 
är olika, om könsbundenhet i elevers studie- och yrkesplaner 
kan noteras samt om några skillnader ifråga om pojkars/flickors 
kunskaper om träffat linjeval föreligger. 

Vid analysen av de svar föräldrarna lämnat på ställda frågor av 
kunskapskaraktär framträder i stort att de flesta har relativt 
god kännedom om barnets faktiska val i grundskolan. På frågor 
som går utöver den direkta nusituationen är emellertid bilden 
splittrad. Detsamma gäller svar som rör barnets framtidsplaner. 
I det följande skall detta allmänna intryck närmare presenteras 
och vidareutvecklas. 

Merparten föräldrar känner till om barnet har allmän eller sär
skild kurs i matematik, engelska respektive i aktuell tillvals
kurs. Det finns emellertid några (7 av 30) som inte tycks 
veta vilka alternativ som barnet valt i grundskolan (tabell 6, 
bil II). Dessa föräldrar är inte hänförbara till någon viss 
social klass. Oftast säger man "rakt ut" att hur barnet valt 
är något man inte alls är informerad om medan det också finns 
exempel på hur man försöker besvara frågorna fastän man inte för
står frågeinnehållet: 
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Ex 1."Ja, det måtte jag inte veta. Vad hade hon valt för någonting? 
Jag kommer inte ihåg det" (ak, 23). 

Ex 2 . "I: Vet du i vilka ämnen NN har valt allmän eller särskild 
kUrs? 

F: Särskild kurs? Ja, han har ju den allmänna linjen. Det 
är ju det han kör. 

I: Vet du i vilka ämnen han har valt det då? 

F: Ja, språk det känner jag till, tyska och engelska. Nu kan 
jag inte svara på mer än dom vanliga ämnena. Det är väl 
matte och geografi och sådant där. 

I: Just det här att man väljer allmän eller särskild, det 
gör man ju inte i alla ämnen. 

F: Nej, det är väl språken, men dels för övrigt det kan 
jag inte korma på nu. 

I: Det är språk och matte. 

F: Ja, det ingcœ väl i dom vanliga ämnena. Det är väl inte 
något speciellt" (ak, 27), 

Vid det fortsatta frågandet om allmän/särskild kurs ("Vad innebär 
det att man läser allmän eller särskild kurs?") visar det sig 
att de flesta är medvetna om den allmänna innebörden häri. Samt
liga fem som kategori serats som "okunniga" tillhör dem som inte 
heller känt till h ur det egna barnet valt (tabell 1, bil 2). 
Det finns emellertid skillnader mellan svaren hos dem som känner 
till kursolikheterna. Medan vissa föräldrar i stort sett anger 
skillnader i termer av "lättare/svårare" för andra mer ingående 
resonemang om olikheter mellan allmän och särskild kurs. De som 
ej känner till vad valalternativen faktiskt står för uttrycker 
också detta i klartext: 

"Ja, jag vet inte jag. Jag har inte satt mig in i det där" 
(ak, 28). 

Den märkbara skillnaden i svaren hos dem som i sig vet innebörden 
av a/s kurs består som sagts ovan i hur svaren utvecklas. In
tressant att notera är att fyra av fem föräldrar tillhöriga övre 
medelklass relaterar svaret till kunskapsförvärv och förkovran. 
Ett korthugget svar (éx 1, bil VI) liksom ett kunskapsrelaterat 
svar (ex 2, bil VI) ges som exempel. 
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Redan när vi övergår till att fråga om vilken betydelse val av 
allmän/särskild kurs har för gymnasievalet visar det sig att 
relativt många föräldrar inte känner till detta (ca hälften, 
se tabell 2, bil II och ex 3, bil VI). Tendensen att kunskaps
bristen tilltar när sådant som berör efterföljande skolform 
efterfrågas kommer ännu tydligare till uttryck i svaren på 
frågan om gymnasieskolans uppbyggnad. Skillnaden mellan för
äldrar tillhöriga olika sociala klasser blir likaså mer fram
trädande. Medan elva av femton från arbetarklass tycks veta föga 
om gymnasieskolan är det fem av femton från medelklass som har 
ringa kunskaper (tabell 3, bil II).Ex 4 i bil VI illustrerar 
ett svar tämligen rikt på kunskaper medan ex 5 och 6 utgör 
dess motsats. 

Naturligt nog visar sig i stort sett samma svarsmönster uppträda 
på en uppföljande fråga om huruvida gymnasieskolans linjer går 
att grupperas samman på ett eller annat sätt (tabell 4, bil II). 
Vad vi framför allt velat få reda på är om grupperingen i två-
resp 3-åriga linjer är känd liksom om en indelning i praktiskt/ 
teoretiskt inriktade linjer görs. Givna exempel begränsas till 
ett från en förälder som betecknats som relativt väl informerad 
(ex 7, bil VI) och en som visat sig ha vaga kunskaper om gymnasie
skolans linjer (ex 8, bil VI). Noteras bör att även de s k 
"välinformerade" inte har särskilt djupgående kunskaper. 

Känner då föräldrarna till skolans studie- och yrkesorientering? 
Vet de överhuvudtaget vad syo är? Även om det i förväg antogs att 
de allra flesta visste vad skolans syo var och att en sådan verk
samhet fanns tillgänglig har det ställts en intervjufråga härom. 
Det visar sig emellertid att en stor andel av föräldrarna har föga 
insikt om syo. Särskilt märkbart är detta bland föräldrar från 
arbetarklass av vilka 2/3 inte känner till vad syo är (tabell, 5, 
bil II). 
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Ex 1. "I: Jag ska komma över till några frågor om syo. Vet du 
vad syo är? 

F: Ja, det är ju den här studie- och yrkesorienteringen som 
dom får i skolorna... Ja, dels har dom väl sina lektioner 
som dom pratar ganska allmänt på. Och nu vet jag att just 
i 8:an har dem tagit upp det här att om dom är svaga i 
något ämne ska dom tänka: Behöver jag det ämnet för det jag 
ska fortsätta med? Det är ju mycket dom ska göra. Dom kan 
naturligtvis försöka påverka dom att välja fel yrke, fel 
könsyrke" (1 mk, 9). 

Ex 2. "I: Till sist har jag några frågor om syo. Vet du vad syo är? 

F: Syo? Nej. 

I: Det står för studie- och yrkesorientering. Vet du vad 
en syokonsulent är för någonting? 

F: Nej, gosse det är någon jag aldrig har hört talas om. 

I: Yrkesvalslärare då? 

F: Joy det har man väl hört. Jag tror att det finns en 
sådan här. Är det NN? 

I: Ja. Har du haft kontakt med honom? 

F: Nej, jag vet bara att han har varit på V äg förvaltningen 
med några pojkar som inte har velat fortsätta ut 9:an" 
(ak, 25). 

I det tidigare har föräldrarnas kännedom om barnets val av allmän/ 
särskild kurs redovisats. För att ytterligare belysa föräldrarnas 
kunskaper om barnets valsituation har även deras insikter i vilka 
studie- och yrkesplaner barnet umgås med liksom kunskaper om 
vilka utbildningsvägar som är lämpliga att gå sett i relation 
till aktuella yrkesplaner efterfrågats. Det visar sig att för
äldrarna är bättre insatta i barnets yrkesplaner jämfört med 
studieplaner. Beträffande barnets tänkta utbildningsgång är 
det ungefär hälften som vet respektive ej vet något om de 
senare. Bland arbetarklassföräldrar är det 2/3 som inte känner 
till vilka studieplaner barnet har. Merparten (9 av 10) av 
dessa föräldrar vet inte heller vilka utbildningsvägar som är 
relevanta för de yrken barnet strävar efter. Medelklassföräldrarna 
tycks överlag vara betydligt mer insatta i barnets planer liksom 
i tillämpliga utbildningsgångar (tabell 7, 8, 9, bil II). 

I bil VI, ex 9-14 ges två kontrastexempel på intervjuutsagor som 
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dels rör studieplaner, dels yrkesplaner och dels utbildningsvägar 
relaterat till tänkta yrken. 

Om vi för ett ögonblick stannar upp och sammanfattande illustrerar 
det huvudintryck svaren på ställda kunskapsfrågor gett kan för
äldrarna delas upp i tre huvudgrupper utifrån vilken kunskaps-/ 
informationsnivå som är kännetecknande. Genom att utgå från fre
kvens av svar som klassificerats som har vetskap/har ej vetskap 
på de nio intervjufrågorna av kunskapskaraktär av de trettio 
föräldrarna har en sådan gruppering kunnat göras. Såsom kunskaps
rika har de föräldrar benämnts som har visat sig vara väl-
orienterade på minst 7 av 9 frågor. På motsvarande sätt har de 
föräldrar benämnts som har visat sig föga eller ingen kännedom 
på minst 7 av 9 frågor benämnts kunskapsfattiga. Kriterierna för 
att hamna bland de kunskapsrika resp bland de kunskapsfattiga 
är således tämligen stränga. Hälften av de intervjuade har sålunda 
kunnat placeras i endera av nämnda grupper. Den andra hälften 
av föräldrarna utgör följaktligen en grupp som befinner sig på 
en medelnivå. 

Förbundet med de kunskapsrika föräldrarna är att de kan karak
täriseras av en kunskapspotens på ett sätt som endast gäller för 
denna grupp. Dels besitter de väsentliga kunskaper som gör att 
ett rationellt och strategiskt studie- och yrkesval kan fattas. 
Dels visar de sig vara i kraft och förmåga och vilja att skaffa 
fram sådan information som behövs för att kunna väga olika alterna
tiv mot varandra. De kunskapsfattiga däremot kännetecknas i 
stället av kunskapsanemi. Dels har de stora kunskapsluckor och 
informationsbrister. Dels framstår de som föga inställda på att 
skaffa sig merinformation, inte minst beroende på att de varken 
vet hur de ska gå tillväga för att skaffa sig väsentliga kunskaper 
eller har någon klar uppfattning om vilken information det är 
de behöver. I tabellen nedan visas hur många av föräldrarna som 
förts till respektive kategori. 
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Tabell 3. Föräldrars kunskaper relaterat till socialklass. 

Soc. klass Kunskaps
rika 

Medel-
grupp 

Kunskaps
fattiga 

Antal 

ö m kl 5 - - 5 
1 m kl 4 6 - 10 
a kl 1 9 5 15 

Total t 10 15 5 30 

Noteras bör att samtliga föräldrar tillhöriga övre medelklass 
kännetecknas av kunskapsrikedom liksom att samtliga i gruppen 
kunskapsfattiga tillhör arbetarklass. Medelgruppen rekryteras 
dels ur lägre medelklass och dels ur arbetarklass. Endast en av 
arbetarklassföräldrarna kan sägas vara rik i kunskapshän
seende. 

Elevernas kunskaper belyses med en. omfattande fråga 
avseende kännedomen om gymnasieskolan i allmänhet samt deras 
kunskaper om den linje de valt och kommit in på. En grundläggande 
tanke vid frågekonstruktionen var att om eleverna valt yrkes
inriktade linjer så skulle de också ombes att redovisa kun
skaper om en teoretiskt inriktad linje och vice versa. Det är 
också detta som har blivit en slags vattendelare i klassifika-
tionen. De kunskapsrika har inte bara visat sig äga god känne
dom om den "egna" linjen utan också om andra. De kriterier 
som bildat utgångspunkten förKlassifikationen är för såväl 
"egen" som "kontrast"-!inje följande: ämnen, tidsrelation 
mellan ämnen, tillvalsämnen, grenar och varianter, intagnings
poäng, samt praktik. Utifrån dessa tolv kriterier har de elever 
som nöjaktigt nått upp till 9 eller fler klassificerats som 
kunskapsrika, 5-8 betraktas som en medel grupp medan de som hamnat 
i intervall et 0-4 i detta sammanhang ses som kunskapsfattiga. 
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Tabell 4. Elevkunskaper òm gymnasieskolan relaterat till social
klasstillhörighet. 

Soc. klass Kunskaps
rika 

Medel-
grupp 

Kunskaps
fattiga 

Antal 

ö m kl 5 - - 5 
1 m kl 5 4 1 10 
a kl 2 7 4 13 

Totalt 12 11 5 28 

Som framgår av tabellerna och 3 och 4 är överensstämmelsen mellan 
elever och föräldrar mycket stor. Detta gäller också om data 
analyseras på individnivå. Åtta av barnen till de tio kunskaps
rika föräldrarna har t ex också klassificerats som kunskapsrika 
(se figuri, bil.III). Två.kontrastexempel ges här som exempel 
på intervjusvar. Båda exemplen har föregåtts av en diskussion 
om vad man helst vill läsa. Flickan i ex 1 ville först gå på vård-
Hnjfn men efter att ha diskuterat med sina föräldrar bestämt 
sig för att gå samhällsvetenskaplig linje. Flickan i exempel 
2 har bara haft en enda utbildning i tankarna, nämligen frisör
linjen (som hon inte kommit in på). Något annat har hon aldrig 
reflekterat över, trots att hon valt Dk-linjen i andra hand. 

Ex 1. "I: Vad vet du om vårdlinjen? 

E: Ja, att man läser olika ämnen som engelska, svenska biologi 
och allting sådant där på hösten och så sedan på våren då 
läser man engelska och svenska och så praktiserar man 3 
dagar i veckan och helger och sådant där. 

I: Vad är det fler för ämnen? 

E: Mycket handlar ju om sjukvård, patologi, psykologi och 
barnkunskap. 

I: Vad vet du om samhällsvetenskaplig? 

E: Jag vet att man måste plugga hårt för att få bra betyg. 

I: Finns det någon praktik på samhällsvetenskaplig? 

E: Nej, ja, det finns väl yo-veckan tror jag men det är ju 
så lite. 
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I: Vad vet du mer om den här linjen? 

E: Ja, jag vet att det är språk och jag vet att det är mycket 
samhällskunskap, som jag tycker är roligt och historia och 
religion. Det är det mesta av sådana ämnen som man kan få 
på gymnasiet. Och så är det lite matte, ganska mycket matte 
första året. Och i tvåan och i trean så kan man välja este
tisk variant och social variant tror jag det heter. Det 
är teckning och drama och teater och social... det var 
socialkunskap tror jag" (ö mk, 2). 

Ex 2. "I: Vad vet du om Dk-linjen? 

E: Ja, jag vet egentligen ingenting. 

I: Någonting måste du väl veta? Vilka ämnen läser man? 
Hur länge läser ma n ? 

E: Ja, det vet jag inte så mycket om. Man utbildas som 
kentorist eller så affärsbiträde. Det är mycket maskin-
skivning. 

I: Känner du till någonting om de här teoretiska linjerna, 

samhällsvetenskaplig, naturvetenskaplig eller någon 
annan? 

E: Det enda jag vet är att det är skit jobbigt. Jag skulle 
aldrig orka med" (ak, 23). 

Studie- och yrkesval_samt erfarenheternaskolans syoverksamhet 

I syfte att belysa orsakerna till gjorda studie- och yrkesval 
har frågor rörande förekomsten av och innehållet i gemensamma dis
kussioner mellan föräldrar och barn ställts. Här redovisas också 
svaren på en fråga avseende föräldrarnas inställning till 
valet av studieväg. Avslutningsvis redovisas förekomsten av de 
kontakter som föräldrar respektive elver haft med skolan och 
dess syo. 

Föräldrar 

Allmänt kan konstateras att merparten av föräldrarna haft dis
kussioner med sina barn angående deras studieval. (Elevernas 
faktiska val redovisas i tabell 15 och 16, bil II) «18 föräldrar 
uppger att diskussioner förekommit. Hälften av föräldrarna uppger 
sig ha diskuterat yrkesvalet. Skillnaderna mellan olika sociala 
klasser är tydliga. Av de 15 medelklassföräldrarna är det enbart 
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2 som uppger att de inte diskuterat studievalet medan motsvarande 
^ntal för de 15 föräldrar som tillhör arbetarklassen är 10. Ge
mensamma diskussioner om yrkesvalet tycks ha förekommit i 10 
medelklassfamiljer men i enbart 4 arbetarklassfamiljer (se 
vidare tabell 11 och 13, bil 2). De flesta föräldrar uppger sig 
vara nöjda med sina barns studieval. Fyra föräldrar uttrycker 
dock sitt missnöje och relaterar detta till att man hellre sett 
att barnet valt särskild i stället för allmän kurs (se tabell 12, 
bil 2). 

"Det är klart att bättre hade det vät varit om han hade orkat med 
och hade tyckt cm den där särskilda kursen, men jag tycker det är 
bara att acceptera det när han inte orkar" (ak, 21). 

Vad är det då som tas upp till diskussion i samtalen mellan för
äldrar/barn vad gäller studie- och yrkesval? En analys av utsagor 
härom har gjorts. Svaren som rör innehållet i samtalen om barnets 
studieval kan grupperas samman i två huvudkategorier där den 

ena kategorin omfattar uppfattningar om studievalet som en 
strategi eller taktik för att hålla så många vägar öppna så 
länge som möjligt. Den andra kategorin utgår från att se 
studievalet som ett individens fria val, ett val som ses 
som betingat till individuella intressen och förutsättningar. 
Medan man inom den första huvudgruppen utgår från hur utbild
ningssystemet som sådant är konstruerat och såtillvida anlägger 
ett systemperspektiv är det inom den andra huvudgruppen ett 
individpersppktiv som dominerar. Den strategi fokuserade upp
fattningen inrymmer två varianter såtillvida att vissa begränsar 
sina resonemang till taktiskt gjorda val inom grundskolan medan 
andra också relaterar resonemangen till bästa strategier inför 
gymnasieskolan. Bland föräldrar med personfokuserade uppfattningar 
finns dels de som direkt utgår från barnets intresse och/eller 
förutsättningar dels de som utgår från valet som barnets egna 
fria val, vilket föräldrarna ej har/ej bör ha något med att 
göra. I grunden är det knappast någon skillnad mellan dessa 
varianter men i intervjumaterialet har de olika framträdelseformer 
varför de redovisas åtskilda. Inom denna senaste variant kan 
också ett antal (9) föras, vilka tidigare uppgett att de över
huvudtaget inte har diskuterat studievalet med sina barn (jfr s 45 ). 
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Tabell 5. F öräldrars uppfattning om vad som ligger till grund 
för valet av alternativkurser. 

Kategorier ö m kl 1 m kl a kl Antal 

Strategifokuserade 
- inom grundskolan 1 4 5 
- inför gymnasieskolan 4 6 - 10 (17) 
Personfokuserade 
- intressen/förutsättn 1 1 1 3 
- elevens fria val 2 8 10 (11) 

Totaltx) 5 10 13 28 

x) (Föräldrarna till två av barnen uppger sig ej ha diskuterat studie
valet med barnen och uttalar sig heller inte om skälen härtill på 
ett sätt som möjliggör en kategori sering av svaren). 

Intressant att uppmärksamma är att merparten tillhöriga medelklass 

(11 av 15) är hänförbara till de med strategi fokuserade uppfatt
ningar medan merparten från arbetarklass (9 av 13) tillhör 
gruppen personfokuserade. Noteras bör också att de från arbetar
klass som inordnats inom den första huvudkategorin alla be
gränsar resonemangen till val inom grundskolan. 

I det följande ges exempel på utsagor från föräldrar som in
ordnats under förekommande kategorier. Först två exempel på 
utsagor som återspeglar ett strategiskt tänkande. I ex 1 är 
resonemanget begränsat till valen inom grundskolan medan re
sonemanget i ex 2 också relateras till val inom gymnasieskolan. 

Ex 1. . t1F: Det är ju bättre att ha bra betyg i allmän än dåligt 
i särskild. Sedan är det ju bättre för NN också, Han 
hänger ju med och fattar vad han gör" (ak, 21). 

Ex 2 , "F: Ja, det gäller väl egentligen just att gardera sig, för 
att kunna komma in på en teknisk eller naturvetenskaplig 
linje• Men eftersom tiden har gått så har han ju själv 
upptäckt, och vi också, att det kommer att bli för jobbigt 
med en treårig teknisk eller naturvetenskaplig. Han klarar 
det inte• Som nu i julas hade han en tvåa i m atte• Han 
har svårt med enkel matte, han har lätt are för svårare matte• 
Tyskan var väl mycket beroende på en kompis s om också är 
tekniskt intresserad och hans pappa är in genjör och han 
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sa att det är mycket teknisk litteratur som står på tyska. 
Därför valde han tyska och i 7:an gick det bra, i 8:an var 
det jättebesvärligt för då började dom med grammatiken. 
Så att då ringde jag NN och så sa han att då tar vi bort 
den omedelbart" (1 mk, 9). 

Två exempel som illustrerar en personfokuserad uppfattning ges 
också. I ex 1 visas hur utgångspunkt tas i elevens intressen 
och förutsättningar. Ex 2 tycks baseras på en uppfattning om 
studievalet som elevens egna och fria val. 

Ex 1."I: Har ni diskuterat dom här valen och omvalen tillsammans? 

F: Ja t vi har väl bara utgått från dam förutsättningar hon 
har, det hon har varit intresserad av. Vi har aldrig tänkt 
längre fram på någon yrkesinriktning överhuvudtaget utan 
bara det hon var intresserad av. Och det är väl likaså nu, 
vi får troligen ge upp, att hon får sluta med tyskan för 
det verkar inte finnas något intresse. Det verkar ju som 
alla går över och väljer ekonomi i stället. Och det vet jag 
ganska litet om vad det innebär, för det är ju ett ämne som 
inte fanns när man själv gick i skolan. Det får vi väl ta 
reda på" (ö mk, 1). 

Ex 2. "I: Innan NN gjorde det här valet, diskuterade ni det till
sammans ? 

F: Ja, det gjorde vi, men han fick ju bestämma själv hur 
han ville göra. Det blev för jobbigt för honom att ha 
särskild kurs. Han är inte så intresserad av det överhuvud
taget. Det är nog jobbigt nog med allmän tycker jag. 

I: Vad pratade ni om då, vad diskuterade ni om innan han 
valde? 

F: Jag sa mest att han fick göra som han ville. Han fick 
bestämma själv" (ak, 30). 

Utifrån frågor om vad som diskuterats mellan föräldrar och barn 
vad gäller framtida yrkesplaner redovisas här innehållet i deras 
samtal. Två kvalitativt åtskilda uppfattningar har därvid kunnat 
åtskiljas. I den ena, vilken benämnes "egenskapsbaserad", har 
utgångspunkten i resonemangen varit antingen individen och de 
intressen och personliga förutsättningar som denne har eller 
ett specifikt yrke med de skilda karaktäristika som utmärker 
detta. I den andra huvudkategorin, den "arbetsmarknadsanpassade", 
tas utgångspunkten i de villkor, som gäller på arbetsmarknaden. 
Tillgången på arbete och möjligheterna att få en fast och trygg 
anställning har varit huvudargumenten då olika yrken diskuterats. 
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Tabell 6. Föräldrarnas uppfattning om yrkesvalet uttryckta i sam
tal mellan barn och föräldrar. 

Egenskapsbaserade 
Individ Yrke 

Arbetsmarknadsan-
passade 

Antal 

ö m kl 4 1 5 
1 m kl 5 2 2 9 
a kl 4 2 3 9 

Totalt*^ 13 4 6 23 

x) 7 av föräldrarna uppger sig ej ha diskuterat yrkesvalet med 
barnen och uttalar sig heller inte om skälen härtill på ett sätt 
som möjliggör en kategori sering av svaren. Samtliga utom en till
hör arbetarklass. 

En intressant iakttagelse som kan göras utifrån samtalen gäller 
flickornas yrkesplaner som klart domineras av ett enda område 
nämligen vårdsektorn. För många verkar det vara det enda tänk
bara alternativet och ett som dessutom också starkt understöds 
av föräldrarna. Här finns ingen skillnad med avseende på social 
klasstillhörighet. 

Den kategori i vilken merparten av föräldrarnas uppfattningar 
om yrkesvalet kan inordnas är den egenskapsbaserade. Nedan 
följer två exempel på sådana. Det första tar sin utgångspunkt 
i individen och det andra utgår från karaktäristika i yrket. 
Ett tredje exempel illustrerar innehållet i den kategori som 
benämnts arbetsmarknadsanpassad. 

Ex 1. "Han får väl bli vad han vill. Det lägger jag mig inte i 
Huvudsaken att han trivs. Jobbar han med något som han inte 
trivs med och är intresserad av måste han ju fortsätta 
läsa tills han får något som han trivs med" (ak, 17). 

Ex 2. "Vad vi har pratat om? Förskollärare det har väl varit för 
att hon kanske gillar barn. Sedan är det väl rätt bra 
arbetstider kan man väl säga. Som det är idag är det ju 
lång fritid men det vet man ju inte hur det är i framtiden. 
Det är ju inte säkert att det här sommaruppehållet finns i 
framtiden. Det är ju bra nu men det är ju möjligt att det 
blir 5-6 veekor för alla även för lärare" (1 mk, 7). 
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Ex 3. "I: Har ni diskuterat yrkesplaner tillsammans? 

F: Det är klart, meny-i har -inte gått in på. det så hemskt 
mycket än. 

I: Vad har ni diskuterat då? 

F: Ja, yrkesplaner. Det är väl fråga om hur arbetsläget ser 
ut och vad dom ska försöka få. Dom måste ju framför allt för
söka få ett yrke där det finns jobb sedan. Så som nuläget 
är, är det väl kanske inte så stor idé att läsa och kanske 
dra på sig en massa studieskulder och sedan när man är 
färdig får man inget jobb heller. Man får försöka hitta 
på någonting där det finns avsättning för arbetskraften" 
(ak, 21). 

Föräldrarnas kontakter med skolans syo kan sägas vara ytterst 
sparsamma. 20 föräldrar uppger att de inte haft någon kontakt 
med syofunktionäf-en. De övriga sex har enbart tagit del av syo-
funktionärens kollektiva information i samband med föräldramöten 
(se tabell 14, bil II). Noteras i detta sammanhang bör emellertid 
att nästan alla uppger att familjen i samband med föräldramöten 
haft kontakt med skolan. Man har dock inte kunnat uppge huru
vida syofunktionären medverkat vid dessa tillfällen eller ej. 
Av de 10 föräldrar som uppger att de haft kontakt med syofunk
tionären är fyra positivt inställda medan de andra har en täm
ligen kritisk inställning till den information man fått ta del 
av. I huvudsak går kritiken ut på att informationen är alltför 
knapphändig och generell till sin natur. Ett exempel må belysa 
detta. 

"I: Vad tycker du att den träffen gav dig då? 

F: Nja, det var dåligt. 

I: Vad var det du saknade? 

F: Ja, verklig information. Det flyter ovanpå alltihopa. Dom har en 
diabild långt borta men nan ser knappt vad det år. Jag såg då 
ingen text i alla fall. 

I: Du sa verklig information, vad menade du med det? 

F: Ja, inte så stor samling, mindre grupper, där man för det första 
ser bilden och för det andra att man får en stencil av den 
diabilden. Det är en massa grejer som bara far förbi mina 
ögon och öron och när jag kommer hem minn s jag knappt ingen
ting. Så är det med all information som finns, även i skolan 
och när man har kurser och allt möjligt. Det är så lättsamt 
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att ta fram den där over-headapparaten och visa diabilder. 
Då ska man ha en stencil framför sig som man kan sitta och 
titta på den där och för min del såg jag ingen text. Jag 
vet inte hur många vi var där men det var ju bade A- och B-
skolan så det var en massa föräldrar" (1 mk, 7). 

De 20 föräldrar som uppger sig inte ha haft kontakt med 
syofunktionären direkt har ändå framfört en hel del kritiska 
synpunkter på den information som skolan lämnat. Ex 15-17 
i bil VI illustrerar några uppfattningar. 

Elever 

Elevernas faktiskt gjorda val inom grundskolan och till gymnasie
skolan framgår av tabellerna 15 och 16 i bil II.Även om eleverna 
i denna studie är få så återkommer samma mönster som påvisats 
gälla för en betydligt större elevgrupp (Asemar, 1985 a och b). 
Arbetarklasselever väljer i större utsträckning allmän kurs i 
grundskolan och yrkesinriktade linjer på gymnasieskolan medan 
medelklasseleverna väljer särskild kurs och 3-4-åriga teore
tiska linjer. 

Eleverna har direkt uppmanats att ange orsaker till valet av 
alternativkurser. Liksom bland föräldrarna utkristalliseras 
strategi- och personfokuserade uppfattningar mycket klart. 
På grund av frågans karaktär samt att den är direkt ställd till 
eleven framträder inte underkategorin "elevens fria val" i 
elevmaterialet. På en direkt fråga härom säger dock alla med 
undantag av 7 medelklasselever att man valt själv, fått göra 
som man vill etc. 
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Tabell 7. Elevernas uppfattning om vad som ligger till grund för 
valet av alternativkurser. 

Kategorier ö m kl 1 m kl a kl Antal 

Strategifokuserade 
- inom grundskolan 
- inför gymnasieskolan 

1 
3 5 

7 
1 

8 
9 

Personfokuserade 
- intressen/förutsättn 1 5 5 11 

Totalt 5 10 13 28 

Då innehållet i elevernas svar är av samma karaktär som föräldrar
nas ges här inga exempel på intervjusvar. Elevernas resonemang 
domineras av strategifokuserade uppfattningar. Liksom bland för
äldrar (se tabell 5) begränsar arbetarklasseleverna sitt reso
nemang till att gälla inom grundskolan medan medelklasseleverna 
sätter det i relation till gymnasieskolevalen. Analysen på indi
vidnivå visar att det framför allt är den medelklassbaserade upp
fattningen, att valet är strategiskt betingat inför gymnasie
skolan, som är konstant mellan föräldrar och barn (se fig 2, 
bil III). 

Elevernas svar på frågan om vilka yrkesplaner de har ger ett 
allmänt intryck av stor osäkerhet. 9 elever säger sig inte ha 
någon som helst aning om vad de ska bli och de övriga ger också 
uttryck för att det här med yrkesval, det har man inte funderat 
speciellt mycket på. Flickorna utgör i viss mån ett undantag i det 
att många bestämt uttrycker önskemål om att arbeta inom vård
sektorn som sjuksköterska, barnmorska etc. När orsakerna till 
gjorda yrkesval efterfrågades gavs tämligen stereotypa svar 
där samtliga elever med undantag av fem, enbart talar om hur 
intressant och kul olika saker och ting verkar vara. Av de fem 
talar fyra om arbetsmarknadsläget medan en talar om vad han 
personligen passar till. Som framgår av beskrivningen återkommer 
samma typ av uppfattningar som hos föräldrarna. Medan föräldrarna 
i högre utsträckning relaterar sin egenskapsbaserade uppfattning 
till individen så relaterar eleverna den till yrket. På grund av 
relativt stort svarsbortfall görs ingen analys på individnivå. 
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Tabell 8. Elevernas uppfattning om orsaken till gjort yrkesval. 

Uppfattning ö m kl 1 m kl a kl Antal 

Egenskapsbaserad 
- Individ 1 1 
- Yrke 4 5 5 14 
Arbetsmarknadsanpassad 3 1 4 
Inga yrkesplaner 1 2 6 9 

Totalt 5 10 13 29 

Nedan följer två exempel på intervjusvar, där det första illu
strerar en egenskapsbaserad och det andra en arbetsmarknadsanpassad 
uppfattning. 

Ex 1. "I: Har du bestämt dig fM" att inrikta dig åt vårdhållet? 

E: Ja, det har jag gjort. 

I: Har du några konkreta yrkesplaner? 

E: Om jag vill bli något speciellt? Nej, helst inte på lång
vård för det är så jobbigt men inom akuten skulle det vara 
kul. Antingen undersköterska eller sjuksköterska. Man kan 
ju börja med undersköterska så får man se sedan. 

I: Nu har du ju inte konrnit in på vårdlinjen utan på social. 
Vad ska du göra efter den? 

E: Efter jag har gått 2 år på social då ska jag försöka 
söka in på vårdlinjen. Jag ger mig inte, jag ska in. Annars 
så, ja, i så fall får man väl försöka få något jobb. Kanske 
kan man praktisera så man får några poäng och får högre 
och kan komma in" (ak, 29). 

Ex 2. "I: Varför har du bestämt dig för affärsjobb? 

E: Det behövs ju så många av dom. Jag tror man har stor 
chans att få jobb" (1 mk, 14). 



58 

Till skillnad från föräldrarna har samtliga elever på ett eller 
annat sätt haft kontakt med syon. Detta har dels skett inom 
ramen for s k kollektiv information dels genom personliga samtal. 
Rutinerna på de båda skolorna är att samtliga elever kallas 
för ett personligt samtal med syofunktionären inför valet till 
gymnasieskolan. 

På en fråga om vad syon innebär för den enskilde eleven svarar 
10 elever i värderande termer. 7 av eleverna ser positivt på syon 
medan tre av dem intar ett mer kritiskt förhållningssätt. Det 
är framför allt övre medelklasselever som uttrycker sig i 
positiva ordalag. 8 av eleverna relaterar syon till vad den 
har innehållit (pryo och information inför linjevalet) medan 10 
elever, av vilka 7 tillhör arbetarklass, inte har någon upp
fattning (se tabell 17, bil II). De tio elever som inte uttrycker 
någon uppfattning verkar att ha haft lite kontakt med syon eller 
att de kontakter de haft har satt ytterst grunda spår i deras 
medvetande om vad syo är. Begreppet syo är för många främmande 
och det är inte förrän man talar om yrkesvalsläraren som eleverna 
förstår vad det handlar om (ex 18-19, bil VI). 

Svaren på frågan om eleverna avsett sig ha fått den syo de be
höver är intressanta såtillvida att den visar att syon varit 
meningsfull för enbart 12 elever (tab 18, bil II). Dessa menar 
att de fått värdefull hjälp av syon samtidigt som de uttryckt 
ett behov av densamma (ex 20, bil VI). De elever som inte 
ansett sig ha fått den syo de behöver menar att den skulle 
vara mer omfattande. Framför allt avses då pryon (ex 21, bil VI). 
Slutligen har sex elever svarat att man fått den syo man behövt 
men samtidigt har de uttryckt att de egentligen inte haft 
något behov av syo. De fyra medelklasseleverna menar att 
hemmet och föräldrarna har större betydelse medan eleven 
från arbetarklass säger att det är så självklart vad han ska 
läsa och att syon varken gjort till eller ifrån (ex 22, bil VI). 

En sista fråga som ställdes till eleverna avseende syon avsåg 
att belysa hur eleverna helst vill att syon skall vara. Endast 
nio elever hade förslag på konkreta åtgärder. 6 av dessa före
slog en utökad pryo och 3 elever talade om att schemalägga 
studie- och yrkesorientering. De övriga eleverna hade samtliga 
den åsikten att "det är bra som det är". 



Ambitioner avseende yrkesval 

Föräldrar 

Föräldrarnas ambitioner för sina barn avseende val av yrke har 
dels belysts med en direkt fråga om vad man helst önskat att 
barnet skall ägna sig åt dels med en fråga om de kunnat tänka 
sig att barnet skulle välja något av föräldrarnas yrke. I några 
intervjuer har svar enbart erhållits på en av dessa frågor. 
Oberoende av vilken av frågorna som besvarats har dock för
äldrarnas ambitionsnivå kunnat bestämmas i termer av hög, mellan, 
respektive låg. Allmänt har den iakttagelsen gjorts att samtliga 
föräldrar "siktar högre" eller åtminstone lika högt när ut
gångspunkten tagits i deras eget yrke. Detta gäller även de 8 
arbetarklassföräldrar vilka har förhållandevis låga aspirationer 
avseende barnens yrkesval (se tabell 19, bil 2). Samtliga dessa 
uttrycker en önskan om att barnen ska få det bättre än de 
själva har. Ett typiskt exempel från en arbetarklassförälder ges 
nedan: 

"I: Vad skulle du vilja att han blev? 

F: Ja, det är svårt att säga idag. Arbetsmarknaden är ju så hit 
och dit så man vet inte. Alltså bland dom säkraste yrken idag 
är väl att bli elektriker eller någonting sådant där. Det är 
ju ett specialyrke. 

I: Skulle du vilja att han valde samma yrke som dig? 

F: Nja, det vet jag inte. Det är för mycket stillasittande. 

I: Du tror inte han skulle trivas med det? 

F: Nej, jag tror inte det. För det andra är det inte hälsosamt 
heller att sitta hela dagarna. Nej, men däremot att han vart 
någonting inom elektroniken. Då kan han ha fast anställning 
idag utan att behöva vara rädd att bli utan sysselsättning. 
Det är efterfrågan på det området" (ak, 27). 

Följande citat som föregåtts av ett resignerat uttalande om att 
barnet via en AMU-kurs skulle kunna få ett praktiskt yrke ut
trycker ändå en stark förhoppning om att barnet ska få någonting 
bättre än föräldrarna. 
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"I: Skulle du vilja att han valde samma yrke som sin pappa eller 
dig t ex? 

F: Nej, det skulle jag inte. 

I: Varför inte det? 

F: Nej, nej, det tycker jag inte. 

I: Varför inte? 

F: Nej, men herregud pappa är långtradarchaufför och det är väl 
inget yrke som är någonting som man kan önska att dom ska få. 
Och det tror jag inte han gör heller. Så det tycker jag inte. 

I: Ditt yrke då? (kioskbiträde) 

F: Nej, det är ingenting heller, men det är klart att det är 
huvudsaken att man trivs" (ak, 30). 

Kontrasterna gentemot medelklassens uttalade önskningar för sina 
barn är slående. Ambitionerna hos arbetarklassföräldrarna ligger 
i allmänhet på en lägre vertikal nivå. Valet av ett specifikt yrke, 
det horisontella valet, är det viktiga. Hos medelklassen blir 
det horisontella valet av underordnad betydelse medan det verti
kala valet, som för dessa ligger på en hög nivå, är det viktigaste. 
Så här uttrycker sig t ex en förälder vars ambitioner ligger 
på en hög vertikal nivå och där det specifika yrkesvalet fram
ställs som mindre betydelsefullt. 

"I: Vad skulle du helst vilja att han blev för någonting? 

F: Ja, det vet jag inte cm jag kan säga någonting speciellt. 
Det tycker jag är svårt, men vi är väl inriktade på intellektuella 
yrken i alla fall och vill gärna att dom läser vidare vid uni
versitetet. Men vad som sedan ska läsas det seplar inte mig 
någon roll utan man hoppas ju att dom medan dom går i gymnasiet 
kommer underfund med någonting som dom är intresserade av för 
det är ju det som är det viktiga tycker jag, att dom hittar på 
någonting som dom tycker är roligt att hålla på med. 

I: Vad tycker du om att han eventuellt väljer samma yrke som du? 

F: Jat jag tycker det är ett bra yrke. Det tycker jag visst 
det, bara man inte går omkring och tror att man ska tjäna en 
massa pengar för det gör man ju inte. Då får man välja andra vägar 
i dagens Sverige. Men om man vill ha ett intressant jobb och 
känna att man gör nytta och så, då tycker jag att det är bra. 
Och dessutom har man ju mycket större möjligheter nu att få en 
reglerad arbetstid. Det gick ju inte när vi började. Det finns 
ju hemskt mycket av olika grenar inom läkaryrket och alla kan 
nog säkert hitta något som passar dom, både teoretiska och prak
tiska. Det är väldigt specialiserat och väldigt vittomfattande 
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så det skutte jag -inte atts ha någonting emot" (ö mk, 4). 

Bland föräldrarna finns också en grupp (5 st) som tar avstånd 
från skilda former av nivåtänkande och i stället framhäver be
tydelsen av att i första hand erhålla ett arbete och om möjligt 
ett sådant som man trivs med. 

"I: Vad skutte du hetst vitja att hon btev? 

F: Nja, det vet jag inte. I dagens täge är det ju så svårt 
att bestärrma någonting. Det är ju inte bara att ta dom här 
yrkena scm förr i tiden var statusyrken, utan man får väl 
se hur arbetsmarknaden... Man måste vät rätta sig efter den. 
Vad finns det för möjtigheter att få jobb? Det är ju ingen 
idé att bti aivitingenjör och vara ute och dela ut tidningar, 
som det har hänt, utan man får väl anpassa utbildningen 
efter arbetsmarknaden. Och det är väl där som jag tycker 
att skolan och den rådgivande delen i skolan ligger lite 
efter. Dem är inte anpassad till arbetsmarknaden. Jag kräver 
inte att dom ska vara det heller därför att arbetsmarkanden 
är ju så föränderlig, men det är viktigt att skolan är 
det och hålls lite framförhållning tycker jag så att man har 
rätt kvotering på utbildningslinjerna" (1 mk, 13). 

Föräldrarnas aspirationsnivå avseende barnens yrkesval framgår 
av tabell 19, bil 2 . I tabell 20, bil 2, har aspirationsnivåerna 
även relaterats till barnets kön. Intressant att notera är att 
de föräldrar som har låga ambitioner för sina barn samtliga till
hör arbetarklassen. Sex av barnen är pojkar och två flickor. 

Analysen av föräldrarnas aspirationer relaterat till barnens 
betygsnivå framgår av tabell 9. Var återfinns t ex de elever som 
har höga betyg? Vilken ambitionsnivå har föräldrarna till barn 
med låga betyg? 



Tabell 9. Föräldraambitioner avseende barnens yrkesval relaterade 
till betygsnivå. 

Betygsnivå Hög Mellan 
Ambitionsnivå 

Låg Ej nivå-
tänkande 

Antal 

Hög 4 2 1 7 
Medel 4 5 3 4 16 
Låg 2 5 7 

Total t 10 7 8 5 30 

Intressant nog kan konstateras att det inom gruppen med höga ambi
tioner återfinns två elever med låga betyg. Båda dessa tillhör 
medelklassen. Trots att dessa elever har mycket låga betyg har 
deras föräldrar stora ambitioner för barnen såväl avseende 
studier som val av yrke. Så här uttrycker sig en av föräldrarna 
till en pojke med medelbetyget 2,2. (Citatet har föregåtts av 
en lång utläggning om pojkens intresse för tekniska frågor). 

"I: Civilingenjör, varför tror du att han vill bli det? 

F: Det är liksom något som vi har sagt att han ska gå då någon 
teknisk linje och sedan söka in ytt erligare och då blir han 
civilingenjör. Han vet kanske egentligen inte vad det innebår 
heller. Det där är väl bara något som vi har tagit exempel på 
att den och den har gått dom och dom linjerna och han är..." 
(Ö mk, 5). 

I gruppen föräldrar med ambitioner på en mellannivå återfinns 
två elever med höga betyg. En från lägre medelklass, en från 
arbetarklass. Här citeras föräldern från arbetarklass. Pappan 
är väl medveten om sonens goda studieförutsättningar men säger 
sig för egen del vara nöjd om sonen får ett yrke som garanterar 
honom en fast anställning. Sonens planer på att bli advokat 
kommenteras som följer: 

"F: Nej, rakt diskutera det... jag har bara frågat varför han 
skulle bli advokat och då tyckte han att det hördes bra och 
då skulle han bli det. 

I: Ni har inte pratat mer om det? 

F: Nej, det är bara det jag säger att jag tror han har svårt för 
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för att komna sig dit genom att det finns ju ingen som kan stötta 
upp honom oah hjälpa honom så att han kan komna dit. 

I: Vad skutte han behöva för stöd och hjälp hemifrån? 

F: Ja, vi säger om färäldern är en lärare eller civilingenjör 
eller någonting som vet hur psalmerna gccr och hur han ska välja 
så kan du ju komna fram på mycket lättare väg. För om du tar 
naturvetenskaplig så är det en hård linje, tar du samhällsveten
skaplig så kan du ju få ett skapligt betyg där, samma person 
om jag säger så, medan på naturvetenskaplig kanske han bara 
får treor där. Då när dom söker vidare så blir ju den där som 
har gått naturvetenskaplig ratad, medan han som har gått sam-
hällsvetenskaplig han Sker med. Och i själva verket är ju den 
där som har gått naturvetenskaplig bättre än den som har gått 
samhällsvetenskaplig" (ak, 22). 

De föräldrar som har låga ambitioner för sina barn tillhör samt
liga arbetarklass. I denna grupp dominerar en låg betygsnivå 
men här finns även elever med medelgoda betyg. Följande citat 
har föregåtts av en diskussion utifrån sonens planer att välja 
2- eller 4-årig teknisk linje där båda föräldrarna uttryckt sina 
farhågor om att 4-årig linje blir för arbetsam. 

"I: Skulle du vilja att han valde samma yrke som någon a v er två? 

F: Nja, nog borde han ju få komma lite bättre om det är så att 
han har lust att fortsätta att läsa. Nej, men det är klart att 
dom måste ju ha någon utbildning för att få något arbete nu. 
Det går inte att tänka sig att bara komma ut utan man måste 
försöka få utbildning för då har dom mer möjligheter att få 
något jobb. Det är ju så svårt om det så man vet ju inte alls 
hur det går för det. Det är ju det där tekniska så om han inte 
direkt får något som att sitta på något kontor då tar han väl 
praktiskt jobb och liksom arbetar, verkstadsjobb" (ak, 24, medel
betyg 3,5). 

Elever 

Elevernas aspirationsnivå verkar genomgående ligga på en något 
lägre nivå än föräldrarnas. Av de 18 elever som uttalat pre
ferenser för ett visst yrke är det 6 som har en hög ambitions
nivå (samtliga medelklasselever), 4 ligger på en medelnivå och 8 
elever, varav 7 tillhör arbetarklass, har en låg aspirationsnivå 
(se tabell 21,bil II). Relationen mellan föräldrarnas och barnens 
aspirationsnivå framgår av fig 3,bil III.Nedan följer ett resone
mang, som tämligen väl illustrerar differensen mellan föräldrar 
och barn, även om aspirationerna i sig ligger inom en och samma 
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nivå. 

"I: Du sa tidigare att dina föräldrar tyckte att du skulle 
tänka på tandläkaryrket. Nu verkar det som du övergett den 
tanken. 

E: Därför att jag orkar inte. Det är så lång yrkesutbildning och 
även om jag har hört dom som går tandläkarutbildning nu dom 
tycker inte att det är speciellt svårt eller att det är 
speciellt jobbigt eller så. Det är så lång utbildning så 
man är en så där 25-30 innan man är färdig. Det tycker jag blir 
för mycket. 

I: Och nu vill du bli lärare? 

E: Jag tror det är bäst för det ser lättast ut att komma tid. 
Även om det säkert är jättejöbbigt så tror jag att det inte 
är så hemskt högt. Skulle jag bli det så skulle jag nog vara 
nöjd tror jag" (ö mk, 2). 

En fråga, som indirekt belyser elevernas ambitionsnivå, ställdes 
avseende vilket yrke som de bäst tror sig passa för. Två alter
nativ gavs till eleverna. Dels yrken som kräver en teoretisk, lång 
utbildning och dels sådana som kräver en praktisk,kort utbild
ning. Svaren på frågan stöder de resultat som presenterats ovan. 
Samtliga arbetarklasselever med undantag av en elev som tror 
sig passa för något "mittemellan" säger att de nog bäst passar 
för ett praktiskt inriktat yrke med kort utbildning. Detta gäller 
även de med höga betyg och som valt treåriga linjer. 

Tabell 10. Elevernas åsikt om vilket yrke, som passar dem bäst 
relaterat till socialklass. 

Yrken som kräver: ö m kl 1 m kl a kl Antal 

Teoretisk/lång utb 4 6 10 
Praktisk/kort utb 4 12 16 
Mellanting 1 1 2 

Totalt 5 10 13 28 
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Begrunda följande två exempel: 

Ex 1 . "I: Tror du att du skulle passa för ett arbete med lång 
teoretisk utbildning? 

È: Ja, det har ju varit min dröm. Pappa han är ju tand
läkare och det tog sju år för han. Om jag visste att jag 
ékulle klara av det så skulle jag säkert vilja bli det. 
Då han man börja med sjuksköterska och så kanske läsa upp 
sig sedan när man har klarat sig till sjuksköterska. Men 
ska jag bli läkare nu så antingen måste jag gå naturveten
skaplig eller också så måste jag gå 4-årig teknisk för 
jag har ju inte särskild matte så jag konmer ju inte in 
på någon av linjerna. 

I: Tror du att du skulle passa bättre för ett mera praktiskt 
arbete med kortare utbildning, t ex kontorist? 

E: Nej, inte kontorist. Jag skulle inte klara av att bara 
sitta vid ett bord. Sjukvård är ju ett mera fritt jobb. 
T ex om man jobbar kvällen så kan man ju vara ledig 3 
dagar och så kan man jobba natten och så är det ju 
skiftande för det är ju aldrig samma patienter inne" 
(ö mk, 1). 

Ex 2. "I: Vilka yrken eller yrkesområden tror du att du passar 
bäst för? 

E: Verkstadsarbete. 

I: Varför tror du att du passar bäst för det? 

E: Det är väl inte så svårt. Då behöver man inte vara 
något geni. 

I: Tycker du att det är ett bra jobb? 

E: Det är ju skitigt och så där men det finns ju tvål och 
vatten. 

I: Tror du att du skulle passa för ett mera teoretiskt jobb? 

E: Sitta och skriva och så där? 

I: Ja. 

E: Nej, det skulle vara tråkigt. 

I: Något annat som skulle kräva lån g utbildning då? 

E: Nej, man är 20 å r kanske innan man komm er ut. Då har ju 
halva livet gått innan man kommer ut" (ak, 30). 
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Uppfattningar om utbildning 

Föräldrarnas uppfattningar om olika företeelser inom utbildnings
området har belysts genom ett antal frågor där de ombetts ange 
orsaker till att en viss tingens ordning råder. Då det på goda 
grunder kunde antas att föräldrarnas kunskaper om skolan inte 
skulle uppvisa vare sig bredd eller djup fokuserades frågorna 
på ett område som de rimligen borde ha kännedom om nämligen 
valet av alternativkurser på grundskolans högstadium. Dess
utom ingick ett mer generellt frågeområde rörande uppfattningar 
om dagens svenska skola. Följande frågor bearbetas och redovisas 
i detta avsnitt: 

a) Vilka är orsakerna till att det finns alternativkurser på 
grundskolans högstadium? 

b) Vad antas styra valet av alternativkurser? Vilka möjlig
heter har eleverna att själva styra detta val? 

c) Hur uppfattas dagens skola i jämförelse med den skola som 
föräldrarna genomgått? Vad vill man förändra i dagens skola? 
Vilken betraktar man som skolans viktigaste uppgift? 

Elevernas uppfattningar har belysts med följande frågor: 

a) Vilka är orsakerna till att det finns alternativkurser på 
grundskolans högstadium? 

b) Vad antas styra valet av alternativkurser? Är det någon skill
nad på elever som väljer det ena och det andra? Är det bra 
att a/s-kurs finns? Vad antas styra linjevalet till gymna
sieskolan? 

c) Varför finns det så många linjer på gymnasieskolan? Hur 
betraktas könsrollsvalen till gymnasieskolan och vill man 
förändra något. 

d) Kan alla bli det man vill? 

Utifrån det inledande resonemanget, förväntas att det i de utsagor 
som bearbetas bl a finns uttryck för uppfattningar om utbildning 
och val av desamma som kan karaktäriseras i termer av offensiv och 
defensiv och med tydliga skillnader mellan olika sociala klasser. 
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Dessutom torde uppfattningar om individers begåvning, om män
niskans möjlighet att själv påverka sin utbildningssituation 
klart framträda. 

Orsaker forekomsten_av^ al^mjinAjirekild kurs 

Föräldrar 

Vid analysen av föräldrarnas svar visar det sig 
att en grundläggande uppfattning helt dominerar föräldrarnas sätt 
att resonera. Uppfattningen att människor är olika i begåvnings
hänseende, att denna begåvning är medfödd och tämligen opåverk
bar är starkt utbredd och kommer till uttryck i samtliga för
äldrars utsagor. I de konkreta uttrycken för denna uppfatt
ning, då föräldrarna angett orsakerna till att allmän och särskild 
kurs finns till, återfinns intressanta nyansskillnader i för
äldrarnas svar. En föräldragrupp ser i förekomsten av alternativ
kurser framför allt möjligheter för den som antas vara begåvad 
att kunna tillvarata och vidareutveckla sina möjligheter. Re
sonemangen är riktade mot framtiden och ofta ges uttryck för 
ett mer dynamiskt samspel mellan individ och utbildning än vad 
som är fallet i den andra föräldragruppens svar, där för
hållandet mellan individ-utbildning har en statisk karaktär 
som kan sägas spegla ett-för-givettagande förhållande. Dessa 
föräldrar utgår antingen direkt från individanlag eller från 
efterkommande utbildningars krav. I det förra fallet ges på sitt 
sätt uttryck för att skolan har att anpassa sig till individen 
medan det omvända gäller i det senare fallet. 

Tabell 11. Föräldrarnas uppfattning om orsaker till förekomsten 
av allmän och särskild kurs. 

Uppfattning ö m kl 1 m kl a kl Antal 

Dynamiskt perspektiv 
- interaktion ind/ 

utb 3 6 1 10 
Statiskt perspektiv 
- individanlag 2 6 8 
- utb krav 3 8 11 
Vet ej 1 1 

Total t 5 10 15 30 
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Nedan f öljer några exempel som avser att belysa de olika orsaks-
förklaringar som ges. Inom det dynamiska perspektivet åter
kommer,en och samma förklaring vilket i stort illustreras av 
följande svar: 

"I: Har du överhuvudtaget funderat på varför man har allmän oeh 
särskild kurs? 

F: Jot det är väl rätt förståeligt. Det är ju riktigt i ooh 
för sig ooh det är ju för att få fram dom som dom kallar genier, 
om man nu han kalla någon för geni. 

I: Vilken kurs har man för dom då? 

F: Jatsärskild för att dom ska kunna ha möjligheter att ut-
veoklâ sig överhuvudtaget. Skulle man endast ha en allmän 
kurs där man går sakta fram ooh svårighetsgraden är lite lägre, 
då Stannar dom upp i utvecklingen helt enkelt. Det är en 
hjälp i alla fall, men för vissa är det för lite hjälp i 
alla fall. En del kräver ännu snabbare tempo" (1 mk, 7), 

Följande två exempel inryms inom det statiska perspektivet. Det 
första illustrerar ett svar där individegenskaper utgjort ut
gångspunkten, det senare utbildningskrav. 

Ex 1. "Det är väl bara för att det ska passa dom olika individerna 
som läser. En del passar för att läsa särskild kurs därför 
att dom har i alla fall en chans att lära sig att prata och 
förstå. Det är inte så dumt det heller" (ö mk, 5). 

Ex 2. "Det har jag faktiskt inte funderat över, men det är klart 
att inom dom linjerna som dom sedan väljer ingår det väl 
mycket och dom behöver det väl helt enkelt för att klara 
av det linjevalet. Det är klart om man tar en teoretisk 
linje och komma och ha bara allmän matte och då kan det 
ju bli fruktansvärt jobbigt om dom bara har läst allmän 
matte. Dom måste ha det helt enkelt för att hänga med" 
(1 mk, 9). 

Elever 

Elevernas svar framstår allmänt som tämligen outvecklade och 
"innehållslösa". Vad som ändå klart framkommer är att eleverna 
på samma sätt som föräldrarna helt utgår från att orsakerna 
till att det finns alternativkurser är betingade till skillnader 

i individers begåvning. Det har dock inte gått att urskilja 
huruvida eleverna utgått från ett dynamiskt eller statiskt 
perspektiv. Vad vissa elever konkret talar om är huruvida 
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systemet är anpassat till de svaga eller starka. Huvudparten 
av eleverna menar dock att det gynnar både de svaga och starka. 
(Jfr föräldrarnas svar i nästa avsnitt). 

Tabell 1 2. Elevernas uppfattning om orsaker till förekomsten 
av alternativkurser. 

B ö m kl 1 m kl a kl Antal 
E 

A. för: 
v 
^ - de starka 1 1 2 
I - de svaga 2 4 3 9 

G - alla 2 6 9 17 

* Totalt 5 10 13 28 

I exempel 1 nedan utgår eleven från de svaga medan eleven i ex 2 
gör ett allmänt konstaterande om orsaken för att senare uttrycka 
att systemet gynnar både de svaga och starka. 

Ex 1. "I: Varför har man allmän och särskild kurs i grundskolan? 

E: Därför att dom som anser sig inte orka med och tycker 
att dom är dåliga, dom kan ju tycka att matten är för 
svår t ex och då tar dom allmän kurs för dom vill klara 
av det och en del kanske ha r svårt för språk och då kan 
man ju ta allmän kurs i engelska. Det är ju bra att det 
finns, men om do m då vill komma in på någon linje sedan 
där det inte går med allmän kurs skulle det vara besvär
ligt" (ö mk, 3). 

Ex 2. "I: Varför har man allmän och särskild ku rs? 

E: Jag tror att man har allmän kurs för att det finns ju 
dom som inte hänger med och är så snabb i huvudet. Därför 
tror jag att dom som tar svårare det är dom som är mer 
klyftigaff (ak, 27). 



7.0 

lJp])fatJtnj_n£ar om_v£d_som_a]ìt£s_styra_va^l et_a\/ r»g_ 

Föräldrar 

För att belysa uppfattningar om vilka styrfaktorer som antas 
verka vid olika utbildningsval har svaren från två frågor be
arbetats parallellt. Dels en allmän fråga om vad som styr 
elevemas val dels en fråga om vilka möjligheter eleverna har 
att själva påverka sitt val. 

Vid bearbetningen visar sig även här ett övergripande individ
perspektiv dominera föräldrarnas föreställningar. Dock tar 
fyra föräldrar sin utgångspunkt i faktorer liggande utanför in
dividen. Den information som kommer fram i dessa intervjusvar 
är svårtolkad såtillvida att angivna orsaker både tangerar 
förklaringar som kan hänföras till samhälleligt betingade 
förhållanden och till individuella egenskaper. Även om dessa 
föräldrar ser individegenskaper som viktiga, när de besvarar 
denna fråga, så sätts ändå den grundläggande förklaringen in 
i ett större sammanhang. Det är måhända pretentiöst i över
kant att benämna denna kategori samhällsbaserad. Någon lämp
ligare beteckning har dock inte stått att finna, övriga 
föräldrar utgår samtliga från individegenskaper såsom intresse, 
anlag etc. Inom detta dominerande individperspektiv kan två 
skilda förhållningssätt urskiljas. Dels sådana som ger uttryck 
för ett offensivt handlande dels sådana som svarar mot ett 
mer defensivt sådant. 

Tabell 13. Uppfattningar om vad som antas styra valet av ut
bildning. 

Individbaserad 
Offensiv 
Vilja, intresse Anlag 

Defensiv 
Anlag 

Samhäl1sbaserad Antal 

ö m kl 2 2 1 5 
1 m kl 2 4 1 3 10 
a kl 1 5 8 1 15 

Total t 5 11 10 4 30 
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De 26 föräldrar, vars uppfattning är individbaserad ger samt
liga uttryck för att valet av allmän/särskild kurs, valet av 
utbildning är upp till individen själv, hans anlag, intresse 
och vilja. Den kategorisering s om gjorts i termer av offensivt 
och defensivt tänkande (handlande) baserar sig på de i ut
sagorna framkomna mönstren som i det offensiva fallet pekar 
mot framtiden, mot möjligheterna att förbättra sina kunskaper, 
att få bra arbeten etc. Följande exempel illustrerar detta. 

"I: Vad är det egentligen som styr att eleverna väljer det ena 
eller det andra? 

F: Det blir ju för det första mindre grupper och då han dom som 
är mer intresserade välja särskild kurs. Jag tycker inte dom 
ska hindras utan dom som är duktigare och mera intresserade 
ska kunna välja särskild kurs. Är man i stället inte så stark 
så kan man hanka sig fram med allmän. 

I: Vad tycker du om att det finns allmän och särskild kurs? 

E: Jag tycker det är bra att allmän och särskild kurs finns. 
Tydligen så har hon fler valmöjligheter och även större möj
ligheter att förkovra sig om hon inte hejdas av dom som inte 
är så intressrade" (ö mk, 3). 

De föräldrar vilkas utsagor ger uttryck för ett defensivt 
tänkande har i sig samma förklaringsgrunder baserade på in
di vi danlag och intresse men dessa knyts ej på samma sätt som 
de offensiva till framtidskrav, till möjligheter att förkovra 
sig etc. 

"I: Vad tror du det är som styr att eleverna väljer det ena 
eller andra? 

F: Ja, det är klart att det kan ju vara ett visst mode det där 
också. Nu kan man ju fundera som sagt var, just det här med 
handikappvården, om hon var påverkad av någon. Jag kom aldrig 
ihåg att fråga heller. Om det kanske var någon annan som fun
derade på det. Jag skulle väl tro att dom pratar väl sins
emellan, kompisarna också. 

I: Menar du också att det här med allmän och särskild kan vara 
att man pratar kamrater emellan, som gör att man väljer det 
ena eller andra. 

F: Ja, på allmän och särskild kurs vet jag inte. Men yrkesvalet 
t ex, om en tänker på att ett visst yrke är bra, så kanske dom 
blir påverkade, och tänker att det kanske är någonting för mig 
också. 
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I: Men vad kan det egentligen vara som gör att man väljer allmän 
eller särskild? 

F: Ja, jag har ju en pojke som är ett år yngre och han har ju 
allmän i både engelska ooh matte och varken i matte eller 
engelska har han förutsättningar för någon särskild kurs. Jag 
menar det att mon måste väl gå ut från dom förutsättningar 
man har att klara av det. 

I: Du menar då att det är det som styr valet? 

F: Ja, nog tror jag då det, för jag tänker på när det blev tal 
om när han skulle... så sa jag ju med en gång, ja, läraren 
talar ju om på ett ungefär var dom står och då vet man ju 
på ett ungefär hur det är. Då uppmuntrar man ju inte en som 
klarar en allmän att välja särskild kurs" (ak, 19). 

De fyra personer som resonerar i termer av yttre påverkan tangerar 
orsaksförklaringar som kan hänföras till samhället i stort. 
Mer konkret anger man dock att det är förhållanden i familjen 
som bestämmer och styr valet av allmän/särskild kurs. 

"I: Vad är det som styr att eleverna väljer allmän eller särskild 
kurs? 

F: Ja, i många fall tror jag det är ifrån hermen, samma som i 
all utveckling för barn överhuvudtaget. Det är framför allt 
ifrån hemmet. Det är ju samma sak som att klanka ner på ung
domen hur dom är i alla möjliga sammanhang ute i samhället. 
Det är en spegelbild av hermen och samhället egentligen. 

I: Vilka elever är det dom väljer det ena eller det andra? 

F: Jag vet inte. Det är ju helt beroende på föräldrarna och 
intressena och umgängeskretsens intresse som styr det hela 
helt enkelt. Dom flesta lärarbarn dom väljer särskild. 
Ja, inte alla gånger, det kan bli helt omvänt också vissa 
gånger. Då är det andra faktorer inom familjen och samhället 
som spelar in " (1 mk, 7). 

I detta sammanhang efterfrågades också vilka elever som valde 
den ena eller andra kursen. Här redovisas inte dessa svar utan 
det kan konstateras att de tillfullo bekräftar svaren i de 
föregående frågorna. De "kloka" eleverna väljer särskild kurs, 
de "dumma" väljer allmän kurs. 

På frågan huruvida föräldrarna anser att det är bra eller dåligt 
att alternativkurser finns svarade majoriteten, 19 st, att det 
är bra för alla elever, 7 ansåg att det finns både för- och nack
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delar medan 4 personer alla från lägre medelklass, ansåg att 
det inte finns några skäl till att dela upp eleverna på 
separata kurser. Alla bör genomgå samma utbildning. De motiv 
som anges för att alternativkurser skall finnas har samtliga 
sin grund i föreställningen att individer är olika varandra 
i begåvningshänseende. Vissa föräldrar har tagit sin utgångs
punkt utifrån de duktiga eleverna: 

"Det är bra att det finns särskild kitrs för dem som har Ute 
mer att ge. Annars tror jag att de skulle hindras alltför 
mycket av de ointresserade" (1 mk, 15). 

Andra ser i första hand till de svaga: 

"Det är bra för de svaga eleverna. Det blir mindre grupper oeh 
de får lära sig mera" (ak, 25). 

Andra återigen ser både för- och nackdelar: 

"Det är bra att det finns allmän kurs för de dåliga eleverna 
men som det är nu blir de som utslagna samtidigt" (ak, 19). 

Elever 

De svar som eleverna avgivit på frågan om vad som styr valet 
av al ternativkurser skiljer sig inte från de svar som getts 
på frågan om orsaker till att alternativkurser finns. De 
flesta elever hänvisar till de svar de redan gett medan vissa 
upprepar svaren och vissa åter utvecklar desamma. Samtliga 
elever utgår således från en individbaserad uppfattning. P g a 
de allmänna svar som eleverna gett kan inte heller här några 
underkategorier urskiljas. 

Ett försök att få eleverna att utveckla sina resonemang 
om alternativkurser representerar en fråga där eleverna 
anger om det finns några skillnader mellan dem som väljer 
allmän respektive särskild kurs. 6 elever talar återigen 
enbart om skillnader i begåvningsmässiga förutsättningar. 
10 elever menar att det konkret återspeglar sig i skolarbetet 
i termer av duktiga/dåliga medan 12 elever tar fasta på 
elevernas beteende i termer av "de slappa", "de energiska" 



etc (se tabell 22,bil II). så här uttrycker sig elever, som 
menar att skillnaden visar sig i hur eleverna beter sig. 

Ex 1. "E: Ja, dom som väljer allmän är ju mer busiga av sig. 
Dom är tuffare på något sätt och samtidigt ids dom inte 
plugga" (1 mk, 7). 

ËX 2 "I: År det någon skillnad tycker du mellan dom elever som 
väljer särskild och dom scm väljer allmän? 

E: Jo y det är det väl. Dem som väljer särskild är ju mest 
sådana här som pluggar och kan väl det mesta liksom. Dem 
som har allmän är väl lite slappare och tar väl inte all
ting så hårt och pluggar väl inte så mycket" (ak, 16). 

En sista fråga kopplad till valet av a/s-kurs var huruvida 
eleverna tyckte det är bra eller ej att det finns alternativ
kurser. Samtliga, utom en medelklasselev, ansåg att det är bra 
med alternativkurser. Samtliga uttryckte också detta utifrån 
utgångspunkten att individen fritt ska få välja vad han/hon 
vill. 

"i: År det bra att det finns allmän och särskild kurs? 

E: Ja, det är bra för alla. Jag tycker att man ska få välja 
san man vill. Känner man att man inte klarar särskild är 
det ju bra att man får välja allmän" (1 mk, 11). 

I det följande redovisas svaren på tre frågor om gymnasieskolan, 
som inte ställs till föräldrarna. Den första belyser uppfatt
ningar om orsaker till varför man väljer vissa linjer. Den 
andra berör orsaker till varför det finns så många linjer 
och den tredje frågan tar upp de könsrollsbetingade valen 
till gymnasieskolan. 
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Tabell 14. Elevernas uppfattning om vad som styr valen till 
gymnasieskolan. 

Uppfattningar ö m kl 1 m kl a kl Antal 

Individbaserad 
- Intressen 1 7 7 15 
- Förutsättningar 1 2 4 7 
- Yrkesval 3 1 1 5 
Samhällsbaserad 1 1 

Totalt 5 10 13 28 

Som synes domineras även här elevernas uppfattningar av ett 
individorienterat perspektiv. Den enda elev som företräder en 
samhällsbaserad uppfattning anlägger ett mer övergripande 
perspektiv och menar att det är tillgången på arbete som i 
grunden är avgörande. De elever som svarar i intressetermer 

uttrycker sig tämligen v^gt ççh allmänt (ex 23, bil, yi). 

Av de sju elever som anger individuella förutsättningar Ular 
två medelklasselever generellt om kunskapsnivån hos eleven. 
Elever med goda kunskaper väljer teoretiska linjer medan elever 
med sämre kunskaper väljer praktiska linjer. Fem elever utgår 
direkt från vilka betyg eleven har (ex 24, bil VI). 

Elevernas svar på frågan om varför det finns så många linjer 
på gymnasieskolan framgår av nedanstående tabell. 

Tabell 15. Elevernas uppfattning om varför det finns 
så många linjer på gymnasieskolan. 

Uppfattning ö m kl 1 m kl a kl Antal 

Individbaserad 
- valfrihet 
- yrkesintressen 

5 6 4 
8 

15 
8 

Samhällsbaserad 4 1 5 

Total t 5 10 13 28 
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De fem elever som har en samhällsbaserad uppfattning menar samt
liga att samhällets behov av arbetskraft är differentierat och 
att linjerna svarar mot samhällets behov (ex 25, bil VI). 
Majoriteten av eleverna har individbaserade uppfattningar som 
antingen uttrycks i form av individuell valfrihet i allmänhet 
eller valfrihet utifrån yrkesintressen (ex 26 och 27, bil VI). 

20 av de 28 eleverna vill ej att man t ex genom kvotering skall 
förändra intagningen till linjer som utmärkes av en könsmässigt 
betingad snedrekrytering (tabell 23,bil II). Dessa elever 
värnar starkt om den individuella valfriheten utifrån individ
intressen. De elever som vill förändra tycker att det är 
generellt fel att inte pojkar ska kunna välja "tjejyrken och 
vice versa. Ingen av eleverna har dock något konkret förslag 

till hur man skall gå tillväga. 

Frågan om varför vissa elever lyckas bättre i skolan än andra 
redovisas avslutningsvis. Denna fråga är inte ställd till för
äldrarna. Samma mönster som framkommit i det föregående visar 
sig även här. Individuella förutsättningar såsom begåvning, 
anlag i allmänhet, förmåga och vilja till hårt arbete etc 
dominerar elevernas uppfattningar. Intressant nog uttrycker 
fem arbetarklasselever en uppfattning om att de elever som 
kommer från en "bra" hemmiljö är de som lyckas bäst i skolan 

(ex 28, bil VI). 
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£ö^äl^d£a£s_värderi£g£r_0£h_u£pfattr^ihgä.r_°m da<jens_sJkoJa 

För att belysa föräldrars värderingar om dagens skola har 
något paradoxalt måhända, detta gjorts i skenet av deras egen 
skolgång. Skälet till detta är dock enkelt. I förberedelse
arbetet antogs att föräldrarna skulle ha lättare att verba
lisera sina uppfattningar om dagens skola om de kunde göra 
jämförelser med sin egen skoltid. 

De frågor, som ställts formulerades som följer: 

1. Är skolan bättre eller sämre idag jämfört med när du gick 
i skolan? 

2. Vilka förändringar skulle du vilja göra av dagens skola? 
3. Vad tycker du är skolans viktigaste uppgift idag? 

Vad beträffar den första frågan har svaren ordnats i två 
huvudkategorier. I den ena, vilken benämns socialt klimat, 
gös jämförelser i termer av demokratiska och auktoritära för
hållanden. Frågor om "ordning och reda" liksom individuell 
frihet synes vara mycket viktiga för många föräldrar. Till 
den andra kategorin har förts svar som handlar om elevernas 
kunskaper. I nedanstående tabell framgår föräldrarnas uppfatt
ningar i termer av vad som är bättre eller sämre i dagens 
skola sett i relation till den skola de själva genomgått. 

Tabell 16. Föräldrars uppfattning om dagens skola sett i 
relation till gårdagens. 

Uppfattningar ö m kl 1 m kl a kl Antal 

Bättre 
- socialt klimat 4 3 3 10 
- kunskaper 10 10 
Sämre 
- socialt klimat 1 4 10 15 
- kunskaper 4 7 11 
övrigt 2 2 

Totalt 9 14 25 48 
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Tabellen visar på stora klassmässiga skillnader mellan för
äldrarna. Vad gäller uppfattningen om skolans förmedling av 
kunskaper och elevernas inlärning av desamma går åsikterna 
helt isär. De flesta arbetarklassföräldrar menar att för
hållandena är mycket bättre i dagens skola medan medelklass
föräldrarna anser att vad som är sämre är just kunskapsin
lärningen och specillt inlärningen av faktakunskaper (ex 29 och 30, 
bil VI). En annan skillnad mellan socialklassema utgör det 
faktum att när man pratar om det som benämnts socialt klimat 
tar arbetarklassföräldrarna enbart upp disciplinproblemen i 
negativ bemärkelse medan medelklassföräldrarna (med två undantag) 
i stället tenderar att tala om en mera öppen och fri skola där 
i och för sig disciplinproblem existerar men där man så att 
säga får ta dem på köpet (ex 31 och 32, bil VI). 

På frågan om vilka förändringar man skulle vilja göra av dagens 
skola är naturligtvis svaren relaterade till vad man i före
gående fråga ansåg som mindre bra. Kraven på fakta- och bas
kunskaper framförs framför allt av medelklassföräldrar. I deras 
förslag till lösningar ligger önskemål om en tidigare differen
tiering, mer läxor samt mindre skolor och klasser. Lösningarna 
på disciplinproblemen, som framför allt arbetarklassföräldrarna 
berör, består i huvudsak av två förslag dels utökad prao-verk-
samhet dels ökad lärarmakt. 

Svaren på de i detta avsnitt hittills redovisade frågorna pekar, 
åtminstone indirekt, på att skolan har två viktiga funktioner 
att fylla. Dels en rent kunskapsförmedlande dels en social fost
rande och att dessa två funktioner betonas på skilda sätt be
roende på vilken socialklass man tillhör. Här skall nu redovisas 
svaren på en fråga som direkt efterfrågar vilken skolans vik
tigaste uppgift är. Tendensen från de två tidigare frågorna kvar
står om än inte lika tydligt markerad. 
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Tabell 17. F öräldrarnas uppfattning om skolans funktion. 

Uppfattningar ö m kl 1 m kl a kl Antal 

Kunskapsför
medling 3 6 6 15 
Social fostran 2 3 5 
Kunskaper + 
social fostran 2 2 6 10 

Totalt 5 10 15 30 

En klar majoritet av medelklassföräldrarna menar att skolans 
viktigaste uppgift är att förmedla kunskaper av faktakaraktar^. 
Flera av föräldrarna säger i klartext att uppfostran hör familjen 
till och att skolan i det avseendet ställer för små krav på för
äldrarna (ex 33, bil VI). sex arbetarklassföräldrarna berçr 
inte skolans eventuella fostrande uppgift utan ger relativt 
kortfattade svar där faktakunskaper och faktainlärning ses 
som det viktiga (ex 34, bil VI). 

Fem av de intervjuade ger uttryck för att skolans viktigastet 
uppgift i första hand är att socialt fostra eleverna till dug
liga samhällsmedborgare, att klara av ett arbete, att kunna 
samarbeta med andra människor. Resterande 10 föräldrar menar 
att såväl kunskapsförmedling som social fostran ingår i skolans 
uppgifter och att man inte kan sätta det ena före det andra. 
Dessa personer lägger dock inte in samma innebörd i begreppet 
fostran. För de fyra medelklassföräldrarna samt för två 
arbetarklassföräldrar innebär social fostran en allmän in
skolning till samhällsmedborgare medan fyra arbetarklassför
äldrar enbart refererar till en snävare, mer personlig fostran 
inriktad på ordning och reda eller som någon säger "kunskaper 
i stattet för bus" (ex 35 och 36, bil VI). 

Som avslutande och sammanfattande reflexion kring den resultatbild 
som här framträtt kan sägas att föräldrarnas uppfattningar om 
utbildning och val av densamma domineras av ett individperspektiv 
där individens begåvning, intresse och vilja antas utgöra de 
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viktigaste styrfaktorerna» Det är ett fåtal föräldrar som sitter 
in utbildning och utbildningsval i ett större samhälleligt per
spektiv och t ex pekar på de begränsningar som finns inbyggda 
i systemet. 

Vad beträffar analysen av skillnader mellan olika sociala klasser 
är dessa i vissa fall högst påtagliga och markerar än en gång 
det "försprång" som medelklassen har över arbetarklassen. Tidigare 
har visats att medelklassföräldrarna har en helt annan tillgång 
på kunskaper om utbildningsväsendet än arbetarklassföräldrarna. 
Här framkommer nu också kvalitativa skillnader i sättet att 
använda de kunskaper man är i besittning av. De flesta medel
klassföräldrar ger i sina resonemang om orsaker till varför a/s 
kurs finns uttryck för ett perspektiv, som bl a yttrar sig i 
att förhållandet mellan individ och utbildning ses på ett 
dynamiskt sätt medan motsatsen gäller för majoriteten av arbetar
klassföräldrarna vars resonemang mera för tankarna till ett 
för-givet-tagande perspektiv. Analogt härmed uttrycker sig medel-
klas^föräldrarna när man försöker finna förklaringen till vad 
som styr olika utbildningsval. 

Föräldrarnas uppfattning om dagens skola såsom de framkommer 
i en jämförelse med deras egen skolgång visar på stora skillna
der mellan medel- och arbetarklass. Det som medelklassen upplever 
som den största bristen idag är att undervisningen inte är in
riktad mot fakta- eller baskunskaper. Arbetarklassen å sin sida 
upplever den stora förtjänsten med dagens skola som att skolan 
idag just förmedlar dessa kunskaper. 

Uppfattningar och föreställningar om arbetslivet 

Ett flertal frågor har ställts till föräldrar och elever för att 
belysa olika aspekter av arbetslivet. Häri ingår frågor om val 
av yrke och om yrkesframgång, om yrkes- och löneskillnader och om 
yrkesvärderingar, om arbetsmarknadsproblem och om synpunkter på 
arbete och motiv för arbete. Vid svarsanalysen har fyra olika 
aspekter fokuserats: 
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I Uppfattningar om arbetets värde 
IJ Uppfattningar om arbetsmarknad 
III Föreställningar om lönedifferentiering 
IV Föreställningar om arbetskraftens reproduktion 

Resultatredovisningen görs i enlighet med ovan gjorda indelning 
i aspekter. I samband med att respektive aspekt behandlas pre
senteras de specifika huvudfrågor, vilkas svar utgjort den 
primära utgångspunkten vid analysen av aspekten i fråga. 

Det inledande resonemanget ger vid handen att vissa kvalitativa 
skillnader mellan personer tillhöriga medelklass respektive 
arbetarklass är att förvänta (se t ex s 8) vad gäller uppfatt
ningar och föreställningar om arbetslivet . Om sådana skillnader 
återfinns bland de intervjuade och vari dessa eventuella skill
nader består vad gäller innehål 1 utgör analysens huvudfråga. 
Ambitionen är att identifiera och beskriva förekommande kate
gorier och att ge illustrativa exempel för var och en av dem. 

Vad gäller två av de fyra aspekterna (III och IV) har resultaten 
från det s k LONG-projektet (se s 29 ) funnits att tillgå vid 
analysen. De föreställningskategorier som LONG-projektets analys 
utmynnat i har baserats på samma frågor som de som här har ställts. 

I ÜPP%tJ:nin9a£ om_arbetet£ vä£de 

Föräldrar 

Följande två huvudfrågor ligger till grund för analysen av upp
fattningar om arbetets värde: 
- "Vad utmärker enligt Din mening ett bra jobb idag? Vad tycker 
ungdomar i allmänhet utmärker ett bra jobb? Har det skett någon 
förändring i synen på arbete från det Du var ung?" 
- "Vad är det egentligen som får människor att arbeta? (Ange 
några skäl! Vad menar Du har största vikt?") 

I analysen av föräldrarnas svar har vissa utgångsunkter i deras 
sätt att resonera kunnat iakttas. Bland medelklassföräldrar 
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vars yrken kan karaktäriseras som mentala, görs en avgränsning 
gentemot manuella yrken. När dessa föräldrar resonerar om 
arbetets värde och drivkrafterna bakom detsamma förutsätts 
såväl explicit som implicit att den sfär av yrken eller arbeten 
som avses alla har en icke manuell-intellektuell karaktär. På 
motsvarande sätt begränsar sig föräldrar tillhöriga arbetarklassen 

till de arbeten de själva har erfarenhet av, dvs produktions
nära yrken. 

Fyra skilda kategorier av uppfattningar har utkristalliserat sig 
vid analysen. Föräldrarna uppfattar arbete som: 

1. En kollektivets nödvändighet 
2. Ett existensvillkor för människan 
3. Ett medel för materiellt välbefinnande 
4. En individens utvecklings- och lyckopotential. 

I såväl kategon 1 som 2 finns uttryck för uppfattningen att 
arbete i sig är ett tvång, ett nödvändigt ont. Arbete är något 
som man måste utföra varje dag. Analogt härmed värderas före
teelser som ligger utanför själva arbetet som mycket positiva 
(exempelvis fritiden). Arbetsuppgifterna i sig ses inte som det 
primära, i starlet lyfts t ex kamratandan fram. Ett bra jobb ar 
ett med bra jobbarkompisar. I kategori 1 tas utgångspunkten i 
samhällets fortbestånd. Samtidigt som det är ett tvång är del 
också en kollektiv och samhällelig plikt att arbeta. Om man 
inte sysselsätter sig med produktivt arbete kommer samhället 
successivt att. "dö". Fördömanden av de som av olika skäl inte 
arbetar är vanii ga liksom att domen mot samhället som genom olika 
bidrag uppfattas uppmuntra människor att inte arbeta, blir hård. 

Ex_1 "T:Vad är dei egentligen som gör att vi människor arbetar? 

F: ria, det är väl samhällsorganisationen. Hur ska det annavr-
fungera. Då får vi gå ner på stenåldersnivå. Det är ju en 
ekonomisk fråga som samhället är uppbyggt. Jag tror att 
cm man tar i allmänhet så är det samhällets uppbyggnad. 
Det är ju uppbyggt sa. Samhället måste ju fungera åtmin
stone % stora drag. Vi kan inte leva på socialbidrag alli
hopa, för då finns det ju inga pengar kvar" (1 mk, Ì5). 
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Till skillnad från kategori 1 som ger uttryck för en kollektivis-
tisk orientering har föräldrarna i kategori 2 en individualistisk 
orientering. Frågan om arbete blir en fråga om den enskilde in
dividens möjlighet att överleva. Arbete ses som en förutsätt
ning för att tillgodose individers grundläggande materiella 
behov. En viktig aspekt som förs fram när olika arbeten vär
deras blir således att ha en trygg anställning med en "anständig" 
lön. 

Ex.2; "I: Vad är ett bra jobb? 

F: Ja, det behöver inte nödvändigtvis vara höga löner utan 
trivsel. Att man har bra arbetskamrater och bra miljö. 
Det är viktigt att man känner trivsel med arbetet, då 
spelar inte heller lönen sa stor roll. 

I: Vad är det egentligen som får oss människor att arbeta? 

F: Det finns dom som lever gott utan att arbeta. Jag tycker 
att man rfiåsteta ansvar för tillvaron. Ibland behövs en 
"morot" för att driva på. Somliga slappar annars. 

I: Vad menar du har största vikt? 

F: Ja, man måste ju arbeta för att existera. Det är en 
plikt som man lärde sig i barndomen" (ak, 29). 

Den uppfattning som kan inordnas under kategori 3, arbete ett 
medel för materiellt välbefinnande, utmärks av synsättet att 
arbete i grunden är ett villkor för överlevnad. Det samhälle 
som vi idag lever i har dock till stora delar satt detta villkor 
ur spel. Man överlever även om man inte arbetar. I stället be
traktas arbete som ett medel att erhålla det som sas ligger 
över existensminimum. Arbete ger möjlighet till en överkonsum
tion av materiella ting. Orsaken till denna konsumtion till
skrivs framför allt rådande samhällsförhållanden. 

Ex 3. "I : Du sade att det var viktigt att ha en bra lön? 

F: Det är väl det där som man ska ha och skaffa sig« Man 
skaffar sig bil och sommarstuga och det är väl det man 
siktar på. Och sedan om man har familj så vill man väl 
att barnen ska få en dräglig framtid, så gott det går att 
skrapa ihop någonting till dom idag. Man skaffar dom 
kapital så att dom har när dom kommer ut i livet. Det är 
väl i stort vad man lever för. När man kommer upp i dom 
åren att man har familj så tror jag att det är dom man lever 
lever för. Man tänker inte så mycket på sig själv utan det 
är familjen som blir den största faktorn. 
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I: Vad är det egentligen som får oss människor att arbeta? 

F: Ja, ska jag kalla det någon instinkt av något slag. 
En jakt på pengar och statussymboler. Man ser väl alltid 
framåt att jag ska jobba så att jag kan skaffa mig saker 
och ting. Så har det varit förr och det har varit roligt 
att skaffa pengar till en pryl som man har velat komma åt. 
Då satte man värde på det men idag så skaffar man prylen 
och sedan sätter man inget värde på den. Det har blivit 
en statusgrej eller en jakt på kapitalvaror till varje 
pris som grannen och dom andra har" (1 mk, 8). 

Avslutningsvis följer här ett exempel på intervjusvar som dominerar 
kategori 4, arbete som en utvecklings- och lyckopotential. 

I kategori 4 återfinner vi helt andra bevekelsegrunder till frågan 
om arbete och arbetets värde. Om yttre drivkrafter kan sägas 
karaktärisera uppfattningarna i kategorierna 1-3 så är det 
inre drivkrafter som framför allt kommer till uttryck i kate
gori fyra, arbete som en utvecklings- och lyckopotential. 
Här är det arbetet i sig, som ger individen personlig stimulans 
och möjlighet till utveckling. Genom arbetet skapar man sig en 
personlig identitet. 

Ex 4. "I: Vad är det egentligen som får människor att arbeta? 

F: Herregud, jag skulle dö om jag inte fick arbeta. Ja, 
det är säkert. Det är väl olika, eller hur? Det arbete 
som jag har tycker jag att man är liksom lyckligt lott ad, 
man har ett avbete som man tycker är trevligt och som 
fångar en. Det är ju fascinerande att gå till jobbet 
varje dag och inte riktigt veta vad som händer. Man är 
alltså lyckligt lottad och det inser jag att jag är. Jag 
tycker det är skojigt alltså. 

I: Tror du att det finns andra skäl till att man arbetar? 

F: Ja, dels är det roligt och dels ger det en tillfreds
ställelse. Tillfredsställelsen betyder ju väldigt mycket. 
Det är ju ungefär som när jag går hernna och snickrar. Jag 
upplever det så roligt när jag gör det, därför att man 
har behov au att göra något praktiskt då om man liksom 
har suttit och hållit på med mindre praktiska saker, så är 
det väldigt skönt ätt växla om, men då är det den där 
tillfredsställelsen att arbeta med händerna och se att 
man skapar någonting. Det tycker jag är fint och det 
tror jag det är väldigt många som upplever. 

I: Om du tar människor generellt, tror du det är samma saker 
som driver andra människor att arbeta? 
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F: Ja, det är klart att jag tror att dom flesta människor 
har ett behov av att arbeta, att göra någonting. Sedan 
kan man ju gå till verket med mer eller mindre stor lust. 
För många är det ju inte lustbetonat. 

I: Vad är det då som gör att dom arbetar? 

F: Ja, den där känslan måste ju finnas inom alla yrken. Det 
finns ju alltid, folk som hamnar i galet yrke. Dom kan vara 
lärare och skulle egentligen inte ha varit det eller vad 
som helst alltså. Då drivs dom ju av att dom är så illa 
tvungna att jobba. Dom kan ju ha försörjningsbörda och 
vad ska man göra. Ja, nu har det ju ändrats om så att 
nu kan man ju omskola sig. Man ska ju egentligen omskola 
sig l gånger per livstid eller vad det är. Det är klart 
att det ligger någonting i det om man inte hamnar helt rätt. 

I: Vad utmärker enligt din mening ett bra jobb idag? 

R:Det ska vara meningsfullt. Då är det ett bra jobb. Det 
behöver inte vara så där ekonomiskt... Det har v > pratat med 
NN om också att anledningen till att man skaffar sig en 
högre utbildning det är ju inte så mycket att man får mer 
betalt, i/c i är relativt ointressant med den beskattning 
som finns. Varför man skaffar sig ett bättre jobb det 
är för att få trevliga jobb, för att få intressanta jobb 
som verkligen ger en mening med livet. Det är ju de t man 
försöket' göra" (b mk, 5). 

Nedanstående tabell visar hur föräldrarnas svar fördelar sig 
på de olika kategorierna. Som framgår av tabellen domineras 
kategori 1 och 2 k lart av arbetarklassföräldrar. I kategori 
3 och 4 återfinns enbart medelklassföräldrar. 

Tabell 18. Föräldrars uppfattningar om arbetets värde. 

Uppfattningar ö m kl 1 m kl a kl Antal 

1. En kollektivets nöd
vändighet 1 5 6 

2. Ett existensvillkor 
för människan 1 10 11 

3. Ett medel för materi
ellt välbefinnande 4 4 

4. En individens utveck
lings- och lycko
potential 5 4 9 

Totalt 5 10 15 30 
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> ii 
Föräldrarnas uppfattningar om vad ungdomen av idag lägger in i 
begreppet "bra arbete" särat huruvida det har skett några för
ändringar i synsätt från det att de själva Var unga är mycket 
entydiga. Med några få undantag när ger samtliga föräldrar, 
oberoende av klasstillhörighet, uttryck för att dagens ungdomar 
enbart är inriktade på att "tjäna pengar". Ungdomar antas 
vidare vara alltför kräsna när det gäller att ta jobb som er
bjuds. Hellre än att ta "skitjobb" förmodas de gå arbetslösa 
och profitera på samhället. Annat var det på vår tid menar för
äldrarna. Då fick man vackert ta vad som erbjöds och rätta sig 
därefter (ex 37, bil VI). F öräldrarnas syn på ungdomarna är 
således tämligen negativ. Tre av föräldrarna uttrycker sig 
dock i positiva ordalag och menar att ungdomar nog vill göra 
rätt för sig men att knappheten på arbete inte möjliggör 
för alla att erhålla ett. 

Elever 

Elevernas svar på frågan om vad de betraktar som ett bra arbete 
har analyserats utifrån samma kategorier som föräldrarna. 

Tabell 19. Elevers uppfattningar om arbetets värde. 

Uppfattningar ö m kl 1 m kl a kl Antal 

1. En kollektivets nöd
vändighet 

2. Ett existensvillkor 
1 1 för människan 1 1 

3. Ett medel för materi
1 ellt välbefinnande 2 3 1 6 

4. En individens utveck
lings och lycko

1 8 potential 3 4 1 8 

5. En individens för
10 13 nöjsamhet 3 10 13 

Total t 5 10 13 28 
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Som framgår av tabellen visar sig ingen av eleverna ge uttryck 
för uppfattningen att arbete är en kollektiv nödvändighet. Däre
mot framträder bland arbetarklasselever framför allt en "ny" 
uppfattning, som här benämns individuell förnöjsamhet. Utgångs
punkten i de resonemang som förs inom denna kategori är att 
man är glad och tacksam för att överhuvudtaget erhålla ett 
arbete. Lönen i sig ses ej som så viktig även om man inte tackar 
nej till en bra lön. Vad som i stället förs fram är mer situa
tionsspecifika faktorer som närhet till arbetet, bra arbets
tider etc. Följande citat illustrerar innehållet i denna 
kategori. 

"I: Vad är ett bra jobb för dig? 

E: Jag tror att dom flesta är bra. Det viktigaste är ju att 
man får jobb. 

I: Men om du får välja då. 

E: Inte jobba på helgerna. Jobba från ? till 4 varenda dag. Bra 
arbetskamrater. Ett litet företag ger bättre kamratanda. 

I: Kan du säga nöjgot jobb som du tycker verkar bra? 

E: Murare Det är ju ganska bra betalv. 

I: Då jobbar mar. inte vå helger? 

E: Ja, i så fall blir det svart. 

I: Tror du att det är bra kompisar också? 

E: Ja, det är väl olika det också. 

I: Det är ett ganska tungt jobb. Tycker du inte dei svelar någon 
roll? 

E: Nej, man vilar sig när man kommer hem efter 4" (ak, 30). 

Liksom hos föräldrarna avgränsar sig alla arbetarklasselever, 
med ett undantag, samt tre medelklasselever till yrken av 
manuell karaktär. Eleverna från övre medelklass avser enbart 
mentala yrken liksom 7 av eleverna från lägre medelklass. 
Följande citat illustrerar såväl detta liksom innehållet i kate
gori 4, en individens utvecklings- och lyckopotential. 
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"I: Vad är ett bra jobb för dig? 

E: Ett intressant jobb som man trivs med. Det ska vara omväxlande. 
Att stå och göra samma sak hela tiden det måste vara tråkigt. 

I: Är det något mera än att det ska vara omväxlande? 

E: Det är väl det viktigaste och att man trivs med det. Det är 
klart sedan tänker man väl på pengar ooh sådant lite också. Men 
jag vet inte riktigt men det är klart att det spelar roll. 

I: Kan du säga något jobb som du tycker verkar bra. 

E: Jaf läkare är ju bra jobb fast pengarna ska man inte säga 
så mycket om för dom får inte mycket pengar. 

I: Vad är det med det jobbet som är bra då? 

E: Det är ett stimulerande arbete. Det dyker alltid upp nya 
problem som man måste diskutera. Jag tror att det är spännande 
på något sätt" (ö mk, 4). 

Elevemas svar under kategori 2 och 3 överensstämmer med föräl
drarnas varför någon exemplifiering inte görs. Med undantag av 
tre elever så återfinns medelklasselever liksom deras föräldrar 
i kategori 3 eller 4. Analysen på individnivå (se fig 4, bil III) 
visar dock på en differens mellan dessa kategorier. Alla arbetar
klassföräldrar återfanns inom kategori 1 eller 2. Bland eleverna 
är det endast en elev. Denne har inordnats i kategori 2. Den 
uppfattning som arbetarklassbarnen ger uttryck för är en "in
dividuell förnöjsamhet". En viktig fråga att belysa i detta 
sammanhang är i vilken relation denna står i förhållande till 
de övriga. Står den mera i överensstämmelse med de medelklass-
baserade uppfattningarna i kategori 3 och 4 eller är överens
stämmelsen större med kategori 1 och 2? Att döma av de svar som 
eleverna ger finns nästan ingen överensstämmelse med kategori 
3 och 4. De exempel som eleverna lyfter fram tyder i stället 
på att de skulle kunna tillhöra antingen kategori 1 eller kate
gori 2. Svaren är dock generellt sett alltför ofullständiga 
för att kunna föras till någon av dessa. Slutsatsen blir 
således att arbetarklassbarnens uppfattningar mera står i 
överensstämmelse med sina föräldrars än med medelklassför-
ändrars och deras barns uppfattningar. 
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Uppfattningar om arbetsmarknad 

Analysen baseras på två huvudfrågor. Dels en fråga om hur man 
ser på ungdomsarbetslösheten och dess orsaker. Dels en 
fråga om vilka åtgärder man kan tänka sig vidta för att 
komma tillrätta med densamma. Dessa två föregicks vid 
intervjutillfället av en fråga om vad man betraktar som det 
viktigaste problemet på svensk arbetsmarknad av idag samt 
en fråga om vilka personer som är arbetslösa idag. Dessa 
frågor redovisas endast summariskt. 

Föräldrar 

Liksom i föregående avsnitt om arbetets värde, kan föräldrarnas 
uppfattningar sägas röra sig längs en dimension vars ytterpoler 
å ena sidan utgörs av ett samhälleligt, systembetingat per
spektiv och å andra sidan ett renodlat individualistiskt 
perspektiv. Fyra olika kategorier har identifierats. Orsaker 
till rådande ungdomsarbetslöshet samt åtgärder för att förändra 
rådande förhållande ses mot bakgrund av att föräldrarna före
ställer sig problem och förhållanden på arbetsmarknaden som ett 
uttryck för: 
1. Samhällelig determinism 
2. Samhällelig aktion 
3. Interindividuell konkurrens 
4. Individuella egenskaper 

De uppfattningar som inordnats under kategori 1 utgår från att 
arbetsmarknadsförhållanden i grunden är samhälleligt bestämda. 
Konjunkturförändringar ses sålunda som lagbundna och ej påverk
bara p g a rådande ekonomiska system och internationellt be
roende. Rationaliseringar på arbetsplatserna blir ett konkret 
uttryck för företagens möjligheter att förbli konkurrenskraftiga 
men samtidigt åstadkommer detta en minskning av arbetstillfällen. 
Den samhälleliga determinismen till trots återfinns även uttryck 
för mer individbetingade förklaringar av samma slag som påvisades 
i föregående avsnitt om arbetets värde men dessa betraktas i 
detta sammanhang inte som grundläggande. 
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Kategori 2, samhällelig aktion, utmärkes också av antaganden om 
samhälleligt betingade orsaker. Till skillnad från kategori 1, 
tillskrivs dock här samhället en aktiv roll. Genom politisk 
och facklig aktivitet kan lagar och förordningar tillskapas 
som verkar i såväl positiv som negativ riktning. Utsagorna 
domineras av ett ställningstagande för arbetsgivare och emot 
de arbetsrättslagar som samhället skapat. Man säger mer speci
fikt att dessa lagar försvårat för arbetsgivarna att anställa 
och avskeda människor och detta har framför allt kommit att 
drabba ungdomar. I detta resonemang återfinns samma spår av 
individorientering som i kategori 1. 

De återstående kategorierna utmärks båda av ett individuellt 
perspektiv. Uppfattningen om en interindividuell konkurrens 
på arbetsmarknaden utgår från att det finns ett visst antal 
arbeten som människor konkurrerar om. Ungdomsarbetslösheten 
bottnar i att konkurrensen från äldre och yrkeserfarna personer 
blir för stor liksom att nya grupper t ex kvinnorna i allt 
större utsträckning gör sitt intåg på arbetsmarknaden. I kate
gori 4 slutligen, antas individerna av naturen ha en given ut
rustning som gör vederbörande mer eller mindre lämpliga att er
hålla arbeten. De med sämre utrustning blir arbetslösa medan de 
övriga alltid klarar sig på ett eller annat sätt. 

De olika svarskategorierna illustreras nedan utifrån föräldrarnas 
intervjusvar. 
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SamhälJ^Hcj dejternnnj^sm 

"I: Vad tror du det beror på att just ungdomar har blivit så 
mycket arbetslösa? 

F: Jat det är väl en rad faktorer. Först har det väl att göra med 
det allmänna konjunkturläget. Vi är ju inne i en lågkonjunktur 
och det har väl gjort det kärvt överhuvudtaget. Lönsamheten 
är ju viktig för företagen och det har ju gjort att man 
rationaliserar och använder maskiner i allt större utsträckning 
och det skapar ju inga jobb precis. En rad företag tvingas ju 
lägga ner också på grund av att u-länderna börjar komma fram 
med varor som dom producerar mycket billigare än oss. Teko
branschen är ju ett typiskt exempel på det. Sedan vill ju många 
företag ha erfaret folk och där kommer ju ungdomarna till korta. 
Har man många att välja på så tar man hellre en som har er
farenhet och är lite äldre än en som nyss har slutat skolan. 

I: Vad kan man göra för att lösa det här? 

F: Ja, det är ingen lätt nöt att knäcka. Blir det en konjunktur
uppgång så löser det väl sig till viss del. Det är ju lönsam
heten idag som gör att det inte går att få det att gå ihop på 
grund av konkurrensen med u-länder bl a. Och sedan tror jag, 
det är ju hemskt att säga det, men det hela beror på att det 
inte har varit något större krig på länge. Det är det som be
hövs. Det vet väl alla, men det är ingen som vill tala om det. 
Det är ju faktiskt så. Skulle man få igång ett storkrig då 
fick man ju avsättning för alla sina varor, vapen och vad det 
följer med det. Det är ju hela stålindustrin, fordon och flyg
plan och båtar. Det blir ju en väldig fart cm man skulle få 
igång ett större krig. Det är ju klart... det är en ruskig 
tanke men jag tror det är så. Man måste radikalt förändra 
hela synen på människorna och hur man ska klara det här. Och 
det kan man ju inte göra här i Sverige, utan det måste man ju 
internationellt titta på. Men det är ju utopi det med något 
sådant" (1 mk, 12). 

SamihälJ el Ì9_aktjon 

"I: Hur ser du på ungdomsarbetslösheten? Vad ser du för orsaker 
till den? 

F: Det är väl så att många arbetsgivare... det är ju dyrt att 
anställa folk nu. Man anställer väl inte så att säga någon i 
onödan nu och sedan har man ju det här att om man har haft en 
person anställd ett tag så har vi ju anställningstryggheten 
och då sitter dom där vare sig du vill ha dom eller inte. Sedan 
är ju problemet också, att när man annonserar efter arbetskraft 
så èka man alltid ha rutinerade människor. Ungdomarna är ju 
oftast orutinerade även om dom har utbildning, för dom har ju 
inte hunnit vara ute och skaffa sig erfarenhet på arbetsplatserna. 
Så många gånger får dom ju inte jobbet därför. Den enda dom ska 
kunna slå ut, är en som är alltför rutinerad och som börjar 
närma sig 5 O-6O-års åldern. Då har ungdomen en chans att slå ut 
en som är rutinerad. 
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I: Vad tror du man skulle kunna göra åt det här med ungdoms
arbetslösheten? 

F: Ja, om man visste det då var man väl rik eller populär i var
je fall. Jag vet ju inte vad dom gjorde åt det där, men det 
var väl en viktig grej där tycker jag som diskuterades, att 
man eventuellt skulle försöka kringgå dan här trygghetslagarna 
när man provanställde yngre, att man hade en längre tid. Jag 
vet inte om det är 3 eller 6 månader och att man eventuellt 
skulle kunna få en längre tid på sig utan att man då har låst 
sig" (ö rak, 1). 

Interindividuell konkurrens 

"I: Ett problem som man brukar tala om är ju arbetslösheten. 

F: Ja, men det är ju vi som rår för den. 

I: Hur då menar du? 

F: Hemmafruarna. Jo, det är vi som har tagit arbetena för dom 
som går i skolan nu. Förut var det ju dom som hade ett 
yrke, sjuksköterska, tandsköterska som jobbade. Mamma var ju 
alltid hemma. Det är ju 1000-tals mammor som går ut ooh jobbar 
nu ooh då tar vi ju jobben för ungdomarna som korrner ut ur 
skolan. 

I: Du menar att det är ungdomarna som blir lidande? 

F: Ja, det är dom som blir lidande. 

I: Du ser det här som en orsak till ungdomsarbetslöshet, kan 
det finnas fler orsaker? 

F: Nej, det är väl det största. Sedan kan det väl vara det 
att det fordras den och den skolan för att komna in, men då 
kommer det ju alltid någon san ersätter den där platsen. 
Annars skulle det ju finnas arbeten. 

I: Vad tror du man skulle kunna göra åt det här? 

F: Ja, det är att mamnoma stannar hemma eller karlarna. En 
skulle ju vara henma. 

I: I alla familjer? 

F: Ja, helst men har man ett yrke som man inte kan avstå ifrån, 
men så resonerar vi ju allihopa idag. Vi kan inte existera om 
vi inte jobbar båda två. Och det är ju bara för att vi fordrar 
mer och mer prylar och grejer" (ak, 20). 
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individuel la_e£ejisJcajjer 

"I: Varför ungdomar? 

F: Många ungdomar tar inte vilket jobb som helst. Har dem läst 
till ingenjör så inte kan dom tänka sig att gå efter vägen ooh 
röja, då föredrar dem att gå ooh stämpla ooh vara arbetslös,.. 
dom borde få en prövotid egentligen. För att jag säger att de 
ungdomar jag får, om jag vore arbetsgivare ooh måste anställa 
alla dom,ja, då vore det hemskt. För utav 10 styóken som kommer 
kan 8 göra rätt för sig ooh 2 behöver inte göra någonting. Ooh 
det är väl det att dom är på fel plats" (ak, 22). 

Föräldrarnas uppfattningar fördelade på de olika kategorierna 
framgår av nedanstående tabell. 

Tabell 20. Föräldrars uppfattningar om förhållanden på arbets
marknaden. 

Kategori ö m kl 1 m kl a kl Antal 

1. Samhällelig determinism 1 6 3 10 
2. Samhällelig aktion 3 1 3 7 
3. Interindividuell kon

kurrens 3 8 11 
4. Individuella egenskaper 1 1 2 

Totalt 5 10 15 30 

Som antyddes inledningsvis i detta avsnitt förekommer ibland 
intervjuutsagor som till synes ger uttryck för både ett sam
hälleligt och ett individuellt perspektiv. Allt eftersom ana
lysen fortskridit har dock de allra flesta med stor säkerhet 
kunnat placeras i den ena eller andra kategorin. Tre "fråge
tecken" finns dock kvar. I kategorierna 1, 2 respektive 4 åter
finns utsagor som till viss del stöder en placering i respek
tive kategori 3, 3 och 2. Genom att göra en genomgång av 
samtliga utsagor inom det frågeområde som berör arbetslivet 
har dock en slutgiltig kategori sering kunnat göras. 

Den huvudtendens som tabellen uttrycker är att medelklassföräldrar 
i större utsträckning än arbetarklassföräldrar omfattas av före
ställningar som utgår från att förhållanden på arbetsmarknaden 

är samhällsbaserade. Den dominerande föreställningskategorin 
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hos föräldrar tillhöriga arbetarklass är däremot grundad på en 
mellan individer rådande konkurrens. 

Elever 

Som framgår av tabell 21 nedan ger analysen av elevemas svar 
ett i vissa avseenden annorlunda utfall jämfört med föräldrarna. 
Uppfattningen att orsaken till ungdomsarbetslöshet är betingad 
av "samhällelig aktion" förekommer ej. Kategori 4,"individuella 
egenskaper" , s om erhöll den lägsta frekvensen bland föräldrarna 
är nu den som dominerar bland elevernas uppfattningar. Den enda 
kategori som visar på någorlunda överensstämmelse är nummer 1, 
'Samhällelig determinism "(jfr individanalysen, fig 5. bil III). 

Tabell 21. Elevernas uppfattningar om förhållanden på arbets
marknaden. 

Kategori c ) m kl 1 m kl a kl Antal 

1. Samhällelig determinism 1 5 1 7 
2. Samhäl1 el i g a kti on 
3. Interindiviuell kon

kurrens 1 1 3 5 
4. Individuella egenskaper 3 4 9 16 

Totalt 5 10 13 28 

För att ytterligare belysa kategori 4, den som dominerar bland 
eleverna, ges här ett exempel. 

"J: Man pratar ju mycket om ungdomsarbetslöshet idag, hur ser du 
på den? 

E: Ja, jag tycker att dom flesta som är arbetslösa dom tar inte 
dom jobb dom får heller. Dom är för kräsna för dom får ju ändå 
från arbetslöshetskassan. Jag tycker dom verkar vara kräsen av 
sig. 

I: Tror du att det är så? 

E: Ja, jag tror det - mycket i alla fall. Nog tror jag man kan 
få ett jobb om man vill för jag har inte behövt kämpa så mycket 
och jag har ju fått ett jobb. Många är nog så. Även om det kanske 
inte är fast jobb. 
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I: Är det bara en myt det här med arbetslöshet? 

E: Nej, det är det väl inte men i många fall så tror jag att 
dom tycker att dom har det bra som dom har det ändå och tjänar 
ju nästan lika bra på arbetslöshetskassan" (ak, 28). 

Den individuella analysen av relationen mellan föräldra- och elev
svar ger vid handen att det endast är sex elever som har samma 
uppfattning som sina föräldrar. Fyra elever under kategori 1 
(samtliga tillhöriga medelklass) samt två arbetarklasselever 
under kategori 3. 

Föreställningar om lönedifferentiering 

Vad gäller föreställningar om lönedifferentiering, liksom i det 
följande avsnittet om arbetskraftens reproduktion, har befint
liga föreställningskategorier från det s k LONG-projektet kunnat 
utnyttjas (se t ex Franke-Wikberg & Zetterström, 1984). Kate
goriseringen i LONG-projektet baserar sig på exakt samma frågor 
som använts i föreliggande studie. Undersökningsgruppen i 
LONG utgörs av ett antal högskolestuderande på olika utbild
ningslinjer varför man inte kan utesluta att "nya" före
ställningskategorier kan utkristalliseras. I föreliggande 
material har, för både föräldrar och elever, fyra kategorier 
kunnat urskiljas. 

1. Kompensation för orättvisor 
2. Kompensation för insatser 
3. Motivation 
4. Belöning 

En femte kategori, som utkristalliserade sig i LONG-projektet, 
var föreställningar om löneskillnader baserade på det i sam
hället rådande ekonomiska systemet. Föreställningar av den 
karaktären har dock inte kunnat påvisas i vårt material. 
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Föräldrar 

Den huvudfråga som ligger till grund för föreställningsanalysen 
är hur man betraktar löneskillnader mellan olika yrkesgrupper. 
Finns det löneskillnader? Vilka är orsakerna till skillnaderna 
etc? 

"Kompensation för orättvisor" bygger på antagandet att olika 
yrken för med sig skilda former av negativa konsekvenser för 
vilka människor ur rättvisesynpunkt måste kompenseras. Orsakerna 
till att det finns en lönedifferentiering beror på den grund
läggande arbetsdelning som finns i samhället och som medför 
att skilda yrken och arbetsuppgifter värderas olika. Yrken 
som kräver en lång teoretisk utbildning värderas ur lönesyn
punkt högt och förknippas också med arbetsuppgifter som i sig 
anses vara positiva medan det motsatta gäller för yrken som 
kräver en kort utbildning och företrädesvis är av manuell 
karaktär. Dessa bör åtminstone erhålla en bra lön som en kom
pensation för de orättvisor som arbetsdelningen medför. 

"F: Javisst finns det skillnader, det gör det. Jag tror att en 
scm har en hög utbildning han får ut så mycket mer utav både 
jobbet ooh fritiden. Och fritiden är inte minst viktig. Han har 
möjligheter att tillvarata litteraturen t ex på ett annat sätt. 
Titta, jag har en sådan här liten bokhyl la och skulle jag vara 
akademiker så skulle det här rummet nog inte räcka till. Jag 
är inte så intresserad av böcker som kanske han är. Han h ar 
ju större möjligheter att ta vara på vad som ges och sedan så 
har han ju ett mycket mycket större utbyte av jobbet. Jag 
tycker, och det har jag sagt tidigare också, att dom som går 
i ett tungt skitigt och ointressant jobb dom ska ha bättre 
betalt än dom som går i ett jobb som är rensamt och intressant 
och som ger människan någonting. Det tycker jag och det var 
länge sedan jag kom på den tanken, just orättvisorna runt det 
där, men det verkar inte bli någon större ski llnad på det" 
(1 mk, 12). 

"Kompensation för insatser" innebär att löneskillnader relateras 
till individer. Individen skall kompenseras för t ex de in
vesteringar som vederbörande gjort i utbildning, han skall 
kompenseras för ansvarsbetungande arbetsuppgifter etc. Till 
skillnad från föregående kategori upplevs löneskillnader som 
i grunden legitima. 
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"I: En annan skillnad kan ju vara löneskillnader, hur ser du 
på det? 

F: Jag vet inte något mycket, men har dom inte gått upp ganska 
bra. Man tycker ju nu att dom som står som chef ska ha mer. 
Det tycker man ju. Dom har ansvaret men annars är det väl... 
jag vet ju bara inom tullen där är det lika. En som börjar nu 
har lika mycket som en som har jobbat i 20 år. 

I: Tycker du att det är nödvändigt att det finns löneskillnader? 

F: Ja, nödvändigt kanske det inte är, men nu dom som har högre 
befattning tycker jag det inte är något fel i det. Har du 
kostat på dig en massa utbildning och har studielån och då 
får mer betalt det är väl inget fel. Det tycker jag ju inte, 
men jag tycker inte det skiljer så väldigt mycket nu som det 
gjorde förr" (1 mk, 14). 

Den tredje kategorin, "motivation", utgår från att drivkrafterna 
för arbete är rent materiella. Pengar blir moroten som får folk 
att utföra vissa arbetsuppgifter och som styr människor till 
skilda utbildningar och yrken. Ett differentierat lönesystem 
framstår således som en självklarhet för de personer som upp
visar en motivationsbaserad föreställning. 

"I: Om vi ser till löneskillnader, tycker du det är nödvändigt 
att dom finns? 

F: Ja, det tycker jag för den där illusionen att människan skulle 
arbeta för arbetets skull och för det gemensamma bästa det 
tror jag inte ett dugg på. Det har väl alla system visat där 
dom har försökt, utan morot måste man ha och i dom flesta fall 
så är nog det där med pengar en väldigt bra morot, men som sagt 
så finns ju inte särskilt mycket löneskillnader i dagens 
Sverige utan dom ekonomiska skillnaderna eller skillnaderna 
i folks levnadsstandard beror på helt andra saker än om man på 
papperet har en hög eller låg lön. Efter skatteutjämning och 
med alla bidrag så finns det dom som har siffermässigt lägre 
lön men det blir en minimal skillnad. 

I: Tycker du då att det är nödvändigt att förändra det på något 
sätt? 

F: Jaha, jag skulle vilja ha tillbaka mera dom skillnader som 
fanns tidigare framför allt så att man inte hade så höga margi
nalskatter utan att man kände att det lönade sig att arbeta för 
den som ville göra det. Det är ju ett fruktansvärt slöseri med 
arbetskraft och med dyra utbildningar. Som jag nämnde så går 
man en utbildning och kostar staten massor me d pengar i 8 år 
och så sedan visar det sig att det lönar si g bättre att ta ledigt 
och gå och städa hemma. Då är det fel alltså" (ö mk, 4). 
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"Belöning" är den föreställningskategori i vilken utgångspunkten 
är att individuella egenskaper eller prestationer, vilka ses 
som mer eller mindre givna, skall belönas. Människor antas 
således i grunden vara olika och deras egenskaper kan inte 
enkelt förändras genom att t ex öka deras motivation för 
arbete genom en högre lön. 

"I: Tycker du att det är nödvändigt att det finns löneskillnader? 

F: Ja, det kan hända att det ska vara, men det behöver ju inte 
skilja så. Man tycker att differensen mellan hög- och lågav
lönad. .. däremot på arbetsmarknaden är det ganska jämnt, om 
man säger nu dem här grupperna som jobbar överlag med grovt 
arbete och att det skiljer också på kollektivanställda. Det 
skiljer ju där också och det måste det ju göra efter kompe
tens och yrkeserfarenhet. Det skulle ju bli en arbetsvär
dering, man ska ju ha det som förebild.Men nu är det många som 
har arbetsfördelnings förebilden att dan är så väldigt högt. 
Alltså det blir väl så att det där gynnar väl inte dom som har 
sämre att dom där ska ha så väldigt högt och då blir det 
aggressioner mot dom det gäller. Däremot ska det väl finnas 
löneskillnader. Om du har en skicklig kille som kan svarva, 
om vi bara tar en sådan simpel grej som svarvare som inte 
räknas till någon specialist. En del har ju fått löner men det 
kan ju baaa vara för att dom är i maskopi med några, att dom 
har fått upp lön och då får vi löneklyftor" (ak, 27). 

Föräldrarnas fördelning på de olika kategorierna framgår av 
nedanstående tabell. 

Tabell 22. Föräldrarnas föreställningar om löneskillnader. 

Kategori ö m kl 1 m kl a kl Antal 

1. Kompensation för 
orättvisor 2 2 4 

2. Kompensation för 
insatser 2 4 8 14 

3. Motivation 3 1 1 5 
4. Belöning 2 2 4 
Ej klassificerbara 1 2 3 

Totalt 5 10 15 30 
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Den resultatbild som ovanstående tabell förmedlar är att huvud
parten av föräldrarna ser lönedifferentiering som något i grun
den nödvändigt (kategori 2-4). Endast fyra föräldrar omfattas 
av föreställningar som implicerar att löneskillnader skall 
elimineras eller åtminstone utjämnas. En jämförelse med LONG-
projektets resultat visar att gruppen högskolestuderande upp
visar en betydligt högre beredskap till förändringar av rådande 
förhållanden. Hos dessa är "Kompensation för orättvisor" den 
föreställning som dominerar. 

Elever 

Elevernas föreställningar om löneskillnader domineras markant 
av den insatskompensatoriska. Det är endast fyra elever som 
avviker från det mönstret. Tre elever från arbetarklass re
sonerar i termer av kompensation för orättvisor och en elev 
från lägre medelklass talar om belöning för individuella pre
stationer. 

Tabell 23. Elevernas föreställningar om löneskillnader. 

Kategori ö m kl 1 m kl a kl Antal 

1. Kompensation för 
orättvisor 3 3 

2. Kompensation för 
insatser 5 9 10 24 

3. Motivation 
4. Belöning 1 1 

Totalt 5 10 13 28 

Den stora skillnaden mellan kategori 1 å ena sidan och kate
gorierna 2-4 å den andra utgörs av huruvida man vill utjämna 
löneskillnader eller inte. Relationen mellan föräldrar och 
barn i det avseendet är mycket entydig. I två fall (båda till
höriga lägre medelklass) finns dock en avvikelse (se fig 6> bil m). 
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Arbetskraftens reproduktion 

Den huvudfråga som legat till grund för analysen hade följande 
lydelse: "Varför hamnar man i olika utbildningar och yrken?" 
Parallellt med denna har även en fråga om varför människor 
blir utslagna i skola och arbetsliv behandlats. Frågorna upp
levdes av många försökspersoner som svåra att svara på. Speciellt 
eleverna hade stora problem att verbalisera sina tankar och 
många sade också att detta var något man aldrig hade funderat 
på. Detta till trots har svar, som kunnat kategori serats er
hållits från samtliga försökspersoner. Följande kategorier 
används som utgångspunkt j analysen. 

1« Egenskapsreproduktion 
2. Yrkesreproduktion 
3. Osystematisk reproduktion 
4. Anlagsdeterministisk reproduktion 

Liksom vid analysen av lönedifferentieringsfrågan återfanns inom 
LONG-projektet en femte kategori. Dessa föreställningar utmärktes 
av att arbetskraftsreproduktionen sågs som en samhälleligt be
tingad reproduktion av sociala klasser. Denna kategori finns 
dock inte representerad i detta empiriska underlag. 

Föräldrar 

Föreställningar som kan inordnas under "Egenskapsreproduktion" 
utmärkes av att olika miljömässiga förutsättningar uppfattas 
skapa skilda egenskaper hos en individ. Dessa, genom t ex hem
miljön förvärvade egenskaper, relateras i sin tur till olika 
yrken vilka i sin tur antas ställa olika krav på individuella 
egenskaper och färdigheter. 

"I: Vad tror du det är som gör att man hamnar i olika utbildningar 
och yrken? 

F: Ja, det vet vi ju att föräldrarnas yrke betyder mycket. Vet 
vet man ju att en läkarson blir ofta läkare. Om man nu ska an
vända gamla begrepp så läser socialgrupp I ofta mer. Sedan är 
det väl klart att barnets intressen måst e ju naturligtvis ha 
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en viss betydelse och föräldrarnas åsikter överhuvudtaget. 

I: Hur då menar du? 

F: Det är väl så att i vissa hem får barnen helt andra intressen. 
Dem blir tidigt inriktade på att läsa vidare oah det gör ju att 
dom också kommer att få kvalificerade yrken" (1 mk, 9). 

"Yrkesreproduktion" kan också ses som en miljödeterminerad 
form av arbetskraftsreproduktion. Här utgör människor i barnets 
närmiljö, t ex föräldrar, kamrater, modeller för val av utbildning 
och yrke. 

"I: Vad är det som gör att man hamnar i olika utbildningar och 
yrken? 

F: Mycket beror väl på vad föräldrarna har för arbete. Det tror 
jag nog. Man är ju som regel ganska lik sina föräldrar och det 
är ju rätt naturligt om man har relativt liknande int ressen 
och man ser i varje fall deras yrke på ganska nära håll. Då 
kan man åtminstone bedöma för- och nackdelar med det och sedan 
inom föräldrarnas bekantskapskrets ser man kanske litet andra 
yrken.Ja, sedan är det väl vadman kommer i kontakt med under 
tiden man går i skolan. Lärare ser man ju hur det är att vara 
då och sedan då den här sy overksamheten som då är inriktad då 
så att den kan säkert hjälpa till att berätta om yrken som man 
inte alls har någon a ning om att dom finns" (ö mk, 4). 

Den "osystematiska reproduktionen" innebär att studie- och yrkes
val ses som individuellt betingat och ofta styrt av tillfällig
heter. Ingen direkt koppling görs till den omgivande miljön och 
valet relateras mera till individuella intressen. 

"I: Vad är det som gör att man Jiamnar i olika yrken och utbildningar? 

F: Ja, en sak är ju slumpen. Det är ju den som kanske avgör 
mångas yrken som dom kommer att ha i framtiden. Det är inte 
någonting som dom har gått och längtat efter. Det är möjligt
vis någon flicka som vill bli veterinär och kanske hon blir 
det. 

I: Men slumpen, vad skulle det i så fall vara? 

F: Ja, mycket är ju slumpen. Någonting som kan vara slumpen och 
det är arbetslösheten som finns. Det är ju väldigt slumpartat 
just nu. För om man kommer på arbetsförmedlingen så kan man 
erbjudas en utbildning, någonting som man kanske inte har 
velat från början men förs in på den linjen. Det var väl nästan 
en slump för mig också. Jag blev ju erbjuden de n här utbild
ningen. Så där fan det ju finnas" (1 mk, 10). 
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"Anlagsdeterministiska" föreställningar innebär att medfödda an
lag är bestämmande för de utbildningar och yrken som individen 
genomgår och erhåller. Den individuella kompetensen relateras 
således inte till den sociala miljön. 

"I:Vad tror du det är som gör att man hamnar i olika utbildningar 
och yrken? 

F: En del är väl bättre på det ena och en del på det andra så 
man måste ju försöka... ja, jag vet inte. 

I: Varför blir vissa framgångsrika ooh andra utslagna i både 
skalan ooh samhället? 

F: Ja, en har det väl lätt för sig ooh då har dom lättare att 
kamma sig fram ooh en del är mera tillbakadragna så dom har 
svårare möjligheter att på det viset korma sig fram. Dom har 
inte samma ambition att. 

I: Det här du säger att en del har lättare att ta sig fram, hur 
tror du det kommer sig? 

R: Jo, men det är väl det. 

I: Är det någonting som finns inom oss eller är det något som 
man kan lära in? 

R: Ja, men en del klarar sig lättare och har det lätta re för 
sig. 

I: Tror du att föräldrar har någon del i om man har lätt eller 
svårt för sig? 

F: Ja, det är klart att dom kan väl påverka en, men jag tycker 
att det måste väl mest vara att man kan klara sig själv. År 
det svårt för dom att läsa, då är det ju svårt för dom att 
komma någon vart också och då blir det lätare med praktiskt" 
(ak, 24). 

Föräldrarnas fördelning på de olika föreställningskategorierna 
framgår av tabell 24. Som framgår av denna ger de allra flesta 
uttryck för föreställningar om osystematisk respektive anlags-
determinerad yrkes reproduktion. Det fåtal föräldrar som ger ut
tryck för systemorienterade föreställningar i kategori 1, mani
festerar skillnaden gentemot gruppen högskolestuderande som även 
här omfattas av en relativt hög andel föreställningar av system
karaktär om dock inte lika hög som i den föregående frågan 
(Franke-Wikberg & Zetterström, 1984). 
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Tabell 24. Föräldrars föreställningar om arbetskraftens re
produktion. 

Kategori ö m kl 1 m kl a kl Antal 

1. Egenskapsreproduktion 1 1 2 4 
2. Yrkesreproduktion 2 2 
3. Osystematisk reproduktion 3 4 4 11 
4. Anlagsdeterminerad 1 3 9 13 

Totalt 5 10 15 30 

Elever 

Elevernas svar ger undantagslöst uttryck för en enda föreställning, 
nämligen den anlagsdeterministiska. Variationen i svaren eleverna 
emellan är mycket liten. De flesta menar att orsaken till 
att man hamnar i olika utbildningar och yrken beror på indi
viden, dennes intressen, anlag och kunskaper. Än en gång 
bör påpekas att många elever uppger att de inte ägnat många 
tankar åt det som efterfrågats. Två intervjusvar i bil VI 
får illustrera elevernas resonemang (ex 38 och 39). 

Att välja fritt 

I anslutning till frågan som avsågs belysa arbetskraftens re
produktion, "vad är det som gör att folk hamnar i olika utbild
ningar och yrken", ställdes också två frågor som indirekt be
lyser den differentierings- och sorteringsprocess som pågår i 
den samhälleliga arbetskraftsreproduktionen. Den ena frågan tar 
fasta på vilken möjlighet individerna har att uppnå skilda 
yrken samt vilka hinder som därvidlag existerar. Den andra 
frågan fokuserar eventuella skillnader som finns för pojkar 
respektive flickor i deras val av utbildning och yrke. Genom 
att efterfråga orsakerna till att pojkar och flickor ofta väljer 
olika ges möjlighet att belysa uppfattningar om de speciella 
villkor som utmärker pojkars respektive flickors situation. 
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Föräldrar 

Följande frågor ställdes till föräldrarna: 

"Hur är det idag kan alla bli det man riktigt vill? Vilka 
hinder finns? Varför väljer pojkar och flickor olika utbildningar 
och yrken?" 

De allra flesta föräldrar har i sina svar tagit fasta på en 
"drömyrkesdimension". Medvetenheten om en ökande konkurrens 
inom arbetsmarknaden och inom utbildningsområdet gör att de 
flesta svarat nej på frågan om alla kan bli det man riktigt 
vill. 7 av föräldrarna har dock svarat att med rätt inställning, 
vilja och intresse, kan alla nå den position man önskar 
(tabell 27, bil II). 

På frågan om varför pojkar och flickor ofta väljer åt olika håll 
svarar 2/3 av föräldrarna att det beror på gamla, nedärvda 

traditioner som överförs via den uppfostran som sker i familjen. 
Dessa föräldrar menar också att situationen idag, jämfört med 
deras egen uppväxttid, har förändrats till det bättre och man 
ser även framgent positivt på möjligheterna till en ytterligare 
utjämning (se tabell 24, bil II). 

"I: Pojkar och flickor väljer ju ofta åt olika håll, vad. tror du 
det beror på? 

F: Ja, det beror väl på det att det har väl alltid vari så 
men det håller på att bli bät tre nu. Något, tycker jag i alla 
fall ooh det är ju bra. 

I: Men vad beror det egentligen på? 

F: Det har väl alltid varit så att pojkar har vissa jobb ooh 
flickor vissa och barnen hör väl och vill likna pappa för han 
jobbar där och mamma hon kanske är sjukvårdsbiträde så ända 
från det dom är små så får barnen veta ätt det är olika flick-
och killjobb alltså. Och det är någonting som vi måste ändra 
på vi som ser ungarna växa upp. Jag tror det är tradition. 
Skulle man nu låta barnen, flickorna, leka snickare här hemma 
och man tränar upp dom så dom kanske får lika mycket int resse, 
men nu låter man ju flickorna hjälpa till och diska och leka 
med dockor. Och det är ju fel" (1 mk, 14). 
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Tre av föräldrarna har inte kunnat ange några orsaker medan sju 
föräldrar menar att skillnader i valbeteende främst är betingat 
av genetiska orsaker. Flickor respektive pojkar passar inte 
till vissa yrken. Vad som framför allt betonas är fysiska 
skillnader. Även här ser man dock en förändringspotential 
i det att arbetsuppgifter successivt ändras så att även flickor 
har möjlighet att klara av dem. 

"I: Pojkar och flickor väljer ju ofta olika utbildningar och 
yrken. 

F: Vad beror det på? Jaha. En del kan väl vara praktiskt men det 
kan väl också vara andra anledningar till att man väljer olika 
jobb. 

I: Men man ser ju att flickor ofta finns incm övervägande vård
jobb och pojkar inom tekniska jobb, hur kommer det sig egent
ligen? 

F: Ja, det kanske är att man är lagd åt det hållet att man är 
lite mer teknisk. Det finns ju många flickor... idag har det väl 
blivit en annan omvärdering när det gäller det också. Det är 
många som vågar sig på manliga yrken som dom inte har gjort 
förut. Alltså jag tror att många skulle sköta jobb som manliga 
sköter idag lika bra. Fas t det är klart att tyngre jobb är dom 

nog inte lämpade för alla fruntimmer. Det finns väl en del 
som klarar tyngre jobb också. 

I: Menar du att det finns medfödda skillnader eller är det som 
man är lärd? 

F: Nej, det är väl som man är skapt" (ak, 27). 

Elever 

Till eleverna ställdes i detta sammanhang enbart frågan om alla 
kan bli det man önskar. Elevernas uppfattningar om könsbetingade 
val framgår delvis av deras svar på frågan om könsbetingade val 
till gymnasieskolan (se s 76). 

Till skillnad från föräldrarna är det fler elever som omfattas 
av uppfattningen att "nan kan om man vill". 13 av eleverna 
identifierar dock hinder som ses som oöverstigliga. Utgångs
punkten i deras resonemang är att individer har olika förut
sättningar. Vissa talar direkt om dessa i termer av begåvning 
medan andra talar om effekterna av olika förutsättningar såsom 
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betyg, kunskaper etc. Ex 1 illustrerar ett sådant resonemang 
medan ex 2 är uttryck för uppfattningen att alla kan bli det 

man vill. Fördelningen på de olika kategorierna framgår av 
tabell 25, bil II). 

Ex 1. "I: Kan alla bli det man vitt, tror du? 

E: Nej, Vi är ju så olika. För en del går allting så lätt 
men en del han ingenting lära sig hur mycket dom än tar i. 

I: Vad tror du det beror på? 

E: Ja, men en d&l är ju smart, det är bara så" (1 mk, 9). 

<Ex 2. "I: Kan alla bli det man vill, tror du? 

E: Ja, jag tror det för man ser, här nu i klassen är det 
samma sak. Dom som tar i och jobbar dom får bra betyg och 
klarar sig bra men dom som är slappa och inte ids dom får 
ju dåliga betyg. Om dom bara ville skulle dom också få 
bra betyg" (ö mk, 3). 

Relationen mellan föräldrar och barn är långtifrån entydigt. Som 
framgår av tabell 26, bil II är det överensstämmelse i 12 fall 
medan uppfattningarna går isär i 16 fall. 

II Skolpersonalen 

De frågor som ställts till lärare och syofunktionärer, berör 
i huvudsak deras uppfattningar och föreställningar om utbildning 
respektive arbetsliv. Vid databearbetningen har lärare och 
syofunktionärer hållits åtskilda. Många av frågorna differen
tierar dock inte mellan grupperna varför de i resultatsamman-
ställningen redovisas som en grupp under beteckningen skol
personal. Där klart markerade skillnader återfunnits sker 
dock en uppdelning. 
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Uppfattningar om utbildning 

Orsak_er ti 1_1 _f ö r e k oms te n_a v_ aHnrän/sj^kfld kurs 

Skolpersonalen tar i sina svar fasta på helt andra aspekter än 
vad föräldrar och elever gör. M edan de senare utgår från en kon
kret valsituation resonerar de flesta av skolpersonalen i 
termer av pedagogiska principer där nivågruppering och indi-
vidualisering setts som ledstjärnor. Resonemanget bygger 
dock på samma grundläggande uppfattning, nämligen att individer 
är olika i begåvningshänseeende. Fem personer anlägger dock 
ett mer övergripande samhällsperspektiv på denna fråga. I dessa 
svar framhålls att orsakerna är betingade till politiska ställ
ningstaganden i strävanden att erhålla ett urval sinstrument för 
efterföljande utbildningar. 

Tabell 25. Skolpersonalens uppfattningar om orsaker till före
komsten av allmän och särskild kurs. 

Kategori Skolpersonal 
Pedagogisk princip 

- nivågruppering 6 
- individualisering 12 
Urval sinstrument 5 

Totalt 23 

Följande exempel illustrerar svar som inordnats i de båda huvud
kategorierna. 

-X 1• "I: varför finns det allmän oah särskild kurs på höq -
stadret? . 

R: JaK det är den fär gamla individualiserinastanken som man 
har gjort något organisatoriskt åt. Att dom bästa skulle ' 
man fa att gå längre om dom fiok vara för sia oah dom 
sämre kunde vara för sig oah gå fram i sin takt. Det är bara 
en tnd-iv-vdualisering utanför klassens ram så att säqa" 
(lar, 20). y 
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EX 2. "I: Varför tror du att man har altmän och särskild kurs i 
grundskolan? 

R: Ja, varför man tror, det finns ju något utbildningspolitiskt 
bokan det hela vad jag kan förstå.Det har ju fattats beslut 
av SÖ att det ska vara på det här sättet. Man kan se det så 
här att dem som har problem att följa undervisningen i matte 
och engelska och sådana saker, om vi nu tar som skolan ser 
ut nu, dem skulle få det ännu svårare att följa en särskild 
kurs därför att den är ju svårare. Den här uppdelningen 
måste ju vara en kvarleva från den gamla enhetsskolan där 
man hade helt olika linjer så att säga. Dom fick gå prak
tiska och sådana där saker. Det här är att göra en liten ut-
gallring innan du kommer upp till gymnasieskolan. Du ska 
ju ha cLet för att komma in på dom teoretiska linjerna, mate
matik och engelska" (syo, 10). 

Skolpersonalen tillfrågades också hur man tror att eleverna 
resonerar när de väljer alternativkurser. Här återfinns däremot 
samma uppfattningar som föräldrar och elever gav uttryck för. 

Tabell 26. S kolpersonalens uppfattningar om hur eleverna resonerar 
vid val av alternativkurser. 

Uppfattningar Skolpersonal 

Strategi fokuserade 
- Föräldrapåverkan 4 
- Allmänt 4 
Personfokuserade 
- Ind. förutsättningar 10 
- Kamratval 5 

Totalt 23 

Under de strategtfokuserade inryms dels de som för fram för
äldrarnas, framför allt de välutbildades, betydelse dels de 
som talar om taktiska val i allmänhet. 

Ex 1. "Dom resonerar nog ganska allmänt med sina föräldrar om 
det här. Dom ser det väl, åtminstone föräldrarna ser det 
som att det här är vattendelaren till fortsatt skolgång, 
dom treåriga linjerna på gymnasiet. 

I: Uppfattar alla föräldrar det? 
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R: Det tror jag inte. Inte alla men mänga gör det. Jag tror 
att dom allra flesta som kommer på föräldramöten för dam 
är det något ganska väsentligt, det märker man på frågorna 
som kommer. 

I: Så att som du ser det då så är det framför allt dom 
kommande konsekevenserna som man tänker på? 

R: Ja, dem här föräldrarna ser nog den här utvecklingen som 
en försämring av skolan. Hur ska det då gå att lära sig 
språk om alla ska vara i samma klassrum? 

I: Dom här föräldrarna säger du, vilka är de? 

R: Jag ska väl inte generalisera men det är väl i huvudsak 
föräldrar som själva är välutbildade" (syo, 3). 

Ex 2. "I: Hur tror du att eleverna resonerar när dom väljer allmän 
ooh särskild kurs? 

R: Ja, man har ju talat med en hel del ooh det är ju klart 
att med dom intagningsbestänmelser som finns nu, med särskild 
kurs i engelska och vissa linjer matematik, så är det väl 
en hel del elever i 6:an som chansar och säger: Det är klart 
att jag ska prova på, så har jag möjligheter att välja all
ting när jag går ur 9:an. Jag tror att just det där att dom 
vill behålla möjligheten att välja allting att det är kanske 
många som kanske inte är så vidare i matte och språk men 
dom satsar på det i alla fall. 

I: Har du någon uppfattning om hur mycket föräldrarna är 
inblandade i valet av allmän och särskild kurs? Påverkar dom 
mycket? 

R: Det tror. jag inte. Inte här i varje fall" (syo, 7). 

Följande svar exemplifierar personfokuserade uppfattningar där 
individuella förutsättningar respektive kamratpåverkan antas 
vara de viktiga determinanterna. 

Ex 1. "I: Hur tror du att eleverna resonerar när dom väljer 
mellan allmän och särskild kurs? 

R: Dom flesta resonerar väl efter vad dom kan prestera. 
Sedan finns det ju undantag, dom som väljer efter kamrater, 
för att den och den kamraten går där och där. En del dom 
kanske resonerar så att betygsmässigt och så där. Dom 
flesta resonerar nog på det sättet man vill att dom ska^ 
resonera. Vi har exempel på att dom har valt för att få 
vara med dom och dom. För lät t eller för svart. 

I: Du sa, som man vill' att dom ska resonera. 

R: Ja alltså att dom ska gå efter sina förutsättningar. 
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I: Titta på betygen alltså? 

R: Nja, inte direkt betygen. Det kan ju vara bra t ex att 
ha en särskild kurs med en 2:a eller 3:a också så att dorn 
får ju inte så höga betyg men dom ska ju ändå gå där dom 
hör hemma" (lär, 13). 

Ex 2. "I: Hur tror du att eleverna resonerar när dom väljer all
män och särskild kurs? 

R: Ja, hördu du jag tror det är helt irrelevanta saker 
därvidlag. Många gånger i alla fall. Kamraten har ju en 
stor betydelse där. Man vill ha trygghet i gruppen och 
då vill man först kolla hur den och den och den väljer 
och jag skulle nästan kunna tro att det hos många skulle 
vara en första urvalsgrund. Hur har du valt? 

I: Dom väljer som kamraterna? 

R: Ja, men sedan finns det ju naturligtvis föräldrar med i 
bilden och den egna ambitionen också. Givetvis gör det det. 
Sedan inte minst vilken lärare kommer du att få om dom nu 
vet det i förväg. 

I: Jaha, du tror att det har betydelse? 

R: Jajamensan. År dom riktigt smart så kan dom till och med 
fundera på gruppens storlek. För det vet dom ju att i 
mindre grupp kan man ha det lite trevli gare än en stor 
bökig församling. 

I: Tror du att dom har något framtidsperspektiv när dom 
väljer allmän och särskild kurs? Ser dom framåt eller...? 
Att här får dom och dom konsekvenserna om jag väljer det 
ena eller andra? 

R: Det är klart dom som är ambitiösa, dom som har föräldrar 
som är intresserad av deras skolgång dom är medveten om det. 
Men det är en stor massa där föräldrar inte har någon aning 
om sådana här saker. Dom lämnas helt på egen hand. D et tror 
jag säkert" (lär, 17). 

Skolpersonalens uppfattningar om varför elever lyckas och inte 
lyckas i skolan domineras av att det är en kombination av dels 
den miljö man växer upp i dels den begåvning som man är ut
rustad med. Förutom dessa tolv finns 10 personer som gör en 
distinktion mellan dessa. 7 personer menar att det definitivt 
är hemmiljön som är avgörande medan 3 stycken enbart framhäver 
begåvningens betydelse. En person menar att det är samhälleligt 
betingade förhållanden som är avgörande. I bil VI ges exempel på 
en miljöbaserad uppfattning (ex 40) samt ett svar som illustrerar 
begåvningens betydelse (ex 41). 
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Upgfattn ijnqar _om_dag en s_ skol_a 

Skolpersonalen har tillställts två frågor för att belysa deras 
uppfattningar om dagens skola. Den första var av generell 
karaktär och uppmanade personerna att berätta hur man all
mänt betraktar dagens skola. Den andra efterfrågade mer 
specifikt hur man ser på skolans funktion.Trots att den första 
frågan var mycket generellt hållen ger skolpersonalen uttryck 
för mycket samstämmiga uppfattningar. Samtliga ger uttryck 
för en värdering av skolan i termer av bra/dålig, negativ/ 
positiv genom att göra en jämförelse mellan förr och nu. Två 
aspekter dominerar resonemangen. Dels talar man om det sociala 
klimatet i skolan. Dels berör man elevernas kunskapsnivå. 
4 av 23 har en positiv grundsyn medan de övriga ser tämligen 
negativt på utvecklingen i skolan. "De fyra" talar om en ökad 
öppenhet och en minskad auktoritet vilket i sig har betytt att 
elevernas kunskapsnivå avseende traditionella faktakunskaper 
har sjunkit. Detta har dock inte skett på bekostnad av utan 
till förmån för en ökad social träning. 

"I: Hur ser du allmänt på dagens skola? 

R: Jag ser positivt på dagens skola därför det finns mycket att 
hämta både i undervisning ooh miljö överhuvudtaget. Man jämför 
kanske 5-10-15 år bakåt i tiden så möter man mer spontana elever 
nu än tidigare y det är lättare att diskutera olika frågor med dom. 
Det går mycket att lättare att jobba överhuvudtaget. Svårig
heten kanske i klassarrtnanhang det dir att många tror att man, 
om man ska diskutera öppet ska alla prata i mun på varandra. 
Jag tror mycket på den öppna spontaniteten som finns. Rena 
basfakta kanske har minskat i mängd men å andra sidan har vi 
vunnit mycket annat i stället som man kan utnyttja när man 
kommer ut i livet. 

I: Vad då? 

R: Du kan öppnare deltaga i diskussioner, du stänger inte inne 
dig utan du deltar aktivt på ett annat sätt. Förr kunde man 
basfakta men var osäker när du mötte andra människor. 

I: I stort sett ser du ganska positivt på det hela? 

R: Jag ser positivt på det hela och jag tror att dom klarar sig 
lika bra som vi gjorde när vi kom ut. Visserligen kunde vi 
multiplikationstabellen och en del årtal i historia men å 
andra sidan kan dom mycket annat i stället"i,syo, 6). 
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De flesta bland skolpersonalen ger uttryck för en pessimistisk 
grundsyn. Man talar framför allt om den stora ökningen av icke 
studiemotiverade elever vilket har lett till en ökad oro och 
stökighet i skolan. Rent generellt anses kunskapsnivån ha 
minskat till en icke acceptabel nivå. Som förhållandena nu 
är, menar ett antal lärare, sjunker dessutom denna nivå för 
vissa elever under högstadietiden. Orsaken till och lös
ningen på dessa problem utgörs av en och samma förkl-aring. 
Det är borttagandet av de praktiskt inriktade linjerna som har 
åstadkommit problemen. Genom att återinföra dessa antas också 
problemen lösas. 

Ex 1. "I : Hur ser du allmänt på dagens skola? 

R: Man skulle ju läsa på dom där frågorna föst. Ja, jag ser 
det så här att det blir mer och mer en förvaringsplats för 
elever och mindre undervisning och. mer sociala kontakter och 
problem som man får ta itu med. 

I: Hur kommer det sig att det blir så tror du? 

R: Jag tror att det beror mycket på att dom har tagit 
bort dom praktiska linjerna därför att dom elever san 
inte hänger med, ja, dom känner sig otillfredsställda helt 
enkelt. 

I: Man snackar ju en hel del om dom här eleverna. Är det 
dom som är problemet för er som lärare också? 

R: Det är dom som ofta är dom största problemen och som 
drar med sig fler och sedan är det en allmän otillfreds
ställelse vad jag han förstå även bland dom som är rela
tivt duktiga. Dom får höra saker och ting 10 gånger för 
att det finns elever som inte begriper vad man säger i. 
alla fall när man säger det tionde gången och dom lär sig 
så småningom att koppla av för dom behöver ju inte följa 
med första genomgången för cbm kommer att få höra... dom 
väljer alltså det tillfälle då just dom tänkt höra på 
har jag en känsla av och det sprider sig en allmän olust. 
Dom räknar med att det här kommer jag att få höra en gång 
till så att det är ju inte så noga om jag hör på just nu. 

I: En återgång till Lgr -62 är det...? 

R: I alla fall mer praktisk undervisning kanske även då 
för dom duktiga. Alltså mer pryo då så att dom kom i mer 
nomai kontakt med arbete helt enkelt. Mer valfrihet tror 
jag inom sköljobbet. Det kan inte vara nödvändigt för 
allihopa tror jag att läsa elektronik t ex. Vissa flickor 
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tycker det är fruktansvärt och andra tycker det är enormt 
roligt. Dom skulle få välja mer fritt själva efter in
tresse. Jag tror att det skulle vara roligare"(Vèr, 19). 

Ex 2. "I: Hur ser du på kunskapsstandarden? 

R: Ja,det,är klart. Dom ämnen jag har är ju ganska exakt 
som matte t ex och. det är ju väldigt enkelt att jämföra 
kunskaperna i matte nu och förr och där ser man ju en 
himla skillnad. 

I: Dom är sämre nu? 

R: Ja, om man nu med sämre menar att dom... det förekontner 
t ex inga lösningar utav andragradsekvationer om vi tar en 
sådan enkel sak. Geometri och sådant där. Så långt hinner 
man aldrig. Det är ett faktum att det finns dom som är 
duktigare när dom kommer till 7:an än vad dom är när dom 
går ut 9:an. 

I: Dom försämras alltså? 

R: Dom försämras. Det finns exempel på det. 

I: Ja, men vad beror det på då? 

R: Jag tror kanske att det är intresset just därför 
att matten är upplagd så, cm vi tar speciellt det så, att 
det är likt i 7:an, 8:an och 9:an. Det är bara det att 
svårighetsgraden ökar, Så jag tror att dom upplever det som 
väldigt tråkigt många gånger. Och då blir det väl det att 
det stagnerar helt enkelt. Nå, nog tror jag att både 
material och lärare i övrigt inte är någon större skillnad 
på nu" (lär, 18). 

Skolpersonalens uppfattningar om skolans funktion är i någon mån 
delad. Båda grupperna betonar skolans uppgift som kunskapsför
medlare. Medan lärarna ställer upp ett allmänbildande mål för 
dessa kunskaper så verkar målet för syofunktionärerna mera direkt 
vara kopplad till en yrkeskval ificerande funktion. 
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Tabell 27. S kolpersonalens uppfattningar om skolans funktion. 

Uppfattningar Lärare Syofunktionärer Antal 

Kunskapsförmedling 
- allmänbildning 
- yrkeskvalificering 

10 
2 

3 
7 

13 
9 

Person1ighetsfostran 1 1 

Totalt 12 11 23 

Till skillnad från föräldrarna, som direkt betonade en förmedling 
av faktakunskaper, ger skolpersonalen en mer nyanserad bild. 
Eleverna skall erhålla en bred bas, de ska lära för livet och inte 
för skolan. I enlighet med tidigare resultat är de flesta inne 
på att skolan inte klarar av vare sig det ena eller det andra. 
Ex 4 2 i bil VI illustrerar ett resonemang där bildningens betydelse 
betonas medan det i exempel 4 3 är den direkt yrkesförberedande 
funktionen som lyfts fram. 

jJpjjfatJ:nHiga£ om_syo 

Två frågor har ställts för att belysa skolpersonal es uppfatt
ningar om syo: 
1. Hur ser du på syons roll idag/i morgon? 
2. Vilken roll spelar syo för elevernas studie- och yrkesval? 

Innan svaren redovisas bör konstateras att de flesta lärare 
uppger sig veta mycket lite om syoverksamheten. Ingen har t ex 
samarbetat med syofunktionärerna i konkreta frågor. Lärarnas 
svar är således mera baserade på tro än vetande. Så här säger 
en av lärarna. 

"I: Har du någon anknytning 'till syo på något sätt? 

R: Nej, inte det minsta. Jag brukar bara undslippa mig någon 
replik då och då. Ingen djävel ska vara lärare men det kan väl 
inte vara sy oinformation" (lär, 20). 



115 

I tabell 28 nedan redovisas fördelningen på olika svarskategorier, 
dels utifrån hur man uppfattar dagens syo, dels hur man tycker 
att det bör vara i en framtid. 

Tabell 28. S kolpersonalens uppfattningar om syons roll. 

Hur är det idag ? Hur bör det vara? 
syo lärare syo lärare 

Administr, info 10 
Fakta info 20 7 
- pryo, linjeval 2 3 
Medvetandegörande 2 
Kompensatorisk 1 1 
Missionerande 10 

Totalt 11 22 11 12 

Som framgår av tabellen har lärare och syofunktionärer inte alls 
samma uppfattningar om syons roll. Utifrån dagens förhållanden 
ser sig syofunktionärerna själva som administratörer och in
formationsgivare. 

"I: Hur ser du på syons roll idag? 

R: Du ska få ett kort svar för en gångs skull. Vi är i ungefär 
lika stor utsträckning administratörer och informatörer" (syo, 4). 

Lärarna ser enbart syon som en förmedlare av objektiv information, 
i ett par fall preciserade till frågor som rör pryo och valet 
till gymnasieskolan. 

"I: Hur ser du på syons roll? 

R: Eleverna ska få faktainformation av syon om utbildningar och 
yrken. 

I: Hur upplever du att syon fungerar? 
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R: Det är ganska svårt, tycker jag, att ha någon riktig mening 
om det. Jag sa ju lite grand för en stund sedan att jag tror 
att det är bra. Eleverna verkar ju väldigt positiva till det. 
Dom får ut och pröva lite grand. Även om det är bara några 
dagar som dom är ute på en arbetsplats så tror jag att det 
har stor betydelse. Det skulle vara bra mycket mer" (lär, 21). 

Även vad gäller uppfattningar om hur syon bör vara går mening
arna isär. De flesta lärare menar alltfort att syon skall vara 
en informationsgivare. Syofunktionärerna ger däremot sam
stämmigt uttryck för att de framgent har en missionerande 
roll på skolan. Som även dessa resultat visar menar syofunk
tionärerna att lärare och övrig skolpersonal inte vet vilka 
uppgifter som tillskrivs syon. Det blir därför en nödvändig 
och viktig uppgift att föra ut syons budskap. 

"I: Vad är viktigaste för sy o inför framtiden? 

R: Jag tror att det viktigaste för oss blir att föra ut vad 
syon står för, att det finns nggot som heter syo och upp
lysning om vad det är. I första hand måste vi föra ut det 
till lärarna för dom vet väldigt lite idag. Men även för
äldrar och företagare måste få veta mer" (syo ). 

Syons betydelse för elevernas studie- och yrkesval uppfattas 
också mycket olika. Syofunktionärerna själva menar att deras 
betydelse i stort är marginell. "Loppet är redan kört när 
eleverna kommer till oss" som en av dem säger. Tre av syo
funktionärerna tillskriver sig dock en relativt stor betydelse. 

"I: Vilken roll spelar syon för elevernas studie- och yrkesval? 

R: Den rollen spelar den att man först och främst kan kolla 
upp att dem står med båda benen på jorden vid sitt resonemang 
att det inte bara är något luftslott dom bygger upp utan att 
det verkligen är verklighetsanknutet. Det skulle jag väl kunna 
säga först och främst. Men det andra det är det att man inom 
syon kan plocka fram många områden som dom aldrig har tänkt 
sig. Många saker som dom aldrig liksom har vetat om och när 
man föreslår varför kan du inte ta det och det. Ja, jag har 
inte tänkt på det där så mycket. Man kan föreslå saker och 
ting och dom säger så här. Nej absolut inte, det vill jag 
inte. Om det gäller nu t ex att dom ska ut och pröva på. 
Vi kan bara ta det här med pryon för det kan vi ju säga i det 
här fallet. Varför inte pröva på det här ? Nej, nej, absolut 
inte, det vill jag inte. Om det gäller nu t ex att dom ska 
ut och pröva på. Vi kan bara ta det här med pryon för det kan vi 
ju säga i det här fallet. Varför inte pröva på det här? Nej, 
nej, absolut inte säger dom men när dom komme r tillbaka, nej 
det var inte så pjåkigt, det var inte så dumt. Dom upptäcker 
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saker och ting som dom aldrig hade kunnat tro om en sak, om 
ett yrke, om en möjlighet. Det är ju så med oss människor, 
vi är ju lyckligen funtade på det viset, att vi har mycket 
brett register att falla tillbaka på, vi har många saker som 
ligger förborgade som vi aldrig har en aning om att vi kan 
klara av" (syo, 5). 

10 av lärarna ser också syon som relativt betydelsefull framför 
allt vad gäller studievalen inom grundskolan och till gymnasie
skolan. 

nR: Man kan ju t ex tänka sig att man ett år för ut att det är 
ovanligt lätt att komma in på Na-linjen. Då söker många dit. 
Då kommer dom in vilket gör då att det året så korrner dom inte 
in ens på 4,3. Det hände ju bara härom året. Då behövde man 
liksom inte söka någonting annat. Hade man över 4 och sökte 
Na så kan man bara in där. Det var bara så eller om det var 
3,5 eller vad dom pratade om, det minns jag inte. Det var 
direktpåverkan. Det var bara ett val då" (lär, 19). 

Uppfattningar och föreställningar om arbetslivet 

Skolpersonalen har tillställts samma huvudfrågor rörande olika 
aspekter av arbetslivet som föräldrar och elever. Intervju
svaren har också analyserats utifrån samma kategorier men 
illustreras i texten endast då uppenbara avvikelser förekommer. 

Arbetets_värde 

Skolpersonalens uppfattningar om vad som värderas i ett arbete 
är mycket entydiga och uppvisar stor överensstämmelse med 
medelklassföräldrarnas uppfattningar. Som framgår av nedan
stående tabell ger 20 av 23 uttryck for en och samma upp
fattning. 
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Tabell 29. S kolpersonalens uppfattningar om arbetets värde. 

Uppfattningar Skolpersonal 

1. En kollektiv nödvändighet 3 
2. Ett existensvillkor 
3. Ett materiellt välbefinnande 
4. En individens lycko- och 

utvecklingspotential 20 

Totalt 23 

Skolpersonalen tillställdes också en fråga om vad man tror att 
folk i allmänhet värderar i sitt arbete. Uppenbarligen har 

man begränsat sina resonemang till yrken av manuell 
karaktär. Samma uppfattning som vissa elever själva gav ut
tryck för, individuell förnöjsamhet, återkommer även hos 
skolpersonalen. I övrigt dominerar kategorin materiellt väl
befinnande på samma sätt som hos föräldrarna när dessa ombads 
ange vad de tror att ungdomar värderar i ett arbete (se tabell 28, 
bil I I). 

Arbetsmarknad 

Skolpersonalens svar på frågan om vad som orsakar ungdomsarbets
löshet domineras av två uppfattningar, se tabell 30 nedan. 
Majoriteten av försökspersonerna uppfattar förhållandena på 
arbetsmarknaden som samhälleligt bestämda och som sådana 
relativt opåverkbara. Sex personer ger också uttryck för vad 
som kallats samhällelig aktion. Vad gäller denna kategori så 
uttrycker sig skolpersonalen i andra termer jämfört med för
äldrarna, som menade att samhället agerat alltför mycket och 
således i sig orsakat arbetslöshet. Utgångspunkten hos lärare 
och syofunktionärer är den motsatta. Man menar i stället att 
samhället varit för passivt i sitt agerande. 

"I: Vilken tycker du är den viktigaste frågan på svensk arbets
marknad just nu? 

R: Ja, det var en svcœ fråga. Det är att försöka hålla syssel
sättningen uppe så att inte arbetslösheten ökar och om möjligt 
minska ooh försöka få ut ungdomen. Det är ju dom som är mest 
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arbetslös. Skapa möjligheter för dom att komna ut i arbetslivet 
för det är ju när dom går arbetslösa som grogrunden till alla 
sociala missförhållanden skapas. 

I: Hur ska man göra det? 

R: Jag vet inte om jag har någon lösning. Jag tycker i alla 
fall att samhället inte verkar anstränga sig speciellt mycket. 
Man måste pröva nya grepp, minskad arbetstid t ex,då får man 
ju fler jobb" (lär, 17). 

Tabell 30. S kolpersonalens uppfattningar om förhållanden på 
arbetsmarknaden. 

Uppfattningar Skolpersonal 

1. Samhällelig determinism 16 
2. Samhällelig aktion 6 
3. Interindividuell konkurrens 1 
4. Individuella egenskaper 

Totalt 23 

J. öned i f f e r enjt i e H n g 

Även vad gäller föreställningar om lönedifferentiering visar 
svaren på en tämligen stor homogenitet. Detta gäller framför allt 
lärarna. Syofunktionärerna däremot sprider sig relativt jämnt 
på de olika kategorierna. 

Tabell 31. Skolpersonalens föreställningar om löneskillnader. 

Föreställningar Lärare Syofunk-
tionärer 

Antal 

1. Ekonomiskt system 3 3 
2. Kompensation för orätt

visor 2 2 
3. Kompensation för in

satser 11 4 15 
4. Motivation 2 2 
5. Belöning 1 1 

Totalt 12 11 23 
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Skolpersonalens föreställningar kan sägas överensstämma tämligen 
väl med både föräldrars och elevers. Vad gäller lärare och 
elever så är överensstämmelsen i det närmaste total. 

Arbetsk raften s_reprod ujçtjon 

Beträffande de aspekter av arbetslivet som hittills redovisats 

har skolpersonalen i stort sinsemellan uppvisat tämligen likartade 
uppfattningar och föreställningar. Föreställningarna om arbets
kraftens reproduktion visar dock på en större spridning. 

Tabell 32. S kolpersonalens föreställningar om arbetskraftens 
reproduktion. 

Föreställningar Lärare Syofunk-
tionärer 

Antal 

1. Klassreproduktion 1 1 2 
2. Egenskapsreproduktion 6 2 8 
3. Yrkesreproduktion 4 4 
4. Osystematisk repro

duktion 2 4 6 
5. Anlagsdeterministisk 

reproduktion 3 3 

Totalt 12 11 23 

Föreställningen om en klassmässigt betingad reproduktion, som 
inte återfanns hos föräldrar och elever, finns representerad hos 
två personer. 

"I: Vad spelar skolan för roll i den här reproduktionen? 

R: Man kan säga att den bidrager till att konservera samhållet 
ooh till att dela upp det i olika skikt, grupper. Ur en enstaka 
individs synpunkt kan ju skolan bidraga till att förverkliga 
en karriärutveckling. För stora grupper tror jag inte att den 
fungerar så. Ur vidare, sociologiskt perspektiv, är det andra 
företeelser som mera markanta än de enstaka individernas fram
gång. 

I: Vad menar du då? 

R: Vi lever ju i ett sorteringssamh.älle. Ja, man kan ju se på det 
i historiskt perspektiv och komma fram till att den fungerar 
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som en sor teringsappara t. Man kan ju se på samhällets åtgärder 
för att undanröja den här sorterings funktionen. Jag tänker på 
studiestödsreformer, lagfäst rätt till studier och nya hög
skolereformen som ju åtminstone hittills på något sätt har för
ändrat den här bilden. Det är dom tidigare välutbildade som 
mest har nyttjat dom ökade möjligheterna till studier" (syo, 9). 

Som tabell 32 visar är det hälften av lärarna som ger uttryck 
för föreställningen om en på egenskaper baserad reproduktion. 
Med tanke på de svar som getts i det tidigare är det måhända 
något förvånande att fyra syofunktiohärer mera tror på slumpen 
än på något annat. 
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III Yrkéstestet 

Som framgår av beskrivningen på s 36 består yrkestestet av två 
delar. Dels en yrkesklassifikation där föräldrarna bl a ombads 
att sortera tolv yrken på det sätt man bäst ansåg att dessa 
hörde ihop. Dels det som benämnts yrkesförutsättningar där för
äldrarna fick ange fem förutsättningar, som ansågs speciellt 
utmärkande för ett antal yrken. 

Orsaken till att detta test har genomförts är tvåfaldig. För 
det första representerar det ett försök att pröva en alternativ 
metod för att spåra individers föreställningar. Den metod som 
dominerat i detta och andra arbeten har, vad själva in
formationsinsamlingen beträffar, varit en form av strukturerade 
intervjuer med helt öppna frågor. Den andra orsaken är kopplad 
till själva innehållet i testet och antyder därmed det mer spe
cifika syftet som är att försöka erhålla en bild av hur för
äldrarna uppfattar förhållandet mellan mentalt och manuellt arbete. 

Den åtskillnad som finns mellan manuellt och mentalt arbete (se s 
14) yttrar sig bl a i att det ställs olika krav på olika yrken 
och analogt härmed krävs skilda egenskaper hos de människor som 
skall utöva dessa yrken. Gesser (1977) visar i en studie 
av Svenskt yrkeslexikon, i vilket yrken och individuella 
förutsättningar matchas mot varandra, att där återfinns en 
ideologi om en tudelning mellan mentalt och manuellt arbete som 
bl a yttrar sig i att mentala arbeten värderas högre än manuella 
och att manuella yrken i tämligen liten utsträckning kräver 
mentala egenskaper. Denna ideologi kan ses som samhälleligt för
ankrad i det sätt på vilket både arbetsliv och utbildning är 
organiserade. Vi återfinner t ex i praktiken en stor åtskillnad 
mellan arbetare och tjänstemän vad beträffar arbetsuppgifter, 
kvalifikationskrav etc liksom vi finner att utbildningssystemets 
uppbyggnad bidrar till att reproducera denna åtskillnad. Gym
nasieskolans uppdelning av linjer i dels teoretiska dels yrkes

inriktade kan här tjänstgöra som exempel. 
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Y rkesklassi fi kati on 

Föräldrarna presenterades först tolv olika yrken (se s 37-38) 
och ombads därefter att ordna dem som man själv uppfattade att 
yrkena hör ihop. Därefter efterfrågades vilken princip man 
hade utgått ifrån. Samtliga föräldrar utom en, som inte ansåg 
sig kunna göra någon sortering, gjorde en klassifikation av de 
tolv yrkena. Klassifikationen i kombination med föräldrarnas 
muntliga kommentarer (inspelade på band ) har gett underlag för 
en analys av vilka principer föräldrarna utgått från när de 
grupperat de olika yrkena även Broady m fl, 1980). 

Resultatet av analysen visar att tre huvudprinciper förekommit 
i föräldrarnas resonemang. Den första principen, som benämnes 
hierarkisk, är den som merparten av föräldrarna utgår ifrån. 
De aspekter som föräldrarna tar fasta på varierar. Många utgår 
enbart från utbildningstidens längd medan andra tar fasta på 
inkomst och/eller status och andra åter kombinerar dessa tre 
aspekter. Gemensamt för alla är dock att man sorterar yrkena i 
en hierarkisk ordning. De flesta har ordnat yrkena i en "hög"-, 
"mellan"- och "låggrupp" men det finns även exempel på föräldrar 
som rangordnat de tolv yrkena sinsemellan. 

Klassifikationen kan således sägas vara relaterad till en samhällelig 
och hierarkisk arbetsdelning. I termer av horisontell och ver
tikal arbetsdelning är det den vertikala arbetsdelningen som för
äldrarna åskådliggör i sin klassifikation. 

Den funktionella principen innebär att föräldrarna tagit fasta på 
olika yrkens funktion oberoende av vilken position de intar i 
en vertikal arbetsdelning. T ex sorteras sjuksköterska, läkare 
och ibland tandläkare och psykolog till samma kategori. Här 
åskådliggörs således en horisontell arbetsdelning. 

Den tredje principen som benämnes personlig, förekommer enbart 
hos två föräldrar. Karaktären för denna är att man relaterar 
yrkena till sig själv med avseende på hur intressanta yrkena är 
och huruvida man själv skulle vilja ha ett sådant yrke. 
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Tabell 33. Föräldrarnas klassificeringsprinciper relaterade 
till socialklasstillhörighet. 

Princip 
ö m 

Social klasstillhörighet 
kl 1 m kl a kl 

Antal 

Hierarkisk 4 6 7 17 
Funktionel1 3 7 10 
Personlig 1 1 0 2 

Totalt 5 10 14 29 

Som framgår av ovanstående tabell så har merparten av föräldrarna 
utgått från en hierarkisk princip. Föräldrar som använt sig av 
denna princip har i sina resonemang utgått från fyra delaspekter 
eller kombinationer av aspekter. Dessa är: 

a) utbildningstidens längd (8 st) 
b) kombination av inkomst-status-utbildning (4 st) 
c) förhållandet mellan manuellt och mentalt arbete (3 st) 
d) makt (1 st) 

Det vanligast förekommande mönstret är att man sorterar yrkena 
1 tre olika grupper, en hög-, en mellan- och en låggrupp. 9 av 
föräldrarna, varav 6 tillhöriga medelklassen använder sig av 
tre grupper, 6 föräldrar, varav 5 tillhör arbetarklassen gör 
en dikotomisering och ordnar yrkena i en hög- respektive låggrupp. 
2 medelklassföräldrar slutligen gör en fullständig rangordning. 
Vid "treguppsindelningen" sorteras följande yrken alltid i en 
och samma grupp: advokat, läkare och psykolog i höggruppen, 
polis och sjuksköterska i en mellangrupp samt skogsarbetare, 
svetsare, byggnadsarbetare och affärsbiträde i låggruppen. Tand
läkare hamnar i två fall i en mellangrupp i övrigt i höggruppen. 
Lärare sorteras till en höggrupp i 4 fall i övrigt i mellangruppen. 
Kontoristen hamnar i hälften av sorteringarna i mellan respek
tive låggruppen. 

Vid "tvågruppsindelningen" sorteras alltid läkare, advokat, tand
läkare, psykolog, lärare och med undantag av ett fall även polis 
och sjuksköterska till höggruppen, övriga yrken tillhör en låg
grupp. 
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De föräldrar som mer eller mindre renodlat utgår från utbildnings
tidens längd för ett förhållandevis enkelt och okomplicerat 
resonemang vilket ex 44 i bil VI illustrerar. Föräldern i fråga 
har gjort en "typisk" tregruppsortering. I ex 45 har försöks
personen baserat sin sortering på en kombination av olika del
aspekter och i ex 46 utgått från förhållandet mellan mentalt 

och manuellt arbete. 

Den enda person som utgått från att skilda yrkesgrupper har 
olika former av makt eller inflytande i samhället vill göra sin 
sortering med bandspelaren frånkopplad varför något citat inte 
kan ges. Den genomförda sorteringen, som följer "tregruppsmönstret", 
baseras dock på tankar om att vissa människor som ofta är väl
utbildade och åtnjuter ett visst anseende i samhället för det 
mesta bestämmer allting medan övriga grupper har mycket lite 
att säga till om. 

De nio föräldrar, varav sex tillhör arbetarklass och tre medelklass, 
som i sina resonemang ger uttryck för en funktionell princip har 
oftare än de övriga haft problem med att göra en konsekvent och 
renodlad yrkessortering. Flera föräldrar har således ofta er
hållit en restgrupp av yrken som de inte kunnat inordna i någon 
speciell kategori. Sorteringsmönstret varierar alltifrån en in
delning i sex grupper där yrkena matchats parvis till en indelning 
i endast en grupp. Denna förälder har i sitt resonemang utgått 
från att alla yrken har en samhällelig funktion. Vederbörande 

identifierar i och för sig olika yrkesområden, t ex sjukvård, 
men finner ingen mening i att göra en sådan indelning. Utan 
att i detalj gå in på vilka yrken som tillskrivits en viss 
funktion och således inordnats i en och samma kategori skall 
här bara nämnas de olika yrkesområden som förekommit. Sjukvård 
förekommer hos alla föräldrar och i successivt mindre ut
sträckning, rättsväsende, serviceyrken, .tillverkningsyrken, 
kontaktskapande yrken samt i ett fall vardera manschettyrken 
och samhällsnyttiga yrken. Exempel 47 i bil VI illustrerar ett 
resonemang som bygger på en funktionell princip och ex 48 ett 
intervjusvar där föräldern utgår från en personlig princip. 

Det som redovisats i det föregående bygger på en förutsättningslös 
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gjord sortering av ett antal yrken. Föräldrarna uppmanades att 
sortera eller gruppera de olika yrkena på det sätt som de själva 
ansåg att yrkena bäst hörde ihop. Efter denna sortering uppmanades 
också föräldrarna att göra en sortering utifrån vissa på förhand 
bestämda kriterier. Dessa var status, begåvning och kön. 

Vad gäller sorteringen utifrån status kan allmänt konstateras 
att många upplever en viss olust inför uppgiften. Detta gäller 
även dem som i den förutsättningslösa sorteringen spontant ut
gått från statusskillnader. De flesta menar att de själva inte 
tycker att statusskillnader existerar. Den sortering som ändå 
görs av de flesta är, menar man, mer baserad på vad folk i all
mänhet tycker. Sex medelklassföräldrar och en förälder från 
arbetarklass vägrar dock att genomföra sorteringen. Så här 
motiverar en förälder detta: 

nR: Alltså jag menar det att jag delar inte upp folk så där i 
status. Jag försöker verkligen att låta bli det, därför att det 
är^ ju sa här att jag är ju advokat och vad som intresserar mig 
när man får in en klient, det är ju inte vad han gör eller 
vad han har för yrke, utan det är ju människan som sådan. Det 
är ju det som är det väsentliga tycker jag. Och jag blir inte 
särskilt imponerad cm det kommer upp en lärare elle r läkare 
eller civilingenjör. Det rör mig inte i ryggen. Frågan är: 
Vem har jag att göra med nu. Jag menar att jag kan ju träffa 
en civilingenjör som är en förbannad drummel, eller hur? Jag 
emödar mig verkligen om att inte ha det där status tänkandet" 

(o mk, 5). 

Av de 23 föräldrar som genomfört sorteringen har elva gjort 
en indelning i tre grupper. Åtta personer har indelat yrkena i 
två grupper och fyra har gjort en fullständig rangordning. För 
att erhålla en översiktlig bild över sorteringen har varje 
yrkes genomsnittliga rangordning beräknats. De yrken som anses 
ha högst status erhåller rang 12, de med lägst status rang 1. 
I de fall när föräldrarna gjort gruppindelningar erhåller varje 
yrke en gemensam och genomsnittlig rangpoäng inom respektive 
grupp. Nedanstående tabell visar varje yrkes medianrang dels 
totalt, dels beräknad för medel- respektive arbetarklass. 
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Tabell 34. Föräldrars rangordning av yrken utifrån status. 

Yrke Md, totalt Md, medelklass Md, arbetarklass 
Advokat 11.0 11.0 10.3 
Läkare 11.0 10.5 10.3 
Tandläkare 10.0 10.5 9.0 
Psykolog 10.0 10.0 10.0 
tara re ~ 3.1) /70 ~~9.0 
Sjuksköterska " ~ 7.ÏÏ 670" ~ ~ 7.8 
Poli s 7.0 7.0 6.5 
Kontorist " ~ 7.5 3.ÏÏ 1.3 
Svetsare 3.5 5.0 3.0 
Affärsbiträde 3.0 3.0 3.3 
Byggnadsarbetare 3.0 4.0 3.0 
Skogsarbetare 3.0 3.0 3.0 

Som framgår av ovanstående tabell utkristalliseras i stort tre 
olika skikt. Lärare är dock ett yrke som intar en viss mellan
ställning. Ett antagande som avsågs att belysas med denna sortering 
var huruvida föräldrarna i respektive socialklass skulle ge yrken 
tillhöriga den egna klassen en högre rang. Speciellt antogs 
detta kunna gälla arbetarklassens rangordning. Som vi ser av 
tabellen är dock förhållandet snarare det motsatta. 

Vad beträffar föräldrarnas sortering av yrken utifrån begåvning 
erhåll es en något ofullständig bild. Allmänt kan sägas att 
föräldrarna även här kände en slags olust inför uppgiften, som 
liksom i fallet med statussorteringen bottnade i en motvilja att 
peka ut de yrken som hamnar lägst i rangordningen. Sålunda har 
8 föräldrar inte gjort någon sortering. 7 föräldrar har gjort en 
ofullständig sortering medan 15 föräldrar gjort en fullständig 
sortering. En annan orsak till att inte samtliga föräldrar 
genomfört denna uppgift är troligen att begåvningsbegreppet 
uppfattats som något svårgripbart och att man av den an
ledningen ryggat inför uppgiften. 
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Oavsett om föräldrarna sorterat eller inte framgår det ganska 
klart av deras kommentarer hur man ser på begåvningsbegreppet 
i termer av dimensionalitet, dvs om man betraktar begåvning som 
något entydigt eller som något sammansatt av flera faktorer. 
15 av föräldrarna talar om begåvning som något endimensionellt 
som människor har mer eller mindre av. Direkt eller indirekt fram
går också att begåvning är arvsmässigt betingad. 11 föräldrar 
anser att begåvning är något sammansatt och att människor har 
mer eller mindre av olika slags begåvning. I detta fall talar 
samtliga föräldrar om teoretisk och praktisk begåvning samtidigt 
som de allra flesta ger uttryck för att det biologiska arvet 
spelar en viktig roll. Två föräldrar slutligen anlägger en annor
lunda syn på begåvningsbegreppet. Utgångspunkten är att be
gåvning, vad det nu är, inte är något medfött utan något som för
värvas i "rätt" miljö. I vilken utsträckning föräldrarna genom
fört sorteringen samt hur de betraktar begåvningsbegreppet fram
går av tabell 29, bil II). 

Låt oss, innan föräldrarnas tankegångar illustreras med intervju
svar, även redovisa de sorteringar som gjorts. Av de sju för
äldrar som gjort en ofullständig sortering har tre personer ut
gått från att begåvning är något endimensionellt. Fyra personer 
ser begåvning som något sammansatt och ger exempel på yrken som 
dels kräver teoretisk begåvning, t ex läkare, advokat dels 
kräver praktisk begåvning t ex byggnadsarbetare, svetsare. Ett 
par personer har även gett exempel på yrken som kräver både och 
t ex tandläkare. Ingen har dock fullföljt genom att på något 
sätt ordna samtliga yrken. 

Av de 15 personer som gjort en fullständig sortering har 12 för
äldrar utgått från ett endimensionellt begåvningsbegrepp som 
närmast kan liknas vid ett intelligensbegrepp i traditionell. 
mening medan tre personer sett begåvning som något mångfacetterat. 
Dessa tre personer har i sin sortering blandat teoretisk och 
praktisk begåvning och erhållit tre grupper. Dels en grupp av 
yrken som kräver hög teoretisk begåvning t ex advokat, dels en 
mellangrupp som kräver både/och t ex sjuksköterska samt slut
ligen en yrkesgrupp som kräver stor praktisk begåvning t ex 
byggnadsarbetare. 
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Bland de tolv personer som gjort en fullständig sortering åter
finns i ungefär lika stor utsträckning de som gjort en full
ständig rangordning, de som sorterat yrkena i två grupper samt 
de som ordnat dem i tre grupper. Vad beträffar själva sor
teringen av de yrken så återkommer här, med mycket små avvikelser, 
samma ordning som kunde iakttas vad gäller statussorteringen. 
Samma ordning antyds ju också av dem som inte genomfört eller 
gjort en ofullständig sortering genom de exempel som dessa 
ändå ger. I bil VI ges två exempel på resonemang som föräldrarna 
fört. I ex 49 framstår begåvning som något flerdimensionellt 
medan ex 50 mera ger uttryck för något endimensionellt. 

Den sista sortering som föräldrarna ombads göra utgick ifrån 
huruvida man ansåg att vissa yrken passar bättre eller sämre för 
män respektive kvinnor. Tre av föräldrarna har i sina sor
teringar utgått från hur det faktiskt ser ut idag varför deras 
egna åsikter inte kunnat pejlas. De övriga har utgått från 
hur det borde kunna se ut och därvid nästan undantagslöst 
utgått från att de enda skillnader som finns mellan män och 
kvinnor är de fysiska förutsättningarna. Yrken som byggnads
arbetare och skogsarbetare betraktas därför som mindre lämpade 
för kvinnor. Många nämner också att allteftersom den tekniska 
utvecklingen fortskrider, mekaniseringen ökar etc så ändras 
även kraven på fysiska förutsättningar varför även sådana yrken 
i en framtid kommer att lämpa sig lika väl för kvinnor som 
män. Föräldrarnas resonemang illustreras här i ex 51, bil VI. 

En kort sammanfattning av de framkomna resultaten i del I av yrkes
testet ger vid handen att de flesta föräldrar synes relatera 
skillnader mellan olika yrken till någon form av samhällelig 
arbetsdelning. Mer än hälften av föräldrarna ger i såväl sor
teringen som i sina resonemang uttryck för att en hierarkisk 
ordning, en vertikal arbetsdelning, existerar. 1/3 av för
äldrarna tar fasta på en annan aspekt av arbetsdelning, näm
ligen den horisontella genom att utgå från vilken funktion 
olika yrken har. 
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Föräldrarnas sortering av yrken utifrån status pekar entydigt på 
att vissa yrken värderas mer än andra. De yrken som 
definitionsmässigt tillhör övre medelklass tillskrivs samtliga 
hög status medan arbetarklassyrken har en låg status. De yrken 
som är av l ägre medel klasskaraktär intar förbluffande väl en 

mellanposition i föräldrarnas rangordning. 

Resultaten från begåvningssorteringen bör tolkas med försiktighet 
då samtliga föräldrar inte genomfört uppgiften utifrån samma ut
gångspunkter. Dock kan sägas att de yrken som värderas högst 
i statushänseende och tillika intar en hög position i den verti
kala arbetsdelningen tillskrivs ett stort mått av antingen allmän
begåvning eller någon form av teoretisk begåvning. Yrken som intar 
en låg position i ovannämnda hänseenden rankas lågt vad gäller 
allmänintelligens och i stället för teoretisk begåvning tillskrivs 
dessa en praktisk begåvning. 

Yrkesförutsättningar 

I del II av yrkestestet, yrkesförutsättningar, bestod föräldrarnas 
uppgift i att, för sex av de tolv yrken man tidigare sorterat, 
ange fem förutsättningar, som bäst ansågs motsvara de krav dessa 
yrken ställer (se vidare s 37). Följande yrken exponerades för 
hälften av föräldragruppen: psykolog, tandläkare, lärare, affärsbiträde, 
skogsarbetare samt svetsare. Resten av föräldrarna följdaktligen 
advokat, läkare, polis, sjuksköterska, byggnadsarbetare och kontorist. 
Säväl urval av föräldrar som yrken till resp grupp gjordes för att 

erhålla en jämn fördelning utifrån socialklasstillhörighet. 

De olika förutsättningar som föräldrarna hade att välja mellan, 
är hämtade från Svenskt Yrkeslexikon. Där har man dels angett 7 
olika fysiska förutsättningar samt 16 psykiska förutsättningar. 
I den presentation som görs av 360 olika yrken anges för vart och 
ett av dem olika krav som en utövare av ett visst yrke bör ha för 
att fungera bra inom detsamma. Förutsättningarna, som är direkt-
relaterade till yrkeskraven, har vid resultatbearbetningen 
klassificerats i fyra olika kategorier. De fysiska förutsättningarna 
kvarstår oförändrade utifrån yrkeslexikonet som en kategori, medan 
de psykiska ordnats i tre huvudgrupper (jfr Gesser, 1977). 
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1. Mentala förutsättningar. Här ingår språklig förmåga, idé
rikedom, logiskt tänkande, matematisk slutledningsförmåga samt 
teknisk förstående. 

2. Psykosociala förutsättningar. Organisationsförmåga, kontakt-
och samarbetsförmåga samt miljöanpassning ingår i denna kate
gori . 

3. Psykomotoriska förutsättningar används som beteckning för 
förutsättningar som kan kopplas till såväl manuella som men
tala förutsättningar. Exakthet, händighet, reaktions-, kon
centrations- respektive koordinationsförmåga samt formupp
fattning inordnas i denna kategori. 

4. Fysiska förutsättningar. Här ingår syn, hörsel, balans, styrka 
i rygg, ben och fötter, muskelstyrka, rörlighet samt fysisk 
uthållighet. 

Föräldrarnas bedömning av vilka förutsättningar som krävs för 
olika yrken redovisas nedan utifrån ett antal figurer. Fig 5 
åskådliggör samtliga föräldrars bedömningar för respektive yrkes
klass. Huvudtendensen är att de mentala och psykosociala förut
sättningarna dominerar för yrken tillhöriga övre respektive 
lägre medelklass medan de fysiska förutsättningarna dominerar 
bland arbetarklassyrken, överensstämmelsen med Gessers resultat 
är mycket stor vad beträffar lägre medelklass- och arbetarklass
yrken men stämmer inte till fullo avseende övre medelklassyrkens 
relation till psykomotoriska förutsättningar som här erhållit 
en betydligt större andel. Orsaken till detta står med stor 
säkerhet att finna i det begränsade urval av yrken som gjorts. 
Då tandläkar- och läkaryrket ingår bland övre medel klassyrken 
är det knappast förvånande att förutsättningar som exakthet och 
koncentrationsförmåga ses som viktiga . Dessa klassificeras 
båda som psykomotoriska. De enskilda förutsättningarnas fördelning 
mellan och inom olika yrkesklasser framgår i sin helhet i bil IV. 
Här skall bara nämnas de fem viktigaste. För övre medelklassyrken 
är de i tur och ordning kontaktförmåga, samarbetsförmåga, exakthet, 
koncentrationsförmåga samt logisk förmåga. De förutsättningar som 
anses vara viktigast beträffande medelklassyrken är samarbets- resp 
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kontaktförmåga, exakthet samt logisk förmåga och koncentrations
förmåga. För arbetarklassyrken är förutsättningarna följande: 
styrka i rygg, ben och fötter, händighet, fysisk uthållighet, 
samarbetsförmåga samt exakthet. 

Genom att analysera resultaten i ovanstående figur gentemot 
föräldrarnas socialklasstillhörighet framkommer vissa skillnader. 
I figur 7 a, b och c, bil III, redovisas fördelningen av förut
sättningar mellan yrkesklasser för föräldrar från resp socialklass. 
De skillnader som framträder i dessa figurer är att föräldrar 
tillhöriga en viss socialklass tenderar att tillskriva de yrken 
som kan inordnas i den egna klassen mer av de egenskaper som 
generellt utmärker denna. Speciellt tydligt är detta bland 
föräldrar tillhöriga arbetar- resp övre medelklass. 

Som en slutlig uppgift för föräldrarna ingick också att försöka 
ange vilka förutsättningar som ansågs vara utmärkande för det 
egna barnet. I figur 8 a, b och c, bil III, redovisas hur för
äldrar från olika socialklasser bedömt sina barns förutsätt
ningar. Som framgår av dessa figurer finns en tämligen klar 
skillnad mellan medelklass- och arbetarklassföräldrar. De 
förra lyfter som förväntat fram mentala egenskaper i första 
hand medan de senare i lika hög grad ser till de fysiska 
förutsättn i nga rna. 

Sammanfattningsvis pekar resultaten från del II, yrkesförut
sättningar, på att föräldrarna har en tämligen klar uppfatt
ning om skiljelinjen mellan manuella och mentala yrken. Det 
framgår tydligt att föräldrarna tillskriver yrken som tillhör 
medelklassen mer av psykiska än fysiska förutsättningar medan 
förhållandet är det omvända beträffande arbetarklassyrken. Re
sultaten ska naturligtvis inte tolkas så att psykiska förut
sättningar i skilda bemärkelser ses som oviktiga för manuella 
yrken. Ett rimligare antagande är att föräldrarna för arbetar
yrken antar att det avseende psykiska krav är tillfyllest med 
en slags normal utrustning men att så fort man bef inner sig 
högre upp i yrkeshierarkin så krävs något extra. 

Yrkestestet har i sin helhet framför allt visat att en viss 
samhällelig ideologi om arbetsdelning även återfinns i enskilda 
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människors medvetande. Trots att urvalet av föräldrar och yrken 
varit begränsat framträder en tämligen entydig bild av hur 
förhållandet mentalt-manuellt arbete uppfattas. 

För det första ser en majoritet av föräldrarna relationen mellan 
yrken såsom hierarkisk till sin natur och att det i denna 
hierarki finns klara gränser mellan i första hand mentalt och 
manuellt arbete. Föräldrarna värderar för det andra yrken som 
ligger i toppen på denna hierarki på ett annat sätt än de som 
ligger i botten. Vad yrkestestet framför allt har kunnat ge 
belägg för är de stora skillnader som existerar i statushän
seende. För det tredje visar också yrkestestet att föräldrarna 
tillskriver de personer som skall utöva skilda yrken olika 
egenskaper beroende på vilken position yrkena intar i den 
hierarkiska och klassmässigt betingade ordningen. Ett konkret 
uttryck för detta är bl a föräldrarnas skattning av sina barns 
egenskaper/förutsättningar. Det resonemang som tidigare förts 
om formandet av föräldrars och barns föreställningar om manuellt-
mentalt arbete, om arbete och utbildning får genom dessa och 
även tidigare presenterade resultat empiriskt stöd. 
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DISKUSSION 

Huvudsyftet med föreliggande arbete är att belysa föräldrars, 
elevers, lärares och syofunktionärers uppfattningar och före
ställningar om skilda aspekter av utbildning och arbete, studie-
och yrkesval. De resultat som härvidlag framkommit skall för
hoppningsvis utgöra ett av flera steg på vägen mot att erhålla 
såväl en beskrivning av hur skilda villkor och förutsättningar 
påverkar ungdomars studie- och yrkesval som en förklaring till 
varför studie- och yrkesvalen gestaltar sig på olika sätt. 

I metoddiskussionen berörs några allmänna frågor kopplade till 
den övergripande teori inriktade utvärderingsansatsen samt 
frågor om urval och representativitet. 

Resultatdiskussionen kommer, i enlighet med tidigare preciserat 
syfte (s 31-32), att kretsa kring de likheter och skillnader 
som finns mellan föräldrar och barn, tillhöriga skilda sociala 
klasser avseende kunskaper, uppfattningar och föreställningar 
om utbildning etc. I dessa avseenden görs även en jämförelse 
med skolan. Dels utifrån officiellt präglade utsagor. Dels 
utifrån de uppfattningar och föreställningar som den under
sökta lärar- och syofunktionärsgruppen gett uttryck för. 

Metod 

I inledningen till detta arbete gjordes en summarisk genomgång av 
den forskning som berör det aktuella problemområdet. Den generella 
kritik som riktades mot denna forskning ökade måhända förvänt
ningarna på detta arbete såsom varande något nytt och "revolu
tionerande" och som skulle ge svar på hittills obesvarade frågor. 
Det känns därför angeläget att i detta sammanhang påpeka att detta 
arbete, som kan inordnas inom en teori inriktad utvärderingsansats 
(se t ex Franke-Wikberg, 1983) inte gör anspråk på att vara 
arbetet med stort A. Det skall dock ses som ett exempel på 
och ett försök att utveckla en ansats, som mera kan sägas 
vara i vardande än vara etablerad eller med Franke-Wikbergs ord: 



135 

"Att arbeta enligt teoriinriktad ansats är -ingen lättköpt uppgift 
även cm tämligen generösa tidsmarginaler ges. Exempelvis finns 
knappast någon färdig teoribildning att tillgå. Empiriska studier 
som är innehålls fokuserade och som belyser på sikt uppkomna och 
mer svårmätbara utbildning seffekt er är sällsynta" ( F,ranke-Wi kberg, 
1983, s 13). 

Påpekas bör också att denna studie endast utgör en av många som 
genomförts inom ramen för det s k SYO-projektet och att en "meta-
utvärdering" av densamma knappast kan göras utan att de övriga 
studierna beaktas. Den relativa avsaknaden av förebildliga 
exempel medför självfallet en rad problem av såväl övergripande 
som specifik karaktär. Här skall några av de problem som 
förelegat inom ramen för detta arbete diskuteras. 

Det måhända viktigaste kännetecknet avseende teori inriktad ut
värdering är det uttalade kravet på att en teoretisk referensram 
för det studerade fenomenet formuleras (Franke-Wikberg & Lundgren, 
1980). I föreliggande arbete har problemet haft den karaktären 
att det förankrats på såväl en makro-, medium- som en mikronivå. 
Det är framför allt tre problem som här kort skall aktualiseras. 
Det första rör relationerna mellan de olika nivåerna. Det andra 
berör referensramens "objektivitet" och det tredje handlar om 
referensramens omfattning. 

Vad gäller de olika analysnivåerna har ambitionen varit att 
först klargöra makronivån (förhållandet samhälle-utbildning) 
därefter mediumnivån (den pedagogiska praktiken) och till sist 
mikronivån (individnivån). Kraven på förenlighet mellan dessa 
nivåer har inte alltid varit så lätta att leva upp till med 
tanke på den komplexitet som karaktäriserar problemområdet och 
det försök som gjorts skall därför inte betraktas som något 
i sig fullbordat. 

Frågan om referensramens objektivitet kan probiematiseras i olika 
hänseenden. Här skall endast summariskt beröras vad som sagts 
tidigare i detta arbete, nämligen att de föreställningar, som 
en utvärderare har om ett visst fenomen, inte är betydelselösa 
för hur utvärderingen de facto bedrivs. Frågan om objektivitet 
blir därför mera en fråga om att klargöra utifrån vilka ut
gångspunkter en viss verksamhet betraktas än en fråga om att 
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försöka framställa sig själv så neutral som möjligt. 

Vilken omfattning en referensram skall ha är en fråga som 
tränger sig på, inte minst när man som utvärderare konkret 
försöker formulera en ram för arbetet. Kraven på kontextuell 
förankring i såväl nu- som dåtid och ett utvärderingstänkande 
i termer av förutsättningar-process-resultat medför att 
formulerandet av en referensram initiait ter sig som en 
gigantisk uppgift. Avvägningar och avgränsningar måste 
därför göras. Att ha en helhetssyn på utvärdering innebär 
inte att alla tänkbara förhållanden och faktorer måste be
lysas. I detta arbete har därför t ex elevernas kamratkrets och 
massmediapåverkan inte närmare probiematiserats. Poängen med 
en referensram kan heller inte sägas vara att den likt ett 
finmaskigt nät skall fånga allt utan mera att den som ett nät 
med grova maskor skall ta tillvara de mest betydelsefulla "bitarna". 

Vad gäller de data som presenteras i denna rapport skall dessa 
först och främst betraktas utifrån det syfte som förelegat. 
Primärt har avsikten varit att identifiera olika individers 
uppfattningar om utbildning, arbëte, studie- och yrkesval samt 
att bestämma vari eventuella skillnader mellan sociala klasser 
består. Frågor om representativitet och general iserbarhet har 
därför varit av sekundärt intresse, utan att för den skull be
traktas som oviktiga. 

I tolkningen av de resonemang som förs och de slutsatser som 
dras bör försiktighet iakttagas vad gäller dessas general iserbar
het. Antalet försökspersoner är förhållandevis lågt och det 
urvalsförfarande som använts kan inte till fullo sägas legi
timera möjligheter att generalisera. Ett par skäl talar dock 
för att data mycket väl kan vara mer generella till sin natur. 

Det ena skälet är kopplat till den teori inriktade utvärderings
ansatsen och de krav som är förbundna med denna. Genom att 
formulera en referensram som kontextuell t försöker förankra det 
studerade fenomenet på skilda nivåer är det i sig inte mängden 
data eller försökspersoner som är avgörande för styrkan i t ex 
de slutsatser som dras utan snarare styrkan i referensramen som 



137 

är betydelsefull. Med en välutvecklad teoretisk referensram 
får även data från ett fåtal personer en viktig innebörd, vilket 
förhoppningsvis har framgått av åtminstone vissa delar av före
liggande arbete. 

Det andra skälet är kopplat till den uppläggning som karaktäriserar 
SYO-projektet i sin helhet (se t ex Asemar, 1985 d). Denna har, 
vad gäller urvalet av försökspersoner, haft en trattformig 
karaktär inom vilken skilda empiriska datainsamlingsnivåer finns 
representerade allifrån riket i sin helhet ner till enskilda 
klasser och individer i den undersökta kommunen. Inom varje 
nivå har urvalsfrågorna noggrant beaktats för att denna så väl 
som möjligt skall representera den närmast överliggande nivån. 
Som tidigare visats överensstämmer denna elevgrupps faktiska 
valbeteende väl med övriga elevers i den undersökta kommunen. 

Den diskussion som här förts om representativitet kan i sig 
utgöra ett uppslag för fortsatt forskning. Vare sig man för
fäktar betydelsen av en teoretisk referensram eller ej »vare 
sig man accepterar det använda urvalsförfarandet eller ej 
kan en prövning av de här framkomna resultaten på en annan 
och måhända större grupp av personer vara av intresse att 
utföra. 

Resultat 

En viktig förutsättning för att ett studie- och/eller yrkesval 
ska kunna träffas är att individen besitter kunskaper om olika 
alternativ. Studievalen inom grundskolan förutsätts enligt 
läroplanen ske av föräldrar och deras barn i samråd med före
trädare för skolan. Redan här visar sig en skillnad mellan 
familjerna från arbetar- respektive medelklass i det att man 
i många arbetarklassfamiljer överhuvudtaget inte diskuterat 
denna fråga med varandra. Samma förhållande gäller för övrigt 
barnens yrkesplaner och tyder således på ett mindre engagemang 
för barnens studie- och yrkesval. 

Vad gäller kontakterna med skolan och dess syo kan allmänt kon
stateras att det är få föräldrar som haft direkt kontakt med 
en syofunktionär. Samtliga föräldrar har dock i samband med 
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föräldramöten haft kontakt med skolan och dess företrädare 
för att erhålla informatiom om studievalen. Som framgått av 
resultatredovisningen har dock många kritiska röster höjts 
mot dessa sammandragningar. 

I likhet med vad tidigare forskning antagit (s 6) visar re
sultaten avseende kunskaper att såväl barn som föräldrar till
höriga medelklass har mer djupgående insikter om utbildnings
systemets uppbyggnad än vad arbetarklassbarnen och deras för
äldrar har. I sig kan samtliga föräldrar sägas ha en viss 
informationsdistans till skolan. För de förra kan dock denna 
i likhet med Huch (1977) betecknas som svag eller mera 
korrekt kort och för de senare är informationsdistansen lång. 
Utbildningssystemet, grund- men framför allt gymnasieskolan, 
upplevs nämligen av många som komplicerat och svårt att över
blicka. Skillnaderna mellan de olika sociala klasserna blir 
också som störst när kunskaper om gymnasieskolan efterfrågats. 
För de kunskapsrika medelklassfamiljerna kan härmed ett vik
tigt villkor sägas vara uppfyllt för att ett rationellt och 
strategiskt yrkesval skall kunna göras. 

Vad som i högre grad utmärker medelklassfamiljens resonemang 
om frågor kopplade till barnens val av utbildning är också 
att dessa är baserade på strategi fokuserade uppfattningar i 
syfte att hålla så många studievägar öppna så länge som 
möjligt till skillnad från arbetarklassens personfokuserade 
där studievalet ses som ett individens fria val. Strategi-
fokuserade uppfattningar förekommer visserligen både bland 
arbetarklassbarnen och deras föräldrar men de är då be
gränsade till en situation som ligger nära i tiden 
(valet inom grundskolan) till skillnad från medel
klassfamiljens framtidsbetonade perspektiv (valet till 
gymnasieskolan). Detta står också i överensstämmelse med 
föräldrarnas uppfattningar om vad som antas styra valet av 
utbildning. Inom ett för båda klasserna dominerande individ
perspektiv ger arbetarklassföräldrar i högre utsträckning 
uttryck för ett defensivt tänkande till skillnad från medel
klassföräldrarnas offensivt baserade tänkesätt. 
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Skolpersonalens uppfattningar om hur elever resonerar vid 
val av alternativkurser tyder på att de är tämligen väl 
införsatta i hur valen går till. Det visar sig nämligen att 
deras uppfattningar kan karaktäriseras i såväl strategi -
som personfokuserade. Dessutom ges också både direkta och 
indirekta belägg för att det är de välutbildade (medelklass) 
föräldrarna som resonerar i strategiska termer medan de låg-
utbildade (arbetarklass)föräldrarna i stället -
överlåter åt barnen att själva träffa ett val. 
Huruvida skolpersonalen utnyttjar denna kunskap i sitt kon
kreta skolarbete är en fråga som skall diskuteras i ett annat 
sammanhang. 

Sett i relation till de teoretiska resonemang som förts om 
en utbildningsideologi där individuell frihet i valen råder, 
där alla ska ges lika chanser etc (se s 20-22) ter sig ovan
stående resultatbild som tämligen intressant, speciellt av
seende frågan om varför arbetarklassföräldrar omfattas av 
uppfattningar om individuell frihet i valen samtidigt som 
deras barn oftare ligger på en lägre betygsnivå än övriga 
och således objektivt har sin handlingsfrihet beskuren åt
minstone vad gäller valen till gymnasieskolan. Sett gentemot 
den relativa kunskapsbrist som kännetecknar arbetarklass
familjen ter sig dock detta i förstone paradoxala förhållande 
som tämligen självklart. Bristen på kunskaper för med nöd
vändighet med sig att man inte kan föra den tyn av resonemang 
som är utmärkande för de flesta medelklassfamiljer, vilka 
uttrycker sina uppfattningar utifrån den viktiga förutsätt
ningen att äga erforderliga kunskaper. Vad återstår annat 
än att i enlighet med en ideologi om individuell valfrihet 
säga att det är upp till var och en att bestämma vad man 
vill välja, 

De skillnader som visat sig mellan arbetarklass- och medel
klassfamiljer avseende uppfattningar om barnens studieval 
framträder inte avseende uppfattningar om yrkesvalet. Ett 
svarsbortfall både bland framför allt föräldrar och elever 
från arbetarklass gör dock informationen ofullständig. All
mänt kan konstateras att såväl bland föräldrar som barn 
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dominerar de egenskapsbaserade uppfattningarna klart i jäm
förelse med de som benämnts arbetsmarknadsanpassade. Utifrån 
en annan aspekt av yrkesvalet framträder däremot skillnaderna 
klart. Då avses föräldrars och elevers ambitionsnivå rörande 
val av yrke, som klart är avhängig den sociala klasstill
hörigheten. Den tendens till utjämning i fråga om aspira
tioner som tidigare forskning påvisat kan även iakttagas 
här. Även om en majoritet av arbetarklassföräldrarna har 
en förhållandevis låg aspirationsnivå så uttrycker samtliga 
en förhoppning om att barnen ska få det bättre än de själva 
har eller har haft. De resultat som föreligger om barnens 
egna ambitioner visar å andra sidan inte på någon utjämning. 
Endast en av eleverna från arbetarklass säger sig vilja "sikta 
uppåt". Detta kan möjligen vara en effekt av att eleverna 
betraktar sin situation med ett större mått av realism men 
kan också ses som ett utslag av en brist på kunskaper om 
yrken som ligger på, en vertikalt sett, högre nivå (jfr 
Asemar,1985 a).Ett stöd för den första tolkningen erhåll es 
av de data som beskriver elevernas självuppfattning. Samtliga 
medelklasselever tror sig passa bättre för ett yrke som 
kräver en lång, teoretisk utbildning medan samtliga arbetar
klasselever, undantagandes en, tror sig passa bättre i ett 
yrke som kräver en förhållandevis kort och praktisk utbild
ning. Föräldrarnas bedömning av barnets förutsättningar, som 
de framkommer i yrkestestet, står också i linje med barnens 
självuppfattning i det att medelklassföräldrar i högre utsträck
ning anser att barnens förutsättningar är av s k mental och 
psykosocial karaktär. 

Ett resultat som inte står i överensstämmelse med gjorda teo
retiska antaganden utgörs av det faktum att föräldrarnas am
bitionsnivå för flickor ter sig högre än för pojkarnas del. 
Detta är också ett förhållande som visar sig när elevernas 
konkreta yrkesplaner studeras (se Asemar, 1985 b). En direkt 
förklaring till att det förhåller sig på det sättet är att 
pojkarnas planer är mycket diffusa och således svåra att 
mäta i detta avseende medan många flickor har en uttalad 
yrkespreferens som ofta faller inom ramen för vårdsektorns 
mellanskiktsyrken. 
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I det tidigare har föräldrars och barns uppfattningar om ut
bildning redan berörts i samband med resonemangen om barnens 
studieval. En allmän karaktäristik av såväl föräldrars som 
elevers uppfattningar är att de vilar på en föreställning 
om att människor är olika i begåvningshänseende. I detta 
avseende finns ingen skillnad mellan sociala klasser. Detta 
är också en föreställning som både direkt och indirekt fram
kommer av skolpersonalens svar. 

En intressant skillnad som dock visar sig inom detta individ-
baserade perspektiv, när orsaker till förekomsten av alternativ
kurser efterfrågas, är medelklassföräldrarnas benägenhet att 
anlägga en mer dynamisk syn där en interaktion mellan utbild
ningens krav och individens förutsättningar sker. Arbetar
klassföräldrarna ger däremot uttryck för en uppfattning som 
är mera statisk till sin karaktär. Denna skillnad är också 
väl förenlig med de resultat som påvisats gälla avseende 
resonemangen om barnens studie- och yrkesval. 

De värderingar och uppfattningar om dagens skola som fram
kommit bland såväl skolpersonal som föräldrar ger en intressant 
belysning av det spänningsfält som arbetarklassbarnen antas 
befinna sig i. För det första kan konstateras att de aspekter 
som tas upp i resonemangen är kunskaper å ena sidan samt 
socialt klimat å den andra. När föräldrarna värderar dessa 
båda aspekter ger de uttryck för diametralt motsatta upp
fattningar. Arbetarklassföräldrarna ser den stora förtjänsten 
med dagens skola som att barnen erhåller goda kunskaper. 
Vad som ses som negativt är att det sociala klimatet för
sämrats. Det omvända förhållandet gäller således föräldrar 
tillhöriga medelklass. Skolpersonalen tar också upp dessa 
båda aspekter i sina resonemang. Inte oväntat ger en majoritet 
uttryck för att det sociala klimatet förändrats till det 
sämre. Vad som är intressant i detta sammanhang är dock hur 
man betraktar elevernas kunskapsnivå. Rent allmänt anses 
kunskapsstandarden ha sjunkit, men den har sjunkit betydligt 
mer för en viss kategori av elever som anses vara omotiverade 
till studier. Utan att dessa benämnes vid den beteckning som 
här används, arbetarklassbarn, så framstår det ändå klart 
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att det är vissa av dessa som avses. Samtidigt framstår också 
dessa elever som den direkta orsaken till att oron inom klass
rummet ökat. Eleverna har således föräldrar som anser att 
barnens kunskaper är goda samtidigt som skolans omdömen anger 
något helt annat. Utifrån dessa förutsättningar framstår 
dessa elevers valsituation som föga avundsvärd. 

Skolpersonalens uppfattningar i ovanstående frågor visar också 
att den organisatoriska förändring som genomfördes i och med 
Lgr -69 infördes och som innebar att linjedelningen på hög
stadiet försvann missgynnar alla men framför allt arbetarklass
elever. Det är därför inte förvånande att nästan samtliga också 
ser en lösning på många av skolans problem genom att mer prak
tiska utbildningar införs på grundskolans högstadium. 

Den analys som genomförts vad gäller uppfattningar och före
ställningar om arbetslivet berör fyra olika aspekter av det
samma: 

1. Arbetets värde 
2. Förhållanden på arbetsmarknaden 
3. Lönedifferentiering 
4. Arbetskraftens reproduktion 

Vad gäller arbetets värde utkristalliserades fem olika uppfatt
ningar. I likhet med Kohn (1969) finns klara skillnader mellan 
sociala klasser. D en uppfattning som Kohn relativt grovt be
skrivit,och påvisar vara arbetarklassbaserad, har utifrån det 
datamaterial som här föreligger kunnat nyanseras och beskrivas 
utifrån tre olika kategorier. Samtliga arbetarklassföräldrar 
uppfattar arbete antingen som en kollektivets nödvändighet 
eller som ett existensvillkor för människan. Innehållsligt 
är dessa relativt likartade varandra. Vad som ändå föranlett 
distinktionen dem emellan är att utgångspunkterna i resone
mangen är olikartade. I den första tas utgångspunkten i sam
hällets fortbestånd medan däremot individen utgör utgångspunkten 
i den andra. Tio av de tretton arbetarklasselevernas uppfattning 
har karaktäriserats som ett uttryck för individuell förnöjsamhet. 
Relationen till de ovannämnda kategorierna är innehållsmässigt 
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mycket stor. På grund av att eleverna (gäller i sig samtliga) 
inte kunnat utveckla sina svar i någon större utsträckning 
har dock inte de ovan för föräldrarna beskrivna utgångs
punkterna kunnat identifieras. Den slutsats som dock kan 
dras är at t arbetarklassföräldrar och deras barn upp
visar samma typ av uppfattningar. Medelklassfamiljens upp
fattningar domineras av en helt annan typ som kallats en 
individens utvecklings- och lyckopotential. Ett belägg 
för att detta är en medel klassbaserad uppfattning fås genom 
skolpersonalens svar, som klart och entydigt ger uttryck för 
samma uppfattning. Även här får vi således belägg för antagan
det att arbetarklasseleverna kan utsattas för två skilda slag 
av påverkan. 

Vad gäller försökspersonernas uppfattningar om förhållanden 
på arbetsmarknaden ger resultatbilden ett mer splittrat intryck 
jämfört med uppfattningarna om arbetets värde. Även här pendlar 
personernas uppfattningar längs en dimension vars ytterpoler 
utgörs av ett samhälleligt, systembetingat perspektiv respek
tive ett individualistiskt perspektiv. Relationen mellan de 
olika grupperna är dock inte lika entydig. 

Medelklassföräldrarnas och skolpersonalens uppfattningar är 
mycket entydigt relaterade till systembetingade förklarings
grunder. Det är visserligen oftare förkommande att anlägga ett 
individorienterat perspektiv bland arbetarklassföräldrar, men 
förekomsten av systembetingade uppfattningar bland dessa för
svårar möjligheten att dra några säkrare slutsatser. Denna 
svårighet förstärks när elevernas uppfattningar analyserats. 
Oberoende av klasstillhörighet dominerar ett individorienterat 
perspektiv, som dessutom, till skillnad från föräldrarnas, 
inte tar sin utgångspunkt i en mellan individer befintlig kon
kurrens. I stället betonas individuella egenskaper. Som individ
analysen också visat är det bara i ett fåtal fall som det är 
överensstämmelse mellan föräldrar och barn om samtliga fyra 
kategorier beaktas. Om analysen enbart görs utifrån ett system
perspektiv ökar visserligen överensstämmelsen. Fortfarande är 
det dock cirka hälften av eleverna som uppvisar skilda uppfatt
ningar i jämförelse med föräldrarna. 
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En förklaring till att ovanstående resultatbild ter sig som 
något splittrad, framför allt på grund av att elevernas upp
fattningar är avvikande, kan stå att finna i att eleverna 
har utsatts för andra påverkanskällor. Som framgått av 
den teoretiska referensramen (s 15) tycks inte minst i mass
media den uppfattningen förts fram att orsaker till ung
domsarbetslöshet ses som individbetingade. Även arbetslösa 
ungdomar ger uttryck för en sådan uppfattning (Petrusch, 1980). 
En rimlig förklaring till det resultatutfall som visats bland 
eleverna i föreliggande studie är att även dessa tagit intryck 
av massmedias budskap. 

Som framgått av resultatredovisningen har analysen av frågorna 
om lönedifferentiering och arbetskraftsreproduktion baserats 
på motsvarande analyser inom LONG-projektet. De föreställnings
kategorier som utkristalliserats har därvid direkt kommit 
till användning i detta arbete och också visat sig vara 
väl tillämpbara på den kategori av människor som ingår i 
detta arbete. I så motto kan de framkomna resultaten sägas 
validera de föreställningskategorier som LONG-gruppen såväl 
teoretiskt som empiriskt analyserat fram-

Beträffande lönedifferentiering har 69 av 81 försökspersoner, 
gett uttryck för föreställningar, som innebär att man i stort . 
vill behålla de löneskillnader som idag existerar samtidigt som 
motiveringarna till löneskillnader är individbaserade. Analogt 
med den ideologi, som är förknippade med det sätt på vilket 
arbete är organiserat, (se s 13-14) uppvisar majoriteten av 
försökspersonerna den föreställning som benämnts insatskompen-
satorisk. De argument för löneskillnader som inryms inom denna 
baseras då på den grundläggande uppdelningen av arbete i men
tala och manuella funktioner och yttrar sig som att yrken som 
är av mental karaktär också för med sig ett ökat ansvar, en 
längre utbildning etc för vilka individerna skall kompenseras 
med en högre lön. De resultat som för föräldrarnas del fram
kommit från yrkestestets del I, yrkesklassifikation, utgör också 
ett starkt stöd för detta resonemang. 
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Som resultaten visar finns inga skillnader med avseende på 
sociala klasser. Den påverkan som eleverna i stort utsätts 
för kan antas gå i en och samma riktning. Att nästan samtliga 
elever därför ger uttryck för en insatskompensatorisk före
ställning ter sig därför som tämligen naturligt. 

Avslutningsvis diskuteras här resultaten rörande föreställningar 
om arbetskraftens reproduktion. Den konkreta fråga, som ställdes 
till försökspersonerna hade följande lydelse: 

"Varför hamnar man i olika utbildningar och yrken?" 

I stort kan individernas svar på denna fråga sägas utgöra en samman
fattning av de svar som getts på väsentliga delaspekter av 
detta problemområde. 

Resultaten visar också att de individbaserade föreställningarna 
är i klar dominans hos föräldrarna och deras barn. Bland före
trädarna för skolpersonalen dominerar samma typ av föreställningar, 
dock inte lika klart. Hos föräldrarna är det den anlagsdeterminis-
tiska samt den föreställning som ger uttryck för en slump
mässig reproduktion som är vanligast förekommande medan det 
bland eleverna enbart ges uttryck för en anlagsdeterministisk. 
För att söka förstå och förklara detta utfall måste det sättas 
i relation till den teoretiska ansats som varit vägledande för 
detta arbete (se s 11-28;). 

Sett i ett något vidare perspektiv utgör denna undersökning ett 
försök att erhålla kunskap i syfte att belysa den betydelse 
uppfostran och utbildning har för att överföra ett givet sam
hälles kultur och sociala ordning mellan olika generationer. 
En central utgångspunkt har härvid varit att utbildningen har 
en såvål socialt som kulturellt reproducerande funktion och 
att skolan och dess syo, i den ideologiska överföring som sker, 
antas vara ett medel för att legitimera den sociala ordning som 
är förhärskande i samhället. Detta sker genom att skolan bidrar 
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till såväl en reproduktion som en produktion av kunskaper, upp
fattningar och föreställningar om i detta fall studie- och 
yrkesval, utbildning och arbetsliv. Familjens betydelse för 
den sociala reproduktionen är fundamental. Utifrån de materiella 
villkor som präglar denna konstitueras den sociala klasstill
hörigheten som står i en tämligen bestämd relation till den 
position som individer intar i den samhälleliga arbetsdelningen. 
Redan utifrån det fåtal elever som ingår i denna studie visar 
det sig vilka elever som kommer att gå teoretiskt/långa ut
bildningar och inta högre positioner i den vertikala arbets
delningen och vilka som kommer att gå praktiskt, korta och 
inta lägre positioner. (Samma resultat fast på en större elev
grupp finns redovisade av Âsemar, 1985 a och b). Såväl teo
retisk som empirisk kunskap visar varför människor hamnar i 
olika utbildningar och yrken. Denna kunskap kontrasterår 
dock mot den ideologi som officiellt präglar och präglat skolan 
avseende studie- och yrkesval (se s 20. Jfr Asemar, 1985 c) .òch 
skulle om den verkligen förmedlades på sikt åstadkomma ej 
önskvärda störningar i den samhälleliga arbetskraftsreproduk
tionen. 

Den ideologi reproduktion som därför måste förekomma för att in
plantera vissa uppfattningar och föreställningar hos människor, 
innehåller i stället element som starkt betonar den individuella 
friheten i valen. Analogt härmed kommer både framgång och 
misslyckande i skola och arbetsliv att tillskrivas individens 
förutsättningar såsom begåvning, vilja, ambition etc. 

Äter till empirin! Hur kan det d å komma sig att man av egen fri 
vilja väljer yrken som generellt sett ger sämre materiella 
villkor, som oftare än andra är utsatta för hälsorisker, som 
åtnjuter en lägre status etc. De konkreta svar som avgivits 
visar med all önskvärd tydlighet att orsakerna till detta till
skrivs den egna personen. Vilken roll intar då lärare och 
syofunktionärer? Diskussionen har kanske gett ett intryck av 
att dessa står i förbund med en illvillig makt som vill 
missgynna vissa individer. Så är naturligtvis inte fallet. 
Resultaten visar också att många är insatta i de problem 
som här diskuterats. De förutsättningar som t ex syofunk-
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tionärer arbetar utifrån gör det dock omöjligt att förverkliga 
de högt ställda mål som finns för syon. Följande citat får 
därför avsluta denna resultatdiskussion. 

"I: Vad spelar syon för roll i det att folk hamnar i olika ut
bildningar och yrken? 

R: Vi var väl tänkta som några väldiga världsförbättrare som 
skulle komna ut och vända skolan mer eller mindre ensamma. 
Det var väl tanken någon gång i början och jag blev ju grymt 
besviken när jag kom ut och såg att det fanns inga som helst 
möjligheter. Vi var alldeles förda bakom ljuset under utbild
ningstiden. Dem som då helt enkelt inte upptäckte det därt 
som trodde att det gickt dom har väl gjort sig så omöjliga 
att dom har fått byta jobb eftersom allihopa. Vi har väl kvar 
att vi har en allmän människosyn att vi vill göra det och det 
men vi har ju knappast folket till det för att förändra allting 
själv. Men vi har väl grundläggande värderingar att vi vill 
hjälpa vissa grupper. Därifrån till att komma ut och i samarbete 
åstadkomma något reellt det kan inte vi göra med den lilla grupp 
vi är. Så hade man ju fått sig islagit att det skulle vara" 
(syo, 9). 
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Bilaga I Intervjuformulär 



1:1 

Elevintervjuer, grundskola 

Eget val av utbildning och yrke 

1 a. Om Du tittar tillbaka på de här tre åren i högstadiet, vad 
tycker du om dem? Vad har varit bra? Dåligt? Vad har du 
lärt dig? 

b. Vad är syo för dig? På vilket sätt har Du haft kontakt med 
syon/yvl? Hur var det i 8:an, 9:an? (Pryo, enskilda samtal, 
kollektiv info). Hur ofta? Innehåll? Har Du fått den syo 
Du anser dig behöva? På vilket sätt har syon hjälpt dig? 
Hur tycker Du att syon borde vara? 

2. Vilka kurser och tillvalsämnen har Du haft i 7, 8, 9? 
Varför har Du valt så? Skulle Du välja på samma sätt idag 
om Du skulle börja om högstadiet? 

3. Vad ska Du göra nu sedan Du slutat grundskolan? Berätta! 
a. Vilken linje sökte Du i första hand? Orsaker? Var det lätt 

eller svårt att välja? Vad betyder mest när man väljer? 
b. Vilken linje har Du kommit in på? Vad vet Du om den? (grenar, 

varianter, ämnen, tillvalsämnen, praktik, intagningspoäng? 
Vad vet Du om —linjen? 

4. Vad kommer Du att göra èfter gymnasieskolain? Studier? Arbete? 
Vad har Du för yrkesplaner idag? Varför det ena och inte 
det andra? Hur blir man det Du valt? Vad skulle Du helst 
vilja arbeta med? (Drömyrke) 

Föreställningar om utbildning och yrke 

5 a. Varför har man a/s-kurs? Är det någon skillnad mellan elever 
som väljer a/s-kurs? Är det bra att a/s-kurs finns? 

b. Varför finns det så många linjer på gymnasieskolan? 
6. Det här med att tjejer och killar väljer olika linjer på 

gymnasiet och får vissa arbeten, är det något Du skulle 
vilja ändra på? Hur? Varför har det blivit så här? 

7. Varför lyckas vissa bättre i skolan än andra? Vilka? Varför? 



Arbets!i v 

8. Vad är ett bra jobb för Dig? Konkreta yrken! Vilka yrken 
eller yrkesområden passar dig bäst. Tror Du att Du passar 
för ett teoretiskt arbete med rei lång utbildning, t ex 
lärare, tandläkare, psykolog? Tror Du att Du passar för 
ett praktiskt med rei kort utbildning, t ex verkstads
arbetare, kontorist? 

9. Man pratar ju mycket om ungdomsarbetslöshet idag. Hur ser du 
på den? Vilka? Varför? Kan man göra nå<jot åt den? Kommer 
Du att beröras? Idag pratas det mycket om att man ska flytta 
för att få jobb. Hur ser Du på det? Flyttar Du? 

10. Varför har man olika lön? Är det bra? 
11. Varför hamnar man i olika utbildningar och yrken? (Varför 

blir vissa det ena och vissa det andra?) Kan alla bli det 
man vill idag? 



Frågor till lärare och syofunktionärer 

1. H ur ser Ou allmänt på dagens skola? 
a Varför har man allmän-särskild kurs? Varför bara i vissa ämnen? 

2. Hur tror Du eleverna resonerar när de väljer 
a Allmän-särskild kurs? 
b Linje 
c Yrke 

3. Varför lyckas elever olika bra i skolan 
a Begåvning? Hemmet och andra miljöfaktorers inverkan? 

4. Vilken funktion har utbildning? (vad skall utbildning förbereda 
för?) 

5. Vad tror Du folk i allmänhet lägger in i begreppet "bra jobb"? 
(Hur många i Sverige har bra resp dåliga?) 

a Vilka skall ha dessa jobb? 
b Vilken roll spelar skolan? 
c Vad lägger du själv in i begreppet? 

6. Vilken är den viktigaste frågan på svensk arbetsmarknad nu? 
7. Hur ser Du på att människor har olika lön? 
8. Vad är det som gör att folk hamnar i olika utbildningar och 

yrken? 
a Vilken roll spelar syo? 

9. Hur ser du på det fria valet? (kan alla bli vad man vill) 
a Kan syo bidra till att förstärka det fria valet? 

10. Upplever Du att det är konkurrens i klasserna? 
a Vad tycker Du om konkurrens? Går den att minska/avhjälpa? 

11. S kall man ha kvar betygen som urval s instrument? 
a Om de försvinner vad-skall ligga till grund vid urval? 

12. Hu r uppfattar Du syons roll i skolan och samhället? 
a Hur upplever Du att syo fungerar-hur borde den fungera? 
b Din roll i förhållande till syo? (Lärarna och skolledningen) 
c Vilka förväntningar har eleverna på syo? 



1:4 

Föräl d ra i n terv j ue r 

Det egna barnets val av utbildning och yrke 

jJtbildning 

1 a. Vet Du i vilka ämnen NN har valt a o s kurs? Vad innebär det 
att man läser a eller s-kurs? 

b. I 7:an valde NN . Vad har han valt i 8:an? Berätta varför 
han har valt så: 

c. Har Ni tillsammans diskuterat valet? Om ja: Vad har ni dis
kuterat om? Om nej: Gick det mera av sig självt? Är det här, 
som Du ser det, ett bra val? 

d. Har valet av a/s-kurs någon betydelse för hur man kan välja 
till gymnasieskolan? Kommer NN att fortsätta läsa direkt efter 
gymnasieskolan? Vad? Varför? Hur bedömer du hans möjligheter 
att komma in på den utbildningen? 

Yrke_ 

2 a. Vet Du vad NN har funderat på vad han ska bli? Varför vill 
han det? Vet Du vilka utbildningsvägar han måste gå fö r 
att bli det? 

b. Har Ni diskuterat hans planer tillsammans? Kan Du berätta 
vad Ni har diskuterat? Vad skulle Du helst vilja att han 
blev? Skulle Du vilja att han väljer samma yrke som Du har? 

Föreställningar om utbildning och yrke 

Ultbikljiing 

3 a. Har Du funderat över varför man överhuvudtaget har a/s-kurs? 
Vad är det som styr att elever väljer a/s-kurs? Vilka elever 
väljer det ena och det andra? Vad tycker Du om att det 
finns a/s-kurs? Är det något ämne som är viktigare än andra 
i skolan? 



b. Vad vet Du om gymnasieskolans uppbyggnad idag? Linjer? 
Tid? Kan man gruppera de (22) linjerna på något sätt som 
Du ser det? Varför ser det ut så här? 
Om nej: En indelning kan vara i teoretisk och praktisk in
riktning. Hur ser Du på det? 

c. Är skolan bättre eller sämre idag jämfört med när Du gick 
i skolan? Vilka förändringar skulle Du vilja göra? 

d. Vad tycker Du är skolans viktigaste uppgift idag? 
Kan eleverna påverka sin egen framtid på något sätt? 

Vaj^»_s_tuci i e-_oçh_y£k^s f ram^ång 

4 a. Vad betyder mest när man väljer utbildning och yrke. Varför 
blir vissa framgångsrika och andra utslagna i skolan och 
samhället? 

b. Vad påverkade Ditt yrkesval? Hur är det idag, kan alla bli 
det man riktigt vill? Hinder? 

c. Pojkar och flickor väljer ofta åt olika håll, vad beror det 
på, tror Du? 

d. Finns det en konflikt mellan att satsa på yrket/arbetet och 
att satsa på familjer för pojkar och flickor? Hur tar 
det sig uttryck? 

Yrke_och_airbet^l jv 

5 a. Vilken är den viktigaste frågan på svensk arbetsmarknad idag 
Vilka är det som är arbetslösa? 

b. Hur ser Du på ungdomsarbetslösheten? Orsaker? Åtgärder? 
6 a. Vad utmärker enligt Din mening ett bra jobb idag? Vad 

tycker ungdomar i allmänhet utmärker ett bra jobb idag? Har 
det skett någon förändring från det att du var ung? (i synen 
på arbete) 
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7 a. Hur uppfattar Du skillnaderna mellan olika yriesgrupper 
i vårt samhälle? Finns det skillnader? En skillnad kan 
vara löneskillnader. Hur ser du på att dessa finns? Bör 
man ändra på detta förhållande? 

b. Värderar folk i allmänhet yrken på olika sätt? Vad är 
det som värderas? Har Du samma uppfattning? 

c. Vad är det egentligen som får människor att arbeta? Ge 
några skäl! Vad menar Du har största vikt? 

8. Varför hamnar folk i olika utbildningar och yrken? 

9. Vet Du vad syo (studie- och yrkesorientering) är? Yrkes
valslärare? Har Ni haft kontakt med yrkesvalsläraren? Om ja: 
Vem tog initiativet? Vad pratade Ni om? Gav kontakten 
några värdefulla synpunkter? Om néj: Varför? Det finns en 
yrkesvalslärare vid skolan som ska hjälpa till vid ung
domarnas studie- coh yrkesval. Vad menar Du att han ska 
göra? 



Bilaga II Tabeller 
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Tab 1 Föräldrars kännedom om innebörden i allmän/särskild kurs. 

ömk lmk ak Antal 

Vet 5 9 11 25 
Vet ej 0 1 4 5 

Total t 5 10 15 30 

Tab 2 Föräldrars kännedom om alternativkursvalets betydelse 
för intagning på gymnasieskola. 

ömk lmk ak Antal 

Vet 4 6 6 16 
Vet ej 1 4 9 14 

Totalt 5 10 15 30 

Tab 3 Föräldrars kännedom om gymnasieskolans uppbyggnad. 

ömk lmk ak Antal 

Vet mycket 4 2 2 8 
Vet något 0 4 2 6 
Vet föga/intet 1 4 11 16 

Totalt 5 10 15 30 
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Tab 4 Föräldrars kännedom om "gruppering" av gymnasieskolans linjer. 

ömk lmk ak Antal 

Vet mycket 4 3 3 10 
Vet något 1 5 4 10 
Vet föga/intet 0 2 8 10 

Totalt 5 10 15 30 

Tab 5 Föräldrars kännedom om syoverksamheten. 

ömk lmk ak Antal 

Vet mycket 2 5 3 10 
Vet något 3 0 2 5 
Vet föga/intet 0 5 10 15 

Totalt 5 10 15 30 

Tab 6 Föräldrars kännedom om barnets val av allmän/särskild kurs. 

ömk lmk ak Antal 

4 8 11 23 
12 4 7 

Vet 
Vet ej 

Totalt 5 10 15 30 
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Tab 7 Föräldrars kännedom om barnets studieplaner efter grundskolan. 

ömk lmk ak Antal 

Vet 5 6 5 16 
Vet ej 0 4 10 14 

Totalt 5 10 15 30 

Tab 8 Föräldrars kännedom om barnets yrkesplaner. 

ömk lmk ak Antal 

Vet 5 5 10 20 
Vet ej 0 5 5 10 

Totalt 5 10 15 30 

Tab 9 Föräldrars kännedom om nödvändiga utbildningsval i relation 
till barnets yrkesval. 

ömk lmk ak Antal 

Vet 4 5 1 10 
Vet ej 1 9 10 
Känner ej till barnets 
yrkesplaner 5 5 10 

Totalt 5 10 15 30 
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Tab 11 Förekomsten av gemensamma diskussioner mellan barn-föräldrar 
om val av studieväg. 

ömk lmk ak Antal 

Ja 5 8 5 18 
Nej 0 2 10 12 

Totalt 5 10 15 30 

Tab 12 F öräldrars inställning till barnens val av studievä< 

ömk lmk ak Antal 

Positiv 5 9 8 22 
Negativ 1 3 4 
Framgår ej 4 4 

Totalt 5 10 15 30 

Tab 13 Förekomsten av gemensamma diskussioner mellan barn-föräldrar 
om val av yrke. 

ömk lmk ak Antal 

Ja 4 6 4 14 
Nej 1 4 11 16 

Totalt 5 10 15 30 
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Tab 14 F öräldrars kontakt med skolans syo. 

ömk lmk ak Antal 

Jd 
- enskilt 
- kollektivt 2 

3 1 
4 

4 
6 

Nej 3 7 10 20 

Totalt 5 10 15 30 

Tab 15 Elevernas val av alternativkurser i åk 9. 

S i eng+ma S i endera eng/ a i eng+ma 
ma 

Antal 

ömk 3 2 5 
lmk 
ak 

7 
5 

3X 

4X 4xx 
10 
13 

Total t 15 9 4 28 

X 2 st bytt från S 
XX 1 st bytt från S i båda 

Tabell 16 Elevernas val av linje på gymnasieskolan. 

3-4-årig teor 2-årig teor 2-årig yrkesinr Antal 

ömk 5 5 

lmk 6 1 3 10 

ak 2 5 6 13 

Totalt 13 6 9 28 
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Tab 17 Elevemas svar på frågan om hur man betraktar skolans syo. 

Värderande Innehållsbaserad Ingen uppfattn Antal 
+ - Pryo, linjeval 

ömk 4 1 5 
Imk 1 2 4 3 10 
ak 2 4 7 13 

Total t 7 3 8 10 28 

Tab 18 Elevernas svar på frågan om man fått den syo man anser 
sig behöva. 

Inte direkt Ja, har 
haft behov 

Ja, har ej 
haft behov 

Antal 

ömk 1 1 3 5 

lmk 4 5 1 10 

ak 6 6 1 13 

Totalt 11 12 5 28 

Tab 19 F öräldrarnas ambitioner avseende barnens yrkesval relaterat 
till socialklass. 

Aspirationsnivå ömk lmk ak Antal 

Hög 5 4 1 10 
Mellan 3 4 7 
Låg 8 8 
Ej nivåtänkande 3 2 5 

Totalt 5 10 15 30 
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Tab 20 F öräldrars ambitioner avseende barnens yrkesval relaterat 
till kön. 

Aspirationsnivå Pojkar Flickor Antal 

Hög 4 6 10 
Mellan 2 5 7 
Låg 6 2 8 
Ej nivåtänkande 2 3 5 

Totalt 14 16 30 

Tab 21 Elevernas ambitioner avseende yrkesval relaterat till 
socialklass. 

Aspirationsnivå ömk lmk ak Antal 

Hög 3 3 6 
Mellan 1 2 1 4 
Låg 1 7 8 

Totalt 4 6 8 18 

Tab 22 Elevernas uppfattningar om det är någon skillnad på 
elever som väljer allmän respektive särskild kurs. 

Uppfattningar ömk lmk ak Antal 

Skillnader avseende: 
- begåvning 2 2 2 6 
- skolarbete 1 2 7 10 
- beteende 2 6 4 12 

Totalt 5 10 13 28 
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Tab 23 Elevernas svar på frågan om de vill förändra de 
könsrollsbetingade valen till gymnasieskolan. 

ömk lmk ak Antal 

Vill ej förändra 
- valfrihet/intresse 5 7 8 20 
Vill förändra 3 5 8 

Totalt 5 10 13 28 

Tab 24 Föräldrars uppfattningar om varför pojkar och flickor 
väljer olika. 

Orsaker ömk lmk ak Antal 

Uppfostran 2 8 10 20 
Egenskapsbaserad 2 2 5 9 
Vet ej 1 1 

Totalt 5 10 15 30 

Tab 25 Elevernas uppfattningar om förekomsten av ett fritt val. 

ömk lmk ak Antal 

Ja 4 5 6 15 
Nej 
- begåvning 1 3 
- betyg 2 

1 
6 

5 
8 

Totalt 5 10 13 28 

Tab 26 Relationen mellan föräldrar och barn avseende uppfattningen 
om förekomsten av ett fritt val. 

Barn 
Föräldrar Ja Nej Antal 

Ja 3 4 7 
Nej 12 9 21 

Total t 15 13 28 
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Tab 27 Föräldrars uppfattningar om förekomsten av ett fritt val. 

ömk lmk ak Antal 

Ja, vilja, intresse 2 1 4 7 
Nej 
- konkurrens 2 7 11 20 
- begåvning 1 2 3 

Totalt 5 10 15 30 

Tab 28 S kolpersonalens uppfattningar om vad folk i allmänhet 
värderar i ett arbete. 

Uppfattningar Skolpersonal 

1. En kollektiv nödvändighet 1 
2. Ett existensvillkor 1 
3. Ett materiellt välbefinnande 13 
4. En indvidens lycko- och 

utvecklingspotential 
5. En individuell förnöj

samhet & 

Totalt 23 

Tab 29. Förekomst av yrkessortering utifrån begåvning relaterat 
till hur begåvningsbegreppet uppfattas. 

Begåvnings- Ej sorterat Ofullständig Fullständig Antal 
uppfattning sortering sortering 

Endimensionel 1 3 12 15 
Flerdimensionell 4 4 3 11 
Miljöbetingad 2 2 
Ingen uppfattning 2 2 

Totalt 8 7 15 30 
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Kunskapsrika Medelgrupp Kunskapsfattiga 
lllllllllllll 

Barn 

Fig. 1 Relationen mellan föräldrar och barn avseende kunskaper. 

Strategifokuserade Personfokuserade 
, Intressen 

Inom grund Inför gymn /förutsatta Fr,tt vai 

Föräldrar [ 

Barn [ 

Fig 2. Relationen mellan föräldrar och barn avseende uppfattningar 
om orsaken till gjorda studieval. 
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Aspiration8ntv& 
Hög Mellan Låg Ej nivåtänkande 

Föräldrar [ 

Barn [ 

Fig. 3 Relationen mellan föräldrars och barns aspirationsnivå 
avseende yrkesval. 

Kategori 
1 2  3  4  

Barn [ 

1. = En kollektivets nödvändighet 
2. = Ett existensvillkor för människan 
3. = Ett medel för materiellt välbefinnande 
4. = En individens utvecklings- och lyckopotential 
5. = En individuell förnöjsamhet 

Fig. 4 Relationen mellan föräldrar och barn avseende uppfattningar 
om arbetets värde. 
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Kategori 

Föräldrar IIIÜIIBIII 

Barn 

1 .  =  
2. = 
3. = 
4. = 

Samhällelig determinism 
Samhällelig aktion 
Interindividuell konkurrens 
Individuella egenskaper 

Fig. 5 Relationen mellan föräldrar och barn avseende uppfattningar 
om förhållanden på arbetsmarknaden. 



111:4 

Kategori 

1. = Kompensation för orättvisor 
2. = Kompensation för insatser 
3. = Motivation 
4. = Belöning 

Fig. 6 Relationen mellan föräldrar och barn avseende före
ställningar om löneskillnader. 
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too 
• Övre medelklassyrken 
• Lägre medelklassyrken 
E3 Arbetarklassyrken 

40. 

30. 

20. 

10-

Mentala Psyko- Psyko- Fysiska 
sociala motoriska 

N=32 N = 52 N= 34 N = 32 

Fig. 7 a övre medelklassföräldrars procentuella fördelning av 
förutsättningar mellan yrkesklasser. 



III 

100 
övre medelklassyrken 
Lfigre medelklassyrken 
Arbetarklassyrken 

50. 

40 

30 

20 

Mentala Psyko- Psyko- Fysiska 
sociala motoriska 

N=65 N=94 N=77 N=67 

, 7 b Lägre medelklassföräldrars fördelning av förutsättningar 
mellan yrkesklasser. 



100 
övre medelklassyrken 
Lägre medelklassyrken 
Arbetarklassyrken 

60-

60 

40-

30 

20-

10-

Mentala Psyko Psyko- Fysiska 
sociala motoriska 

N=7Ö N =128 N=127 N=114 

Fig. 7 c Arbetarklassföräldrars fördelning av förutsättningar 
mellan yrkesklasser. 
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100 

s Ns 25 

40-

30 

20-

1 0 -

Förut-
- sättningar 

Mentala Psyko-
sociala 

Psyko-
motoriska 

Fysiska 

Fig. 8 a övre medelklassföräldrars bedömning av det egna barnets 
förutsättningar (antal förutsättningar=25). 

c o* 
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^ Förut-
-4— sättningar 

Mentala Psyko- Psyko- Fysiska 
sociala motoriska 

Fig. 8 b Lägre medelklassföräldrars bedömning av det egna 
barnets förutsättningar. 
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too-

40. 

30, 

N* 68 

20 

10 -

Mentala 

.••v.v.-y.'.'j mm 

mm 
Ut » 

lin 
Psyko-
sociala 

II 

Psyko-
motoriska 

ïiilii 
11 

Fysiska 

Föriit-
- sättningar 

Fig. 8 c Arbetarklassföräldrars bedömning av det egna barnets 
förutsättningar. 
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Bil IV 

w x Logisk förmåga 
j+5 Språklig förmåga 

|-5* T eknisk förståelse 
^ Idérikedom 
= Konstnärlig förmåga 

Matematisk förmåga 

^ x Kontaktförmåga 
10 ~ii 
2 £ Samarbetsförmåga 
o. o: 
» 5 Organisationsförmåga 
® Miljöanpassning 

-o E xakthet 
C/» 

Koncentrationsförmåga 
§ Händighet 
r+ 
3 Reaktionsförmåga 

Formuppfattning 
Ol 

Samordningsförmåga 

w t, Fysisk uthållighet 
o»:«< 

Balans 
3 t/> 
s oT Styrka i rygg, ben och fötter 

1 I Syn 
j| Hörsel 
I 

Muskel styrka 
Rörlighet 



Bilaga V 



V : 1 

I nedanstående tabell redovisas den procentuella överens
stämmelsen mellan två oberoende bedömares kategoriseringar 
av 15 föräldraintervjuer. De kategoriseringar som är gjorda 
finns redovisade i tabellform såväl i resultatdelen som 
i bilaga II. I nedanstående tabell refereras till resp 
tabellnummer. 

Tabell 1. Interbedömaröverensstämmelser avseende 15 föräldraintervjuer. 

Tabellnr i Bedömar- Tabellnr i Bedömar-
resultatdel överensstäm- bil II överensstäm

melse mel se 

3 100% 1-2 100% 
è 87% 3 93% 
6 87% 4 87% 
11 87% 5 93% 
13 87% 6-14 100% 
16 93« 19 93% 
17 93% 24 87% 
18 87% 27 87% 
20 87% 
22 93% 
24 80% 

Anm. Tabell 3 i resultatdelen samt tabellerna 1-14 i bil II 
belyser frågor àv kunskapskaraktär, övriga är hänförbara 
till uppfattningar och föreställningar. 
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VI : 1 

Ex 1. "Ja, altmän är ju lättare eller vad jag ska säga och sär
skild är den svårare kursen" (ak, 16). 

Ex 2. "Ja, det är väl mycket mer avancerat med särskild kure och 
det är Väl det man hoppas att dom ska lära sig lite mer. 
Dem har ju inte mer att göra än att dom gott klarar av 
det" (ö mk, 4). 

Ex 3 .. "i; Har det här valet av allmän och särskild kurs någon be
tydelse för hur man hin välja till gymnasieskolan sedan? 

F: Ja, det tycker jag väl... 

I: Vet du vilken betydelse det har i så fall? 

F: Nja, det vet jag inte men det är klart att jag tycker 
väl att det ska vara en fördel i varje fall. 

I: Du vet inte om det krävs något speciellt för vissa 
linjer? 

F: Nej, det kan jag inte säga något om" (ak, 24). 

Ex 4. "F; Ja, jag vet att där finns Na-linje och Samhällsveten
skaplig och Teknisk linje 3- och 4-åriga och sedan finns 
där ju 3-årig Ekonomisk linje och sedan ett antal 2-åriga 
linjer. Social och Konsumtionslinje och det finns ytterligare 
kanske någon kontorslinje och sedan räknar dom väl in snart 
allting i gymnasieskolan. Även sådan här mer yrkesinriktad 
utbildning som optiker som ligger mig nära eftersom jag är 
ögonläkare. Jag har diskuterat det en hel del och alla möj
liga sådana här yrkeslinjer hör ju nu till gymnasieskolan" 
(ö mk, 4). 
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5.* "I: Du har alltså ett av dina barn redan i gymnasieskolan? 

F: I X-8tad har jag två stycken. 

I: Jaha, då vet du kanske hur gymnasieskolan är uppbyggd 
idag? 

F: Ja, det är dåligt där också. 

I: Vet du någonting om linjer och tid och så där? 

F: Hemskt dåligt med det, dom där linjerna, för nu den äldsta 
hon har bott nere i stan så henne har man ju aldrig kontakt 
med. Och den här hon går ju första året nu. 

I: Innan dom sökte in var du på någon information där du. fick 
veta cm gymnasieskolan? 

F: Nej, det var ju till X-stad man skulle fara då och då 
var det ingenting. 

I: Så dom här som går där, har dom valt själva då? 

F: Ja" (ak, 25). 

§.• "I: Vad vet du om gymnasieskolans uppbyggnad idag? 

F: Ingenting. 

I: Du känner inte till något om linjer eller hur länge man 
går där? 

F: Nej, ingenting. 

I: Det finns faktiskt hela 22 linjer på gymnasieskolan och 
man brukar tala om att man delar upp dom där i praktiska och 
teoretiska linjer, hur ser du på den indelningen? 

F: Ja, men det är ju bra i så fall och det finns praktiska 
också. Jag vet så himla lite om det där. Det skulle ju 
vara jättebra tycker jag, för att dom som inte har läs
huvud dem kan ju vara jätteduktiga praktiskt för det" (ak, 30). 
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Ex__7. "Ja, en gruppering är väl det här med dom som är rent teo
retiska och så sedan dom rent praktiskt yrkesinriktade, typ 
dom som går och blir byggnadssnickare och dom som blir rör-
mokare och bilmekaniker... 

...Ja, jag vet ju vilka teoretiska linjer som finns. Det är 
ju på Xskolan dom linjerna ligger. Sedan finns det ju en 
skola tillt Y-skolan, och där har du dom mer praktiska 
linjerna" (ö mk, 1). 

Ex_®. "I: Vad vet du om gymnasieskolans uppbyggnad idag? 
F: Inte mycket. 

I: Känner di till några linjer eller hur lång tid man går 
där? 

F: Nej. 

I: Det finns hela 22 linjer på gymnasieskolan och man brukar 
säga att man delar upp dom här i teoretiska och praktiska 
linjer. Vad tycker du om det? 

F; Ja, det är väl så att vissa människor är väl praktiska och 
vissa är ju teoretiska och då är det väl bara rätt att dom 
står på var sin sida också. 

I: Varför tror du man har delat upp det så här mycket? Jag 
menar vi har ju bara en grundskola och så 22 gymnasielinjer. 

F: Ja, jag vet inte om dom liksom ha r gjort för att det ska 
gå snabbare på något sätt. Det kan ju tänkas så att dom 
kommer fram till någonting som dom verkligen ska lära sig. 

I: Tänker du då att dom lär sig ett yrke? 

F: Ja. 

I: Det finns ju många linjer som inte alls leder fram till 
något yrke. Natur- och samhällsvetenskaplig t ex... 

F: Ja, det är klart. det vet jag inte egentligen vad det 
duger till" (ak, 28). 
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Om studieplaner: 

^' Kowtuer NN att fortsätta läsa direkt efter grundskolan? 

F: Jaha, det har han tänkt sig. Han får väl gå Na-linjen. 

I: Har ni diskuterat om att han ska gå Na-linjen? 

F: Ja, det har framskymtat då och då. 

I: Varför vill han gå Na-linjen? 

F: Han vet väl inte vad han ska bli ännu men jag har en 
känsla av att går man den så har man flest chanser sedan" 
(o mk, 4). 

10. ttj. ßjj fortSätta att läsa efter grundskolan? 

F. Det vet jag inte. 

I: Ni har inte diskuterat det? 

F: Nej, i regel ska dom väl bli arbetslösa då. 

I: Vad tror du om hennes möjligheter att överhuvudtaget komma 
tn på gymnasieskolan? 

F: Ja, jag har inte en aning" (ak, 28). 

Om yrkesplaner: 

Ex 11."I: Vet du om NN har funderat på vad hon ska bli? 

F: Jo, hon har väl frågat lite grand ooh så har hon väl 
tagit hem broschyrer "Att välja linje" och så där, men 
det är klart man är väl ganska oviss, om man inte direkt 
har något drömyrke. 

I: År det något åt vårdhållet? 

F: Ja, inte direkt sjuksköterska för det tror jag inte 
att hon reflekterar på, men jag blev egentligen ganska för
vånad när hon sa att hon hade tänkt sig att jobba med handi
kappade barn. 

I: Är det det enda hon har funderat på? 

F: Nja, hon har tänkt på biblotekarie och så, men det vet 
vi ju att det är hemskt svårt att komma in på den skolan" 
(ak, 19). 

Ex 12. "I: Vet du om NN har funderat på vad hon vill bli? 

F: Nej, 

I: Ni har aldirg diskuterat den saken? 

F: Nej, det är för tidigt ännu" (1 mk, 15). 
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•; 

Om utbildningsvägar för yrket ifråga: 

Ex 13. n^: Vet du vilka utbildningsvägar hon måste a& för att 
bli pastor? 

F: Ja, jag tror nog jag vet det. 

I: Vilka då? 

F: Det beror på om hon går in på frikyrkliga. Då finns det 
ju respektive ska vi kalla det grupperingar eller samfund. 
Dorn hor ju sina skolor. Dom har 4—åriga utbildningar och 
seminarier flera styokén. Det gäller både baptister och 
stiftelsefolk" (ö mk, 2). 

Ex 14. Vet du om NN har funderat på vad han ska bli? 

. Nej, 

I: Ni har aldrig diskuterat det här? 

F: Nej, han sa jag vet inte då man frågar honom" (ak, 17). 

Ex 15vJag var dit en gång. Jag blev så förbannad så jag for däri
från. Det gav ingenting rent uppriktigt" (1 mk, 8). 

Ex_J£. "I: Du har aldrig varit på någon information? 

F: Nej. 

I: Varför har du inte haft någon kontakt? 

F: Ja, jag vet inte jag. 

I: Du har inte haft något behov av det? 

F: Nej, jag tycks inte ha haft det. Jag anser att det där med 
yrkesval när dom går i skola överhuvudtaget alltså upp till 
9:an, det spelar fasen ingen roll. Huvudsaken att dom läser 
så att dom går ut med högsta betyg då. Det tycker jag är 
det väsentliga för det där med yrkesvalet anser jag är 
nonsens. Helt. Det är lika bra att dom tar bort det helt 
och hållet. 

I: Att dom tar bort yrkesvalsläraren helt och hållet? 

F: Ja" (ak, 28). 
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Positiva omfömen förekommer dock men de är i sanningens namn 
sparsamma. Totalt har fem föräldrar uttalat sig i positiva orda
lag. 

Ex 17. nI: Ha* du haft kontakt med någon yrkesvalslärare någon gång? 

F: Nej, 

I: Varför inte? 

F: Nej, det var väl aktuellt nu efter jul då han skulle välja om, 
men då ringde jag först till klassföreståndaren för jag tyckte ju 
att jag skulle höra med honom. Och då sa han att han skulle ordna 
det. 

I: Den här yrkesvalsläraren som finns och som ska hjälpa ungdomarna 
i deras studie- och yrkesval, vad menar du att han ska göra? 

F: Jo, nog gör han det han ska göra, men det var lättare för 
honom kände jag och då anlitar man ju den man känner. Men jag 
förstod ju att man egentligen skulle ringa till NN, som han 
heter här. Och jag hade tänkt göra det, men då ringde jag först 
till klassföreståndaren och då sa ju han att han skulle prata 
med honom. 

I: Har du i något sammanhang fått information från syokonsulenten 
och yrkesvalsläraren? 

F: Jo, jag har varit på Hem- ooh Skola då han pratade för alli
hopa. Då har man ju varit där, men aldrig själv. 

I: Vad fick du veta då? 

F: Jo, då fiok man ju veta vad dem hade för möjligheter att komna 
in på den ooh den linjen oah vad dom behövde för olika. Det tyckte 
jag ju var bra, för då vet man ju på ett ungefär" (ak, 17). 
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Ex 18« "J: Vet du vad syo är? 

E: Pryo och... är det SIA?" (ak, 25). 

"I: Vad är syo för dig? 

E: Det har jag aldrig tänkt på. 

I: Har du haft kontakt med syon någon gång? 

E: Det vet jag inte. 

I: Har du. varit hos yrkesvalsläraren? 

E: Jag har varit dit någon gång och pratat ont intagnings• 
poäng ooh så där. 

...I: Har du fått den syo som du anser att du behöver? 

E: Det vet jag inte" (ak, 23). 

Ex 20. "E: Ja, jag tycker jag har fått mycket hjälp. Det är ju så 
mycket som man inte vet och då är det skönt att få prata 
med NN. 

I: Vad har ni pratat om då? 

E: Olika linjer och vad det innebär att gå på dom och om 
man har någon chans att komma in på dom" (1 mk, 10). 

De elever som inte anser sia ha fått r!en syo ds behöver menar att 
syon skulle yara mer omfattande. Fr<sn;für all'c avses pryon. 
Ex 21. "I: Har du fått den syo som du behöver eller skulle du behöva 

mer? 

E: Ja, det är klart att man skulle gärna vilja ha mer. Vi 
vet ju så lite. Vi vet ju nästan ingenting. Man kan ju inte 
bara läsa dom där böckerna heller för dom kan ju vara flera 
år gamla. Man måste nästan snacka med dom som vet. 

I: Vad tänker du på då? 

E: Ja, två veckor och en dag på två årskurser det är ju lite. 
Det måste ju vara mer praktiskt för att nu har jag bara 

prövat en grej eller två. Jag var på biblioteket en dag 
men man hinner ju inte bilda sig någon uppfattning pa en 
stackars dag. Liksom då har jag prövat på bilverkstad men 
jag vet ingenting om något annat. Jag har ingen aning" 
(ak, 19). 
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Ex 22. "I: På vilket sätt hat. du haft kontakt med yvl? 

E: Jag har faktiskt inte gått ner mer än en gång i höstas 
och det var när jag skulle välja. Jag vet inte riktigt 
vad jag vill bli och eftersom jag har ganska bra betyg så 
har jag ju många möjligheter att gå vilken linje jag vill. 
Men så kom vi överens hemma då ooh jag pratade med yvl 
om vad han tyckte ooh han tyckte det var bra. Han var 
egentligen ganska neutral och det är väl det dom ska vara. 
Och så valde jag samhällsvetenskaplig. 

I: Tycker du att du har fått den syo som du anser dig behöva? 

E: Jat det tycker jag men för det så tycker jag att föräldrarna 
har stort... jag har väldigt stort behov av att prata med 
dom om sådana här frågor och liksom lägga fram mina planer 
inför dom. Marma och pappa har aldrig sagt att det skulle 
jag vilja att du gick och så och så utan har jag sagt 
någonting så har dom försökt att se det bästa i dett Och 
om jag har sagt någonting tokigt så har dom sagt: Nej, 
men hjälp menar du verkligen det? Så att det har varit 
väldigt bra. Men jag tror att syon har fungerat bra för 
mig" (ö mk, 2). 

E* 23. "j; vad betyder mest när man väljer linje? 

E: Det beror ju på vilket intresse man har. År man intresserad 
av en viss linje så tar man ju den. 

I: Hur blir man intresserad då? 

E: Det beror ju på om du gillar t ex matte då tar du ju en 
linje som det finns mycket matte på. Gillar du språk så tar 
du en annan linje" (ak, 17). 

"E: Jag vet inte. Det är svårt för mig att svara på eftersom jag 
alltid har vetat vad jag ska välja och att jag är intresserad av 
det. Men betygen avgör ju i alla fall. 

I: Tror du att betygen har störst betydelse? 

E: Jat om jag vill in på en linje och inte kommer in så är 
det betyget som bestämmer helt om jag ska in eller inte" (1 rnk9 6 ). 

"I: Varför finns det så många linjer på gymnasieskolan? 

E: Jag tror att det finns så mycket man kan bli liksom 
ute i arbetslivet så därför måste man ha så många linjer" 

(1 mk, 14). 

Ex 24. 

Ex 25. 
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Ex 26. Varför har man så många linjer i gymnasiet tror du? 

E: Jo, för att alla ska ha chansen att kunna hitta den 
rätta linjen för den personen liksom, som tar upp allas 
intressen och så där. Det tror jag. Men det är väl i 
stort sett det tror jag" (1 mk, 15). 

E* 27« »j. Varför har man så många linjer på gymnasiet? 

E: Det är väl bra att ha att välja på så man får det 
jobb man vill inrikta sig på. Och inte bara ta det som 
man tycker är tråkigt" (ak, 24). 

Ex 28. "I' beror det på att vissa lyckas bättre i skolan och andra 
sämre? 

E: Dom kanske har anlag. En del pluggar mer och en del mindre. 
Dom bryr sig inte om läxor och så där t ex. 

I: Anlag då, var kommer dom ifrån? 

E: Det är väl inte direkt anlag utan mer hur man har det 
hemma. Föräldrarna, t ex om föräldrarna är lärare då är det 
bara för dom att fråga om dom inte förstår någonting och då 
får dom ju svaren. 

I: Det här att vissa pluggar mer då, vad tror du det beror på? 

E: Ja, en del vill komma in på linjer och det och dom andra 
tänker att det spelar ingen roll. Jag kanske kommer in ändå 
på en linje än vilket betyg jag har. £>om kan ske inte ens 
vill gå någon linje heller. Så att ja... 

I: Tror du att föräldrarna har betydelse där också? 

E: Ja... man behöver bara se på våran klass så ser man att 
dom som pluggar dom har föräldrar som... 

I: Ja, hur är deras föräldrar? 

E: Dom har finare jobb liksom" (ak, 29). 
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Ex 29."Både och antar jag. Det är så med det mesta. Jag tycker 
det är sämre därför att dom lär sig mindre fakta, och 
framför allt inom dom naturvetenskapliga ämnena är det ju 
allmänt påvisat av både inan- och utländsk expertis att 
svenska skolbarn dom står sig ganska dåligt i internationell 
konkurrens. Och jag tycker att skolan överhuvudtaget tar för 
lite vara på dom som är duktiga. Det pratas så hemskt mycket 
om. att man ska hjälpa dom som är svagare och det. Det 
tror jag är farligt för landet att man inte tar tillvara 
begåvningarna och kanske att man skulle låta dom som inte 
är intresserade av att läsa komma ut i arbetslivet fortare 
men nu verkar det ju som det är så svårt att få några jobb 
så man har ju en känsla av att det är förvaringsplats. 
Kan man inte hitta jobb så får man i stället fortsätta 
att gå i skolan utan att man egentligen är intresserad av 
det och det verkar ju inte alls bra. Sedan finns det väl 
en del saker som är bättre kanske. Det är litet öppnare 
attityder elever-lärare och dom har lättare för att prata 
med varandra tror jag och kanske att man diskuterar litet 
mera och att eleverna känner att dan får vara med och be
st ärrna. Sedan tycker jag att dom har trevligare läroböcker 
än vad vi hade. Det är ofta väldigt roligt att titta i deras 
läroböcker och när dom jämför med våra så tycker dan att 
det ser förskräckligt ut" (Ö mk, 4). 

Ex 30. "I: Tycker du att skolan är bättre eller sämre idag jäm
fört med när du gick i skolan? 

F: Ja, dom får ju lära sig mycket mer idag. Det tror jag, 
men så är det väl sämre ordning i stället. Men dom lär sig 
ju i alla fall konstigt nog, en del i alla falVi.ak, 18). 

Ex 31. "I : Om du jämför med dagens skola med den du gick i, tycker 
du då att den är bättre eller sämre? 

F: Både ock, tycker jag. Det är ju bättre på det viset att 
ungarna får ju prata, dom får ju göra sig hörda. Det var 
ju en mer auktoritär skola när jag gick. Den förändrades 
väl lite med tiden, men det var ju väldigt auktoritärt. 
Men däremot så tycker jag att det är slappt att man lär sig 
ganska lite. Jag vet inte, men vi var ju med om en epok 
då när den äldre flickan gick i skolan och man helt 
plockade bort läxorna. Det har ju smugit sig in lite läxor 
nu igen vad jag kan förstå av när man snackar med andra 
föräldrar som har yngre barn i låg- och mellanstadiet. Jag 
tycker det är synd att man inte tar vara på det mera. 
Man behöver ju inte fylla ut ungarnas tid helt med läx
läsning. Men man ser ju på dom san var utan läxor, att 
det är jävligt svårt att börja med läxor sedan när man 
kommer upp i gymnasiet och i högstadiet. Jag tror att 
det är väldigt svårt att lära sig kunskaperna enbart i 
skolan, speciellt om skolan är ganska livlig efter vad 
jag kan förstå. Och på lektionerna blir det mycket dis
kussioner och allting, men inte är det säkert att det 
blir så mycket kunskaper just på lektionerna" (ö mk, 1). 
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Ex 32. Tycker du skolan är bättre eller sämre idag jämfört 
med den skola du gick i? 

F: Ja,Jag vet inte riktigt vad du åsyftar men jag säger så 
här: Idag är väl skolan tagvis sämre för det var liksom 
lite strängare tidigare. Skulle det vara tyst så var det 

men idag är det ju inte det. Så kanske lite mer av 
den där strängheten skulle återkomma. Det är för mycket bus 
togrvts, men inte alltid ska jag säga. Det är väl en viss 
åldersgrupp som är lite besvärlig" (ak, 23). 

— ' l a r a  ^  f a k t a  i w m  a l l a  ""Men. Det 
här med fostron det tycker jag hellre ska ligga på familjerna 
Jag tror att det har mer chans att bli någonting av det om det 

fâ aìàluZ TJsT±ljel 8löt,ev det-Jag tror inte man b™ 
^ heT * 1 8k°lan. Det är klart att det ska 

V ° ** JU sfclvklart, men den viktiaaste upp
giften tycker jag är att förmedla kunskaper" (ö mk, 5). 

"I: V°d tyeker du är skolans viktigaste uppgift? 

F: Att lära ut. 

I: Att lära ut vadå? 

F: Ja, i matematik och så. 

I: Finns det någonting annat som du tycker är viktigt? 

F: Nej, det är att lära ut" (ak, 16). 

"I: Vad tycker du är skolans viktigaste uppgift? 

F: Ja, det är klart att det är viktigt att lära dem åtmin
stone grundkunskaperna så gott det nu går efter barnens 
förmåga. Men det är ju klart att det är mycket annat som 
följer med skolan. Kamrater och hänsynstagande till andra 
människor, överhuvudtaget sociala synpunkter. Att dem kan 
lära sig att leva i ett samhälle och det är ju frågan om 
skolan når upp till det. Det är många gånger så att det 
går inte riktigt bra" (1 mk, 9). 
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Ex 36. "I: Vad tycker du att skolans viktigaste uppgift ska vara 
egentligen? 

F: Det finns två stycken. Både att lära ut och att fostra. 

I: Har du någon idé cm den här fostran? 

F: Jag tycker det är för slappt i skolan idag. Ja, alltså 
det har gått åt den andra ytterligheten. Alltså när jag gick 
i skolan så tordes man inte flytta en fot. Då smällde 
käppen av. Men nu - jag tycker det är synd cm lärarna i 
skolan. Dom har inga befogenheter alls och det urartar lik
som. Det är för stora... ja, klasserna är väl inte så mycket 
större för jag har gått i en B-skola och det var tre 
klasser så det var ungefär lika. Det är miljön och det är 
tiden och det är för mycket, vad ska jag säga, prackat på 
barnen. Det är oroligt. Det är inte likadant" (ak, 26). 

Ex 37 fr 
• "I: Vad tror du ungdomar i allmänhet tycker är ett bra jobb? 

F: Jag vet inte om dom tycker att det finns några jobb som är 
bra. Dom vill väl ha ett jobb, men dom får väl inga jobb. 
Och sedan om många av dan får ett jobb så är det ju för 
dåligt o Det lönar sig ju bättre att gå ledig. Dom får ju 
lika bra bidrag. 

I: Tror d.u att det har skett någon förändring från det du 
var ung i synen på arbete? 

F: Ja, <fet tror jag. Alltså den syn dom har på jobb idag är 
bara frågan om vad får jag i lön, men vad dom ska bjuda på i 
arbetsprestation det är ju något som man inte ska snacka om. 
Men sa var det ju inte pa den tiden, utan då var det fråga om 
vad jag uträttade och lönen den var ju fastställd. Det var 
inget att snacka om den, men så är det ju inte idag utan 
det är ju lön, men om dom kommer med huvudet under armen 
det har ingen betydelse" (ak, 28). 

Ex 38. "I: Det här med att människor väljer olika yrken och ut
bildningar, vad tror du att det egentligen beror på? 

E: Vi är Ju funtade olika. Vi har ju olika tycken om allting 
därför så väljer vi naturligtvis olika också. Vi gillar 
ju olika saker. Vi är olika praktiskt lagda och så. där 
sa det tror jag är helt som vi är skapta likson!' ( ^ ̂̂  ). 
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E* 39. "I: Du, det här med att man väljer olika,att man väljer 
olika utbildning eller väljer olika yrken, vad tror du 
egentligen att det beror på? 

E: Ja, dom har väl olika planer och tänker väl annorlunda 
och vad ska det vara mer... ? Dom kanske har lagt upp planer 
på annat sätt, tänker bli olika. Om en vill bli polis 
så kanske en annan vill bli lärare. 

I: Du säger att dom tänker olika? Hur tror du att dom 
har tänkt olika? 

E: Ja, dom tycker väl inte att en del saker är kul eller 
jag vet inte vad jag ska säga. Ja, dom vill inte ha det. 
Dom tycker inte det verkar vara någonting att ha eller 
att arbeta med. 

I: Tror du att dom väljer utifrån intresse då? 

E: Ja, det tror jag fast det kan ju vara kunskaper också. 

I: Hur då kunskaper menar du? 

E:../a\ hur dukrtd dom är>' Om det är för svårt så tar man 
väl något som är lite enklare" (1 mk, 13). 

E* 40. «#. Hemmiljö och kompisar. Om du har bästisarna som är 
intresserade av att läsa och sitta lugnt och läsa på timmar
na då påverkar man ju varandra att göra likadant. Är du då 
ihop med dom som har svårt att sitta still, svårt att 
hänga med och har mycket annat runt då blir det ju lätt 
att du rycks med. 

I: Vilka har man då som bästisar och kompisar? 

R: Dom som är ungefär lika en själv. Men samtidigt kan det 
vara att får man en lugn kompis som är studiemotiverad 
och själv inte vet riktigt var man står, då kan ju dom 
rycka med också. Även intresset hemifrån, när det gäller 
hemmiljön, gör mycket. 

I: Vilka hem är det där man är intresserad då? 

R: Det är där föräldrarna har gått i skola själv och har 
trivts i skolan och där man har motivation för varför dom 
ska läsa. I hem där föräldrarna själv har upplevt skolan 
som ett fängelse där blir väl reaktionen lika hos barnen. 
Föräldrarna tar inte så viktigt på skolan. Dom har full 
förståelse för att barnen inte trivs där" (lär, 15). 
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—* "J: Det här med att elever tyckas olika bra i skolan, vad 
ser du som bidragande orsaker till skolframgång och skot-
misslyckanden? 

R: Jo, jag tror att det är att skolan fungerar på ett 
visst sätt och dom som lyckas det är dom som anpassar sig 
till det sätt som skolan fungerar på. Det är så alltså, 
men med det vill jag ju inte säga att skolan fungerar fel 
eller någonting .sådant där. Det vill jag inte diskutera, 
men jag menar att skolan ställer upp vissa mål och under
visning sker på ett visst sätt och läromedel och lärare 
är på ett visst sätt och dom elever som anpassar sig till 
det och följer med dom lyckas. 

I: Vad beror det då på att man kan anpassa sig? 

R: Ja, det beror på vad man menar. Om man ska ta upp 
människotyper eller cm man ska ta upp social tillhörig
het. Jag tror snarare det är typen av person i högre grad 
än varifrån man kommer. 

I: År det begåvning du har bakat in i typen av person då? 

R: Jodå, det vill jag nog säga. En begåvn ing då som är... 
lätt kan ges uttryck i skolan. Det finns ju olika typer 
av begåvningar och det finns ju typer av begåvningar som 
inte alls utvecklas någonting i skolan. Vad jag menar är 
alltså att dom elever som går ur skolan med bra betyg det 
är dom som har anpassat sig bra till skolan. Men med det 
vill jag ju inte säga att skolan på något sätt uppmuntrar 
det här i någon högre utsträckning, det teoretisk/x. Jag 
menar ändå att dem som är väldigt duktiga blir nog lite 
åsidosatta ändå, men man säger ju att dom klarar sig 
själva och det gör dom ju, men jag tycker ibland att 
skolan är så att alla har tråkigt. Alltså dom som är 
svaga dom stimuleras och dom är trötta och less på det 
här och dom som är duktiga dom sitter och det är på en 
sådan låg nivå för deras... och där är det ju att cm man 
slopar allmän och särskild kurs så poängterar man ju det 
ännu mera" (lär, 16). 
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Ex 42 "J' Vad tycker du att utbildning ska förbereda eleverna 
* Pr? 

R: Jag tycker att den ska ge en mycket bred basis. Men 
underligt nog verkar det som när man pratar med eleverna nu 
så allt mer och mer säger dom, vad tjänar det här till, 
det här kommer jag inte att behöva, det vet dom bestämt. 
Även rent allmänbildande saker utan dom är väldigt in
ställda på att det är vissa saker liksom som dom ska 
lära sig. 

I: Vad är det som dom ska lära sig då? 

R: Det är naturligtvis olika för olika elever. 

I: Det är ingen röd tråd som går igenom? 

R: Nej, det tycker jag inte. Många vill lära sig så lite 
som möjligt. 

I: Varför det ? 

R: Jo, men det behöver det inte anser dom. Man klarar sig 
ändå. Man blir omhändertagen. 

I: Tycker du att dom behöver det då? 

R: Ja, man har en väldig glädje av att kunna en hel del. 
Ju mer man kan ju mer får man ut av livet. Även om man 
inte har någon direkt nytta av det i sitt jobb, man behöver 
det för sitt jobb direkt så tror jag verkligen det är... 
så det tycker jag är synd att det har blivit så där" (lär, 21). 

Ex_43» "I: Vad tycker du att utbildning ska förbereda för? 

R: Det ska ju förbereda för helst så tidigt som möjligt för 
något praktiskt arbete så att dom har målet så nära som 
möjligt. Inte så långt i fjärran. 

I: Hur nära ska det vara så att säga? Ska man göra det 
i grundskolan redan? 

R: Nej, det behövs väl inte direkt. Kanske efter en 2-årig 
gymnasieskola, efter dom två åren bör det kanske vara 
uppnåeligt. 

I: Du menar att det skulle vara så för alla då? 

R: Ja, kanske det. Ja, det gäller naturligtvis inte alla 
yrken, inte mer kvalificerade jobb. 

I: Mer kvalificerade jobb. 

R: Ja, jag tänker på ingenjörer och läkare. Men att det 
skulle ju också gå att ha stegvis. Först tar dom ett och 
får den kompetensen och sedan tar dom nästa då kan dom 
ju alltid gå ut i arbete efter varje steg eller varje 
avsats" (syo, 8). 
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44.1: Efter vilken princip har du gått tillväga? 

R: Ja, det var väl efter teoretiska och praktiska yrken i någon mån 
och sedan tänkte jag på hur lång utbildningstiden var. Dem här 
fordrar lång, teoretisk utbildning. 

I: Den där mittengruppen då? 

R: Ja, det var dom som jag tyckte var rätt mycket teoretisk utbildning 
fastän inte lika lång. 

I: Den tredje gruppen då? 

R: Ja, där hade jag först bara tänkt att lägga dom rent praktiska 
yrkena men då fick dom där komma med också. Dom fordrar lite 
kortare utbildning. 

45. I- Jag ska be dig att titta på dom här korten och sedan sortera 
dom eller gruppera dom på något sätt som dom hör ihop. 

Ri°et måste bU så tär för mig i alla fall. Vad hade jag mer där? 
Om man försöker se det här som tre grupper. 

I: Kan du berätta efter vilken princip du har lagt do m? 

R: Ja y jag har ju valt ut två grupper här. Svetsare, byggnads-
arbetare, skogsarbetare, tunga jobb med låg status. Sedan har jag 
tandläkaren, läkaren och advokaten och psykologen la jag dit 
bort i den andra ytterligheten. 

I: Vad kännetecknar den gruppen då? 

R* Ja, dom är välavlönade, hög status, troligtvis yr ken som dom 
trvos med. Jag gissar det. Sedan har jag också här på mitten dom 
som har blivit över, kontoristen, sjuksköterskan, affärsbiträdet 
och poliskonstapel. Jag vet inte varför jag lägger dom dit. Lärare 
pa högstadiet han hör lite till... skulle jag sortera dom i två 
grupper skulle jag ta kontoristen,sjuksköterskan, affärsbiträdet 
och poliskonstapeln till dom här med låg status m en det är inte 
lika tungt jobb. 

I: Du sa att dom här troligtvis trivs med sina jobb, hur är det 
med den andra gruppen? 

Ja9 jag tror också att en del där trivs väldigt bra med sina 
jobb, men inte alla. Dom har hamnat där bara . 

I: Vad är det som har gjort att dom har hamnat där d å? 

R: Ja, det är hela vägen ifrån hemmet, utbildning, förmågan 
att läsa osv. (lmk 6) 
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Ex 46. R-'Ja, jag tror jag gör så här. Tjänstemän i en hög och vanliga 
arbetare i en annan. 

I: Vad är det som skiljer dem åt? 

R: Ja, i stort sa arbetar ju dom här med händerna ooh dom här 
med huvudet ooh det är ju för att dom fått gå mer skolor. 

I: Varför finns det en sådan här uppdelning då? 

R: Ja, det kan man fråga sig eller dom som har gjort korten. Jag 
tycker likson att när man ser på dom här korten så vet man ju 
att dom här har gått på skolor ooh har lärt sig sitt yrke, men 
dom här har mera börjat från ingenting ooh gått upp i yrket sedan. 
Affärsbiträde har ju ofta börjat som springflioka eller spring
pojke ooh sedan gatt uppåt. Ooh skogsarbetare ooh byggnadsarbetare 
far väl ge sig ut på en gång. Det är klart att dom kanske har 
nagra kurser dom också, men det är inte på samma sätt som dom 
andra yrkena, (ak 21) 

Ex 47, 
I: Hur har du tänkt när du har gjort dom här grupperna? 

R: Jag tycker att dom här har med människor att göra på ett sådant 
sätt att dom hör ihop. För lärare får ju ofta också vara lite av 
polis på något sätt. 

I: Den här gruppen då? 

R: Ja, skogsarbetare och byggnadsarbetare det tycker jag passar 
så bra ihop därför att det är skog och svetsare också för det är 
liksom handfasta, hantverk helt enkelt. 

I: Den här gruppen då? 

R: Ja, se det här tycker jag var en väldigt svår grupp. En advokat 
och en kontorist dom sitter på en stol och jobbar med papper och 
affärsbiträdet passar egentligen inte in. Men det var också lite 
pappersräkning och så där så därför så får hon vara där. 

I: Den här sista gruppen då? 

R: Ja, det har med sjuka människor att göra alltihopa på det ena 
eller andra viset. (lmk,9) 
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Ex 48. I: Varför har du lagt korten så där? 

R: Ja, om jag skulle få välja yrke idag då tog jag nog den här 
rangen på dom. 

I:Det är alltså en rangordning du har gjort? Kan du berätta mer om 
varför du har gjort så här. 

R: Ja, men det är ju bara så att det är arbetets art som gör att 
det är så. För det första är ju det här det jobbet som jag tycker 
är intressant ooh sedan är det välavlönat och sedan har det hög 
status, men jag sätter först att det är intressant i och med att 
det skulle ge mig väldigt mycket. Och likadant som advokat. Tand
läkare kanske jag har satt för långt fram. Jag kanske skulle ändra 
på det här och ta den där före. Det här är ju ett hantverk det, 
men dom tjänar bra. (1mk,12) 

Ex 49. "I: Om du skulle sortera dom efter dom krav på begåvning som 
dom olika yrkena ställer, hur skulle det då se ut? 

R: Det beror på vilken begåvning man menar, om man menar den 
praktiska eller den teoretiska begåvningen. 

I: Kan du göra en sådan uppdelning att du får typisk prak
tisk begåvning och teoretisk begåvning? 

R: Ja, här har vi ju i alla fall typisk praktisk begåvning. 
Sjuksköterskan måste också vara ganska så praktisk. Ja, det 
är klart att det är frågan om ett affärsbiträde... om ett 
affärsbiträde som är opraktisk om hon är så duktig. Det 
kan hon vara ändå. Ja, det är ju svårt, men det är klart 
att dom här behöver ha ganska så lätt för att lära sig 
rent teoretiskt. Och det här kan man då säga är en mellan
grupp. Ett affärsbiträde måste ju kunna räkna något så 
när" (1 mk, 9). 
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Ex 50. "I: Ett annat sätt skutte ju kunna vara utifrån dam krav på 
begåvning som yrkena ställer. Hur skulle det då se ut? 

R: Ja,^ det är väl olika krav på varje yrke det. Det behövs ju 
krav inom alla dom här jobben. 

I: Vad menar du med begåvning när du tänker på det? 

R: Ja, det är ju en som är studerad. Så det är klart att 
dom här yrkena fordrar ju mycket mer studier än många andra. 

I: Men du sa också att yrkena ställer olika krav. Menar du 
att det krävs olika slags begåvningar beroende på yrket eller 
hur ser du på det där? 

R: Som dom här yrkena måste man studera mycket mer för att 
bli, mot t ex skogsarbetare och svetsare och sjuksköterska. 
Det är kortare studietid. 

I: Men ställer dom ändå krav på begåvning? 

R: Ja, det gör det ju. 

Ex 51. "I: Om du tittar på dom igen och funderar på hur väl dom 
lämpar sig för kvinnor respektive män, hur skulle det då 
se ut? 

R: Alla dom här är för kvinnor och män, men dom här tre är 
lite svårt. 

I: Varför tycker du det? 

R: Jo, men det är så tungt jobb. Som skogsarbetare är det 
så jobbigt, men det beror också på vilket skogsarbete det 
är, om man ska hugga timmer eller kanske köra en traktor. 
Då går det ju lättare. 

I: År det för att dom här tre yrkena kräver muskelstyrka som 
dem inte är lämpade för kvinnor? 

R: Och sedan är det då tungt att gå och bära brädor och 
allting, långa bräder och sätta upp och spika. Kroppskrafter 
behövs. 

I: Svetsare då? 

R: Ja, det kan ju både en kvinna och en man bli. Det är ju 
lika lätt för bägge. Så småningom blir det väl maskiner för 
allting och då är det ju ingen skillnad" (ak, 17). 


