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Föreliggande rapportserie, Arbetsrapporter från Pedagogiska institutionen, 
Umeå universitet är avsedd att utgöra en sammanhållande ram för publicering 
av arbetsrapporter, delresultat, utkast m m vilka lämpar sig för en snabb 
presentation. För innehållet i denna serie är respektive rapportförfattare 
ensam ansvarig.



Sandström, I. Undervisningen om arbetslivet på vissa yrkesför- 
beredande och teoretiska gymnasieskolelinjer. En intervjuunder
sökning bland lärare. Arbetsrapporter från pedagogiska institu
tionen, Umeå universitet. Nr 4, 1984.

SAMMANFATTNING

Syftet med denna studie är bl a att belysa lärares inställning till 
ett närmande mellan skola och arbetsliv samt att kartlägga under
visningen om arbetslivet beträffande innehåll, form och utfall. 
Totalt har 38 lärare på linjerna Ve, Vd, E och S i ämnena arbets- 
1 ivsorientering och samhällskunskap intervjuats. Resultaten visar 
på stora skillnader mellan yrkesinriktade och teoretiska linjer 
avseende såväl lärarnas allmänna inställning till skola/arbetslivs- 
frågor som deras uppfattningar och värderingar av undervisningens 
innehåll, form och utfall. Lärare på yrkesinriktade linjer ger t ex 
uttryck för anpassningsmotiv medan lärare på teoretiska linjer fram
håller pedagogiska motiv för samarbete mellan skola och arbetsliv. 
Yrkeskvalifikationer och förmåga att anpassa sig till arbetsplatsens 
krav framhålls därför som viktiga av lärarna på de yrkesförberedande 
linjerna. Lärarna på de teoretiska linjerna framhåller däremot mer 
generella kunskaper om samhälle och arbetsmarknad samt personliga 
kvalifikationer såsom flexibilitet, initiativförmåga etc. Avslut
ningsvis förs en sammanfattande resultatdiskussion där bl a gymnasie 
skolans kvalificerande funktion relateras till en samhällelig arbets 
indelning.
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INLEDNING

Bakgrund

I läroplanen för grundskolan samt i gymnasieutredningens förslag 
framhävs på ett betydligt mer markerat sätt än tidigare vikten av 
en större integration mellan skolan och arbetslivet, samt arbets
livets betydelse för skolans undervisning, varför forskning med 
denna inriktning anses angelägen.

Inom pedagogiska institutionen vid Umeå universitet bedrivs sedan 
1 juli 1981 det s k Temaprojektet "skola-arbetsliv", inom vilket 
två delprojekt inryms, dels I Arbetslivet i skolans undervisning 
(ASU) som riktar sig till gymnasieskolan och dels II Skogen i 
skolan (SIS).

Denna rapport är en av flera delstudier inom delprojektet Arbets
livet i skolans undervisning. Syftet med projektet har formulerats 
som följer.

Utifrån en analys av villkoren för anknytning mellan skola-arbetsliv 
avses:

1. att utröna elevers kunskaper och värderingar vad gäller skola
arbetsliv samt att relatera dessa till den bild som förmedlas 
via läromedel och arbetsplatsbesök och till undervisares före
ställningar.

2. att identifiera den innebörd som olika representanter för 
arbetslivet tillskriver arbetslivsanknytning samt dessas defi
nition av nödvändiga kunskaper om skola-arbetsliv.

3. att studera innehåll, förmedling och resultat av arbetslivs- 
orientering, där undervisningen har föregåtts av läromedels- 
framstäl 1 ning och lärarfortbildning.
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Denna undersökning avser belysa villkoren för en anknytning skola
arbetsliv utifrån undervisares uppfattningar dels beträffande 
undervisningens innehåll, form och utfall,dels beträffande önskade 
förändringar.

Skola-arbetsliv. En kort historik

Förändringar i ett samhälle har alltid åstadkommit förändringar 
inom dess utbildningsväsende. Förändringar i 1800-talets Sverige 
bidrog således till att skapa förutsättningar för en av samhället 
anordnad folkundervisning. Från bl a liberalt håll framhölls att 
kunskaper hos medborgarna var en förutsättning för att de skulle 
kunna fullgöra sina plikter i ett demokratiskt samhälle. En av 
orsakerna till utvecklingen av den svenska folkskolan var således 
ett behov från samhället att få medborgare med en viss kompetens. 
Under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet skedde en 
strukturomvandling i vårt land. I och med industrialiseringen och 
befolkningsomflyttningen började ett nytt klassamhälle ta form.
Med detta förändrade samhälle följde också ändrade utbildningsbehov 
av arbetskraften. Kritiken mot skolsystemet från näringslivet blev 
allt högljuddare. Detta resulterade i att skolutvecklingen fick 
en allt starkare koppling till arbetslivets utveckling. Viss 
yrkesutbildning krävdes för de komplexa framställ ningsprocesserna, 
samtidigt som ett mer differentierat arbetsliv behövde utbildning 
som grund för urval (Franke-Wikberg, 1981). Att den obligatoriska 
skolan förändrades efter näringslivets behov låg inte enbart i 
näringsl i vets intresse. Den förste svenske pedagogikprofessorn 
Bertil Hammer uttryckte sig sålunda:

"Den nya allmänbildande skolan löste sig nästan helt från sin 
ursprungliga förbindelse med yrkeslivet eller det levande livet, 
såsom vi även kunnat säga. Och detta var en omväg, ett misstag, 
så stort att det faktiskt eg kunnat få stå kvar oförrättat. Man 
torde i själva verket kunna påstå att den skolorganisatoriska 
utvecklingen redan i sekler arbetat på att rätta detta misstag. 
Eller med andra ord, att skolans utvecklingshistoria under det 
senaste seklet eller mer innebär just detta, att den allmän
bildande skolan tvungits att steg för steg åter inställa sig i 
yrkeslivets tjänst" (Hammer, 1919, s 113).
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I början på 1900-talet utbyggs sålunda yrkesskolorna och yrkes
inriktade gymnasieskolor inrättas. Relationen mellan utbildning 
och arbete förskjuts nu från att ha varit indirekt till att bli 
direkt. Den yrkeskvalificerande funktionen blir framträdande. Den 
i arbetslivet förekommande differentieringen och skiktningen av 
arbetskrafter, kom att påverka skolutvecklingen mot en förlängd och 
differentierad utbildning.

Arbetslivets differentiering bygger här på den av Taylor utveck
lade idén om den s k vetenskapliga arbetsdelningen (scientific 
management). En av grunderna i Taylors idéer är att man måste skilj 
mellan manuella och mentala färdigheter, dvs det intellektuella 
planeringsarbetet ska skötas av en företagsledning medan själva 
utförandet sköts av arbetare . Detta arbete kan därvid delas upp 
i flera moment, vilka vart och ett är enklare att utföra än hel
heten. Att få "rätt man på rätt plats" var bra för alla parter, 
menade man, ökade produktionen och vinsterna för kapitalägarna, sam 
tidigt som lönerna skulle öka. Denna förändrade struktur i arbets
livet kom att återspeglas i bl a utbildningssystemets organisation, 
med en mängd olika skolformer, t ex sjuårig folkskola, realskola 
uppdelad på fyra eller fem år, sex- och sjuårig flickskola, tre- 
och fyraårigt gymnasium, handels- och tekniskt gymnasium, (Asemar, 
1980).

Bakom dessa förändringar ligger alltså en ekonomisk och social 
utveckling där utbildning av medborgare för olika uppgifter kommit 
att bli alltmer betydelsefull. Utbildningen börjar bli en sofisti
kerad del i det alltmer komplicerade samhället, och blir nu allt 
mer en fråga om kvalifikation för alla för ett ekonomiskt produk
tivt liv, samtidigt som utbildningen differentierar till olika 
delar av arbetslivet.

I och med den nu ökade sociala struktureringen och arbetsdelningen 
skapas skillnader i intressen och behov mellan olika samhälls
klasser, och en konflikt uppstår mellan dels kvalifikationsmålet 
att anpassa utbildningen till ett högindustrial iserat samhälle 
och dels målet att ge en utbildning åt alla för ett jämlikare sam
hälle. Detta senare kom att dominera det utbildningspolitiska 
strävandena under mitten av 1900-talet, och det faktum att alla
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skulle kunna "välja fritt" till olika utbildningar, kom att dölja 
konflikten mellan olika samhällsklassers behov och intressen.

På grundval av detta kom arbetslivets behov och krav att komma i 
skymundan för individens behov i debatten, trots att dessa arbets
livets krav fortfarande låg och ligger till grund för utbildnings
systemets organisation och uppbyggnad. Detta i kombination med 
att utbildningens innehåll fått ett allmännare och mer teoretiskt 
innehåll, har medfört att arbetslivet blivit mer och mer osynligt 
inom utbildningen. Länken mellan skola och arbetsliv har blivit mer 
diffus och osynlig.

För att göra denna bild tydligare för eleverna har man på senare år 
alltmer satsat på t ex utökad studie- och yrkesorientering inom 
grundskolan, samt utbyggd praktisk arbetslivsorientering (prao).

"I Lgr -80 betonas vikten av ett närmande mellan skola och arbets
liv» Det sker dels genom att den praktiska arbetslivs orienteringen 
utökats till att omfatta minst sex veckor under elevens samman
lagda skoltid, dels genom att frågor rörande yrke och arbetsliv 
fått en större tynad inom de olika ämnenas huvudmoment" (SÖ, 
1982:5, s 5)

I gymnasieutredningens förslag (SOU 1981:96) föreslås även en hel 
del åtgärder för en närmare koppling utbildning-arbete med bl a 
inbyggd praktik på samtliga linjer.

"Från samhällets synpunkt har gymnasieskolan viktiga uppgifter 
att fylla. Gymnasieskolan skall ge grundläggande yrkesutbildning 
för många yrken i arbetslivet. Det är därför viktigt med en nära 
samverkan mellan skola och arbetsliv, både för att ge yrkesut
bildningen en god kvalitet och för att ge den lämplig dimensio
nering" (SOU 1981:96, s 90).

Vidare säger man:

"De högskoleförberedande linjerna behöver få en närmare anknytning 
till arbets- och samhällslivet i första hand aenom praktik" (SOU 
1981:96, s 80).
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Arbetsli vet

Arbetslivet låter sig ofta beskrivas utifrån fyra centrala begrepp, 
nämligen, arbete, arbetsdelning, arbetsmarknad och kvalifikation. 
Dessa begrepp härrör från den samlade forskningen inom området, 
och är numera etablerade inom både vetenskaps- och läroplanssam- 
manhang. I bl a läroplanen för grundskolan och i Sö:s kommentar
material till Lgr 80 Skola och Arbetsliv (1982:5) används dessa 
begrepp som huvudrubriker för undervisning om arbetslivet.

"Det är viktigt att eleverna tidigt får kunskap om centrala begrepp 
om arbetslivet och dessa kunskaper successivt fördjupas" (SO;s
kommentarmaterial 1982:5, s 6).

Vidare beskriver man arbetslivets och utbildningens samverkande ut
veckling i termer av arbete, arbetsdelning, arbetsmarknad och kva
lifikation. Arbetets förändring,dess effektivitetskrav med tillta
gande arbetsdelning, teknikens utveckling samt arbetsmarknadens 
expansion har ökat utbildningens betydelse för att kvalificera män
niskor för olika arbetsuppgifter och för olika nivåer, menar han.

Ordet arbete betydde i gammal tid slit och onöda. Senare kom ordet 
arbete att användas för att beteckna både arbetsprocessen dvs syss
lan, och själva produkten av arbetet.

Förändringen av innebörden av begreppet arbete hängde samman med 
att bytesekonomin ökade. Arbetsprodukten hade nu inte endast ett 
bruksvärde, utan fick även ett bytesvärde, kunde bytas mot pengar. 
Arbetet hade nu blivit en vara som såldes på en arbetsmarkand, från 
att tidigare haft innebörden av förbrukade kroppskrafter. Arbetet 
hade blivit ett lönearbete, dvs det värderades i form av lön.

Med industrialiseringen och lönearbetets utbredning blev de vill
kor som styrde arbetslivet mer komplicerade och svårare att genom
skåda. Vad träget arbete betydde för jordbruket var lätt att se. 
Däremot var det svårare att förstå lönearbetets värde, vilket verka
de styras av osynliga krafter.
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Arbetet är av grundläggande betydelse för varje människa. Många upp
lever sin identitet i arbetet, där intresse och engagemang, kun
skaper och intresse, gemenskap och utveckling kan få utrymme. Arbe
tet blir då inte bara ett sätt att skaffa sig inkomster och för
sörjning. Många forskningsrapporter visar i dag på starka överförings- 
effekter från arbetet till den enskildes sociala mönster.

Arbetsdelningen har av många karaktäriserats i termer av horison
tell resp vertikal delning. Med den horisontella delningen avses 
den uppdelning av arbetet som sker inom en och samma nivå, på en 
mängd olika deloperationer. Ett exempel härpå är tillverkningen 
av skor, som ju numera enbart sker industriellt. Enligt Nordisk 
yrkeskvalificering förekommer över 60 olika yrkestitlar, alla 
utförande var sitt lilla moment alltifrån ovaniäderskärare till 
hällappsiläggare, men ingen kapabel att var för sig tillverka en 
sko.

Den vertikala arbetsdelningen inrymmer en helt annan uppdelning i 
över- och underordnade, i styrande och styrda, vilket i sig har 
ett nära samband med mentalt resp manuellt arbete, höga resp låga 
kompentenskrav, hög resp låg lön. Den horisontella och vertikala 
arbetsdelningen står i ett ömsesidigt beroendeförhållande till 
varandea på så sätt att en ökad horisontell delning alltid leder 
till en ökad vertikal skiktning (Franke-Wikberg, 1980).

Denna arbetsdelning har medfört att arbetet i sig ställt lägre 
kvalifikationskrav på arbetaren. Inom både industri och sjukvården 
kan man se exempel på detta. Samtidigt har även antalet specialist
arbeten med höga kvalifikationskrav ökat i omfattn.ing. Läkarna 
specialiseras och inriktas mot allt snävare områden, och nya yr
kesgrupper som tidigare inte funnits kommer till t ex kuratorer, 
psykologer, tekniker, administratörer m fl (Braverman, 1977).

Begreppen arbetsmarknad och kvalifikation berörs ej direkt i intervju
undersökningen, varför dessa inte närmare utreds här.
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Skola_ 2 undervjsm ng

Läroplanen

I mål och riktlinjer för gymnasieskolan (Lgy -70) påpekas att 
skolan inte kan vara isolerad från samhället i övrigt. Man bör ge 
tillfälle till ömsesidiga kontakter mellan skolan och närsamhället, 
dess människor och funktioner,för att eleverna ska få tillfälle 
att växa in i denna gemenskap, samtidigt som skolan bör bli en 
levande angelägenhet för medborgarna. Om skolan skall lyckas enga
gera alla elever för samhällsfrågor, måste eleverna genom arbetet 
i skolan kunna förvärva kunskap om samhället och insikt om vikten 
av samhörighet med det.

Vidare sägs det att skolan skall ha god kontakt med organisationer 
och företrädare för skilda verksamheter utanför skolan. Även t ex 
ämnena arbetslivsorientering och samhällskunskap har liksom yrkes
orienteringen, stora kontaktyror mot samhället.

"I kursplanerna för ett flertal ämnen ingår studiebesök i statliga 
och kommunala verk och inrättning och vid företag inom närings
livet. Därtill kan representanter för skilda verksamhetsgrenar i 
samhället inbjudas att medverka i undervisningen. Anordningar som 
dessa stärker kontakten mellan skola och arbetsliv, tillför eleverna 
viktiga kunskaper och erfarenheter utifrån och underlättar på så 
sätt för dem att växa in i arbets- och samhällsliv" (Lgr -70, s 2-3).

Undersökningar har visat att det ideala som läroplanen står för, 
och verkligheten i skolan, undervisningen, ofta skiljer sig åt. Är 
så även fallet beträffande denna samverkan skola-arbetsliv på gym
nasiet?

Läromedel

En studie av läromedel i samhällskunskap på grundskolans högstadium 
och gymnasium pågår för närvarande inom detta projekt. Preliminära 
resultat visar att den mest styrande faktorn för innehållet i under
visningen är just läroboken, och inte läroplanen. Vi finner inget
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som motsäger att så inte skulle vara fallet även på gymnasiet, var
för det är av intresse att höra lärarnas åsikter i frågan.

"Undervisningen är i princip förhandsplanerad med centralproducerade 
och många gånger sgälvinstruerade läromedeIspaket" (Åsemar, 1980, 
s 209).

I Franke-Wikbergs bok Arbete, Familj och Utbildning (1981) beskrivs 
läromedlen i samhällskunskap på högstadiet. Här framkommer att inga 
diskussionsfrågor ställs och inget stoff handlar om centrala temata 
som t ex horisontell och vertikal arbetsdelning, specialisering, 
arbets- och lönevillkor för olika befattningshavare. Informations- 
givningen framstår som neutral och objektiv, varvid man nogsamt 
undvikit att diskutera konfliktladdade frågor. Ett resultat härav 
är att inget egentligen ifrågasätts och den bild som eleverna får 
av arbetslivet skulle lika gärna kunna vara arbetsgivarens. "Infor
mationen kan m a o påstås vara skenbart objektiv och problemfri" 
(Franke-Wikberg, 1981, s 162). Helt naturligt blir frågan man 
ställer sig här, gäller detta även gymnasiets läromdel? Uppfattas 
dessa som neutrala och konfliktfria av undervisarna? Eller försöker 
lärarna själva synliggöra de i samhället rådande orättvisorna till 
utbildning och arbete, genom att t ex i större utsträckning behand
la t ex social snedrekrytering, löneskillnader i sin undervisning?
I vad mån behandlas begreppen arbete-arbetsdelning, som finns 
nämnda i Sö:s kommentarmaterial? Med andra ord, vilket innehåll 
har undervisningen? Skiljer det sig åt mellan olika lärare och 
olika gymnasielinjer?

Förhållandet teori-praktik

Förhållandet teori-praktik är en viktig fråga när man diskuterar 
samspelet skola-arbetsliv. Skolan har som tidigare påpekats även 
kritiserats för att ha blivit alltför teoretisk (se s 4).

Men vad menas med teori och vad menas med praktik? Dessa begrepp 
kan ha olika innebörd, som t ex:

- förhållandet teoretisk undervisning, utbildning kontra yrkes
praktik eller arbets!ivspraktik
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- förhållandet teori/praktik inom undervisningens ram, dvs praktik 
som ett pedagogiskt sätt att konkretisera teorier.

Eftersom vi vet att 85-95 % av alla ungdomar i dag går i gymnasiet, 
och att de teoretiska linjerna saknar praktik inom utbildningen, 
till skillnad från de praktiska/yrkesförberedande linjerna, ligger 
det nära .till hands att anta att det finns ett önskemål från de 
teoretiska linjerna att praktik införs även på dessa linjer, något 
som även gymnasieutredningen förespråkar. Man kan även anta att 
lärare på olika linjer lägger olika innebörd i ordet praktik. Kan 
det tänkas vara så att det råder en såväl kvantitativ som kvalita
tiv skillnad mellan den önskade praktikens innehåll och form på 
de teoretiska respektive praktiska/yrkesförberedande gymnasielin- 
jerna. Kommer en eventuell utbyggd praktik att kvalificera till 
olika nivåer, manuell respektive mental, inom den vertikala arbets
delningen? Kommer praktiken måhända att förstärka en redan befint
lig arbetsdelning? Kommer denna utbyggda praktik att leda till an
passning eller förändring av skola respektive arbetsliv? Leder 
detta till ökad passivitet eller aktivitet hos eleverna, och i så 
fall för vilka? Förväntar man sig olika effekter på de olika gym- 
nasielinjerna?

I det tidigare har jag ställt ett antal frågor av intresse för denna 
undersökning. Avsikten är dock inte att klarlägga det faktiska ske
endet vad beträffar dessa frågor. Det intressanta är här att ta del 
av lärarnas egna uppfattningar om dessa ting.

Syfte

Syftet med denna studie är att:

- klargöra lärarnas allmänna inställning till ett närmande mellan 
skola och arbetsliv* samt det tänkta motivet för detta

- kartlägga undervisningen om arbetslivet i dag, utifrån lärarnas 
utsagor, betrfäffande innehåll, form och utfall

- belysa lärarnas egna åsikter om undervisningen i arbetslivsfrågor, 
dess innehåll, form och utfall, samt deras önskemål och förslag 
till förändring beträffande detta.
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METOD

Intervjuformulär

Utifrån syftet utarbetades ett intervjuformulär med frågor att 
användas som underlag för intervjuerna. Två provintervjuer ut
fördes, varefter intervjuformuläret reviderades till dess slut
liga form (bilaga 1).

Undersökningsgrupper

Samtliga lärare i arbetslivsorientering på verkstadsteknisk linje 
(Ve) och Vårdlinje (Vd) samt i samhällskunskap på ekonomisk (E) 
och samhällsvetenskaplig linje (S) i två norrlandsstäder kontakta
des för intervjuer.

Tabell 1. Antalet intervjuade lärare på respektive linje.

Ve Vd E S Tot

Umeå 10 7 7 6 30
Lycksele 2 3 1 2 8

Tot 12 10 8 8 38

Varför dessa linjer valdes beror bl a på följande: 
Vi ville undersöka:

a) Linjer med olika typer av praktikinslag
- Ve med praktik inbyggd i skolan
- Vd med praktikterminer utanför skolan
- E utan praktik
- S utan praktik

b) Linjer med könsmässigt olika elevunderlag
- Ve, företrädesvis manligt
- Vd, företrädesvis kvnnligt
- E, blandat underlag
- S, blandat underlag
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c) Linjer med olika intagningspoäng (Umeå)
- Ve låg intagningspoäng 2,2 vt -82
- Vd hög intagningspoäng 4,2 vt -82
- E medel intagningspoäng 3,7 vt -82
- S hög intagningspoäng 4,2 vt -82

d) Linjer med olika grad av yrkesinriktning

- Ve yrkesförberedande
- Vd yrkesförberedande
- E teoretisk - högskoleförberedande
- S teoretisk - högskoleförberedande

Samtliga tillfrågade lärare ställde sig positiva till intervjun, 
varefter dessa utfördes med upptagning på band. Därefter skrevs 

intervjuerna ut på maskin för analys. De utskriva intervjuerna 

genomlästes, varefter ett analysschema utarbetades utifrån inne
hållet och strukturen i intervjusvaren (bilaga 2). Med hjälp av 

detta analysschema kategoriserades innehållet i intervjuerna uti
från deolika intervjuutsagorna. Härvid framtonade vissa mönster, 
dels samstämmiga, dels specifika för de olika gymnasielinjerna. 
Dessa mönster kommer här att redovisas illustrerade med citat 

från intervjuerna. Vidare redovisas i förekommande fall även 

frekvensen för de olika svarstyperna på respektive linje.
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RESULTAT

Allmänt om skola-arbetsliv

Attityder till ett närmande skola-arbetsliv

Alla fyra gymnasielinjernas lärare är eniga om att ett närmande 
mellan skola-arbetsliv i högsta grad är nödvändigt. Samtliga 
konstaterar att skolan i dag är avskärmad och isolerad från sam
hället i övrigt, som "ett samhälle i samhället".

Fråga: Det talas i dag om att skola-arbetsliv bör närma sig 
varandra. Vad anser du om det?

"R: Ja, det är klart det är ju någonting som i allra högsta grad 
är önskvärt för att man har väl eller det är ju så att skola 
och arbetsliv har ju fjärmat sig från varandra de sista 
decennierna. Och i alla fall så länge som jag har varit lärare"
(Ve, 1).

"R: Ja, och jag tror att det är en väg att gå. Jag tror att man 
måste in på den vägen mer och mer för den här, eller dom här 
öarna som hittills har funnits i utbildningsväsendet dom 
måste bindas ihop med broar så många som möjligt och vi måste 
börja inse att varken teori eller praktik i sig själv är 
någonting att ha. Det är ju dom 'tillsammans som är värdefulla" 
(Ve, 7).

"R: Jag tycker det är hett nödvändigt. Jag tycker vät att skotan 
alldeles för länge har varit en isolerad institution här i 
samhället. Jag tycker det är så mycket rädslor när det gäller 
skotan hos vuxna människor" (Vd, 13).

"R: Det tycker jag är självklart. Jag tycker inte det finns något 
att diskutera om där. Skotan ska ju inte vara ett samhälle i 
sig utan måste integreras mera med samhället i övrigt" (Vd, 18).

"R: Det har nog alltid varit en strävan tror jag att anpassa 
skolan till arbetslivet så att inte skolan är något separat 
utan att det hör samman. Det är positivt som jag ser det. 
Skolan är ju ingen öde ö" (E, 8).
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,rR: Det tycker jag definitivt att skolan ska närma sig arbets
livet framför allt och inte omvänt. I dag saknas den biten. 
Jag har undervisat dessutom på ekonomiska ämnen så jag har 
det väldigt nära inpå mig att vi ligger så långt från verk
ligheten många gånger. Inte använder vi samhället eller..." 
(E, 15).

,fR: Ja, jag ser positivt på det. Det tillhör dom där sakerna 
som är väldigt enkelt att säga. Det är svårare när man 
kommer till hur man ska göra det. Det är så självklart att 
det måste finnas större samarbete mellan skola och arbets
liv. Men hur det ska gå till vet jag inte" (S, 10).

"R: Ja, det tycker jag verkar vettigt. Vad dom nu menar med det. 
Det vet jag inte så mycket. Men jag föreställer mig att man 
kanske kan få ut eleverna i större utsträckning på arbets
platser och se hur det ser ut där osv" (S, 4).

En viss tveksamhet kan dock konstateras hos lärare på samhälls
vetenskaplig- och ekonomisk linje till dels realiserbarheten, 
dels avsikten med ett närmande skola-arbetsliv, en tveksamhet 
som inte kan spåras på de två praktiska linjerna, vård- resp. 
verkstadsteknisk linje. På dessa linjer är det en självklarhet 
att yrkeslivet oförbehållsamt måste bli en realitet för eleverna 
så tidigt som möjligt.

"R:...fast det är klart att då måste man ju på något sätt 
definiera vad man menar med arbetsliv och vad man menar 
med ett närmande för det som vi ska ge det är ju en slags 
teoretisk bakgrund naturligtvis i första hand. Vi är ju 
inte i första hand någon yrkesutbildare" (E, 29).

"R: Ja, det är ju självklart att det är viktigt att skolan 
inte är en isolerad ö och att eleverna inte vet någonting 
när dom kommer ut. Sedan är det frågan om hur det ska 
ordnas det som görs här. Jag skulle vilja säga en sak där 
om att när det gäller inflytandet över skolan så är det 
ju en sak som jag tycker att det får ju inte bli så att 
skolan styrs av arbetslivet" (S, 28).
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Förmodade orsaker till ett ökat samarbete skolj/arbets_li_y

Vilka motiv kan tänkas ligga bakom de strävanden, man bl a 
finner i nya gymnasieutredningen SOU 1981:96 och Lgr -80, 
beträffande ett ökat samarbete skola-arbetsliv? De av gymnasie- 
lärarna angivna motiven kunde delas upp i två huvudgrupper:

Pedagogiska motiv:

- ökad trivsel, omväxling med varvad teori-praktik
- ökad motivation hos eleverna, ett mål för eller att sträva mot
- minskade disciplinproblem i skolorna
- förbättrad undervisning genom konkretisering
- ge underlag för realistiska val.

ömsesidig anpassning skola/arbetsliv:

- skolans/inblick i arb.liv/anpassning till arb.liv
- arbetslivets inblick i skolan.

Vid studium av vilka lärare som angav vilka motiv framträdde 
en viss skillnad mellan lärare för teoretiska resp. praktiska 
linjer, beträffande svarstyp.

Tabell 2. översikt över svarstyper beträffande tänkta orsaker 
till ett ökat samarbete skola/arbetsliv.

Ve Vd E S

Pedagogiska motiv 3 2 3 5 13
Anpassningsmotiv 9 8 5 3 25

Totalt 12 10 8 8 38

De praktiska linjerna, vård- och verkstadslinje, anger anpassning 
mellan skola-arbetsliv som huvudmotiv, medan de teoretiska, anger 
både pedagogiska skäl och anpassning som motiv för ett tänkt sam
arbete. På samhällsvetenskaplig linjer anger de flesta lärare peda
gogiska motiv som skäl.
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nR: Ja, det är det. Skolan ska ju inte vara en isolerad institu
tion. Desto mer man kan sammankoppla verkligheten desto 
bättre är det. Här har vi ju en konstlad miljö. Vi kräver ju 
inte på samma sätt som när dom kommer ut. Här är ju utbild
ningen att man ska kunna göra dom olika momenten. Men hur 
fort dom ska göra dom osv det kommer inte fram riktigt” (Ve, 20).

nR; Att skolan är mer anpassad till arbetslivet och att vi får 
en vettigare undervisning. Att man undervisar för livet och 
ser mera pa att det blir rätt kunskaper som man behöver”(Vd, 13).

nR: Ett skäl är väl att det är en del problem i skolan att få det 
att fungera. Sedan tror jag att arbetsmarknadssituationen 
bidrar till att man kommer med sånt här nu” (E, 11).

”R: Det är ju sånt där som man inser mer och mer att det går 
inte bara att ha teoretiska studier. Man behöver omväxling 
i undervisningen. Dels behöver man omväxling i klassrums
situationen. Man växlar ju metodik. På sanvna sätt måste det 
vara rimligt att kunna växla skola och arbetsliv. Komma ut 
i arbetslivet en längre tid. Det tycker jag är självklart”
(S, 4).

På verkstadsteknisk linje menar man.att det är viktigt att eleverna 
rent konkret får upptäcka vilka krav yrkeslivet ställer på dem, 
något som skolan i dag har problem att lyckas med.

Eleverna på samhällsvetenskaplig linje behöver i större utsträck
ning arbetslivet som omväxling i studierna, för att konkretisera 
teorierna, för ett real i sti skare yrkesval samt att rent allmänt 
få en inblick i samhället.

Attityd till ökade arbetslivserfarenheter för lärare

Här råder en rörande enighet om nödvändigheten av kontakt med och 
erfarenheter från arbetslivet, och att detta anses vara av vikt för 
samtliga lärare. Olika lärargrupper åsyftar då delvis olika sidor 
av arbetslivet. På de yrkesförberedande linjerna åsyftar man i 
större utsträckning arbetsl i v = praktiskt arbete av typ verkstads- 
resp. vårdarbete, och erfarenheter av detta praktiska arbete anses
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av vikt speciellt för lärarna på de teoretiska linjerna menar man. 
Denna erfarenhet anser lärarna på Ve och Vd sig redan ha inbyggd i 
sin utbildning. Lärarna på de teoretiska linjerna åsyftar med 
arbetsliv mer samhället i stort.

"R: I stort är det sant. En lärare som har teoretiska ämnen går 
folkskolan, gymnasiet, lärarhögskolan. Det innebär att hon 
varit isolerad inom fyra väggar i hela sitt liv. Sedan ska 
hon förmedla sina kunskaper till en individ som ska ut i 
arbetslivet. Det betyder att hon måste vara lite fjärran från 
det här. Sedan ska jag gå till den bit som jag är inom. Vi 
har den lyckliga delen att vi kommer inte in på lärarhögskolan 
om vi inte har ett visst antal år, i dag säger man 5 år plus 
teoretisk utbildning, för att komma in. Själv har jag jobbat 
14 år ute på industrin" (Ve 16).

"R: Ja, där tror jag inom vård att vi har en stor fördel igen 
därför att vi är ute i verkligheten och handleder eleverna 
ute på lasarett, på kontaktbesök, på ålderdomshem osv. Så 
jag tycker faktiskt att jag har den biten" (Vd, 32).

"R: Ja, det håller jag med om. Jag tycker att lärarna rent generellt 
skulle ha betydligt större arbetslivserfarenhet, alltsa annan 
erfarenhet än undervisning. Det tycker jag rent generellt och 
det bygger jag på det förhållandet att det i tidigare fall har 
varit praktiskt möjligt att gå från sista årskursen i gymnasiet 
och sätta sig på nästa skolbänk så att säga och sedan fortsätta 
där och sedan bli lärare. Jag tycker att det är fel och jag 
anser alltså att lärare ska ha haft annan arbetslivserfarenhet 
under 1-2 år i varje fall. Så dom vet lite mer vad som rör sig 
utanför skolans miljö" (E, 2).

"R: Jag kan ju tänka mig att ingen lärare skulle ta skada av att 
komma ut och jobba och se hur det är. Man får förståelse för 
många problem som finns på arbetsplatserna. Man kanske ägnar 
sig mer åt det här med arbetsmarknaden och inser att det är 
viktigt. Men i slutändan är det ändå eleven som måste ha den 
här upplevelsen" (S, 4).

Förmodad_effekt_ av_a r b et£l jv£e_r f a renheter för lärare

- "Vad skulle förändras om lärare fick större erfarenhet av 
arbetslivet?"

De konsekvenser en ökad arbetslivserfarenhet för lärare skulle 
kunna tänkas få, rör sig till allra största delen på det pedago
giska planet. Man menar, och detta gäller samtliga linjer, att 
genom ökade kunskaper om arbetslivet får man ökade ämnes-
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kunskaper, vilket i sin tur skulle resultera i en förbättrad 
undervisning. En annan effekt som antas kunna uppnås är förändrade 
attityder hos lärare. I dessa båda kategorier inryms följande typer 
av svar:

Förbättrad undervisning:

- ökad insikt i samhället och arbetslivet som böcker inte kan ge
- ökade ämneskunskaper, bättre referensramar
- personliga kontakter med arbetslivs- och fackrepresentanter

Förändrade attityder:

- förståelse för eleverna och deras föräldrar
- respekt för andras yrken
- minskad risk att stelna som människa
- vidgad syn på elevernas möjligheter i framtiden.

Tabell 3. översikt över svarsalternativ beträffande effekt av 
arbetslivserfarenhet för lärare.

Ve Vd E S

Förbättrad undervisning 4 7 6 8 25
Förändrade attityder 8 3 2 0 13

12 10 8 8 38

Här ser vi att samhällsvetenskaplig linje i större utsträckning 
fokuserar undervisningsproblematiken, medan verkstadsteknisk linje 
upplever en förändring av attityder som centralare.
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Följande exempel illustrerar i stort vad lärarna menar med en för
bättrad undervisning.

"i?.* Vi säg ev en som gåv ut gymnasiet nu och sedan bara söker in 
på lärarhögskolan hav ju inte någon erfarenhet av vad arbets
livet är. Våra elever kommer nu och säger att det var inte 
alls lika som i skolan. Samhället var ju mycket hårdare än 
vad vi visar i skolan. Det är samma sak med dom som ska bli 
lärare. Dom skulle ut och se vad samhället i stort är om dom 
ska kunna ge eleverna någonting från arbetslivet” (Ve, 17).

”E: Om man undervisar i ett ämne och har upplevt det rent prak
tiskt så kan man måla ut bilden på ett annat sätt. Jag tror 
det skulle ge väldigt mycket. Jag har varit med yrkesvals
lärare på studiebesök som ska rekommendera elever olika yrken 
och det är ju skrämmande. Dom vet inte hur en radialborr- 
maskin ser ut. Dom kan dom här grundmaskinema. Där eleverna 
kommer in till dom och frågar om det och det och dom ska då 
försöka ta ur böcker så blir det krystat. Det stämmer ju inte 
jämt heller. Nog tror jaa att alla skulle tjäna på att man 
fick ut lärarna” (Ve, 19).

”R: Jat det skulle ge lärarna en helt annan grund att stå på.
Jag tror att det är många lärare som inte vet vad dom pratar 
om. Eleverna säger det inte på lektionen men dom säger det 
när dom kommer ut. Hon har ju aldrig jobbat, det hörs. Det 
är ju århundraden sedan hon jobbade och i den stilen” (Vd, 23).

”R: Man skulle veta mera vad man pratar om. Man avundas ju dom 
här yrkeslärama. T ex verkstadstekniker. I deras utbildning 
ingår att man ska ha visst antal år yrkeserfarenhet innan 
man överhuvudtaget får söka in som lärare. För dom måste det 
ju vara bra. Dom vet ju vad dom pratar om. För oss är det 
mycket att vi ska inhämta Våra kunskaper i böckerna. Jag har 
ju jobbat utanför skolan och det är många som har gjort det.
Men många har det inte. För mig är det så hemskt många år 
sedan” (E, 6).
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nR: Språklärare t ex skulle dra vissa paralleller från olika 
arbetsplatser, Har man en yrke sklass i engelska så kanske 
man på något sätt kunde lägga upp språket lite grand efter 
det. Jag märker själv vilken stor nytta jag har av dom 
kunskaper som jag sysslade med när jag jobbade just i en 
viss typ av undervisning, Just eftersom jag är lärare i 
företagsekonomi är det lättare att säga där eftersom vi 
måste ha arbetslivserfarenhet för att bli lärare där, Jag 
skulle inte klara av vissa av momenten och ska jag vara 
ärlig så klarar jag inte vissa av momenten för jag har 
inte sysslat med det i min praktiska verksamhet, Men det 
jag har jobbat med, redovisning och sådana här saker, går 
väldigt enkelt och det är väldigt roligt att undervisa i. 
Jag kan hela tiden säga sa här gör man och det här stämmer 
inte riktigt med läroboken och här är dom för teoretiska 
och i praktiken fungerar det på det här sättet. Kr jag på 
avsnitt där jag bara har mina tre betyg att lite till då 
märker jag att jag blir väldigt hårt hållen till läroboken 
och går inte utanför den” (S, 10).

På de teoretiska linjerna önskar man en utökad och mer direkt 
kontakt med arbetslivet, praktiska kanaler, vilket de yrkes- 
förberedande linjerna anser att de redan har.

nR: Ja, om det helt enkelt skapades mer av praktiska kanaler.
Om man nu tar det sista som jag var ute på i förra veckan 
och att vi da läste om datorer. Och när vi då har läst det 
i skolan ett tag så blir det intressant och se hur det här 
fungerar i praktiken. Och det som var det stora problemet 
då det var inte, alltså det var rent praktiska problem, att 
n,nga och da tag pa rätt folk och få tag på rätt företag och 
hela den biten" (E, 29).

"i?: Att dom kanske skulle kunna öka kontakten med skolan och 
arbetsUvet om lärarna kommer ut. Dels kan man få kontakter 
med fack och företagsledning på en arbetsplats. Det kan ju 
ge nagontvng för framtiden. På något slags indirekt sätt 
kanske, det påverkar undervisningen i arbets livs frågor. Man 
kan fa kontakter så att det kan vara lättare att'komma ut"

De yrkesförberedande linjerna anger i större utsträckning för- 
äpdrade attityder hos lärare som önskvärd effekt. I intervjuerna 
menar; man, och då speciellt verkstadsteknisk linje, att attityden 
att det är'finareMatt studera på de teoretiska linjerna än på de 
yrkesförberedande, praktiska linjerna fortfarande är vanlig, vilket 
man reagerar kraftigt emot, och menar att arbets!ivspraktik för 
lärare skulle kunna förändra detta.
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"I: Dom teoretiska lärarna, Hur ställer du dig till påståendet 
att dom vet för lite om arbetslivet?

R: Dom har i regel en negativ bild om arbetslivet som dom 
förmedlar. Dom vill gärna framhålla den teoretiska som 
något speciellt. Det tycker jag är fel. Tittar vi till 
Sverige så stänger vi av industrin så tror jag inte någon 
teoretiker heller överlever i det här landet. Vad skulle 
dom syssla med då?" (Ve, 25).

"R: Nej, det är det tyvärr inte för jag vet ju lärarkollegor 
på don teoretiska sidan som jag tycker, ja, om du inte 
kan räkna så då är du ju en andra klassens människa. För 
ett absolut krav det är ju att man ska kunna räkna och räkna 
bra. En sådan tror jag redan i sin skolutbildning kanske 
skulle ha fått uppleva det här att man behöver inte räkna 
alltjämt för att fungera som människa. Så att där fattas 
det ju en bit helt givet och vad är det annat än att komma 
ut. Vad kan man göra för att komma till rätta med det? Det 
är ju att skicka ut dom på ett jobb ett tag.

Ja, det är ju numera så att manschettjobb är ju finare än 
att jobba ute på verkstadsgolvet. Jag brukar säga att doktor 
Johansson kan inte laga bilen men han kan skära bort blind
tarmen, Det kan inte jag" (Ve, 27).

En annan effekt man önskar är större respekt för varandras yrken. 
Detta påpekas spontant av fem av lärarna på de Verkstadstekniska 
linjerna vilket skulle kunna tyda på ett spänningsförhållande 
mellan skolans olika linjer.

"R:,,,för nog är det väl så att teoretiker ser neråt om man ska se 
i någon riktning på kroppsarbete. Men jag tror att om dom själv 
hade fått uppleva kroppsarbete så kanske att man såg upp i 
stället. Och jag tror att man skulle få bättre balans om man 
visste lite mer. Men å andra sidan är det ju samma sak för dom 
som bara har gjort kroppsarbete. Dom har ju dålig förståelse 
för dom andra också så det är ju också ett problem i och för 
sig att kunna respektera dom som arbetar på ett annat sätt än 
med händerna för dom är ju också värdefulla. Så det är problem 
från två håll" (Ve, 30).

iEn tredje typ av attitydförändring som framförs önskvärd rör 
förståelse för eleverna och deras föräldrar.
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UR: Ja. Du kan ju vara en duktig lärare teoretiskt och du kan 
vara väldigt pedagogisk men saknar du dom mänskliga fak
torerna och förståelsen för hur eleverna har det och hur 
situationen är hemma så tror jag att man går miste om hemskt 
mycket" (Vd, 14).

"R: Om jag känner till mer än inom bara sjukvården så kanske jag 
förstår föräldrar också som har andra arbeten också" (Vd, 22).

"R: Jag tror att det skulle tillföra en större förståelse för 
eleverna, en större förståelse för elevernas föräldrar och 
också möjligheter att tillföra egna erfarenheter" (E, 2).

"R: Jag tror kanske att man överskattar i många fall föräldrarnas 
roll i skolsituationen. Dom orkar och hinner inte med att 
engagera sig i barnens skolgång som kanske många lärare tror. 
Det är vad jag själv upplever också. Jag har egna bam. Man 
säger att en lärare har så mycket ledig tid. Men trots det 
tycker jag att jag har väldigt svårt att hinna med och hjälpa 
till som jag skulle vilja göra i skolgången" (E, 8).

Sammanfattande kommentar

Lärare på samtliga linjer ställer sig positiva till ett ökat samar
bete skola-arbetsliv. "Skolan är isolerad från samhället" konstateras. 
En viss tveksamhet till dels realiserbarheten, dels avsikten med 
samarbetet märks hos lärare på samhällsvetenskaplig linje.

Motiven som angavs för ett dylikt samarbete visade sig vara av 
två slag, dels pedagogiska motiv, dels anpassningsmotiv. De teo
retiska linjerna angav till större delen pedagogiska motiv som 
skäl för ett närmande,medan de yrkesförberedande linjerna till 
större delen angav anpassningsmotiv.

Tonvikten på motiven för ett ökat samarbete skola-arbetsliv ligger 
för de teoretiska linjerna på omväxlinq i studierna, konkretare 
och därmed förbättrad undervisning, mer realistiskt studie- och 
yrkesval. Tonvikten för de yrkesförberedande linjerna ligger sna
rare på möjligheten för eleverna att upptäcka arbetslivets krav 
på dem.
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Samtliga lärare anser erfarenheter från arbetslivet nödvändigt 
och av vikt för lärararbetet. Olika lärargrupper åsyftar här oli ka 
sidor av arbetslivet. Lärare på teoretiska linjer avser med 
arbetsliv samhället i stort, myndigheter m m, medan lärare på de 
yrkesförberedande linjerna mer åsyftar konkret praktiskt arbete 
i exempelvis verkstad och vårdarbete. Dessa senare lärargrupper 
anser sig delvis besitta dessa erfarenheter, men uppger detta 
som en stor brist för många lärare på de teoretiska linjerna som 
ofta gått "från skolbänk till skolbänk".

Av detta följer givetvis att man förväntar sig olika effekter av 
ett ökat samarbete skola-arbetsliv. Lärare på teoretiska linjer 
förväntar sig pedagogiska effekter av typ ökade ämneskunskaper, 
ökad insikt i samhället, bättre referensramar m m, medan man 
på de yrkesförberedande linjerna i större utsträckning förväntar 
sig förändrade attityder av typ ökad förståelse för eleverna och 
deras föräldrar, ökad respekt för varandras yrken m m. Man kan 
här förmärka en viss spänning där de yrkesförberedande linjerna 
delvis upplever ser sig betraktade som linjer med lägre status i 
förhållande till de teoretiska, ett förhållande som man tror en 
ökad arbetslivserfarenhet skulle kunna förändra.

Undervisningen

I det följande redovisas lärarnas svar på vilka läromedel man använder, 
vilket undervisningsinnehållet är, samt vilken undervisningsform som 
tillämpas. Då dessa hänger intimt samman och påverkar varandra, kan 
det under en rubrik förekomma flera aspekter på undervisningen.

Läromede]^ ^ en beskrivning

I

Vilka läromedel används i undervisningen om arbetslivet/arbetsmark
naden?

De läromedel man uppger att man använder på samtliga fyra gymnasie- 
1injerna är vanligtvis lärobok, tidningsartiklar, informationsskrift
er från olika fackföreningar, samt annat aktuellt material. Läro-
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böckerna i arbetslivsfrågor på verkstadsteknisk linje är läro
böcker i arbetslivsorientering, ett separat ämne på schemat med 
enligt timplanen 40 min/vecka. Läroböckerna på ekonomisk respek
tive samhällsvetenskaplig linje är läroböcker i samhällskunskap. 
Arbetslivsfrågor och arbetsmarknadsfrågor blir på dessa senare 
linjer en del i ämnet samhällskunskap. På vårdlinjen har man en 
lärobok om arbetslivet inom vården, samt ett allmänt läromedel. 
Läroboken som handlar om vården används mest.

Enligt lärarna används läroboken i varierande grad på samtliga 
linjer. Skälen till att läroboken används i olika grad skiftar dock. 
Dels menar man att lärarens personliga erfarenheter, tid, intresse 
m m blir avgörande för i vilken utsträckning läroboken används. Ju 
bredare erfarenhetsram och ju större intresse, ork m m läraren har, 
desto mindre används läromedlet. Eller som en lärare uttryckte det: 
"Läroboken styr dig i den mån du låter dig styras".

nR: Ingenting, jag gör själv. Första året använde jag den men det 
gav ingenting alls, Icket - utan jag har gjort för stordia 
och jag har gjort allt själv. Jag har ju haft eget företag 
själv tidigaren (Ve, 34).

"R: Jag har en mängd olika läromedel. Dels det som är utgett 
av lärarhögskolan, av andra institutioner och det som 
utges över dom vanliga förlagen.• Men det är också i 
många stycken egna kompendier, erfarenheter man sätter 
ner efter han. Rar man jobbat som lärare i 20 år så blir 
det ju en del. Jag har varit speciellt intresserad av 
arbetslivsorientering hela tiden" (Ve, 12).

nR: Det är en massa läroböcker. Sedan tycker jag att man måste 
ha väldigt mycket fantasi själv. Man är väl samhällsinritad 
som lärare om man har det här ämnet. Man måste ju själv vara 
intresserad av hur samhället fungerar. Jag tycker att det 
här ämnet blir mycket präglat av hurdan man är som människa, 
vilken människosyn man har, vad man tycker är viktigt att 
elever får reda på" (Vd, 13).

"R: Här på vårdlinjendom som ska gå ut nu i hälso- och sjuk
vård, har det kommit en arbetslivsbok som tar upp hälso- 
och sjukvård och den brukar vi utgå ifrån. Den här boken är 
väldigt fint upplagd därför att den tar upp allt som händer 
från det du har gått ut skolan till det du kommer ut i 
arbetslivet" (Vd, 14).
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UR1 Det finns ju en uppsjö av läromedel just på det området. Vi har 
först läroboken. Sedan finns det material från LO och SAF som 
ger ut rätt mycket skolmaterial. Sedan finns det en massa AV-ma- 
terial också som kommer från olika håll. Referenslitteratur är 
det rätt gott om. Man upplever aldrig att man har materialbrist. 
Tvärtom. Det är ju det man upplever när man har en lärobok att man 
blir styrd av den. Men samtidigt finns det vissa grundläggande 
saker som hur avtalsförhandlingar går till och som varierar inte 
så mycket från lärobok till lärobok. Man kan säga som grundkurs. 
Sedan kan man då utanför den grundkursen ta till annat material. 
Eleverna vill ju gärna ha någon bok som dom kan läsa i om man 
nu ger läxa. Inte bara sina egna anteckningar. Sådana grundläg
gande saker där uppfyller den vad den ska. Läroboken fungerar 
som en grundkurs. Även om man inte tar allt som står i läroboken 
så har man den för att som ha en liten grundkurs. Sedan utifrån 
grundkursen kan man ju utveckla hur mycket som helst" (E, 6).

"/?: Jag tror att det vanligaste är att man använder läroböcker"

(S, 38).

nR: Vi har ju dels läroboken men den är ju ofta ganska kortfattad. 
Det blir ju väldigt ofta att man använder aktuellt material 
typ tidningar och partsmaterial från fackföreningar och från 
arbetsgivareföreningen och annat material. Det blir nog mera 
det. Det är ju i åk l på gymnasiet som man har det här 
momentet arbetsmarknad ganska mycket, på dom 3- och 4-åriga 
linjema,r (S, 3).

nR: Vi har ju läroboken. Den tar ju upp arbetsmarknaden. Utbildning 
och arbetsmarknad heter ett avsnitt. I läroboken har vi olika 
delmoment. Under rubriken arbetsmarknad är det alltifrån hur 
det är internationellt och sedan .då parterna på arbetsmarknaden. 
Avtalsförhandlingar. Lite grand om miljöproblem osv.

Jag använder rätt mycket artiklar från tidningar. Om man har 
dom stora tidningarna, DN, trycker ju det här väldigt bra.
Det räcker nästan för mig med det och läroboken" (S, 4).

En annan faktor som påverkar användningsgraden av läroboken sägs 
vara klassen. Eleverna på verkstadsteknisk linje visar ofta en tyd
lig motvilja mot böcker och teoretisk undervisning i allmänhet, vil
ket gör att läraren ofta lämnar läroboken och låter undervisningen 
bli så praktisk som möjligt dvs genom arbete i verkstaden.

,rR: Ja, vi inom dom yrkesinriktade linjerna vi gör nog ao:n, som 
vi kallar den, ja, vi försöker nog göra den ganska så prak
tisk så att vi försöker väl att betrakta skolan som en arbets
plats och utifrån det när vi kommer in på t ex arbetsmiljö
frågor så går vi i skolan och tittar på sådana sakern (Ve, 1).
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nR: Boken jobbar vi väldigt lite med. Jag vet med mig själv att 
få elever att läsa saker och ting i dom här grupperna är 
ganska svårt. Där får man mycket liten respons. Lektionerna 
är i huvudsak lärarledda. Vi ska ju komma ihåg att dom elever 
som vi hittills har i vår utbildning är elever som inte vill 
kännas vid teoretisk utbildning. (Ve, 12).

I: Hur ställer dom sig då till läroboken när ni kommer med den?

R: Det är ju med händerna emot. Bästa resultatet når man genom 
att smyga det på dom. Dom är inte medvetna att nu har vi 
arbetslivsorientering och hur har vi gått igenom det här av
snittet utan att vi talar om rent öppet avtal, arbetsmarknad.

I: Hur pass mycket blir det då att ni använder läroboken?

R: Vi har ju läroboken som en sammanhållande faktor där jag an
vänder mig av att dom får stryka under och skriva i boken det 
som vi anser vara viktigt komplement" (Ve, 12).

På vårdlinjen förekommer dels en bok i allmän arbetslivsoriente- 
ring, dels en bok som är knuten till häslo- och sjukvård. Den sena
re används som förut påpekats mest.

"R: Det finns läroböcker där det finns allmän arbetslivsorien
tering och sedan arbetslivsorientering som är knuten till 
hälso- och sjukvård. Det är två böcker som finns. Inte att 
man läser från pärm till pärm utan man tar olika avsnitt 
ur den" (Vd, 22).

"R: Ja, vi har lärobok såtillvida att det finns ju en utarbetad
för hälso- och sjukvård. Vi har den som en viss stomme"
(Vd, 31).

Eleverna på ekonomisk och samhällsvetenskaplig linje framför 
enligt lärarna ofta önskemål om att få ha en lärobok som grund, 
där man kan läsa till proven. Så även om lärare på de teoretiska 
linjerna mer eller mindre försöker lämna läroboken, motverkas 
detta av elevernas önskemål. Den teoretiska undervisningen med 
ofta åtföljande prov, får alltså till följd att läroboken används 
i större utsträckning än som annars kunde varit fallet. Att helt 
lämna läroböckerna skulle dessutom kräva en enorm arbetsinsats, 
menar man. Både lärare och klass verkar således vara viktiga 
faktorer som styr användningsgraden av läroboken.
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"R: Ja, vi har den ju som en stomme. Sedan arbetar vi väldigt 
mycket med annat material bredvid. Vi försöker aktualisera. 
Speciellt i arbetsmarknadspolitik. Vi tar in material från 
arbetsförmedlingarna t ex. Vi försöker hålla kontakt med 
syo och via dom få material som är aktuellt. Det är svårt 
att säga generellt. Vissa klasser vill ha boken. I dag är 
det inte läraren enbart som ska bestämma i skolan som jag 
ser det. Vissa klasser vill alltså ha läroboken som en slags 
stomme för dom tycker det känns skönt. Andra vill alltså ha 
boken som något bredvid bara. Det beror alldeles på klassens 
inställning" (E, 8).

"R: Jag hade förutsatt mig när jag kom ut att ett sånt område 
som arbetsmarknaden behövde man i princip ingen lärobok.
Där var samhället läroboken. Men det har jag fått omvärdera 
lite grand. Jag märker att eleverna vill gärna ha läroboken. 
Dom vill ha den basen, tryggheten och läsa om arbetsmarknaden 
och gärna få ett par läxor om det" (S, 10).

Det fackliga material man uppger sig använda skiljer sig mellan de 
fyra gymnasielinjerna. Verkstadsteknisk linje använder företrädes
vis informationsskrifter från LO, ett fåtal lärare på vårdlinjen 
använder fackligt material medan de teoretiska linjerna speciellt 
samhällsvetenskaplig använder informationsskrifter frånSAF, TCO 
och LO, och detta ganska frekvent när arbetslivs- och arbetsmarknads
frågor behandlas.

R. Ja, t,ag har själv beställt maverval från LC. SAF nav ajort 
en ganska bra modell när det gäller avtalsrörelsen. Så har 
vi tillgång till alla broschyrer som facken ger. Vi har en 
grundbok i AC och sa en bok som gäller för hälsc— och sjuk
vården speciellt. Det är med linjehäften till och en del 
diaserier finns. Jag har oeställt själv lite om fackföre
ningens historia från LO" (Vd, 13).

"R: Dels har dom en lärobok och så kommer organisationerna ut 
med papper. Både LC och SAF. Vad man använder är lite kon- 
junkturbetonat. Just nu har det varit ganska bra att använda 
både LC- och SAF-material *ring löntagarfonder'" (S, 24).
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gardening och försjag t. iY\_för<in dring av läromedel

Vad anser man på de olika gymnasielinjerna om sina läroböcker?

På denna fråga svarar en del lärare utifrån värderingen bra-dålig, 
medan en del direkt påpekar var de uppfattar att läroboken har 
sin brist.

Tabell 4. översikt över lärarnas värdering av läroboken.

Ve Vd E S

bra 2 4 1
medel god 1 4
dål ig 3 2
inaktuell 5 1 4 3
slätstruken 9 8 6 6
belyser ensidigt ]L 3 1 1
borgerligt påverkad Jr
ytlig grund 'l 2 2 2 2
kortfattad, torr f

språkligt svår 2 1

Vissa gemensamma åsikter finner man på de fyra linjerna beträffande 
läroboken. Många anser att läroboken är inaktuell, men att den inte 
kan vara på något annat sätt. Redan vid tryckningen är den inaktuell, 
och man får därför använda den efter eget omdöme. Vidare anser många 
att läroboken är ytlig, grund, att den är för kortfattad och endast 
snuddar vid en mängd områden utan att gå så pass djupt på dem att 

de blir intressanta.

,rR: Det är klart att den här boken så för att den skulle vara bra 
så skulle den varg nytryckt varje termin om man ska vara 
riktigt kritiskrf (Ve, 7).

R: Läroböckerna är ofta så inaktuella när det gäller arbetsmarkna
den. Det sker så mycket så det är liksom inte mycket mening att 
använda den annat än när det gäller t ex arbetsmarknadens parter. 
Det är bara det jaa kan komma på att jag brukar använda den till"
(S, 21).
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"R: Det står ju oftast enormt kortfattat i dom läroböcker man har"
(Vd, 31).

nR: Jag har inte jobbat med det här så mycket i den här läroboken. 
Det är första året så jag har inte hunnit få riktigt begrepp 
om den här. Jag tycker den är väldigt grund i största allmän
het.

Jo. Jag kan säga att dom är ofta... Det här arbetsmarknads- 
avsnittet tycker jag är helrött, dåligt. Det är för grunt. Vissa 
inslag kan dom göra någorlunda. Det är liksom bara att dom 
slänger in... T ex det här med lagar och avtal på arbetsmark
naden är ett skitdåligt avsnitt tycker jag. Det är alldeles 
för komprimerat. Då måste man som lärare gå in och fylla på 
ordentligt för att det ska vara någon mening. Man kan alltså 
inte ge en läxa rätt upp och ner för då blir det bara liksom 
korvstoppning. Det tycker jag är fel. Ett bra avsnitt är 
arbetsmiljön. Där har dom tagit med rätt hyfsat" (S, 4).

Nästan alla lärare menar att läroboken är slätstruken såtillvida 
att den försöker vara så objektiv och neutral, att den blir 
ointressant. Frågor problematiseras inte och ställs inte under 
debatt. Det blir därför lärarens uppgift att väcka den debatten 
med hjälp av annat material, tidningsartiklar o dyl.

"R: Jat det är ju då om man ska följa en lärobok så då är det 
klart att dom är väl inte så särskilt profilerade och 
kanske så tillspetsade frågeställningar men då har man ju 
annat att tillgå. Så jag menar man kan ju jämföra olika 
som LO och SAF vad dom säger om samma sak. Dom har ju hemskt 
mycket material så då kan man ju om man ids ställa ihop det" (Vd, 31).

nR: Ja, det är klart att i och med att man eftersträvar den här 
balansaspekten så blir det ju gärna att man tar inte ställ
ning för och emot utan försöker hålla sig neutral" (E, 8).
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nR: Den är väl medelgod. Det är klart jag tycker ändå att den 
skildrar många moment rätt så bra men det som är felet med 
läroböckerna är ju att dom kanske är alltför objektiva, dom 
är alltför försiktiga. Jag tycker att man gärna kunde ta in 
olika intressegruppers åsikter och sätta dom mot varandra för 
att åstadkomma lite mer spänning i studierna. Nu suddar ju 
läroboken ut nästan alla konflikter och motsättningar för att 
man ska kunna vara så objektiv som möjligt. Det innebär också 
att studierna blir tråkigare och då får ju läraren uppgiften 
att piffa upp det hela, det kan man då göra genom att ta in 
partsmaterial och sätta mot varandra. Dessutom är partmaterial 
lättare på det sättet att det ibland går snabbare för eleverna 
att förstå vad olika sidor har för uppfattningar, det är tyd
ligare ibland. Jag tycker att det gäller inte bara den här 
boken, det gäller läroböcker överhuvudtaget, dom är alltför 
försiktiga, att spegla olika sidors uppfattningar" (S, 33).

Rent allmänt finns varierande åsikter om läroboken även inom de 
olika linjerna. Läroboken anses bra, medelgod och dålig inom 
både verkstadsteknisk linje och samhällsvetenskaplig linje. Inom 
ekonomisk linje anser de flesta att läroboken ändå är ganska bra, 
och inom vård är man mer positivt inställd till den än på andra 
linjer.

Hur skulle man då vilja förändra läromedlet?

De fyra gymnasielinjerna föreslår sinsemellan skilda förslag till 
förändringar av läromedlen. Det enda gemensamma förslaget som 
förekommer gäller verkstadsteknisk linje och samhällsvetenskaplig 
linje, som båda föreslår att läroboken hellre borde gå in på en 
djupare analys av ett färre antal temata än att som nu ytligt 
behandla många områden. I övrigt framförs specifika önskemål på 
de olika linjerna.

Då verkstadsteknisk linje efterlyses, förutom vad ovan nämnts, ett 
mindre tråkigt läromedel, lättfattligare och med enklare språk. Man 
uppger sig heller inte använda läroboken i någon större grad.

Läromedel på vårdlinjen föreslås innehålla annat än bara om vård, 
dvs om andra arbetsmiljöer och om samhället.
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Det man föreslår på ekonomisk linje gäller den internationella 
arbetsmarknaden, som man inte anser tillräckligt belyst, samt 
att lönebildning i allmänhet kunde belysas djupare.

På den samhällsvetenskapliga linjen önskar man förutom färre 
temata och djupare analys (se ovan) även en belysning av sam
bandet mellan teknikens utveckling och arbetsmarknadens och 
samhällets förändring.

Rent allmänt upplevdes det i intervjusituationerna som ganska 
svårt att få konkreta förslag till förändringar av läroböckerna. 
Detta kan förstås mot den bakgrunden att lärarna känner friheten 
att använda läroboken i den utsträckning de själva finner lämp
ligt, och i stället plocka in annat material där något saknas.

En förändring som en del lärare tycker skulle vara till fördel 
vore om läroboken omfattade ett mindre antal områden och i stället 
gick djupare in på ett färre antal temata och gärna belyste dessa 
ur flera aspekter. Nu får de lärare som önskar själva söka rätt på 
sådant material för sin undervisning, och arbetet skulle under
lättas och undervisningen bli intressantare om läroboken servade 
med detta.

nR: Ja, man är ju alltid kritisk mot läromedel, att dom är 
inaktuella oeh att dom belyser kanske saker och ting en
sidigt ibland. Man skulle vilja se det från olika aspekter"
(E, 15).

En av lärarna som själv skrivit läromedel menar att läromedels- 
granskarna tidigare har satt stopp för läromedel av polemiserande 
typ, något som denna antog vara hämmande för läroboksförfattare.
Man vill ju inte utsätta sig för risken att få ett lång tids arbete, 
som ett läromedelsförfattande innebär, bortkastat.
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nR: Nej, men det är ju sä att vi har ju en statlig läromedel sgransk
ning och det känner du till man skriver ju för den, man skriver 
ju inte för eleverna. Jag har ju varit med så pass mycket och 
suttit i sammanträden med divisionschefer och där produktchefen 
på Esselte och fan dom var ju livrädda för att en hok skulle 
stoppas av lärohoksmedelsnämnden. En massa pengar åt fanders 
och en omarbetning. Man fick alltså skriva så att det skulle 
avstämma med läroplanen. Slå upp vilken bok du vill och dom är 
precis skrivna efter läroplanen och två stycken statliga läro- 
medelsgranskare läser och lär och det ska väl upphöra men 
mycket av slätstrukenheten beror på... man satt hela tiden och 
här har jag en jättebra fråga, den är lite provokativ och den 
är kanske till och med lite politisk. Den vågar jag nog inte 
skriva ner och skicka in för att då blir inte boken godkänd.
Jag har ju haft fejder med dom men jag har haft jävligt svårt 
att få igenom vissa grejer och vi har fått bakläxa av granskarna. 
Det är jag hemskt ledsen för" (S, 35).

Generellt kan noteras att lärare som själva klart tagit ställning 
och som själva engagerar sig i samhällsfrågor, i större utsträckning 
än andra efterlyser läromedel som underlättar och frammanar kritiskt 
tänkande och aktivt ställningstagande hos eleverna.

Undervisjvingens jnnehåll -_en beskrivning

Innehållet i läromedlen i arbetslivsorientering och samhällskunskap 
på gymnasiet undersöks separat inom detta projekt, varför jag inte 
närmare kommer att beröra detta. Eftersom läroboken används i olika 
grad av olika lärare och på olika linjer, blir även innehållet i 
undervisningen varierande. På verkstadsteknisk linje, där eleverna 
ofta visar negativa reaktioner mot att sätta sig i en skolbänk och 
läsa böcker, blir läraren och dennes erfarenheter intresse och 
prioriteringar styrande för innehållet i undervisningen. Innehållet 
kommer därför oftast att handla om arbete och arbetsliv i verk
staden.

"I: Anser du att läromedlen styr innehållet i undervisningen?

R: Nej, jag tror att på yrkesinriktade linjer är det inte i så 
stor utsträckning ,som det är på dom teoretiska linjerna. Jag 
tror det är så att dom som arbetar på dom praktiska linjerna, 
ja, jag tror att vi vet mer vad de blivande arbetsgivarna 
för dom här eleverna kräver av dom och vad som är väsentligt 
att eleverna kan. Det gör att vi sovrar ganska mycket. En del 
avsnitt tar man knappast upp och andra fördjupar man sig 
ganska ordentligt i" (Ve, 1).
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På vårdlinjen handlar undervisningen i arbetslivsorientering till 
allra största delen om vårdarbete, dvs det arbete eleverna kommer 
att ge sig ut i. Eftersom arbetslivsorientering ofta blir inte
grerad med andra ännen som arbetshygien, socialmedicin, vårdkun
skap m m., blir innehållet även influerat av dessa ämnen.

"R: Vi har ju blockundervisning och integrerar ganska mycket med 
socialmedicin och vårdkunskap också. Lite diskussioner blir 
det också. Ibland kan man inte skilja på vad som egentligen 
är AO och vad som är socialmedicin och vad som är vårdkunskap"(Vd, 10).

"R: På det här området har det ju, eftersom vi integrerar med 
socialmedicin, skett så mycket att dom här nya läroböckerna 
har inte hunnit komma ännu. Däremot så integrerar vi med 
psykologin också och där t ex har vi tagit den här boken 
Löpandet bandet i sjukvården och sådana där. Dom kommer nog 
i kontakt med detn (Vd, 10).

nR: Den här boken är väldigt fint upplagd därför att den tar upp 
allt som händer från det du har gått ut skolan till det du 
kommer ut i arbetslivet. Och när det gäller vården så tar 
den i första hand upp en beskrivning hur det är att arbeta 
inom sjukvården, vad det innebärn (Vd, 14).

Två av lärarna på vårdlinjen har dock vidgat arbetslivsbegreppet 
till att gälla inte enbart vårdarbete utan även samhället i stort. 
Undervisningen får här en allmännare prägel med fokusering mer 
kring olika arbetsmiljöer, fackligt arbete, hur beslut i samhället 
fattas, dvs hur samhället fungerar.

nR: När det gäller arbetsliv är det arbetarskydd, medbestämmande, 
avtalsrörelsen. Sånt här som är svårt, obegripligt. Att eleverma 
hör ha en ganska god kunskap om hur valserna dras även mellan 
fackförbunden, avtal, strejk" (Vd, 23).

Från de båda yrkesförberedande linjerna framförs önskemål om att 
undervisningens innehåll borde bli likvärdigt för alla elever.
Det faktum att lärare i dag har "fria händer att lägga upp under
visningen", är något som får en del lärare att uppleva osäkerhet 
huruvida man tar upp rätt saker i undervisningen. Han önskar 
en styrning.
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"R: Men som jag sa tidigare så har vi i dag olika kategorier av 
lärare som undervisar i det här ämnet som har olika åsikter 
om vad som är viktigt t ex. Och eftersom då alla i princip 
har rätt, man vet inte vem som har fel, jag kan inte säga att 
dom har fel dom som tycker att samhäll skunskapsbiten är viktig 
för visst är väl det viktigt, men man har begränsad tid på sig. 
Och jag tycker då att yrkesprepareringen för det dom ska hålla 
på med sedan är viktigare kanske. Jag hoppar i och för sig inte 
över det andra men jag säger väl att balansen är väl så. Och 
det här gör ju att man har som inget stöd bakifrån som är rik
tigt rätt utan man är ju ute och improviserar. Att man liksom 
fick lite rakare linjer och kunde då bestämma sig för att som 
jag tycker att så ska det vara. Då skulle jag ju känna större 
tillfredsställelse, att jag vet att det är rätt det som jag 
gör och att andra tycker att det ska vara så" (Ve, 30).

"R: Sedan tycker jag att man måste ha väldigt mycket fantasi själv. 
Man är väl samhällsinriktad som lärare om man har det här 
ämnet. Man måste ju själv vara intresserad av hur samhället 
fungerar. Jag tycker att det här ämnet blir mycket präglat 
av hurdan man är som människa, vilken människosyn man har, 
vad man tycker är viktigt att elever får reda på" (Vd, 13).

De båda teoretiska linjerna, ekonomisk och samhällsvetenskaplig 
linje, använder läroboken i samhällskunskap som bas i undervis
ningen.

Utifrån denna bas görs sedan fördjupningar, utvikningar och grupp
arbeten, varvid aktuella tidningsartiklar och annat material används 
som komplement. Innehållet i läroboken blir då ofta innehållet i 
undervisningen i arbetslivs- och arbetsmarknadsfrågor. Här handlar 
undervisningen inte om konkret arbete på arbetsplats, utan mer om 
arbetsmarknad, demokratiska beslutsprocessen och samhället. Arbets
livet får eleverna kunskap om genom SYO-funktionärerna och studie
besök, menar man.

På vissa moment ger man skriftliga prov, och då följs läroboken 
mer slaviskt än annars. "Eleverna måste få en chans att läsa på", 
menar man. En lärare menar, att eftersom läroboken bygger på 
läroplanen, används läroboken som bas i undervisningen.



34

nR: Ja> då är det så att läroböckerna i samhällskunskap på gymnasie 
skolan dom är disponerade efter läroplanen och läroplanens 
supplement. Och där är då arbetsmarknadsfrågor och utbildnings
frågor var sitt huvudmoment och dom ligger nära ihop och dom 
samkör man ju och då tar man ju material ifrån läroboken och 
från dom bredvidläsning sböcker som rekommenderas där eller från 
dom arbetsböcker som rekommenderas där. Och det finns ju då en 
rad olika läroböcker. Vi använder ju då Politik del I. Det är 
ju i årskurs I som det här momentet hör hemma.

I: Och det blir den som kanske i huvudsak ligger till grund för...

R: Ja, det gör nog ofta det men jag vill ändå säga att dom flesta 
av oss lärare känner oss nog oförhindrade att just +a in sådana 
här bitar utifrån alltså hela tiden" (E, 2).

"R: Läroboken styr i den mån som du låter dig styras av den?

I: Hur gör du?

R: Ju mer man har hållit på med undervisning och om man har ork 
samtidigt ju mer kan man frigöra sig. Det handlar om tid 
också. Det är ofta bekvämt att använda läroboken. Det där 
har ni i läxa. Läs det.

I: Proportion om du järriför med broschyrer, artiklar och annat 
material?

R: När det gäller just arbetslivet så har det varit ganska 
mycket utanför egentligen. Vi har i åk 2, där dam läser 
samhällsekonomi, varit ganska mycket utanför läroboken.
Dels har det där styrts av eleverna själva också om olika 
branscher inom svenskt näringsliv. Därför fick dom gå ut 
och studera bilindustrin.

I: Hur mycket använder du läroboken i procent?

R: Den finns som en trygghetsfaktor där i bakgrunden.

I; Den ligger som bas?

R: Det finns vissa grundkunskaper ungefär som 1+1=2 som man 
måste kunna för att kunna föra en diskussion. Rent elementära 
kunskaper, där tycker jag läroboken är viktig. Men det är 
inte sagt att den alltid fyller de behovet just i ett ämne 
som samhällskunskap. Det ger en stor frihet åt mig som läraren 
(S, 24).

nR: Om man delar upp det lite grand så kan man säga att någon 
orientering om arbetslivet blir det inte genom min försorg. 
Den biten kommer syo in. Jag har nästan aldrig exakt lika 
planering från gång till gång. Det beror på hur mycket tid 
man har och vill lägga ner på det.
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I: Hur pass mycket tycker du att läroboken styr undervisningen?

R: Jag tycker inte den styr speciellt mycket. Det som styr är i 
så fall det här kravet man känner att man bör gå igenom 
samtliga moment i samhällskunskap" (S, 21).

Generellt kan sägas att lärarens medvetenhet, intresse, ork m m 
samt klassens standard, sammansättning verkar påverka i vilken 
grad läromedlet får styra innehållet i undervisningen.

En skillnad framträder mellan de yrkesförberedande linjerna och 
de teoretiska linjerna beträffande undervisningens innehåll. På 
de senare handlar undervisningen till största delen om arbets
marknad och samhälle, medan undervisningen på de yrkesförberedan
de linjerna behandlar arbetsplatsen, yrket och dess problem, 
krav m m.

I vilken utsträckning behandlas de centrala begreppen arbete och 
arbetsdelning i undervisningen? Diskuteras löneskillnader och 
social snedrekrytering?

Många lärare på samtliga linjer hade svårt att förstå vad som 
åsyftades med begreppet arbete, och en förklaring var nödvändig.

På verkstadsteknisk linje diskuteras begreppet arbete praktiskt 
taget inte alls, detta pga att eleverna ju rent konkret upplever 
arbete i verkstaden. Man menar att arbetet blir så självklart 
för dem där. Aspekter som arbetets förändring och utveckling 
historiskt sett, eller arbetets betydelse för människan behandlas 
inte nämnvärt. Man menar att historiska återblickar inte väcker 
något större intresse hos dessa elever. De enda historiska åter
blickar som förekommer kan röra avtalens historia. Vad man däremot 
trycker på är vikten av rätt inställning till arbetet, arbetsetik, 
vikten av att förstå vilka krav arbetet ställer på människan, och 
den positiva känslan åv att klara av dessa krav.

"I: Dom frågor jag ställer handlar om arbetslivs frågor och då 
tycker jag kanske att begreppet arbete är ett centralt 
begrepp. Behandlar läroboken eller undervisningen det?
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R: Det är ju en klar svaghet t så fatt. Det äv vät det att man 
reflekterar kanske inte så mycket på det för där kommer man 
in med erfarenheter och eget materiat det som har hänt ikring. 
Vi har ju den tycktiga omständigheten när vi pratar med våra 
grabbar, speciettt som vi har nu i 16-grupp. Det är ett krav 
nästan från oss att vi ska få behåtta det så vi får prata med 
våran egen ktass. Då så vis kan man heta tiden associera titt 
vad som har hänt ute i verkstaden. Vi pratar ofta om det som 
händer. Inte bara det som händer här utan det som har hänt på 
stan och täst i tidningar. Det kan man då göra i en sådan här 
saml'ing och komptettera med. Men hett ktart är det som du 
säger i en tärobok så saknas det. Sedan är det en vätdigt 
svar avvägning också. Hur mycket ska man ta med av det ena 
och det andra.

I: Arbetets utveckting historiskt sett, hur det har förändrats 
över tid?

R: Ja, har du någon känsta av att ungdomarna sjätva är 
intresserade av historia?

I: Det är svårt för mig att säga.

R: Du har atdrig pysstat med...

I: Inte med den här åldern. Yngre elever har jag ju.

R: Om man gör det väldigt konkret och man kan göra det 
kortfattat då är dom med en stund" (Ve, 12).

"R: Begreppet arbete är ju utifrån vårt sätt att se det livsnöd
vändigt, därför att det yrke som vi lär dom här eleverna 
det ska dom försörja sig på. Dom har ingenting annat än det 
yrke som dom lär sig här. Och då är vi tror jag att jag vågar 
säga nästan mera på den kanten, vi trycker kanske nästan mera 
än många andra på den biten. Jag har en känsla av det för man 
har väl lagt ihop ett och ett här i kon ferens sammanhang. Och 
just att få in rätt inställning till arbete överhuvudtaget, 
arbetsetik, det brukar åtminstone jag försöka få dom tidigt 
att inse liksom, både allvaret i det och behovet av det och 
statusen av det, för det finns ingenting som har högre status 
egentligen än att kunna ett yrke bra. Så att man’ varje dag med 
frid i sinnet kan gå hem och säga att nu har jag gjort det som 
jag ska göra och det vart bra.

I: Pratar ni också om arbetets utveckling över tiden?

R: Historiskt menar du - det är nog ytterst lite. Vad vi gör 
när det pratas om yrke sutveckling det är väl kanske en bit 
av historien när vi är inne på fackteoretiska områden i olika 
avsnitt. Men rent allmänt så här så är det nog historiskt 
Väldigt lite resonemang" (Ve, 7).



På vårdlinjen tas begreppet arbete i allmänhet inte upp till 
diskussion annat än rent historiskt, hur vårdarbetet utvecklats, 
och även detta i ganska liten utsträckning. I övrigt menar man, 
som på verkstadsteknisk linje, att eftersom vårdarbetet är att 
praktiskt arbete kommer eleverna automatiskt i konkret kontakt 
med detta under sina praktikperioder, termin två och fyra.

111: Jag ställer alltså frågor om arbetsliv sorientering och då 
ligger det nära till hands för mig att tycka att begreppet 
arbete och vad arbete är utgör ett centralt begrepp. Tar 
läroboken upp det eller tar ni upp det själva?

R: Ja, det blir i och med att deras arbete här är både när dom 
är i skolan och sedan när dom är ute på praktiken11 (Vd, 9).

"R: Eftersom det är en vårdskola så helt klart när det gäller 
sjukvårdens historia. Samtidigt kommer det i socialmedicin 
mycket just det här i samband med när vi pratar om social
politik11 (Vd, 13).

Inte heller på de teoretiska linjerna behandlas begreppet arbete 
i någon större utsträckning. Vad arbete innebär för människan 
och hur arbetets karaktär förändrats över tid, är något som för 
det mesta inte alls behandlas i undervisningen. Inom ämnet 
historia tar man vanligen upp jordbrukets utveckling och industri 
liseringen, men själva arbetets förändring diskuteras inte, menar 
man. Möjligen förekommer det inom psykologi eller religion?

111: Behandlar ni frågor som t ex om arbete?

R: Hur då menar du?

I: Ja, vad arbete är.

R: Ja, det kan man väl säga fast det är klart att om man ser 
det riktigt filofosiskt, psykologiskt så är det klart att 
vi kanske inte går så djupt in i det11 (E, 2).
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nR: Nej, egentligen tror jag inte att... Du menar t ex om arbete 
och vad det ska vara. Om det är ett sätt att få ihop pengar 
eller om man ska ha andra krav på arbetet.

I: Ja.

R: Det tror jag inte läroböckerna tar upp speciellt mycket.
Det blir mera att man får resonera om det.

I: Det här med den historiska utvecklingen av arbetet?

R: Det vet jag inte. Det tar dom förmodligen upp i historia i 
så fall. Det vi tar upp i samhällskunskap är förut var det 
självhushållning och man gjorde allting själv och så kom det 
då bytes- och penninghushållning" (E, 11).

"T: Behandlar ni frågor om arbete, vad arbete är?

R: Du menar sådana där saker som arbetets mening och sådana 
där saker?

I: Ja.

R: Ja, det tror jag att vi missar en del. Möjligen att man i 
vissa ämnen på gymnasiet kommer in på dom där momenten. I 
socialkunskap och psykologi och sådana där ämnenrr (S, 3).

Begreppet arbetsdelning är ett nytt begrepp för nästan alla lärare 
på samtliga linjer. Ordet är främmande. När begreppet förklarats 
och bl a översatts med specialisering visar det sig att man behand
lar problematiken i viss mån, men då inte inom ämnena arbetslivs- 
orientering och samhällskunskap. På verkstadsteknisk linje behand
las begreppet inom produktionsteknik, arbetsmätning, materiallära.
På vårdlinjen ser eleverna själva inte på praktiken hur arbetet 
delats upp på olika personalkategorier. Här trycker man på vikten 
av att komma bort ifrån specialisttänkandet och i stället se vården, 
barnomsorgen, människan som en helhet som man har gemensamt ansvar 
for, där ett arbete i team är målet.

"I: Det här med arbetsdelning förekommer det att ni diskuterar det?

R: Arbetsdelning? Vad menar du med det?

I: Jo, att arbetet blir uppdelat dels. ..
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R: Jo, vi har ett ämne som heter produktionsteknik där det här 
behandlas ganska ingående och vi går in där då med arbets- 
mätning t ex där man delar upp ett arbete i små arbetsmängder 
och där man på olika sätt försöker att mäta arbete med olika 
metoder. Så att den biten greppar väldigt nära in i ao:n, 
produktionsteknik och arbetslivsorientering, på många ställen. 
Och direkt så hamnar man då i produktionstekniken in på löne- 
teknik och det finns ju här också. Så att där har vi ju stora 
fördelar att väva ihop det härn (Vd, 7).

"R: Det tar vi upp själv. Tittar man på utvecklingen så är det 
tyvärr så att det blir mindre och mindre yrkesarbetare. Det 
blir mer och mer att det blir maskiner som gör jobbet. Det 
är en miss i utvecklingen att få styrda individer. Det är 
bättre att få se en helhetsbild av produkten. Jag tror det 
är lättare att motivera dom att arbeta då också. Men det är 
ju industrialiseringen som gör det. Det kan inte vi göra något 
åt. Jag försöker rekommendera dom att jobba hårt så att dom 
kan få ett intressant arhete så dom slipper bara stå vid en 
maskin och göra samma saker" (Vd, 17).

nR: Jo, det märker dom på så många olika lärare dom stöter på.
Vi försöker ju får bort lite grand av det där i och med 
att vi jobbar rätt mycket i block. Specialiseringen märker 
dom ju av, alltså vilka uppgifter dom har.

Ja, om man tänker sig vilka olika personalkategorier det 
finns på en avdelning. Det tar vi upp ganska tidigt i ut
bildningen för att eleverna ska förstå att det inte bara är 
en person som vårdar utan att det är en hel grupp. Det är 
arbetslag" (Vd, 9).

nI: Arbetsdelning finns det med i läroboken eller kommer det med 
på annat sätt?

R: Vad menar du då?

I: Ja, t ex det här med specialiseringen som har blivit mer och 
mey, att förr gjorde en skomakare hela skon men nu så är det 
uppde lat.

R: Jo, det kommer man väl in på egentligen i arbetslivsorien- 
teringen när vi tittar på när man har en sådan grupp som är 
intresserad av någonting annat än det egna. Och jag brukar 
nog försöka att få ett verkstadsjobb kontra vårt vårdarbete 
vilken egentlig källa till glädje vi har, vårt helhets strävande, 
men att det har funnits tendenser inom vårt jobb också att 
mekanisera. Men att hela tiden igen att försöka se på helheten 
medan dom då har den här tråkiaa uppdelninaen i tempoarbeten" 
(Vd, 31).
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I det senaste exemplet är det den horisontella arbetsdelningen som 
nämns. Dess orsaker för- och nackdelar diskuteras inte så mycket 
på verkstad men däremot på vårdlinjen. Den vertikala arbetsdelning
en mellan t ex mentala och manuella arbeten diskuteras inte alls.

Lärare på de teoretiska gymnasielinjerna är lika frågande inför 
begreppet arbetsdelning som de yrkesförberedande lärarna. Inom 
samhäl1 skunskapsämnet diskuteras varken horisontell eller vertikal 
arbetsdelning. Inom ämnet historia behandlas däremot specialisering 
och industrialiseringen i Sverige. På ekonomisk linje tas även 
specialiseringen upp inom ämnet företagsekonomi. Rent allmänt 
kan konstateras att lärarna ofta fick fundera kring, dels vad 
som åsyftades, dels inom vilket ämne detta begrepp kunde tänkas 
behandlas.
"I: Behandlar ni sådana frågor som arbetsdelning?

R: Du menar stordrifter eller?

I: Ja.

R: Joa, visst tar man väl upp det. Inte så att man kan gå in i 
detalj. Jag kommer inte ihåg om jag tog upp det.

I: Det här med att förr gjorde en skomakare hela skon men nu 
är det en fabri-k där varje arbetare kanske gör ett litet 
moment.

R: Jag har så svårt att skilja ämnena. Jag har dom både i före
tagsekonomi ooh samhällskunskap. I företagsekonomi kommer 
sånt där in naturligtvis med stordriftsfördelar ooh så. Inte 
så att jag tänker att nu ska jag ta upp det där" (E, 6).

"I: Arbetsdelning, diskuterar ni det?

R: Hur menar du då?

I: T ex arbetets utveckling från att en skomakare gjorde hela 
skon till att...

R: Jaha.

I: Dels vertikalt ooh horisontellt.

R: Det blir inte så hemskt mycket det måste jag säga. Det här 
är ju ganska svåra saker att diskutera i gymnasieklasserna.
Då blir det så att man tar upp sådana här problem en klass 
som man bedömer... T ex dom här Te-klasserna som jag hade i 
fjol där tog jag upp det. Där bedömde jag att dom människorna 
är kapabla att uppfatta nyanserna och variationerna i det här. 
Generellt gör jag inte det" (E, 8).
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"I: Du säger arbetsdelning. Tar ni upp det i något annat samman
hang än män kvinnor?

R: Ja, vad ska man säga. Är det något speciellt du tänker på då?

I: Ja, att arbetet har delats upp.

R: Delats upp mellan vad?

I: Dels vertikalt och dels horisontellt?

R: Du kan väl definiera det närmare.

I; T e.r rationalisering, en skomakare som förut gjorde hela skon.

R: Jo, dom aspekterna kommer vi naturligtvis in på. Inte minst 
i samband i förändringen när det gäller datoriseringen och 
liknande. Att arbetet av den anledningen får en annan karak
tär. I och med om du säger det så är det klart att vi berör 
då kur arbetet har förändrats i samband med industrialise
ringen och löpande bandet och alla sådana där saker.

I: över- och underordnade det förhållandet också?

R: Ja, det är klart. Det kommer vi in på i samband med alla nya 
lagar som hxxr kommit inte minst på 70-talet. Samtidigt får 
man komma ihåg att dom här eleverna som man har på 3- och 
4-årig linje har ju ganska lite tid så det dom får av det här 
kan ibland bli ganska kortfattat" (S, 3).

Diskuteras lönebildning, löneskillnader i undervisningen, och i 
så fall på vad sätt?

På de yrkesinriktade linjerna behandlas lönebildning och avtals
rörelsen i samband med den fackliga informationen som kommer 
in 2 veckotimmar i slutet av utbildningen. Orsaker till löne
skillnader diskuteras nästan inte alls. På verkstadsteknisk linje 
kan frågan diskuteras i någon mån, och då vanligtvis ur den aspek
ten att högre produktivitet och skicklighet hos en arbetare, samt 
höcre utbildning måste ge högre lön.
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"R: Det kommer i regel i samband med facket. Sedan kommer det 
spontant ute pa verkstaden och dom frågar om en svarvare 
tjänar mer än en fräsare eller hur en svetsare tjänar. Då 
kommer också frågor om vilket jobb som är roligast in. Alla 
är rädda för att ha monotona arbeten. Alla vill göra flera 
saker. I alla fall en stor del" (Ve, 17).

UR: Det blir ju i ganska liten utsträckning också. Löneskillnader 
såtillvida att ett krävande arbete som enligt meritvärderings— 
system kräver mer av en arbetare, att det ska vara mera belö
nande det tar dom som helt självklart" (Ve, 7).

l,R: Det blir inte sa stora diskussioner för dom har förståelse 
för att jag brukar dra det att en skådespelare som har mycket 
bra betalt och en målare som får mycket bra betalt han har ju 
fått betalt för att han har särskild begåvning för detta. Han 
har någonting som inte andra kan och då måste han ju ha betalt 
för det. Fotbollsspelare tar jag upp och jag tar till och med 
upp myror och bin" (Ve, 34).

Den formella delen med löner, avtal sköts på vårdlinjen mest 
av facket.

Vårdlärarna menar att eleverna är så unga, 15-16 år, och saknar 
därför både egna erfarenheter och intresse för dessa frågor. Vad 
som mest intresserar eleverna menar man är; får jag ett jobb, 
vilka betyg behövs för att komma in på nästa utbildning. Endast 
en lärare på vårdlinjen säger sig behandla löneskillnader med 
historik, samhällets utveckling och ekonomi.
"I: Löneskillnader, hur tar ni upp det?
R: Det sparar vi väl till termin 4 för då upplever vi att eleverna 

är mest motiverade att ta del av avtal, veta var dom kan söka 
jobb, hur det går till på arbetsförmedlingen. Det här vi rätt 
centrerat under termin 4. Då kommer facket hit och tar upp om 
avtalen, semester, löner och tillsättning av tjänster osv" (Vd, 9).
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"I: Då kommer ni in på löneskillnader kanske?

R: Det har vi inte gjort. I alla fall inte i åk 1. Dom här är 
15-16 år dom allra flesta. Sedan har vi dom som är kanske 
45. Men om vi tänker oss att 80% av eleverna är 15-16 år 
så är det inte så mycket det här med löneskillnader. Möjligen 
att dom funderar på hur lång är den utbildningen och vad krävs 
för att jag ska komma in på den utbildningen eftersom det är 
en högskoleutbildning. Det där med löneskillnader är ingenting 
som dom tar upp. Jag tror inte det finns anledning att ta upp 
det när dom är 15-16 år. Jag har inte känt det. I så fall 
andra året när man ska börja prata om ekonomi och när fack
organisationerna ska in" (Vd, 22).

Endast en av vårdlärarna menar att lönefrågan diskuteras grundligt.

"I: Det här med löner, avtal om löner och löneskillnader kanske 
diskuteras i samband med det?

R: Ja och också när vi har fackföreningshitoria och i samband att 
vi pratar om olika utbildningar inom sjukhusvärlden.

I: Hur diskuterar ni när ni tar upp t ex löneskillnader?

R: Då tar vi upp utbildning, längd, förkunskaper, ansvaret. Då 
brukar vi gå ut från sjukhuset. Vi har många olika kategorier 
som jobbar på sjukhuset. Sedan försöker vi också dra in gruv
arbetarna också eftersom vi bor i dom här länen. En grupp som 
vi också diskuterar väldigt mycket är städpersonalen.

I: Hur blir utgångspunkten i diskussionen? Är det skillnader 
mellan manuella och mentala yrken?

R: Ja. Och vilket samhälle vi har. Cm vi tycker att det är finare 
på något sätt att ha ett mentalt arbete. De här arrmuella yrkena 
har ännu inte lika hög status och om det beror då på det och 
varför det har blivit så. Vi brukar ta någon av personalassisten
terna som kommer och pratar om anpassningsproblem och rekrytering 
och löner. Då har dom möjlighet att fråga henne också" (Vd, 13).
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Det förekommer att eleverna tar upp frågor av typ: varför har en 
förskollärare högre lön än en barnskötare, när de utför i stort 
sett samma arbetsuppgifter i ett arbetslag? Som förklaring ges då 
deras olika utbildningar.

På de teoretiska linjerna behandlas mer ingående lönesystemet, 
lönepolitiken, avtalsrörelsen, fackets och de olika organisatio
nernas roll i sammanhanget. Orsaker till olika löner, löneskillna
der mellan mentala och manuella yrken diskuteras ytterst sällan på 
ekonomisk linje. På samhällsvetenskaplig linje är den typen av 
diskussion vanligare. Man diskuterar "vad är rättvis lön", med 
exempel från skolans värld, då eleverna bl a får gradera de olika 
yrken som förekommer inom en skola.

l,R: Lönebildningen finns ju med. Facket... framför allt i åk 1.
Den tar upp olika organisationer och parter. Rent principiellt 
bara. Sedan så vet vi ju att det går ju till på så många olika 
sätt i dag. Det är inga djupare diskussioner utan rent princi
piellt olika perter och hur dom är organiserade och när man tar 
kontakt med varandra och hur det kan gå i bästa fall och i 
sämsta fall.

■I: Just begreppet löneskillnader, orsak och sånt där?

R: Nej, inga stora ord. Ändå trycker böckerna kanske i större 
utsträckning på jämställdhet i dag i lön eller mellan män 
och kvinnor. Men jag upplever det inte som något stort 
begrepp i böckerna"(E, 15).

nI: Lönebildning, hur behandlar ni sådana frågor?

R: Ja, det är ju ett traditionellt område som vi tar upp rätt så 
ordentligt. Man brukar beskriva hur det går till när man fattar 
avtal på lokal nivå och på central nivå och så. Skissa på 
tavlan lite grand om vad som händer om man inte kommer överens 
och så där,

I: Löneskillnader?

R: Ja, det brukar vi ofta diskutera. Jag har själv gjort det 
utifrån exempel från skolans värld. Gett dom en viss ram på 
lönenivå mellan olika befattningshavare i skolan och sedan 
har dom fått diskiXtera vilken lön dom anser att olika ska ha 
och varför dom tycker att dom ska ha si eller så. Då kommer 
man ju in på sådana här moment som utbildningstiden och vilka 
krav man ställer på arbetet, hur pass hårt det är och så där.
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I: Diskuterar ni utifrån skillnaden mellan mentala och manuella 
yrken?

R: Jat det kommer vi också in på i och med det. I och med att 
dom här i skolan har olika yrken, mera teoretiska och mera 
praktiska yrken sas. Varför vi har löneskillnader och då 
blir det naturligt att man nämner det och det diskuteras i 
klassen och även eleverna har synpunkter på varför det är så 
att man i allmänhet har högre lön om man har mer teoretiskt 
yrke" (S, 3).

"I: Det här med lönebildning, avtal om löner och löneskillnader, 
förekommer det i läroboken eller tar ni upp det på annat sätt?

R: Det där med löneskillnader det tas väldigt lite upp om det 
ens finns någonting överhuvudtaget.

I: Kommer det in i övrigt?

R: I den mån man tar upp det.

I: Hur gör du?

R: Jag försöker ta upp det i samband med skatter och skattesystem 
och sånt där.

I: Blir det diskussion omkring det hela?

R: Det var det när jag tog upp marginalskatter och skattesystemet 
hur man kan utnyttja det. Då var det diskussion kring rätt
visa och orättvisa.

I: Diskuterades då skillnaden mellan mentala och manuella jobb 
eller hur?

R: Nejt det blir tjänstesektorn" (S, 24).
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Lärar^ v^ä_rd^rj_nga_r

Lärarna tillfrågades också hur de själva betraktar löneskillnader 
i samhället. Inte oväntat finner vi en mängd olika värderingar hos 
dessa lärare. Här följer en översikt över de olika intervjusvaren.

Tabell 5. översikt över lärarnas värderingar beträffande löneskill
nader.

Löneskillnadena är: Ve Vd E S

Små 2 3 2 -

Rättvisa 5 3 3 2

Orättvisa*) 4 4 1 5
Stora 6 - 3 4

Löneskillnaderna orsakas av:

Långa studier/mer ansvar 5 4 4 5
Behovet av produktions- 
stimulans, "morot" 2 2 4 _

Gammal tradition/status 5 7 6 2
Olika grad av fakl aktiv. 3 5 1 -
Maktförhållanden i samh 2' 2 2 3

*) Orättvisa löner kan t ex röra kvinnor/män, praktiska/teore
tiska yrken.

De intervjuade lärarna besvarade de olika intervjufrågorna olika 
utförligt, trots uppföljningsfrågor, varvid somliga gav flera 
alternativa förklaringar och åsikter, medan andra svarade mer 
summariskt. Alla lärare besvarade dock villigt denna något per
sonliga fråga.

Jämför vi de olika värderingar som lärarna företräder på de olika 
linjerna finner vi, trots att de uppvisar stora likheter, även 
vissa skillnader.
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Löneskillnader:

- på Ve anser nästan lika många att löneskillnaderna är rättvisa 
som att de är för stora

- På vård anser de flesta att löneskillnaderna är ganska små, och 
att den största löneskillnaden ligger mellan kvinnor och män.

- På ekonomisk linje anser de flesta att löneskillnaderna i dag är 
små och att de som finns är nödvändiga och rättvisa.

- På samhällsvetenskaplig linje anser de allra flesta att löne
skillnaderna i dag är för stora och felaktiga.

Orsaker:

- Samtliga fyra linjer tar upp utbildningstid och status, som orsak.

- De två yrkesförberedande linjerna betonar mer fackförbundens 
styrka i förhandlingar som orsak.

- På samtliga linjer nämns, men dock i liten grad, maktförhållanden 
i samhället som orsak till löneskillnader.

- På samhällsvetenskaplig linje nämns överhuvudtaget inte lönen 
som produktionsstimulerande faktor, och inte heller nämns fack
lig aktivitet som orsak till löneskillnader.

Här nedan följer exempel på de olika intervjusvaren som förekom
beträffande löneskillnader.

Löneskillnaderna är små:

trR: År det så våldsamt stora skillnader numera? Jag vet inte vad 
jag ska säga om det. Jag tycker det håller på att bli rätt 
så mycket utjämnat på sista tiden i alla fall" (Ve, 5).
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Löneskillnaderna är rättvisa:

"R: Jag tycker det måste finnas. Om vi tar från svarvare till
förman. Ingen skulle vilja bli förman om kan gick på svarvares 
lön. Rent psykiskt sitter ju den där förmannen i ett väldigt 
besvärligt läge. Han kan inte göra båda till lags. Jag tycker 
att man ska ha något för att man studerar vidaren (Ve, 19).

Löneskillnaderna är felaktiga/ orättvisa:

r,R: Jo, det tycker jag. Som det nu är i samhället så är det oftast 
den som har hög lön som också har kunskaperna. Eller som man 
tror i alla fall har kunskaperna. Det är klart att kunskaper 
ger makt. Om det sedan är rätt att den personen har rätta kun
skaperna det är en annan sak. Vi betraktar dom som att dom har 
dom bästa kunskaperna.

I: Hur skulle vi kunna förändra det där?

R: Jag vet inte. Dom mest lågavlönade är oftast 
måste få in mer blandade. Vi måste få in män 
kvinnliga yrken och tvärtom. Då är vi i alla 
bit på väg" (Vd, 18).

"R: Det är exporten vi ska leva på. Sen måste vi stimulera på ett 
annat sätt så den får högre status dom praktiska yrkena.
Det måste bli en förändring där. I dag ser många ner på dom 
som är lite skitiga om händerna och tycker att dom har ett 
dåligt jobb. Det är ju det vi ska försörja oss på. Det vi 
exporterar är viktigt i samhället och då måste vi ändra synen 
på den praktiska utbildningen också" (Ve, 17).

kvinnorna. 
i traditionellt 
fall en liten

Löneskillnaderna är för stora:

"R: Om man jobbar i ett arbetsliv så upplever man skillnader från 
olika utgångspunkter. Klart kan jag väl säga att det måste 
finnas löneskillnader. Däremot hur stora dom ska vara. Det är 
väl där jag i dag anser det vara felaktigt. Jag anser att löne
skillnaderna är för stora mellan yrken, mellan olika deltagare 
i arbetslivet. Vi är arbetstagare strängt taget allihopa. Jag 
anser det inte vara korrekt att vissa människor ska ha en väl
digt låg lön och ändå måste offra så mycket utav sin hälsa 
utan kompensation på annat sätt. Och att då andra ska ha möj
lighet och ha förmågan att skaffa sig fördelar pga att man kan 
tyda lagar och texter. Dom gör ju inget lagbrott på något sätt. 
Vi upplever det dagligen" (Ve, 12).
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Här följer några svarsexempel på orsaker till löneskillnaderna 
i dag.

Långa studier, mer ansvar:

,rH: Det har naturligtvis att göra med utbildningens längd och
vilken position man har i arbetslivet. Det kommer att påverka 
lönerna om man är i arbetsledande ställning eller liknande. 
Det kommer nog också dom fackliga organisationerna att bevaka 
att det finns kvar till en viss del " (S, 3).

Behov av produktionsstimulans, "morot":

"R: Ja, jag anser att dom bör finnas därför att man måste ju ha 
något premiesystem på något vis för att få det bästa möjliga 
utfört. Så det tycker jag ska finnas.

I: Hur kommer det sig att vi har löneskillnader?

R: Ja, det kommer sig av det. Två stycken kan inte göra ett lika 
bra jobb på lika kort tid utan att anstränga sig så mycket 
som möjligt" (Ve, 34).

Gammal tradition, status:

"R: Dom hänger med sedan gammalt, när kvinnoarbeten värderades 
lägre än mannens och praktiskt arbete värderades lägre än 
teoretiska. Jag är helt övertygad om att mycket hänger kvar 
av gammal vana och sen bevakar alla sin position. Fackens roll 
är ju nästan att bevaka att inte dess grupper, att någon annan 
går om den gruppen" (E, 39).

Olika grad av fackligt arbete:

"R: Det är arbetsmarknadens parter, politik som är méd i den 
bilden. Det är väl sätt att prova sig fram. Ett tryck från 
olika delar av samhället som gör att det får en viss inrikt
ning som man sedan måste ändra på. Om vi går till dom här 
stora löneskillnaderna så har det att göra med hur stark part 
som har förhandlat från början.

I: Vad är det som avgör om den är stark?

R: Har jag möjlighet att sätta mig in i situationer, i det 
skrivna, lästa på ett så effektivt sätt som möjligt så har 
jag större fördelar av det än om jag inte bryr mig om det.
Det år väl tyvärr så att många i dag inte bryr sig om så 
mycket utan dom sätter skyggtappar på sig för det verkar 
obehagligt och det vill dom inte ta itu med. Då får man i 
stället finna sig i en situation som man hamnar i" (Vd, 9).
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Maktförhållanden i samhället:

nR; Orsaken - ja, jag tycker det är ganska klart att dom som har 
möjlighet att prata för sig... vi kan se nu på konflikten 
i PTK. Jag menar dom vill inte vara med och ställa upp pa 
låglönesatsningar. Då går dom ur. Det är ju så att dom som 
pratar för sig och skaffar sig viss makt dom bestämmer även 
över ekonomin" (E, 29).

Kommentar:

Här kan noteras att de olika värderingar och personliga ställ
ningstaganden i samhällsfrågor lärarna företräder ofta blir 
avgörande för om en fråga överhuvudtaget förekommer i undervis- 
ningssammanhang. I de fall läraren t ex förfäktar en jämlikare 
lönesättning och ifrågasätter orsakerna till dagens löneskill
nader, förekommer även diskussioner kring detta i klassrummet.
I annat fall handlar lönefrågan oftast om facklig verksamhet 
i allmänhet, och den formella avtalsrörelsen.

I intervjuerna ställs frågor om social snedrekrytering vid tre 
olika tillfällen och ur tre olika aspekter:

- Behandlas social snedrekrytering i undervisningen?

- Tas det upp i läromedlet, eller på annat sätt? Hur?

- Hur ser du själv på orsaken till social snedrekrytering till 
olika utbildningar och yrken?

Rent allmänt visar innehållet i de olika svaren att många lärare 
inte är så förtrogna med denna företeelse. Det visar sig att 17 
lärare i sina svar spontant utvecklar vad som åsyftas med begreppet 
social snedrekrytering. 17 lärare behandlar enbart den könsmässiga 
snedrekryteringen i sina svar, medan 4 lärare begär förtydligande.
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Tabell 6. Innehållet i lärarnas olika svar fördelade på linjer.

Ve Vd E S Tot

Social miljö/utbildning 5 3 3 6 17
Könsmässig snedrekrytering 7 4 4 2 17
Vill ha förtydligande 0 3 0 1 4

Det visar sig att ytterst få lärare (3 st) uppger sig behandla 
social snedrekrytering i undervisningen. På verkstadsteknisk linje 
anser man att frågan kan vara känslig att ta upp. Inom vård behand
las ämnet inte alls, och man menar att någon social snedrekrytering 
inte märks på denna linje. På ekonomisk linje diskuteras heller inte 
frågan nämnvärt. Däremot kan frågan ibland komma upp på samhällsveten 
skaplig linje, i form av att man visar på statistik, eller att det 
nämns i något grupparbete. Ibland händer det även att ämnet berörs 
av syo-funktionären. Ett par av lärarna på denna linje menar att 
begreppet inte behöver behandlas i undervisningen, eftersom eleverna 
redan är medvetna om vilka som går på de olika gymnasielinjerna.

Här följer några svarexempel från de olika linjerna som avser belysa 
i vilken utsträckning social snedrekrytering diskuteras i under
visningen.

Verkstadsteknisk linje:

”1: Det här med den sociala snedrekryteringen i arbete och utbild
ning, finns det i läroboken?

R: Ja, det gör det nog det.

I: Och det diskuteras?

R: Det diskuteras väldigt lite. Visst pratar vi lite könsrolls
frågor, det gör vi. Det var närmast det du tänkte på?

\

I: Och dels det här att man kommer från olika hem när man går 
in på olika gyrrmasielinjer.

R: Det har vi aldrig berört, men det är väl i stora drag borta 
nu efter vad då jag förstår" (Ve, 27).
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"R: Den diskussionen är väldigt mycket när man har lärardiskussioner. 
Men den tas inte upp på elevnivå. Jag skulle själv känna det 
ganska pinsamt att undervisa och vill framhålla just den klass 
grupperna kommer från. Dom är ganska känsliga i den här åldern 
så man får tänka sig för att man inte liksom talar om att du 
kommer från den och den. Det är man lite grand försiktig med"
(Ve, 12).

Vårdlinjen:

"I: Sociala snedrekryteringen till olika utbildningar och arbeten 
tar läroboken upp det eller kommer det upp i övrigt?

R: Den tar upp lite grand. Jag vet inte om det kommer upp i 
arbetslivsorientering precis men när vi pratar om jämställd
het t ex och sjukvården naturligtvis. Varför det är så många 
kvinnor som jobbar inom sjukvården" (Vd, 18).

"R: En av dom första dagarna ser man skillnaden att det är mest 
tjejer i dom här klasserna. Jag tror inte att det är någon
ting som man... Dom är ganska medvetna om det när dom kommer 
hit. Det borde in flera killar. Jag tror att högstadiet är 
ganska jobbigt för dom. Dom orkar inte med. Dom orkar inte 
prestera dom betyg som flickorna gör för att komma in på vård
linjen. Om man gick ut på högstadiet och frågar hur många 
killar som skulle vilja komma hit på vårdlinjen så skulle det 
vara betydligt fler. Det är puberteten och så mycket fritids
intressen och dom är studietrötta" (Vd, 22).

"I: Den sociala snedrekryteringen till utbildningar och... tas det 
upp?

R: Tänker du på jämställdhet?

I: Inte riktigt det. Jag tänker närmast på det här att många med 
olika bakgrunder kommer in på olika utbildningar, söker till 
olika utbildningar.

R: Ja, det är ju svårt varför vissa barn i vissa familjer söker 
sig till det eller det. Ja, det vet jag inte om dom tar upp 

. någonting. Var inte det mera förr då" (Vd, 26).

Ekonomisk linje
)

"I: Den sociala snedrekryteringen till arbete och utbildning, 
hur tas det upp?

R: Det står väl några rader någonstans om sned könsfördelning 
t ex. Och i någon bok har vi en tabell. Det tas också upp 
-tätt lite i böckerna. Det är nog bara någon enstaka mening"
(E, 11).
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"I: Det här med den sociala snedrekryteringen till olika utbild
ningar och arbete, finns det med i läroboken?

R: Jo, det gör det nog och det brukar jag inte ta upp så mycket 
framför allt beroende på att när man tar upp den här frågan 
sa har dom det klart för sig och det finns med i bilden,

I: Kr dom medvetna om varför dom har kommit pä olika utbildningar 
menar du?

R: Dom har i alla fall läst om det väldigt mycket i grundskolan. 
Ja, det är ju naturligtvis historiskt det också. Jag menar 
kvinnans roll genom historien har ju varit den att hon ska 
sköta vissa funktioner. Det finns ju en hel mängd olika 
teorier som jag inte riktigt vet om jag ska svara personligt 
på det” (E, 29).

Samhällsvetenskaplig linje:

”1: Snedrekryteringen till arbete och utbildning, tas det upp? 
Den sociala snedrekryteringen?

R: Ja, i samband med att vi tar upp det här med utbildning 
brukar jag ta upp det här med snedrekryteringen. Jag brukar 
ha en transparent där jag visar på det här. Utbildningen 
är en del av arbetslivet sas, Alla ska ju utbilda sig för 
att sedan gå ut i arbetslivet. Dom som då har hamnat sämre 
till har ju sämre förutsättningar också på arbetsmarknaden 
många gånger. Jag vill minnas att vi hade något grupparbete 
där vi kom in på det. Utbildning ingår ju också som ett 
moment i samhällskunskap). Jag har för mig att det var i det 
sammanhanget vi tog upp det här med den sociala snedrekry
teringen ” (s, 4).

”I: Det här med den sociala snedrekryteringen till olika utbild
ningar och arbete, kommer det in i läroboken eller tar du 
upp det?

R: Ja, jag tycker det är viktigt och jag står kanske inte och 
predikar någonting utan jag brukar kanske göra sådana upp
gifter där dom kan få ta reda på hur det ser ut.' Och jag 
har gjort det för att man har gått till andra klasser och 
jämfört om det är förstahandsval och, ja, alla dom där 
sakerna så att man kan se. Men dom har ju ofta en ganska 
klar uppfattning om att barn från högre utbildade hem dom 
söker också högre utbildning” (S, 28).
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Vad tror du orsaken är till den sociala snedrekryteringen till 
olika utbildningar och yrken?

Här nedan visas i form av en tabell hur de olika svaren fördelar 
sig.

Tabell 7.Förmodade orsaker till social snedrekrytering.

Orsaker: Ve Vd E S Tot

Arv/existerar ej 3 2 2 1 8
Miljobetingat 9 8 5 8 30

12 10 7 9 38

Av ovanstående tabell kan vi se att:

- sammanlagt 8 lärare, ungefär 1/5 av de tillfrågade, menar att den 
sociala snedrekryteringen försvunnit och att arv, begåvning och 
intresse som styr valet till olika utbildningar.

Här följer några exempel på de olika svaren som förekom beträffande 
orsakerna till social snedrekrytering.

Social snedrekrytering har försvunnit:

"I; Vad tror du att den här sociala snedrekryteringen till olika 
utbildningar och arbeten beror på?

R: Jag vet inte. Förr har det varit mycket att det har blivit 
från grundskolan. Dom har aldrig riktigt fått... Det har 
ofta varit så förut att du har så dåligt betyg att du ska 
bara hamna på verkstan eller du ska bli det och det. Det har 
ju blivit snett i alla fall. Mycket sånt har det varit förut 
som håller på att' försvinna tack vare att dom har bättre ut
bildning yrkesvalslärama anser viv (Ve, 5).
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Beror på älftliga faktorer:

nR: Förutsättningarna är olika pä oss människor och vad jag menar 
med det det är att från en viss grupp människor kommer det 
procentuellt mer begåvade människor som är lämpliga för den 
uppgiften och en del är lämpliga för den uppgiften. Så jag tror 
att vi är ganska nära sanningen nu, men sedan spårar det ju 
alltid ur för det gör det ju på jakthundarna i alla fall så att 
två jaktchampions får inte bara jaktchampions utan dom får också 
hundar som inte skäller älg eller jagar hare eller något sådant 
där och dom måste ju se sig om efter några andra uppgifter än 
att jaga älg eller hare. Och det är väl en sådan doktorsson jag 
har nu i klassen" (Ve, 27).

Social snedrekrytering finns kvar och styrs av sociala faktorer:

”1: Vad menar du med sociala bakgrundsfaktorer?

R: Kommer du från en miljö där dina föräldrar jobbar på verkstads
golvet så är det ganska så naturligt att man har sina referens
ramar där. Det påverkar ju barnen. Dels kan det ju fånga deras 
intresse om man trivs med det jobbet. Då väljer man ungefär 
samma jobb. Har man akademisk utbildning så blir det... att dom 
ska också ha akdemisk utbildning. Det är krav och förväntningar 
hemifrån plus social bakgrund för föräldrarna.

I: Hur kan en sådan sak påverka vilka linjer dom väljer? Dom 
kommer ju in efter betyg också.

R: Du har ju förväntningar hemifrån oavsett om du är medveten 
om det eller inte. Någonstans slår det igenom i valet.

I: Tror du att det slår igenom på betyg också?

R: Det gör det.

I: Hur kan det komma sig?

R: Därför att skolan är mera lik... Skolan som intellektuell 
miljö för olika linjer, när det gäller teoretiska linjer så 
liknar det mer vissa sociala miljöer. Det gäller att skaffa 
sig dom intellektuella redskapen där. Diskutera krisen i 
Argentina kanske man inte gör i alla hem. Gör man det hemma 
så är det inte skolan utan det är en hemmiljö helt enkelt. Jag 
tycker att det är ganska enkelt, självklart att det är på det 
viset. Det slår igenom i betygen. Åven om man sätter betyg 
efter kunskaper så blir det att en del elever har vissa för
delar beroende av sin sociala bakgrund" (S, 24).
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nR: Den sociala snedrekryteringen handlar ju helt enkelt om 
människors förutsättningar att kunna leva drägligt. Det 
kan vara människor som är i ekonomiska bekymmer. En växande 
skara människor är ju arbetslösa och permanent arbetslösa.
Utslagningen är hård. Det drabbar ju först och främst social
grupp Z som i grunden har föräldrar som har en dålig utbild
ning. Dom elever som har problem i grundskolan är elever som 
konmer från miljöer där man har det knapert på ett eller annat 
sätt och där man inte får den intellektuella stimulans och hjälp 
och vad det nu kan vara som man skulle behöva. Dom som då 
kommer efter i utbildningen i grundskolan är sådana som... Det 
är ett socialt arv kan man säga. Då betyder det att det blir en 
snedrekrytering. Alla ska ju gå igenom gymnasieskolan. Åven där 
sker ju en gallring då. Vilka är det som kommer på dom prak
tiska utbildningarna? En och annan väljer det och skulle mycket 
väl komma in på teoretiska linjer men väljer praktiska för att 
det är sådan arbetsmarknaden är och dom kanske gärna vill det. 
Dom allra flesta gör det för att dom inte kan tänka sig något 
annat för dom skulle inte klara av den teoretiska utbildningen. 
Det är ju elever då som har ofta koimit från hem där dom inte 
har fått den trygghet som dom behöver för att kunna koncentrera 
sig och utföra ett skolarbete som skapar förutsättningar för 
dom att läsa vidare" (S, 4).

Kommentar:

Hur kommer det sig att 21 lärare av 38 talar om könsmässig snedre
krytering eller begär förklaring av begreppet vid frågan om social 
snedrekrytering behandlas i undervisningen. Efter förtydligande i 
samband med frågan om orsakerna till den sociala snedrekryteringen 
framkom att 30 lärare kunde tänka sig sociala faktorer som styrande. 
Dessa motsägande uppgifter skulle kunna tyda på att det vid första 
frågan mer rör sig om en ordmässig oklarhet än en faktisk okunnighet. 
Detta tillsammans med det faktum att endast 3 lärare säger sig be
handla ämnet i undervisningen tyder på att företeelsen social sned
rekrytering i stort sett inte förekommer i undervisningssammanhang.
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Värdering £ch försla£ till förändring £v_innehål 1

Behöver undervisningens innehåll förändras?

Några av de styrmedel för undervisningens innehåll och utformning 
man uppger, är som tidigare nämnts, läromedlet, vilket ligger som 
bas, och klassen som styr nivån på undervisningen. Trots detta 
menar lärarna att de har en stor frihet att bestämma innehållet i 
undervisningen. Man sovrar i läroboken utifrån vad man själv anser 
viktigt.

Här följer några exempel på detta.

"R: Ja, jag tycker ju att arbetsliv sorientering såsom ämne i dag 
rymmer väldigt mycket och jag tycker att man som lärare har 
tämligen fria händer att komma åt det man tycker är viktigt 
även om man då naturligtvis måste hålla sig till grundplanen, 
Och som jag sa tidigare så är ju ämnet i sig själv så enormt 
att man hinner ju aldrig med det" (Ve, 7).

"I: Skulle du vilja ha ett annat innehåll i AO?

R: Nej, det tycker jag att vi bestämmer själva mycket vilken 
inriktning den ska ha,

I: Men utifrån som den är nu, skulle du vilja förändra den?

R: Ja, jag tror det. Jag är inte riktigt på det klara hur
jag känner det. Att man i så fall kanske har den i perioder 
och jobbar intensivt. Det kräver också planering med dom 
andra lärarna" (Vd, 9).

"R: Eventuellt att man skulle kunna tänka sig att just arbets
marknaden skulle få lite större del. Vi har ju i och för sig 
möjligheten. Jag kan ju ägna bara två timmar åt opinions
bildning om jag vill och sedan tar jag resten av terminen på 
arbetsmarknaden. Det är ingen människa som talar om för irrig 
hur mycket tid jag ska ägna åt det" (E, 6).

"R: Egentligen så har du alla möjligheter inom dom ramar som finns 
i dag att göra precis, vad du vill. Jag vet inte vad jag skulle 
vilja ändra på egentligen" (S, 24).

Här spelar således lärarens egna erfarenheter intressen, vana och 
värderingar en viktig roll.
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Att utifrån detta värdera eller kritisera det innehåll man själv, 
enligt egen utsago, har stor möjlighet att påverka och förändra, 
förefaller inte speciellt troligt. Någon värdering eller förslag 
till förändring av innehållet i undervisningen, utöver vad som 
redan nämnts i förändringar av läromedel, var också svårt att få 
fram.

Från de båda yrkesförberedande linjerna framfördes den synpunkten, 
att den frihet du upplever i dag är så stor att undervisningen om 
arbetslivet blir olika för olika klasser. Lärarna känner sig osäkra 
och eleverna får olika undervisning. Man efterlyser en hjälp och 
styrning från högre ort, m a o ett tydligare och precisare mål.

Undervj_smrig_ens form 

Teori-praktik-studiebesök

På de yrkesförberedande linjerna verkstad och vård är ämnet 
arbetslivsorientering ett entimmes ämne, dvs 40 min per vecka.

Inom verkstadsteknisk linje integreras vanligtvis ämnet med 
verkstadsteknik, produktionsteknik och får oftast en praktisk 
form i verkstaden, där man i övrigt arbetar de flesta av veckans 
timmar.

"R: Ja, när det gätler arbete ooh hälsa, jag vet inte om kapitlet 
heter så i dag men det gjorde det i varje fall i,tidigare 
böcker vi använder, alltså olycksfall srisker och yrkessjuk
domar och så det kommer ju upp titt som tätt i verkstan och 
även ergonomiska aspekter. Så att man står och arbetar och 
sitter på ett riktigt sätt det....

I: Så det tas alltså upp i verkstan?

R: Ja, det tas upp i verkstan" (Ve, 1).

"R: Ja, som lärare så försöker ju jag att väva ihop dom här två 
dar det bara går. Det är min målsättning därför att jag har 
lärt mig under åren att ju mer jag kan närma mig dom här två 
ju lättare går det att framställa åskådligt och ju lättare 
förstår dom. Så att integrationen mellan teori och praktik 
är en röd tråd som man försöker att hålla" (Ve, 7).
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Den kontakt med arbetslivet utanför verkstaden som förekommer, 
inskränker sig till ett par tre studiebesök per år, då man besöker 
några olika större eller mindre industrier på orten med anknytning 
till mekaniska verkstäder.

I övrigt besöks eleverna oftast i slutet av åk 1 eller åk 2 
(2 veckotimmar) av en facklig representant, oftast Metall, LO, 
och i ytterst sällsynta fall TCO och SIF, för information. Detta 
besök röner hos eleverna varierande uppskattning.

"T: I vilken utsträckning kommer det in människor från arbets
livet in i skolan?

R: Det är inte mycket. Strängt taget ingenting.

I: Facket?

R: Ja, dom brukar komma ett par timmar just den här terminen 
när dom slutar. Det brukar vara både från ÅLÖ och Volvo.
I år var vi bjudna till deras lokaler" (Ve, 5).

r,R: I veckan så var då facket hos oss och skulle informera inför 
klassen och det snällaste dom sa om facket det var att det 
där med facket det är ju bara skit. Vad ska vi gå till det 
för? Dit vill dom inte alls gå. Alltså om dom inte vet någon
ting om samhället då kan man fråga sig vem i sjutton har lärt 
dom att facket är bara skit, för det har dom ju ändå lärt sig 
någonstans. Alltså hur kan det komma sig att just ju sämre 
dom har lyckats i grundskolan desto mera avogt inställda är 
dom till facket. Och i det här fallet så tror jag väl att det 
är facket som ska vara deras räddning för eleverna i den här 
klassen i varje fall" (Ve, 1).

Eleverna kan även i mån av plats få ledigt för yrkesarbete i 
verkstad, 1-2 veckor i slutet av åk 2.

"T: Går dom ut utanför verkstaden?

R: Vi har ju egna verkstäder så vi har inte något praktikjobb 
ute. Den enda yrkesinriktade linjen som egentligen har det 
är bygg och målare. Dom har ju arbete ute. Däremot brukar 
vi försöka få ut dom några veckor sista terminen i åk 2. Det 
kan vara väldigt kämpigt att fä industrin att ta emot dom 
fast dom är dugliga" (Ve, 16).
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Utbildningen inom vårdlinjen går över fyra terminer. Inom dessa 
terminer är teoretisk och praktisk utbildning vanligtvis för
delad så att den huvudsakliga teoretiska undervisningen ligger 
i termin ett och tre, medan termin två och fyra till största delen 
består av praktik inom det område man avser utbilda sig.

,rR: Vi har koncentrerade teoriperioder och koncentrerade praktik
perioder. Då är eleverna ute från måndag till fredag. I åk 1 
har vi teori under hela den första terminen med inslag av 
fältstudier. Dom måste ju ha någon anknytning till vad det är 
dom ska gå ut till. Sedan har vi en koncentrerad period då 
att dom är ute ungefär halva terminen i praktik. Då är dom 
bara inne emellan dom byter praktikplacering.

I: Hur många terminer är utbildningen?

R: Fyra terminer på dom 2-åriga linjerna.

I: Hur ser det ut på den tredje och fjärde terminen då?

R: Dom läser en termin och sedan är dom ute så gott som hela 
den sista terminen. Det var det jag berättade om att det 
är då dom är inne 2-3 veckor" (Vd, 9).

Ämnet arbets!ivsorientering är förlagt till de teoretiska blocken. 
Undervisningen sker, som tidigare nämnts, vanligtvis teoretiskt i 
lärosalar, med läroböcker som grund, och handlar mest om vårdarbete. 
I viss utsträckning förekommer dock praktiska inslag av typ studie
besök, besök av representanter för arbetsliv och fack.

Studiebesöken görs i de flesta fall inom vårdsektorn, som t ex 
Landstingstvätten,Apoteksbolaget, socialbyrån, kriminalvården 
m m. Det förekommer även, om dock sparsamt, att man gör studie
besök inom andra områden än vård, som t ex Volvoverken, bank o dyl.

nR: Naturligtvis måste vi gå för att skilja på öppen och sluten 
vård så brukar vi göra besök med dom på sjukhusets mottagning 
och visa dom centralarkivet så att dom får en viss uppfatt
ning om hur stort sjukhuset är. Sedan får dom själva gå på 
rundvandring. Sedan går vi på en distrikt smottagning, mödra
vårdscentraler och vårdcentraler. Sedan försöker vi gå på 
Landstingets tvättinrättning. Ja, sedan försöker vi gå på 
olika studiebesök. När vi gjorde socialtjänstlagen så gjorde 
dom olika studiebesök. Sedan går dom på försäkringskassan 
och arbetsförmedlingen och sociala byrån. I avsnittet 
rehabiliterinq så har dom varit på skyddade verkstäder, dag- 
hem11 (Vd, 13).
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Studiebesöken har vanligtvis anknytning till flera ämnen, och 
berör således inte enbart arbetslivsorientering. Totalt under 
ett läsår kan eleverna göra 2-5 studiebesök gällande samtliga 
ämnen.

,rI: Hur pass många studiebesök blir det per år?

R: Jat det var en svår fråga, På dom här vårdbiträdes som jag 
har varit mest inblandad i nu på senaste så 2-3 + fält
studier, Mer blir det inte. Jag kan inte säga hur dom som har 
dom en hel termin vad gäller ao:n men i termin så hinner man 
åtminstone bara med ett" (Vd, 32).

De representanter som besöker skolan kommer i huvudsak från vården 
eller vårdfacket, SKAF, och dessa besök kan inträffa någon eller 
några gånger per år.

I enstaka fall.nämns besök av politiska föreningar.

"T; I vilken utsträckning så förekommer det att representanter 
för yrkeslivet kommer in i skolan?

R: Ja, jag går tillbaka till vårdbiträdes igen, vi brukar då
ibland be vårdbiträden i öppen vård att komma in. Försäkrings
kassan brukar vi plocka in ibland och från socialförvaltningen. 
Det blir väl ändå mest det här inom vård. Det är ju tids
faktorn som spelar in där naturligtvis,

I: Hur är det med fackrepresentanterna - kommer dom.in?

R: Det är SKAF då eftersom det är dom som är dom blivande" (Vd, 32).

Undervisningen på de båda teoretiska linjerna, ekonomisk och sam
hällsvetenskaplig linje, är som namnet lyder teoretisk, dvs man 
befinner sig i lärosalarna och lyssnar, läser, skriver, diskuterar, 
och detta gäller då även ämnet samhällskunskap. Under de tre år 
eleverna går denna utbildning finns endast en vecka praktik, en s k 
yrkesorienteringsvecka, vanligtvis i årskurs 2 eller årskurs 3, då 
eleverna besöker en arbetsplats, vald efter intresse och möjlig-

f

heter, där de kan få en liten inblick i vad arbetsliv kan innebära.
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nI: Vilka praktikinslag finns det nu t ex på ekonomisk lin fe?

R: Det enda praktikinslag som finns är YO-veckan som är i åk 2. 
Det är väl inte någonting, som jag vet9 står i läroplan utan 
det är väl skolans initiativ och krav från elevhåll. Jag tror 
att det var eleverna som krävde det från början. Jag tycker 
det är jättebra. Av många anledningar är det bra. Här på 
Östra så går halva klassen ut i taget. Dels får man vara ensam 
med halva klassen. Har man en 30-klass är det väldigt skönt 
att bara vara 15. Man får ett annat utbyte den veckan. Alla 
tyckte det var skönt och avstressande. Sedan all erfarenhet 
dom gör på den där veckan. Det varierar naturligtvis beroende 
på vilken arbetsplats dom har varit på. Dom flesta ordnar sina 
platser själva" (E, 6).

"I: Vilken form av praktikinslag förekommer?

R: Här är det YO-veckor. Dessutom kan man ju säga att när man 
går ut i ämnet samhällskunskap ibland och gör grupparbeten 
så och går på arbetsförmedlingar och besöker arbetarskydd 
eller ibland olika arbetsplatser är ju också någonting lik
nande även om det inte är lika omfattande som en YO-vecka 
är.

I: Hur pass mycket YO-veckor förekommer det för eleverna?

R: Dom här 3- och 4-åriga linjerna på Dragonskolan har väl, 
när det gäller S och även N har väl en vecka men ofta 
haP det också varit två veckor. En gång i åk 2 och en gång 
i åk 3 för S-linjen i alla fall. Sedan har man i trean som 
ett inslag i SYO-programmet sådana här dagar när man besöker 
dels universitetet och dels får besök av representanter för 
olika yrken här i skolan" (S, 3)..

I slutet av sista läsåret förekommer en s k yrkesorienteringsdag, 
då representanter för olika yrkesområden besöker skolan, berättar 
om sina yrken, samt besvarar frågor. Eleverna får här välja allt
efter intresse och vandra mellan olika stationer för information. 
Denna dag är ofta en av eleverna mycket uppskattad dag.

De studiebesök som görs riktar sig på dessa linjer ofta till myn
digheter av olika slag, arbetsmarknadsmyndigheter, arbetarskydd 
o dyl, men även till olika företag. Dessa studiebesök sker dels 
i storgrupp, klass, meh även i mindre grupper om 4-5 elever i 
samband med fördjupningsuppgifter, grupparbeten. Studiebesök kan 
bli aktuellt 2-3 gånger per elev per läsår.
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"I: Studiebesök?
R: Det gör man ju så ofta man kan.

I: Hur ofta kan det bli?

R: Det var meningen att vi skulle fara nu med alla E2:or men 
av ekonomiska skäl var vi tvungna att inställa det. Vi 
hade tänkt fara till ö-vik. Alla företag här i Umeå är 
väldigt hårt belastade. En par gånger per termin gruppvis 
eller i helklass är man på studiebesök.

I: Vart går ni då?

R: I samhällskunskap kan det vara så att om man har ett grupp
arbete och har valt arbetsmarknaden som området, så kan dom 
göra besök på arbetsförmedlingen. Vi har nu tittat på sociala 
sektorn, alla bidrag och sådana saker som familjer kan få.
Då var dom på en massa olika ställen. Försäkring skassan, social
kontoret och bostadsförmedlingar. Då tar dom ju sina initiativ 
själva och beställer tid själva. Företagsbesök gör vi ju någon 
gång då och då. I fjol var alla i åk 2 på ÅLÖ maskiner och 
SCA, PREFAB. Vi delade upp dom. Det var en helgdag" (E, 6).

"I: Sedan gör ni studiebesök kanske.
R: Ja, inte gemensamma. Fom får göra i mindre grupper. Så har 

det blivit för mig. En del ordnar sådana här större balunser 
men jag tycker dom får ta i smågrupper. Ta olika branscher.
Den som sysslar med bilindustrin fick besöka Volvo Umeverken 
och Saab.

I: Hur pass många gånger per år blir det att en elev får komma 
ut på studiebesök?

R: Två-tre gånger" (S, 24).

Beträffande besök utifrån arbetslivet, skiljer sig ekonomisk och 
samhällsvetenskaplig linje åt. På ekonomisk linje händer det mer 
sällan att skolan får besök från arbetslivet.

De tillfällen som nämns är när skolinformatörer från olika fack
föreningar besöker skolan. Man märker en viss tveksamhet till 
dessa besök, eftersom de dels inte är så "bra" ibland, dels 
kostar de pengar, vilka tas från läromedel skontot. Man trycker 
här på rättvisekravet att om LO får besöka en klass, måste även 
SAF och TCO få komma till tals, och då väljer man ofta att själv 
ta hand om informationen ifråga.
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nI: I vilken utsträckning förekommer det att arbetslivet kommer 
till skolan?

R: Det förekommer. Ibland kan det vara lämpligt om det inte är 
själva företaget man vill se, alltså byggnaden och själva 
verkstaden och att det bullrar och är smutsigt och kallt. 
Speciellt i företagsekonomi om man vill ha någon som berättar 
om deras marknad så kan det vara lämpligt att den personen 
kommer hit. Sedan har ju LO t ex sina skolinformatörer. Men 
tyvärr så tar dom ju betalt. Det gör ju att av ekonomiska skäl 
så kan man ju inte bara bjuda in folk. Det är ju den hållhaken 
man har. Det går ju på ämnesanslag och vi har ju inte hur mycket 
pengar som helst. Det som vi tycker då, som LO kanske informerar 
om avtalsrörelsen och sånt det klarar vi ganska bra själva. Men 
visst är det trevligt om man hade råd att bjuda in. Jag tror 
att dom tycker att vi utnyttjar dom för lite.

I: Hur pass mycket utnyttjar ni dom?

R: Jag har aldrig utnyttjat dom faktiskt.

I: Det är skolinformatörerna?

R: Ja.

I: Vad kostar dom?

R: Jag vet inte. Men dom kostar väl säkert en 150 kr per lektion. 
Tänk om vi skulle ta det då i alla klasser. Det är mycket 
pengar. Men det vore önskvärt. Det vore önskvärt om man även 
kunde bjuda in även från SAF-håll" (E, 8).

På samhällsvetenskaplig linje besöks skolan varje år av represen
tanter för SAF, TCO och LO för information. Här förekommer även 
besök av riksdagsmän och politiska ungdomsförbund.

nR: Sedan har vi material i form av personer. SAF- och LO-represen- 
tanter har vi haft här och till och med iriksdagsmän och riks- 
dagskvinnor.

I: Hur pass ofta kommer dom?

R: I vår har vi haft tur. Vi har haft två riksdagsmän hittills.
Tre styckna till och med. Det är två socialdemokrater och en 
centerpartist. Vi hoppas ju att vi ska få hit även folk
partister och kommunister. Men det är inte så lätt. Vi har 
åtminstone fått blockens syn på löntagarfonder11 (S, 24).
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Värdering_och_ förslag till förändring av form

Vad anser man om undervisningens form? Borde den förändras vad 
beträffar tid, förhållandet teori/praktik, studiebesök?

Generellt sett anser man att alla elever oberoende linje skulle 
fara väl av en större erfarenhet av arbetslivet. Man menar att 
praktikens viktigaste funktioner är, att dels fungera som studie- 
och yrkesorientering före och mellan utbildningar, dels att förankra 
de teoretiska studierna i verkligheten.

"R: Jag tror att alla ungdomar mår bra av att få arbeta lite 
praktiskt och få känna gust den där primitiva tillfreds
ställelsen att man känner när man har gjort ett praktiskt 
arbete för det där arbetet håller man ju i handen och ser 
det på ett helt annat sätt än vad man gör med ett mera 
teoretiskt arbete. Resultatet där kanske kommer flera månader 
fram i tiden, men gör jag ett praktiskt arbete så när jag har 
gjort det arbetet då håller jag det ofta i handen och känner 
på det" (Ve, 1).

"R: Jag tror att alla behöver praktik. Som jag ser det så tycker 
jag att alla har nytta av att först ha praktiken när man 
sätter sig på skolbänken och ska läsa till ett yrke. Om man 
har det som tumregel så kan man aldrig ta fel. I stället så 
tror jag att man kan hjälpa en del osäkra då att upptäcka 
att det är nog inte så bra. Redan på ett tidigt stadium så 
blir man medveten om vad man korrmer att få jobbigt med i 
skolan" (Vd, 23).

"R: Det vore ju bra om man kunde koppla det mer till praktik.
Då tänker jag på dom ekonomiska ämnena. Det är hemskt 
tacksamt. Men även i samhällskunskap kan man utnyttja dom 
möjligheter som finns. Jag tror att det skulle underlätta 
för oss som lärare" (E, 11).

"I: Är det ingenting som du tycker att du skulle vilja ändra 
på? Du säger att det finns möjligheter. Utnyttjar man möj
ligheterna?

R: Jag gör det.

I: Ingenting när det 1 gäller t ex förhållandet teori-praktik?

R: Där skulle man kunna tänka sig då. Kanske enda positiva 
biten i den här gymnasieutredningen. Mitt tips är ändå 
att det kommer aldrig att förverkligas. Den är redan mogen 
för papperskorgen av andra anledningar än just det här.
Där skulle det möjligtvis kunna vara. Där har vi ju varvad 
praktik och teori.
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I: Varför skutte det vara bra?

R: Då finns det möjlighet att anknyta kunskapen titt någonting 
konkret.

I: Det brister i dag tycker du?

R: Ja, ibtand gör det det. Ska man diskutera arbetsmiljö och 
har ingen erfarenhet av det då får man fantisera. Nog tror 
jag på människans förmåga att kunna förestätta sia saker 
men det finns ju en begränsning där också" (S, 28).

De yrkesförberedande linjerna, som redan har praktik inlagd i 
sina utbildningar, anser att förhållandet teori/praktik tids
mässigt är ganska väl avvägt. På verkstadsteknisk linje menar 
en del att den verkstadspraktik eleverna får där inte är verk- 
1ighetsanpassad. Eleverna får aldrig möta tidspressen och 
prestationskraven som gäller i arbetslivet. Man menar att det 
skulle vara en fördel om eleverna under skolans "paraply" skulle 
få möjlighet att komma ut i arbetslivet och känna på "hetluften", 
endera i form av insprängda verkstadspraktikperioder, eller som 
flera föreslår, ett tredje skolår, praktikår.

nR: Ja, om man ser titt dom här yrkesinriktade så har ju jag en 
önskan och det är ju att det vore ett tredje år som vore praktik
år men under skotans försorg så att säga så att det fanns en 
täroptan. Atttså en styrning från skotans sida att man hade möj- 
tighet att få vara ute och känna på hetluften men under skotans 
parapty på något sätt. Och då fick man ju samtidigt lite kun
skaper om allting runt omkring för det kunde ju vara styrt på 
det sättet" (Ve, 30).

Även på vårdlinjen anses praktiken viktig och självklar i vård
utbildningen. Praktiken som nu endast ska ligga inom vården 
ifrågasätts dock av några. Man anser att det är viktigt även 
för vårdpersonal att känna till olika arbetsmiljöer, för att 
därmed lättare förstå människor och orsaker till olika skador 
som uppkommer.
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nR: Jag skulle vilja att dom visste om andra arbeten än sjuk
vårdsarbetet. Att dom kunde sätta sig in i dom här 
patienterna som dom ska vårda, föreställa sig deras arbets
situationer, Om dom har en patient som kommer från en 
arbetsplats och har ont i ryggen t ex att dom då kan före
ställa sig vilket arbete den människan har. Att dom har fått 
kunskaper om arbetslivet i övrigt och inte bara sjukvården. 
Dom ska kunna arbetsmarknadens parter hur ointressant det 
än verkar. Det angår ju alla. Dom ska också kunna det här 
med löner för att kunna följa med i debatterna och kunna ta 
ställning själv. Det tycker jag är viktiga saker. Men det 
absolut viktigaste när dom jobbar inom sjukvården är att 
dom vet från vilka miljöer deras patienter kommer,

I: Varför tycker du det är så viktigt?

R; Dom kan aldrig se helhetsbilden av en människa om dom 
inte vet vilket arbete den människan arbetar med. Man 
kan inte få helhetsintrycket om man vårdar bara det som 
diagnosen ger om man inte vet bakgrunden. Det tycker 
jag är viktigt" (Vd, 18).

Både vård- och verkstadsteknisk linje menar att arbetslivs- 
orientering på 40 min/vecka är en ganska hopplös situation.
Man hinner så lite, i synnerhet som en del timmar försvinner 
pga idrottsdagar, studiedagar, allmän information m m. Med 
fler timmar i arbetslivsorientering skulle man få större möj
lighet att förändra såväl innehåll som form. Man skulle kunna 
gå djupare in i frågeställningarna, och dessutom hinna ut på 
studiebesök genom att lägga längre arbetspass. Man föreslår 
även periodläsning i ämnet.

"R: Det finns en knut i det här och det är att man styr det som 
man gör. Man säger att man ska ha en timme i veckan och att 
vi ska läsa, vi ska göra det här. Det här är ett mäktigt 
ämne egentligen. Det omspänner alltifrån samhällsekonomi och 
långt ut till andra kanten. Det är en omänsklig uppgift som 
man lägger på en arbetsliv sorientering slärare att klara av 
alla dom här bitarna på ett vettigt sätt på den tidsmarginalen.

I: Tycker du det skulle krympas ner eller skulle tiden utökas?

R: Jag tror att man skulle få integrera det mer i andra ämnen. 
Eller också skulle man se över hela biten och koncentrera 
det. Kortare och enklare på något vis och eventuellt att 
man ökar ut tiden" (Ve, 16).
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På de teoretiska linjerna framförs önskemål om möjligheter till 
fler studiebesök för eleverna. Bl a framförs ett förslag om fasta 
kontaktpersoner på olika företag, myndigheter, för att underlätta 
anordnandet av studiebesök och intervjuer på arbetsplatser.

"I; Om du finge förändra den här undervisningen om arbetsmarknaden 
till innehåll, form, hur skulle du i så fall vilja göra det?

i?: da, det blir faktiskt en ännu svårare fråga. Nej, men den bit 
som väl i och för sig saknas, tror jag, och det kanske ligger 
i hela den här bilden, det är att man på ett enklare sätt 
skulle kunna komma ut och diskutera praktiska saker. Att det 
liksom skulle finnas på något sätt lite specialutbildade 
människor i olika företag som kanske vet, ja, någon slags 
intervjubesöksspecialister. Och att dom här då relativt ofta 
kunde ta emot en 6-7 stycken och kanske ägna en timme åt dom 
och vara beredda att beröra några centrala grejer som rör dom 
själva och arbetsplatsen" (E, 29).

Flera lärare är dock kritiska till studiebesök i storgrupp, klass. 
Man ifrågasätter hur många elever som egentligen får ut något av 
ett sådant studiebesök, och i så fall vad?

En i stort sett enig lärarkår efterlyser praktik för eleverna på 
de teoretiska linjerna. Man menar att arbetslivs- och arbetsmark- 
nadsundervisningen i dag är för teoretisk och borde förankras 
praktiskt i verkligheten. Att under tre års gymnasiestudier endast 
möta arbetslivet under en vecka, arbetslivsorienteringsveckan, är 
alldeles för lite för eleverna.

Man ställer sig dock lite undrande inför hur man rent konkret ska 
kunna lösa problematiken med en utökad praktik. Vad skall i så 
fall plockas bort i undervisningen? Kommer arbetslivet att kunna 
ta emot alla elever? Någon menar att "allt beror på vilka vinster 
man vill ha".

Begränsande faktorer

Avslutningsvis kan noteras att de förslag till förändringar som 
framförs, till största delen rör undervisningens organisatoriska 
form, dvs den yttre ramen kring undervisningen. Några gemensamma 
förslag till förändringar beträffande innehåll var svåra att upp
täcka.
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I samband med frågor om förändring av undervisningen, framförs från 

många lärare påpekanden om vissa begränsningar, ramar, som beskär 
deras möjligheter till förändring. Dessa begränsande ramfaktorer 

som nämns, är till stor del desamma för samtliga linjer:

- tiden; endast 40 min lektioner, hinner inte ut på studiebesök, 
hinner bara börja så ska man sluta.

- schemat; om ämnet (sk) ligger i slutet på dagen kan man göra 

studiebesök, ej annars, studiedagar, idrottsdagar gör att 
många arbetslivsorienteringstimmar faller bort.

- kursplanen; alltför många moment på en begränsad tid.

- klassen; elevernas motstånd till att läsa böcker (ve) 
elevernas olika abstraktionsförmåga, klassens sammansättning, 
avgör vad man tar upp.

- läraren; egna erfarenheter, intresse, tid, ork, m m påverkar 
hur undervisningen blir.

- läromedlet; ligger till grund i varierande grad.

- betygskravet; (på de teoretiska linjerna) styr användningsgraden 

av läromedel, som i sin tur styr undervisningen.

- ekonomin; skolinformatörer kostar
andra arbetslivsrepresentanter kostar 
studiebesök kostar 
nya läromedel kostar.

Mot denna bakgrund är det förståeligt att lärarna uppfattar dessa 
begränsande ramfaktorer så styrande, att frågan om förändring av 
undervisningen, blir e,n fråga om förändring av undervisningens
ramar.
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Individuell utvärdering av undervisningen

Eleverna betygsätts inte i ämnet arbets!ivsorientering utan får 
endast intyget om de deltagit eller inte deltagit i undervis
ningen. Detta har fört med sig att prov praktiskt taget inte alls 
förekommer i ämnet, varken på verkstadsteknisk linje eller vård
linjen. Däremot förekommer ibland redovisningar på vårdlinjen, 
men sällan på verkstadsteknisk linje.

"I: Hur utvärderar ni undervisningen i arbetslivsfrågor, prov 
eller redovisning?

R: Nej, Dom har inte betyg i arbetslivsorientering. Dom har bara 
deltagande, Arbetslivsorientering är egentligen allt vi gör 
på verkstaden om dagarna. Det är ju diskussion om mest vad 
man gör. Vi har ju bara en timme i veckan som är schemalagd 
så man hinner inte så mycket. Jag är av den uppfattningen att 
det går bort för mycket tid om man skulle göra skrivningar och 
prov. Sedan ska dom där gås igenom. Jag tycker det är nästan 
fel när man inte ska göra betyg i detn (Ve, 5).

"J; Hur utvärderar ni undervisningen i arbet slivs frågor? Kr det 
prov eller är det redovisning?

R: Det är inga prov. Redovisning har vi. Vi diskuterar alltid 
det där med att AO står för deltagit och vad deltagit inne
bär. Att det är närvaro och engagemang. Att man kan som 
lärare om man vill ha skrivning.

I: Men det är inte det vanliga?

R: Nej" (Vd, 9).

På de båda teoretiska linjerna ges betyg i ämnet samhällskunskap.
De allra flesta lärare ger också prov på arbetsområdet arbets
livs- och arbetsmarknadsfrågor, och då vanligtvis på arbetsmark
nadens parter och avtalsrörelsen. Enstaka lärare på samhällsveten
skaplig linje menar dock att området handlar mycket om personliga 
värderingar och är därför svårt att ge prov på.

I samband med fördjupningsuppgifter och ibland efter yrkesorien- 
teringsveckor förekommer redovisningar, enskilda eller i grupp.
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"I: Hur utvärderar ni den här undervisningen i arbetslivsfrågor? 
Kr det prov eller är det redovisningar?

R: Om man tar avtalsrörelsen så brukar jag alltid ha ett prov 
på det för det är ju faktiskt så att har man inte förhör eller 
prov så läser dom ju inte. Det tycker jag är en så pass 
grundläggande sak så det vill jag att alla ska kunna. Det är 
inte för bety g sättningen» I och för sig är det vät för det 
också. Men jag tycker det är så elementärt att det ska alla 
kunna. Internationell syn på facket och sånt där kan man ha 
kanske lite mer muntligt" (E, 6).

"R: Ja, vi har prov, vi har förhör. Muntliga förhör, skriftliga 
förhör. Ibland är det bara muntligt förhör men oftast kan 
det bli ett skriftligt förhör. Jag gör ofta egen lärobok. Jag 
plockar ut kanske delar av det här och sedan så har jag då 
artiklar med aktuell statistik över arbetslöshet och syssel
sättning och allt sånt därn (S, 4).

Undervisningsämnenas status

Ämnet arbetslivsorientering betraktas både på verktadsteknisk linje 
och vårdlinjen som ett svårt och "jobbigt" ämne, ett "slabbämne" 
där allting hamnar. Flera lärare på vårdlinjen menar att man aldrig 
fått någon utbildning i hur man undervisar i detta ämne, en brist. 
Det faktum att det är ett "entimmesämne" 40 min per vecka, innebär 
svårigheter. Ofta blir det även placerat på lärare som inte har 
full tjänst. Allt detta gör att ämnet får låg status både för 
elever och lärare, menar man. På verkstadsteknisk linje försämras 
dessutom ämnets status av att det betraktas som ett teoretiskt 
ämne, något som dessa elever betraktar som negativt. Man tror även 
att det faktum att ämnet saknar betyg, drar ner dess status, dvs 
det är inte något viktigt ämne. Ett par lärare på vård menar dock 
att ämnet är viktigt, trots att eleverna inte tycker det.



72

trI: Vilken status har arbetsliv sorientering en i skolan?

R: Jas det är väl så att det är ett ämne som kräver hemskt mycket 
arbete och hemskt mycket förberedelser och så får man då 40 min 
varje vecka som det ska göras undan på. All den förberedelse man 
har gjort den ska göras undan på 40 min. Och dom flesta lärarna 
tycker att det blir så mycket väsen och så litet ull. Det är så 
kort tid man har på sig. " (Ve, 1).

nI: Vilken status har den bland er lärare?

R: Det har väl inte varit det högsta inte. Det där kan vara 
lite olika. Jag har en känsla av att det fuskas i det ämnet. 
Det är därför jag har gett mig den på att jag ska köra 
igenom den här. Då vet jag att jag har gjort lite grand i
alla fall. Om alla gör det vet jag inte.

I: Vad kommer det sig att det här ämnet har lägre status?

R: Alla har tyckt att det har varit svårt att undervisa" (Ve, 5).

,fI: Vilken status har undervisningen i arbetslivs orientering 
för eleverna?

R: Liten. Det är väl det man upplever ibland så fruktansvärt 
hopplöst.

I: Vilken status har det här ämnet bland övriga lärare?

R: Det är både och där också. Ibland tycker dom att dom kan 
lägga andra saker på just AO-timmama för det är inte så 
viktigt, vilket jag protesterar mot. Man diskuterar, är 
detta verkligen AO för eleverna?" (Vd, 9).

På de teoretiska linjerna betraktas arbetslivs- och arbetsmarknads
frågor som en viktig del i samhällskunskapen, anses av lärarna som 
tacksamt att undervisa i, samt uppges ha hög status både för 
lärare och elever. Många elever, menar man, upplever,området som 
viktigt och intressant. Flera lärare anser området av sådan vikt 
att tiden upplevs knapp. Några lärare på samhällsvetenskaplig 
linje upplever dock området svårt och jobbigt dels pga svårig
heten att rent konkret anknyta området till verkligheten, dels 
därför att de upplever skolans värld isolerad från arbetslivet 
i övrigt, och att de därför kan för lite.
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Ekonomisk linje:

"I: Vilken status har arbetslivs frågorna för eleverna?

R: Dom ty eker att det... Det är nog ganska hög status på det 
tror jag. Jag fick den känslan när jag hade det sist förra 
aret att det området tyckte dom var bra. Ändå har man väl 
rätt mycket traditionell undervisning. Speciellt den här 
biten som jag pratar om som kan vara lite tråkig och man går 
igenom hur det hela fungerar. Men jag tror att dom känner 
att det är någonting som man bara måste kunna.

I: Vilken status har det här området för er lärare?

R: Det är ett mycket tacksamt område tycker jag. Det har också 
hög status. Jag känner det. Vi har så enormt stora områden 
att beta av så jag tycker att arbetsmarknaden skulle jag med 
nöje hålla en hel terminn (E, 6).

Samhällsvetenskaplig linje:

"I: Vilken status har arbetslivsfrågor?

R: Det har ganska hög status.- I början av läsåret bimkar man 
testa vad man är intresserad av och arbetsmarknaden kommer 
då ganska högt. Även om det är ändå största motivationen 
för det i slutet av gymnasietiden när man är väldigt 
motiverad och känner att nu ska man strax ut.

I: Hur är den bland lärarna statusen för dom här frågorna?

R: Jo, nog tror jag allmänt att man tycker det är väldigt viktigt. 
Problemet är väl kanske ibland att få det här anknytet till 
verkligheten och undvika att det blir för teoretiskt. Det är 
ju naturligtvis ett problem. Det kan vara svårt att komma ifrån 
skolan. Man har en timme här och en timme där. Studiebesök tar 
ju längre tid. Det påverkar andra ämnen. I kollisioner kan ju 
andra uppleva att det är negativt även om man kan tycka att 
syftet är positivt" (S, 3).
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Elevernas kunskaper om arbetslivet efter grundskolan

Den allmänna uppfattningen bland lärarna på samtliga linjer är, 
att när eleverna kommer från grundskolan är deras kunskaper om 
arbetslivet mycket små. De vet i stort sett ingenting. De till
fällen eleverna haft kontakt med arbetslivet inskränker sig 
för de allra flesta till pryoveckorna på högstadiet, samt ibland 
besök på sina föräldrars arbeten. Dessa kontakter har ibland lett 
till både sneda och negativa bilder av arbetslivet. Rent allmänt 
är deras bild av arbetslivet diffus. På de yrkesinriktade linjerna 
menar man att elever som börjar dessa utbildningar ofta fått otill
räcklig information från SYO-funktionärerna om vad arbeten inom 
vård respektive verkstad innebär.

Verkstadslinje:

"I: Vilken bild av arbetslivet uppfattar du att eleverna har när 
dom kommer från grundskolan?

R: Ja, hemskt många elever har ingen uppfattning alls" (Ve, 1).

nR: Den är väldigt svag. Dom vet hemskt lite om det. Ooh i vissa 
fall kan man ju se att det är hemskt snett, snedvridet.
Det där kan ju bero på mycket men man har väl ofta den där 
klyschan att föräldrarna kommer hem och rasar ner i stolen 
och säger att vad du gör så bli då inte det här. Och det är 
ju den negativa bilden av det man möter här i salen" (Ve, 7).

Vårdlinje:

ffI; Vilken bild av arbetslivet upplever du att eleverna har när 
dom kommer från grundskolan?

R: Jag upplever väldigt många gånger att dom vet inte vad dom 
har gett sig in i. Det brukar vi diskutera, deras yrkesval. 
Vad det beror på. Dom tror att barn är jättegulliga. En 
romantisk flickdröm som man inte... Jag tror att det är för 
att dom tycker barn är qulliga. Dom vet inte vad det innebär,r (Vd, 9). '
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"R: Väldigt lite. Jag tycker det. Jag tycker inte att dom... Det 
öar klart att vissa... Man kan inte dra alla över en kam. Om 
man tänker sig dom elever som har följt med sina föräldrar 
på deras arbete dom vet ganska mycket. Men dom som inte har 
gjort, inte har möjlighet att göra det dom vet inte så mycket 
om arbetslivet" (Vd, 14).

Ekonomisk linje:

"X: Elever som kommer till er kommer direkt från grundskolan, 
vilken bild av arbetslivet har dom när dom kommer till er?

R: Ingen alls'f (E, 15).

Samhällsvetenskaplig linje:

"X; Vilken bild av arbetslivet uppfattar du att eleverna har 
när dom kommer från grundskolan?

R: Den uppfattning jag har är att dom kan väldigt lite> oerhört 
lite när dom kommer till gymnasiet om dom här olika frågorna.
Dom har ju ingen erfarenhet av arbetslivet. Det måste vara någon 
bild som föräldrarna har förmedlat till dom. Jag tror att dom 
har en väldigt diffus bild och kan nog inte sätta sig in i detn
(S, 10).

I vilken utsträckning har eleverna feriearbetet innan de kommer 
till gymnasiet?

Lärarnas uppfattning om detta skiljer sig åt mellan olika linjer.

På verkstadsteknisk linje har de flesta den uppfattningen att det 
endast är enstaka elever som lyckats skaffa sig feriearbete före 
gymnasiet.
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nI: Har du någon uppfattning om dom har feriejobbat dom här 
ungdomarna?

R: En del har väl eller numera är det faktiskt så att det är bara 
enstaka elever som har varit ute ooh feriearbetat t ex under 
grundskolan. Som det var förr för en tio år sedan så var det 
Väl 50 eller 75% av eleverna som hade varit ute ooh feriearbetat 
med ett eller annat ooh för 20 år sedan så var det väl 100%,
Alla hade varit ute ooh arbetat under ferierna, men i dag så 
i de. klasser vi har nu så är det nog inte någon elev som har varit 
ute och feriearbetat under grundskoletiden.

I: Hur uppfattar du...

R: Ja, jag uppfattar det som en brist för dom behöver inte vara ute 
mer än några veckor så får dom, dom kan få en ganska god inblick 
av hur, ja, vilka krav som ställs på människorna i arbetslivet.
Men det är hemskt många elever nu som kommer och, ja, dom tror 
att det går till ungefär som i en amerikansk film att det bara 
rasslar till och så kommer det en bil rullande ut qenom en port" 
(Ve, 1).

På de övriga linjerna, vård-, ekonomisk- och samhällsvetenskaplig 
linje, tror man att de flesta elever, mer än hälften av dem, prövat 
på feriearbete före gymnasiet.

"I: Har dom feriearbetat innan dom kommer hit?

R: Ja, en del har gjort det men inte alla. Många har gjort det. 
Kanske dom flesta har gjort det" (Vd, 9).

"I: Här dom kom från grundskolan, hade dom feriearbetat innan 
dom kom till ekonomisk linje?

R: Det vet jag inte. Men det hade dom förmodligen gjort.

I: Under gymnasietiden då?

R: Då jobbar nästan alla kan jag påstå, som jag ser'det. Jag 
träffar väldigt många på fritiden på olika ställen. Som 
klassföreståndare så beviljar men ledighet för såna här 
arbetstillfällen i samband med lov och sånt här. Det är nog 
väldigt vanligt förekommande" (E, 2).
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,rI: Har dom egna erfarenheter av feriearbete?

R: Jo, det har dom mer och mer medan dom går på gymnasiet.

I: Dom som kommer från grundskolan?

R: Ja, en del har ju det.

I: Har dom några egna erfarenheter av feriearbete?

R: Det vet jag inte. Det är väl en del som har det. Dom flesta 
har väl jobbat någon gång en del av någon ferie. Det för
modar jag. Alltså innan dom börjar gymnasiet" (S, 4).

Många av eleverna på dessa linjer fortsätter med arbete på kvällar 
och helger parallellt med studierna, vilket, enligt lärarna, på
verkar deras studier menligt, varför eleverna inte gärna delger 
lärarna detta. Detta faktum bidrar till svårigheten att anknyta 
undervisningen om arbetslivet till elevernas erfarenheter.

nI: Har dom egna erfarenheter av feriearbete?

R: Några. Sedan får man väl säga att väldigt många skaffar sig 
dom erfarenheterna under studiernas sång. Dom behöver 
pengar och dom jobbar på kvällar och dom kan jobba helger.
Det kommer fram emellanåt när man pratar med dom. Ibland kan 
det vara att man märker att någon elev sackar efter. När man 
frågar vad det beror på så kommer det fram" (Vd, 14).

"I: År det vanligt då att eleverna jobbar under gymnasietiden?

R: Det är vanligare och vanligare, ja. Dom talar dock inte alltid 
om det. Dom tror att det har en ogynnsam effekt på deras betyg 
och deras rykte på skolan bland lärare och det gör att dom 
många gånger jobbar och håller tyst" (E, 2).

Elevernas kunskaper om arbetslivet efter gymnasiet

På verkstadsteknisk linje anser man att man gett eleverna en viss 
kunskap om olika moment i verkstadsarbete. Vad undervisningen 
däremot inte gett är kunskap om hur det verkligen är att jobba. 
Man menar att det första året ute i arbetslivet på egen hand blir 
en chock för många elever. De är inte vana vid 40 timmars arbets
vecka, de klarar inte av arbetstakten, produktionstakten. Men 
menar att skolan är en konstgjord värld som inte klarar anpass
ningen av eleverna till arbetsplatsen.
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"J: Hur är det när dom lämnar gymnasieskolan då, vilken bild har 
dom då med sig, tror du?

H: Jat vi vet ju om att dom här unga människomas svåraste år det 
blir när dom går ifrån skolan ut i arbetslivet och första året 
dom arbetar. För vi vet att hemskt många elever tycker att det 
är hemskt jobbigt. Bara en sådan sak som att jobba 40 timmar i 
veckan. Dom arbetar ju mycket mindre i skolan och börjar mycket 
senare än vad dom gör ute i näringslivet.

I: Blir det mer problem än bara det när dom kommer ut?

R: Nej, sedan är det så att hur man än arbetar på en skola så 
blir det väl lite grand av drivhus så att när eleverna kommer 
ut och ska börja stå i produktionen så kan dom inte producera 
tillräckligt myeketn (Ve, 1).

På vårdlinjen menar man att eleverna som lämnar vårdlinjen ganska 
väl känner till vården, det arbete de utbildar sig till. Vad som 
däremot är en brist, menar några är att det arbetsliv de känner 
till är detta, och inget annat arbetsliv.

Det faktum att arbetsmarknaden förändrats så att eleverna inte 
längre är garanterade arbete efter studierna, har gjort att deras 
syn på arbetslivet mer präglas av problemen på arbetsmarknaden än 
problemen i arbetslivet.

"I: Vad har dom för bild av arbetslivet när dom lämnar gymnasiet?
R: Jag tror att dom har en rätt konkret bild av vad dom ska ut 

till eftersom dom har varit ute så pass mycket. Ansvaret 
under praktiktiden skärps ju hela tiden. Dom ska gå in som 
en fullgod arbetskraft när dom är färdiga,r (Vd, 9).

"I; Vilken bild uppfattar du att eleverna har när dom lämnar 
gymnasiet?

R: Jag tycker dom är rätt så desillusionerade. Dom tycker det 
är skönt att dom kan fortsätta att läsa men dom har ingen
ting emot att arbeta med annat än vården också om det finns 
möjlighet. Speciellt det här året tycker jag att dom har lite 
mörk syn på framtiden. Dom har nog inte valt varken politisk 
linje eller... Dom tycker att väldigt mycket är snett men 
dom vet inte hur dom kan påverka" (Vd, 13).
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På de båda teoretiska linjerna menar man att den bild eleverna hade 
av arbetslivet när de började gymnasiet nog tyvärr inte förändrats 
nämnvärt under gymnasietiden. En eventuell förändring av deras upp
fattning om arbetslivet har troligtvis inte orsakats av skolan i 
nämnvärd grad. Eget arbete vid sidan av studierna, plus mognads
processen, antas vara de största förändringsorsakerna.

Något som de allra flesta av eleverna dock har fått klart för sig 
är svårigheterna på arbetsmarknaden i dag, att konkurrensen är 
hård.

"I: När dom har gått igenom gymnasiet vad har dom för bild av 
arbetslivet när dom lämnar gymnasiet?

R: I stort sett tror jag inte dom har bättre bild. Kanske dom 
är lite mer insatta. Dom kanske har jobbat lite mera på 
somrarna" (E, 6).

"R: Ja, vissa kan fortfarande ha en ganska konstig bild. Det tror 
ju jag beror på att det som egentligen formar dom är ju inte 
skolan överhuvudtaget vilken fråga det än är utan det är ju 
kompisar och föräldrar och andra grupper och dom attityderna 
som finns där. Just nu så tror jag att i och med att arbets
situationen på arbetsmarknaden är som den är så finns det en 
grupp elever, jag vet inte hur stor den är, men dom skjuter 
det här med arbetsmarknaden ifrån sig. Jag tror att många upp
lever det som någonting obehagligt" (E, 2).

"I: Vilken bild av arbetslivet tror du att eleverna har när dom 
lämnar gymnasiet?

R: Dom vet nog inte mycket mera om arbetslivet då än när dom 
började'1 (S, 4).

"I: När dom lämnar gymnasiet, vad har dom fått för bild av 
arbetslivet då?

R: När jag pratar om dom av slutning sklass er jag har så är det 
allt överskuggande för dom just det här att överhuvudtaget 
få ett jobb. Pratar man om arbetsmarknaden i en avslutnings- 
klass så pratar man om ungdomsarbetslöshet och man tycker det 
är för jäkligt att det görs för lite" (S, 10).
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Lärarnas önskade utfall av undervisning om arbetslivet

Vilka är de viktigaste kunskaperna eleverna bör ha med sig ut i 
arbets!i vet?

Lärarna besvarade denna fråga olika utförligt. Samtliga lärare an
gav dock flera exempel på viktiga kunskaper som eleverna borde ha 
med sig. Här följer en förteckning över lärarnas svar fördelade på 
linjer. Med kryss(x) avses åsikt som omfattas av minst 2 lärare på 
respektive linje.

Lärarnas svar kan grupperas på följande sätt:

Yrkes- och arbetsplatskrav

- passa tider
- arbetsmoral, ansvar
- producera, prestationsförmåga
- arbetsmiljö, arbetarskydd
- fackets roll
Personliga färdigheter

- verbal förmåga, våga yttra sig
- vara social, samarbetsförmåga
- vara aktiva, engagera sig, kämpa
- våga ta reda på, hitta kanaler
- våga ställa krav
- ha flexibilitet
- mindre respekt för överheten
- bilda sig egna uppfattningar
Arbetsmarknad:

Ve

x
x
X
X
X

X
X

- allmänt om flera arbetsplatser
- insikt om utbudet, branscher
- insikt om en föränderlig arbetsmarknad
- fackets roll i samhället
- en allm. uppfattn. om arb.markn. och 

vilka intressen som styr
Samhälle:

Vå E S

x x
X X
X X
X 
X

X X
X X

X 
X

X
X

X
X X
X X
X X

X

- förstå sammanhang, hur beslut fattas
- !vetä vilka villkor som gäller
- hur.vårt samhälleliga system fungerar x x
- samhällets ekonomiska system x x
- att samhället förändras x



Vad denna översikt 
inriktade linjerna 
platserna ställer, 
jerna.

framför allt visar på är att lärare på de yrkes 
i stort sett endast tar upp de krav, som arbets 
medan det motsatta gäller för de teoretiska lin

Den effekt av undervisningen, de kunskaper lärarna på versktads- 
teknisk linje vill att eleverna ska ha med sig, handlar i stort 
sett enbart om de skyldigheter de har att rätta sig efter som 
arbetstagare, dvs de krav som en arbetsgivare kommer att ställa 
på dem på en arbetsplats.

UI: Vilka är dom viktigaste kunskaperna du skulle vilja att 
eleverna hade med sig när dom lämnar gymnasiet?

R: Det är klart att vi försöker att få dom så duktiga som 
möjligt som yrkesmän. Sedan måste vi försöka att få dom 
att lära sig passa tider. Det är nästan A och O. Det kör 
vi väldigt hårt med. Vi vill ju att dom ska klara sig med 
dom jobb dom får så gott det går. Tidspassning och närvaro 
överhuvudtaget är också väldigt viktigt. Det försöker vi 
tala om för dom att det går inte många gånger att komma 
för sent. Då är dom snart borta om dom ska komma ut.

I: Varför är det där så viktigt?

R: Det är väldigt viktigt om man hamnar i en maskin som 
kostar en 200 000 och så kommer dom inte på morgonen. 
Maskinen står tom och producerar ingenting. Det blir 
väldiga förluster. Det går inte några många gånger att 
ha det så för en arbetsgivare. Det är det dom frågar 
efter när dom ringer också och pojkarna har sökt jobb.
Hur dom är att ha göra med plus hur dom passar tiden.
Det är nästan det enda dom frågar om. Hur duktiga dom än 
är är mindre viktigt" (Ve, 5).

Endast en av de tolv lärarna menade att eleverna även borde ha 
förmågan att ställa egna krav, bevaka sina egna rättigheter. 
Denne framförde även något uppgivet att det vore ju faktiskt 
önskvärt om eleverna vore lite mer intresserade av samhälls
frågor.
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"I: Vilka är dom viktigaste kunskaper som du skulte vilja att 
eleverna hade med sig när dom lämnar gymnasiet om arbets
livet?

R: Ja, dom måste ju kunna ett yrke förstås så pass att dom kan 
fungera ute i arbetslivet. Nu skulle man väl önska att dom 
vore intresserade av att sätta sig in i samhällsfrågor, arbets
livs frågor,

I: Varför det? Varför är det så viktigt tycker du?

R: Ja, det är väl viktigt på så sätt att dom vill vara med och 
bestämma ute i samhälle och ute i arbetslivet. Om dom inte 
sätter sig in i dom frågorna så låter dom andra bestämma och 
då får vi t ex fackföreningar som blir, ja, vad heter det 
når dom styrs uppifrån - pampvälde. Och arbetsgivarna vad dom 
vill, ja, det vi väl alla människor. Ja, men att enbart använda 
det ämnet för att frigöra dom här unga det är jag inte så säker 
på att det räcker till utan jag tror att det måste till att 
hela utbildningen förändras och att utslagningen i grundskolan 
förhindras, I varje fall på vår sida eller på vår linje så är 
det hemskt mycket elever som kommer till oss och totalt saknar 
självförtroende. Dom uppträder som utslagna människor och sådana 
människor inte törs dom börja på att engagera sig och börja 
ställa krav och förändra utan dom är tysta och tackar och tar 
emot skulle jag förmoda när dom får sin lön i handen. Dom reflek
terar aldrig över om det är mycket eller litet. Jag tror inte 
det utan dom är så, dom har så dåligt självförtroende att dom 
skulle aldrig våga ställa några krav. Och det mest märkliga 
det tycker jag är att när dom här eleverna, ja, den klass som 
jag har nu, så i den klassen så finns det inte någon elev som 
vet hur samhället fungerar eller hur arbetslivet fungerar.
Dom har aldrig varit ute i arbetslivet. Det är väl därför också 
i den nya gymnasieskolan eller i den läroplan som kom -71 att 
våra elever har t ex fyra veckotimmar svenska under första läs
året, Och dom fyra veckotimmarna visst har dom kommit till för 
att det är meningen att de här eleverna ska få en bättre platt
form att stå på när dom ska börja reda upp ute i arbetslivet och 
ute i samhället när dom ska börja ställa krav. De lagar som kom 
under mitten på 70-talet där inbillade man sig ju att arbetarna 
skulle börja på att vara med och bestämma och förändra och för 
att kunna överhuvudtaget kunna resa sig upp och säga någonting 
så måste man ju kunna tala och skriva svenska" (Ve, 1).

Vårdlinjen betonar i likhet med verkstadsteknisk linje, yrkeskraven 
som mest viktiga. Två av lärarna fann det önskvärt att undervisningen 
skulle resultera i att eleverna utvecklades till aktiva engagerade 
människor med intresse för samhället.
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Vårdiinje:

"R: Vad jag tycker är viktigt är att dom ska vara medvetna om 
att dom har gått en yrkesutbildning och att när dom söker 
arbete så måste dom åtminstone göra så gott dom kan med att 
motsvara förväntningarna hos dom som anställer eleverna. Att 
dom kan passa tider och att dom också är ödmjuka inför jobbet 
inom det yrke dom har eftersom dom har med människor att göran 
(Vd, 31).

"R: Det viktigaste för mig är att dom kan sätta barnen och hela 
deras situation främst. Att dom verkligen jobbar för ungarna 
och med föräldrarna och den personalgruppen dom är" (Vd, 9).

"I: Vilka är dom viktigaste kunskaperna som du skulle vilja att 
eleverna hade med sig när dom lämnar gymnasiet?

R: Jag tycker att dom viktigaste kunskaperna skulle vara att 
dom vet vilket ansvar dom har som kommunmedborgare. Att 
dom vet sina skyldigheter men också sina rättigheter. Och 
sedan att dom vet hur man kan påverka. Jag tycker att dom 
ska inte vara rädd för myndigheter och inte rädd för att 
prata med politiker. Dom ska kunna beslutsgången i samhället. 
Det tycker jag är viktigt.

I: Varför då?

R: Jag tycker att det ger så lite om man bara klagar. Man 
ska hellre söka vägar och försöka förbättra sin situation. 
Ibland kanske man inte kan göra det rrien man kan åtminstone 
försöka så är man kanske nöjdare då?" (Vd, 13).

De båda teoretiska linjerna var betydligt mindre intresserade av 
att vidarebefordra yrkeskrav och skyldigheter i sin undervisning.
Det man betonar på dessa linjer och då speciellt samhällsvetenskap
lig linje, är utvecklade personi ighetsegénskaper. Det är viktigt att 
eleverna blir aktiva, engagerade människor som vågar ställa krav, 
vågar ta reda på saker och ting, hittar kanaler m m. Samhällsveten
skaplig lipje trycker även på vikten av att eleverna bildar sig 
egna uppfattningar. Viktigt att känna till är även arbetsmarknaden 
samt samhällets villkor, funktion, ekonomiska system och föränder
lighet.
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Ekonomisk linje:

"I: Vilka är dom viktigaste kunskaperna som du skulle vilja att 
eleverna fick med sig om arbetslivet när dom lämnar gymnasiet?

R: Ja, hördudu det var en svår fråga. En viktig grej är väl vad 
jag på något sätt har antytt, att dom har lärt sig att det här 
är en slags förändringshistoria och att man har kunnat diskutera 
vart den här förändringen är på väg någonstans. Ja, väldigt 
enkelt vilka branscher som är på gång eller vilken typ av 
arbeten som är på gång i näringslivet som kan vara framtiden. 
Sedan så är det nog viktigt tycker jag att man tar fasta på det 
här med fackets roll, fackföreningar och den betydelse som dom 
har haft och som dom ju i och för sig givetvis har. Hur viktigt 
det är att dom på något sätt engagerar sig på ett eller annat 
sätt i det där, i den där verksamheten.

Ja, jag menar det här att om man kan... på något sätt så tror 
jag det är viktigt att dom får en positiv attityd till föränd
ring Överhuvudtaget. Det här samhället är ju liksom uppbyggt 
på bl a fackföreningar att dom ska funka på ett speciellt sätt. 
Det har ju att göra med hela samhällsuppbyggnaden" (E, 29).

"R: Då kan man börja väldigt långt upp sas. Hur vårt ekonomiska 
system fungerar för- och nackdelar, insikt om hur det hela 
funkar, hur företagen fungerar i det här samhället. Vilka 
rättigheter och skyldigheter arbeta.

Jag menar att man kan ju antingen då när man satt sig in i 
hur det fungerar tycka det är bra eller dåligt. Men innan du 
gör sådan bedömning så måste du ha satt dig in i hur det hela 
fungerar. Det är ju en politisk fråga i och för sig. Allt är 
ju politikn (E, 6).

nR: Det är att dom hittar kanalerna, vart man vänder sig om olika 
saker så att dom inte sitter hemma och inte vågar ringa någon
stans. Vi betonar det också att dom får gärna komma tillbaka 
hit och fråga oss när dom lämnat skolan och fråga syo eller 
läraren. Jag tycker det är viktigt.

I: Varför det?

R: Jag är så rädd att dom är oföretagsamma och sitter hemma och 
väntar. Tyvärr har dom den attityden att man kan sitta och 
vänta. Så är det inte utan dom måste ha egen företagsamhet"
(E, 39).
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Samhällsvetenskaplig linje:

nI: Vilka är dom viktigaste kunskaperna som du tycker att eleverna 
borde ha med sig beträffande arbetslivet?

R: Dom ska veta var dom ska kunna ta reda på saker och ting sgälva. 
Dom ska veta att dom ska kunna gå till arbetsförmedlingen och 
hur det ska gå till där. Att det är bra att dom tar kontakt 
själva med arbetsgivare och andra personer och myndigheter och 
ta reda på vilka rättigheter och skyldigheter dom har. Ta kon
takt med facket och sådana där saker och veta att duet finns 
saker och ting. Dom kommer inte att komma ihåg kanske allt dam 
läst men det vore bra om dom visste vilka dom vänder sig till 
för att få hjälp och vart dom kan ta reda på mer,

I: Varför tycker du det är viktigt?

R: Det är viktigare att lära dom att hitta vägar att ta reda på 
saker och ting än att pumpa i dom en massa fakta som dom har 
glömt efter ett tag. Sedan är det naturligtvis svårt att upp
nå det. Men jag tror att det är jätteviktigt att dom lär sig 
att själva vara aktiva'’ (S, 3).

"I: Om du fick bestämma, vilka var dom viktigaste kunskaperna 
om arbetslivet som du ville att eleverna hade med sig när 
dom lämnar gymnasiet?

R: Att dom ska känna till hur arbetsmarknaden fungerar,

I: Vad då fungerar?

R: Hur den är uppdelad på olika sektorer. Vilka områden som 
går tillbaka och varför. Och vilka som är framtidsbranscher.
Sedan bör dom känna till vad dom olika delarna av arbets
marknaden står för politiskt och ideologiskt. Att arbets
marknaden delas upp i arbetsgivarpart och arbetstagare. 
Intressekonflikter, Vilka medel som används för att lösa dom 
här konflikterna. Vad som är nytt för Sverige jämfört med 
andra länder. Arbetsmiljö _($, 24).

"R: Jag tycker att dom bör få insikt dom villkor som gäller. Dels 
tycker jag att man ska koppla det här med arbetsmarknaden till 
dom större förändringar som skery dom strukturella föränd
ringarna i samhället. Försöka förstå varför det ser ut som det 
ser ut. Varför är det t ex allt färre som får jobb inom industrin. 
Dom bör inte gå ut blåögda och tro att... utan att veta någon
ting. Få sikt kommer ju situationen att bli ännu värre. Antalet

! jobb inomindustrin kommer ju att minska med flera hundra tusen 
enligt dom utredningar och prognoser som har gjorts. Kanske under 
första hälften av 80-talet. Samtidigt så ökar inte antalet jobb 
inom den offentliga sektorn. Det är viktigt tycker jag att dom 
kopplar ihop dom här förändringarna när det gäller sysselsätt
ning och antalet jobb som minskar och den ökande arbetslösheten 
med större förändringar som sker. Att dom ser vad som är orsaken 
är ju Väldigt svårt men att dom ser att det hänger ihop.
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I: Varför tycker du att det är viktigt?

R: Om du ska ha någon möglighet att kunna påverka din egen situation 
och påverka din framtid så måste du veta nagot om det samhälle 
du går ut i. Du kan inte göra någonting om du inte har den minsta 
aning om varför det ser ut så här. Det här med att det försvinner 
jobb i dag är en fråga om lönsamhet. Man sätter liksom den i hög
sätet hela tiden. Det handlar om vinstmaximering och det handlar 
om att jaga produktionskostnader. Det sker pa företagens villkor,^ 
på kapitalets villkor. Det är det som är så snett. Det är ju också 
LO ute för att dom menar att den nya tekniken kan man ju inte° 
bromsa. Men det gäller att den införs på arbetarens villkor sa att 
den innebär att den här nya tekniken ersätter människor. Det är 
en svår fråga. Det är en viktig avvägning som hela tiden ska göras. 
Då måste man ju ha klart för sig också vad det beror pa. Man måste 
förstå vad som ligger bakom den nya tekniken. Inte tro att det 
bara är något absolut nödvändigt. Tekniken kan man inte bromsa 
men man kan se till att den införs på allas villkorft (S, 4).

SAMMANFATTNING

Huvudtendenserna i denna undersökning kan sammanfattas som följer:

1. Allmänt om skola-arbetsliv

Samtliga lärare ställer sig positiva till ett samarbete mellan skola 
och arbetsliv. Som motiv ser man:

- Yrkesförberedande gymnasielinjer ömsesidig anpassning skola
arbetsliv. Eleverna får möjlighet att upptäcka arbetslivets krav.

- Teoretiska gymnasielinjer: Man skulle erhålla pedagogiska förde
lar, dvs ge omväxling i studierna. Undervisningen skulle bli bättre, 
konkretare och mer praktiskt förankrad.

Samtliga lärare anser sig behöva mer arbetslivserfarenhet. De yrkes
förberedande linjerna åsyftar, när man talar om arbetsliv, praktiskt 
yrkesarbete t ex verkstad - vårdarbete. De teoretiska linjerna åsyf
tar mer samhället i stort, myndigheter m m. Erfarenheter av arbets
livet anses av lärarna på de yrkesförberedande linjerna vara viktigast 
för lärare på de teoretiska linjerna.
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Som motiv för arbetslivserfarenheter ser man:

- Yrkesförberedande linjer: De skulle ge en ökad förståelse mellan 

teoretiska och praktiska yrken och linjer samt ökad förståelse 
för elevernas olika hembakgrund.

“ Teoretiska linjer: Man skulle få ökade ämneskunskaper, bättre 

referensramar. Det skulle kunna ge personliga kontakter med män
niskor på olika arbetsplatser och därmed ett underlättande av 

studiebesök m m.

2. Beskrivning, värdering och förslag till förändring av under
visningen om arbetslivet

Beskrivning av läromedel

Läroboken används i varierande grad på de olika linjerna beroende 

på lärare, elever, linje.

Ve: Här används läroboken lite eller inte alls.
Vd: Läroboken används relativt mycket.
E+S: Den används som bas och mer när prov ska ges.

Värderincj a_v_läromedej

Lärare på de olika linjerna värderar läroboken olika dels mellan 

linjerna, dels inom linjerna. Generellt anser man dock boken inaktu
ell, slätstruken och kortfattad. I övrigt varierar åsikterna.

Ve: Läroboken är både bra och dålig, man använder den sällan 

Vd: Här är man ganska nöjd, den handlar ju om vård.
E: Även här är man ganska nöjd. Dock viss kritik på ytlighet.
S: På denna linje är man mest kritisk mot läromedlet.

Fo£$1acj tjll_förändrjnc| av läromedel

Inga gemensamma förslag till förändring kunde skönjas, endast enstaka 

spridda förslag. Generellt kan det sägas att samhällsengagerade 

lärare efterlyser ett mer engagerande läromedel som manar till per
sonligt ställningstagande och självständigt kritiskt tänkande. De 
flesta av dessa finns på S, enstaka på Ve och E. Endast någon på Vd.
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Beskrivnjruj av_innehållet i undervisning^n_om £r be t_s]_i v;e t_

Yrkesförberedande linjer: Undervisningen behandlar i huvudsak det 
kommande yrket, arbetsplatsen och problemen däri kring.

Teoretiska linjer: Här handlar undervisningen om arbetsmarknaden, 
olika myndigheter och samhället i stort.

Hur behandlas begreppet arbete?

Yrkesförberedande 1injer: Begreppet diskuteras inte, utan praktiken 

i verkstad- och vårdarbete får visa vad arbete är.

Teoretiska linjer: Begreppet behandlas inte alls.

Hur behandlas begreppet arbetsdelning?

Allmänt kan sägas att ordet arbetsdelning var främmande för i stort 

samtliga lärare.

Yrkesförberedande linjer: Den horisontella arbetsdelningen behand

las något.

Teoretiska linjer: Arbetsdelning=specialisering behandlas i sam
band med industrialiseringen i ämnet historia men ej inom samhälls

kunskap.

Den vertikala arbetsdelningen berörs inte på någon linje.

Diskuteras löneskillnader i samhället?

Yrkesförberedande linjer: Lönebildningen behandlas ofta i samband 

med den fackliga informationen, vanligtvis 2 lektioner i slutet 
av varje år. Löneskillnader förklaras med högre produktivitet och 

skickiighet, samt högre utbildning.

Teoretiska linjer: Här behandlas lönesystemet, avtalsrörelsen och 

fackets roll i sammanhanget. Orsaken till olika löner diskuteras. 
Orsaker till olika löner diskuteras sällan på ekonomisk linje, 
men däremot är detta vanligare på samhällsvetenskaplig linje.
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Lärarnas personliga åsikter om löneskillnaderna idag.

Ve: både nöjda och kritiska 
Vd+E: mest nöjda 
S: mest kritiska.

Om och hur behandlas begreppet social snedrekrytering?

Begreppet diskuteras i stort sett inte alls. Det nämns någon 
enstaka gång på samhällsvetenskaplig linje. Begreppet sammanblan
das ofta med könsmässig snedrekrytering. 21 lärare behövde förkla
ring av uttrycket.

Lärarnas personliga åsikter om orsak till social snedrekrytering:

- 8 lärare av 38 anser att ärftliga faktorer styr val och utbild
ning.

- 30 lärare menar att sociala faktorer styr.

Värdering och försjajj £iJJ_förändrijTg £V_imTehåjjet i_ undervisning- 
en om arbetslivet

Samtliga lärare menar att de idag redan har friheten att förändra 
undervisningen i den riktning de önskar. De yrkesförberedande lin
jerna anser friheten ofta för stor. Detta ger en osäkerhet om inne
hållet blir det rätta. Generellt verkar det vara så att lärarens 
egna erfarenheter och värderingar delvis blir styrande för vilket 
innehåll undervisningen får.

]Jncte£vismngens. forrn^ Förhål Ja nd£t_t£0£i/p£a kt£k

Ve: På verkstadsteknisk linje sker undervisningen oftast i verk
staden. Vissa teorilektioner är insprängda. Studiebesöken sker 
i helklass 1-3 ggr/år och vanligtvis på olika industrier.

Vd: Utbildningens fyra terminer är uppdelade så att termin 1 och 3 
är teori terminer, termin 2 och 4 är praktikterminer. 2-3 studie
besök får göras vanligtvis inom vårdsektorn dels i helklass/dels 
i mindre grupper.
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E+S: Utbildningens tre år är helt teoretiska med undantag av 
1 praktikvecka (sk yo-vecka). Studiebesök görs oftast i små

grupper i samband med grupparbeten, 2-3 ggr/år.

Kommer de fackliga representanterna in i skolan och informerar?

Ve = 1 besök per år av Metall 
Vd = 1 besök per år av SKAF
E: = Besöks sällan eller aldrig av fackliga informatörer. Dessa 

är både dyra och dåliga.
S: = Flera besök per år av SAF, TCO och LO.

Väjrdermg och försjag t i ^l_f örjin dring a_v_u nd e ryi snjn^e ns_f o r m 

Teori/prakti k

Yrkesförberedande linjer: Man är här ganska nöjd med förhållandet 
teori/praktik. Verkstadsteknisk linje önskar ett tredje år, ett 
praktikår, för att kunna träna eleverna att möta verklighetens 

prestationskrav och tidspress.

Teoretiska linjer: Generellt önskas här mer praktik och bättre 

möjligheter till studiebesök i smågrupper.

Samtliga linjer räknar, vid frågan om förändring, upp ett antal 
ramfaktorer vilka begränsar deras möjligheter till förändringar.
De ramfaktorer som nämns är: tiden, schemat, kursplanen, klassen, 
läromedlet, betygskravet, skolans ekonomi, lärarens egna kun
skaper och erfarenheter.

3. Hur utvärderas elevernas individuella kunskaper? 

Yrkesförberedande linjer: Inga prov, och sällan redovisningar. 

Teoretiska linjer: Prov och redovisningar.

4. Vilket status har ämnet?

Yrkesförberedande linjer: För eleverna på dessa linjer har ämnet 
oftast låg status. Lärarna på verkstadsteknisk linje klassar ämnet 
som ett lågstatusämne, medan för lärarna på vårdlinjen har ämnet 
varierande status.
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Teoretiska linjer: Här har ämnet en hög status både för lärare 

och elever.

5. Elevernas kunskaper om arbetslivet

Vil_ka k_unsk.a£er har eleverna_nair_de k.ommer_frå£ grundskolan?

Samtliga lärare menar att eleverna i stort sett inget vet om arbets
livet när de kommer till gymnasiet. Den bild de har är ofta diffus 
eller sned.

Har eleverna feriearbetat före gymnasiet?

Ve = Få elever har feriearbetat.
Vd+E+S = De flesta har feriearbetat före gymnasiet.

Vilka k_unsk.a£e_r om_arbets^lvet_har_eleverna_ när de_lämnar (jymnasiet?

Ve: De har ganska goda yrkeskunskaper. De har dock inte lärt sig 

prestationshastigheten som krävs.

Vd: De har relativt goda yrkeskunskaper. De vet dock för lite om 

arbete utanför vården.

Teoretiska linjer: De vet i stort sett lika lite om arbetslivet 
som när de började gymnasiet. En eventuell förändring beror på 

egna arbetslivserfarenheter på fritiden och personlig mognad.

6. Lärarnas önskade effekt av undervisningen

Vilka kunskaper vore önskvärda att eleverna hade med sig när de 

lämnar gymnasiet?

Yrkesförberedande linjer: Eleverna bör ha goda yrkeskunskaper, 
och kunskaper om arbetsplatsen, arbetarskydd, förmåga att passa 

tider, arbetsmoral etc.

Teoretiska linjer: Dessa elever bör dels ha personliga kvalifika
tioner av typ, vara aktiva, våga kämpa, flexibilitet m m, dels 

kunskaper om arbetsmarknaden och samhället.
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SLUTDISKUSSION

Låt oss återvända till de frågor som ställdes i inledningen av 
denna undersökning.

- Vad anser lärare rent allmänt om ett närmande skola-arbetsliv? 
Vilka motiv tror man kan ligga bakom, och vad kan man tänkas 
vilja åstadkomma?

- Hur ser undervisningen om arbetslivet ut i dag enligt lärarnas 
uppfattningar beträffande innehåll, form, utfall? Skiljer sig 
den åt mellan olika linjer och mellan olika utfall?

- Hur anser man att undervisningen bör vara? Vilka förslag till 
förändringar finns beträffande innehåll, form, effekt?

I det mönster som utkristalliserar sig i denna intervjuundersökning, 
framträder en skiljelinje tydligare än någon annan, nämligen den 
mellan de yrkesförberedande och de teoretiska linjerna. De yrke- 
förberedande tycks precis som namnet säger, förbereda för ett 
yrke till skillnad från de teoretiska som är högskoleförberedande. 
Gymnasieskolan har således två stora avnämare - högskolan och 
arbetslivet. Den diskussion som idag pågår, handlar om huruvida 
eleverna svarar mot de kvalitetskrav dessa båda avnämare ställer. 
Håller gymnasieskolan måttet? Arbetslivet efterlyser kunskaper 
och färdigheter för en yrkeskompetens samtidigt som man alltmer 
efterlyser en viss social kompetens. Med detta senare menas bl a 
samarbetsförmåga, förmåga till arbetsgemenskap, respekt för regler 
m m. Vad högskolan förväntar sig, förutom en viss kunskaps- och 
färdighetsnivå, är svårare att ge en enhetlig bild av.

I denna undersökning visar det sig att lärare på de yrkesförbere
dande linjerna tänker sig ett annat arbetsliv, ett yrkesliv på 
en annan nivå, och btt annat motiv för ett närmande skola-arbetsliv, 
än vad de teoretiska linjerna gör. Praktiken blir på de yrkesför
beredande linjerna en möjlighet att göra yrkeslivet och dess krav 
tydligt för eleverna, medan för de teoretiska linjerna praktiken 
mer blir ett avbrott i studierna och ett pedagogiskt medel att
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förbättra undervisningssituationen. Att förstärka förbindelselänk
arna mellan skola och arbetsliv kan således ses som ett försök 
att mildra de ökade störningarna och problemen inom skolan. Det 
handlar här således om en kvalitativ skillnad i motiv och avsikter 
med ett tänkt samarbete skola-arbetsliv mellan teoretiska och 
yrkesförberedande linjer.

I gymnasieutredningen sägs att:

"Praktiken kan ha olika syften:
- att ge underlag för studie och yrkesval
- att utveckla elevens yrkeskunnande
- att låta eleven tillämpa kunskaper
- att vara en del av elevens förberedelser för olika arbets livs
roller och ett led i samhälls orienteringen" (SOU 1981:96, S 161).

I denna undersökning framgår det att praktikens mål för de yrkes
förberedande linjerna mest blir de två första punkterna, och för 
de teoretiska linjerna de två senare. I gymnasieutredningen på
pekas även att man från pedagogisk synpunkt förväntar sig inlär- 
ningsmässiga vinster, om man på ett genomtänkt sätt låter prak
tiska kunskaper spela samman med teoretiska, samtidigt som man 
trycker på att den företagsförlagda utbildningen bör ökas och för
bättras. En rörande enighet tycks även råda mellan arbetsgivar
sidan och arbetstagarsidan om vikten av en starkare koppling 
mellan skola-arbetsliv, utan att man därmed talar om vilka konse
kvenser man förväntar sig. Eftersom man i denna undersökning ser 
olika mål med praktiken kan ett närmande skola-arbetsliv få olika 
effekter på olika linjer, och därmed kan de skillnader som i dag 
råder mellan praktiska och teoretiska linjer förstärkas. Den manu
ella och mentala arbetsdelning, som dessa linjer representerar 
kan bli accentuerad.

Undersökningen visar även att undervisningen om arbetslivet skil
jer sig åt mellan o^ika linjer och mellan olika lärare. De teore
tiska linjerna ger eleverna en mer övergripande bild av samhälle 
och arbetsmarknad, medan de praktiska linjerna ger eleverna en 
mer yrkesinriktad, arbetsplatsinriktad kunskap. Ett flertal lära
re på de teoretiska linjerna säger sig verka för en elevaktiv 
undervisning, något som i stort sett inte alls förekommer på de
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praktiska linjerna, med några få undantag när (vårdlinjen). Dessa 
förra lärare efterlyser också läromedel med aktiverande ifråga
sättande innehåll, som frammanar personliga ställningstaganden 
hos eleverna. De yrkesförberedande linjerna uppger sig bedriva 
en undervisning med ett mer arbetsplats inriktat innehåll till 
skillnad från de teoretiska linjerna som genom sitt mer aktive
rande arbetssätt förmedlar kunskaper om samhället i stort. Man 
kan här fråga sig vad en sådan undervisning om arbetslivet på 
de skilda linjerna leder till i dag? Leder den till en anpass
ning till arbetslivet eller en förändring eller beredskap till 
förändring? En tolkning är att eleverna på de teoretiska linjerna 
är mer beredda på en förändring samt på att själv förändra, 
medan eleverna på de yrkesförberedande linjerna tränas i att 
krypa in i arbetslivets krav dvs löntagarrollen.

Hur bör då undervisningen vara? Vilka förändringar föreslås be^ 
träffande undervisningens innehåll, form m m? Här möts man av å 
ena sidan uppgifter om den enorma friheten lärare uppger sig ha 
överhuvudtaget i undervisningshänseende. Samtidigt räknar man upp 
en mängd begränsande ramfaktorer, vilka beskär och hindrar möjlig
heten till förändring. Det man nämner är t ex tiden, schemat, 
läroplanen, läromedlet, klassen, egan erfarenheter, tid, ork, 
skolans ekonomi. Den faktiska friheten är således inte större 
än ramarna tillåter, och man kan spekulera i hur stor den fak
tiskt är.

Ett intryck jag fick under lärarintervjuerna var att de lärare 
som försökt förändra sin undervisning, försökt utnyttja sin 
"frihet", faktiskt upplevt ramarna så pass snäva, att de så att 
säga "slagit huvudet i väggen". De verkade något resignerade 
och sade sig uppleva skoltillvaron ofta ensam, och kampfylld.
Detta skulle kunna vara ett tecken på att det faktiska utrymmet 
innanför ramarna är mindre än man tror. En förändring av under
visningen skulle i så fall i första hand inrikta sig på att 
förändra ramarna.

"...kombinationer av begränsningar, framför allt tidsbegränsning
en och läroplan och läromedel, tvingar in lärare i en undervis
ningssituation, där de måste anpassa undervisningen så att den 
förlöper efter principen att minimera risker" (Broady m fl, 1980,
S 44).
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Vilket mål bör undervisningen ha? I översikten på s 93 ser vi 
tydligt vilka mål undervisningen om arbetslivet har enligt lärar
na? De yrkesförberedande linjerna menar att de viktigaste kun
skaperna eleverna behöver är kunskaper om vilka krav arbetsplat
sen ställer på dem som yrkesutövare dvs passa tider, ha produk
tionshastighet, ansvar, moral, förmåga till samarbete m m. Och 
detta, menar man på verkstadsteknisk linje, har skolan uppenbart 
svårt att nå upp till i dag.

Lärarna på de teoretiska linjerna anser helt andra kunskaper söm 
väsentliga för eleverna. Undervisningen bör leda till, dels per
sonliga kvalifikationer, t ex vara aktiva, engagera sig, våga ta 
reda på saker och ting, hitta kanaler, ha mindre respekt för över
heten, bilda sig egna uppfattningar. Dessutom bör eleverna ha, 
menar man, insikter om vilka branscher som "kommer", en allmän 
uppfattning om arbetsmarknaden, hur vårt samhälle och vårt ekono
miska system fungerar, hur och varför vårt samhälle förändras.
Med utgångspunkt från lärarnas uppfattningar kan man här konsta
tera att de yrkesförberedande linjerna och de teoretiska linjer
na Kvalificerar och har för avsikt att kvalificera för olika 
nivåer, dels en manuell nivå och dels en mental nivå i samhället. 
Den i samhället rådande vertikala arbetsdelningen finns således 
i motsvarande form inom skolans ram.

Här ligger det nära till hands att ansluta sig till Donald Broadys 
distinktion mellan arbetsmarknad och arbetsplats.

Med arbetsmarknad menar Broady den marknad, som uppträder efter 
utbildningen, där eleven ska sälja sin arbetskraft, och där 
elevens kvalifikationer har ett visst värde. Vissa kvalifikations
krav måste vara uppfyllda för att arbetskraften ska bli såld. De 
flesta elever är medvetna om de kvalifikationer som krävs för 
att göra arbetskraften säljbar på denna marknad. Dessa kvalifika
tioner kan vara betyg, examina, hut och hyfs, samt andra infor
mella kvalifikationer. Ärbetsmarknadskraven och arbetsplatskraven, 
dvs kraven för att klara yrket stämmer inte med nödvändighet 
överens. Vid en krympande arbetsmarknad är det tom troligt att 
arbetsmarknadskraven stiger medan arbetsplatskraven är oförändra
de eller tom sjunker.
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Broady menar således att den offentliga utbildningssektorn för
bereder för en arbetsmarknad och bara indirekt för en arbetsplats. 
Först efter försäljningen av arbetskraften på marknaden inträder 
arbetsplatsen och dess krav.

De mål som lärarna på de teoretiska linjerna anser viktigast för 
eleverna är just kvalifikationer för en arbetsmarknad. De mål 
däremot som lärarna på de yrkesförberedande linjerna anser som 
viktigast, yrkeskraven, passa tider, ansvar m m är exempel på 
arbetsplatskrav. Och just dessa arbetsplatskrav, menar man, har 
man problem med att uppfylla på de praktiska linjerna. Eleverna 
på de teoretiska linjerna ges kvalifikationer av ett annat värde, 
en annan konkurrenskraft på marknaden, än eleverna på de yrkes
förberedande linjerna, Gymnasieskolan kvalificerar således elever
na till olika värde på arbetsmarknaden beroende på linje. I ljuset 
av detta faller praktiken på de olika linjerna och deras olika 
motiv för denna praktik in på sin rätta plats i pusslet. Eftersom 
de teoretiska linjerna kvalificerar för arbetsmarknaden blir prak
tiken endast ett medel att höja värdet på denna marknad. Och efter
som de yrkesförberedande linjerna avser kvalificera direkt till 
en arbetsplats, blir det fullt naturligt att praktikens mål här 
ska fyllas av yrkeskraven.

Vi kan här konstatera att gymnasieskolans olika linjer verkar 
ha olika mål för, och förväntningar på ett ökat samarbete med 
arbetslivet. Det ligger då nära till hands att tro att även 
arbetslivets skilda delar skulle ha olika förväntningar på ett 
samarbete med skolan. Vore det då inte angeläget att skolans och 
arbetslivets olika mål och förväntningar på ett ökat samarbete 
.klargjordes och debatterades, så att man inte ställer orealistiska 
eller felaktiga förväntningar på varandra.
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Intervjufrågor angående Skola-Arbetsliv att ställas till lärare i
samhällskunskap och arbetslivsorientering på gymnasiet

Inledning:

1. Idag talas det allt oftare om att skola-arbetsliv bör närma sig 
varandra, t ex i nya gymnasieutredningen föreslås detta. Hur ser
du på det? Varför kommer de här signalerna nu? Vad vill man åstad
komma?

2. Om vi ser till skolan, eleven, arbetslivet, för vem är det här 
bra/dåligt?

Hur är det idag?

3. Vilka läromedel används när ni behandlar arbetslivsfrågor? (läro
böcker, bredvidläsningsböcker, broschyrer, filmer, diabilder, 
tidningar).
Anser du att läromedlet styr innehållet i undervisningen? Unge
färlig proportion. Vad anser du om innehållet i läromedlen?
Bra/Dåligt? Varför? Något du saknar?

4. Hur behandlas frågor som
- arbete, arbetsdelning
- lönebildning, avtal om löner, löneskillnader?

Diskuterar ni detta utifrån t ex skillnaden mellan mentala-manuella 
yrken?

- social snedrekrytering till arbete och 
utbildning

5. Hur ser du allmänt på förhållandet teori-praktik i skolan? (olika 
linjer)
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6. Vilken form av praktikinslag förekommer? Yo-veckor, studie
besök, temaarbeten, kc-dagar. Var går man på studiebesöken?
Vad gör man? Omfattning? Uppföljning?

7. I vilken utsträckning förekommer inslag från arbetslivet? På 
vilket sätt? Vad tar man upp?

8. Hur utvärderas undervisningen i arbetslivsfrågor? (prov, redo
visningar, betyg)

9. Vilken status har undervisningen i arbetslivsfrågor i skolan? 
Lärarna/eleverna?

10. Vilken bild av arbetslivet uppfattar du att eleverna har när de 
lämnar grundskolan? Har eleverna egna erfarenheter av exempelvis 
feriearbete? Använder skolan sig av elevernas arbetslivserfarenheter 
i undervisningen? Hur gör ni då?

11. Vilken bild av arbetslivet uppfattar du att eleverna har när de
lämnar gymnasiet? (Samma som fråga 10. Använder___)

Hur bör det vara?

12. Vilka är de viktigaste kunskaperna du skulle vilja att eleverna 
fick med sig beträffande arbetslivet? Varför är de viktiga?
(Noggrann uppföljning)

13. Behöver undervisningen om arbetslivet förändras på något sätt?
I så fall hur? Innehåll, utformning, tid, förhållandet teori
praktik?

14. En vanlig kritik som riktas mot läromedel i arbetslivsfrågor är 
att de är ganska utslätade och inte ställer problem under debatt 
och kritisk belysning. Utmärker det även era läromedel i ao/ sam
hällskunskap? Hur ser du t ex på

- arbete, arbetsdelning
- löneskillnader
- social snedrekrytering till arbete/utb

i undervisningen?
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Om du misstycker, skulle jag vilja höra din egen syn. Hur ser 
du t ex de lönseskillnader som finns i samhället? Orsaker? 
Förändringar? Vad är orsaken till den sociala snedrekryteringen 
till arbete och utbildning?

15. Vi vet att många lärare och även andra anser att skolan vet 
för lite om arbetslivet. Hur ser du som lärare på detta 
Varför? Känner du själv att du saknar något?



Bilaga 2

Analysschema

I Allmänt om skola-arbetsliv
1. Attityd till ett närmande skola-arbetsliv
2. Förmodade orsaker till ett ökat samarbete skola-arbetsliv
3. Attityd till ökad arbetslivserfarenhet för lärare
4. Förmodad effekt av arbetslivserfarenhet för lärare

II Undervisningen i arbets!ivsfrågor på de olika gymnasielinjerna
A. Beskrivning av undervisningen idag.
1. Läromedel
2. Innehåll
3. Form (teori-praktik)
4. Utvärdering-status
5. Lärarnas egna värderingar i samhällsfrågor

B. Värdering och förslag till förändring av undervisningen.
1. Läromedel
2. Innehåll
3. Form

C. Elevernas kunskaper om arbetslivet
1. Efter grundskolan
2. Efter gymnasiet
3. Lärarnas önskade effekt av undervisning
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