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1. BAKGRUND

I denna uppsats granskar jag läromedel i samhällskunskap som använts på 
grundskolans högstadium och i gymnasieskolan i Lycksele kommun. 

Granskningen ingår som en del i ett större projekt vid Pedagogiska 
institutionen vid Umeå universitet, "Arbetslivet i skolans undervisning" 
(ASU-projektet).

I projektplanen för detta projekt konstateras bl a följande:

Integrationen mellan skolan och arbetslivet samt arbetslivets 

betydelse för undervisningen framhävs allt mer i olika styrdokument 

för skolan

I princip finns ingen oenighet bland olika politiska grupperingar om 
att samverkan skall ske

I styrdokumenten finns uttryck för såväl motsägelsefullheter som 

spänningsförhållanden, något som skolan inte bör dölja

Skolan har hittills inte varit särskilt framgångsrik med den s k 

"ämnesintegrerade syon", som hittills enbart studerats som ett 

skolinternt (tekniskt/metodiskt) problem, inte satts in i det samhälle

liga sammanhang som utgör dess inramning.

En utgångspunkt för projektet är den faktiska åtskillnad som gäller för 
skola-arbetsliv.

I hela den industrialiserade världen finns en strävan att stärka kopplingen 

mellan skola och arbetsliv. Denna strävan kommer t ex i USA till uttryck 

under rubriken "career education". Feinberg och Feinberg (1980) antar i 

sin analys av "career education" att den objektiva funktionen som "career 

education" i nuvarande tappning har är att inskola eleverna i att se 

samhället som ett idealsamhälle vilket de själva utgör en del i. Mest



2

betydelsefull blir en sådan undervisning för de elever som efter skoltiden 

får arbeten långt ner på värdeskalan eller inte får något arbete alls.

Hot finns idcer och intentioner i läroplaner och andra skolpolitiska 

skrifter som menar att undervisningen skall ha andra funktioner, t ex 

förklara nuvarande förhållanden och därmed skapa förutsättningar för 

eleverna att aktivt delta i samhällsförändringen.

En undervisning som leder till ett sådant aktivt förhållningssätt 

förutsätter att en harmoniserande kunskapsbild ersätts av kunskaper som 

tillåter konflikter att framträda och som inbjuder till analys av orsaker 

och till lösningar av sådana konflikter.

I projektskissen antas att handlingsutrymmet för undervisningen om 

skolarbetsliv är begränsat av såväl yttre samhälleliga som inre (skol

mässiga) förhållanden. Tidigare undersökningar (Asemar 1979 och 1985) 

tyder på att elevernas kunskaper om skola-arbetsliv är bristfälliga och att 

deras värderingar är stereotypa. De undersökningar som hittills finns om 

undervisningen om skola-arbetsliv rör inte vilka kunskaper som förmedlas. 

Lärares kunskaper, värderingar och föreställningar är naturligtvis

väsentliga i detta sammanhang. Lika väsentlig för undervisningsinnehållet
*

är läromedlen eftersom undervisningen i högg rad är läromedelsstyrd. 

(Svingby-Wallin 1979)

I projektet ingår en studie av elevers, lärares och arbetslivsrepresentanters 

föreställningar, kunskaper och värderingar rörande skolan och arbetslivet. 

Dessa skall relateras till den bild som förmedlas via läromedel. De 

läromedel som jag valt att studera blir därför bundna till dem som använts 

av den elevgrupp som studeras. I detta fall är det:

Samhällskunskap 1-3, Natur och Kultur 1975 (del 1), 1976 (del 2 och 3) 

Samhällskunskap för gymnasieskolan, Grundbok 1 (1978) och 2 (1979), 

Herzogs, Esselte.
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Innan jag går in på studiet av dessa böcker har jag gått igenom offentliga 
dokument och vissa forskningsresultat om hur skola-arbetslivsfrågor vuxit 
fram och motiven bakom mål och innehåll i skolans syoprogram och i 

samhällskunskapsundervisningen.

Därefter har jag valt att begränsa studien till vad läroboken tar upp om 
arbete och arbetsliv. För mig har det varit viktigt att försöka få fram 
vilka kunskaper läroboken förmedlar och om det finns något "ideologiskt 

budskap" i den bild av arbetslivet som förmedlas.

Så långt möjligt skall skolan förmedla en sann bild av arbetslivet. 

Framställningen skall vara objektiv, dvs saklig, allsidig och relevant.

Jag har valt att utgå från två perspektiv:

1. Vilka anvisningar ger läroplanen/supplementen?
2. Vilken bild av arbetslivet ger forskningen?

Läroplanen är det väsentligaste officiella styrdokumentet för undervis
ningen. För mig har det varit intressant att se om, och i så fall hur 

läroboksförfattaren följt läroplanens mål och anvisningar. Att utgå från 

läroplanen ger emellertid ingen vägledning beträffande hur objektiv 

undervisningen är.

Någon möjlighet att få fram vad som är sakligt och allsidigt om ett så 

svårfångat område som arbetslivet har jag inte haft. Det torde dessutom 

vara mycket svårt, om inte omöjligt. Avståndet till den objektiva bilden 

kan dock variera i olika beskrivningar.

Jag har valt ut följande aspekter på arbete: arbetsorganisation, 

participation, yrke, arbetsdelning, arbetstid och lön, arbetsmiljö och 

arbetslöshet. Jag tar dessa som utgångspunkt för granskningen.
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Till en del jämför jag lärobokens framställning med de forskningsresultat 
rörande dessa aspekter som redovisats på senare tid. Någon fullständig 

jämförelse är det inte fråga om. Det har inte tiden medgett.

2. LÄROPLANEN OCH DESS INRIKTNING

Under senare år har svensk läroplansforskning dominerats av perspektivet 
att läroplaner är konkreta uttryck för statens styrning av utbildningen. 

Ytterligare en förutsättning är att skolan är en del av "den ideologiska 

statsapparaten". Ulf P Lundgren har betecknat de principer efter vilka en 

viss läroplan är uppbyggd med termen läroplanskod. Han urskiljer fyra 

olika läroplanskoder: den klassiska, den realistiska, den moralistiska och 
den rationella koden (Lundgren 1979). Koderna har sin bas i olika grupper 

och samhällsklasser och de uttrycker den dominerande tendensen under en 

viss tid. Lundgren visar hur nuvarande läroplaner vuxit fram i spänningen 

mellan den klassiska läroplanskoden (skola för ett fåtal priviligierade 

gossar med utbildning som främsta mål) och den rationella (skolan skall 

vara yrkesförberedande och nyttoinriktad).

Enligt Lundgren får skolan dubbla funktioner som är motstridiga: en 

kvalificerande funktion och en differentierande.

Den ökade arbetsdelningen i arbetslivet och därmed också den ökade 

sociala differentieringen skapar skilda behov och intressen hos olika 

grupper. Därmed uppstår enligt Lundgren en konflikt mellan utbildningens 

funktioner i samhället och mellan olika gruppers makt och inflytande över 

utbildningens grundläggande struktur och innehåll. Enligt Lundgren var 

det nödvändigt för skolan att finna en ideologi där skillnader mellan 

värderingar och intrssen kunde döljas. Genom att utgå från individens 

behov och intressen (vilket har varit det dominerande perspektivet i 

studie- och yrkesorienteringen) som bas kan motsättningarna döljas. Det 

är individens behov och intressen som skall styra. Därmed löses också 

konflikten anser Lundgren.
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Englund (1980) menar att det under 1900-talet (efter första världskriget) 
vuxit fram en specifik läroplanskod, en medborgerlig läroplanskod.

"Det specifika i denna läroplanskod är att den i sig integrerar skilda och 
motstridiga ideologier med sin bas i olika sociala krafter. Förutsättningen 
för denna 'nya' läroplanskod jämfört med de tidigare (klassisk, realistisk, 
moralisk) är statens sammanhållningsfunktion i ett parlamentariskt och 
demokratiskt system där samhällets olika sociala krafter kan påverka 
utbildningspolitiken i relation till rådande styrkeförhållanden. I den 
medborgerliga läroplanskoden ryms således såväl ideologiskt konservativa, 
liberala och socialdemokratiska intentioner med skolans roll i samhället 
genom att dels en viss enighet existerar och dels genom att skolans mål 
utformas som en politisk kompromiss".

Det finns enligt Englund en spänning mellan integrerande och förändrande 

element i de senaste läroplanerna. De bärande principerna om demokratisk 

fostran och kvalifikation för yrkeslivet råder det full enighet om. Dock 

kan tolkningen av dessa principer variera.

"Utbildning för social integration står för anpassning till ett rådande 
ekonomiskt och politiskt system, den borgerliga demokratin. Utbildning 
för förändring sätts i relation till arbetarklassens närstående skikts 
position i samhället" (Englund 1981).

Detta spänningsförhållande mellan anpassning och förändring är 

karaktäristiskt för den politiska demokratin, vilket i sin tur innebär att 

läroplanerna blir resultat av kompromisser som kan bli otydliga och ibland 

motstridiga och därmed svåra att tolka. Det är först vid tillämpningen 

som motsättningarna uppenbaras. Konflikterna och motsättningarna döljs 

på den officiella nivän och lösningen av dessa motsättningar som 

egentligen är av ideologisk natur överlåts åt praktiken, där traditionen i 

systemet får stora möjligheter att tolka och tillämpa målen på ett 

konserverande sätt (Svingby 1977).

Spänningen mellan olika läroplansmål kommer tydligast fram i skolans 

samhällsorientering. Undervisningsinnehållet bestäms till en del av 
läroplanen och de bakomliggande bestämningarna (sociala krafter och 

olika ideologier) och är således ett uttryck för politiska överväganden. 

Urvalet av innehåll i läromedel och i undervisning kan därför "aldrig ses
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som neutrala frågor för pedagogiska och metodiska överväganden, helt 
skilt från politik" (Englund 1981).

Englund har i en studie av skolans samhällsorientering sökt belysa vilken 

utformning denna fått i relation till de liberala och socialdemokratiska 

ideologierna under 1900-talet. Englund menar att undervisningsinnehållet 

bestäms av s k determinanter.

De determinanter som bestämmer innehållet är "konsensusbudskapet, 

skolans samhörighetsfostrande syfte" och "den positivistisk-empiriska 

vetenskapsbasen" samt "objektivitetsprincipen". Dessutom utgör "befästan

det av den rådande ekonomiska och sociala organisationen" en viktig 

determinant. Dessa determinanter var dominerande vid urvalet av stoff i 

läromedel mellan 1918 och 1948.

Den praktiska tolkningen av determinanterna har förskjutits efter hand, i 

stort från "höger mot vänster".

Denna förskjutning är enligt Englund "ett uttryck för den allmänna 

politiska förändring som skett och som bl a inneburit att arbetarrörelsen 

flyttat fram positioner på den sociala arenan". Konsensusbudskapet 

kopplas direkt till demokratibegreppet och till skolans roll som fostrare 

till demokrati. Det är med demokratin som överideologi och grund 

läroplanerna för grundskolan har utvecklats. Basen för dessa var 

skolutredningarna (främst skolkommissionen) och de s k kursplaneundersök- 

ningarna under 50-talet.

Den mest framträdande determinanten under 50-talet blev enligt Englund 

den positivistisk-empiriska vetenskapsbasen. Den vetenskapliga rationalite

ten lades till grund inte bara och främst för undervisningsinnehållet utan 

även för utbildningssystemet i dess helhet. Kombinationen konsensusbud- 

skap och den positivistisk-empiriska vetenskapsbasen spelar en dominerande 

roll för bestämningen av innehållet i samhällskunskapen.
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"Konsensusbudskapet trdder tillbaka som explicit budskap i takt med 
ideologiernas död och samhällssolidariteten med det existerande 
demokratiska samhöllet tas snarare som en given utgångspunkt för skolans 
sociala fostrarn Samhörigheten tas sålunda för given utan att dess 
premisser och villkor egentligen analyseras eller ifrågasatts. Skolans sam
hörighets fostran förstörks också genom den positivistisk-empiriska- 
vetenskapsbasen och dess syn på skolkunskaper som neutrala fakta helt 
utan relation till ett bekomliggande maktförhållande.

Det karaktöristiska för undervisningsinnehållets positivismbas ör 
emellertid inte undervisningsinnehållets 'vetenskaplighet' utan snarare 
dess förmenta 'fakta'-grund som ett resultat av den kombinerade effekten 
ovan. Bristen på distans i förhållande till detaljkunskaper, ämnessplitt
ringen, historielösheten, ja kunskapens värdefrihet i sig oberoende av 
vilken kunskap och i vilket sammanhang är kännetecknen (för en 
intresseväckande kritik av den positivistiska 'kulturen' och dess roll för 
skolan, se Giroux 1979)" (Englund 1981, s 42).

Grundskolans undervisning i samhälskunskap kom inte att få den inriktning 

som skolkommissionen tänkte sig, nämligen självständighet och kritiskt 

sinnelag. I stället sker en utslätning av innehållet som mer inordnas under 

kravet på individanpassning till studie- och yrkesval. Samhällskunskapsäm- 

net blir ett stödämne till studie- och yrkesvalet (Asemar 1980).

Objektivitetsprincipen var central i skolutredningarna under 40- och 

50-talen. I Lgr -62 intog dock inte objektivitetsfrågan någon central 

ställning. Endast i ämnena kristendomskunskap och samhällskunskap 

berörs frågan. Englund menar att objektivitetsfrågan får en central 

ställning i Lgr -69 och att anledningen till denna framträdande plats 

beror på att "då skolans samhörighetsforstran och dess vetenskapliga bas 

ifrågasätts träder också dess immanenta innehållsliga princip, objektiviteten, 

fram i ljuset. Därmed tvingas vetenskapen för politik, statskunskap, att 

uttala sig om innehållets urval, sammanställning och presentation". Kravet 

på saklighet och opartiskhet (Westerståhls definition) ger stora möjligheter 

till olika tolkningar men resultaten blir snarare en relativt snäv, ensidig 

och icke-kontroversiell undervisning.

"Att objektivitetsprincipen inom skolans värld främst blir ett stöd för en 
'neutral' och utslätad, ej allsidig, undervisning kan förklaras av den mot 
objektiviteten framförda kritikens ofta uppenbara och utmanande 
politisering i en tid då objektivitet ofta betydde objektivism dvs ett 
förnekande av etiska värden i undervisningen överhuvudtaget". (Englund 
1981 s 43)
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Den debatt som förekommit om undervisningsinnehållet och de nämnda 
determinanterna under mellankrigstiden och i samband med skolkommissio- 

nens arbete förekom inte längre. De accepterades och "baserades under 
30- och 60-talen på en borgerlig demokratis ekonomiska tillväxt och 
successiva välfärdsbygge", menar Englund.

3. YRKES- OCH ARBETSLIVSORIENTERING 1 OFFICIELLA STRYDOKUMENT

Under 50- och 60-talen läggs grunden för genomslaget av den enhetliga 

läroplanskod som betecknas som den rationella, som bygger på tre 

principer; pragmatism, individcentrering och ett rationellt tänkande 
(Lundgren 1979, Englund 1980).

Den rationella utvecklades under en unik period. Efterkrigstidens 

ekonomiska utveckling innebar en exempellös framgång. Den genomsnittliga 

BNP-tillväxten under 50-talet var något över 4% per år, och under 

60-talet nära 5% per år. Under tidigare decennier under 1900-talet 

översteg den knappast någonsin 2%. En framgångsrik stabiliseringspolitik 

fördes, högt kapacitetsutnyttjande och full sysselsättning rådde. Den 

turbulens som rådde under dessa skolreformers decennier har vi inte haft 

motsvarighet till (Långtidsutredningen 1980).

Behovet av välutbildad arbetskraft var stort och det föll sig naturligt att 

skolan skulle förse samhället med denna. Parallellt med den ekonomiska 

tillväxten expanderade de politiska jämlikhetskraven. Arbetarklassens 

barn skulle ges möjligheter till utbildning och därmed tillgång till 
välavlönade och högstatusladdade positioner/yrken i samhället. 3ämlikhets- 

målen skulle alltså lösas genom en social mobilitet uppåt. Detta var inte 

en politiskt kontroversiell fråga sä länge samtliga rörde sig uppåt. I 

princip gjorde alla det eller åtminstone upplevde det under de lyckosamma 
åren under 50- och 60-talet. Den offentliga sektorn växte, manuella yrken 

försvann och ersattes av mentala (abstrakta/teoretiska) yrken, nya och 

diffusa yrken kom till. Antalet lönearbeten växte i antal. Den solidariska 

lönepolitiken plus vissa transfereringar gjorde att det i vissa fall faktiskt 
blev utjämning och i andra fall blev mycket svårare att upptäcka 

ojämlikheten, som blev allt osynligare och allt mer svårfängad. I början av
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reformperioden (50-talet) betonades därför det individuella yrkesvalet 

mycket, liksom det fria valets princip nästan glorifierades. Möjligheterna 

och inte begränsningarna betonades. Under hand förändrades målen. 

Inriktningen i syodokumenten på det individuella yrkesvalet knutet till val 

under och efter skolgången kompletterades med en betoning av yrkesvalet 

som en mera utdragen valprocess (val av utbildning och arbete). 

Yrkesorientering ersattes med arbetslivsorientering. Denna tendens 

framträder i läroplanerna under 50- och 60-talen (Timplaner och 

huvudmoment 1955, Lgr-62 och Lgr-69) i de kapitel/avdelningar som berör 

Studie- och yrkesorientering, Pryo och Samhällskunskap.

Målen för pryo i Toh 1955 hade följande ordnings pryo har till uppgift

att...

1. ... ge fortsatt orientering inför yrkesvalet

2. ge personliga erfarenheter av ett begränsat antal yrken ... om man 

äger de för yrkena erforderliga anlagen och intressena

3. ge praktiska kunskaper om arbetslivets organisation, om arbetsfördel

ning och specialisering, om förhållandet mellan över- och underordnade 

mellan arbetsgivare och anställda och mellan de anställda inbördes, 

om arbetarskydd och arbetshygien och om utbildningsförhållandena 

inom yrkena

4. att väcka intresse för yrkesarbete och yrkesutbildning

Inriktningen på yrkesval, anlagsorientering och yrkesutbildning betonades 

starkt. I princip har mål och innehåll i samhällskunskap samma 

prioriteringsordning som pryokapitlet.Matchningen mellan yrkeskrav och 

anlag hade en framskjuten plats, vilket också kom till uttryck i de 

läromedel som dominerade samhällskunskapsundervisningen i början av 

60-talet (Franke-Wikberg 1981). Redan i Lgr-62 sker en viss omprioritering 

av pryo-målen. Yrkesvalsbegreppet försvinner och matchningen mellan 

yrkeskrav och anlag lyfts fram. Orientering om arbetsplatsen och dess 

villkor finns fortfarande på "tredje plats". I Lgr-62 finns ett särskilt
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syokapitel som i stort handlar om hur skolan med hjälp av systematiska 
eleviakttagelser skall kunna bidra till elevernas självkännedom, intressen 
och anlag. Syon skall dock vara "mer av upplysande och klargörande än 
rådgivande karaktär" (Lgr-62 s 78).

I Lgr-69 sker en klar förändring i jämförelse med de föregående 
läroplanerna. Arbetslivsorienteringsmålet som tidigare varit relativt 
lågprioriterat, både i läroplanerna och i synnerhet i läromedlen placeras 

nu på första plats i pryokapitlet. Pryon har i första hand till uppgift att 

"som ett led i skolans samhällsorientering och övrig undervisning 

medverka till att eleven får en konkret uppfattning om arbetsliv och 
arbetsmiljö". Orientering om enskilda yrken och deras krav liksom 

anlagsorientering finns inte längre med i målformuleringarna. Pryon sätts 
in i ett långsiktigare perspektiv och placeras in som ett led i en långt 

utdragen valprocess. Färdighetsträning i att välja betonas och träning i 

beslutsfattande som rör studie- och yrkesval betraktas som en del i den 

demokratiska skolningen. Pryons uppgift blir att göra ett allt mer otydligt 

och avskilt arbetsliv tydligare.

Syons uppgift att försöka få flickor att välja utbildning och yrke 

okonventionellt finns i samtliga tre läroplaner. I Lgr-69 framhålls dock 

syon som en aktiv motkraft, särskilt i könsrollsfrågan, kraftfullare än 

tidigare.

Syon som aktiv motkraft kommer till uttryck ännu tydligare i en 
proposition om en ny tjänstekonstruktion för syofunktionärer 1971 

(1971:34). Syon bör ej vara passiv.

"Den skall bidra till att vidga kunskapen om valmöjligheter och måste 
därför motverka sådana begränsningar i studie- och yrkesvalet som t ex 
beror på den studerandes sociala bakgrund, traditionella könsrollsföreställ
ningar eller bristande motivation att analysera sin egen situation. Syon 
bör utgöra en motvikt mot sådana inflytanden från massmedier, hemmiljö, 
kamrater mm, som begränsar perspektivet.

Liksom universitetskanslerämbetet (UKÄ) vill jag starkt understryka att 
studie- och yrkesvägledningen också bör bidra till utbildningens och 
arbetslivets anpassning till de enskilda individerna och inte enbart 
tvärtom". (Prop 71:34 s 42)



"Jag vill också betona att syo bl a bör ses som en del av samhällsorien- 
teringen. I likhet med TCO anser jag att förhållandena på arbetsmarknaden, 
bl a de stora löneskillnaderna mellan olika yrken och mellan mön och 
kvinnor, bör diskuteras i anslutning till syo och de fackliga organisationernas 
roll därvid belysas". (Prop 1971:34 s 43)

"Men en av studie- och yrkesvägledningens uppgifter är att ge individen 
en ingående och sann information, och en sådan kan också tänkas leda till 
ökad brist pä arbetskraft inom vissa sektorer och överskott inom andra, 
tex genom att skillnader i förmåner och möjligheter till arbetstillfredsställ
else mellan olika yrken framstår som tydligare. Detta kan i sin tur leda 
till förändringar på arbetsmarknaden på längre sikt. (Prop 1971:34 s 8)

Denna aktiva och samhällsförändrande roll för skolans syo kommer ännu 
tydligare till uttryck i pryosupplementet (Lgr-69 II: Pryo).

Enligt supplementet skall många olika företeelser i arbetslivet belysas, 
tex arbetsmiljö, arbetsuppgifternas art, arbetstider, utbildning, löneläge, 
sociala relationer på arbetsplatsen, arbetarskydd, fackliga organisationer 
och företagsdemokrati. Relativt detaljerade "anvisningar" om hur dessa 
frågor/företeelser skall belysas förekommer i supplementet. Skolan skall 
belysa hur den tekniska och ekonomiska utvecklingen påverkat "villkoren 
för den enskilde yrkesutövaren". Frågan om hur arbetet kan anpassas till 

individens behov skall belysas.

Skolan skall göra eleverna medvetna om att arbetarskydd behövs och 
eleverna skall få en orientering om hur arbetarskyddet fungerar.

Demokratifrågor - samråd och medinflytande - är centrala och skall 
uppmärksammas. Supplementet anser att ett fördjupat studium av dessa 
frågor är angeläget. Som exempel nämns t ex att eleverna skall 
"informera sig om hur arbetslivets villkor upplevs av olika personalgrupper, 
vilka möjligheter dessa har att påverka beslut som föranleds av tekniska 
och ekonomiska överväganden".
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I inledningen sägs att eleverna bör "kritiskt iaktta och ifrågasatta olika 
förhållanden på en arbetsplats". Detta kritiska förhållningssätt kommer 

till uttryck senare i supplementet i form av rekommendation att jämföra 

villkoren för olika kategorier/grupper i arbetslivet.

"Skillnader med avseende på utbildning, inkomstförhållanden och 
arbetsuppgifter kan innebära att arbetskraften delas i grupper av 
varierande status, vilket ofta medför skiftande möjligheter att påverka 

arbetssituationen. Denna kategoriklyvning kan försvåra relationerna inom

företaget". Följande "motsatspar" är exe

anställda - företagsledning

arbetare - tjänstemän

yngre - äldre

män - kvinnor

utländsk svensk arbetskraft

Motsättningen mellan grupperna "kan förekomma i olika grad och kan 

framkalla mer eller mindre allvarliga konflikter". Undervisningen om 

arbetslivet bör så att säga präglas av ett perspektiv som utgår från vissa 

intressemotsättningar.

Orienteringen om yrken har ingen särskild plats (eget ämne) i grundskolans 

undervisning utan "bör presenteras i de arbetsområden där den naturligt 

kommer in". Yrkesorientering skall integreras med annan samhällsorienter- 

ing. Yrkesorienteringen skall utgå från yrkesfunktioner och ge en översikt 

över yrkesvärlden. Den skall ge kunskaper om den aktuella och framtida 

arbetsmarknaden samt om framtida förhållanden på arbetsmarknaden 

liksom om utvecklingen inom olika sektorer av näringslivet. Undervisningen 

syftar till att eleverna skall fä "en realistisk och fördomsfri syn på 

yrkesfunktioner, arbetsuppgifter och arbetsmiljöer" (Pryosupplementet s 

7).
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Supplementet betonar starkt att undervisningen skall byggas upp kring 
yrkesfunktioner, arbetsuppgifter och arbetsmiljöer i stället för individual- 
yrken. Därigenom ges eleverna instrument att studera förändringar av 

yrken och de villkor som gäller för olika yrkesutövare.

Den yrkesorientering som rekommenderas är till en del anpassad till den 
"matchningsmodell" som så flitigt använts i syon. "Genom att se på 
arbetslivet på detta sätt får eleverna större möjlighet att jämföra sina

intressen och förutsättningar med arbetsuppgifter och yrkeskrav i 

arbetslivet". Syftet är att minska betydelsen av dominerande, traditionsrika 

och fördomsfulla styrfaktorer i samband med yrkesvalet. "Det är troligt 

att andra faktorer, t ex betygspoäng sociala värderingar och könsrollstänk

ande, inte får samma inflytande som när man inriktar sig på ett bestämt 

yrke. Vidare framstår valmöjligheternas mångfald tydligare för den 

enskilde eleven.Man ökar också elevens beredskap för byte av yrkesutövning, 

om det framgår, att en och samma funktion kan förekomma i olika 

miljöer" (Pryosupplementet s 7).

I Lgr-69:s anvisningar beträffande lärostoff och arbetssätt betonas att 

undervisningen "skall anknyta till det upplevda", "skall kännetecknas av 

självverksamhet, självständigt tänkande och personligt ställningstagande". 

Frågor om näringslivets organisation och äganderättsförhållanden 

betraktas som en av många kontroversiella frågor. "Undervisningen skall i 

sådana frågor vara saklig och allsidig. Studiet måste därför vara 

dokumentärt, och de olika uppfattningarna skall presenteras så, att de 

kommer till sin rätt och blir begripliga". I övrigt skall undervisningen bl a 

"förbättra deras (elevernas) motståndskraft mot propaganda och masspsykos", 

"förbereda för eget ställningstagande" samt "väcka lust till engagemang".

Kortfattat skulle anvisningarna i Lgr-69 och i pryosupplementet samt 

övriga styrdokument för undervisning om arbetsliv och yrken kunna 

sammanfattas med att den skall förbereda eleverna för ett medvetet 
yrkesval och för en medveten och aktivt deltagande yrkes-/löntagarroll 

med syfte att förändra arbetslivet mot jämlikare villkor för olika grupper. 

Skolans syo och pryo kan vara en del i "spjutspetsen" att förändra 

samhället och arbetslivet i synnerhet mot en ökad jämlikhet.



Syons mål och riktlinjer på 50- och 60-talet stämmer överens med 
Lundgrens uppfattning om att den dominerande ideologin i Toh -55 och 

Igr -62 utgår från individens behov och intressen. Till en del finns det 

perspektivet också i lgr-69 och prop 1971:34, men de samhällsförändrande 

målen dominerar. En förklaring till detta kan vara att det är fråga om 

arbetslivet, som s a s är arbetarrörelsens eget fält och där motsättningarna 

mellan arbete och kapital framträder tydligare än inom andra samhällssek

torer. Socialdemokraternas och LO:s strävan att demokratisera arbetslivet 

var stark i slutet av 60- och början av 70-talet och denna kommer 

tydligare fram i skrivningarna om syo pch pryo än inom andra ämnesområr- 

den i skolan. Debatten om den ekonomiska demokratin och lagstiftningen 

på arbetslivsområdet är andra tecken på det stora intresset för förändring 

av villkoren i arbetslivet.

Supplementet, som är uttryck för SO:s tolkning av läroplanen då det 

gäller pryons innehåll och inriktning, är tämligen konkret och tydligt och 

borde alltså kunna vara lätt att tolka för läromedelsförfattare och lärare 

och därmed också lätt att förverkliga.

Englund menar att målsystemet som det kommer till uttryck i läroplaner 

(och även supplement, min anmärkning) uttrycker den dominerande 

ideologin, "dvs denideologi som i sista hand förs ut via skolan som 

ideologisk statsapparat". Men menar Englund: "Kampen mellan olika 

ideologier om utbildning, olika determinanters tolkning, överbestäms 

emellertid av den rådande hegemonin centralt som lokalt, vilken i sin tur 

kan förändras på sikt endast genom att en viss dominerande ideologi förs 

ut under lång tid via statsmakten. Hegemonin kan emellertid också 

innebära att vissa intentioner som framförs som dominerande ideologi 

tvingas tillbaka och aldrig uppnår hegemoni" (Englund 1980 s 25).

Frågan är alltså om den ideologi som framträder i här refererade 

styrdokument (Lgr-69, Supplement och Syoproposition) tillåts framträda 

dels i läromedel, dels i den praktiska undervisningen och ha ett innehåll 

och en inriktning som förespråkas eller om den representerar en ideologi i 

utmarkerna av läroplanens mål och därmed bidrar till att den dominerande 

ideologin i läroplanerna "tvingas tillbaka och aldrig uppnår hegemoni".
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Enligt Lindensjö (1981) kan inte målen realiseras. De urvattnas på väg ner 
till skolans vardag. Den s k filtreringen sker bl a genom att olika 
institutioner, organisationer, intressegrupper etc tolkar och omformar 
dessa utifrån sina intressen. Skolan själv försöker leva upp till en 
självständighet trots att den i själva verket inte kan frigöra sig från det . 
samhälleliga beroendet. Tillämpat pä skola-arbetslivsområdet innebär 
Lindensjös resonemang följande. De förändringsmål angående arbetslivet 
som finns i läroplanen syftar till att öka jämlikheten mellan olika 

grupper/lönearbetare. Det vore otänkbart för skolan att låta enbart LO 

belysa sådana frågeställningar. I objektivitetens och pluralismens namn 

måste SAF också bjudas in. På så sätt blir skolan inte så självständig utan 

möjligheterna att realisera utbildningsmålen begränsas således av de 

samhälleliga villkor som gäller. Om målen och eventuella försök att 

realisera dessa ligger för långt från vad samhället i stort tänker och anser 
och enbart skulle leda till oro och konflikter skulle de undergräva tilltron 

till utbildningsväsendets objektivitet.

En annan fråga blir dä hur den ideologi som finns i skolans läromedel och 

vardag ser ut. Vilka mål är det som realiseras i den lärobok som så klart 

dominerar den svenska marknaden. En av författare till dessa böcker har i 

en intervju (Rubin m fl 1982) sagt sig ta stor hänsyn till läroplanssupplemen 

ten då Sol-böckerna producerades. 1 min granskning av dessa kommer jag 

därför i stor utsträckning att jämföra lärobokens framställning med 

pryosupplementets, som till stor del behandlar innehållet i arbetslivsunder- 

visningen.

4. FORSKNING OM ARBETSLIVET

4.1 Lönearbetet

Arne Helidén (1975) har på ett intressant sätt belyst synen på arbetet ur 
ett idéhistoriskt perspektiv. Vanligt arbete (arbeta med sina händer, 

bygga, gräva mm) har inte åtnjutit större aktning under historien. 

Framförallt kroppsarbete har ansetts simpelt. Människans mål har varit en 

sysslolös, lekfull och förfinad tillvaro, "ett liv ovanför det vanliga livet".
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Enligt Helidén omvärderas arbetet pä 1600- och 1700-talen. Den 
naturvetenskapliga revolutionen är orsaken.

Helidén menar att vi idag lever i en tid med tre storheter: vetenskapen, 
folket och arbetet. Men, säger han, "i skolböckerna är fortfarande 
intresset för Gud mycket frapperande". Undervisningen om vetenskapen 
och folket som idéhistoriskt tema (djupperspektiv) saknas dock. Om 
arbetet:

"Även arbetet har en historisk djupdimension, en fascinerande historia som 
det inte ens finns antydningar om i den moderna mdnniskans bildningsgång" 
(Helidén 1975, s 14).

Synen på arbete idag varierar. Arbetar gör alla, allt är arbete, anser en 
del. Andra skiljer på fritid och arbete, nyttigt och onyttigt arbete. Marx 

definition av arbete är väl den som förekommer oftast i den vetenskapliga 
litteraturen.

"Arbetet dr först och frdmst ett samspel mellan människan och naturen, 
en process varigenom människan genom sin verksamhet förmedlar, 
reglerar och kontrollerar sitt förhållande till naturen". (Marx 1969, s 153)

Andra definierar arbete som en verksamhet där man framställer varor 

eller tjänster som är till nytta för människor. Någon menar att arbetet är 

grundvalen för mänsklig existens, att vår förmåga att arbeta är det som 

skiljer oss från djuren, att arbetet är den kraft som omformar samhället 

och är grundvalen för klassbildningen (Gustafsson 1980).

Anna Christensen ger lönearbetet en mycket central betydelse i 

industrisamhället:

"Det är lönearbetet, inte marknadsekonomin, inte den politiska demokratin, 
inte familjen, som konstituerar den samhällsform vi lever. i. Lönearbetet 
har undan för undan blivit alltmer dominerande som produktionsform och 
som social struktur och som överordnad ideologi". (Christensen 1983)

Lönearbetets ställning idag är alltså starkare än på Aristoteles tid då det 

arbetsfria tillståndet, som gav möjlighet till ett kontemplativt tänkande, 

var det åtråvärda. Ett arbetsfritt tillstånd idag är detsamma som arbets-
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löshet såvida inte arbetslösheten är frivillig, dvs ett tillstånd som inte 
innebär ett beroendeförhållande.

Lorens Lyttkens (1985) och Anna Christensen (1983) anser att vår kultur 
och vårt samhälle är genomsyrat av lönearbetet. Det finns enligt 
Christensen fyra kriterier på det juridiska arbetstagarbegreppet:

1. Lydnadsplikten; det är arbetsgivaren som bestämmer hur arbetet skall 

utformas. Det är fråga om formell social kontroll. Ex: Den som är 

anställd har inte rätt att sätta in någon annan i sitt ställe, lika lite 

som en fängslad eller en värnpliktig.

2. Ersättningen för arbetet är bestämd efter arbetstid och ej efter 

resultat.

3. Lön skall utgå.

4. Lönearbetaren är socialt beroende, kan i praktiken inte sälja sitt 

arbete eller resultat till någon annan.

Men lönearbetet innebär inte bara ett förhållande till arbetsgivaren. Det 

påverkar den sociala verklighet flertalet svenskar lever i, genomsyrar 

samhället och de flestas vardag: Lönearbetet

1. är en central fördelningsnyckel i samhället och bestämmer den sociala 

välfärden för de flesta. (Pension, sjukpenning och andra socialförsäkring 

ar är t ex knutna till lönearbetet).

2. präglar den utbildningsstruktur vi har och bestämmer bildningsidealen. 

(Man lär för yrket. Allmänna kunskaper får stå tillbaka för nyttiga).

3. påverkar vilken makt och inflytande människor har och bestämmer 

tex status och kreditvärdighet samt vilka man umgås med och var och 

hur man bor.
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Lönearbetet bestämmer således det mesta i människans totala livssituation. 
Allt arbete utförs emellertid inte som lönearbetc. En stor del av 
samhällets produktion sker utanför vad vi i dagligt tal kallar arbetslivet. 

Trots detta faktum är det i regel lönearbetets värld som läroplanen och 
även arbetslivsforskningen menar med arbete och arbetsliv. Det vore i och 

för sig önskvärt att både skolan och forskningen belyste de komplicerade 
samband som finns mellan lönearbete och andra mänskliga aktiviteter och 
inte gjorde den skarpa åtskillnad mellan t ex arbete och fritid som så ofta 

förekommer.

I fortsättningen kommer jag dock att uppehålla mig vid sådan forskning 

som berör arbetsplatser där lönearbete finns. Trots denna begränsning är 

det svårt att få en överblick över arbetslivsforskningen. Ekonomiska (både 

national- och företagsekonomiska), sociologiska, psykologiska, geografiska 

m fl perspektiv kan naturligtvis läggas då arbetslivsfrågor skall studeras. 

Jag har i huvudsak valt några sociologiska studier.

4.2 Arbetets organisering

Björkman/Lundqvist (1981) har gjort en översikt av arbetssociologin inom 

arbetslivsforskningen.

De tre "arbetsorganisatoriska" skolor som dominerat arbetssociologin är 

Scientific-management (Taylorismen), Human-relation (H-R) och Sociotek- 

niken. Taylorismen innebär kort att företagsledningen måste systematiskt/ 

vetenskapligt utreda hur arbetet rationellt skall utföras. Arbetarnas 

tankearbete bör så långt möjligt överföras från "verkstadsgolvet" till en 

central planeringsavdelning. Arbetsledningen bör kontrollera att arbetet 

utförs på det sätt som ledningen föreskrivit.

Lönen och yttre fysiska arrangemang är enligt taylorismen viktigast för 

arbetstillfredsställelse och motivation hos arbetaren. H-R-skolan 

framhåller betydelsen av mänskliga relationer på arbetsplatsen, således 

blir arbetsledning, arbetsgrupp, information och kommunikation centrala 

begrepp i denna skola. Sociotekniken kan betraktas som en syntes mellan 

de två föregående och går ut på att utforma eller förändra arbetsorga-
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nisationen genom att tekniska och sociala förhållanden beaktas samtidigt.
Båda skall integreras. Sociotekniken inriktar sig i första hand på 
förhållanden på arbctsgruppsnivå.

Kritik har från olika utgångspunkter riktats mot dessa skolor. Taylorismen 
anses vara för inriktad på effektiv produktion utan hänsyn till mänskliga 
behov. De två senare beaktar hela organisationen, både teknik/produktion 
och människa. I tillämpningen av sociotekniken, som utgår från att arbetet 

skall tillfredsställa vissa grundläggande psykologiska arbetskrav (variation, 

inlärning, beslutsfattande, anseende, medmänsklig förståelse och respekt, 

sammanhang och framtidsförhoppningar), har inte de högt ställda 

förhoppningarna från början kunnat infrias. Många har kritiserat samtliga 

"skolor" som uttryck för olika knåp och knep att maximera vinsten för 

kapitalägarna och ingen reell vilja att förbättra villkoren för de anställda.

Enligt Björkman/Lundqvist (1981) uppkommer arbetslivsforskningen i 

Sverige efter andra världskriget. Fram till mitten av 60-talet domineras 

den av "anpassningsparadigmet" och Human-relation-skolans teser om 

anda och arbetstillfredsställelse, som viktiga komponenter då det gäller 

att befrämja produktiviteten. Arbetsgivarna var pådrivande och bl a 

skapades Pa-rådet under denna tid. Vid mitten av 60-talet börjar facket 

intressera sig för den tekniska utvecklingens betydelse för arbetsvillkor 

och arbetsinnehåll, vilket bl a resulterade i skriften Teknisk förändring 

och arbetsanpassning (1966), som låg till grund för LO:s officiella 

ställningstag- ande till teknikens roll, en relativt optimistisk syn på 

tekniken. I denna skrift liksom i praktiskt taget al! sociologisk forskning 

om arbetslivet är den basala utgångspunkten motsättningen mellan arbete 
och kapital. Men även i LO-skriften dominerar "anpassningsparadigmet" 

och "det dominerande mönstret för ämnets partsrelationer var partsgemenskap'

I slutet av 60-talet dominerades intresset inom arbetssociologin av de 
sociotekniska försök som gjordes i Norge (Thorsrud-Emery). Vilda strejker 

och rekryteringssvårigheter gjorde att arbetsgivarna mer intresserade sig 

för socioteknik än Human-relation. Taylorismens hårda och rationella 

styrning av arbetet med långt drivna ackordslönesystem skulle ersättas av 

"blandade gruppackord" och "självstyrande grupper" för att "nå en rättvis
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lönestruktur på arbetsplatserna". Tre teman dominerade arbetslivsforskningen 
under slutet av 60-talet:

a) Alienationsdebatten och anpassningsparadigmets kulmen. Mentalhälso- 
kampanjen.

b) Underkännande av individförklaringar

c) Uppgörelse med upplevelsesociologin 

(Björkman/Lundqvist 1984 s 47)

Samtidigt med att Taylorismen (rationaliseringsrörelsen) blomstrade under 
60-talet (29 000 personer utbildades i arbetsstudier 1967) förekom alltså 

ett intensivt arbete inom fackföreningsrörelsen och bland progressiva 

företagsledare att utveckla nya företagsmodeller (Johansson 1986). En 

intensiv kritik av arbetsförhållandena riktades också av vissa författare, 

tex Göran Palm (Indoktrineringen i Sverige 1967) och Sara Lidman (Gruva 

1968).

Volvo-Kalmar-verken konstruerades enligt idéer från HR-skolan och 

sociotekniken och idéer från dessa finns också i SAF:s bok Nya fabriker, 

1977. Enligt kritikerna ger inte de produktionsvillkor som existerar den 

frihet som krävs för att de grundläggande arbetskraven ska kunna 

tillfredsställas. "Om man skall lyckas genomföra förändringar, som 

verkligen tillgodoser sociala krav, måste man försöka förändra hela 

produktionssystemet". (Björkman/Lundqvist 1981).

4.3 Drivkrafter

Offentliga dokument, t ex lagar, förordningar och läroplaner, har mål som 

ofta förutsätter harmoniska tillstånd. Arbetsmiljölagen säger t ex: 

"Arbetsgivare och arbetstagare skall samverka för att åstadkomma en god 
arbetsmiljö". Björkman/Lundqvist menar att verkligheten inte är fullt så 

harmonisk: "Parternas oenighet börjar redan med frågan vad arbetsmiljö är 

för någonting och fortsätter följaktligen med vad det är man skall åstad-
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komma (Björkman/Lundqvist 1981 s 7). Skillnaden mellan t ex läroplans- 
texter och sociologiska forskningsrapporter är att de senare nästan 
undantagslöst ugår från den grundläggande motsättning som existerar 
mellan arbetare och kapitalägare.

Korpi (1978) menar att debatten om arbetarklassen i det kapitalistiska 
industrisamhället bl a kretsat kring frågan om intressekonflikter mellan 
arbetare och arbetsgivare. Redan i valet av termer framträder ståndpunkter, 

menar Korpi. "De som talar om industrisamhället ser vanligtvis 

produktionens teknologiska aspekter som de väsentliga för samhällsutveck

lingen och betonar möjligheterna till harmoniska relationer mellan 

arbetare och arbetsgivare. De som betraktar samhället som kapitalistiskt 

brukar se produktionens ekonomiska organisation som grundläggande och 

framhålla de inneboende intressekonflikterna mellan arbetare och 

arbetsgivare". (Korpi 1978 s 14).

Kontroll och makt är centrala begrepp i arbetslivsforskningen. Enligt 

Korpi skiljer sig kapitalets maktresurser från det mänskliga kapitalet med 

hänsyn till vad det kan användas till och hur lätt det kan användas till och 
hur lätt det kan överföras till andra resurser. Den som kontrollerar 

kapitalet och produktionsmedlen har möjlighet att initiera förändringar på 

olika nivåer. Det mänskliga kapitalet, t ex utbildning och yrkesskicklighet 

och arbetskraft kan främst användas i defensivt syfte.

Johansson (1986) har i sin doktorsavhandling på ett mycket åskådligt sätt 

beskrivit den kapitalistiska ackumulationsprocessen:

På ett övergripande och populariserat sätt kan vi beskriva kapitalets 
ackumulationsprocess enligt följande. Av pedagogiska skäl har jag tillåtit 
mig vissa förenklingar och hoppas att beskrivningen inte därför skall te 
sig allt för grov. Jag ger exempelvis kapitalägaren rollen att också vara 
företagsledare.
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En penningägare, som också därigenom är kapitalägare, går till en 
marknad med sina pengar för att köpa arbetskraft och produktionsmedel. 
Produktionsmedel omfattar såväl verktyg, maskiner och byggnader 
(arbetsmedel) som råvaror och tillsatsmedel (arbetsföremål). Med den 
inköpta arbetskraften och de införskaffade produktionsmedlen organiserar
kapitalägaren så en arbetsprocess där varor tillverkas. För att denna

!
produktionsprocess skall komma till stånd så [måste kapitalägaren 
åtminstone tro att varorna är efterfrågade på någon marknad. När varorna 
är färdiga går vår kapitalägare till marknaden och försäljer dem. 
Förhoppningsvis får han nu en penningsumma som är större än den som 
han startade med. Han har tjänat på affären.

Om vi betecknar den penningsumma som kapitalägaren startar med P, 
arbetskraften med Ak och produktionsmedlen med Pm kan vi beskriva den 
första delen av kapitalägarens verksamhet enligt följande. V betecknar att 
det rör sig om varor:

P + V
Ak

Pm

Om vi vidare betecknar det faktum att det sker en produktionsprocess 
med Pr och att det där produceras varot V kan vi utveckla vår formel till:

P + V • •• Pr VI

Om dessa varor VI går att sälja till en större penningsumma än vi startade 
med, nämligen till P1 kan formeln göras fullständig och ser då ut så här:
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P + V
*■ Ak

♦ Pm
... Pr ... Vl pl dtir pl -*■ p

Denna process kan nu fortstitta genom att man äter tar P summa pengar 
och köper arbetskraft och produktonsmedel osv. Skillnaden mellan P och 
Pl utgör vinsten av verksamheten och går att använda på olika sätt. Dels 
använder säkert vår kapitalägare en del till konsumtion, men troligtvis
använder han det mesta som kapital, dvs det investeras åter i någon

t

produktionsprocess. Här finns det inget som säger att han investerar i 
samma produktionsprocess som skapat vinsten ät honom, han placerar 
pengarna där han tror att han får mest tillbaka. Genom denna 
återinve ste ring sker hela tiden en ökning av processens totala, samhälleliga 
omfång, något som gör att vi kan tala om ackumulation. Det som sker är 
att det skapas en anhopning, en ackumulation, av värden.

Vi förstår lätt att om det överhuvudtaget skall gå att driva en sådan här 
verksamhet på ett vinstgivande sätt är det en mängd faktorer som måste 
gå i lås. Vi kan urskilja tre speciellt viktiga moment i den ackumulations- 
process vi just har beskrivit. Det första utgörs av den situation då 
kapitalägaren köper arbetskraft och produktionsmedel, här gäller det att 
det finns lämpliga mängder och kvaliteter till rimliga priser tillgängliga. 
Finns inte dessa förutsättningar kan någonproduktionsprocess överhuvudtaget 
aldrig startas upp. Om det går att få tag i dessa förutsättningar dyker det 
andra problemet upp, som innebär att man måste organisera, genomföra 
och kontrollera själva produktionsprocessen på ett sådant sätt att varorna 
kan tillverkas till rimliga kostnader. Det tredje viktiga momentet utgörs 
av att finna lämpliga avsättningsmarknader så att man får ett pris för 
varorna som gör att verksamheten ger en acceptabel vinst. (Johansson 
1986, s 16-18).

Den primära uppgiften för ett företag är alltså kapitalackumulationen. 

Enligt Björkman/Lundqvist spelar valet av ackumulationsmetod större roll 

för arbetsmiljön än ackumulationstakten. Om kapitalintresset renodlas
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finns följande olika metoder för kapitalackumulation.

Kapitalackumulerande åtgärder som inriktas mot arbetskraften, det 
variabla kapitalet

1) Stink arbetets pris
2) Förläng arbetstiden
3) Höj arbetsintensiteten

Kapitalackumulerande åtgärder som inriktas mot det konstanta kapital 
som är bundet i tomt, fastigheter och anläggningar

4) Utrymmesekonomisera

Kapitalackumulerande åtgärder som inriktas mot det konstanta kapital 
som är bunde i maskiner

5) Oka maskinutnyttjandet

Kapitalackumulerande åtgärder som inriktas mot det konstanta kapital 
som är bundet i produkter i arbete (PIA)

6) Oka genomströmningshastigheten

Åtgärder som inriktas på att tekniskt skydda själva ackumulationsprocessen

7) Oka produktionssystemets flexibilitet och störningstålighet 
(Björkman/Lundqvist 1981 s 146)

Vanligtvis är det de tre första som initialt kommer ifråga menar 

Björkman/Lundqvist.

4.4 Kvalifikation och arbetsmiljö

En viktig fråga under efterkrigstiden har varit om det moderna samhället 

behöver mer och bättre utbildad arbetskraft. Ett av huvudargumenten för 

utbyggnaden av det svenska skolväsendet har varit att det behövs längre 

utbildning p g a höjda krav på yrkesskicklighet.

Bravermans forskning har varit viktig i detta sammanhang. Braverman 

konstaterade att den tekniska utvecklingen hade en negativ inverkan på 

arbetslivet och yrkesskickligheten i synnerhet. Han menade att den 
tekniska utvecklingen orsakar en fortskridande dekvalificering och 

degradering av arbetet och att arbetsgivare önskar kontrollera arbetskraften
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och att produktionstekniken används som ett medel för denna kontroll. 
Dekvalificeringen är en viktig effekt av kontrollen (Helgesson 1986).

Frågan om arbetet verkligen utarmas och om arbetsdelningen verkligen 
ökar har intresserat många forskare. Blauner menade att utvecklingen av 
kvalifikationskraven motsvarade en U-kurva, höga krav i hantverksyrken, 
låga krav i mekaniserad produktion och växande krav i högre automatiserad 
produktion. Tyska forskare (t ex Kern och Schuman) ansåg att kraven på 

yrkesskicklighet kan variera på en arbetsplats, en liten högkvalificerad 
grupp och en stor grupp med lågt kvalificerade arbetsuppgifter. Andra 

tyska forskare (Haug) ansåg att automation leder till högre kvalifikations

krav på arbetskraften. Någon enighet bland forskarna då det gäller 

kvalifikationskraven finns det således inte (Helgesson 1986).

Ett bra arbete ger arbetstillfredsställelse och ett bra arbete måste ha en 

bra arbetsmiljö. Björkman/Lundqvist belyser sambandet mellan dessa 

begrepp. Arbetstillfredsställelse är svårdefinierat och det kan inte, vilket 

är vanligast, mätas med frågeformulär. För att komma åt arbetstillfreds

ställelse måste kvalifikationskraven studeras. Enligt Björkman/Lundqvist 

är kvalifikation den viktigaste aspekten av mänsklig verksamhet och själva 

förutsättningen för intellektuell utveckling. Individen måste få lära sig 

och utveckla sina förmågor och i arbetet måste finnas självbestämmande. I 

andra hand krävs djupgående social interaktion. Social gemenskap av ytlig 

karaktär är inte tillräcklig. I tredje hand krävs såväl fysisk som emotionell 

trygghet i arbetet. Beträffande arbetsmiljön så anser författarna att det 

finns säker kunskap om vad som är dåliga arbetsmiljöer. Problemet är inte 

brist på kunnande utan att det är det överordnade kravet på lönsamhet 

som utgör begränsningarna. De anser också att det är typiska "arbetsgivar- 

kriterier" som används vid utformningen av arbetsmiljön. "Trivsel" är 

kriteriet för bra arbete och bra arbetsmiljö. Denna syn har sin grund i det 
s k anpassningsparadigmet, som innebär att arbetet skall anpassas till 

människans förutsättningar i fysiskt hänseende. Psykiskt skall människan 

anpassas till arbetet. I stället för att ändra på arbetsinnehålelt blir det 

viktigare att ändra arbetarnas attityder till arbetet.
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4.5 Kontrollfunktionen

För att förstå lönearbetets villkor är det väsentligt att förstå vilka olika 
kontrollmekanismer som bestämmer organisationen av arbetet. Stenbäck 
(1983) har beskrivit hur kontrollen kan utövas. I agrara samhällen var 

arbetet uppgiftsorienterat. Arbetet utfördes då det. var nödvändigt. Det 
var oregelbundet och anpassat till vad som skulle göras. I lönearbetet, som 
är tidsorienterat gäller det att utnyttja de anställda effektivt. Arbetstakten 

blir viktig. Ackordslön, tidsstudier, stämpelklockor och arbetstakt är 

centrala egenskaper hos det bestämda arbetet. Kontrollen kan utföras 

direkt av arbetsledare (direktkontroll) eller, vilket blivit vanligare på 
senare tid, av tekniken (maskinorienterad arbetstakt).

Arbetare kan också kontrolleras genom att arbetet koncentreras rumsligt, 

begränsat till ett övervakningsbart område med en bindning fysiskt till 

teknisk utrustning. Modern produktionsteknologi kan också användas till 

spridning av arbetskraften (ex kontorsarbete i hemmet). Höggradig 

horisontell och vertikal arbetsdelning skapar goda möjligheter att 

kontrollera och leda arbetet ... Stenbäck menar att begrepp som 

"samarbete, kollektivisering, motsättning, konflikt, motstånd och 
underordning ... bäst tydliggör innebörden i begreppet lönearbetets 

organisation" (s 127).

Helgesson (1986) skiljer på två typer av kontroll nämligen direktkontroll 
och självstyre. Direktkontroll innebär en direkt övervakning av arbetarna 

(ex av arbetsledare medan självstyre under kontroll innebär att arbetarna 

har visst inflytande över sitt arbete). Utöver nämnda kontroller 

förekommer den byråkratiska, som innesluts i företagets organisation och 

struktur samt även i arbetsuppgifter, regler, befordringgångar, lönestruk

tur mm och blir svårfångad och opersonlig.

Helgesson tar också upp kontrollbegreppet under frågan: Profit eller 

kontroll? Profitintresset är mycket tydligt och påtagligt för ett företag: 

"... framstår som en daglig och ytterst påtaglig realitet". Denna realitet 

kräver en viss självklar kontroll, men frågar Helgesson: "Finns det utöver 

ett kontrollmotiv utöver denna art några mer klassmässiga, sociala eller
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andra skäl för att kapitalägarna eller företagsledningarna skulle vilja 
kontrollera och trycka ner arbetarna?" Han svarar: "Det handlar alltså 

inte om att en grupp människor, exempelvis kapitalägare, primärt vill 

förtrycka en annan grupp, exempelvis arbetare ... för att på bästa sätt 
utöva förtryck". I stället kan man se det som ett ekonomins sätt att 

fungera, menar Helgesson. Förtrycket blir ett logiskt resultat av hur 
ekonomin och produktionen fungerar.

4.6 Sammanfattning

Redan den begränsade redovising jag gjort av den idag omfattande 

arbetslivsforskningen visar att vi inte kan få någon entydig eller enhetlig 

bild av arbetslivet. Det är alltså inte möjligt att ge den sanna, den rätta 

bilden av arbetslivet även om en noggrannare studie av forskningsresultaten 
skulle göras.

Men forskarna ger oss dock vissa referenspunkter då vi skall beskriva 

arbete-arbetsliv. Centralt för alla är vilka basala drivkrafter som ligger 

bakom den utformning/gestaltning som finns. Främst ligger den 

fundamentala motsättningen mellan arbete och kapital, arbetare och 

arbetsgivare. Här spelar kapitalackumulationen en viktig roll. Lönearbetet 

och de villkor som är förknippade med detta centrala begrepp förekommer 

också frekvent. Arbetsinnehåll-kvalifikationer-arbetsmiljö-participation är 
andra centrala begrepp i forskningen. Hur och i vilka sammanhang makten 

och kontrollen utövas är andra viktiga perspektiv som forskningen 

behandlar.

Min fråga blir om läroböckerna behandlar de fenomen som forskarna lyft 

fram som intressanta problemfält och i så fall vad och hur de tar upp 

dessa i texterna.

De aspekter jag valt ut är vanliga inom den arbetssociologiska forskningen. 
Vissa intressanta frågeställningar har jag inte behandlat, t ex arbetsmark

nadsforskningen.
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I min granskning av läromedlen har jag inte följt indelningen i detta 
kapitel. Jag har i stället valt områden som getts ett sådant utrymme att 
det blir möjligt att få en bild av innehållet. Dock har jag där det är 

möjligt försökt göra jämförelser mellan forskningsresultaten som jag 
redovisat i detta kapitel med vissa delar i läromedlen.

5. LAROMEDELSFORSKNING

5.1 Herbert Tingsten

"Skolorna måste vara medel att likrikta, passionera och intellektuellt 
behärska de spirande folken. Där blev de, självfallet och nästan 

omedvetet, organ för spridning av de 'härskande' idéerna, medel för 
upplysning, om man så vill - de flesta lärde sig att läsa, skriva och räkna 

och fick någon kunskap i historia och geografi - men också för 

presenterandet av gängse trosföreställningar, fördomar och villfarelser, 

trivialiserade och förgrovade för att passa barnen, de oskrivna bladen som 

det gällde att fylla med tecken och bilder".

Så skriver Tingsten i inledningen till sin bok - Gud och fosterlandet, en 

studie av hundra års skolpropaganda. Tingstens studie gällde läroböcker i 

några västländer och Sverige i synnerhet. Tingsten fann stora skillnader 

mellan länderna men "nästan överallt framträder samma huvudsakliga 

mönster". I korthet konstaterade Tingstens

Grundtonen är religiös

Gud styr i stort sett världen till det bästa, även om det bristfälliga 

förnuftet ibland har svårt att begripa hans teknik

de sociala skillnaderna är oväsentliga

stora förändringar är otänkbara eller farliga, samhällsordningen 

måste skyddas mot det oreflekterade missnöjet och dess eggelse till 

våld, omkastningar och utopier: "arbeta duktigt och var framförallt 

förnöjsam"
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den egna nationen är överlägsen alla andra och i alla konflikter har 
Sverige rätt

andra nationer är underlägsna och tvivelaktiga

skolböckerna var "genomgående utarbetade av välsinnat konformistiska 
lärare och akademiker"

tendensen i läroböckerna garanterades/bestämdes av statliga 
kommissioner/direktiv eller av inflytelserika konventionella opinioner

populära skolböcker gick ut i nya upplagor, nödtorftigt reviderade

Tingsten betonar att dessa resultat i huvudsak gäller ett äldre skede (före 

2:a världskriget). Tingstens undersökning av läroböckerna visar ganska 

tydligt på vilken stor betydelse läroböcker har vad gäller den ideologiska 

överföringen.

5.2 Göran Palm

I sin bok Indoktrineringen i Sverige (1968) granskar Göran Palm "de 

demokratiska läroböckerna i Sverige". Palm använder begreppet indoktri

nering för den ideologiska påverkan eleverna utsätts för i läroböckerna. 

Enligt Palm finns inga samhällen där indoktrinering saknas. Men i varje 

samhälle "har de styrande en benägenhet att betrakta den egna

indoktrineringen som blott och bart undervisning, ibland som rentav 

opartisk eller objektiv undervisning, medan indoktrinering i betydelsen 

propaganda bara sägs förekomma i andra länder". Den indoktrinering som 

pågår i Sverige är enligt Palm ett konglomerat av kristendom, kapitalism, 

liberalism och socialism. Dessa åskådningar är samlade i en slags

värdegemenskap, vilken indoktrineringen skall befästa. Tidigare har den 
indoktrinering som utgick från kapitalisterna stått i en klar motsättning 

till den indoktrinering som utgått från arbetarrörelsen. Men, menar Palm, 

numera leder den sk samhällssolidariteten till överenskommelser i 

"Harpsundsanda" varför den indoktrinering som avser att stärka samhälls-
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solidariteten i regel har en konfliktöverslätande och idylliserande 
karaktär.

Indoktrineringens funktion är att säkra samhällets fortbestånd och 
samverkan mellan de individer som bildar samhället. Den indoktrinering 
som pågår i Sverige syftar till att befästa det borgerliga klassamhället.

I sin granskning av läroböcker uppehåller sig Palm i huvudsak kring frågor 
som rör politik och samhällsåskådningar. I en lärobok från 1965 i 

företagsekonomi beskrivs hur "den anställdes intresse för företagets 

problem på längre sikt kan bli fruktbärande både för individen och för 

företaget och därmed för samhället". Den bild som ges av "industriföretagen" 
är att de producerar nyttigheter och ägarintresset identifieras med 

samhällsintresset och företagets vinst underordnas allmännyttan.

‘Samhällskunskapsböckerna presenterar snarare Sörgården än Sverige. De 

är präglade av en positiv samhällsindoktrinering (vi hjälper varandra, 

polisen hjälper, reklam är ofta saklig, samhället är vi alla osv). Palm 

undrar hur eleverna skall "bli varse samhällets brister och problem, om 

läroböckerna genomgående undviker bristerna och slätar över problemen". 

Palm beklagar att den utbildningsdebatt som pågått mest gällt frågan om 

"hur eleverna ska läsa" och för lite om "vad de ska läsa". Palm vill att 

diskussionen borde gälla vilken indoktrinering som skolan skall utöva. 

Svaret blir ofta ett s k yxskaftsvar: "skolan skall inte syssla med 

indoktrinering, undervisningen skall vara opartisk, objektiv". Palm 

accepterar att det bör finnas en strävan efter saklighet och opartiskhet i 

all kunskapsförmedling. Men skolan bör inte undvika "det oundvikliga 

faktum att indoktrinering förekommer", i stället skall indoktrineringens 

"art och inriktning" angripas och diskuteras.

5.3 Några forskningsrapporter

Tingstens och Palms studier av läroböcker belyser dessas samhälleliga 

funktioner. Däremot jämför de inte sina resultat med vad som står i 
läroplanerna. Senare års pedagogiska forsknig har försökt belysa vad som 

styr den undervisning som pågår i klassrummen. I den utbildningspolitiska
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debatten och i bl a lärarfortbildningen har betonats hur viktig läroplanen 
är som styrinstrument. I granskningen och utvärderingen av läromedel 
föreställer man sig att utgångspunkten är om de har ett innehåll och en 
uppläggning som svarar mot läroplanens riktlinjer. På ett tidigt stadium av 
reformeringen av den svenska skolan ansågs läroboken (gamla realskole- 
böcker) vara ett hinder för genomförandet av den nya skolans intentioner 
om nytt innehåll och nya arbetssätt. Under 60- och 70-talet har 
läromedelsproduktionen varit större än någonsin och allmänt har 
läromedlen ansetts vara väl anpassade till läroplanen och dess supplement. 
Reklam och intervjuer med läroboksförfattare vittnar om hur läroplanerna 
och supplementen varit styrande för läroboksförfattarna. Här är två 
exempel: 1. Läroboksförfattare, Liber: "Det är förlagen som realiserar 
läroplanen". 2. Läroboksförfattare, N <Jc K: (Rubin 1982 s 153) "Förlagen 
följde supplementens förslag till 90%".

På en fråga varför läroboksförfattarna så strängt håller sig till läroplanen 
svarade en av huvudförfattarna till Sol-läromedlen:

"Ja, inte för att förlagen var sörskilt roade av att följa detta (supplementet, 
min anmärkning) men av säkerhetsskäl. Vi ville gardera oss. Särskilt i 
SO-ämnen är läromedelsmaterialet känsligt - det ska bedömas av en 
Statens läromedelsnämnd". (Rubin 1982 s 154)

Författarna själva anser således att de följt läroplanerna då de producerat 
läromedlen. En viktig fråga är vilken roll läromedlen och läroboken/fakta
boken i synnerhet spelar i den direkta undervisningen.

"Det kan tyckas som en självklarhet att läromedlen skall vara samma 
uttryck för läroplanernas intentioner och innehållsbeskrivningar, dvs att 
relationen mellan läroplaner och läromedel borde vara oproblematisk". 
(Lundgren 1982)

Lundgren m fl menar dock att förhållandet läroplan - läromedel kan ha 
olika relevans för undervisningsinnehållet. Om det är så att lärare och 
elever tillsammans väljer bland olika läromedel i dess vidaste bemärkelse 
för att på bästa sätt uppnå läroplanens mål så blir själva valet av 
hjälpmedel och olika metoder det intressantaste. Lärare och elever utgår 
från läroplanen, undervisningen blir målstyrd. Men, om läromedlet/läroboken
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är utgångspunkten för det ämnesinnehåll och de anvisningar som styr 
undervisningen, så blir relationen lärobok-undervisning viktig och 

intressant att studera, inte bara lärobokens/läromedlets påverkan på 

undervisnignens innehåll och uppläggning utan även dess samhälleliga 
funktioner.

Flera forskare (bl a Lundgren 1977, Svingby-Wailin 1979, Englund 1979) 
har visat på att läromedlen (framförallt läroboken) bestämmer vad

eleverna skall kunna. I förlängningen av denna bestämning ligger också 

uppfattningen om hur undervisningen bör ske. Undervisningens utformning, 

arbetssätt, arbetsformer och metodik bestäms alltså indirekt av vad 

eleverna skall kunna. Instuderingsfrågor, förberedelser för prov mm som 

har en nära anknytning till betygssättning visar vilka kunskapskraven är.

"Man kan således också dra den slutsatsen att läromedlen fyller 
betydelsefulla funktioner i undervisningen: att stå för innehållet, att 
definiera målet". (Svingby 1982)

Enligt Svingby svarar läromedel som lärarna använder mot deras krav och 

syn på undervisningens innehåll och inriktning. Hon menar också att det är 

"oegentligt att säga att läromedlen styr. De snarare uppfyller eller 

bekräftar en bakomliggande gemensam uppfattning". Enligt Svingby (1982) 

och Englund (1982) är lärobokens styrning större ju sämre ämneskunskaper 

läraren har.

Som tidigar redovisats (s 7) understryks objektivitetskravet mycket starkt i 

Lgr-69. Läromedel i samhällsorienterande ämnen underställs en objekti- 

vitetsgranskning som leds av läromedelsnämnden. De flesta forskningsre

sultat och även läromedelsnämndens egen rapportering (1978) tyder på att 

kravet på objektivitet lett till mindre önskvärda resultat, som inte är i 

överensstämmelse med läroplanen. Objektivitetsgranskningen har lett till 

"en överdriven försiktighet - utslätning - och i några fall tom överdriven 

undfallenhet inför åsiktsriktningar som förmodas ha nämndens öra" 

(Läromedelsnämnden 1978). Läroplanens bitvis diffusa formuleringar 

motsvaras av samma vaghet i läroböckerna. Läromedelsgranskningen tycks 

medföra "en försiktighet som ibland gränsar till det intetsägande" 

(Anderberg 1982). Rubin m fl menar att granskarna inte jämför läromed-
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lens innehåll med läroplanens mål och riktlinjer utan snarare försöker 
uppmärksamma läromedelsnämnden på vad som kan anses vara kontroversi
ellt eller ej och "det är troligare att ett läromedel kan verka kontroversi
ellt om det ifrågasätter den bestående ordningen än om det i stort stödjer 
det".

Många lärare i SO-ämnen skulle föredra "vinklade" läromedel, som skulle 
ge underlag för diskussioner om värdeladdade samhällsfrågor, eftersom 

sådana frågor skall behandlas i ämnen av samhällsorienterande karaktär. 
Objektivitetsgranskningen av SO-medel motverkar således läroplanens 
syften.

"... faran i en negativ ideologisk styrning torde inte ligga i att läromedlet 
har brister vad objektivitet beträffar, utan i det faktum att man inte 
diskuterar de värderingar som läromedlet ger uttryck för". (Rubin m fl 
1982)

Läroplanens mål att undervisningen skall leda till elevens självständiga 
tänkande via förståelse och egna tolkningar tycks inte få mycket stöd i 
läromedlen. Nedanstående två citat, ett från en studie av läromedel i 
Norge och ett från en granskning av ett svenskt läromedel sammanfattar 
läromedlens roll vad gäller att bidra till elevernas förståelse av 
sammanhang.

"Just denna fragmentariska framställning är ett problem med SOL-böckerna 
(som vi för övrigt återkommer till senare). Som vi antydde redan i 
inledningen hade vi vissa svårigheter att på ett entydigt sätt sammanfatta 
innehållet i dem. För även om böckerna i huvudsak anlägger ett rent 
deskriptivt betraktelsesätt, så finns där ändå fragment av ett annat 
synsätt, en annan bild, en bakomliggande struktur som skulle kunna 
antyda orsakssammanhangen. Men dessa fragment är alldeles för 
outvecklade för att man skall få en uppfattning om hur strukturen hänger 
samman och det görs i SOL-böckema inga försök att binda ihop dem. Den 
bild vi får blir därför splittrad och osammanhängande". (Rubin m fl 1982 s 
65)

"Hva som 'forårsaker årsakene' er ikke nevnt, ei heller problematisert. En 
sitter dermed igjen med inntrykket av at samfunnsfenomen 'daler ned fra 
himmelen' som f. eks. 'Hver skofabrikk lager noen typer' eller at det er 
'fcerre bonder og fiskere'. Men for å kunne fortstå teknisk utvikling i et 
samfunn er det nodvendig å få svar på hvorfor det er slik at f. ekSi 
landbruket har lagt om til maskindrift. Sjfbl om dette eret faktum må det
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jo ha föregått en eller annet som har forårsaket det. Maskiner er jo også 
skapt av mennesker, så det er heller ikke nok å referere til dem (som det 
er gjort i 'maskinene övertar)". (Haavelsrud s 59).

I en rapport från Nordiska ministerrådet 1980 (Ungdomsutdaningens 
forhold til arbejdslivet) konstaterar författarna att det finns få studier av 
läroböckernas presentation och analys av arbetslivet. I en studie gjord av 
Specialarbeiderförbundet 1976 heter det i förordet:

"De Bfiger vi genmemgik viste tydeligt, at skolebogsforfatterne beskrev 
forholdene på det bestående samfunds prasmisser og ud fra traditionelle 
borgerlige vazrdinormer.

Denne pjece er resultat af en ny undersdgelse i 1976, hvor konklusionen 
var, at nok er der företaget rettelser i de kritiserede bjåger frem om 
arbejderbevasgelsen, men vi ser dog stadig at der er mange bbger, som 
giver eleverne en idealiseret beskrivelse af samfundet, og undlader at 
pege på voesentlige problemer og konflikter, der må opstå i et samfund i 
udvikling. Konferencer i år var arrangeret av SiD meddeltagelse af bl a 
Arbeiderbevaegelsens Skolekontaktudvalg". (Specialarbejderförbundet 
1976 s 5).

Den danska undersökningen visar också på den enighet som finns i alla 
grupper/politiska partier i Danmark om det viktiga i att skola och 

arbetsliv närmar sig varandra. Samma enighet finns i Sverige. Men 

författarna till rapporten konstaterar att enigheten bottnar i helt skilda 

motiv.

"De borgerlige partiers opfattelse går klart i retning af, at en större 
viden om samfundslivet og erhvervslivet skal ff&re til, at eleverne falder 
mere harmonisk ind i vort samfundssystem. Heroverfor må fagbevasgelsen 
havde, at medleven og medstemmelse i et demokratisk samfund betyder, 
at folkskolen må medvirek til andet og mere end elevernes kritikUse 
overtagelse af det bestående samfund". (Specialarbejderförbundet 1976 s 
15)

Denna skillnad i motiv och den motsättning som finns t ex mellan 
parterna på arbetsmarknaden tillåts inte komma fram i läroböckerna.

"Drofting av skolebokers presentasjon av arbeidslivet forer raskt til 
ideologiske kontroverser. Lazreboksforfattere, som andre skolefolk, er 
meget opptatt av ideologisk noytralitet med den folge at konfliktstoff 
oversees eller noytraliseres igjennom meget forsiktige problemformuleringer 
(Nordiska ministerrådet 1980 s 105)
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Sigbrit Franke-Wikberg fann liknande tendenser i en studie av Sol-böckern 
1981. Motsättningarna mellan arbetsgivare och arbetare berörs knappast. 
Texten präglas av ett "för-givet-tagande" av rådande förhållanden, som är 
harmoniska och konfliktfria. Den bild som eleverna ges av arbetslivet 
"skulle kunna vara arbetsgivarens egen beskrivning" (Franke Wikberg 1981, 
s 162).
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Sammanfattning

Forskningen om läromedel har hittills inte varit särskilt omfattande. 
Tingstens och Palms delvis banbrytande studier får till stor del stöd i den 
läromedelsforskning som pågått under senare år. Aktuella forsknings
resultat kan kort sammanfattas enligt följande:

Läromedlen bestämmer i stor utsträckning innehållet i undervisningen

Läromedlen bestämmer arbetssätt och arbetsformer samt definierar 
målet för undervisningen

Läromedelsproducenterna anser att läromedlen bygger på läroplanen

Läromedlen uppfyller eller bekräftar en bakomliggande gemensam 
uppfattning hos lärarna

Läromedlen är utslätade, undviker att behandla konflikter

Läromedlen ger en fragmentarisk bild av problem, texten är 
kortfattad och präglas av koncentrerade, ej dokumenterade fakta

Läromedlen legaliserar gällande uppfattning som den "bästa" (den 
svenska modellen alternativt den västerländska är bäst)

Läromedlen stimulerar inte eleverna till engagemang och förståelse 
av problem i samhället, ger inte svar på varför-frågor

Läromedlens behandling av arbetslivsfrågor följer i stort övrig 
samhällsundervisning
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6. HUR SKILDRAS ARBETSLIVET I SOL-BOCKERNA?

6*1 Samhällskunskap I, 2 och 3 - en beskrivning

Samhällskunskapsböckerna ingår i det s k Sol-systemet, som dominerat 
marknaden under 70-talet. Sol-systemet består av många olika delar. 
Enligt förlaget (Natur och Kultur) är det "ett integrerat läromedelssystem 
för geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap". Förutom 

grundböcker (i regel en bok per årskurs) finns studieböcker. Fördjupnings- 

böcker, stordior, ljudbildband mm ingår också i systemet. Systemet 
byggdes upp omkring 1970 i samband med skrivningen av Lgr-69. I denna 

uppbyggnad följde läroboksförfattarnas läroplanssupplement, ända upp till 

90% enligt en av läroboksförfattarna till Sol-systemet. Enligt samme 

författare har Sol-systemet ca 70% av läroboksmarknaden (Rubin 1982). 
Till systemet hör också s k lärarböcker i vilka hela Sol-materialet 

presenteras och förslag ges om hur lärarna kan kombinera de olika 

komponenterna. De olika avsnitten/arbetsområdena presenteras och 

läraren får "tips" om hur dessa kan behandlas. Samhällskunskap 1, 2 och 3 

är grundböcker i samhällskunskap (Sk). De tre böckerna omfattar 21 

arbetsområden:

Sk 1: Ao 1 Att gå i skola 19

Ao 2 Ung i dag 19

Ao 3 Information och propaganda 37
Ao 4 Lag och rätt 31
Ao 5 USA idag 19
Ao 6 Sovjetunionen idag 19

Sk 2 Ao 7 Yrken och yrkesmiljöer 41
Ao 8 Vårt eget samhälle 14

Ao 9 Hur Sverige styrs 18

Ao 10 Folkrörelser och andra organisationer 18

Ao 11 Vi och våra pengar 10

Ao 12 Människan och trafiken 12

s
s

s

s
s

s

s
s
s

s
s
s
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Sk 2 Ao 13 Vårt totalförsvar 
Ao 14 Vårda och hjälpa 
Ao 15 Att leva tillsammans

18 s 
11 s

12 s

Sk 3 Ao 16 Alkohol, narkotika och tobak 16 s 
30 sAo 17 Samhällets ekonomi 

Ao 18 Tredje världen 40 s 
22 sAo 19 Mot en enad värld? 

Ao 20 Vad är demokrati? 14 s
Ao 21 Utbildning och arbetsmarknad 8 s

Första upplagan av Sk-böckerna gavs ut i början av 70-talet. Smärre 
revisioner i samband med nytryckning har gjorts. Jag har valt en upplaga 
som elever i gymnasieskolan i Lycksele haft i grundskolan, dvs den 
upplaga som trycktes 1976 (Sk 1). 1 de fall senaste upplaga avsevärt 
avviker från 1976 års försöker jag belysa dessa förändringar. I huvudsak 
granskas grundboken (läroboken) ingående. Parallellt med denna 
granskning har jag dock "följt" lärarhandledning och studiebok och i vissa 
fall anknyter jag till dessa då jag finner att dessa förstärker de "bilder" 
som finns i grundboken.

Samtliga arbetsområden berör direkt eller indirekt frågor om arbetsliv 
och skulle därför kunna studeras. De arbetsområden som domineras av 
skola-arbetslivsfrågor är följande:

Sk 1: Att gå i skola (Ao 1)
Sk 2: Yrken och yrkesmiljöer (Ao 7)
Sk 3: Utbildning och arbetsmarknad (Ao 21)

Dessa tre arbetsområden har studerats ingående medan övriga granskats 
mera översiktligt. Denna avgränsning kan ha sina risker om man 
eftersträvar att redovisa vad läroboken tar upp utifrån rent kvantitativa 
aspekter. Mitt syfte har dock varit att finna vissa mönster i innehållet och 
i de fall jag funnit det nödvändigt att gå till andra arbetsområden för att 
få en klarare bild har jag gjort detta. Således behandlas t ex "könsrollsfrå
gan" på flera ställen i boken (Ao 1, 2, 5, 6, 7, 10 m fl).
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6.2 Arbetslivet

I min kommande studie av läroböcker kommer jag att uppehålla mig vid 
hur arbetslivet beskrivs. Som framgått av tidigare avsnitt i denna uppsats 

har begreppet yrke och yrkesorientering dominerat texterna. I Lgr-69 
talas fortfarande om pryo och yrkesorientering. I Lgr-80 har pryo ersatts 
med prao. Arbete, arbetsliv ersätter yrke som centralaste begreppet i 
målbeskrivningarna. Enligt målen i Lgr-69 skall eleverna få en konkret 
uppfattning om arbetsliv och arbetsmiljö.

Arbetslivsfrågor behandlas i många arbetsområden och i olika sammanhang 

i läroboken. Jag har valt ut följande begrepp/aspekter som berör 
arbete/arbetsliv och studerar således vad och hur läroboken behandlar de 
olika aspekterna

Arbetsorganisation
Participation/demokrati
Yrke
Arbetsdelning, specialisering mm
Arbetstid och lön
Arbetsmiljö
Arbetslöshet

6.3 Arbetsplatsens organisation

Lärobok 1 (Sk 1) inleds med ett arbetsområde, Ao:l Att gå i skola, i vilket 
elevens egen arbetsplats presenteras. Arbetsområdet är indelat i tre 

avdelningar: Att gå på högstadiet, De som arbetar i skolan och Vem 

bestämmer i skolan.

Första avdelningen beskriver enligt författarna "nyheter och problem vid 
övergången från mellanstadiet till högstadiet". Timplaner och schema 

presenteras, likaså klassföreståndarens uppgifter. På två sidor sker denna 

presentation (s 8-9). Vad man frapperas av är valet av innehåll, dvs vilka
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nyheter och problem som lyfts fram. Eleverna får veta att det blir fler 
lärare, att de kommer att undervisa i flera lektionssalar, att lärarna är 

specialiserade (ex matematik, fysik, kemi), att man inte får träffa sin 
klassföreståndare varje dag, att de bör lära sig schemat och var 
lektionssalarna ligger, att de som valt särskild kurs i matematik tillhör en 
grupp, samt att visa elever tycker att det är omväxlande och roligt med 
allt det nya i skolan men att andra tycker det är förvirrande. Dessa 
självklarheter borde kunna utgå och ersättas av annan information, som är 
okänd och svårfångad för eleverna, information som ökar förståelsen av 

elevernas arbetsplats. Det sägs också att eleverna får större frihet, större 

krav på sig och även större ansvar.

Därefter presenteras läroplanen (Lgr-69), timplanen för högstadiet, vad 

som menas med obligatoriska ämnen, allmän och särskild kurs och andra 

begrepp i läroplanen (so, no, pryo, tillvalsämne, fritt valt arbete, 
stödundervisning, byte av studieväg). Beträffande tillvalsämnena påpekas 

att det är viktigt att man väljer tillvalsämne enligt sina intressen.
t

Ett moment i denna avdelning handlar om skolans mål som här återges i 

sin helhet.

SKOLANS MAL

Läroplanen lägger stor vikt vid att arbetet i skolan följer vissa riktlinjer. 
Den innehåller grundskolans övergripande mål, dvs allt det som skolan 
skall ge eleven. Vi skall här söka beskriva de viktigaste av dessa mål.

- Eleverna skall utvecklas till harmoniska människor och dugliga 
samhällsmedlemmar. Var och en skall få behålla sin egen personlighet 
och självständighet. Men vi skall vänja oss vid att respektera andras 
personligheter och åsikter. Vi vet inte hur vårt framtida samhälle 
kommer att se ut. Därför skall skolan träna elevernas förmåga att 
möta nya situationer och klara oväntade krav.

Du kommer att möta människor och grupper som har det särskilt 
besvärligt. Skolan vill lära dig att förstå deras problem och hjälpa 
dem om du kan.

Skolan vill få dig att arbeta för ett samhäle där kvinnor och män har 
samma möjligheter
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Skolan skall fostra eleverna till goda arbets- och fritidsvanor, 
grundlägga demokratiska värderingar och väcka respekt för sanning 
och rätt. (Samhällskunskap 1 s 9).

Författarna väljer ut "de viktigaste målen". Författarna har inte citerat 
läroplanen utan gjort vissa urval och omskrivningar. Ett av syftena med 
omskrivningarna är förmodligen att underlätta förståelsen av läroplanstex- 
ten. Frågan är dock om inte själva innehållet därmed förändras.

Första målet i läroboken är i huvudsak hämtat ur första stycket i 

läroplanens målkapitel under rubriken Eleven i centrum.

Läroboken: Eleverna skall utvecklas till harmoniska människor och dugliga 
samhällsmedlemmar. Var och en skall få behålla sin egen personlighet och 
självständighet. Men vi skall vänja oss vid att respektera andras 
personligheter och åsikter. (Sk 1 s 8)

Läroplanen: I centrum för skolans verksamhet står den enskilde eleven. De 
som verkar inom skolan skall visa aktning för elevens människovärde och 
söka skaffa sig kännedom om hans individuella egenart och förutsättningar 
samt söka främja hans personliga mognande till en fri, självständig och 
harmonisk människa. (Lgr-69 s 10)

Författarnas sätt att använda vi, du och man är intressant. Ibland betyder 

vi författarna, en annan gång alla som arbetar i skolan eller kanske alla 

människor i Sverige eller hela världen. 1 läroplanen står det: "De som 

verkar inom skolan skall visa aktning för elevens människovärde...". I 

läroboken: "Men vi skall vänja oss vid att respektera andras personligheter 

och åsikter".

Lgr-69 ställer krav på de överordnade beträffande respekt gentemot de 

underordnande (eleverna). Det gör inte läroboken. I denna presenteras ett 

vi-perspektiv, där alla har ansvar för alla, ett förhållande som är 

konfliktfritt, ett harmoniskt tillstånd.

1 Lgr-69 formuleras målet för jämställdhet mellan könen så här:
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"Skolan bör verka för jämställdhet mellan män och kvinnor - i familjen, på 
arbetsmarknaden och inom samhällslivet i övrigt. Den bör orientera om 
könsrolls frågan, stimulera eleverna till att debattera och ifrågasätta 
rådande förhållanden".

Läroboken beskriver inte skolans uppgift utan riktar sig direkt till eleven:

"Skolan vill få dig att arbeta för ett samhälle där kvinnor och män har 
samma möjligheter".

Denna förändring av skrivningen är typisk för läroboken. Läroplanen ser 
jämställdhetsfrågan som ett problem för skolan, dvs "skolan bör verka 
för..." Läroboken gör eleven till objekt här liksom i andra sammanhang. 
"Eleverna skall lära sig samarbeta..." I Läroplanen står det: "Skolan bör 
själv fungera efter principer, som eleverna accepterar, och regler som de 
själva är med att utforma". Läroboken: "Eleverna skall lära sig att
samarbeta och ta ansvar i skolan och överallt i samhället".

överhuvudtaget kan man fråga sig om det är nödvändigt att göra dessa 
"översättningar" av läroplanen. Dels sker betydelsefulla förändringar i 
inriktning, dels vore det bra om eleverna fick bekanta sig med det
"officiella språket" och själva försöka tolka det.

Enligt målen för arbetsområdet skall det orientera eleverna om
organisation mm. I avdelning tre, som har rubriken Vem bestämmer i 
skolan har en del förändringar vidtagits då nya upplagor tryckts. I tidigare 
upplagor finns ett stycke som helt och hållet tagits ut i 1980 års upplaga. 
Detta stycke har följande lydelse:

Vem bestämmer i skolan?
Rektor? Lärarna?
Vem eller vilka bestämmer över skolan? Åtskilliga elever svarar direkt så 
här: Ja, inte är det jag. Det är rektor och lärarna... Vaktmästaren 
bestämmer en hel del. Rektor svarar: "Inte är det mycket som jag
bestämmer fritt över". Lärarna säger: "Vi får rätta oss efter bestämmelser 
som kommit till utan att man frågat vad vi tycker". Det är sällan man 
träffar någon som säger. "Det är jag (eller vi) som bestämmer..." (Ur 
Samhällskunskap 1, 1973 s 19)
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Som framgått tidigare skrevs denna läroboksserie tidigt på 70-talet. 
Förvånansvärt få förändringar har gjorts trots att böckerna använts under 
en tioårsperiod. De få förändringar som gjorts blir därför mycket 
inrressanta att studera. Budskapet i stycket Vem bestämmer i skolan? är 
tämligen klartj i princip är det inte någon som anser sig ha något att säga 
till om på en skola. Denna inledning, som troligen avsåg att vara en 
motivationsskapande upptakt till behandlingen av den viktiga demokrati
frågan på elevernas egen arbetsplats, har författarna helt tagit bort. Det 

är svårt att förstå varför. Stycket är inte mer eller mindre objektivt än 

andra beskrivningar av verkligheten i denna bok. Möjligen kan innehållet 

uppfattas för provokativt och kanske ifrågasätta om skoldemokratin 

verkligen fungerar som den ska. Stycket skulle kunna stimulera till en 

undersökning om hur det verkligen förhåller sig. För författarna har det 

tydligen varit viktigt att ta bort stycket och någon ersättning till det 

finns inte i senare upplagor.

Hur ser då presentationen av skolans organisation ut? Någon organisations

modell/skiss presenteras inte. Inte heller beskrivs olika avdelningar, 

beslutsordning och maktfördelning på skolan. Indirekt finns spår i texten 

som visar vilken struktur skolan har som arbetsplats. Att beslutsordning, 

hierarki och organisation är exempel på intressanta problem för 
författarna tyder en annan revidering på.

I samtliga upplagor presenteras olika yrkesgrupper som arbetar i 

skolan.Rektor och studierektor inleder alltid presentationen. I de tre 

första upplagorna följde presentation av lärare, vaktmästare, läkare, 

skolmåltidspersonal, städpersonal, kontorister, kurator/psykolog, yrkesvals

lärare och skolvärdinna. I senare upplagor är ordningen följande: 

Kontorister, kurator/psykolog, lärare, syokonsulent/yrkesvalslärare, 

vaktmästare, städpersonal, skolmåltidspersonal, läkare/skolsköterska, 
skolbibliotekarie och skolvärdinna.

Det är svårt att finna orsakerna till förändringarna. Som tidigare nämnts 

är förändringarna så få i nya upplagor i Sol-bäckerna, att man kan 

förmoda att ingreppet hade ett bestämt syfte. Författarnas "strukturer" är 

ibland mycket tydliga, i andra mycket oklara.
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Man kan i detta fall inte spåra någon systematik i framställningen. 
Ordningen mellan de olika yrkena följer inte en statusordning, en 
beslutshierarki, en funktionsordning eller någon annan "ordning" jag kan 
spåra. Här liksom på många ställen är det svårt att veta om och i så fall 
vilka kunskapsstrukturer författarna vill bygga upp. Man skulle kunna 

karaktärisera mycket av framställningen som en sörja, där olika storheter 
och begrepp blandas och ges. Ibland är strukturen mycket klar och 
budskapet också klart, i andra fall finns inslag av budskap som inte klart 

redovisas.

I avdelning tre (Vem bestämmer i skolan?) presenteras den politiska 

beslutshierarkin tydligt.

En bild illustrerar beslutsgången från riksdag, SO, länsskolnämnd, 

skolstyrelse till skola. Någon motsvarande hierarki på skolan presenteras 

icke. Under rubriken "Vem bestämmer nu i min skola?" förklarar 

författarna att rektor är ansvarig för arbetet i skolan. "Men i allmänhet 

varken kan eller vill rektor besluta i viktiga frågor utan att diskutera med 

övrig personal inom skolan och ibland också med föräldrarna" (Sk 1 s 15). 

Vilken beslutshierarki som i själva verket finns i skolan beskrivs inte 

tydligt. Inte heller beskriver läroboken att det enligt gällande regler (ex 

skolförordning och läroplan) faktiskt är rektor som skall besluta i vissa 

frågor. Snarare framhåller författaren att det inte finns en hierarkisk 
grund i skolan, vilket bl a framträder vid presentationen av vilka 

arbetsuppgifter de har som arbetar i skolan och då frågan om medbestäm

mande och demokrati beskrivs. Jag återkommer senare till dessa frågor.

I Sk 2 som är avsedd för åk 8 upptar yrkes- och arbetslivsorientering en 

dominerande plats. Ao 7 - Yrken och yrkesmiljöer omfattar ca 40 sidor (ca 

27% av texten i bok 2). Dessutom handlar Ao 14 också om arbetslivet, ca 

18 sidor (12%). Ao 7 är bundet till de tre obligatoriska studiebesök som 

ingick i praktisk yrkesorientering. Första avdelningen i Ao 7 - I företaget 

- "vill visa vad ett företag är ... Du får en inblick i hur olika avdelningar 
och människor inom ett företag samarbetar med varandra" (sk 2 s 3).
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Företag används som ett samlingsbegrepp för arbetsplatser, organisationer 
eller institutioner.

"Ett företag producerar (tillverkar, tillhandahåller) varor och tjänster. När 
man talar om företag menar man oftast fabriker, verkstäder, restauranger, 
butiker osv, men även sjukhus och skolor är företag". (Sk 2 s 4)

Ett företag kan vara privat eller offentligt, stort eller litet. Ett företag 
kan också vara kooperativt.

Det innehåll och därmed de kunskaper författarna vill förmedla med Ao 7 
är i stort sett följande (Lärarboken 2 s 4, studiebok 2 s 2-4 och Sk 2 s 
4-26): Visa att ett företag är ett samhälle i miniatyr, arbetsmiljön på ett

i

litet och ett stort företag, ett företags olika avdelningar, arbetarskydd, 
avlöning, fackligt arbete, medbestämmande, yrkesgrupper samt arbetsupp
gifter och arbetstider.

Vad är det som bestämmer utformningen av ett företag, en arbetsplats? 
Tre typer av faktorer anses av många organisationsforskare vanligen vara 
av avgörande betydelse för arbetsorganisationens utformning: produktions- 
teknologin i företaget, företagets storlek och omgivande miljö (Korpi 
1978). Enligt Korpi är emellertid "produktionsorganisationens utformning 
inte en passiv anpassning till utifrån givna begränsningar utan en i 
grunden politisk process där makt utövas". Utgångspunkten för att företag 
bildas är enligt detta alternativa synsätt att de har bildats för "att bereda 
ägarna vinster genom att föra ihop arbete och kapital"(Korpi 1978 s 136).

Andra forskare menar att "de strategiska beslut som avgör organisationens 
utformning fattas av en dominerande koalition inom organisationen 
bestående av ägarna och företagsledningen" (Korpi s 136). Utövningen av 
makt och kontroll samt beslutsfattandet är centrala begrepp i organisa
tionsforskningen.

Vid beskrivningen av företag i Sk 2 utgår författarna i stort sett från två 
perspektiv: Stora eller små företag samt produktionsflödet.
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"I ett stort företag måste man organisera verksamheten mera grundligt. Bl 
a delar man upp arbetet på olika avdelningar. Så hör kan det se ut på 
papperet nör man ritar upp ett större företags organisation".

F. ch

Ek. avd

direktör (VD)
Verkstöllande

Sä hör kan ett företag vara organiserat. (Sk 2 s 5)

Denna organisationsskiss förkiaras inte. Den svarar i stort mot en 
linjeorganisation med en hierarkisk uppbyggnad. I stället "legitimeras" 
organisationen indirekt påm ånga ställen. Den besluts- och makthierarki 
som finns i linjeorganisationer beskrivs inte direkt. Däremot framhålls 
chefens stora betydelse för företaget. "Han måste se till att företaget 
fungerar i stort. Han sitteri sammanträden, funderar över företagets 
affärer, planerar för framtiden. Han reser mycket, inom och utom landet" 
(Sk 2 s 8). Överhuvudtaget ges alla chefter i dessa läroböcker en mycket 
central roll. Däremot beskrivs inte den makt och kontroll som de faktiskt 
både har och tilldelats. I stället framställs de som ledare som är mycket 
viktiga, som har ansvar och som får hjälp av sina medarbetare.

"Chefen på firma Maxi klarar inte ensam att leda företaget. I sin nörhet 
har han en sekreterare, en assistent och ytterligare några specialister på 
ekonomi och teknik". (Sk 2 s 20)

"Företagschefen har hfölp av sin sekreterare, som skriver alla brev och 
håller rött på tider. Men han har hjölp av hela kontoret med dess många 
olika medarbetare, bl a ingenjörer och ekonomer, som planerar och sköter 
inköp och försöljning". (Sk 2 s 9)

"I början, nör företaget var mindre, var företagets chef nöstan alltid ute i 
verkstaden. Nu har han allt mer skrivbordsarbete: Han måste se till att 
företaget fungerar i stort". (Sk 2 s 9)
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Att chefen skall ha makt ifrågasätts inte. Antingen legaliseras makten hos 
chefen (Mackapär) eller så döljs den (rektor).

Att det finns andra skillnader på stora och små företag än chefens villkor 
framförs också:

"På större arbetsställen, där man har mer än ett skyddsombud, skall ett av 
dem utses till huvudskyddsombud. På ett arbetsställe med mer än 50 
anställda skall det också finnas en s k skyddskommitté". (Sk 2 s 13)

"Detta är receptionen. Här tar man emot alla besökare, varubud osv. Här 
svarar man också på alla inkommande telefonsamtal. På firma Maxi har 
man en ganska stor telefonväxel. En sådan behövs inte på firma Mini". (Sk 
2 s 20)

"Väntrum för besökare finns på båda kontoren. Men på firma Mini används 
det också som lunchrum". (Sk 2 s 20)

"Båda firmorna tillverkar och säljer varor. På firma Mini klarar en person 
alla ekonomiska frågor, både inköp, försäljning och avlöningar. Pä firma 
Maxi behövs del fler, t ex maskinbokförare, kamrer, försäljningschef". (Sk 
2 s 20)

Antingen är dessa beskrivningar av en relativt neutral, faktapräglad 
karaktär (50 anställda = huvudskyddsombud) eller trivial, banal karaktär 
(väntrum/lunchrum) eller så är det en mycket komplicerad fråga (ex "alla 

ekonomiska frågor"). Den senare skulle kunna illustrera skillnaden mellan 
den arbetsdelning som förekommer på stora företag och små företag. 
Denna ganska svårfångade företeelse i arbetslivet ägnas i detta fall ett 
par rader. Jag återkommer senare till arbetsdelningsproblemet.

Den andra utgångspunkten, att beskriva företag utifrån produktionsflödet, 
"från ax - till limpa-modellen" dominerar framställnigen i t ex beskriv
ningenen av företaget "Mackapär" (Ao 7) och Sjukhuset (Ao 14). På en 

rundvandring på "Mackapär", som producerar hushållsmaskiner och har 280 

anställda, ges en beskrivning av vad som händer på företaget. "Rundvand
ringen" besöker följande stationer i denna ordning: Parkeringsplatsen, 
reparationsverkstaden, måleriverkstaden, monteringsavdelningen, packnings- 
avdelningen, konstruktionskontoret, kontoret, konferensrum, telefonväxeln,
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sjukvårdsrummet, matsalen, anslagstavlan och lastbryggan. Vid beskriv
ningen av varje station uppges vad som produceras och av vem (yrkesman) 
och vad denne gör. Varje station presenteras på ca 3-4 rader.

Beskrivningen av "Mackapär" är åskådlig och lätt att följa. Den präglas av 
en ömsesidig harmoni, alla arbetar med samma produkt mot samma mål.

"'Mackapär' är inget storföretag, men Undå finns det inom företaget 
uppgifter för många medarbetare med olika intressen och kunskaper. De 
flesta som arbetar hör könner varandra, Uven om de inte ses varje dag". 
(Sk 2 s 6)

"En grupp förbereder och lägger till rätta allt det som behövs ute i stora 
verkstaden".

"Arbetet på packningsavdelningen går snabbt, och ibland hinner 
verkstaden inte få fram så många maskiner som man hinner packa. Då får 
packningspersonalen hjälpa till på annat häll".

"Kartongerna med hushållsmaskiner tas ut på lastbryggan och lastas på en 
långtradare. Snart är de färdiga maskinerna på väg till kunderna".

I fabriken "Mackapär är allt bra, alla är beroende av varandra och 
problemen lyser med sin frånvaro. Ett problem beskrivs: om olycksfall 
inträffar, för "det finns faror i arbetet" på Mackapär. Förra året 
inträffade två svåra olycksfall. De diskuterades i företagsnämnden och 
skyddsombudet redogjorde för orsakerna.

"En av olyckorna berodde på att en nyanställd inte torkat upp olja som 
han hade spillt ut i en trappa; följden blev att en av arbetskamraterna 
halkade och skadade huvudet. - Den andra olyckan inträffade i lagret, där 
en kontorist blev påkörd av en trucksom fått fel på styrinrättningen". (Sk 
2 s 9)

Orsaken till den första ligger hos en slarvig arbetare, en nyanställd. Det 
moraliska budskapet till eleverna är klart, elever måste lära sig att hålla 
ordning. I arbetslivet ställs krav på sådan. I andra fallet finns ingen som 
har förorsakat olyckan. Trucken är subjektet, den som kör på, felet på
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styrinrättningen har ingen redovisad orsak.

I det första fallet ligger orsaken på den mänskliga faktorn, i det andra 
finns det en okänd, anonym orsak.

Företagets relation till den omgivande miljön behandlas i Sk 2 s 5:

FÖRETAGET - EN DEL AV SAMHÄLLET

Ett företag ger sysselsättning åt människor, och det ger liv åt orten eller 
trakten. Företagets ledning får ansvar inte bara för de anställda utan 
också för mycket av det som händer i samhället i övrigt.

På samma sätt har samhället ett ansvar gentemot företaget och de 
människor som arbetar där. Det behövs kommunikationer, sjukvård, 
affärer, skolor o d. I vårt land har kontakten mellan företag och samhälle 
blivit allt livligare. Ett exempel är skolomas studiebesök i årskurs 8 och 
pryoverksamheten i årskurs 9.

Ett och samma företag kan ofta ge sysselsättning åt personer med de mest 
skiftande yrkesinriktningar. Vi skall besöka ett sådant företag - AB 
Mackapär.

Författarna vill framhålla det ömsesidiga beroendet mellan företag och 
samhälle. Båda har ansvar gentemot varandra. Företaget ger sysselsättning 
åt människor, ger liv åt orten. Motsvarande givmildhet mot företaget har 
inte samhället.

Sammanfattningsvis kan beträffande beskrivnigen av olika arbetsplatser/ 
arbetsorganisationer sägas att de till en del berör de tre faktorer som 
tidigare nämnts (produktionsteknologi, storlek och omgivande miljö). 
Likaså berörs frågor om makt och kontroll samt beslutsfattande. Dessa 
begrepp som enligt Korpi är så centrala i dessa sammanhang förklaras 
dock inte, beskrivs inte på ett sådant sätt att eleverna skall ges möjlighet 
att upptäcka företeelserna i arbetslivet. Snarare gör författarna allt för 
att dölja dem. Indirekt ges stöd för maktutövningens legalitet (ex 
chefsbeskrivningarna). På intet sätt visar läroboken på någon "koalition 
inom organisationen bestående av ägarna och företagsledningen" (Korpi 
1978) som avgörande för organisationens utformning.
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Någon systematisk kunskap om varför organisationer ser ut som de gör ges 
inte. Inte heller får eleverna några redskap att studera hur företag är 
organiserade.

6.4 Demokrati på arbetsplatsen

Som tidigare framgått framstår demokratimålen som de centrala i 
efterkrigstidens reformarbete.

I min granskning av läroboken uppehåller jag mig i detta stycke i 
huvudsak till frågor som rör demokrati/inflytande på arbetsplatsen och 
inte allmänpolitisk demokrati i staten.

De fackliga organisationernas roll blir naturligtvis intressant i detta 
sammanhang. De fackliga Organisationen^ är i Sverige en central 
maktfaktor och driver löntagarnas intressen. Dessa kan ofta stå i konflikt 
med andra gruppers eller klassers intressen. Också mellan olika löntagare 
kan finnas motsättningar liksom den självklara motsättningen mellan den 
fackliga organisationen och ägaren av företag eller motsvarande. Det är 
inte bara dessa motsättningar som förekommer. Inom de fackliga 
organisationerna finns två aspekter av styrelseformer och beslutsfattande 
som är av intresse, en horisontell och en vertikal. Den förra avser 
samverkan och sammanhållning mellan arbetarna, den senare gäller 
förhållandet mellan medlemmarna och den valda ledningen (Korpi 1978).

Jag kommer att försöka studera hur demokratifrågorna i arbetslivet 
beskrivits i läroboken och har två dominerande perspektiv i detta studium: 
de anställdas möjlighet att påverka beslutsfattandet på den egna 
arbetsplatsen i relation till arbetsgivaren/ägaren samt de fackliga 
medlemmarnas möjlighet att påverka beslutsfattandet i den egna fackliga 
organisationen.

Demokratifrågorna belyses främst i Ao 1, 7, 10 och 20, varför jag i 
huvudsak studerat dessa arbetsområden. Författarna definierar demokrati 
och sammanfattar problemen under rubriken Vårt system i det näst sista 
arbetsområdet i Ao 20 - Vad är demokrati? (Sk 3)
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"Vårt system

l Ämnet samhtillskunskap har vi, samtidigt som vi beskrivit hur det svenska 
samhdllet fungerar, ofta återkommit till diskussionen kring brister i vårt 
samhälle, i vår demokrati. Här pekar vi bara på några centrala problem:

vår bristande jämlikhet, mellan dem som äger makt och pengar och 
dem som ingenting äger, mellan hög- och lågavlönade, mellan mäns 
och kvinnors möjligheter

vår oförmåga att hjälpa dem som slås ut i vårt samhälle, de som inte 
orkar hänga med i den höga arbetstakten, de olika grupperna av 
kriminella, de alkoholskadade och narkotikaskadade

bristen på entusiasm för att arbeta för ett bättre samhälle, vår lust 
att överlämna det till "andra", till yrkespolitiker och experter".

Enligt min mening är dessa påståenden överdrivna. Snarare är det så att 
de olikheter som här lyfts fram inte redovisas i de tre läroböckerna, 
åtminstone vad gäller skillnaderna i villkor för olika grupper i arbetslivet. 
Det finns t ex inga faktauppgifter i boken om skillnader i inkomst/lön 
eller förmögenhet, inte vad gäller Sverige. Jag återkommer senare till 
löneskillnader i Sverige.

I arbetsområde 1: Att gå i skola redogör författarna under rubriken Vem 
bestämmer i skolan? för hur eleverna kan och bör delta i beslutsfattandet 
i den egna skolan. Först beskrivs beslutsgången från riksdag till 
skolstyrelse, därefter vilka olika konferenser som förekommer på en skola. 
Som jag tidigare visat redovisar inte läroboken vad som beslutas på de 
konferenser lärare och andra samlas till. Stycket "Vem bestämmer..." följs 
av rubriken "Eleverna då?". Frågan gäller vad eleverna har att bestämma 
om.

"Du har faktiskt redan fått ta ställning i flera viktiga frågor. Du har 
tillsammans med dina föräldrar valt studieväg för åk 7, dvs bestämt vilket 
tillvalsämne du skall ha och om du skall läsa allmän eller särskild kurs i 
matematik och språk". (Sk 1 s 16)

Denna rättighet att bestämma över sitt eget val av studiegång har inte 
alltid funnits i skolan och är ett led i en viktig träning i beslutsfattande. 
Denna frihet att göra sina egna tillval av skolämnen sätts alltså som svar 
på frågan om vem som bestämmer på skolan. Man får ett intryck av att
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författarna vill få eleverna att förstå att de redan har fått vissa 
rättigheter att besluta självständigt och därför inte bör ställa alltför 
långtgående krav.

Stycket som följer därpå har rubriken "Hur skall vi ha det på vår 
arbetsplats?". Det intressanta med denna rubrik är att den i tidigare 
upplagor hade följande lydelse: "Vad kan eleverna göra?" Eleverna har 
ersatts med vi.

Denna vi-anda finns på många ställen i boken, samförståndsanda; alla ska 
samarbeta för samma måli Jag återkommer senare till denna fråga. 
Frågan vad skoldemokrati är besvaras med

Alla som arbetar i skolan bör ha möjlighet att påverka förhållandena 
dör

Alla som arbetar i skolan skall ha ansvar för vad som sker dör" (Sk 1 s 
17)

Alla har också skyldighet att rätta sig efter reglerna.

"Demokrati i skolan bör utvecklas genom samverkan mellan dem som 
arbetar dör. Skoldemokrati ör alltså ett sött att umgås - i klassrummet, på 
skolgården, t bespisningen, i lösrummet". (Sk 1 s 17)

Författarna vill helt enkelt få eleverna att tycka att demokrati i skolan 
är bra, det är ett sätt att vara tillsammans och att det egentligen inte 
finns så många problem.

Läroboken försöker också lära eleverna hur de själva skall "göra sin 
mening hörd". Klassråd, elevråd och stormöten är exempel där man kan 
framföra sina åsikter. Ett annat sätt är att tala med klassföreståndare, 
rektor eller studierektor. Inte heller då det gäller elevernas egna 
"fackliga" arbete finns det några större problem. Att det är svårt att få 
med elever i detta nämns inte med ett ord.
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Budskapet är klart i läroboken: demokrati är bra, den är inte svår att 
genomföra och genom samförstånd/samverkan och informella lösningar (ex 
samtal med klassföreståndare, rektor, studierektor) löser man problemen 
på skolan.

Att det kan finnas motsättningar i skolan, att grupper kan företräda olika 
intressen, att vissa personer har mera makt (ibland tilldelad, i annat fall 
påtagen) och att vissa kan ha svårigheter att "få sin röst hörd" kommer 
inte fram i läroboken. I stället lyfter författarna fram ömsesidigheten och 

en form av jämlik/jämställd situation på arbetsplatsen, som om alla 

befunne sig i samma situation. Efter att ha sagt vad demokrati är 

"alla ... bör ha möjlighet att påverka" ... 

och

"alla som arbetar i skolan skall ha ansvar" ... 

fortsätter läroboken med följande:

"Har eleverna (och rektor, lörare, vaktmöstare, skolsköterska osv) rött att 
vara med och utforma regler, har de också skyldigheter att sedan rötta sig 
efter dem". (Sk 1 s 17)

Detta sätt att beskriva demokrati är normativt. Genomgående i boken 
framförs det goda med demokratin i vårt land. Risken finns att denna 

"glorifiering" av demokratin och även motsättningsfria beskrivning kan 

uppfattas som om det är en verklig beskrivning av förhållandena i Sverige. 

Någon beskrivning eller "efterlysning" från författarnas sida hur det 

verkligen förhåller sig finns det inga spår av i texten.

Under rubriken "Fackligt arbete" beskrivs detta på tre sidor i företaget 

"Mackapär". Verkstadsmekaniker tillhör Svenska Metallarbetareförbundet 

som ingår i LO med 2 miljoner medlemmar. Alla anställda tillhör inte LO, 

några är medlemmar i TCO osv. Texten fortsätter sedan med en kort 

beskrivning av TCO, SACO och arbetsgivarnas SAF. Organisationerna har 

fonder/kassor, som bl a används vid arbetskonflikter. Strejk och lockout 

beskrivs kortfattat.

I

|.
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Mesta utrymmet i texten innehåller fakta av ovanstående karaktär. Ibland 
finns dock "instick" som illustrerar vilken bild av facket respektive 
företaget författarna vill förmedla till eleverna.

"Verkstadsklubben pd Mackapär arbetar för att förbättra medlemmarnas 
löner och arbetsförhållanden, men den försöker också hjälpa medlemmarna 
på annat sätt, t ex genom att ordna facklig utbildning" (Sk 2 s 17).

Att verkstadsklubben faktiskt består av sina medlemmar och att dessa 
egentligen bestämmer över sig själva, idealt sett, beskrivs inte i detta 
fall. I stället blir medlemmen en mottagare, en som får hjälp, ett objekt. 
Den vi-anda som finns i Mackapär redovisas inte för kollektivet - facket. 
Snarare presenteras indirekt ett hierarkiskt förhållande mellan medlemmen 
och verkstadsklubben, dock inte klart uttalat.

Ett stycke handlar om demokrati på arbetsplatsen. Det sägs tydligt att 
det var ägarna/cheferna som bestämde på arbetsplatserna, för femtio år 
sedan. "På de flesta arbetsplatser har man än idag en organisation som 
bygger på ett sådant mönster", påpekas det också. Detta illustreras med 
en bild på tre kostymklädda äldre män i ett anrikt styrelserum med 
bildtexten: "Cheferna i sammanträde. Många viktiga beslut inom ett 
företag fattas av en liten grupp, som har stor makt och stort ansvar".

Detta är praktiskt taget det enda ställe där begreppet makt används i 
dessa sammanhang. Efter att ha noterat att företag ofta har en hierarkisk 
uppbyggnad och att cheferna har stor makt och stort ansvar mildras detta 

med följande:

"Men allt eftersom samhället demokratiserades började man på fackligt 
håll arbeta för att genomföra demokrati på arbetsplatsen". (Sk 2 s 18)

Därefter följer en redovisning om företagsnämndsavtalet och lagen om 
medbestämmande och dess innehåll.

Under bilden med cheferna i styrelserummet finns en bild av några 
arbetare och en förman med bildtexten:
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"BUst Ur naturligtvis om diskussionen i det dagliga arbetet kan föras i en 
sådan anda att ingen behöver hugga till med: Det Ur jag som bestUmmer!" 
(Sk 2 s 18).

Några försök att beskriva motsättningar och problem och låta eleverna 
studera hur dessa kommer fram på arbetsplatsen gör inte författarna. 

Någon träning i konfliktlösning söker författarna inte stimulera till. Man 
kan fråga sig vilken förståelse eleverna får via denna moraliserande 
information.

Det fackliga arbetet och demokratifrågor berörs till en del i samband med 

att arbetsmarknadens organisationer presenteras. (Sk 2 s 88)

Fackföreningsrörelsen presenteras illustrativt: Pilar från verkstaden/fabriken/ 

medlemmarna till verkstadsklubben, fackföreningen, förbundet och LO 

illustrerar hur fackliga organisationer är uppbyggda. Tidigare presentation 

av organisationerna byggs sedan på med rena fakta (antal medlemmar och 
årtal). Några begrepp definieras också, t ex kollektivavtal, lagstiftning 

och löneglidning.

Här liksom i övrig text i denna lärobok finns insprängda meningar, 
påpekanden som mitt ibland alla fakta och årtal kan te sig mycket 
oförargliga, men som innehåller "laddningar"/föreställningar som 

tillsammans kan representera någonform av ideologi. Vid presentationen 

av arbetstagarnas organisationer sägs att de "har till uppgift att arbeta 

för högre och bättre arbetsvillkor för sina medlemmar". Det påstås också 

att tjänstemän och arbetare har skilda fackliga organisationer. Skillnaderna 

mellan tjänstemän och arbetare beskrivs så här.

"Förr skilde man mer Un nu bland arbetstagarna mellan två huvudgrupper: 
arbetare (nUrmast kroppsarbete) och tjUnstemtin. Vilken grupp de anstUllda 
skulle rUknas till berodde på vilken utbildning och vilka arbetsuppgifter 
de hade. TjUnstemUnnen har haft och har förmåner i fråga om lön, 
pension, semester mm som arbetarna saknat. Den tekniska utvecklingen 
och det ökade kravet på utbildning inom de flesta yrken har gjort att 
skillnaderna blivit mindre mellan båda grupperna. Ännu finns dock en del 
skillnader kvar". (Sk 2 s 89)
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I pryo-supplementet står det att skillnaderna mellan olika kategorier skall 
belysas samt att eleverna skall "stimuleras att diskutera och ifrågasätta 
existerande skillnader mellan olika grupper ifråga om inflytande, status 
och förmåner".

Författarna säger visserligen att det existerar skillnader mellan arbetare 
och tjänstemän. Dessa skillnader beskrivs inte, eleverna ges inget underlag 
för diskussion och ifrågasättande. I stället används tidsformer i 
beskrivningen som visar att skillnaderna minskat. "Förr (min kursivering) 
skilde man mer ..." "förmåner ... som arbetarna saknat" samt "skillnaderna 
blivit mindre ...". Här liksom på många andra ställen framförs budskapet 
att vi får ett samhälle med mindre skillnader, mindre ojämlikhet, helt 
enkelt: Sverige blir bättre och bättre. Någon möjlighet för eleverna att 
avgöra detta själva ges inte.

Det sägs visserligen att det existerar skillnader, men grupptillhörigheten 
"berodde på vilken utbildning och vilka arbetsuppgifter de hade". Vilka 

som skilde på arbetare och tjänstemän får vi inte veta. "Förr skilde man 
..." (min kursivering). Såvitt jag förstår anser författarna att det var 
arbetsgivarna som bestämde skillnaderna. Det är förmodligen därför de 

använder så "legala", allmänt accepterade skäl till skillnaderna: utbildning 

och arbetsuppgifter. Löner och lönebildning tillhör inte skälen. Framställ
ningen blir på detta sätt mycket oklar. Läsaren får inte reda på 

vilken/vilka som "skilde på", vilka som förorsakade/förorsakar ev 

förändringar eller ev försöker motverka sådana. Så fort det rör sig om 

människor som är inblandade blir författarna mycket försiktiga att peka 
ut dem som orsaker till något. I stället blir t ex i detta stycke den 

tekniska utvecklingen en orsaksfaktor.

Som jag tidigare nämnt är innehållet i övrigt faktainriktat. Det finns 

emellertid här liksom på många ställen text som man kan undra varför 
den finns med. Under rubriken Avtalsmatchen finns följande stycke.

"När arbetstagarnas och arbetsgivarnas topporganisationer drabbar 
samman i avtalsförhandlingar, bevakas "spelet" noggrant i press, radio och 
TV. Varje nytt drag ger stora rubriker pä tidningarnas löpsedlar. Pä 
arbetsplatserna runt om i landet diskuteras och kommenteras de senaste
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dragen i förhandlingsspelet. Skall det bli uppgörelse eller konflikt?"

Det är svårt att förstå vad författarna vill säga med detta stycke, som 
egentligen inte tillför någon kunskap om fackliga organisationers arbete. 
Den plats detta intetsägande stycke tar borde t ex i stället kunnat 
användas till en utförligare beskrivning av vad det är som kan ligga 
bakom tvister på arbetsmarknaden och särskilt i de fall "vilda strejker" 
uppstår. I stället beskrivs dessa på detta knapphändiga sätts

"Under de senaste åren har det dock blivit oroligare på arbetsmarknaden. 
Strejker som stått i strid mot göllande överenskommelse, s k vilda 
strejker, har förekommit".

6.5 Yrkesbeskrivnigar

De mål, den inriktning och det innehåll skolans yrkesorientering skall ha 
har tidigare sammanfattats (s 8 ff). Begreppet yrke är inte så lätt att 
definiera. I vardagligt tal används en mängd olika begrepp som synonyma: 
yrke, arbete, jobb, sysselsättning, titel m fl.

Yrkesbenämningar och titlar kan vid en ytlig betraktelse vara jämförbara. 
Följande utdrag ur "telefonkatalogen" visar dock hur yrkesbenämningar 
kan ha helt olika utgångspunkter:

arbetsuppgift 
plats i hierarki 
ägarförhållande 
utbildning

6:e och 7:e internationella socialstatistikerkonferensen definierade yrke 
på följande sätt:

"det näringsfång eller den typ av arbete, som en individ ägnar sig åt 
oberoende av det verksamhetsområde han är knuten till eller hans 
yrkesstatus. - Innehavare eller ägare, som huvudsakligen utför samma 
arbete som sina anställda, bör hänföras till samma grupp som dessa". (Nyk 
1974 s 7)

arkplockare
byrådirektör
fabrikör
civilingenjör
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Nyk (Nordisk yrkesklassificering) är en systematisk förteckning över yrken 
avsedd att användas för registrering av personers yrkestillhörighet och för 
redovisning av yrkesstatistik. Nyk bildar grunden för arbetsförmedlingens 

registrering av arbetssökande och information om lediga platser.

Nyk-indelningen lämpar sig inte särskilt bra för undervisning om yrken 
eller för den information om yrken som lämnas i samband med personlig 
vägledning. Enligt pryo-supplementet skall arbetsuppgifter och arbetsmiljö

vara grundtermerna i undervisningen. Undervisningen om yrken har som 

jag tidigare visat två huvudsakliga syften: 1. Bidra till en samhällsorienter- 

ing, 2. Vara underlag för val av utbildnig och yrke.

Beträffande det senare rekommenderar supplementet liksom olika 
fortbildningsmaterial som används i slutet av 60-talet (Fortbildningsavdel- 

ningen i Umeå 1968) att undervisningen bör utgå från yrkesfunktioner, i 

synnerhet personorienterade funktioner. Undervisningen bör visa hur 

yrkesfunktioner bryter tvärs igenom näringsgrenar/branscher och hur en 

och samma funktion kan finnas i olika yrken, oavsett utbildningsnivå. 

Eleverna bör bli medvetna om relationerna mellan och omfattningen av 

olika funktioner/arbetsuppgifter, t ex kan en arbetsuppgift/funktion vara 

mycket viktig men till volymen ganska begränsad.

Syftet med en sådan systematisk och "neutral" beskrivning av yrkena 

skulle kunna innebära att faktorer som "betygspoäng, sociala värderingar 

och könsrollstänkande, inte får samma inflytande som när man inriktar sig 

på ett bestämt yrke. Vidare framstår valmöjligheternas mångfald tydligare 

för den enskilde eleven". (Pryosupplementet s 7)

Den yrkesorientering som gavs i läroböckerna i slutet av 50-talet och 

början av 60-talet byggde i stor utsträcknig på Svenskt yrkeslexikon. 
Yrkesindelning och uppläggning av yrkesbeskrivningarna (Arbetsuppgifter, 

Arbetsförhållanden, Yrkeskrav, Utbildning, Ekonomiska förhållanden, 
Organisationer, Yrkesstatistik) var densamma som i AMS tjänste- och 

informationsmaterial. (Franke-Wikberg 1981)
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I Ao 7 - Yrken och yrkesmiJjöer finns vissa avdelningar som till stor del 
har sin motsvarighet i Nyk:s yrkesområden:

Läroboken

Avd 6: Att arbeta på kontor

7: Att köpa och sälja 

8: Trafik och kommunikationer

9: Att tillverka

11: Vårda och hjälpa

12: Jordbruk, skogsbruk, fiske

13: Färg och form

Nyk

Kameralt och kontrostekniskt 
arbete (Yo 2)
Kommersiellt arbete (Yo 3) 

Transport och kommunikations- 

arbete (Yo 6)

Tillverkningsarbete, maskinsköt
sel mm (Yo 7-8)

Vårdarbete inom hälso- och 

sjukvård (Yo 0)

Lantbruks-, skogs- och fiskeri
arbete (Yo )

Konstnärligt arbete (Yo 09)

Det finns således en betydande likhet i indelningen av yrkesvärlden 

mellan läroboken och Nyk. Med en viss förenkling skulle man kunna 

karaktärisera de två publikationerna, som till synes har samma indelnings

grund på följande sätt.

1. Nyk - en systematisk och konsekvent indelning och beskrivning av 
yrkesvärlden

2. Läroboken - en beskrivning av yrkesvärlden baserad på olika och 

tillfälligt (slumpartat) valda aspekter av yrken och arbetsliv

I avdelning 6 beskrivs skillnaderna mellan ett litet och ett stort kontor. I 

avdelning 7 ges en historisk beskrivning av handelns utveckling (från 

betjäning till självbetjäning), olika krav på yrkesutövarna och skillnaden 
mellan varuförsäljning och tjänsteförsäljning. I avdelning 8 beskrivs flyget 

med hjälp av en stor bild av en flygplats medan det "svenska järnvägsnätet" 

beskrivs på följande sätt: "När du själv åker tåg, ser du olika yrkesutövare 

- konduktör, lokförare, tågklarerare, stationsinspektorer m fl. Men det
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krävs många andra insatser för att det stora järnvägsnätet skall fungera. 
Många arbetar i biljett- och godsexpeditioner liksom vid järnvägsstyrelsen 
i Stockholm men också ute på bangårdarna, där vagnar växlas in på rätta 

spår och städas för nya färder. Over 40 000 människor arbetar vid 
järnvägen".

Rubriker som används i denna avdelning är Flyget, Järnvägen, Fartyget, 
Posten, Långtradaren och Taxin samt Trucken. Det finns således inga 

gemensamma utgångspunkter vid beskrivningen av olika verksamhetsgrenar 

i respektive avdelning. På något sätt blir det alltså ojämförbara storheter 

som beskrivs.

I avdelning 12 behandlas Jordbruket, Skogsbruket och Fisket. Här kan man 

spåra ett genomgående tema om industrialiseringens och mekaniseringens 

konsekvenser för respektive näringsgren. Jag återkommer senare till 
detta.

I avdelning 10 utgår författarna från arbetsuppgiften - att informera och 

undervisa och försöker visa att denna arbetsuppgift kan förekomma i 

många olika verksamhetsområden. Arbetsledaren, avdelningssköterskan, 

löjtnanten, journalisten och läraren har alla pedagogiska uppgifter och de 

fungerar mer eller mindre som lärare.

Man kan alltså finna spår av yrkesfunktionstänkande i boken. Men någon 

genomtänkt uppbyggnad av kunskaper kring dessa begrepp finns inte. 

Således skulle man ha kunnat misstäna att författarna genom att använda 

samma indelningsgrund som finns i Nyk och Svenskt yrkeslexikon hade 

velat förbereda eleverna för att lättare kunna använda sig av AMS 

publikationer som i mångt och mycket helt byggts upp kring Nyk-systemet. 

AMS information om lediga platser och arbetslöshetsstatistiken bygger på 

denna indelningsgrund. Men på inget ställe i boken finns spår av uppgifter 

för eleverna där kunskaperna skulle kunna användas. För elever i 

16-årsåldern är framtidens arbetsmarknad säkerligen intressant. Prognoser 

bygger i regel på antaganden om utvecklingen av arbetskraften i närings

grenar.
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Någon analys av vad de olika näringsgrenarna innehåller för yrkeskategorier 
och vilka utbildningsgrupper som kan antas eller anses förbereda för de 
olika näringsgrenarna finns inte i läroboken. Man kan inte undgå intrycket 

av att det är rena tillfälligheter som avgjort vilken indelningsgrund som 
använts. Den systematiska inriktningen på yrkesfunktioner och arbetsmiljö 

som supplementet förordar får snarare sin motsats förverkligad i 
läroboken.

Valet av vilka yrken som presenteras förefaller slumpartat och till synes 

osystematiskt. Vad som presenteras om de olika yrkena kan variera 

avsevärt. I regel är informationen ganska "ytlig", dvs den tar upp 

uppgifter om yrket som förefaller välbekanta och ger inte allsidig och 

relevant kunskap om de arbetsuppgifter och de arbetsvillkor som gäller 

för olika yrkesutövare.

"Kassörskorna kommer vi i direkt kontakt med. Ibland kan deras arbete 
vara mycket pressande". (Sk 2 s 23)

"Skolmåltidspersonalen ser till att maten lagas och serveras på rött tid i 
matsalen". (Sk 1 s 14)

"Skolsköterskan tar hand om dem som blir sjuka under skoldagen eller 
råkar ut för olyckor. Hon hjölper lökaren vid undersökningar". (Sk 1 s 14)

"Hon (skolvördinnan) plockar upp saker som tappats bort, och hon vattnar 
blommor som slokar. Hon hjölper besökare som går vilse i korridorerna till 
rötta. Hon försöker ordna något att syssla med för eleverna som har 
håltimmar. Hon hjölper kanske eleverna att komma igång och arbeta nör 
löraren blivit sjuk och ingen vikarie kunnit komma till klassen". (Sk 1 s 14)

"Brevböraren bör inte bara ut posten. Flera timmar innan brev och andra 
försöndelser ligger i våra brevlådor har han eller hon sorterat alla 
försöndelser inom distriktet och lagt dem i den ordning som de skall delas 
ut. Arbetet kan ta lång tid, någon har skrivit fel adress, andra vill ha sin 
post eftersönd. Och ibland ör postförande tåg, flygplan eller bussar 
försenade". (Sk 2 s 26)
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"En taxichaufför vet sällan hur arbetsdagen kommer att gestalta sig. Han 
eller hon vet att det blir många olika passagerare - somliga glada på väg 
till fester, andra jäktade på väg till tåg eller sammanträden, bekymrade 
människor som skall till läkare eller sjukhus". (Sk 2 s 27)

Texterna är banala och ger egentligen ingen information om yrkena som 
skulle öka elevernas kunskaper om arbetsuppgifter och arbetsmiljö. 

Snarare är informationen så banal och intetsägande att den bara kan 
bidra till ett ointresse för frågorna. Det finns i nästan samtliga 

yrkesbeskrivningar en vilja hos författarna att "övertala" eleverna att de 

olika yrkesutövarna har viktiga uppgifter.

I läromedel som användes på 50- och 60-talen i samband med yrkesorienter

ingen intog yrkeskravsorienter ingen (Franke-Wikberg 1981 s 142) en 

central plats. Särskilda scheman för yrkeskravsanalyser användes. Den 

typen av specificering har helt försvunnit. I stället är kraven insprängda i 

texten i olika sammanhang.

"I livsmedelsbutiken krävs framförallt renlighet. Det gäller överallt där 
man handskas med mat. Vid vissa arbetsplatser inom livsmedelsbranschen 
tex slakterier och vissa butiker håller man låg temperatur i lokalerna. 1 
andra butiker krävs särskilt god branschkunskap. I en järnhandel t ex kan 
det finnas 30 000 - 40 000 olika artiklar att hålla reda på. Och den som 
arbetar i en bokhandel måste naturligtvis känna till böcker och författare. 
En expedit får ofta hjälpa kunderna med smakråd. Så är det t ex i butiker 
som säljer kläder och andra varor där färg och mönster spelar en viktig 
roll". (Sk 2 s 22)

"Det är många gånger ett hårt arbete att vara jordbrukare. Arbetstiden är 
ofta lång och oregelbunden. När det är som mest bråttom måste man 
kanske sitta 12-14 timmar om dygnet på traktorn". (Sk 2 s 34)

"Reparatörerna måste kunna arbeta snabbt och effektivt". (Sk 2 s 8)

Vilken kunskap vill författarna förmedla med denna text. Det mesta 

förefaller vara sådant som är bekant för flertalet elever i 14-15-årsåldern. 

De faktorer som presenteras är inte mer relevanta än sådana som inte 

medtagits. Urvalsgrunden för de fakta som lyfts fram är oklar, men även 

här finns en tendens att visa hur svårt det är att arbeta i butik och att 

vara bonde. Något försök att verkligen beskriva vilka krav/kvalifikationer
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som erfordras på de olika arbetsplatserna eller i de olika yrkena gör inte 
författarna.

Om yrkesorienteringen tidigare (50- 60-talen) varit byggd på Svenskt 

yrkeslexikon och därmed haft en överdriven inriktning på systematisk 

uppdelning av individualyrken och yrkeskrav så har pendeln verkligen 

slagit över till en rent osysematisk och slumpartad orientering av yrken. 
Visserligen har elever svårt att komma i direkt kontakt med yrkesutövare 

i ett arbetsliv som blir mer och mer slutet, men de yrken och yrkesmiljöer 

man valt att orientera om verkar vara sådana som varje 14-15-åring 

kommit i kontakt med. Någon fördjupad kunskap om yrken torde inte 

dessa läromedel kunna ge. Inte heller ges eleverna instrument att 

systematiskt jämföra olika yrken med varandra.

Som exemplen visar saknas alltså en mera systematisk beskrivning. Ibland 

beskriver författarna delar av ett yrke (Jfr skolvärdinna och rektor) som 

kan betecknas som synnerligen realistiska, men genom den fragmentariska 

framställningen åstadkoms inte en allsidig och fullständig bild av yrket 

utan i stället får beskrivningen en ibland medveten och avsedd effekt och 

en annan gång en icke anad (?) bieffekt.

Den yrkesorientering som ges följer till en del Lgr-69 och pryosupplementet 

Problemet är att det inte finns någon organiserad uppbyggnad av 

kunskaper om yrken. De olika yrken som presenteras är ofta knutna till en 

arbetsplats. Beskrivningen av vad människorna gör är anpassad till den 

harmoniska bild som författarna vill ge av t ex skolan och Mackapär. Alla 

är kuggar i maskineriet. Arbetsuppgifterna och kvalifikationskraven som 

tas fram får en till synes slumpmässig karaktär. Bengt Gesser visade i en 

uppsats i mitten av 70-talet (Campanella och AMS) att Svenskt 

Yrkeslexikon hade ett dolt budskap i yrkeskravsbeskrivningarna. Högre 

tjänstemannayrken krävde psykiska förmågor (språklig, logisk, matematisk, 

organisations- och samarbets-) medan manuella yrken inte ställde krav på 

sådana förmågor utan andra (syn, hörsel, balans, muskelstyrka, rörlighet). 

De senare fanns det inga krav på för högre tjänstemän. Genom den mycket 

osorterade och knapphändiga yrkesinformation som ges finns inte underlag 

för slutsatser som Gesser kunde dra. Men följande gruppering kan dock 

göras.
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Rektor - ansvarig för all verksamhet
- fördelar arbetsuppgifter
- skall se till att de pengar rektorsområdet 

får - fördelas rättvist

Chefen - ser till att företaget fungerar
- funderar över företagets affärer
- planerar för framtiden

- får hjälp av hela kontoret

Lärare - förbereda arbetet

- rätta prov

- sitta i konferenser

- studera och lära sig mera

Vaktmästare - packa upp böcker

- byta lampor och trasiga lås

- reparera saker

- möblera om matsalen
- stänga och låsa upp på morgon och kväll

Städpersonal - vädra ut, sopa, damma

- tömma papperskorgar

Växeltelefonist - får inte vara ifred
- många hundra samtal kopplas varje dag

Skolvärdinna - plockar upp saker
- vattnar blommor

- hjälper elever att komma igång
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Att rektor, chefen och läraren har arbetsuppgifter av mental och 
ansvarsfull karaktär är tydligt (positioner högre upp i den vertikala 
arbetsdelningen). Att vaktmästarens, städarens, växeltelefonistens och 

skolvärdinnans arbetsuppgifter inte ställer särskilt höga krav i dessa 
beskrivningar framstår också klart. Här liksom på andra ställen finns ett 
dolt budskap som innebär accepterande och legaliserande av de villkor 
som gäller idag. I ett fall, presentationen av städpersonalen, vädjar 
författaren till läsaren/eleven att förstå vilket viktigt arbete pesonalen 

har. Eller vill författaren att läsaren skall tycka synd om städpersonalen?

"Den som gått ut från skolan som en av de sista en regnig hösteftermiddag 
vet hur tjock luften kan kännas och hur mycket grus och lera som kan 
ligga på golvet. På några timmar skall de som städar vädra ut, sopa,. 
damma och torka och tömma papperskorgar för att allt skall vara trivsamt 
nästa dag igen".

Alternativet till en sådan beskrivning skulle kunna vara en realistisk 

skildring av såväl arbetsvillkor som status och lönevillkor och låta 

eleverna själva både värdera och självständigt dra slutsatser samt även ta 

ställning till om och hur villkoren borde förändras. Den senare modellen 

skulle i så fall följa Lgr-69.

6.6 Arbetsdelning - specialisering - rationalisering - mekanisering -

automation

Begreppen i rubriken ovan är centrala vid studiet av arbetslivet. Under 

efterkrigstiden och i synnerhet under 60-talets expansiva period för 

industrin då arbetsinnehållet för löpande-bands-arbetaren började 

diskuteras och rationaliseringens/automationens oreserverat positiva 

konsekvenser starkt började ifrågasättas skrevs Lgr-62 och Lgr-69. 

Problemen aktualiserades också i pryo-supplementet:

"Den tekniska och ekonomiska utvecklingen i samhället innebär ständigt 
förändrade villkor för den enskilde yrkesutövaren ... psykiska påfrestningar 
har ökat", (s 5)
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Som tidigare redovisats pågick en intensiv debatt om den tekniska 
utvecklingens konsekvenser för arbetsinnehåll och arbetstillfredsställelse. 
Sol-böckerna behandlar också dessa problem. Här liksom i övrigt i boken 
är beskrivningarna mycket begränsade och ytliga. Följande stycke kan 
anses som representativt för hur författarna behandlar frågan om 
specialisering.

"Arbetet i vårt moderna samhälle är ofta specialiserat, dvs var och en 
inriktar sig på en eller några få uppgifter. Men om arbetet blir alltför 
specialiserat, kan det lätt bli enformigt och otrivsamt. Därför försöker 
man nu pä många håll lägga upp arbetet så att den enskilde får mera 
omväxlande arbetsuppgifter och mera ansvar för arbetets organisation".

Uppbyggnaden följer ett mönster, som består av 1) Konstaterande/beskrivning 
av en företeelse/ett begrepp, 2) Konsekvenser av företeelsen, 3) Åtgärder 
att lösa problemen, förbättra förhållanden.

Enligt författaren är specialisering något negativt, "kan det lätt bli 
enformigt och otrivsamt". Att specialisering ofta kan vara detsamma som 
fördjupning och därmed intressant nämns inte. Författarna tycks mena att 
specialisering är detsamma som arbetsdelning, som är konsekvens av 
mekanisering och som leder till sänkta kvalifikationskrav.

Följande tabell kan med några exempel illustrera hur författarna 
behandlar några av rubrikens begrepp.
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Begrepp Konsekvens 1 Konsekvens 2 Åtgärd

Hantverks
produktion 
(Sk 2 s 29)

Dyr Industriell
produktion

Människans
behov
obegränsade 
(Sk 2 s 29)

Hushållning
nödvändig

Samordning 
och planering 
av produktion

Specialiserat 
arbete 
(Sk 2 s 5)

Enformigt Otrivsamt Mer omväx
lande arbets
uppgifter 
och ansvar

Arbetskraft, 
lokaler kos
tar pengar 
(Sk 2 s 29)

Nödvändigt
att
rationalisera

Modernare
maskiner

Långa serier/
löpande
band

Processan
passning/
övervakning

Människan slipper 
tungt arbete

Tempoarbete 
(Sk 2 s 29)

Lättare Billigare Nya arbets
former

Ytligheten är frapperande. Några försök att belysa bakgrunden/orsakerna 

till de fenomen som belyses finns inte. Tempoarbeten är en orsak till 

enformighet och otrivsamhet. Vilken som är orsaken till tempoarbetet 

belyses inte. Att tempoarbete kan orsaka både "gott" och "ont" redovisas 

visserligen, men genom den konsekvent genomförda åtgärdsbeskrivningen 

tas alltid udden av det negativa, som helt enkelt "åtgärdas bort". Finns 

det något som inte fungerar så håller vi på att skapa något bättre. Lite 
karikerat skulle man kunna beskriva texten på följande sätt:

Eleverna får lära sig att de lever i ett bra samhälle och att det arbetsliv 

som har vissa brister just nu sannolikt har arbetat bort dessa då eleverna 

påbörjar sina arbeten. Eleverna tillåts inte komma i kontakt med 
problemen eftersom vi (samhället) redan är på väg att lösa dem.
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6.7 Arbetstid och lön

Pryo-supplementet; "De (eleverna) skall stimuleras att diskutera och 
ifrågasätta existerande skillnader mellan olika grupper i fråga om 

inflytande, status och förmåner".

Sol-böckerna (Sk 1-3) ägnar två sidor (Sk 2 s 15-16) åt arbetstid och lön. 
Dessa två sidor handlar om svenska förhållanden: Arbetstiden är 40

tim/vecka, den som har skiftarbete får kortare arbetstid och övertid/obekväm 

arbetstid ger högre lön.

Vad som bestämmer lönens storlek i övrigt är:

"- hur svårt arbetet är - svdrare arbete ger högre lön
- hur duglig den anställde är - större duglighet ger högre lön
- vilken prestation/vilket resultat den anställde åstadkommit - bättre 
prestation/resultat ger högre lön”. (Sk 2 s 15)

De tre ovannämnda faktorerna är tämligen okontroversiella och "positivt 

värdeladdade" faktorer. Något försök att definiera eller problematisera 

begreppen hårt arbete, duglighet eller bättre prestation görs inte. Att 

Sverige är på rätt väg visar följande stycke som har rubriken Lönen:

"Lönen

Välståndet i Sverige har ökat bl a genom lönehöjningarna. Vid de stora 
avtalsförhandlingarna under 1960- och 70-talen har också särskilda 
lönehöjningar genomförts för låglönegrupperna. Detta har medfört att 
löneskillnaderna har minskat.” (Sk 2 s 15)

Olika löneformer beskrivs sedan. Ackordslön och premielön beskrivs. Två 

nackdelar med ackordslön som lyfts fram är att den skapar jäkt/stress och 

att chansen "att öka inkomsten genom att arbeta snabbare minskar när du 

blir äldre och inte kan arbeta så snabbt". (Sk 2 s 16)

För statligt och kommunalt anställda finns ett särskilt lönesystem med 
lönegrader och löneklasser, vilket "innebär att man tjänar mer ju längre 

man haft ett arbete - detta utan att prestationskraven ökar". (Sk 2 s 16)
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Jämfört med vad som sagts om grunderna för lönesättning tidigare i 
läroboken får man intrycket, att den "fria sektorn" kräver ökade 
prestationer för högre löner, medan det inom den offentliga inte ställs 
motsvarande krav.

Här liksom i övriga avsnitt ger framställningen en så knapp och 
onyancerad bild att det blir omöjligt att få någon djupare kunskap om och 
förståelse av sammanhangen. Någon allsidig beskrivning är det inte fråga 
om, inte heller kan de aspekter och uppgifter som förs fram anses 
relevanta i sammahanget.

Läroplanen och supplementen uppmanar till konkretion beträffande t ex 
löneskillnader. I läroboken finns en "bild" av en statlig löneplan med 
uppgifter om månadslöner. Däremot finns inga uppgifter om var olika 
yrkesgrupper befinner sig på planen. Inte heller finns elevuppgifter eller 
antydningar i lärarhandledningen om att sådant borde behandlas i 
undervisningen. Löneskillnader i Sverige verkar tabubelagda. Däremot är 
det intressant att konstatera att lönefrågorna då det gäller andra länder 
inte är lika känsliga.

Om lönerna i USA:

"Lönerna tir världens högsta". (Sk 1 s 94)
"Negrerna har i genomsnitt lägre lön, ungefär 80 procent av vad vita har". 
(Sk 1 s 98)

Om lönerna i Sovjetunionen:

"Dessa arbetare (de som arbetar mycket) framställs som sovjetsamhällets 
stöttepelare: deras yrkesskicklighet prisas, och de får tjäna som föredöme 
åt andra. De har hög lön och blir ofta invalda i partiet". (Sk 1 s 112)

"Lönerna växlar beroende på vilken utbilding man har och hur effektiv 
man är i sitt arbete. Genomsnittslönen ligger kring 1 200 kronor i 
månaden. Det finns de som bara tjänar hälften och de som tjänar fem, sex 
gånger så mycket". (Sk 1 s 112)
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"Den sovjetiska kvinnan arbetar hårt, men har oftast låg lön. Visserligen 
får mön och kvinnor lika lön för lika arbete, men det är i allmänhet 
männen som får de mest avlönade arbetena. Manliga förmän ger order, 
när kvinnor lägger ut gatsten i Moskva. Manliga chefer med topplöner styr 
fabriker som kvinnor städar för minimilön". (Sk 1 s 112)

"Sämst betald är äldre kvinnor utan yrkesutbildning". (Sk 1 s 112)

Om lönerna i Zambia:

"De vita kommer att behövas många år framåt som experter i koppargruvorna 
och som lärare i skolorna. Det finns inte många zambier som har det lika 
bra som européerna. Bara de främsta politikerna kan umgås med dem som 
jämlikar. Men gruvarbetarna tjänar bra, med afrikanska mått mätt". (Sk 3 
s 58)

Om lönerna i Kina:

"Löneskillnaderna är rätt stora mellan specialarbetare inom verkstadsindu
strin (ca 600 per månad) och t ex textilarbetare (ca 200 kr). Generaler och 
ministrar lär tjäna minst en tusenlapp". (Sk 3 s 76)

Förvisso finns det löneskillnader i Sverige, företag med manliga chefer 

med höga löner och med lågavlönade kvinnor som städar. Varför lyfter 

författarna fram att de som arbetar i gruvor som styrs av européer har 

höga löner? Andra varför-frågor kan ställas.

Det intressanta beträffande frågan om löner liksom även andra 

företeelser i arbetslivet är att förhållanden i vårt land får en mycket 

mera begränsad framställning, särskilt beträffande olikheter än vad de får 

om andra länder.

Såvitt jag kan se uppfyller inte dessa böcker beträffande lönefrågan 

anvisningarna i läroplanen.

"Elevernas träning i att bedöma frågorna och förhållandena sakligt och 
kritiskt skall bl a avse att förbättra deras motståndskraft mot propaganda 
och masspsykos". (Lgr-69 s 183)
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Snarare döljer sig ett försök att visa hur bra det är i Sverige. Eventuella 
löneskillnader i Sverige beror på de "rättvisa" grunderna: svårighet, 
duglighet och prestationsförmåga, I andra länder finns löneskillnader som 

beror på hudfärg (USA), düglighet/partitillhörighet (Sovjet), kön (Sovjet) 

samt politisk ställning (Zambia). Skillnaderna mellan män och kvinnor i 

Sverige beskrivs så här:

"Men samtidigt kan man konstatera ... att kvinnor i större utstrtickning än 
män är lågavlönade". (Sk 2 s 92)

Detta exempel och det tidigare nämnda om skillnader i förmåner mellan 

arbetare och tjänstemän (s 58) är de enda som beskrivs i de tre böckerna 

som gäller Sverige. I det ena fallet (kön) är det fråga om ett 

konstaterande, som inte ger någon inspiration till jämförelse som kan leda 

till någon indignation eller känslomässigt engagemang, som i sin tur kan 

leda till krav på förändring. I det andra (arbetare-tjänstemän) pågår en 

utjämning i vårt land. Sverige är på rätt vägi

6.8 Arbetsmiljö

Under rubriken Arbetsmiljön behandlas arbetsmiljöfrågor och arbetarskydd 

på fyra sidor i Sk 2 (s 11-14). Inledningsvis redovisas att det är 135 000 

skadetillfällen, att drygt 2 000 människor invalidiseras, att över 300 

människor dör samt att svenska arbetstagare har nära 3 millioner 

sjukdagar p g a arbetsolycksfall, färdolycksfall och yrkessjukdomar.

I direkt anknytning till denna statistik förs ett kort resonemang som 

grund för en redovisning av arbetsmiljölagen från den 1 juli 1978:

"I Sverige har lagstiftningen på flera sätt gjort arbetslivet säkrare. Vi har 
fått kortare arbetstider, bättre lokaler, modernare utrustning, skyddsanord
ningar osv. Men det räcker inte. Det finns fortfarande arbetsplatser med 
olämpliga lokaler och omodern utrustning. Vi har fått nya faror i arbetet".

Därefter exemplifieras några nya risker: radioaktivitet, plaster, lösnings-
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Därför måste vi öka våra ansträngningar för att skydda alla som arbetar. 
Hela denna verksamhet har länge kallats arbetarskydd, grundat på 
arbetarskyddslagen". (Sk 2 s 11)

Därefter följer drygt två sidor om arbetsmiljölagen och arbetarskyddets 
organisation: Arbetsgivaren har huvudansvaret och skall vidta åtgärder 

som behövs. Men liksom tidigare betonas vikten av att samarbeta.

Skyddsombudsorganisationen presenteras. Huvudpunkterna i lagen beskrivs 

kortfattat. Nästan en sida ägnas åt att beskriva varningsskyltar.

Mönstret i detta "kapitel" följer i stort samma modell som "lönekapitlet": 

Vi har haft dålig arbetsmiljö, vi har förbättrat den och de problem som 

finns kvar håller vi på att "lagstifta bort" eller "konstruera bort".

Arbetsmiljöavsnittet avslutas med följande två stycken om stress:

"Stress

Under senare år har man alltmer uppmärksammat de sjukdomar som kan 
bero på stress. Många människor blir så pressade att de inte orkar med 
vare sig sitt arbete eller sitt hemliv, och de får inte ut något av sin fritid.

Man kan känna att man inte räcker till för de krav som arbetsledningen - 
och också man själv - ställer. Man hinner inte. Allt det som väntar på att 
bli gjort är en ständig press.

Men man kan också uppleva sitt arbete som alltför enformigt och bli 
stressad för den sakens skull.

Arbetsmiljön i stort kan skapa stress. Det är klarlagt att buller kan göra 
det. Demokratin eller andan på arbetsplatsen betyder också mycket - 
dåligt samarbete mellan arbetsledning och anställda och mellan 
arbetskamrater kan skapa stress".

"Ett stress-samhälle?

Många forskare pekar också på att hela det moderna industrisamhället i 
sig är stressande; resvägar till arbetsplatserna är ofta långa, och 
människorna splittras mellan olika intressen.
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Om samhälle och arbetsmiljö bättre kunde anpassas till människan, skulle 
många hälso- och sjukvårdsproblem inte behöva uppstå". (Sk 2 s 14)

Här är ett av få ställen där aktuell forskning åberopas. Stressymptomen 

beskrivs: människor orkar inte, hinner inte osv. Orsaker till stress 
redovisas: enformigt arbete, arbetsmiljön, demokratin eller andan på 
arbetsplatsen, det moderna industrisamhället och resvägar är exempel som 

lyfts fram.

Författarna tar här fram intressanta och svårfångade problem som behöver 
en rejäl belysning och diskussion. De enda elevuppgifter som finns i 

läroboken och studiehäftet är tre stycken:

1. Ge exempel på skyddsombudets arbetsuppgifter.

2. Vad betyder färgen på a) grön skylt, b) gul skylt, c) röd skylt?

3. Ge exempel på nya yrkesskador orsakade av modern teknisk och kemisk 

utveckling.

Dessa uppgifter är mycket typiska för lärobokspaketet: de anknyter direkt 

till uppgifter som finns i läroboken och de kräver praktiskt taget ingen 

intellektuell prestation. Allt som kan vara värdeladdat, problematiskt 

eller som det inte finns så säkra svar på tas inte upp. Stress-styckena 

borde ha kunnat ge upphov till många intressanta diskussionsuppgifter.

6.9 Arbetslöshet

Arbetslöshetsfrågor behandlas endast indirekt, inte som ett aktuellt 

samhällsproblem. I Sk 2 i AO 14 (Vårda och hjälpa) beskrivs hur samhället 

griper in och stöder "för att ge alla människor möjligheter att få ett 

tryggt och gott liv" (s 129). Under rubriken När fabriken lades ner 

informerar läroboken om vad som händer med "familjen Erik Larsson". 

Erik Larsson får arbetslöshetsunderstöd och hjälp av arbetsförmedlingen 

(omskolningskurser + bidrag).
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I Sk 3 i Ao 17 (Samhällets ekonomi) behandlas det ekonomiska kretsloppet 
och en del centrala ekonomiska begrepp. Arbetsmarknadsbegreppet får 
följande beskrivning:

"Utbud och efterfrågan på arbetskraft förekommer på arbetsmarknaden. 
Du har sdkert hört uttryck som: 'Arbetsmarknaden lider brist på 
sjukvårdspersonal ...' 'Fram i vinter kan läget på arbetsmarknaden bli 
sämre för byggnadsarbetare ...' 'Arbetsmarknadens parter, SAF, SAV 
(Statens Arbetsgivarverk), LO, TCO och SACO/SR'". (Sk 3 s 29)

På ett ställe (s 40-41) redovisar boken hur regering och riksdag har 

möjlighet att skapa full sysselsättning (offentliga arbeten, sänka räntor, 

låna ut pengar till företag, sänka momsen, och/eller arbetsgivaravgiften 

eller ge företag bidrag till utbildning).

I övrigt behandlas inte arbetsmarknadsfrågorna speciellt. Arbetslösheten, 

dess orsaker och konsekvenser, behandlas alltså praktiskt taget inte. 

Däremot presenteras vad vi i Sverige gör för att undvika arbetslöshet.

6.10 Sammanfattning

Makt, kontroll och inflytande är centrala begrepp om man vill beskriva en 

organisation och arbetsplatsdemokratifrågor.

Sol-böckerna förmedlar inte sådana uppgifter som kan ge eleverna 

kunskaper som leder till förståelse om vad som pågår i arbetslivet.

I stället finns det många exempel på hur vissa företeelser döljs eller 

lindas in på sådant sätt att det leder till att de accepteras och 

legitimeras. Både skolan och företaget har en hierarkisk uppbyggnad med 

en stark och självklar ledare i spetsen. Alla som verkar både i skolan och 

på Mackapär arbetar för samma mål, hjälps åt att nå dessa.

Ett konfliktfritt tillstånd råder. Att frågor om inflytande, kontroll och 

makt inte är en passiv anpassning till rådande förhållanden, utan en 

politisk process där makt utövas finns det inga spår av. Demokrati 
framställs i stället som ett sätt att umgås. Demokrati är bra och vi har 

demokrati i Sverige, en demokrati som inte bör ifrågasättas eller
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förändras. Det är det centrala budskapet i böckerna. Den yrkesorientering 
som förekomer kan närmast karaktäriseras som sörja. Eleverna får inte 
lära sig några väsentliga fakta om olika yrken. De uppgifter som lämnas 

om enskilda yrken är slumpmässigt valda eller anpassade till beskrivningen 
av det harmoniska tillstånd som råder på arbetsplatser eller det 

produktionsflöde som beskrivs. Lite försåtligt finns i beskrivningarna ett 
urval av data och funktioner som stämmer överens med Bengt Gessers 

iakttagelse av polariseringen av mentalt och manuellt arbete i yrkeslexi- 

konet. Det mentala arbetat överordnas det manuella i en hierarkisk 

ordning. Arbetsdelningen leder till monotona och enformiga arbeten. Men 

i Sverige försöker vi lösa dessa problem så att de anställda får mer 

omväxlande arbetsuppgifter. Så kan man kortfattat sammanfatta 

lärobokens beskrivning av det mycket komplicerade problemet kring 

teknisk utveckling och arbetsdelning. Några redskap att förstå vad som 

pågår på detta område i arbetslivet ges inte eleverna. Löneskillnader 

förekommer i Sverige men de redovisas inte. Skiftarbete, obekväm 

arbetstid, svårt arbete, duktighet, prestation är de skäl som redovisas för 

löneskillnader. Men satsningen på låglönegrupper har medfört att 

löneskillnader minskat i vårt land. Faktiska löneskillnader mellan olika 

grupper i Sverige redovisas inte. Skillnader i andra länder redovisas dock.

Arbetsmiljöfrågorna behandlas på samma sätt som lönerna.Boken 

konstaterar att det visserligen funnits eller finns arbetsmiljöproblem, men 

att de ågärdas eller kommer att ågärdas.
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7. UNDERVISNING OM ARBETSLIVET I GYMNASIESKOLAN 

7.1 Läroplanen

Jag har i det föregående försökt beskriva den bild av arbetslivet 
grundskoleeleverna på högstadiet i Lycksele fått via den lärobok som 
avnänts i samhällskunskap. De flesta eleverna går till gymnasieskolan, där 
undervisningen om arbetslivet fortsätter i huvudsak i två ämnen: i 

arbetslivsorientering på 2-åriga yrkesinriktade linjer och i samhällskunskap 

på övriga linjer. Självklart förmedlas kunskaper om arbetslivet i andra 

ämnen, men jag kommer i denna uppsats att koncentrera mig på 

samhällskunskap och till en del på arbetslivsorientering.

I läroplanen 70 (Lgy-70) finns kursplanerna för de olika ämnena. Dessa 

kursplaner skall ge lärare och elever vägledning beträffande undervisningens 

innehåll och inriktning. Vid ett närmare studium framträder olikheter i 
ämnesbeskrivningarna både beträffande form och innehåll som är 

intressanta. Elever som har samhällskunskap på 2-åriga linjer (ek + so) 

skall t ex "utveckla sin förmåga att förstå hur samhället fungerar och 

förändras" medan elever på 3- och 4-åriga linjer skall förvärva förståelse 

för samhällets funktion och föränderlighet. På 2-åriga linjer skall eleverna 

"träna sig i att självständigt söka och kritiskt analysera information om 

viktiga samhällsfrågor samt uppöva sin förmåga till självständigt 

ställningstagande" medan de på 3- och 4-åriga linjer skall "på grundval av 

förvärvade kunskaper och färdigheter analysera och diskutera samhällsfrå

gor". Dessa skilnader i målformuleringar kan vara medvetna. Man kan 

dock t ex fråga sig om eleverna på de senare linjerna inte skall 

"självständigt söka och kritiskt analysera" ... Man kan också ställa frågan 

vilken skillnaden är mellan "att utveckla sin förmåga att förstå..." och 
"förvärva förståelse för ..." Finns det ett givet tillstånd av förståelse som 
elever på 3-åriga linjer kan uppnå, ett högsta tillstånd, som elever på 

2-åriga linjer inte mäktar. Dessa bör endast utveckla (min kursivering) sin 

förmåga att förstå.
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Skillnaden i målskrivningen lör 3- och 4-åriga linjer i samhällskunskap och 
målskrivningen för 2-åriga linjer i arbetslivsorientering är också 
intressant. Eleverna på de "teoretiska" linjerna skall 1. skaffa sig kunskap 
... 2. Förvärva förståelse ... 3. på grundval av förvärvade kunskaper och 
färdigheter analysera och diskutera samhällsfrågor. Huvudmomenten som 

följer på målskrivningen är mycket övergripande och kortfattade.

I arbetslivsorienteringen är uppbyggnaden av målen inte alls gjord på 

samma sätt. Här finns en blandning av begrepp som inte är så lätta att 

tyda. Eleverna skall "skaffa sig orientering om" eller "skaffa sig viss 

orientering om" eller "skaffa sig kännedom om" eller "inhämta kännedom 

om" eller "skaffa sig kunskaper om". Huvudmomenten som följer på målen 

har inte alls den bredd som de har i samhällskunskap.

Huvudmoment

Samhällskunskap (3- och 4-årig)

Befolkning bebyggelse och näringsliv 

under skilda naturbetingelser samt med 

olika ekonomiska, politiska och sociala 

förhållanden

Samhällsekonomi och ekonomisk politik 

Samhällsplanering

Statsskick, politiskt liv, politiska åskåd

ningar
Opinionsbildning

Internationell politik och ekonomi 

Samhällsaspekter på datoranvändningen 

Aktuella samhällsfrågor

Arbetslivsorientering 

(2-årig yrkesförberedande)

- Arbetet

- Arbetsmiljön

- Arbetsplatsens organisation

- Ekonomi

- Arbetsmarknaden

- Samhällsfrågor

- Samhällsaspekter på 

datoranvändning

- Anställningen
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Skillnaderna att bygga upp målbeskrivningen och välja begrepp för de 
olika ämnena skiljer sig alltså mycket. Man frågar sig om skillnaderna är 

anpassade till författarnas föreställningar om de uppgifter de olika 

grupperna 3- och 4-åriga respektive 2-åriga förväntas få i samhället/arbets
livet. De teoretiska högt uppe i hierarkin med krav på överblick på ett 
makroplan och de 2-åriga på "verkstadsgolvet" med arbetsuppgifter som 
tilldelats och utformats av personer högre upp i hierarkin.

Olikheterna i målformulering dels mellan 2- och 3-åriga linjer, dels 
mellan dessa och målskrivningen för arbetslivsorientering speglar 

förmodligen djupare ideologiska uppfattningar om samhället. De är dock 

så oklara att det borde finnas många möjligheter att tolka dem olika.

Olikheterna beträffande innehåll, som de kommer till uttryck i 

huvudmoment är tydligare än målformuleringarna. På 3- och 4-åriga linjer 

finns begrepp som arbete, yrke, arbetsliv eller arbetsmarknad överhuvudtaget 

inte alls. På 2-åriga teoretiska linjer (Ek och So) finns huvudmomentet 

"Arbetsmarknadsfrågor. Förhållanden i arbetslivet". I övrigt ingenting om 

arbetslivet. I samhällskunskapen beskrivs samhället utifrån ett makroper- 

spektiv där samhällsekonomin är den dominerande faktorn.

I arbetslivsorientering, som är de yrkesinriktade linjernas "samhällskunskaps- 

undervisning", inriktas innehållet nästan uteslutande på individ och 

arbetsplats.

Den Lgy jag studerat är andra upplagan (1975) av Lgy 1970 och den som 

alltså legat till grund för de läroböcker som jag granskat. I tredje 

upplagan (1983) av Lgy har kursplanerna reviderats, dock i mycket 

begränsad grad beträffande samhällskunskap. Kursplanen i arbetslivsorien

tering förändrades 1978 både beträffande mål och huvudmoment. (SO-FS 

1979:40).
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7.2 Läroboken

7.2.1 Samhällskunskap för gymnasieskolan. ( HSENT)

Den bok som användes i Lycksele i slutet av 70- och början av 80-talet var 
Esselte Studiums Politik 1-3, som är grundböcker i respektive årskurs. Till 

dessa är kopplade antologier, studieböcker och lärarhandledningar.

Min studie gäller enbart grundböckerna 1 och 2. 1 grundbok 3 finns i 

princip inte mycket om arbetslivsfrågor, varför jag inte tar med denna. I 

studien följer jag samma mönster som vid granskningen av grundskoleböckerna, 

vilket innebär att jag försöker visa hur arbetsorganisation, demokrati/parti- 

cipation, yrke, arbetsdelning, arbetstid/lön, arbetsmiljö och arbetslöshet 

behandlas i böckerna. Av framförallt tidsskäl blir denna granskning inte så 

ingående som grundskolestudien. Av vad som framgått av Lgy så torde 
heller inte frågor om arbete och yrken ha så stort utrymme i läroböckerna 

om dessa följer läroplanen.

7.2.2 Arbetsplatsens organisation

Arbetsplatsen som en social organisation behandlas överhuvudtaget inte 
alls. På frågan vad ett företag är svarar boken att dess främsta uppgift är 

att producera varor och tjänster. Företagen framställs som effektiva och 

deras främsta uppgift är att gå med så hög vinst som möjligt.

"I företagen kombineras produktionsfaktorerna på det mest effektiva och 
rationella söttet i avsikt att framstölla produkter till lögsta möjliga 
kostnad. På så sött uppnås företagets mål som - i varje fall i en 
marknadsekonomi - ör att göra vinsten så stor som möjligt. Vinsten ör ett 
ögarintresse och nödvöndig för att företaget ska överleva". (Grundbok 2, 
Samhöllskunskap för gymnasieskolan, årskurs 2 HSE, 1979, s 17)

Här skiljer sig alltså gymnasieboken från grundskoleböckerna, som snarare 

försökte dölja företagens primära syfte.

Intressant i båda böckerna är att de anställda (arbetare och tjänstemän) 
dvs människorna/individerna aldrig beskrivs utifrån ett individperspektiv. 

Oftast benämns dessa människor som arbetskraften, dvs en viktig
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produktionsfaktor av fyra. Övriga är naturtillgångar, realkapital och 
tekniskt kunnande. Att arbetskraften består av en mängd människor som 

är organiserade och ledda av andra och som besitter vilja och kunnande 

samt att de står i olika förhållande till varandra, belyses inte alls. Man 
skulle kunna karaktärisera beskrivningen som avhumaniserad, där 
produktionsfaktorerna har samma värde och karaktär och där möjligheterna 
att flytta/manipulera de olika faktorerna egentligen inte skiljer sig åt. 
Tekniskt kunnande presenteras t ex som en särskild produktionsfaktor. 

Människornas olika kvalifikationer (yrkeskunnande, fantasi, skaparförmåga 

mm) är ingen nämnvärd produktionsfaktor som behöver analyseras och 

lyftas fram. Det tekniska kunnandet som produktionsfaktor presenteras så 

här:

"Att det tekniska kunnandet ibland räknas som en separat produktionsfaktor 
kan motiveras med att det har ett visst pris och kan säljas i form av 
patenträttigheter och licenser". (Grundbok 2 s 17)

Här liksom på många ställen beskrivs företeelsen utifrån ett företagseko

nomiskt perspektiv.

Att det finns olika "skolor"/idéer om hur företag skall organiseras och 

ledas tas inte upp i grundböckerna. Sådan anses tydligen inte behöva ingå 

i grundkursen. I bok 2 hänvisar författarna i samband med ett kapitel om 

arbetsmiljö till en antologi, som kan karaktäriseras som debattinlägg av 

olika författare. I denna antologi presenterar Sven Lindqvist bl a 

Taylorismen och dess huvuddrag. Tyvärr ges denna och andra "skolor" inte 

någon plats i grundböckerna.

7.2.3 Demokrati på arbetsplatsen

Demokratifrågor har ett relativt stort utrymme i bok 1: Den demokratiska 
beslutsprocessen (ca 40 s) och Parterna på arbetsmarknaden (ca 12 s). 

Frågor om politisk demokrati på ett övergripande plan dominerar. Dessa 

avdelningar präglas av en positiv beskrivning av demokratin och av en 

neutral beskrivning av de former/regler som skall garantera demokratin i 

vårt land. Demokratitanken har så småningom "spritts till andra områden 

än det renodlat politiska området. Inom företag, myndigheter och orga-
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nisationer börjar det bli allt mera självklart att de som berörs av beslut 
också ska få vara med och bestämma. Man talar t ex om företagsdemokrati, 
arbetsplatsdemokrati, förvaltningsdemokrati och skoldemokrati" (Bok 1 s 
5). Därefter följer en beskrivning av hur demokratin spritt sig till andra 

områden: "... ökade möjligheter till insyn, inflytande och medbestämmande, 

arbetarrepresentanter i företagens styrelser, elevers medinflytande i 
skolan" osv. Enligt läroboken "betraktas det idag som rätt och rimligt att 
personer som har överordnad ställning, det kan vara arbetsledare, lärare 

eller ett föräldrapar, ska handla på ett demokratiskt sätt. De bör inte 

fatta beslut som berör anställda, elever eller barn utan att dessa fått 

möjlighet att säga sin mening. Idealet för en arbetsledare i dagens 

samhälle är att han eller hon har ett demokratiskt sinnelag och god 

förmåga till samarbete". (Bok 1 s 5)

Denna bok liksom grundskoleböckerna belyser inga problem som finns i 
demokratiska processer. Snarare blir det en lovsång till en demokrati som 

verkar vara helt accepterad och given beträffande innehåll och betydelse. 

Arbetsledarens demokratiska sinnelag är t ex inte alltid så lätt att 

definiera och realisera då problem skall lösas i intressekonflikter på en 

arbetsplats.

Gymnasieböckernas framställning präglas i än högre grad än grundskole

böckerna av en neutral beskrivning. Fakta och neutrala sakuppgifter (ex 

namn på fackliga organisationer, medlemsantal och ex på lagar) 

dominerar texterna om parterna på arbetsmarknaden.

Spelreglerna vid förhandlingarna redovisas. Värdeladdade frågor undviks. 

Vilda strejker beskrivs så här: "Under senare år har avtalsstridiga strejker 

eller vilda strejker blivit vanligare. Orsakerna till detta är omtvistade". 
Därefter följer en tabell som illustrerar att antalet strejker ökat på 

70-talet. I övrigt ingenting mer om strejker.

I antologi B behandlas vilda strejker i en artikel av sociologiprofessorn 

Valter Korpi. Enligt Korpi är orsakerna till strejkerna klara: "Frågorna om 

arbetsmiljö och arbetsförhållandena var centrala ..." (s 41). Beträffande 

frekvensen och betydelsen av strejker säger Korpi bl a:
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"Dramatiken kring de olovliga strejkerna har fått många att tala om 
anarki på svenska arbetsplatser. Men fortfarande dr strejker mycket 
sdllsynta företeelser", (s 42).

"De samhdllsforskare i olika Idnder som studerat frågan dr också eniga 
om, att strejker i de flesta fall bara har en marginell betydelse för 
samhdllsproduktionen" (s 46).

Forskaren Valter Korpi är ansvarig för texten om strejkerna. Han 
presenteras inte som forskare. Istället är texterna i antologiböckerna 

enligt förordet fördjupningstexter som tagits från debattböcker samt 

artiklar ur dagspress och tidskrifter. Genom att inte ge en fullständig 

uppgift om källan och framställa antologitexterna som debattartiklar och 

därmed med en subjektiv stämpel framstår lärobokstexten som objektiv 

och saklig.

I sin bok Arbetarklassen i Välfärdskapitalismen 1978 talar Korpi om 
intressekonflikter inom fackföreningsrörelsen, utifrån två aspekter, den 

horisonella och den vertikala. Den horisontella: samverkan och sammanhåll

ning mellanarbetare och den vertikala: förhållandet mellan medlemmarna 

och den valda ledningen.

Att det skulle finnas några demokratiproblem inom fackföreningsrörelsen 
tas inte upp i läroboken. I stället framställs enigheten stor inom den 

fackliga rörelsen. Under rubriken medbestämmanderätt och ekonomisk 

demokrati redovisar författarna den ekonomiska demokratins framväxt 

och utveckling, från företagsnämnder till medbestämmandelagen och dess 

tillämpning. Försiktigheten dominerar även här. Då det förekommer olika 

uppfattningar i någon fråga redovisar läroboken inte vilken eller vilka 

som har den ena eller andra uppfattningen. Den eller de som avses blir 

"man": "Termen ekonomisk demokrati uppfattas dock i den allmänna 

debatten vanligen på ett annat sätt. Man menar att den ekonomiska 

demokratin inte ska utövas av politiskt valda organ utan av de anställda 

genom deras fackliga organisationer". (Bok 1 s 93). Löntagarfondsfrågan, 

en av de hetaste politiska frågorna under senaste 1 O-årsperioden, beskrivs 

så här: "Den ekonomiska demokratin är inte på samma sätt som den 

politiska oomstridd i vårt land. Naturligtvis hävdar ingen att ekonomiska
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beslut ska gynna ett fåtal, men oenighet råder t ex när det gäller frågan 
om medbestämmandelagen går tillräckligt långt. Här är särskilt frågan om 
löntagarfonder under debatt". (Bok 1 s 93)

Inte stimulerar texten till engagemang eller lust att diskutera denna 
samhällsfråga. Inte heller ger texten egentligen någon sakinformation. 
Snarare är den så krånglig med sina dubbla negationer och utslätad att 
den blir obegriplig.

7.2.4 Yrkesbeskrivningar

Begreppet yrke förekommer praktiskt taget inte i dessa böcker. Inte 

heller beskrivs arbetsuppgifter. Överhuvudtaget saknas som jag tidigare 

nämnt skildringar som knyts till enskilda människors villkor.

7.2.5 Arbetsdelning/specialisering

Strukturrationalisering, mekanisering, automation, specialmaskiner, 

serieproduktion, rationalisering, koncentrering av produktion och 

industrirobotar är exempel på begrepp som nästan uteslutande har 

positiva laddningar. De kopplas alla till den ekonomiska tillväxten som 

reservationslöst är god i sig enligt läroboken. Ex: "Rationaliseringen inom 

stora företag tillgår vanligen så, att de enheter som enbart är inriktade 

på rutinbetonade uppgifter, t ex tempoarbeten, läggs ner först. 

Verksamheten koncentreras till huvudkontor och huvudfabriker som 

därigenom i allmänhet får en sysselsättningsökning". (Bok 2 s 26).

"Därmed skapas förutsättningar för massproduktion och stordrift, som är 

en viktig förutsättning för produktivitetsökning". (Bok 2 s 130).

"Genom specialisering och serieproduktion kan också mindre företag hålla 

nere kostnaderna på sina produkter". (Bok 2 s 26).

"Näringslivets rationalisering. Arbetskraften är en dyr produktionsfaktor 

för industrin. Därför försöker man i så stor utsträckning som möjligt 

ersätta den med maskiner. Detta kallas mekanisering". (Bok 1 s 72).
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Böckerna representerar en nästan oreserverad hyllning till utvecklingen 
inom industrin. Denna utveckling framställs som nödvändig eftersom 
arbetskraften är dyr. Problem för individer och samhället i stort som 

föranleds av utvecklingen 1 näringslivet får en undanskymd plats, för det 
mesta ingen alls i dessa böcker. Den långtgående arbetsdelningen och dess 

problem för vissa yrkesgrupper och arbetets innehåll behandlas inte alls. 
Inte heller de restriktioner och möjligheter som beslutsfattare omgärdas 
av vid organiserandet av produktionen och arbetsfördelningen på 

avdelningar, orter, människor mm. De resultat och problem som 

arbetslivsforskarna (jfr kap 4) funnit redovisas praktiskt taget inte alls.

I samband med presentation av marknadsekonomin redovisar författarna 

att "företagets mål antas vara att göra vinsten så stor som möjligt" (Bok 2 

s 10). På sidan 11 fortsätter texten med: "Aven när det gäller 

produktionsfaktorer förekommer marknader av samma typ som nämnts 

ovan. Eftersom företagen vill ha så stor vinst som möjligt, köper de 

råvaror och den arbetskraft som är billigast". Det finns som Björkman/Lund- 

qvist visat (jfr kap 4) andra sätt att rationalisera.

Dessa exempel kan illustrera den ensidiga inriktningen på ekonomi. 

Sociologiska och psykologiska aspekter på arbete saknas helt i dessa 

böcker. Något stöd för sådana infallsvinklar finns inte heller i läroplanen.

Trots den ensidiga inriktningen på ekonomi tar författarna inte upp den 

centrala processen i all "företagsamhet" nämligen ackumulationsprocessen. 

Ibland avstår läromedelsförfattare att behandla alltför komplicerade 

sammanhang kanske p g a att de (enligt läroboksförfattarnas uppfattning) 

är så svåra att belysa. Jag tycker att forskaren Jan Johansson visat (Jfr 

kap 4.3) att det på ett enkelt sätt går att beskriva en process, som 

eleverna måste ha kunskaper om för att förstå dynamiken i arbetslivet.

Anledningen till att författarna avstår från att beskriva ackumulationspro

cessen kan alltså inte vara att den är för svårbegriplig, för svår att 

beskriva eller oviktig i sammanhanget. Orsaken måste vara en annan. 

Troligen betraktar läromedelsförfattare och därmed också skolan vissa 

självklara motsättningar, konflikter, mekanismer osv i vårt industriella/
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kapitalistiska samhälle som alltför känsliga att redovisa. Risken (?) för 
läroboksförfattaren är att inte få sälja boken. Risken för läsaren är mera 
svårbestämd; troligen finns ett "tryck" i det svenska samhället som 

innebär att skolan inte bör befatta sig med vissa saker och att den inte 
bör avslöja alltför obehagliga sanningar.

7.2.6 Arbetstid och lön

Arbetstidsfrågor behandlas praktiskt taget inte alls i dessa böcker. Ett par 

rader ägnas åt frågan i samband med en kort redovisning om kvinnors 

förvärvsintensitet ("hälften arbetar mindre än 35 timmar per vecka", s 76 i 

bok 1).

Det är förvånande att frågan om arbetstidsförkortning inte behandlas i 

samband med exempel på åtgärder som ev kan tänkas skapa sysselsättning 

åt fler människor.

Lönefrågor behandlas på ett flertal ställen. Det finns dock ingen 

redovisning av löneskillnader mellan olika grupper. Däremot domineras 

texten av frågor som berör hur stora löneökningarna skall vara. 

Författarna har ett centralt budskap som de vill förmedla: Går lönerna 

upp så följer priserna medl

"Om lönerna ökar och företagen vill behålla sina vinster måsie de som 
kompensation höja priserna på sina varor. En löneökning kan på så sött 
ötas upp av ökade priser". (Bok 1 s 88)

Visserligen nyanseras påståendet genom påståenden som detta: "Genom 
rationaliseringar i företagen kan produktionen göras effektivare och ett 

utrymme skapas för löneökningar som inte behöver kompenseras genom 

ökade varupriser". "... Utrymmet för löneökningar är ungefär detsamma 

som produktivitetsökningen". På ett flertal andra ställen betonas 

löneökningarna som den viktigaste orsaken till ökade priser.

"Företagen försöker kanske kompensera sina ökade lönekostnader med 

ökade priser, detta leder till krav på ytterligare höjning av löner, vilket 

skapar nya prishöjningar osv". (Bok 2 s 111)
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Här liksom i grundskoleböckerna stimulerar inte författarna till djupare 
analys. Hur kommer det sig att priserna stiger trots sjunkande reallöner, 
högre efterfrågan och stor arbetslöshet är en fråga som skulle komplicera 

den förenklade bilden. I stället är arbetsuppgifterna inriktade på att 
eleverna skall söka svaren på frågorna i läroboken, som alltså saknar svar 

på sådana frågor.

Inkomstfördelningen behandlas i några olika sammanhang. På frågan "Hur 

ska löneökningarna fördelas mellan olika grupper av arbetstagare?" svarar 

boken: "Här har LO bundit sig för den s k solidariska lönepolitiken, som är 

inriktad på att minska inkomstskillnaderna i samhället. I första hand vill 

man försöka höja inkomsterna för de lågavlönade".

Men det är inte bara LO som vill ha en jämnare inkomstfördelning. "Att 

åstadkomma en jämnare inkomstfördelning är ett viktigt ekonomiskt-politiskt 

mål i de flesta länder". Att inkomstutjämningen är accepterad bevisar 

författarna genom en historisk beskrivning: "Omkring sekelskiftet började 

man i industrisamhällena bli alltmer medveten om att marknadsekonomin 

skapade en ojämn inkomstfördelning. Vissa människor kunde tjäna mycket 

pengar och bli mycket rika". Beskrivningen fortsätter med att det skett en 

förändring mot jämnare inkomstfördelning som dels bygger på sociala 

motiv dels på enallmänt accepterad föreställning att en ojämn inkomstför

delning är ineffektiv: "Under senare år har man börjat inse att en ojämn 

inkomstfördelning inte bara är ett socialt orättviseproblem utan också ett 

hinder för ekonomisk utveckling". (Bok 2 s 81). Sverige är naturligtvis ett 

föregångsland även på detta område: "I Sverige har inkomstutjämningarna 

gått längre än i kanske något annat land i västvärlden".

Det intressanta med denna framställning, som i dessa avseenden påminner 

om grundskoleböckerna, är att det verkar som om alla är överens om 

inkomstutjämning, att det inte finns fattiga idag, att det inte går att bli 

rik idag osv. Både inom LO och mellan LO och SAF finns förvisso ingen 

självklar uppfattning om inkomstutjämning. Den finns inte heller alltid 

mellan de fackliga organisationerna LO, TCO och SACO. Författarna 

redovisar inte vad organisationer, personer, politiska personer anser. Här 

liksom på många andra ställen använder författarna ofta det diffusa ordet
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man, som i regel inte kan härledas till någon bestämd part.

Författarnas påståenden om olika förhållanden i det svenska "lönesam- 
hället" illustrefas inte med exempel på t ex löneskillnader mellan olika 

yrkesgrupper eller hur yrkesgrupper som arbetar inom samma verksamhets
område verkligen har fått en inkomstutjämning. Att knyta informationen 
till konkreta exempel förekommer i regel inte. I stället ligger framställningen 
på en abstrakt och generell nivå som är mycket svår att kontrollera och 

förstå för eleverna och även andra läsare (förmodar jag).

7.2.7 Arbetsmiljö

Ett kapitel i bok 1 har rubriken Arbetsmiljön. Enligt detta har fysiskt 
ansträngande uppgifter blivit färre, arbetstempot drivits upp, luftföroreningar, 

buller och giftiga ämnen ökat påfrestningarna samt enformiga och 

stressande arbetsuppgifter blivit allt vanligare. "Resultatet av detta blir 

att allt fler människor inte orkar hålla takten i arbetslivet".

Med denna inledning bygger författarna sedan upp en presentation av det 

svenska arbetarskyddet: skyddsombud, skyddsinspektion, medbestämmande, 

arbetsvärd, arbetsträning osv.

Mindre än en sida ägnas arbetsmiljöfrågorna. Den tillväxtoptimism och 

positiva hållning till industrialismen, massproduktionen och den rationella 

användningen av produktionsfaktorerna nyanseras en del i slutet av bok 2 

då tillväxten i framtiden diskuteras. Ekonomisk tillväxt relateras till 

livskvalitet. En kurva för den ekonomiska tillväxtens avtagande betydelse 

för livskvaliteten illustrerar problemet.

"Samtidigt med de ovannämnda nackdelarna av en snabb ekonomisk 
tillväxt så avtar också fördelarna av denna". (Bok 2 s 134)

I direkt anslutning till arbetsmiljökapitlet hänvisas till en artikel om 

Taylorsystemet av Sven Lindqvist i Antologi B. Författaren Lindqvist 

redogör åskådligt för en av de mest tillämpade "skolorna" då det gäller 

organisering av arbete. Vad som förvånar är att läroboksförfattarna inte
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ansett det innehåll som finns i Lindqvists artikel värt att ta in i 
grundboken, utan i stället valt att ta med den som en debattartikel. 
Taylorismens genomslagskraft i praktiskt taget all organisering av arbete 

är omvittnad av de flesta arbetslivsforskare. Inom samhällskunskapen i 
den svenska ungdomsskolan får den plats endast i en debattartikel och hör 
alltså inte till den "samhällskunskap" som alla elever bör ha. Det är 
otillfredsställande.

7.2.8 Arbetslöshet

I bok 1 behandlas arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik på ca 15 sidor 
(s 66-82). Inledningsvis säger författarna att arbetslösheten är ett problem 

som dominerar både i I- och U-länder; arbetslöshet och undersysselsättning 

är ett slöseri med mänskliga resurser och dessutom ett stort personligt 

problem; det är därför naturligt att stora ansträngningar görs för att lösa 

arbetslöshetsproblem. Här liksom i grundskoleböckerna verkar det som om 

alla har samma syn på samhällsproblemen och att alla egentligen vill få 

bort problemen. Några olikheter i synen på arbetslösheten, såväl när det 

gäller orsaker som bot mot den, redovisas inte. I stället får vi veta: "Full 

sysselsättning innebär att alla som vill ha ett arbete har det. Detta är ett 

politiskt mål i både U och I-länder".

Till skillnad från grundskoleböckerna beskrivs den svenska arbetsmarknads

politikens mål och medel utförligt. Sex dominerande orsaker till 
arbetslöshet redovisas. Därefter beskrivs vilka åtgärder som vidtas mot 

arbetslösheten och vad som görs för att skaffa fram nya arbeten. 

Ahmanlagarna beskrivs också. Därefter belyses villkoren på arbetsmarknaden 

för några grupper: kvinnor, äldre, unga och invandrare. Texten är 
beskrivande och några beskrivnignar av t ex hur olika politiska partier ser 

på problemen eller åtgärderna redovisas inte. I vissa fall underbyggs 

framställningen av aktuell statistik, t ex orsaker till att kvinnor icke 

förvärvsarbetar. I andra fall underbyggs inte påståenden. Snarare är de 

uttryck för uppfattningar som finns och alltid funnits om den yngre 

generationen, men vilka vi inte har så många fakta om:
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"Ungdomsarbetslösheten anses i viss mån bero på att ett motstånd mot det 
ofta slitsamma, smutsiga och bullriga industriarbetet har uppstått hos 
ungdomar, som Önskar ett friare och mindre ansträngande arbete. Vissa 
orter har brist pä industriarbetskraft, samtidigt som många ungdomar 
registrerar sig som arbetslösa. Detta inträffar trots att industriarbete ofta 
är bättre betalt än annat arbete". (Bok 1 s 79)

Ar dessa påståenden verkligen sanna och relevanta? Något försök att 
allsidigt belysa ungdomsarbetslöshetens orsaker finns inte. I stället odlar 
(?) författarna en myt om ungdomars lättja samt även en myt om att 
industriarbete är bättre betalt än annat arbete. Vilket annat arbete? 
Typiskt kvinnligt arbete eller kvinnligt servicearbete eller "manligt 

tekniskt" arbete eller ...?

Karaktäristiskt för denna bok är den till synes neutrala och sakliga 
framställningen av orsaker till arbetslöshet, arbetsmarknadspolitiken samt 
dess medel och åtgärder. Karaktäristiskt är också att de åtgärder som 
vidtas i Sverige beskrivs som om de löser problemen. Dessutom är de 
flesta överens om mål, lösningar och orsaker. Likheten i dessa avseenden 
med grundskolans bok är således stor.

Ett annat dominerande intryck är att arbetslöshet är ett nationalekonomiskt 
problem. Förvisso är det så. Att det är och kan vara ett stort psykosocialt 
problem och hur detta kan gestalta sig för den som berörs och för 
personer i den berördes omedelbara omgivning, tas inte upp. Här liksom 
tidigare dominerar ekonomin och människorna utgör fortfarande 
arbetskraften.

Intressant att notera i denna så ekonomiskt dominerade framställning är 
att författarna inte använder det i detta sammanhang så relevanta 
begreppet lönearbete. I stället förekommer en mängd andra beteckningar 
för arbete, ex hushållsarbete, hemarbete, arbete, förvärvsarbete, 
samhällsnödvändigt arbete, sysselsättning, undersysselsättning m fl. De 
flesta människor arbetar, alla har inte lönearbete, inte heller hushållsarbete 
Lönearbete vore ett adekvat begrepp i detta kapitel för att förstå olika 
former av arbete och överhuvudtaget förstå att det inte arbetas enbart i 
den del av samhället där man köper och säljer arbetskraft.



90

8. DISKUSSION OCH SLUTSATSER

8.1 Grundskolan

En del av motiven som redovisats för en koppling mellan skolan och 
arbetslivet är till för att förse samhället med en väl utbildad och 

anpassad arbetskraft för det arbetsliv vi har och förväntas få, en 
reproducerande funktion. Många av motiven innehåller en avsikt att 

förändra samhället - ett jämlikare och mer demokratiskt samhälle, som 

bidrar till en ökad frihet i valet av utbildning och yrke. De övergripande 

målen för skolan har då det gäller samhällsförändringar klarast kommit 

till uttryck i texter som rör syo och skola-arbetslivsfrågor. Där märks 

rörelsen "från höger mot vänster" (Englund) särskilt tydligt, inte så 

underligt eftersom arbetslivet tillhör arbetarklassens "hemmaplan".

Lgr-69, pryosupplementet och syo-propositionen 1971 skrevs vid ungefär 

samma tidpunkt som arbetet med att Sol-böckerna startades. Jag 

förutsätter, bl a på grund av tidigare refererade intervju med en av 

författarna, att dessa källor varit kända för författarna. Innehållet i de 

tre styrdokumenten kan lite förenklat karaktäriseras som "konfliktinriktat". 

De syftar till att undervisningen skall leda till att eleverna får kunskaper 

som tillåter konflikter att framträda och som inbjuder till analys av 

orsaker och till lösningar av sådana konflikter.

Hittillsvarande forskning Franke-Wikberg, Englund, Svingby, Lindensjö mfl 

tyder dock på att dessa intentioner filtreras bort och omformas på vägen 

från politikerna och ämbetsverken ner till skolans vardag.

Överensstämmelsen mellan ovan tre nämnda måldokument och Sol-böckerna 
är ringa vad beträffar innehåll som rör arbetslivet. Såtillvida kan man 

säga att den ideologi om arbete och arbetsliv samt om den önskvärda 

förändringen av arbetslivet som finns företrädd i de tre dokumenten inte 

finns i Sveriges mest använda lärobok i samhällskunskap. Politikernas 

intentioner att skolan skall bli en kraft i strävandena att reformera 

arbetslivet får inget stöd i läromedlen. Däremot ges stöd för vad som 

gjorts i Sverige.
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Vårt land och de institutioner, organisationer och företag som finns i 
Sverige är bra. Vår demokrati är bra och harmoni råder. En vi-anda 
presenteras. Alla hjälps åt, hjälpa är för övrigt ett mycket vanligt verb. 
Produktionskedjor och andra beroendeförhållanden presenteras oftast i 
ljuset av ett ömsesidigt konfliktfritt beroendeförhållande. Det sägs 
visserligen att mycket återstår att göra åt bristerna i vårt samhälle, men 
de brister som finns i arbetslivet är inte många. Finns de så har man 
antingen redan gjort något åt dem eller så avser man att göra något. Man 

används ofta och det är omöjligt att veta varifrån kraften kommer eller 

vem det är som gör något. Motsättningarna beskrivs inte. Om något 

händer så beskrivs inte upphovet/orsaken till det som händer: "skogsbruket 

har mekaniserats", "motorsågar har avlöst handsågar", "man har låtit 

sammansättningen ske vid ett löpande band". Samhörigheten tas verkligen 

för given, utan att dess premisser och villkor egentligen analyseras och 

ifrågasätts (Englund 1981).

Rationalisering är detsamma som att arbeta på ett förnuftigt sätt, som i 

sin tur är detsamma som att skaffa moderna maskiner. Mekanisering och 

automation får en mycket positiv och okritisk beskrivning. Den är självklar 

och den är bra. Vad som orsakat mekaniseringen/automationen beskrivs 

inte. En antydan om att den kan få negativa konsekvenser görs. Men 

omedelbart beskrivs mycket kort en åtgärd ("försökt ändra på det ... 

kommit fram till nya arbetsformer"). Ytligheten i framställningen kan inte 

leda till någon som helst förståelse. Såvitt jag kan se kan en sådan 

framställning bara resultera i en leda, ett ointresse för frågorna från 

elevernas sida. Det är svårt att förstå varför författarna är så rädda (?) 

för att mera sakligt, allsidigt och relevant beskriva arbetslivsproblem. Det 

finns förvisso många skäl till införande av ny teknik som både LO och SAF 

skulle vara eniga om och en del varom oenighet råder. Konsekvenserna 

av den (nya) tekniken är/kan vara av olika karaktär, t ex tekniska, 

ekonomiska och sociala, samtidigt som de är av olika betydelse och 

karaktär för arbetsgivare respektive arbetstagare.

De politiska beslutsinstansernas (riksdag, regering, kommunstyrelse m fl) 
och myndigheternas (SO, länsskolnämnd m fl) makt och beslutsbefogenheter 

redovisas däremot, oftast på ett pedagogiskt och illustrativt sätt. Den
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typen av information är utförligast, men inte heller här redovisas några 
motsättningar. Snarare är det så att lagar och andra politiskt fattade 
beslut och åtgärder redovisas i samband med att ett arbetslivsproblem 
redovisats, t ex risker i arbetsmiljön följs av en redovisning av
arbetarskyddslagen, arbetarnas begränsade möjligheter att påverka sitt 
jobb följs av redogörelse av medbestämmandelagen.

Makt, kontroll och inflytande är centrala begrepp för att kunna förstå 

arbetsorganisationen. Inflytande förekommer någon enstaka gång, makt 

och kontroll inte alls. Människor varken har eller saknar makt.

Den utveckling som sker är konsensusbestämd och framställningen ger ett 

intryck av att den är naturnödvändig.

Beskrivningen av skolan och företaget "Mackapär" är inte realistiska
beskrivningar utan modellbeskrivningar, som ger ett intryck av att vara 

representativa för skolor och företag i vårt land. Detta gör att det inte 

går att kontrollera om de sakuppgifter som lämnas är korrekta. 

Läroböckerna saknar dessutom enligt min mening fundamentala uppgifter, 

som alltså därigenom varken kan kompletteras eller kontrolleras av 

eleverna. Konsekvent tilldelas företag en positiv funktion i samhället, t ex 

de ger sysselsättning åt människor. Ett mål med all undervisning bör så 

långt möjligt leda till förståelse för de fenomen som skall studeras. 

Alldeles lätt är det inte att förstå vad som händer och har hänt i 

arbetslivet, ännu mindre förstå varför. Men jag frågar mig, om denna

fullständiga avsaknad av försök till förklaring av vad som förorsakar

orsakerna, gör att man kan anse boken uppfylla de objektivitetskrav som 

läroplanen ställer. Jag vet att den granskats och godkänts av läroboks- 

nämnden. Beskrivningen av löner/lönebildning/löneskiilnader och automation/ 

mekanisering/arbetsdelning saknar såväl allsidighet som relevans; inga 

historiska förklaringar, inga orsakssammanhang i nuet, ingen diskussion 

om tänkbara konsekvenser i framtiden. Dessutom är beskrivningen så 

knapphändig att det som står blir nästan obegripligt, åtminstone mycket 

svårt att sätta in uppgifter i ett sammanhang.
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Ett exempel på slumpmässigheten är yrkesbeskrivningarna. Ett bra sätt att 
förstå vad en yrkesutövare gör är att försöka beskriva vad personen i 
själva verket gör, vilka arbetsuppgifter yrkesmannen utför. Om det ska bli 
möjligt att jämföra olika yrken, att förstå vilken del i processflödet och 
vilket inflytande olika befattningshavare har, bör beskrivningarna vara 
konsekvent genomförda. I Sol-böckerna väljs i regel de arbetsuppgifter 
som passar för att visa att alla är beroende av varandra. Ibland blandas 
information om enskilda yrkesmäns arbetsuppgifter med vad själva 

arbetsorganisationen behöver (ex järnvägen, fartyget) i andra fall beskrivs 

arbetsuppgifter på ett mycket konkret plan (ex plockar upp saker ... 

vattnar blommor). Denna sörja och brist på systematisk uppbyggnad kan 

inte leda till någon kunskap som eleverna kan utnyttja vare sig i 

yrkesvalssammanhang eller förstå varför saker händer i arbetslivet. Calle 

Asemar (1981) har funnit att eleverna i grundskolan saknar kunskaper om 

arbetslivet. Den kunskap som Sol-böckerna förmedlar om yrkes- och 

arbetsliv är så fragmentarisk och osammanhängande att det inte förvånar 
att kunskaperna är bristfälliga. Böckerna har ca 70% av marknaden (Rubin 

1982) vilket innebär att nära 10% av svenska folket läst dem, åtminstone 

haft Sol-böckerna som fastställda läroböcker!

Jag har i mina studier i huvudsak koncentrerat mig på vilket innehåll, 

vilka frågeställningar som författarna tagit fram och har' inte granskat 

formen, t ex språket och arbetsuppgifterna. Jag har dock inte kunnat 

undgå att göra vissa iakttagelser som till viss del överensstämmer med 

andras som granskat dessa böcker.

Vad som slagit mig är att det finns så många självklarheter i boken samt 

sådant som elever redan känner till, har erfarenhet av eller med lätthet 

kan ta reda på. Lgr-69 förordar att undervisningen bör ansluta "till 
elevernas erfarenheter, intressen och problem" (s 171). Förutom hemmet 

är skolan den miljö eleverna har längsta erfarenheten av. Elever i årskurs 

7 har sex års erfarenhet av sin egen arbetsplats, skolan. De bör med andra 

ord ha kunskaper och erfarenheter som borde kunna ligga till grund för en 

analys av hur skolan som system fungerar och bör fungera.
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Det första arbetsområdet i Sk 1- Att gå i skola - inleds med en 
redovisning av vilka skillnader det är mellan mellanstadiet och högstadiet.

Du har fler lärare
Du och dina klasskamrater arbetar ibland i skilda grupper och skilda
lektionssalar

Du får större frihet
Större krav ställs på dig

Du får större ansvar än tidigare

Därpå följer en rubrik: Lär dig schemat! Längre ned på sidan finns ett 
schema avbildat. På nästa sida finns bilder av fack (elevskåp). Andra 

bilder visar t ex en lärare framför en svart tavla och en timplan. I ett 

stycke nämns att en av lärarna kallas klassföreståndare. Bilder av rektor 

(kvinnlig) och studierektor (manlig) vid sina skrivbord finns också. Flera 

exempel kan hämtas ur boken av denna karaktär. Enligt min mening är 

detta exempel på en infantilisering av eleverna. Elevuppgifterna är helt 

anpassade till texten i läroboken: Ex 1. Studera elevschemat. Vilket 

tillvalsämne har Eva? (Det är Evas schema som finns i boken). 2. Vilka 

veckodagar träffar du din klassföreståndare? Det är inte förvånande om 

elever som får sådana frågor "revolterar" på ett eller annat sätt.

Överhuvud är elevuppgifterna helt inriktade på att hitta svaren i 

läroboken, oftast har de karaktären av "nämn några exempel", "ge 

exempel på", "vilka två avdelningar", "vad betyder". Varför-frågorna är 

mycket sällsynta. Om de förekommer ställs de så att eleverna i svaren 

skall argumentera för något som gäller idag. I uppgiften Varför måste det 

finnas skiftarbete tas det för givet att skiftarbete måste finnas och 

eleverna skall finna svaren som passar. Varför kan inte alla butiker ha 

självbetjäning är ett annat exempel av samma karaktär. Varför-frågorna 

ifrågasätter inte det etablerade utan leder eleverna till att hitta svar som 

legitimerar det nuvarande systemet.

En kort sammanfattning om Sol-böckernas behandling av skola-arbetslivs-
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frågor är att framställningen är osystematiskt uppbyggd vilket inte ger 
kunskaper som förklarar och ger förståelse av olika sammanhang. 
Skildringen av arbetslivet är helt konfliktfri, domineras av harmoniska 
tillstånd. Det finns stora brister i allsidighet och relevans i stoffurvalet. 
Författarna är konsekventa i sin legitimering av det nuvarande svenska 

systemet, ett demokratiskt samhälle som fungerar. Göran Palms 
beskrivning av samhällskunskapsböckerna 1968 passar fortfarande bras

"Frågan Ur bara om det verkligen Ur Sverige som hUr beskrivs och inet ett 
annat land, SUrgården". (s 34)

Om saklighet och objektivitet skrev Palm:

"HUrav följer inte att strUvan efter saklighet och opartiskhet Ur en omöjlig 
strUvan, det Ur sjUlvfallet en nödvUndig strUvan vid all kunskapsförmedling. 
HUrav följer i stUllet att det Ur indoktrineringens art och riktning som Ur 
vUrd att ingripa och diskutera, och inte det oundvikliga faktum att 
indoktrinering förekommer. VUrd att angripa i dagens skolböcker Ur 
sålunda indoktrineringens vUstligi sjUlvbelåtna art och dess konservativa 
riktning".

Enligt min mening svarar inte läroböckerna (särskilt Sol-böckerna) mot de 

objektivitetskrav som ställs i Lgr-69. Den kunskap som förmedlas är 

varken allsidig, saklig eller relevant. Objektivitetsmålet är svårt och 

förmodligen omöjligt att nå men Lgr-69 anvisar vissa vägar att närma sig 

målet.

"Med ledning av faststUllda mål och riktlinjer vUljs Itirostoff och synsUtt 
som på vetenskapens nuvarande ståndpunkt bedöms vara fundamentala för 
att man skall kunna uppfatta och förstå de sakförhållanden som avses". 
(Lgr 69 s 41)

Vare sig sakinnehåll eller begrepp har hämtats från arbetslivsforskningen. 
Framställningen om arbetslivet är till en del företagarvänlig men framför 

allt är den inriktad på att visa hur bra arbetslivet är. Brister eller 

konflikter i det svenska arbetslivet undanhålles eleverna, så att dessa 

skall få en positiv inställning till arbete och arbetsliv och en vilja att 

"välja sin plats" i samhället. Läroboken bidrar på så sätt till en effektiv 

ideologisk överföring. Eleverna internaliserar värderingar och uppfattningar
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om arbete och arbetsorganisation, rättivsa i fråga om löner och positioner. 
Genom denna överföring bidrar skolan till att "fullgöra skolans socialt och 

kulturellt reproducerande funktion" (Franke-Wikberg 1981).

Frågan är naturligtvis om det finns läge för en "förändringsundervisning" i 
vårt land. Dessa böcker har granskats av läromedelsnämnden, de har 

accepterats av en stor del av lärare i det svenska skolväsendet trots att de 
(enligt min mening) inte följer läroplanen. Dessutom är de mycket 

bristfälliga enligt praktiskt taget alla forskningsrapporter jag tagit del av. 

Det räcker således inte med tydliga anvisningar i läroplaner eller kritik 

från den pedagogiska forskningen. Svaret måste bli: det finns inte så stort 

utrymme för den undervisning som lgr-69 och dess supplement förordade. 

Trots dessa till synes negativa konstateranden anser jag att skolans 

undervisning och läromedel kan bli bättre. Jag tror också att den till en 

del kan bidra till samhällsförändringar om t ex läromedel och lärarut

bildning förbättras. De grundskoleböcker jag granskat saknar egentligen 

ett innehåll som är viktigt. De bidrar inte till att ge eleverna 

betydelsefulla kunskaper. Däremot är de fulla av värderingar och 

attitydskapande innehåll.

Läromedlen borde vara bättre strukturerade. De borde utmana eleverna 

med problem och inte med nonsens-fakta som förekommer i Sol-böckerna. 

Innehållet ska ha relevans för eleverna så att de kan leva sig in i 

konsekvenser av olika lösningar på de problem som lyfts fram. Gymnasie- 

böckernas "opersonliga" innehåll stimulerar inte till fördjupning.

Till sist vill jag ta upp två problem som enligt min mening uppstår med 

läroböcker av denna karaktär. Enligt Svingby svarar läromedel som lärarna 

använder mot deas krav och syn på undervisningens innehåll och 

inriktning. Läromedlen uppfyller eller bekräftar en bakomliggande 

gemensam uppfattning. Både Englund och Svingby anser att lärobokens 

styrning är större ju sämre lärarens kunskaper är.

Utbildningen av lärare i samhällskunskap innehåller mycket begränsade 

avsnitt om arbetslivet, åtminstone de delar av "arbetslivskunskapen" jag 

granskat i denna studie. Lärarna själva saknar en systematiskt uppbyggd
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kunskap om arbetslivet och därmed en kvalificerad kritisk kunskap.

Arbetslivet som kunskapsfält är konfliktfyllt. På få områden finns 
intressemotsättningar sä uppenbara. Om lärare saknar kunskaper om 

arbetslivet, som grundar sig på ingående studier baserade på vetenskaplig 
grund, så är risken ännu större att "utslätningen" kommer att fortgå eller 
som är vanligt, arbetslivsfrågor får ett begränsat utrymme i undervisningen.

En annan konsekvens av den konfliktfria undervisningen gäller elevernas 

motivation och intresse för arbetslivsfrågor. Ungdomar är intresserade av 

frågor om orättvisor, olikheter och motsättningar. Syftet med samhälls- 
orienteringen är att den skall stimulera eleverna att bli aktiva och 

engagerade samhällsmedborgare.

Om undervisningen inte visar på problem utan enbart legitimerar det 

befintliga samhället ger den inte eleverna någon utmaning, något 

engagemang, ingen ilska och kraft att vilja göra något. Jag tror att 

överdrifter om konflikter, orättvisor och intressemotsättningar är 

pedagogiskt och även sakligt mer motiverade än den utslätade harmonisering 

som Sol-böckerna står för. Risken med dem är att eleverna blir 

ointresserade och oengagerade av samhällsfrågor.

8.2 Gymnasieskolan

I Lgy har skola-arbetslivsfrågor inte en lika central ställning som i Lgr. 

Målen är diffusa och svårtolkade i Lgy. Det finns skillnader i målformuler

ingar och val av innehåll för de olika linjerna som till en del kan bygga på 

föreställningar om vart linjerna leder i arbetslivet. Innehållet på de 

treåriga linjerna kretsar i huvudsak kring företags- och nationalekonomiska 

frågor, medan de tvååriga linjernas (i synnerhet tvååriga yrkesinriktade) 

innehåll inriktas mer på den anställdes villkor på arbetsplatsen.

Karaktäristiskt för läroboken i samhällskunskap är att de som arbetar 

betraktas kort och gott som arbetskraft och nästan uteslutande som en 

produktionsfaktor. Att de anställda har mänskliga behov, kvalifikationer 

och kan göra anspråk på arbetets organisering och mycket annat
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behandlas praktiskt taget inte. Överhuvudtaget karakteriseras framställ
ningen av fakta och är "avpersonifierad" i hög. grad. Samhällsfrågor 
(arbetslivsfrågor) beskrivs med till synes neutrala och värderingsfria fakta 
och problematiseras inte. Sverige är ett land "utan problem", men sådana 
finns i andra länder, särskilt i U-länder. Här liksom i grundskoleböckerna 
möter inte eleverna olika värderingar, problem eller diskutabla åtgärder 
som skulle kunna stimulera till engagemang och deltagande i samhälls
debatten.

Den del av "arbetslivsundervisningen" som behandlas utförligast är 
kapitlet om arbetsmarknadspolitiken. Men trots den i övrigt höga 
kvaliteten på detta avsnitt finns här några "typiska drag" i boken, ex full 
sysselsättning är ett mål i alla länder och ungdomar vill inte arbeta i 
bullriga och smutsiga lokaler. Det finns en benägenhet att linda in vissa 
problem "i bomull" och texten blir på detta sätt otydlig och det finns risk 
för att många "dolda budskap" omedvetet (?) kommer in. Någon egentlig 
behandling av arbetslivsfrågor tar inte samhällskunskapsboken upp. Den 
företagsekonomiska aspekten dominerar. Att vinstmaximering är viktig 
betonar författarna liksom att högre löner leder till högre priser. Att 
kapitalackumulationen kan gå till på olika sätt, som Björkman/Lundqvist 
redovisat, behandlas inte alls.

3ag har inte granskat någon lärobok i arbetslivsorientering. Skälen är två 
till detta beslut: tidsbrist och Christina Gustafssons rapport (1980) att 
läroböckerna i arbetslivsorientering används i- mycket begränsad 
omfattning. I en uppsats har Sven Andersson (1983) gjort en innehållsanalys 
av boken Arbetsliv, Esselte Herzogs 1980.Karaktäristiskt för den boken är 
enligt Andersson att den har karaktären av en uppslagsbok med 
uppräkning av många namn och fakta. Ofta ställer författarna två 
uppfattningar mot varandra (LO-SAF) och ibland ytterligare någon. 
AO-boken skiljer sig alltså i detta avseende från samhällskunskapsboken. I 
ett annat avseende skiljer sig de två böckerna åt. Samhällskunskaps
boken behandlar frågorna på ett abstrakt och mycket opersonligt sätt. 
Arbetsliv inleder ofta styckena "på ett personligt mikroplan".
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Denna bok liksom de andra som granskats saknar förklaringar till varför 
det är som det är. Det analyserande historiska synsättet saknas. Boken är 
komprimerad och innehåller uppräkningar av fakta. Många frågor får en 
alltför ytlig behandling, anser Andersson.

8.3 Sammanfattning

De radikala idéer om arbete och arbetsliv som finns i vissa officiella 

styrdokument får inget stöd i läroböckerna. Någon "hegemonisering" av 

den eller de ideologier som finns i de officiella målen bidrar således inte 

läroböckerna med. Detta gäller i synnerhet grundskoleböckerna.

I stället idealiserar och legitimerar böckerna de rådande förhållandena i 
arbetslivet.

Den systematik som finns i böckerna (framförallt grundskolan) är inte 

inriktad på att bygga begrepp och kunskapsstrukturer som kan leda till 

förståelse och ev till problemlösningsförmåga. Snarare kan man tala om 
en mycket osorterad, utslätad och fragmentarisk framställning om yrken 

och arbetsliv, som framhåller nuvarande förhållanden som de bästa 

någonsin och de bästa här på jorden. Den troliga och riskfyllda effekten 

kan bli "nersövda" och ointresserade elever. En möjlighet är att eleverna 

revolterar mot den "infantilisering" som text och innehåll (grundskoleböckerna) 

ibland bäst kan karaktäriseras med.

Den kritik som tidigare läroboksforskning riktat mot läromedlen är giltig 

även på arbetslivsområdet och så vitt jag kan se har författarna inte brytt 

sig om den, åtminstone inte förändrat den grundläggande ideologin i dem.

Den forskning om arbetslivet som pågått under efterkrigstiden har inte 

satt nämnvärda spår i läroböckerna med undantag av viss arbetsmarknads- 

politisk forskning (gäller gymnasieboken).

Om Svingby har rätt då hon säger att innehållet i läroböckerna svarar mot 

vad lärare verkligen vill ha är problemen stora. Om läroplanens 

intentioner, jag tänker på de högt ställda förväntningarna i Lgr-80
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beträffande arbetslivsundervisningen skall uppfyllas, så räcker det inte 
med de små förändringar som författare gjort i de nya läroböckerna i 
samhällskunskap* Jag har visserligen inte gjort någon ingående studie av 

dessa, men vid en hastig blick kan man upptäcka en del rätt stora 
förändringar då det gäller gruppering av stoffet. Arbetsmiljöbeskrivningen 

har utökats och en del problem lyfts fram. Demokratifrågorna har 
omarbetats liksom en del företagsbeskrivningar. De mest flagranta 
"klumpigheterna" har skalats bort, men i grunden har det inte skett någon 

förändring. Idealiseringen, fragmenteringen, bristen på problematisering 

och legaliseringen av nuvarande förhållanden kvarstår. Likaså kvarstår 

bristen på en systematisk uppbyggnad av relevanta begrepp och 

kunskapsstrukturer.
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