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Abstract 

The purpose of this dissertation is to study the vocational and career education in 
upper secondary school and to answer the question if and how this education 
contributes to the socialization of the younger generation to the various sectors 
and positions of working life. The ambition was also to acquire more general 
knowledge of the mechanisms generating different classroom discourses. The main 
problem thus deals with how and why an objective reality, in this case the 
working world, is transformed into various teaching situations and how and why it 
grows into different classroom discourses. 

In accordance with the theoretical frame of reference, career education is regarded 
as a transmission of ideologies and as part of the social reproduction process. By 
analogy with this approach the training effects have been studied in terms of 
transmitted opinions and notions in various aspects of education and working life. 
For a period of one year we observed the instruction in social studies and voca
tional teaching in four different course programmes of upper secondary school. The 
empirical studies also include interviews with teachers and students in nursing and 
metalwork course programmes, in economics, in social sciences and in natural 
sciences as well as employees in the metalwork and health-care sector. The main 
aim was to study the notions of education and working life of various interested 
parties in relation to the notions transmitted in the course programmes. 

The results show that there are great differences in vocational teaching in the 
different course programmes, in spite of the fact that the content of this teaching is 
supposed to be almost identical according to the curriculum. In an attempt to 
explain the formation of education we have formulated a "content-related steering 
group theory". In si mplified terms this means that the content of education is 
characterized by certain predominant structures of thought characteristic of both the 
social field (sector) and the social stratum (level) towards which the education is 
primarily directed. T he predominant structures of thought are brought into the 
classrooms through the students' individual and historical relations with the world 
of work. These structures then function as a generating and controlling mechanism 
for the classroom discourse. The teacher will, more or less unconsciously, adjust 
the content of his or her teaching to the predominant structures of thought of the 
selection of students forming his or her class. 

Our analysis ends in the assumption that the differences in structures of thought 
between students in various course programmes are reinforced during the time 
spent in upper secondary school - not so much as a result of the education itself, 
but more as a result of the different social environments of different student 
categories to which the education is adapted. 

Key words: Relation school-working life, upper secondary school, vocational 
and career education, classroom discourse, ideology, notions, curriculum theory. 
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Förord 
Detta arbete har sitt ursprung i ett forskningsprojekt som finansierats av Skol
överstyrelsen. För detta är vi tacksamma. Särskilt för det generösa förhållningssätt 
och den tillit som SÖ visat genom att ge oss "fria händer" i vårt arbete, och det 
tålamod man givit prov på i väntan på vår slutredovisning. 

Många är de personer som på olika sätt har hjälpt oss under arbetets gång. Låt 
oss därför bildlikt talat strö ett fång "tackblommor" över Er alla. Först och främst 
vill vi tacka alla de elever, lärare och arbetstagare som ställt upp och låtit oss ta 
del av sina tankar om skola och arbetsliv. Utan Er medverkan hade det inte blivit 
någon avhandlig. Tack också till de skolor och arbetsplatser som på ett välvilligt 
sätt släppt in oss i klassrum, verkstäder, kontor och sjuksalar. Hoppas att ni 
kommer att få glädje av vårt forskningsarbete. 

Ett särskilt varmt tack och en hel bukett med tackblommor vill vi ge till vår 
vetenskaplige handledare, prof Sigbrit Franke-Wikberg, som under alla år följt vårt 
arbete med osvikligt intresse, konstruktiv kritik, uppmuntran och entusiasm. 
Hennes noggrannhet vid läsning av olika manus har, förutom att avsevärt höja den 
vetenskapliga kvalitén, även bidragit till att hålla svensk språkvård levande. Tack 
Sigbrit! 

Bland de "närmast sörjande" finns också våra arbets- och studiekamrater i den så 
kallade "Utvärderingsgruppen". Tack ska ni ha för alla livliga diskussioner som vi 
haft under årens lopp - både om pedagogik och om livet i största allmänhet. En 
särskild tackblomma till Inger Andersson, som ryckte in som stödhandledare under 
Sigbrits årslånga vistelse i USA. Extra tackblommor också till Calle Åsemar och 
Christer Jonsson, som inom samverkansprojektet skola-arbetsliv på nära håll följt 
vårt arbete. 

Daniel Kallos, Widar Henriksson, Ingegerd Jonsson och Tommy Lyxell - som 
granskat vårt preliminära manus och fungerat som opponenter vid vår "fördis-
putation" - tack ska Ni ha för värdefulla synpunkter och kommentarer! Ett särskilt 
tack vill vi rikta till Daniel, som välvilligt ställt sitt bibliotek till vårt förfogande 
och givit oss många goda litteraturtips under årens lopp. Tackblommor även till 
Kerstin Mattsson, som granskat vårt slutmanus, och Kerstin Salomonsson-De 
Vasconcellis, som hjälpt oss med den engelska översättningen. 

Till sist vill vi tacka varandra. Att skriva en avhandling tillsammans innebär ett 
långvarit samarbete, där det "motsatsernas spel" som är ett resultat av våra köns
roller många gånger har tvingat oss till eftertanke. Arbetet har varit mödosamt, 
men samtidigt utvecklande och framför allt roligt. Merparten av allt arbete har vi 
gjort gemensamt, även om en viss arbetsdelning varit nödvändig av olika skäl. De 
inledande och avslutande kapitlen, dvs Del I och Del IV i avhandlingen, är resultat 
av gemensamma ansträngningar. Clas-Uno svarar för kapitlen 4, 6 och 7, medan 
Ragnhild svarar för kapitel 8,9 och 10. 

Umeå i grevens tid 1989 

Ragnhild Nitzler Clas-Uno Frykholm 
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DEL I 
BAKGRUND, UTGÅNGSPUNKTER 

OCH EN 
BESTÄMNING AV FORSKNINGSFÄLTET 





Kapitel 1 

Studiens allmänna bakgrund, syfte och 
uppläggning 

Denna avhandling har sin upprinnelse i ett SÖ-finansierat forskningsprojekt be
nämnt ASU-projektet ("Arbetslivet i skolans undervisning"), vars ursprungliga 
syfte var att utvärdera gymnasieskolans undervisning om arbetslivet. Projektet, 
som löpte mellan åren 1981-1985, ingick i ett temaprojekt om skola-arbetslivs
frågor.1 

Temat skola-arbetsliv betraktades vid slutet av 70-talet som ett av skolans mest 
centrala problemområden, och därmed som ett forskningsområde med hög prio
ritet.2 Om detta rådde stor enighet mellan politiker, utbildningsplanerare, arbets
marknadens parter och andra intressenter, vilket är förståeligt mot bakgrund av de 
friktionsproblem i relationen skola-aibetsliv som kunde förmärkas vid denna tid. 

I en mer allmän mening kan dessa friktionsproblem, och de sätt på vilka de 
angreps, i realiteten sägas handla om hur problem som egentligen har sitt ursprung 
i arbetslivet, transformeras till pedagogiska problem och lösningar.3 Kring idéer 
om "det osynliga arbetslivet"4 och hur skolan och arbetslivet "blivit alltmer 
åtskilda", samlades skilda intressenter med olika motiv och förhoppningar, men 
med det gemensamt att de alla satte sin tilltro till en förbättrad samverkan mellan 
skola och arbetsliv. Vi ska inte här fördjupa oss i denna problematik, men låt oss 
för det fortsatta sammanhangets skull ge en kort bakgrundsteckning. 

Problemfaltet och projektets bakgrund 

Under 70-talet blev samhällsekonomin i de flesta västliga industriländer allt 
kärvare, vilket ställde krav på långtgående rationaliseringar och omstruktureringar i 
arbetslivet. I samband med den tekniska utvecklingen och en allt effektivare pro
duktion minskade efterfrågan av arbetskraft, vilket i första hand kom att drabba 
ungdomar utan längre utbildning. En tilltagande ungdomsarbetslöshet blev därmed 
ett akut samhällsproblem som måste lösas i samverkan mellan politiker och 

1 Temaprojektet, som var en utlöpare från SY O-projektet (Åsemar, 1985) bestod för
utom ASU-projektet också av SIS-projektet; "Skogen i skolan" (Jonsson, 1985). 
2Jfr Sö/L:3, PM 1978-11-16. 
3Franke-Wikberg (1981) har i sin bok "Arbete, familj och utbildning" utvecklat dessa 
tankegångar (s 151-156). 
4För en utveckling av tankegångarna om "det osynliga arbetslivet", se Feinberg & 
Feinberg, 1979. 
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företrädare för skola och arbetsliv. Ett sätt att hantera detta problem var att stärka 
utbildningssystemets "absorberande" och "förvarande" funktion genom en ut
byggnad av de frivilliga skolformerna, i första hand gymnasieskolan. 

Denna strategi för att lösa ungdomsarbetslösheten framfördes också offentligt. 
En särskild arbetsgrupp bestående av företrädare för utbildnings- och arbetsmark
nadsdepartementen, skolöverstyrelsen och arbetsmarknadsstyrelsen anordnade 1980 
ett symposium med rubriken "Skolan och Arbetslivet". Dåvarande statsrådet Britt 
Mogård framförde i ett inledningsanförande sin syn på ungdomsarbetslösheten med 
orden:"Arbetslösheten för den yngsta gruppen arbetslösa (16-19 år, vår anm) är ett 
utbildningsproblem". De förslag till åtgärder som statsrådet gav var att utöka 
utbildningstidens längd samt att göra utbildningssystemet mer flexibelt. Hon 
framhöll att förändringar skall vidtas för att anpassa utbildningssystemet (eg 
gymnasieskolan) till olika elevers behov - något som senare kommit att 
formuleras under parollen "en gymnasieskola för alla".5 

I en tid när skolans förvarande och absorberande funktion stärks, och när 
gymnasieskolan i realiteten börjar bli obligatorisk, uppstår emellertid en rad 
skolinterna socialisationsproblem. Gymnasieskolan blir inte längre en urvals
skola. Man "tvingas" i större utsträckning än tidigare att ta hand om skoltrötta 
elever och elever med olika slag av svårigheter, vilket leder till en allmän oro och 
problem med disciplin, skolk och studieavbrott. En orsak till att dessa problem 
uppstår anses vara att gymnasieskolan av tradition är alltför "teoretisk" (eg alltför 
abstrakt) för att passa de nya elevkategorierna. Samverkan med arbetslivet och 
olika former av praktik kan i det läget betraktas som ett försök att skapa en mot
vikt till de massiva teoretiska inslagen, och därigenom som ett sätt att indirekt 
lösa de pedagogiska problem som uppstår när gymnasieskolan ska göras till "en 
skola för alla". 

Men det fanns naturligtvis andra och mer direkta motiv för en förstärkt koppling 
mellan skola och arbetsliv. Arbetsmarknadsstyrelsens representant framhöll vid 
ovan refererade symposium vikten av att få tillstånd en bättre anpassning mellan 
utbildningssystemets dimensionering och arbetslivets efterfrågan av arbetskraft. 
Han menade att skolan inte bör ge långa och dyrbara yrkesutbildningar inom 
områden där efterfrågan saknas. Ett annat problem som togs upp var att ungdomar 
inte tar de praktikplatser (prao) som industrin ställer till förfogande, utan väljer 
andra, mer statusbetonade platser. En önskan om att arbetslivsundervisningen och 
praktiken "ska bli mer realistisk och anpassas till arbetslivets krav" efterlystes 
också från arbetsmarknadsstyrelsens sida.6 

Förutom en allmän utbyggnad av gymnasieskolan, betingad av en tilltagande 
arbetslöshet, försökte man under 70-talet att lösa friktionsproblemen mellan skola 
och arbetsliv genom att påföra skolan utökade och delvis nya uppgifter. Detta kom 
främst till uttryck i en förstärkning av skolans syoverksamhet och en förändring 
och utökning av praktiken. Lagstiftningen om kommunernas uppföljningsansvar 
och de särskilda samverkansorganen för skola-arbetslivsfrågor (SS A-råden) är andra 
exempel på hur man genom politiska åtgärder försöker tackla friktionsproblemen. 
Men det ansågs även viktigt att inom skolan undervisa om arbete och arbetsliv. 

5Anförandet finns återgivet i en symposierapport med titeln "Skolan och arbetslivet 
Zotterman, Y (red), 1980. 
6Zotterman, Y (red), 1980. 
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Detta har ibland betraktats som ett sätt att "mentalt" förbereda eleverna för ett 
arbetsliv som för många sannolikt kommer att innebära perioder av arbetslöshet 
och omskolning. Uttryck för denna strategi att pedagogisera arbetslivet, vilket 
vanligen benämns "career education"7, återfanns vid denna tid i dokument och 
målskrivningar för såväl grund- som gymnasieskolan. Tilläggas kan att career 
education och trenden att integrera skola-arbetsliv var synlig vid ungefär samma tid 
i hela den industrialiserade västvärlden.8 

I försöken att tillföra skolan arbetslivskunskaper sågs det som angeläget att 
människor utanför skolan engageras. Det är inte svårt att förstå att företrädare för 
arbetslivet hoppades uppnå vissa vinster med ett ökat samarbete med skolan, 
särskilt mot bakgrund av att det från arbetsgivarhåll under en längre tid före
kommit ett utbrett missnöje med skolans sätt att förbereda eleverna för arbetslivet. 
Detta missnöje gällde främst skolans bristande förmåga att överföra så kallade 
"anpassningskvalifikationer", som att uppträda trevligt, att passa tider, att visa 
ansvar och samarbetsvilja och att följa givna instruktioner. Genom ett ökat 
inflytande över skolans undervisning, där "arbetslivets villkor" skulle tydliggöras, 
hoppades man kunna stärka skolans arbetsfostrande funktion. Dessutom kunde ett 
närmare samarbete och ett ökat inslag av praktik också ge större möjligheter för 
arbetsgivarna att marknadsföra sina företag - något som på sikt kunde bredda 
företagens rekryteringsbas. Till detta kom att praktiken naturligtvis gav möjlig
heter till en slags provtjänstgöring utifrån vilken arbetsgivarna direkt kunde rekry
tera den arbetskraft som de ville ha. 

De fackliga organisationerna å sin sida förde fram demokratiska strävanden som 
huvudsakligt motiv för ett utökat samarbete mellan skolan och arbetslivet. LO såg 
exempelvis en möjlighet att i undervisningen om arbetslivet tillföra eleverna 
fackliga kunskaper och en facklig medvetenhet som skulle göra dem kritiska till 
olika företeelser och missförhållanden i arbetslivet - något som går stick i stäv 
med arbetsgivarnas intressen. Den lösning som båda parter förordade var dock den
samma: en utökad undervisning om arbetslivet och en närmare koppling mellan 
skola och arbetsliv. 

I samband med Lgy 70 hade ämnet arbetslivsorientering införts på de yrkes
inriktade linjerna i gymnasieskolan. Samtidigt stärktes skola-arbetslivsfrågornas 
ställning i ämnet samhällskunskap på de teoretiska linjerna. Gymnasieskolans 
undervisning om arbetslivet blev dock inte vad tillskyndarna hade hoppats. 
Arbetslivsorienteringsämnet utsattes efter en tid för en massiv kritik, bl a från 
lärarhåll. Ämnet sågs som ett "slaskämne" som ofta användes för att "fylla ut" 
lärartjänster. Lärarna ansåg sig inte kompetenta att undervisa om arbetslivet, vilket 
sades vara ett svårt område, och stoffmängden upplevdes som alltför omfattande. 
Dessutom förekom inga betyg, prov eller skrivningar i ämnet, vilket sades vara 
ett skäl till att "responsen" från eleverna blev dålig.9 

Undervisningen på de teoretiska linjerna sades också vara alltför utslätad och 
intetsägande. Kravet på "en allsidig och objektiv undervisning" hade i många fall 
resulterat i en förment neutral och uddlös behandling av de omstridda och känsliga 

7Se exempelvis Feinberg & Feinberg, 1979. 
8 Sjö ström, 1983. 
9jfr Gymnasieinspektörernas rapporter om ämnet arbetslivsorientering, refererade i 
Rendal, 1981. 
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arbetslivsfrågorna.10 Idéerna om en polarisering av undervisningen, och att före
trädare för motstridiga intressen skulle få komma till tals i skolan, hade inte 
realiserats. 

Det är mot den ovan skisserade bakgrunden inte svårt att förstå att det från 
myndighetshåll (SÖ) fanns ett visst intresse av att utvärdera gymnasieskolans 
undervisning om arbetslivet, inte minst med tanke på den förestående refor
meringen av gymnasieskolan. Samtidigt fanns, vid pedagogiska institutionen 
Umeå, ett uttalat intresse att arbeta vidare med frågor kring skola-arbetsliv. ISYO-
projektets kölvatten föddes idén att också utforska gymnasieskolans studie- och 
yrkesorientering. Vidare fanns det ett intresse av att tillföra processinformation 
(klassrumsobservationer) till den kunskap som byggts upp inom SYO-projektet. 
Centralt formulerade problem och forskningsmässiga intressen kunde på detta sätt 
förenas i vad som kom att bli ASU-projektet. 

Projektets inriktning 

Det är i ovan beskrivna kraftfält som ASU-projektet vuxit fram. Historien om 
ASU-projektet är emellertid inte bara historien om ett utvärderingsprojekt, utan 
också historien om hur vissa planerade aktiviteter inte blev av. I inledningsskedet 
fanns exempelvis tankar om att aktivt genomföra förändringar av gymnasieskolans 
undervisning om arbetslivet, byggda på idén om en polarisering av undervisningen 
och användandet av ett nytt och annorlunda läromedel. Lärarna skulle ges 
fortbildning i skola-arbetslivsfrågor, och resultaten av den förändrade under
visningen och det nya läromedlet skulle utvärderas. En lång förhandlingsperiod 
med SAF och de fackliga organisationerna på central nivå inleddes. Tanken var att 
dessa skulle engageras för att framställa ett läromedel, där respektive organisation 
gav sin syn på ett antal gemensamma aspekter av arbetslivet. Det hela rann 
emellertid ut i sanden när LO till sist drog sig ur med motiveringen att de inte 
skulle kunna konkurrera med SAF "på lika villkor", och att de därmed inte heller 
skulle kunna presentera ett lika bra material som de.11 

En veckas fortbildning med rubriken "Skola-Arbetsliv", under ledning av 
experter från SYO-utbildningen i Umeå, kom dock till stånd i vår undersöknings
kommun. Endast ett fåtal av de lärare som ingick i vår studie kom emellertid att 
delta i kursen, vilket helt kullkastade idéerna om en aktionsinriktning på projektet. 
Så här i efterhand kan vi endast konstatera att vi inte vet vilka eventuella poänger 

10Detta var en kritik som framfördes starkt bl a från SYO-utbildarhåll. SYO-utbild-
ningen blev under 70-talet en "progressiv kraft" i debatten om skola-arbetslivs-
frågorna, influerad av ideologiska strömningar i tiden Jfr Edholm, 1979/80 a och 
1979/80 b. 
11 Om orsakerna till att LO drog sig ur kan man ha o lika uppfattningar. De t framstår för 
oss som osannolikt att e n organisation av LO:s storlek inte skulle ha resurser att ta 
fram ett "lika bra" mate rial som SAF. Måhända står orsakerna snarare att finna i 
meningsskiljaktigheter och en "inre splittring" inom LO när det gäller de känsliga 
arbetslivs frågorna? 
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vi gått miste om genom förlusten av detta "aktionsinslag". Vad vi däremot med 
säkerhet kan säga är att vi på detta sätt undkom en hel del svårigheter.12 

ASU-projektet kom fortsättningsvis enbart att handla om gymnasieskolans 
undervisning om arbetslivet, så som den faktiskt geistaltar sig. Vårt huvudsakliga 
forskningsintresse härvidlag är att sätta in denna undervisning i ett historiskt och 
samhälleligt sammanhang, att identifiera undervisningens förutsättningar i vid 
bemärkelse, samt att studera hur undervisningen bedrivs - såväl innehåll som form 
- och vilka effekter denna undervisning kan tänkas ha på eleverna. Syftet är att på 
så sätt försöka förstå och förklara den komplexa bild av undervisningen som då 
framträder. 

Utvärderingsansats 

Med den teoriinriktade utvärderingsansats som vi företräder13, menar vi att det är 
väsentligt att skaffa sig en teoretisk förståelse av de problem som studeras. 
Avsikten är inte att utgå från teorier som ska verifieras eller falsifieras, utan 
snarare att teoretiskt kontextualisera forskningsproblemet. Genom att explicit 
formulera en teoretisk referensram skapas en grund för problempreciseringar, data
insamling, analys och tolkning av data. Referensramen ger också möjligheter att i 
symbios med empirin utveckla begrepp och kategorier, vilka i sin tur kan utveckla 
och fördjupa den teoretiska förståelsen av problemen. De teoretiska problem som 
är av intresse för ASU-projektet kan sammanfattas i följande punkter: 

- Hur utvecklas och förändras arbetslivet över tid? Vilka är de viktigaste driv
krafterna bakom denna utveckling, och vilka konsekvenser kommer utveck
lingen att få för de enskilda människorna? 

- Vilken är relationen mellan utbildningssystem och samhällelig produktion, 
och på vilket sätt tillgodoser utbildningssystemet arbetslivets kvalifika
tionskrav? 

- Hur ser makt- och positionssystemet i arbetslivet ut, och på vilket sätt bidrar 
utbildningssystemet till reproduktion av den samhälleliga arbetsdelningen? 

- På vilket sätt kan samhället (staten) styra och kontrollera utbildningssy
stemet, och vilken är relationen mellan stat och produktion? 

- Vilken är skolans funktion när det gäller socialisation och kvalifikation av 
eleverna till arbetslivets olika sektorer och positioner? 

12Här bör kanske nämnas att ASU-projektet som helhet aldrig var tänkt att bli ett 
aktionsforskningsprojekt - en ansats s om för övrigt ofta kritiserats för att den tenderar 
att bli vare sig aktion eller forskning (Callewaert & Nilsson, 1980). 
13Se Franke-Wikberg & Lundgren, 1980; 1981 samt Franke-Wikberg, 1984 
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Det är sådana mer generella, utbildningssociologiska, frågeställningar som utgjort 
grunden för formulerandet av projektets teoretiska referensram. Det är emellertid 
väsentligt att man som forskare inte bara klargör hur man ser på saker och ting, 
utan också varför man betraktar ett visst problem på ett visst sätt - ett slags 
vetenskaplig självförståelse. Därför har den pedagogiska forskningen om skola
arbetsliv satts som objekt i en historisk/samhällelig analys, vars syfte är att iden
tifiera det vetenskapliga paradigm inom vilket projektet utvecklats och de förut
sättningar och betingelser under vilka vi arbetat. 

Empiriska studier 

Med utgångspunkt i den teoretiska referensramen och vår vetenskapliga 
självförståelse har riktlinjer för de empiriska studierna dragits upp. Vårt synsätt på 
utvärdering implicierar att det inte är tillräckligt att enbart utgå från officiellt 
uttryckta mål för undervisningen, för att sedan relatera dessa till "objektivt mät
bara" resultat. För att förstå och förklara en pedagogisk process är det nödvändigt 
att kartlägga processens förutsättningar i vid bemärkelse, att studera processen så 
som den faktiskt gestaltar sig i konkreta undervisningssituationer, samt att studera 
och analysera undervisningens resultat i ett större sammanhang. Vårt teoretiska 
intresse blir därför att studera hur arbetslivet, via kontextualiseringar av olika slag, 
transformeras till olika pedagogiska diskurser14, samt att på individnivå studera 
hur dessa diskurser eventuellt återspeglas i olika elevers föreställningsvärld. 

I undervisningsprocessen fokuseras således de innehållsliga aspekterna, vilket 
inte betyder att vi bortser från formmässiga karaktäristika. Tonvikten i denna 
studie ligger emellertid på undervisningens faktiska innehåll och skolans explicita 
påverkan på eleverna, men vi vill för den skull inte se undervisningsprocessen och 
undervisningens innehåll som en isolerad företeelse. Den helhetsförståelse vi efter
strävar kanske bäst kan belysas med nedanstående figur 

*4För en utveckling av be greppet diskurs, se kap 5, s 125-126. 
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Figur 1. Schematisk beskrivning av ASU-projektets olika delstudier. 

Av figuren framgår att undervisningsprocessen står i centrum för vårt intresse. För 
att belysa viktiga betingelser för denna process har ett antal delstudier företagits. 
Avnämarstudien syftar till att kartlägga politiska intentioner och samhälleliga 
intressen kring skolans undervisning om arbetslivet, liksom även olika arbets
livsrepresentanters syn på, och föreställningar om, utbildning och arbetsliv. Dessa 
relateras sedan till en läroplansstudie.* där syftet är att identifiera undervisningens 
organisatoriska och ideologiska förutsättningar så som de explicit kommer till 
uttryck i officiella dokument. I den läromedelsstudie15 som genomförts inom 
projektets ram granskas tillgängliga läromedel utifrån innehåll och form, och där 
görs ett försök att analysera uttryckta föreställningar om utbildning och arbetsliv. 

Av mer omedelbar betydelse för processens gestaltning är de lärare och elever 
som direkt berörs av undervisningen. I lärarstudien kartläggs lärarnas förutsätt
ningar för undervisningen, dvs den teoretiska utbildning och den arbetslivserfaren
het de har som grund för att undervisa om arbetslivet. Vidare analyseras lärarnas 
självförståelse av undervisningen, dvs vad de själva uppfattar som väsentliga inslag 
- hur de ser på innehåll och uppläggning - och vad de tror att eleverna lär sig och 
har nytta av. Slutligen analyseras lärarnas egna föreställningar om utbildning och 
arbetsliv. I elevstudien kartläggs elevernas position i det sociala rummet, liksom 
deras ambitioner vad gäller framtida utbildning och yrkesval. Elevernas syn på 
undervisningen, liksom deras egna föreställningar om utbildning och arbetsliv, 
utgör också viktiga förutsättningar för hur undervisningsprocessen kommer att 
gestalta sig. 

^Separatredovisad i Edholm, 1986: "Arbetslivet i läromedel". 
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I själva processtudien fokuseras sedan intresset till undervisningens innehåll och 
form. Syftet är här att försöka identifiera förmedlade föreställningar om utbildning 
och arbetsliv, samt att studera samband mellan innehåll och form. Undervis
ningens framträdelseformer analyseras och diskuteras i ett helhetsperspektiv, där 
förmedlade föreställningar relateras till såväl undervisningsprocessens gestaltning 
som till dess samhälleliga förutsättningar. 

Analysstrategier 

Av det ovan sagda framgår att föreställningar är ett centralt begrepp i våra 
studier.16 Med föreställningar menar vi "mer generella, strukturerande och inte
grerande, principer"; ett slags subjektiva förklaringar av relationer och samband 
som avgör hur olika aspekter av omvärlden uppfattas och värderas. Föreställningar 
innefattar olika kunskaper och antaganden om verklighetens beskaffenhet, och de 
antas i viss utsträckning vara bestämmande för individernas (kommunikativa) 
handlingspotentialer. Föreställningar betraktas som mer abstrakta, generella och 
permanenta jämfört med attityder och värderingar. De uttrycker olika sätt som 
människor har att organisera och skapa mening i sin omvärld, olikheter som 
ytterst har sin grund i skilda materiella och idémässiga villkor under vilka olika 
individer lever och har levat. 

Föreställningsbegreppet utgör den centrala analysenhet genom vilken olika 
delstudier kan sammanfogas till en helhet. Utifrån vår teoretiska referensram har vi 
konstruerat en övergripande analysmodell där olika teoretiska och yrkesinriktade 
linjer i gymnasieskolan kopplas till olika sektorer och positioner i arbetslivet. 
Denna koppling skall inte ses som mekanisk och absolut, utan så att vissa 
sektorer och positioner i stor utsträckning rekryteras från vissa utbildningslinjer i 
gymnasieskolan. För att göra begreppet "arbetsliv" hanterbart har vi valt att 
närmare studera två breda men sinsemellan olika sektorer inom arbetslivet. Det är 
dels den verkstadsmekaniska sektorn, som är manligt dominerad, produktionsin
riktad och ofta privatägd, och dels vårdsektorn, som är kvinnligt dominerad, inte 
direkt produktionsinriktad och en del av den offentliga sektorn. Dessa båda 
sektorers huvudsakliga rekryteringsbas kan något grovt och förenklat åskådliggöras 
i nedanstående figur: 

16Föreställningsbegreppet utvecklas i kapitel 6. Jfr även Franke-Wikberg & 
Zetterström, 1984 och Zetterström, 1988. 
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Figur 2. Övergripande analysmodell för ASU-projektet. Några olika linjer i gym
nasieskolan som huvudsaklig rekryteringsgrund för två breda sektorer 
inom arbetslivet. 

Figuren skall tolkas så att basen inom verkstadsmekanisk sektor i stor utsträck
ning rekryteras från 2-årig verkstadsteknisk linje, mellannivån rekryteras ofta från 
teknisk eller ekonomisk linje, medan högre nivåer inom såväl verkstadsmekanisk 
sektor som vårdsektor kan rekryteras från naturvetenskaplig linje (med adekvata 
påbyggnader). På motsvarande sätt rekryteras mellannivån inom vårdsektorn ofta 
från samhällsvetenskaplig eller social linje, medan basnivån här huvudsakligen 
kommer från 2-årig vårdlinje. Trianglarna i figuren representerar ett antal arbets
platser inom respektive sektor. 

Med föreställningsbegreppet som teoretiskt redskap struktureras empirin i två 
typer av analyser, dels vertikala och dels horisontella. Finns det likartade sätt att 
"tänka" mellan olika nivåer i arbetslivet och motsvarande "nivåer" i gymnasie
skolan? Har exempelvis chefspersoner ett likartat sätt att föreställa sig sin omvärld 
som lärare och elever på gymnasieskolans "högstatuslinje"? Och skiljer sig deras 
föreställningar från de som återfinns på basnivå i arbetslivet och på de yrkes
inriktade linjerna i gymnasieskolan? Eller finns det föreställningar som är vanliga 
på alla nivåer inom vårdsektorn, men som skiljer sig från föreställningar som 
återfinns inom verkstadsmekanisk sektor? Finns motsvarande likheter och skill
nader inom gymnasieskolan? Syftet med dessa jämförande analyser är att se huru
vida det finns homologier i föreställningsvärlden mellan olika nivåer och sektorer, 
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samt att söka förklaringar till eventuella likheter/olikheter. Eller tvärt om: - att 
undersöka om eventuella homologier i tankestrukturer kan utgöra en förklarings
grund till linjespecifika skillnader i skolans undervisning om arbetslivet. 

Av ovanstående framgår att vårt övergripande forskningsproblem är att besvara 
frågan om hur gymnasieskolans undervisning om arbetslivet bidrar till socialisa-
tionen av den uppväxande generationen till arbetslivets olika sektorer och 
positioner. Den empiri som står till vårt förfogande för att besvara denna fråge
ställning består huvudsakligen av officiella dokument, läromedel, djupinriktade 
intervjuer samt bandinspelade lektioner. Konkret har vi under ett års tid, via inter
vjuer och direktobservationer, följt undervisningen vid fem av gymnasieskolans 
linjer (N, E, S, Ve och Vd).17 Vi har vidare, genom observationer och intervjuer, 
studerat två breda avnämarsektorer i arbetslivet (vård och verkstad). I den avslutande 
diskussionen försöker vi analysera och nå en teoretisk förståelse av vad Bernstein 
kallar "systemförhållandet"18 mellan undervisningsprocessen och de till utbild
ningen relaterade sociala fälten.19 Vår analys av detta förhållande kommer dock att 
på väsentliga punkter avvika från Bernsteins. 

Disposition 

Efter ovanstående sammanfattande presentation disponeras den fortsatta fram
ställningen på följande sätt. I Del I diskuteras fortsättningsvis vetenskapsteoretiska 
utgångspunkter samt redovisas en genomgång av forskning kring problemområdet 
skola-arbetsliv. Här ingår även en historisk paradigmanalys (s 28-38), vilken 
främst tjänat syftet att ge en slags egen vetenskaplig självförståelse. Den läsare 
som redan är bevandrad i den pedagogiska vetenskapens utveckling kan, om så 
önskas, gå direkt från det inledande kapitlet till s 38. Samma förhållande gäller för 
forskningsgenomgårngen (kap 3) att den läsare som är insatt i forskningsfältet kan 
välja att gå direkt till sammanfattningen på s 69. 

Del II "Teoretisk dialog" (s 74) inleds med en genomgång av utbildnings
sociologiska teoribildningar kring relationen utbildning-arbetsliv. Syftet med detta 
avsnitt har varit att redovisa de tankegångar som bildat underlag för formulerandet 
av vår egen teoretiska referensram. Framställningen struktureras utifrån begreppen 
kvalifikation, socialisation och reproduktion, varvid konsensus- och konfliktteorier 
ställs mot varandra. Även här kan den läsare som är insatt i fältet gå direkt till 
sammanfattningen på s 107 alternativt till kap 5, som innehåller vår egen teore
tiska referensram. 

I del III redovisas de empiriska studierna. Ett omfattande arbete har lagts ned på 
att kvalitativt sammanfatta och beskriva innehållet i människors tankar om olika 
aspekter av utbildning och arbete. Detta arbete, som är ett resultat i sig, har dock 
medfört vissa redovisningsproblem. Kategoribeskrivningarna tar upp mycket plats 

17Direktobservationerna gäller endast E, S, Ve och Vd. 
18Bernstein, 1983, s 33. 
^För en utveckling av begreppet socialt fält, se s 97 ff. 
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och det är svårt att undvika de upprepningar som blir följden av att ha flera 
aspekter gemensamma över olika undersökningsgrupper. Vi har pedagogiskt 
försökt hantera detta problem genom att presentera kategoribeskrivningarna utför
ligt i löpande text i avnämarstudien, kap 7.1 lärarstudien (kap 8) och elevstudien 
(kap 9) ges därför endast sidhänvisning till den utförliga kategoribeskrivningen. 
Tanken bakom namnen på respektive kategori är annars att de ska försöka ge 
läsaren associationer och ledtrådar till innehållet i kategorierna. Vi är väl medvetna 
om att vi med detta förfaringssätt ändå inte helt kunnat undvika upprepnings
effekten. Liksom tidigare gäller här att, den läsare som endast vill ha en mer 
allmän och övergripande orientering om resultaten i de olika delstudierna, kan gå 
till de sammanfattningar som finns i slutet på respektive kapitel. 

Den avslutande epilogen, Del IV, innehåller förutom ett sammanfattande kapitel 
(11) också ett kapitel (12), där ett försök görs att sätta in undervisningens resultat i 
ett teorigenererande sammanhang. 
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Kapitel 2 

Vetenskapsteoretiska utgångspunkter 

Det är inom samhällsvetenskaplig forskning ett välkänt faktum att forskarens 
förförståelse och subjektiva värderingar har stor betydelse för hur forskningen 
kommer att bedrivas och vilka resultat den kommer att leda till.1 Vanligen brukar 
man hantera detta problem genom att ange utifrån vilka vetenskapliga utgångs
punkter och perspektiv man som forskare arbetar. Att reflektera över den veten
skapliga produktionens villkor bör emellertid, enligt vårt sätt att se, innebära att 
man inte bara funderar över hur man ser på saker och ting, utan också varför ett 
visst problem betraktas på ett visst sätt. Syftet med detta är att erhålla en slags 
"vetenskaplig självförståelse" av det forskningsparadigm inom vilket det egna 
projektet vuxit fram. 

Forskningens självförståelse 

Bourdieu (1980) ser de vetenskapliga subjekteten (forskarna) som en väsentlig del 
av vetenskapens objekt. I en intervju, refererad av Broady (1983, a), ger han sin 
syn på forskarna som yrkesgrupp. Denna grupp, säger Bourdieu, som själva 
klassificerar och kategoriserar andra människors verksamhet, "misskänner" ofta de 
sociala bestämningar som utgör förutsättningarna för den egna praktiken (forsk
ningen). Den professionella ideologin ger uttryck för en fri forskare, utan rötter 
eller bindningar, som formulerar självständiga och egna tankar. Mot denna ideo
logi ställer Bourdieu forskaren som varande socialt och kulturellt bestämd i ett fält 
som implicerar specifika intressen. 

Denna kunskapssociologiska tes, som utmanar både forskarna och de veten
skapliga produkterna, har attackerats av många, och i vissa sammanhang bedömts 
som antiintellektuell. Kritikerna menar att ståndpunkten att all kunskaps
produktion är social till sin natur, kan leda till en total kunskapsrelativism och ett 
slags diskvalificering av all samhällsvetenskaplig forskning. En sådan kritik 
bygger emellertid på en missuppfattning, enligt Bourdieu: 

Att föra in vetenskapens subjekt i historien och samhället, det är inte att för
svärja sig åt relativism; det är att ställa upp villkoren för den kritiska kunskap 
om kunskapens gränser som är villkoret för en sann kunskap. (Bourdieu, 1980. 
I Broady, D., 1983 a, s 60). 

1 Jfr Myrdal, G. 1968: "Objektivitetsproblemet i samhällsforskningen". 
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På denna punkt delar vi Bourdieus uppfattning. Det relativistiska ligger inte i 
forskningen som sådan utan i det kontext i vilket forskningen växer fram. 

Ett villkor för att förstå den praktik vi som forskare själva utforskar är att först 
göra en analys av den egna praktiken, dvs den egna forskningsverksamheten. En 
sådan självreflektion är nödvändig för att få förståelse för kunskapens gränser, och 
den utgör ett första villkor för att kunna ta itu med de determinanter som behärskar 
praktiken. En vetenskaplig självförståelse är emellertid inte direkt åtkomligt för 
medveten reflektion. Detta dilemma ligger också i själva paradigmbegreppet, så 
som det ursprungligen utvecklades av Kuhn (1962). Det är först när perspektivet 
förändras, synkront eller diakront, som det "egna" forskningsparadigmet blir 
synligt. För att i någon mån kunna komma till insikt om det forskningsparadigm 
inom vilket vi själva är fångna, har vi gjort vårt eget forskningsobjekt (forskning 
om skola-arbetsliv) till föremål för en analys, baserad på en paradigmatisk syn på 
forskning och kunskapstillväxt. 

Kunskapsteoretisk utgångspunkt 

Hur vetenskaplig kunskap uppstår, utvecklas och förändras råder det delade 
meningar om. Lindberg & Lindberg (1983) urskiljer tre olika sätt att beskriva 
processen. Det första synsättet innebär att ny kunskap uppstår helt fristående från 
tidigare kunskap. Implicit i detta synsätt ligger ett antagande om kunskapstillväxt 
som en diskontinuerlig och oberoende process. 

Det andra synsättet betraktar kunskapens växt som en kontinuerlig och harmo
nisk process, där resultat läggs till resultat, som byggsten till byggsten. Sådana 
tankar finns bl a inom den logiska empiricismen (inom beteendevetenskaperna 
företrädd av exempelvis behaviorismen). 

Det tredje synsättet, till vilket vi ansluter oss, innebär ett slags kombination av 
de båda tidigare. Där ses kunskapens växt som en periodvis kontinuerlig, periodvis 
diskontinuerlig process. Det innebär att en forskningsinriktning kan vara fruktbar 
under en viss tidsperiod, men den kan inte utvecklas utöver de förutsättningar den 
bygger på. Förr eller senare uppstår svårigheter att komma vidare, bl a beroende på 
förändrade betingelser. Detta leder till att nya problemområden aktualiseras och att 
nya angreppssätt och nya forskningsinriktningar etableras. 

För att studera drivkrafterna bakom förändringar i forskningsinriktning gör 
Lindberg & Lindberg en distinktion mellan inom- och utomvetenskapliga faktorer. 
Distinktionen mellan dessa båda begrepp är analytisk och i en faktisk situation 
torde det vara svårt att dra en klar gränslinje dem emellan. Väsentligt är dock att en 
vetenskaplig kunskapsproduktion inte kan studeras isolerad från samhälleliga och 
materiella betingelser. Forskningen är en integrerad del i samhället och den styrs av 
såväl inomvetenskapliga som utomvetenskapliga faktorer. Relationen mellan dessa 
faktorer, och den relativa betydelse de kan tillmätas, varierar under olika tids
perioder, liksom även mellan olika problemområden. 

Vad gäller pedagogisk forskning i allmänhet anser sig Lindberg & Lindberg 
(ibid) ha funnit stöd för en tyngdpunktsförskjutning från en relativ autonomi (styrt 
av inomvetenskapliga faktorer) till ett tämligen heteronomt förhållande (styrt av 
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utomvetenskapliga faktorer) vad gäller pedagogisk forskning under efterkrigstiden 
och fram till 70-talets mitt. Detta kan på goda grunder antas gälla även forskning 
om skola och arbetsliv. Det innebär att en stor del av den forskning som bedrivits 
inom detta område har haft sin förankring i skolpolitikens deklarerade intentioner, 
och därmed i den samhällssyn som fungerar som en mer eller mindre uttalad 
referensram för skolpolitiken, snarare än i ett vetenskapligt kunskapsintresse. 
Forskningen har sålunda mer kommit att bygga på en (implicit) ideologisk sam
hällssyn, än på en vetenskaplig samhällsteori.2 

Historisk paradigmanalys 

Med utgångspunkt i det paradigmatiska synsätt på forskning och kunskapstillväxt 
som ovan deklarerats, kommer den pedagogiska forskningen om skola-arbetsliv 
under efterkrigstiden att i det följande indelas i tre "vetenskapliga epoker" som 
skiljer sig åt vad gäller grundläggande antaganden, definition av problemområdet, 
allmänna angreppssätt och vetenskaplig produktion. Inför varje epok försöker vi 
skissera några huvuddrag i samhällsutvecklingen och de idémässiga grunder som 
kan tänkas ha påverkat det allmänna forskningsklimatet. Därefter presenteras något 
eller några "förebildliga exempel" på forskning som bedrevs under respektive 
period.3 Syftet med detta är inte att här och nu göra en traditionell forsknings
genomgång, utan snarare att få en förståelse för de inom- och utomvetenskapliga 
faktorer som påverkat vårt sätt att tänka om skola och arbetsliv. Tilläggas kan att 
de olika tidsperioderna och forskningsinriktningarna inte ses som skarpt av
gränsade. Tidsangivelserna bör snarast betraktas som brytpunkter där något nytt 
börjar växa fram, vilket naturligtvis inte hindrar att mycket av det gamla kan leva 
kvar. Det bör kanske också sägas att en genomgång av den här typen med 
nödvändighet måste bli mycket grov och svepande. 

Psykometrins tidevarv - differentiering och urval 
Det ekonomiska och politiska läget i Sverige under efterkrigstiden kännetecknades 
av en uppåtgående konjunktur. Det andra världskriget hade, trots alla sina tragiska 
konsekvenser, medfört att produktionsindustrin börjat växa sig stark. Trettiotalets 
depression förbyttes långsamt i ett gryende välstånd. "Krisen i befolkningsfrågan", 
den låga nativiteten som makarna Myrdal skrev om på trettiotalet, vändes till en 
kraftig ökning av barnafödandet under fyrtiotalet. Den strukturomvandling av 

2Jfr t ex den analys som Callewaert & Lundgren (1976) gör i artikeln "Undervisnings
forskning och social reproduktion" i Lundberg e t al (red), 1976: "Jämlikhetsmyt och 
klassherravälde ". 
3Vid urval av de förebildliga exemplen har hänsyn tagits dels till forskningens relevans 
för relationen skola-arbets liv, dels till möjligheten att beskriva en slags inom-
paradigmatisk utveckling under den aktuella tidsperioden. Eftersom forskning med 
explicit inriktning på skola-arbetslivsfrågor är en förhållandevis sen företeelse, ges 
relevanskriteriet här en relativt vid innebörd. 
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näringslivet som pågått sedan lång tid kom att accentueras. Allt fler lämnade jord
bruket och började söka sig till produktionsindustrin och i viss utsträckning till 
den framväxande offentliga sektorn. Denna utveckling gick hand i hand med en 
massiv folkomflyttning från landsbygd till städer och tätorter. 

Den ekonomiska utvecklingen under efterkrigstiden gav ett visst utrymme för 
reformer. Som ett led i den socialdemokratiska folkhemstanken såg politikerna det 
som angeläget att förstärka den grundläggande utbildningen för "breda befolk
ningslager", och tanken om en sammanhållen nioårig enhetsskola började växa sig 
stark. Alltfort kännetecknades dock det svenska skolsystemet av ett parallell-
skolesystem och en urvalsskola, till vilken endast en mindre elit bereddes tillträde. 
Ett alltmer utvecklat och differentierat arbetsliv, med ett växande antal positioner 
som ska besättas, skapar emellertid ett urvalsproblem. Utbildningssystemet får i 
allt högre utsträckning funktionen att sortera eleverna till arbetslivets olika nivåer 
och positioner. 

När utbildningssystemets objektiva funktion att sortera eleverna konfronteras 
med den politiska ambitionen att skapa en enhetsskola uppstår emellertid problem. 
Den stora diskussionsfrågan under 40-talet var den så kallade differentieringsfrågan, 
dvs vid vilken tidpunkt uppdelningen mellan teoretiskt och praktiskt "lagda" elever 
skulle ske. För att få denna fråga besvarad vände sig politikerna och utbildnings
planerarna till den pedagogiska forskningen.4 

Den förhärskande synen på relationen mellan utbildning och arbetsliv under 
denna tid var att problemområdet definierades (implicit) som en relation mellan 
enskilda individer och specifika arbetsuppgifter. Arbetsmarknadens yrkes- och 
positionsstruktur betraktades mer eller mindre som en given förutsättning, och 
skolans uppgift var att på olika sätt differentiera och kvalificera arbetskraften till 
denna (föränderliga) struktur. Det handlade hela tiden om individens anpassning till 
yrkesvärlden; att välja ut lämpliga individer och ge dem en adekvat utbildning med 
avseende på arbetslivets krav. Synen på skola-arbetslivsproblematiken kan 
sammanfattas med devisen "rätt man på rätt plats". 

Den psykologiska och pedagogiska grunden för ett sådant synsätt var föreställ
ningen om det genetiska arvets och den biologiska mognadens stora betydelse för 
utvecklingsprocessen. Denna föreställning förklarar den psykologiska och peda
gogiska forskningens starka inriktning mot att studera människors egenskaper och 
förmågor i olika avseenden. Förutom den renodlat psykotekniska forskningen (som 
väl snarast får hänföras till området arbetspsykologi) sysslade man under denna tid 
också mycket med generellt mätningsinriktade studier av indirekt relevans för 
relationen skola - arbetsliv. Det gäller t ex olika undersökningar av den s k 

4Redan 1940 års skolutredning hade anmodat de dåvarande fyra professorerna i peda
gogik och psykologi att inkomma med utlåtanden om forskningens ståndpunkter i 
fråga om barns utveckling och beskaffenhet vid olika åldrar. Utredningen ville 
därigenom ta den pedagogiska forskningen till hjälp för att fatta beslut i en politisk 
fråga - differentieringsfrågan. Uttalandena förutsattes inte vara grund ade på för upp
draget speciellt utförd empirisk forskning, utan skulle tas ur professorernas samlade 
kunskaps- och erfarenhetsgrund. De fyra professorernas utlåtanden utgavs sedemera 
inom ramen för statens o ffentliga utredningar (SOU 1943:19). 
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"begåvningsreservens" storlek, liksom den "Elmgrenska" undersökningen av 
praktisk och teoretisk begåvning.^ 

Förebildliga exempel 
Som förebildliga exempel från den första perioden har vi valt Elmgrens studie av 
praktisk och teoretisk begåvning, samt Härnqvists studie av individuella differen
ser. Även om dessa studier avser mätningar av enskilda individers egenskaper, kan 
de i ett större sammanhang sägas spegla den förhärskande synen på relationen 
mellan utbildningssystem och samhällelig produktion. Tilläggas bör att vi i vår 
beskrivning och vår kritik av de förebildliga exemplen utgår från vårt eget 
perspektiv och vårt eget sätt att betrakta relationen skola-arbetsliv. 

Elmgren (1952) utgick från ett faktoranalytiskt synsätt på begåvning och gjorde 
en distinktion mellan allmän intelligens och praktisk-teknisk begåvning. Elmgren 
visade att det inte råder något motsatsförhållande mellan teoretisk och praktisk 
begåvning. Drygt hälften av försökspersonerna (56%) var lika mycket teoretiskt 
som praktiskt begåvade, knappt en fjärdedel (22%) var mer teoretiskt begåvade och 
en lika stor andel var mer praktiskt lagda. Elmgren drog också den slutsatsen att 
praktisk begåvning inte är lika enhetlig till sin struktur som den teoretiska och att 
den "mognar" betydligt senare i jämförelse med den allmänna intelligensen. 

Som vi ser det bygger Elmgrens studie implicit på en föreställning om eleverna 
som "givna element" i utbildningssituationen oavsett om de har konstituerats i 
hemmiljön eller har sin grund i medfödda egenskaper. Genom att införa begreppen 
teoretisk och praktisk begåvning överförs samhälleligt strukturella fenomen till en 
individualpsykologisk nivå. Den samhälleliga arbetsdelningen bygger på en 
grundläggande differentiering mellan mentala och manuella yrken. Uppdelningen 
av elever i teoretiskt och praktiskt begåvade kan ses som ett sätt att legitimera 
såväl denna struktur som allokeringen av individer till arbetsdelningens olika 
positioner. 

Den logiska konsekvensen av ett sådant resonemang vore en tidig uppdelning av 
eleverna efter begåvningsstruktur, där utbildningen på ett effektivt sätt kunde för
bereda respektive elevkategori för den kommande yrkesverksamheten. Det politiskt 
problematiska med ett differentierat utbildningssystem är emellertid att det framstår 
som ojämlikt. Genom att ersätta den gamla urvalsskolan med en enhetsskola 
(grundskola) så blir differentieringen av elever inte längre lika synlig som tidigare. 
Det urval som tidigare gjordes utifrån begåvning ersätts av fria val utifrån 
individuella intressen och överväganden. Risken med ett sådant system är att det 
kommer att fungera som en självuppfyllande profetia; beroende på hur eleverna 
klarar sig i skolan bibringas de en föreställning om vilken position och vilket 
yrkesområde de bör inrikta sig på, och sedan styr de genom "fria val" sin utbild
ning mot dessa mål. 

^Även om dessa undersökningar officiellt motiverades av en inre reformering av skol
systemet, kan de mycket väl sättas i samband med den expanderande industrins behov 
av utbildad arbetskraft, liksom till skolans funktion att sortera och kvalificera denna 
arbetskraft. Som stöd för dessa tankegångar kan noteras att studierna av begåv
ningsreserven initierades och finansierades av SNS (Studieförbundet Näringsliv och 
Samhälle), en sammanslutning "på hög nivå inom näringslivet" (Husén, 1969, s 259). 
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Elmgren ifrågasatte aldrig förekomsten av praktisk och teoretisk begåvning. 
Han uttalade sig enbart om hur den var fördelad i olika åldrar. De resultat som 
Elmgren framlade undanröjde därför inte det legitima i att differentiera elever utifrån 
begåvningsstruktur. Däremot borde differentieringen enligt Elmgren inte ske på ett 
alltför tidigt stadium. Elmgren pekade på riskerna att alltför få elever skulle välja 
praktiska utbildningar i relation till arbetsmarknadens efterfrågan, samt att den 
praktiskt orienterade undervisningen skulle utarmas på "allmänintellektuellt 
välbegåvade elever". 

Det är mot den bakgrunden man bör se skolkommissionens ambitioner att höja 
yrkesutbildningens status. Här kom Elmgrens resultat väl till pass - han fann ju 
att det "tar tid" att utveckla den praktiska begåvningen, och att man inte behöver 
vara "dum" (i betydelsen icke teoretiskt begåvad) för att man är praktiskt lagd. 
Under jämlikhetens täckmantel, och med vetenskaplig legitimering, förskjuter man 
differentieringsproblemet till det gymnasiala stadiet och döljer därmed den sociala 
reproduktionen genom "det fria valets" självselektion. 

Den forskning kring differentieringsproblematiken som Elmgren hade inlett, 
fortsattes på uppdrag av 1957 års skolberedning av Härnqvist. Uppdraget bestod i 
att undersöka de psykologiska förutsättningarna på olika åldersnivåer för en 
differentiering av undervisningen, samt att i samband med det även konstruera 
anlags- och studielämplighetsprov för praktiskt skolbruk.6 

Merparten av Härnqvists studie ägnas åt en analys av de intraindividuella 
differensernas utveckling. Två huvudteorier hade i samband med tidigare forskning 
uppställts beträffande dessa. Enligt den ena menade man att individens egenskaper, 
särskilt på det intellektuella området, allt mera uppdelas och differentieras med 
stigande ålder. Den andra hävdade att utvecklingen kännetecknas av en fortgående 
integration. Härnqvists resultat ger, när det gäller intressenas utveckling, stöd åt 
differentieringsteorin. Vad gäller anlagsutvecklingen visar resultaten däremot på ett 
mer komplicerat förlopp, där differentierande och integrerande faser avlöser 
varandra. 

De pedagogiska implikationer som Härnqvist drar utifrån sina resultat är att en 
differentiering av eleverna ur utvecklingspsykologisk synpunkt är motiverad, men 
eftersom skillnaderna inom individerna är större än skillnaderna mellan individer 
bör denna differentiering ske inom en gemensam organisatorisk ram. Eftersom de 
individuella begåvnings- och intresseprofilerna ständigt utvecklas och förändras bör 
differentieringen inte heller göras alltför tidigt och alltför definitivt. I allt väsent
ligt kom således också Härnqvists studie att stödja enhetsskoletanken. 

Genom en organisatorisk förändring från ett parallellskolesystem till en enhets
skola trodde man sig kunna undvika differentieringsproblematiken. Övergången 

^Härnqvist (SOU 1960:13) använde ett antal "anlagsbetonade" test samt ett intresse-
formulär för att kartlägga olika elevers "förmågor och intressen". Resultaten rela
terades till ålder och kön (men inte till social bakgrund). Flickorna uppvisade bättre 
resultat än pojkarna i rutinbetonade snabbhetstest och i ett logiskt test, medan 
pojkarna var bättre i de tekniska och spatial a proven. När det gäller intressen var 
könsdifferenserna ännu större. Flickorna gav uttryck för husliga, estetiska, verbala, 
sociala och kontorsbetonade intressen, medan pojkarna var mer intresserade av tek
niska, praktiska och friluftsbetonade aktiviteter. Några större samband mellan 
prestationer och intressen erhölls ej. Tekniskt intresserade pojkar o ch verbalt intres
serade flickor presterade bäst, medan husligt intresserade flickor hade låga testresultat. 
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från en urvalsskola till en tillvalsskola innebär emellertid bara en övergång från en 
organisatorisk differentiering grundad på urval till en pedagogisk differentiering 
grundad på självselektion. Dess konsekvenser för eleverna kommer dock sannolikt 
att bli ungefär desamma, eftersom grundvalen för skolans differentieringsproblem 
inte enbart ligger i individuella differenser, utan även i samhällets differentierade 
positionsstruktur. 

Utbildningsteknologins era - utvärdering och prognos 
Den andra perioden, från 60-talets början till en bit in på 70-talet, kom att präglas 
av en stark ekonomisk uppgång och en fortgående strukturomvandling. Förutom 
en fortsatt tillväxt av produktionsindustrin, tilltog också expansionen av den 
offentliga sektorn. Ett allt mer differentierat och avancerat näringsliv efterfrågade 
utbildad arbetskraft i allt större utsträckning. Relationen skola-arbetsliv blev 
därigenom, inte i första hand ett individrelaterat urvalsproblem, utan snarare ett 
utbildningsekonomiskt problem. Det gällde att bygga ut och anpassa utbildnings
systemet så att det på bästa sätt kunde svara mot arbetslivets utveckling. I utbild
ningssociologiska termer kan man säga att skolans differentierande funktion, att 
sortera eleverna till arbetslivets olika positioner, kom att underordnas dess ekono
miska funktion, att kvalificera eleverna till arbetslivets föränderliga kvalifika
tionskravsstruktur. 

Mycket av sextiotalets utbildningsekonomiska tänkande grundades i human
kapitalteorin och "the manpower approach".7 Helt i linje med humankapitalteorin 
investerades stora summor i utbildning. Samtidigt höjdes röster för att utbild
ningen måste bedrivas mer rationellt. Inspiration hämtades bl a från näringslivet 
och vad som brukar kallas "scientific management". Produktionen av utbildad 
arbetskraft skulle, liksom annan produktion, bedrivas "på vetenskaplig grund". 
Med hjälp av behavioristiska inlärningsteorier och tekniska hjälpmedel skulle 
undervisningen göras så effektiv som möjligt. The manpower approach handlade 
om att med hjälp av vetenskapliga prognosstudier ta fram underlag för att rätt 
dimensionera utbildningssystemet i relation till det framtida arbetslivets behov. I 
båda dessa sammanhang tilldelades den pedagogiska forskningen en betydelsefull 
roll. Det var med hjälp av utvärderingar och prognosstudier som utbildnings
planerarna skulle få svar på frågorna om, och hur, de ekonomiska investeringarna 
hade lyckats. 

Det fanns emellertid inte bara ekonomiska drivkrafter bakom skolans utveck
ling. Den socialdemokratiska reformpolitiken manifesterade sig också i kraven på 
demokrati och jämlikhet. Alla skulle ges lika möjligheter till utbildning, obe
roende av kön, socialgruppstillhörighet och bostadsort. Skolan skulle bli "en 
spjutspets mot framtiden". Utvärderingar och pedagogisk forskning skulle inte bara 
ge ett underlag för beslut om utbildningssystemets organisation och dimen

7 Hum ankapital teorin postulerade ett samband mellan samhälleliga investeringar i 
utbildning och framtida avkastning i termer av ökad bruttonationalprodukt, m edan "the 
manpower approach" fokuserade sambandet mellan utbildningssystemet och den 
samhälleliga kvalifikationsutvecklingen. Jfr t ex Schultz, 1961; Clark, 1962; Karabel 
& Halsey, 1977, a. 
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sionering. De skulle även kunna tjäna som utgångspunkter i ett framtida läro
plansarbete, som syftade till att nå också dessa ideologiska mål. 

Den förhärskande synen på relationen skola-arbetsliv, både inom skoladmi-
nistrationen och inom den pedagogiska forskningen, dominerades under denna 
tidsperiod av ett funktionalistiskt konsensustänkande. Relationen betraktades som 
tämligen oproblematisk: det handlade om att "smörja maskineriet" så att över
gången mellan skola och arbetsliv skulle ske så friktionsfritt som möjligt - om 
detta var både forskare, utbildningsplanerare och företrädare för näringslivet 
överens. Mycket av den forskning som bedrevs hade karaktären av "social 
engeneering", exempelvis utvärderings- och prognosstudierna, eller "politisk 
aritmetik", dvs studier av social bakgrund i relation till framtida studie- och 
yrkesval. 

Metodiskt präglades 60-talet alltfort av ett positivistiskt vetenskapsideal. Det 
handlade i förstone om brett upplagda kvantitativa studier. Data bearbetades med 
avancerade statistiska analysmetoder och resultaten presenterades ofta i form av 
tabeller och diagram. De frågor som utbildningsplanerarna ställde under 60-talets 
uppbyggnadsskede var också av den arten att de kunde besvaras någorlunda 
tillfredsställande med en sådan forskningsansats. 

Förebildliga exempel 
Som förebildliga exempel från denna period har vi valt Härnqvist & Grahms studie 
"Vägen genom gymnasiet" (SOU 1963:15) samt Dahllöfs "Kraven på gymnasiet" 
(SOU 1963:22). Att Härnqvist återigen blir "förebildlig" beror på att han genom
gående i sin forskning ägnat stort intresse åt skola-arbetslivsfrågor, samt att han i 
detta sammanhang utgör ett bra exempel på en forskare som utvecklas och 
anpassar sig till den nya tidens krav. Valet av Dahllöf sammanhänger dels med 
avnämarstudiens relevans för vårt problemområde, men också med att vi vi ll visa 
på forskarens (den tidige Dahllöfs) funktion som "samhällsteknolog" i den statliga 
skoladministrationens tjänst.8 Ytterligare ett motiv är att båda dessa studier berör 
gymnasieskolans problem. Däremot belyser de inte någon inomparadigmatisk 
utveckling, eftersom de båda studierna är samtida. Utvecklingen under denna period 
var dock inte särskilt påtaglig, varför detta inte ses som någon större brist. 

Såväl Härnqvist & Grahms som Dahllöfs undersökningar företogs på uppdrag 
av 1960 års gymnasieutredning. Utredningens huvudsyfte var att utröna den 
gymnasiala utbildningens uppgifter, innehåll och organisation. De frågor som 
utredningen ville ha besvarade gällde dels elevers efterfrågan av gymnasial 
utbildning och deras syn på gymnasieskolan (Härnqvist & Grahm); och dels olika 
avnämares syn på, eller snarare krav på, gymnasieskolan (Dahllöf). Uppdragen 
formulerades utifrån en explicit uppfattning om nödvändigheten av att både"den 
gymnasiala utbildningens egenvärde och dess samhällsnytta" måste utredas och 
analyseras (SOU 1963:15, s 3). 

Härnqvist & Grahms studie berör elevers valsituation i samband med 
gymnasieutbildning - valet att söka sig till gymnasium eller inte, valet av olika 
linjer, samt grenvalet under senare delen av gymnasiestudierna. Med utgångspunkt 

8Dahllöf innehade för örvrigt tjänst som t f undervisningsråd vid skolöverstyrelsen 
under tidsperioden 1962-1963. 
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i en forskningsöversikt, samt en genomgång av olika teorier om utbildnings- och 
yrkesval, utkristalliseras ett antal faktorer som bedöms vara relevanta i samman
hanget. Det gäller exempelvis social bakgrund, skolbetyg, inställning till olika 
skolämnen, fritidsintressen samt framtida utbildnings- och yrkesplaner. Under
sökningen genomfördes som en brett upplagd enkätstudie (c:a 11000 fp) med ett 
stort antal variabler. Förutom frågor som direkt berör valsituationen tillfördes även 
frågor om elevernas inställning till studieformer och arbetssätt i gymnasieskolan 
samt "abiturienternas" inställning till olika reformförslag. 

I sammanfattningen visar Härnqvist & Grahm hur bakgrundsvariablerna 
påverkar värderingar, intressen, skolprestationer och - i slutänden - valen till gym
nasieskolan. Resultaten kan i stort sägas följa samma mönster som såväl tidigare 
som senare studier visat; t ex att pojkar från högre socialgrupp har mer bestämda 
yrkesplaner, och att de i större utsträckning än andra går vidare till gymnasial 
utbildning. Härnqvist & Grahm söker förklaringar främst i skillnader i ambi
tionsnivå vad gäller framtida yrke. De beskriver situationen "något tillspetsat" 
genom att hävda att pojkar/elever från högre socialgrupp som inte fortsätter till 
gymnasiet gör det enbart på grund av dålig skolanpassning (vantrivsel, dåliga 
betyg etc), medan flickor/elever från lägre socialgrupp hindras, inte av dålig 
skolanpassning utan av för låg ambitionsnivå. Beträffande intressen för skolämnen 
uppvisar studien de nu närmast klassiska mönstren, där pojkar är mer intresserade 
av teknik och naturvetenskap, medan flickor är intresserade av estetiska, huma
nistiska eller sociala ämnen. 

Härnqvist & Grahms undersökning kan relateras till den ena av gymnasieut
redningens två övergripande frågeställningar, nämligen den som berör den sub
jektiva aspekten och gymnasieskolans "egenvärde". Även detta kan dock ses i ett 
samhälleligt perspektiv. De tidiga manpoweranalyserna hade visat sig vara 
behäftade med stora felkällor. Krav restes på att man måste bygga in vad som 
kallades "social demand" i teorierna och analyserna.^ Sett i detta perspektiv ter sig 
Härnqvist & Grahms studier inte bara som en kartläggning av elevernas val
situation och syn på gymnasieskolan, utan fastmer som ett viktigt planerings
underlag för den framtida gymnasieskolans inriktning och dimensionering. Under
sökningen passar väl in i 60-talets problematik och de nya krav som gymna
sieskolan då ställdes inför - att både tillgodose ett snabbt föränderligt samhälles 
krav på utbildad arbetskraft, och de enskilda individernas växande efterfrågan på 
utbildning.10 

9Jfr t ex Broady, 1981 a. 
*°Det kan också vara värt att notera att Härnqvist & Grahm, trots insikter i b etydelsen 
av sociala faktorer, kön, bostadsort etc, ändå betraktar "valet" till gymnasieskolan 
som ett reellt val. I sin syn på valproblematiken stöder sig Härnqvist & Grahm på 
Supers teori, där yrkesvalet betraktas som en "process" (Super, 1957; Super & 
Bachrach, 1957). Vi menar do ck att Supers teori bör s es som en teoretisk anpassning 
till faktiska förändringar i arbetslivet. Valprocessen har e nligt vårt sätt att se inte så 
mycket med individernas mognad att göra. Det är först när arbetslivet blir alltmer 
differentierat och komplext som studie- och yrkesvalet överhuvud blir ett "problem". 
Att reducera valproblematiken till en individualpsykologisk mognadsfråga är att 
undanskymma den samhälleliga sortering av individer som med nödvändighet måste 
ske i varje hierarkiskt uppbyggd samhällsformation. Detta är do ck ett tänkande som 
inte "var möjligt" inom det paradigm som var förhärskande under denna tidsperiod. 
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Dahllöfs undersökning är en kartläggning av de fordringar som olika avnämare 
ställer eller vill ställa på gymnasieskolan. Till gruppen avnämare räknades i detta 
fall, dels företrädare för näringsliv och förvaltning, dels företrädare för universitet 
och högskolor. Undersökningens huvudproblem formulerades av Dahllöf (1963, s 
28) som "att göra en funktionell analys av gymnasiets totala kursinnehåll med 
hänsyn till föreliggande utbildnings- och yrkeskrav" (s 28). Uttryckt i konkreta 
termer gällde frågan om kursinnehåll närmast proportionerna mellan olika ämnen 
på olika linjer (timplaner) och inte en avvägning mellan huvudmoment och 
moment inom givna ämnen.11 En central fråga var om gymnasiets linje- och 
grensystem kunde förenklas, eller om det måste differentieras ytterligare. 

I den avslutande diskussionen av resultatens praktiska konsekvenser finner 
Dahllöf att det är den gemensamma grunden i en bred allmänbildning som behöver 
stärkas, samt att arbetsformerna behöver förändras mot större självständighet.12  

Dahllöf understryker avslutningsvis att, oavsett vilken vikt andra faktorer tillskrivs 
vid konstruktionen av det framtida gymnasiet, så går det knappast att bortse från 
avnämarintressena. När avnämarna dessutom är så entydiga i sin syn på gym
nasieskolan, menar Dahllöf att deras möjligheter att få sina krav tillgodosedda 
borde öka.13 

De båda undersökningarna ovan är exempel på brett upplagda kvantitativa 
studier som väl passar in i 60-talets expansion och försöken att förena individuell 
utveckling med samhällsnytta. Den individualpsykologiska inriktningen hade 
successivt ersatts av ett ekonomiskt/samhälleligt perspektiv. Det samhälle och den 
skola som utgjorde utgångspunkten för dessa studier blev emellertid inte föremål 
för någon ingående analys. Organisatoriska förändringar inom givna ramar, sågs 
oftast som lösningen på uppkomna problem. 

Utbildningssociologi - processtudier och kritisk forskning 
Den tredje perioden, från 70-talets början till en bit in på 80-talet, karaktäriseras av 
en ekonomisk åtstramning, hårdare internationell konkurrens och en tilltagande 
ungdomsarbetslöshet. Relationen skola-arbetsliv blir härigenom i allt större 
utsträckning ett politiskt/ideologiskt problem. Samtidigt som skolan ur yrkesut
bildningssynpunkt är överdimensionerad, måste den i allt större utsträckning ta 
emot ungdomar som utestängs från arbetsmarknaden. Skolans ekonomiska funk
tion att kvalificera arbetskraft underordnas därför dess ideologiska funktion att 

11 Detta hade tidigare studerats i de s k kursplaneundersökningarna, som tillkom på 
initiativ och bekostnad av Studieförbundet Näringsliv och Samhälle i samarbete med 
1957 års skolberedning. Jfr Dahllöf,1960; Johansson, 1961 och Bromsjö, 1961. 
12Dahllöf finner det anmärkningsvärt att "åtskilliga humanistiska ämnen röner en 
tydlig uppskattning från allmänbildningssynpunkt såväl bland naturvetare vid 
universitet och högskolor som ute i förvaltningen och näringslivet" (ibid, s 254). Sett 
i ljuset av Bourdieus teori om kulturellt kapital kan detta dock ses som ett sätt för de 
dominerande klasserna att via gymnasial utbildning tillägna sig den nödvändiga 
distinktionen (Bourdieu, 1979). 
^När besluten om gymnasieskolans kursplaner sedermera fattades var det mest av
nämarnas synpunkter på arbetsformerna som beslutsfattarna tog fasta på - exempelvis 
förordades i de nya kursplanerna en utökning av självständigt arbete och en satsning på 
studieteknik. 
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socialisera eleverna till ett ekonomiskt system som för många innebär utslagning 
och arbetslöshet. 

Den utbildningsoptimism som tidigare präglat den socialdemokratiska skol
politiken börjar nu ersättas av en allt mer utbredd utbildningspessimism. Försöken 
att utjämna sociala skillnader genom att på organisatorisk väg skapa jämlika 
utbildningsmöjligheter, visar på nedslående resultat. Det kärvare ekonomiska läget 
medför att reformtakten inom utbildningsområdet avmattas, och blickarna riktas i 
stället mot skolans inre arbete. Det är genom en decentralisering av ansvar och 
beslutsnivåer, nya arbetsformer och förhållningssätt, samt en närmare koppling till 
närsamhället, som politiker och utbildningsplanerare tror sig kunna lösa skolans 
problem. Forskning som belyser det inre arbetet - processtudier och klassrums
forskning - liksom forskning kring temat skola-arbetsliv ges därför hög prioritet. 

Den radikaliserings våg som svepte fram över samhället från slutet av 60-talet 
och under hela 70-talet, återfinns även inom det vetenskapliga forskarsamhället 
under denna tid. Skolans upplevda dysfunktionalitet, och de legitimitetsproblem 
som denna gav upphov till, bidrog till framväxten av en kritisk forskningsinrikt
ning där ambitionen är att nå en helhetsförståelse av skolans problem. Utbild
ningssociologi blev ett begrepp, och utbildningens funktion i samhället sågs som 
ett centralt problemområde. Sociologins klassiker - som tex Marx, Weber och 
Durkheim - började på allvar att introduceras också inom den pedagogiska forsk
ningen. Perioden kännetecknas av en sociologisering och teoretisering av 
problemområdet skola-arbetsliv. 

Metodiskt börjar många forskare att ifrågasätta det positivistiska vetenskaps
idealet. Debatten om objektivitet och subjektivitet inom samhällsvetenskapen 
resulterar i alternativa forskningsstrategier. Fenomenologi, hermeneutik, och 
etnometodologi gör försiktiga framstötar inom det pedagogiska fältet. Ofta redu
ceras dock den antipositivistiska ståndpunkten till ett oreflekterat ifrågasättande av 
den kvantitativa metodiken, till förmån för kvalitativa metoder. En stor del av den 
vetenskapliga produktion som rör relationen skola-arbetsliv är dock under denna 
period tämligen befriad från empiri, varför den metodiska debatten i mångt och 
mycket blir ett skenfäkteri. 

Antipositivismen, i kombination med de radikala strömningarna, gör att många 
forskare söker sig bort från det traditionella anglosaxiska paradigmet och i stället 
vänder sig till kontinentala idéströmningar och teoribildningar. Det är framför allt 
västtysk socialisations- och kvalifikationsforskning, med rötter i marxism och 
kritisk teori, och den nya franska och brittiska utbildningssociologin, som blir de 
nya inspirationskällorna. Marxism, strukturalism och kapitallogik blir teoribild
ningar a la mode. 

Förebildliga exempel 
Som förebildliga exempel från denna tid har vi valt Callewaert & Nilssons av
handling med titeln "Skolklassen som socialt system" (1980), och Arnman & 
Jönssons avhandling "Segregation och svensk skola" (1983). 

I Callewaert & Nilssons avhandling studeras skolklassen som socialt system 
med utgångspunkt i ett historiskt och samhälleligt perspektiv. En kritisk genom
gång av olika utbildningsteorier/ideologier resulterar i att författarna vänder sig 
mot den tidigare dominerande strukturfunktionalistiska ansatsen, som de menar 
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tjänat syftet att legitimera rådande samhällsförhållanden. Mot denna ställer 
Callewaert & Nilsson en konfliktteoretisk förståelse, där de betraktar skolans 
funktion i samhället i termer av social och kulturell reproduktion. De tar konse
kvenserna fullt ut av den förda kritiken och menar att ett kritiskt kunskapsintresse, 
vars syfte är att förstå, förklara och blottlägga dolda mekanismer i samhället, också 
innebär att de positivistiska/kvantitativa metoderna är otillräckliga. De förordar 
kvalitativa metoder och använder sig huvudsakligen av direktobservationer av 
undervisningsprocessen, kompletterade med intervjuer. I projektets teoretiska 
referensram lyfts dialektiken i samhället fram som en väsentlig förklaringsgrund 
för skeendet i klassrummet. 

I analysen av observationerna fokuseras undervisningsprocessens formmässiga 
karaktäristika. Undervisningsprocessen betraktas som en socialisationsprocess, 
vars kännetecken är en "skendemokratisk" styrning i stället för ett reellt medin-
flytande, fostran till rituell underkastelse i stället för optimal inlärning, infan-
tilisering i stället för elevcentrering, träning i konkurrens i stället för samarbete 
och en fortgående elevsortering baserad på elevernas klassbakgrund. Innehållet i 
undervisningen beskrivs som en stereotyp och urvattnad version av den domi
nerande borgeliga medelklassideologin - ett innehåll som leder till en abstrakt, 
fragmentarisk kvasiinlärning utan sammanhang och utan kritisk helhetsförståelse. 
Att allt detta kan försiggå förklaras utifrån samhälleliga betingelser, men också 
mot bakgrund av att de inblandade agenterna "misskänner" verkligheten. Här stöder 
sig Callewaert & Nilsson bl a på Bourdieus habitusteori, och de visar hur skolans 
yttre sorteringsfunktion ersatts av en "inre" sortering (i klassrummet) baserad på 
elevernas klassmässiga habitus. Själva sorteringsmekanismen förmodas ligga i 
skolans "medelklasskultur" som på ett ensidigt sätt gynnar "skolanpassade" elever 
från högre samhällsskikt, medan de mindre skolanpassade eleverna genom det fria 
valets princip "sållar bort sig själva" ur skolsystemet. Därigenom menar sig 
författarna ha visat på kopplingen mellan undervisningsprocessen så som den 
faktiskt gestaltar sig, och den övergripande teorin om social och kulturell repro
duktion. 

Arnman & Jönssons avhandling är metodiskt sett kanske inte ett lika renodlat 
exempel som Callewaert & Nilssons. De har följt drygt 4000 elever genom hela 
deras grundskoleperiod.14 Syftet var att undersöka i vilken utsträckning den 
svenska grundskolan var "jämlik" i betydelsen att den gav alla elever lika möj
ligheter till utbildning. Teoretiskt uppvisar de båda studierna likheter, såtillvida att 
de båda tar sin utgångspunkt i ett reproduktionsteoretiskt tänkande.15 Arnman & 
Jönsson fokuserar dock mer betydelsen av skolan som organisation, än skolklassen 
som socialt system. 

Avhandlingens centrala begrepp är social segregation och strukturell särbe
handling. Social segregation definierar de som en rumslig åtskillnad, vilken 
indirekt är ett uttryck för samhällets ekonomiska och politiska system. De visar 

14Arnman & Jönsson har i en senare studie även följt dessa elever i gymnasieskolan 
(Arnman & Jönsson, 1986). Resultaten av denna studie visar att de skillnader mellan 
sociala klasser som forskarna fann under grundskoletiden, fördjupas och förstärks i 
gymnasieskolan. 
^Arnman och Jönsson förefaller dock vara mer renodlade marxister som utbild-
ningssociologiskt mer anknyter till Baudelot & Establet än t ill Bourdieu & Passeron. 
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hur segregationen, via föräldrarnas position i arbetslivet, ekonomi, boendeformer, 
kamratrelationer etc, följer med in i skolan och förstärks genom olika yttre 
organisatoriska och inre pedagogiska grupperingar av eleverna. Den strukturella 
särbehandlingen innebär att olika grupper/grupperingar behandlas på olika sätt, 
läser olika kurser, tillämpar olika undervisningsformer etc, vilket bidrar till att 
befästa och fördjupa de sociala skillnaderna i samhället. Den politiska ambitionen 
att avskaffa parallellskolesystemet och införa en "grundskola för alla" har därför 
inte resulterat i ett undanröjande av differentieringsproblemen. Parallellskolans 
handfasta urval har bara ersatts av en mjukare och mer otydlig differentiering. I 
praktiken ges fortfarande olika utbildning till olika sociala skikt. 

Den kritiska forskningsinriktning som exemplen ovan representerar är av en 
annan karaktär än tidigare pedagogisk forskning kring relationen skola-arbetsliv. 
Det är vare sig individens anlag och intressen eller skolan som en framstegsskola 
som utgör utgångspunkterna, utan ett klassamhälle med en skola vars uppgift är 
att reproducera och legitimera den bestående ordningen. Den helhetsbild och den 
teoretiska förståelse som eftersträvas leder till något som närmast kan liknas vid 
ett vetenskapligt paradigmskifte. 

De pedagogiska implikationer som kan dras av ovanstående undersökningar är 
kanske inte lika lätta att fastställa som de som redovisats från tidigare epoker. 
Frånsett detta så behöver nämnda forskning, sin kritiska syn på skolan och 
samhället till trots, inte vara mindre legitimerande än traditionell skolforskning. 
Vilka slutsatser som dras av det ena eller andra forskningsarbetet och om/hur de 
används, är faktorer som vanligen ligger utanför forskarsamhällets kontroll. 
Parentetiskt kan noteras att även dessa kritiska studier initierades och finansierades 
av SÖ. 

För att återknyta till inledningen av detta kapitel så hoppas och tror vi att vi 
med denna genomgång har ökat vår egen förståelse av såväl den praktik som vi 
studerar, som gränserna för den kunskap vi kan erhålla. Vår inskolning i ett 
bestämt paradigm under en bestämd tidsperiod har givit oss ett bestämt sätt att 
tänka kring relationen skola-arbetsliv. Även om vi genom vår historiska analys 
har fått förståelse för andra sätt att betrakta denna relation, så kan vi ändå inte 
frigöra oss från de tankestrukturer vi själva är fångna i. I det följande ska vi 
presentera vår vetenskapsuppfattning och vårt kunskapsintresse, så som vi själva 
uppfattar dessa. 

Vetenskapsuppfattning och kunskapsintresse 

När vi som forskarstuderande påbörjade vår utbildning i början av 80-talet hamnade 
vi i efterdyningarna av det 70-talstänkande som de båda undersökningarna ovan ger 
uttryck för. Det empiriska arbete vi involverades i, den litteratur vi läste och de 
vetenskapliga diskussioner vi deltog i, var präglade av detta paradigm. I den veten
skapliga diskurs som vi tillägnat oss fördes även en polemik mot positivismen, 

38 



vilken i stor utsträckning, i sent 70-tal, uttrycktes som en motsättning mellan 
kvalitativa och kvantitativa metoder.16 

De frågor som flitigt debatterats under 80-talet har handlat om den determinis
tiska slagsidan i de flesta strukturella ansatser, och sammanhängande därmed, 
frågan om hur förändringar är möjliga. Skolans autonomi, den starka betoningen 
på formerna för undervisningen och subjektens roll i processen är också frågor som 
rönt stor uppmärksamhet. Vi kan konstatera att vi har påverkats av denna debatt, 
även om det inte är fråga om några tankerevolutioner. Vi har hela tiden rört oss 
inom en reproduktionsteoretisk position, men efterhand alltmer sökt oss mot 
teorier som försöker förena struktur- och subjektskategorierna 

Den socialisationsprocess som för oss har resulterat i en viss vetenskapssyn och 
ett visst kunskapsintresse gestaltas på olika sätt i vårt forskningsarbete. De 
antaganden om människa, samhälle, kunskap etc som indirekt görs i ASU-
projektet, liksom val av begrepp och teorier, går på olika sätt att relatera till 
vetenskapsteoretiska ståndpunkter och traditioner. Inga idétraditioner är emellertid 
homogena. Beroende på vilka frågor som hamnar i fokus utmanas filosofierna/-
teorierna på skilda sätt, och tillsynes oförenliga ståndpunkter har ibland förenats. 
Detta leder till att många traditioner intar oklara ståndpunkter i väsentliga frågor -
något som blivit alltmer tydligt under 80-talet.17 

Den paradigmatiska syn på vetenskaplig produktion som tidigare redovisats, 
visar att positivismen har dominerat fackvetenskapen pedagogik ända fram till 
slutet av 60-talet, medan influenser från kontinentala idéströmningar som struk-
turalism, marxism och hermeneutik gör sig gällande under 70- och 80-talen. I den 
kamp som utspelats/utspelar sig mellan dessa traditioner har positionerna på senare 
tid förflyttats något i positivistisk riktning.18 Detta har dock inte återspeglats i 
vårt forskningsarbete. Vi är förhållandevis fast förankrade i de kontinentala idé
strömningarna. Vi eftersträvar således, i likhet med centrala tankegångar inom 
strukturalism, hermeneutik och marxism, en teoretisk helhetsförståelse av de 
objekt vi studerar. Betydelsen av objektiva/samhälleliga strukturer som för
klaringsgrund för mänskligt beteende är en ståndpunkt som vi delar med Struk
turalismen. Tanken om ett samhälle bestående av olika sociala klasser med mot
stridiga intressen delar vi med marxismen, liksom tanken om ideologins objektiva 

^Så här i efterhand kan det tyckas något orättmätigt att det var me toderna i sig, och 
inte de grundläggande ontologiska antaganden som de olika vetenskapstraditionerna 
byggde på, som utgjorde grunden för kritiken. Vi menar att man måste göra en 
åtskillnad mellan positivistisk filosofi och positivistisk metodologi. Kritiken borde 
ha riktats mo t filosofin och inte mot den kvantitativa metoden som sådan. Amman & 
Jönssons avhandling är ett bra exe mpel på hur en kvantitativ met od på ett fruktbart sätt 
kan förenas med ett kritiskt kunskapsintresse. Bourdieu & Passeron, 1970 är ett annat. 
17Exempel på traditioner med oklara ståndpunkter som växt fram under 80-talet är 
analytisk (positivistisk) marxism, feminism och poststrukturalism (Johansson & 
Liedman, 1987). 
^Johansson & Liedman (1987) visar hur antipositivismen, som var ett resultat av en 
samlad marxistisk, strukturalistisk o ch hermeneutisk kritik, idag anses ha bringat den 
filosofiska positivismen på fall. Positivismens metodarsenal lever och frodas dock på 
fackvetenskaplig nivå, även bland de som säger sig vara antipositivister. J & L illu
strerar detta påstående med den på frammarsch varande analytiska marxismen, med 
Cohen, Elster och Roemar som främsta företrädare. 
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funktion. Vi instämmer med hermeneutikerna så tillvida att vi anser att samhället 
inte kan förklaras i naturvetenskaplig bemärkelse (orsak-verkan), utan att det måste 
tolkas och förstås. Likaså delar vi hermeneutikens ståndpunkt beträffande tolk
ningens villkor och förförståelsens eller aspektseendets betydelse. 

Vårt intresse för samhälleliga strukturer och objektiva betingelser innebär dock 
inte att vi bortser från subjektiva aspekter av verkligheten. Vi vänder oss emot den 
rationella strukturalistiska tanken om människan som ett viljelöst offer för struk
turerna. Vi menar visserligen att materiella villkor ytterst sätter gränser både för 
människans föreställningar och för hennes handlingar, men det är inte riktigt det
samma som den traditionella marxistiska ståndpunkten att människans vara 
bestämmer hennes medvetande. Vi ansluter oss till teoribildningar som ser en 
syntes mellan struktur och subjekt. Denna syntes kan uttryckas som en dialektisk 
interaktion mellan objektiva strukturer och subjektivt medvetande. De objektiva 
strukturerna (praktikens villkor) genererar subjektiva strukturer (tankestrukturer, 
förhållningssätt, handlingsmönster etc) vilka i sin tur blir en del av de objektiva 
strukturerna. Vi menar att man i en viss bemärkelse kan säga att människan skapar 
sina egna strukturer, men strukturerna är överindividuella i det att de verkar på ett 
omedvetet plan och att de ytterst är materiellt bestämda.19 

Det vetenskapsteoretiska kunskapsintresse som vi ovan givit uttryck för kan 
sägas vara realistiskt i betydelsen att vi söker en objektiv kunskap. Vårt mål är 
dock inte att söka "sanningen" i enlighet med positivismens och strukturalismens 
rationalitet. Däremot söker vi nå kunskap som är objektiv i bemärkelsen att den 
bättre eller sämre motsvarar sitt kunskapsobjekt.20 Den kunskapssociologiska 
relativism som hermeneutiken och vissa marxister företräder anser vi vara proble
matisk, åtminstone om den ska gälla all kunskap. Däremot kan det givetvis vara 
så att en viss position för ett visst syfte kan innebära en kunskapsprivilegierad 
position.21 

Slutligen konstaterar vi att de "nya" 80-tals -ismerna, som feminism, post
modernism, poststrukturalism och analytisk marxism, inte har påverkat vårt 
tänkande på något medvetet sätt - ännu så länge, kanske det är bäst att tillägga, 
mot bakgrund av vår syn på kunskapens sociala bestämningar. 

Vår ståndpunkt i denna fråga bygger huvudsakligen på Bourdieus resonemang i 
"Outline of a Theory of Praxis" (1977). Jfr äv en Giddens, 1979; 1982 och 1984. Vi 
kommer att ut veckla dessa tankegångar närmare i vår teoretiska referensram. 
20Jfr Keat & Urry, 1980 samt Johansson, 1986 och 1988. 
21 Till de som hävdar ståndpunkten att vissa grupper intar en kunskapspriviligerad 
position hör de marxister som menar att det endast är arbetarklassen som, utifrån s in 
förtryckta position, har m öjligheten att s e "sanningen" om hur s amhället är beska ffat. 
Dit hör också de nya radikalfeministerna, som menar att kvin nan utifrån sin förtryckta 
situation och med sina "kvinnliga" tankestrukturer bättre skulle förstå verkligheten 
(eftersom mannens världsbild är förvrängd av samhälleliga maktstrukturer). 
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Teoriinriktad utvärdering 

Den skolning in i ett visst forskningsparadigm som vi ovan beskrivit, inrymmer 
en samtidig skolning in i ett visst utvärderingstänkande. Den utvärderingsansats 
som vi företräder brukar vanligtvis benämnas teoriinriktad utvärdering.22 Teori-
inriktad utvärdering formulerades i slutet av 70-talet som ett alternativ till tradi
tionella utvärderingsansatser, vilka kritiserades för att underförstått bygga på 
fenomenolistiska, rationalistiska och policyoptimistiska antaganden.23 Jämfört 
med tidigare utvärderingsansatser kan den kritiska ansats som teoriinriktad utvär
dering utgör sägas erbjuda något kvalitativt nytt. När ansatsen som här likställs 
med en form av pedagogisk forskning, står begreppet teoriinriktad utvärdering 
närmast för en slags ideologisk, teoretisk och metodisk positionsbestämning.24 

Centralt för teoriinriktad utvärdering är att varje pedagogisk utvärdering bör ta 
sin utgångspunkt i teorier och/eller vetenskapligt underbyggda antaganden och 
kunskaper om de fenomen som studeras. Det innebär att utvärderingsarbetet bedrivs 
inom en explicitgjord teoretisk referensram. Referensramen omfattar såväl ideolo
giska uppfattningar och antaganden, som utvärderarens egen teoretiska (förför
ståelse av undersökningsobjektet ifråga.25 

Varje teori om utbildning och undervisning bygger explicit eller implicit på 
ideologiska antaganden om utbildningens samhälleliga förankring. Ideologiskt är 
den teoriinriktade utvärderingen förankrad i en reproduktionsteoretisk position. 
Skolan tillskrivs funktionen att i ett givet samhälle bidra till att överföra det sam
hällets kultur och det samhällets sociala ordning. Inflytandet över utbildning ses 
som ojämnt fördelat. Medan vissa dominerar är det andra som domineras. Reella 
motsättningar finns mellan intressegrupper, exempelvis mellan olika sociala 
klasser och mellan de båda könen. Sammanhängande med detta är också att 
utbildning anses ha olika betydelse för olika grupper i samhället. Med skilda 

22Jfr Franke-Wikberg & Lundgren, 1 980; 1981 samt Franke-Wikberg, 1984. 
23Jfr kritiken av traditionella utvärderingsansatser i Lindensjö & Lundgren, 1983, samt 
Franke-Wikbergs utveckling av denna kritik (Franke-Wikberg, 1983). 
24Mycket av d en debatt som förts omkring utvärdering inom det pedagogiska fältet har 
gällt just gränsdragningen mellan utvärdering oc h forskning. Kallos (1981) hävdar att 
huruvida utvärdering skall betraktas som forskning eller inte har att göra med 
forskarens möjligheter att själv formulera grundläggande frågor och problem. Han 
menar att utvärdering oftast har varit detsamma som tillämpad forskning på upp
dragsgivarnas villkor - ett förhållande som Kallos återför till forskarnas beroende av 
att erhålla anslag. Vi delar Kallos uppfattning i denna fråga, men menar samtidigt att 
uppdragsgivarna i realiteten har m ycket små möjligheter att faktiskt styra en utvär
derings/forskningsprocess sedan resurserna väl är fördelade. 
25Användningen av begreppet "teori" har föranlett kritik i det pedagogiska fältet, bl a 
av Lander (1987). Av Landers synpunkter framgår att han förknippar teoriinriktad 
utvärdering med det traditionella teoribegreppet. Han vänder sig mot att ett så 
anspråksfullt begrepp reserverats för en utvärderingsansats. Vi menar emellertid att 
forskningsbaserad utvärdering bör vara en anspråksfull sysselsättning som kan lik
ställas med pedagogisk forskning. Vi anser därför att teoribegreppet, i brist på något 
bättre, är relevant i sammanhanget. Implicit i Landers kritik ligger en skarp 
distinktion mellan utvärdering o ch forskning, som två helt skilda aktiviteter. 
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materiella livsvillkor följer olika föreställningsvärldar, vilket medför skilda för
hållningssätt gentemot skola och utbildning. Dessa antaganden är exempel på 
komponenter i det teoretiska/ideologiska helhetsperspektiv som olika utvär
deringsobjekt, enligt företrädare för teoriinriktad utvärdering, måste betraktas i.26 

Utgångspunkten i bestämda teoribildningar innebär dock inte att utvärderingens 
syfte är att verifiera eller falsifiera teorierna. Den teoretiska referensramen bör 
betraktas just som ett ramverk, en grundstomme som successivt kan förändras och 
utvecklas under arbetets gång. Detta har ibland uttryckts som att ansatsen är teori-
genererande. Strävan är att under hela forskningsarbetet utveckla den teoretiska 
förståelsen i nära relation till empirin. Teori och empiri ses som symbiotiskt för
bundna i det att teoretiska begrepp och kategorier kan genereras ur data, och data 
kan bearbetas och tolkas med hjälp av de begrepp och kategorier som utvecklats.27 

Den tankemodell som teoriinriktad utvärdering bygger på, utgår från kom
ponenterna förutsättningar, process och resultat. Vid en betraktelse av dessa kom
ponenter kan utvärderingsansatsens historiska rötter i ramfaktorteorin spåras. 
Ramfaktorernas betydelse för den pedagogiska processens gestaltning uppmärk
sammades först av Dahllöf (1967). Ramfaktorteorin utvecklades senare av 
Lundgren (1972; 1973; 1977). I den historieskrivning över ramfaktorteorin som 
Lundgren själv gör (1984), beskrivs utvecklingen i termer av ett allt vidare ram
faktorbegrepp, samt en närmare koppling till en övergripande samhällsteori. Denna 
utveckling kan också spåras vad gäller teoriinriktad utvärdering. 

Förutsättningarnas betydelse för processen, samt processens betydelse för resul
taten, blir i utvärderingssammanhanget till normativa påpekanden om vikten av att 
dessa faktorer på olika sätt ingår och relateras till varandra i utvärderingen. Genom 
att återföra utvärderingens resultat till processens objektiva betingelser och till dess 
faktiska gestaltning, menar man sig kunna nå förståelse och förklaringar till ett 
visst utfall. Ansatsens kritiska kunskapsintresse att avslöja "vad som sker i det 
som synes ske" är ett uttryck för tankar om att skilja ett idealt skeende från ett 
faktiskt. Det är detta faktiska skeende som ska förstås och förklaras och detta kan 
endast ske när resultaten betraktas i ljuset av undervisningsprocessens objektiva 
förutsättningar och faktiska gestaltning. 

Även om teoriinriktad utvärdering i viss bemärkelse kan betraktas som metod
neutral, så medför det kritiska kunskapsintresset och den teorigenererande ansatsen 
vissa metodiska implikationer. Oavsett vilka metoder som kan komma till 
användning, så gäller att de måste stå i samklang med forskningsproblemet och 
den teoretiska referensramen. Ambitionen att inte bara beskriva, utan även att 
förstå och förklara en verklighet, leder till att kvalitativa metoder vanligen ses som 
mer användbara. 

26Franke-Wikberg, 1983. 
27Franke-Wikberg & Lundgren (1980) refererar här till Glaser & Strauss' (1979) 
klassiska arbete "The Discovery of Grounded Theories: Strategies for Qualitative 
Research 
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Kapitel 3 

Forskningsfältet och vårt 
problemområde 

Ambitionen med detta kapitel är att ge en överblick över det forskningsområde 
inom vilket vi arbetar, samt att relatera och inplacera vår egen studie i detta fält. 
Eftersom vi inte ser kunskapens växt som en kontinuerlig och harmonisk process, 
"där resultat läggs till resultat som byggsten till byggsten", så finner vi heller 
ingen anledning att göra en traditionell litteraturgenomgång. Skola-arbetsliv är 
dessutom ett område som i vid bemärkelse skulle kunna inrymma merparten av all 
pedagogisk (och en hel del sociologisk) forskning. För att i görligaste mån göra 
litteraturgenomgången hanterlig har vi därför valt en strategi, där vi utgår från de 
övergripande problem som vi menar hänger samman med vårt studieobjekt. Där
efter görs successivt preciseringar och avgränsningar, vilka i slutändan leder till ett 
begränsat antal studier av mer direkt relevans för vårt empiriska arbete. (Vi har valt 
att förlägga mer övergripande teoretiska resonemang till en särskild del i avhand
lingen). 

En bestämning av det internationella forskningsfältet 

I den forskning som utgår från traditionella utbildningsekonomiska och/eller funk
tionalistiska teoribildningar avgränsas området skola-arbetsliv vanligen till att 
omfatta studier av hur utbildningssystemet på bästa sätt kan anpassas till ett för
änderligt arbetsliv. Studierna syftar ofta till att ta fram underlag för planering och 
dimensionering av utbildningssystemet. Vårt övergripande kunskapsintresse är 
emellertid inte normativt, utan kritiskt/utbildningssociologiskt, vilket innebär att 
de flesta av dessa studier faller utanför vårt intresseområde. 

Ett utbildningssociologiskt perspektiv 
Det finns ett flertal översiktsverk över modern utbildningssociologisk forskning, 
varav Karabel & Halsey (eds): "Power and Ideology in Education" (1977, a) tillhör 
de mest refererade. Boken är en antologi som spänner över ett vitt problemfält, och 
där företrädarna för olika traditioner får komma till tals i originaltexter. På svenska 
har detta standardverk en motsvarighet i Gessers "Utbildning, jämlikhet, arbets-
delning" (1985). Gesser beskriver hur kopplingen mellan utbildning och arbetsliv 
gestaltas i olika teoribildningar, och gör därvid en analys av de olika teoriernas 
ideologiska utgångspunkter. Whitty (1985) ger i sin bok "Sociology and School 
Knowledge" en översiktlig beskrivning av hur den nya brittiska utbildnings
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sociologin vuxit fram och utvecklats, från Bernsteins och Youngs tidiga arbeten i 
slutet av 60-talet, via det neomarxistiska sjuttiotalet, fram till 80-talets mer 
elaborerade och, i vissa stycken, eklektiska teoribildningar. Gemensamt för dessa 
översikter är att de alla beskriver framväxten av olika utbildningssociologiska 
traditioner, de historiska och filosofiska rötterna till olika teoribildningar, samt att 
de ger exempel på moderna företrädare och empirisk forskning inom detta område. 

I relation till vårt kunskapsobjekt är teorier och empirisk forskning som berör 
kvalifikation, socialisation och social reproduktion av särskilt intresse. Den väst
tyska kvalifikationsforskningen, med namn som Horst Kern, Michael Shumann 
och Frigga Haug, har i Sverige introducerats av bl a Broady (1978; 1983) 
Helgeson et al (1979) och Helgeson (1984; 1986). Även en stor del av forskningen 
inom området "socialisation och produktion" har sina rötter i Västtyskland, och 
närmare bestämt i marxism och kritisk teori. Jürgen Habermas, Oscar Negt, Peter 
Brückner och Alfred Krovoza är några av förgrundsgestalterna. Kapitallogiken, en 
ortodox marxistisk skolbildning inom den västtyska socialisations- och kvali
fikationsforskningen, har sina främsta företrädare i Elmar Altvater och Freerk 
Huiskens.1 Centralt i det västtyska paradigmet är det fundamentala samband som 
postuleras mellan samhällets ekonomiska/politiska system och olika institutioner 
i samhället - exempelvis familj och skola - liksom kritiken av det kapitalistiska 
produktionssättet: "roten till allt ont". 

Detta kan också sägas vara ett centralt tema i den amerikanska nymarxistiska 
forskningen av 70-talssnitt. Inom kvalifikationsforskningen utgör Bravermans 
klassiska arbete "Labor and Monopoly Capital" (1974) något av en milstolpe. 
Detsamma gäller Bowles & Gintis "Schooling in Capitalist America" (1976) 
liksom Carnoy & Levin (eds): "The Limits of Educational Reform" (1976). Andra 
centralgestalter inom det radikala fältet är Michael Apple, Henry Giroux, Philip 
Wexler och Jean Anyon, vilka alla på olika sätt bidragit till den marxistiskt 
influerade utbildningsforskningen i USA. Även om neomarxismen i angloameri
kansk tappning med fog kan beskrivas som disparat, kan man urskilja vissa 
gemensamma drag - och skiljelinjer - i relation till den kontinentala marxismen. 
Kritiker har exempelvis pekat på "det funktionalistiska arvet" från den traditionella 
utbildningsekonomin och att dialektiken många gånger går förlorad i analyserna.2 

*Den kapitallogiska skolan introducerades i Sverige av bl a Lundberg e t al (1976), 
Broady (1978) och Berner et al (1979). Kapitallogiken hade då sedan tidigare ett 
flertal företrädare i Danmark, jfr t ex Nielsen (1976) och Mathiesen (1976; 1977; 
1978). 
^Bowles & Gintis (1976) sk "korrespondensteori" - som i likhet med kapitallogiken 
postulerade ett starkt (och "avsiktligt") samband mellan det kapitalistiska produk
tionssättet och utbildningssystemets organisation, sociala relationer etc - utsattes 
under senare delen av 70-talet för stark kritik, bl a av Giroux (1980) och Högan 
(1981). Högan karaktäriserade exempelvis deras arbete so m "... an ahistorical treat
ment of the functions of education, an economistic conception of the social structure, 
an inadequate theory of reproduction and contradiction and a seriously inaccurate 
account of educational politics" (Hogan, 1981, s 41). Broady (1982) har gjort en 
liknande analys av Carnoy & Levin, överhuvud brukar mycket av den tidiga 
amerikanska neo-marxismen beskrivas med epiteten funktionalism, determinism och 
reduktionism (Whitty, 1985). Tilläggas bör kanske att så väl Bowles & Gintis som 
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Den franska utbildningssociologin, så som den introducerades i Sverige under 
70-talet, dominerades av Bourdieus & Passerons klassiska verk "Les héritiers" 
(1964) och "La reproduction" (1970). Bourdieus sociologi i sin helhet, med rötter i 
kontinental filosofi, strukturalism och socialantropologi, kom så småningom att 
få allt större betydelse i det pedagogiska fältet. Särskilt intresse rönte "Esquisse 
d'une théorie de la pratique" (1972) och "La Distinction" (1979).3 Samtidigt med 
Bourdieu lanserades också Baudelot & Establet som ett mer radikalt/marxistiskt 
alternativ. Deras bok "L'ecole capitaliste en France" väckte stor uppståndelse när 
den utkom i Frankrike 19714, men så mycket mer blev det inte - förutom ett dis
kussionsmaterial ("une dossier") med titeln "L'ecole pr imaire divise" (1975), som 
behandlade den sociala differentieringen inom den sammanhållna primärskolan i 
Frankrike. Med i "den franska vågen" följde även Levi Strauss' socialantropolo
giska strukturalism, Althussers och Poulantzas teorier om skolan som ideologisk 
statsapparat, Foucaults analyser av den ideologiska diskursens sociala organisation, 
samt ett nymornat intresse för Dürkheims sociologi.5 

Gemensamt för den franska traditionen är att man bedriver vad Therborn kallar 
"intellektuell sociologi" i nära anslutning till sociologins klassiker: Durkheim, 
Weber och Marx. Vetenskapsteoretiskt profilerar sig den franska forskningen också 
i det att man förespråkar en kunskapsteoretisk realism som avviker från såväl 
positivistisk rationalism, som från olika former av humanistisk idealism och 
hermeneutiskt "verstehen"-tänkande. Det innebär bl a att man söker en teoretisk 
förståelse av de strukturer och mekanismer som ligger bakom och som genererar de 
fenomen som observeras.6 

Den franska utbildningsforskningen har sedan tidigt 70-tal även kommit att 
influera den brittiska utbildningssociologin, där förgrundsgestalten framför andra är 
Basil Bernstein. Bernsteins tidiga verk, exempelvis "Class, Codes and Control" 
Vol 1 (1971) präglades av hans språksociologiska intresse, men i uppsatsen "Class 

Carnoy & Levin har bemött kritiken och delvis reviderat sina ståndpunkter på senare 
tid (Jfr Bowles & Gintis, 1981; Carnoy & Levin, 1985). 
^Dessa verk introducerades i Sverige som regel via engelska översättningar. Så 
småningom kom även introduktioner o ch översättningar av originaltexter direkt till 
svenska (och danska), se t e x Callewaert & Nilsson (1974), Lundberg e t al (1976), 
Berner et al (1977), Bjerg & Callewaert (1982), Broady (1983 a; 19 85) och Broady & 
Palme (1982; 1986). I Berner et al (1979) introduceras också några av Bourdieus 
lärjungar (Chamboredon, Prévôt och Grignon), liksom i Broady (1985); (de Saint 
Martin, B oltanski och Muel-Dreyfus). 
4Valda delar finns i svensk översättning i Berner et al (red): "Skola, ideologi och 
samhälle" (1977). 
5På senare tid har et t stort intresse riktats mot fransk sociologi och fransk filosofi 
överhuvud. Inom språkvetenskapen har exempelvis Ricoeur och Barthes upp
märksammats, inom sociologin har förutom Bourdieu även Giddens hamnat i folais, 
och inom konst och litteraturvetenskap har postmodernismens och poststruktura-
lismens företrädare, exempelvis Lyotard och Derrida, blivit något av kultgestalter. 
Dessa strömningar har dock ännu inte på allvar trängt in i det pedagogiska fältet, 
åtminstone inte i Sverige. För en introduktion till poststrukturalistiska analyser av 
utbildning, se Sarup, M. 1983: "Marxism, Structuralism, Education" eller 
Callewaert, S. 1987: "Om Foucault og postmodernisme-diskussionen". 
6Jfr efterskriften i Berner et al, 1977, s 152. 
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and Pedagogics: Visible and Invisible" (1975)7 presenterar Bernstein för första 
gången ett utkast till en teori om social och kulturell reproduktion - ett tema som 
sedan återkommit och blivit centralt i hans fortsatta produktion. I "Class, Codes 
and Control" Vol 3 (1977) förenar Bernstein språksociologin med de reproduk
tionsteoretiska tankegångarna och i "Codes, Modalities and the Process of Cultural 
Reproduction: A Model" (1980) formulerar han så sin (mycket abstrakta) repro
duktionsteori.8 

Inom den livaktiga brittiska utbildningssociologin finns naturligtvis också mer 
radikala/marxistiska forskare, av vilka Rachel Sharp och Anthony Green kanske 
särskilt bör nämnas. Till de som mer direkt sysslat med skola-arbetslivsproblem 
utifrån ett marxistiskt perspektiv hör även Paul Willis och den sk Birmingham
skolan.9 Willis har i sitt klassiska verk "Learning t o Labour" (1977), till skillnad 
från exempelvis Bourdieu och Bernstein, beskrivit den sociala och kulturella 
reproduktionen utifrån ett subjektivt perspektiv. 

Till det mesta av det som ovan mycket rapsodiskt och ofullständigt har behand
lats återkommer vi i den teoretiska dialogen i del II av avhandlingen. Syftet med 
ovanstående presentation är främst att föra in läsaren i det paradigm inom vilket vi 
fortsättningsvis ska avgränsa oss och arbeta oss fram till relevanta exempel på 
tidigare forskning. 

Curriculumfältet och läroplansteoretisk forskning 
Inom den moderna utbildningssociologin brukar curriculumforskning betraktas 
som en deldisciplin. Begreppet curriculum ska då förstås i sin vida anglosaxiska 
innebörd, och inte som det svenska ordet "läroplan", vilket enbart betecknar de(t) 
konkreta, politiskt fastlagda, styrdokument som reglerar skolans verksamhet. 
Curriculumfältet omfattar hela den problematik som sammanhänger med norma
tiva frågor om vad skolan ska undervisa om och hur kunskap skall förmedlas, men 
också en kritisk forskningsinriktning som söker förklaringar till varför utbildning 
och undervisning i ett samhälle gestaltar sig på ett visst sätt.10 

Forskning med explicit inriktning på curriculumfrågor har förekommit sedan 
tidigt 20-tal, men uppstår egentligen inte i större skala förrän vid slutet av 1950-

^ In g år även i första upplagan av "Class, Codes and Control. Vol 3. Towards a Theory 
of Transmission" (Bernstein, 1975), s 116 - 140, samt i en reviderad och utökad 
version i Bernstein, 1977, s 116-157. 
^Bernstein har i Sverige introducerats av bl a Lundgren (1972; 1977) och Kallos 
(1978). Tillsammans med Bernstein har Lundgren (1983) givit ut "Makt, kontroll 
och pedagogikdär Bernsteins centrala texter finns översatta till svenska. 
9Andra medlemmar i Birminghamskolan är t ex McLennan, Molina och Peters vid 
Centre for Contemporary Cultural Studies, University of Birmingham. 
10Detta gäller även den svenska läroplansteoretiska forskningen. Vi syftar då främst 
på den forskning som under U lf P Lundgrens ledning bedrivs vid (eller emanerat från) 
högskolan för lärarutbildning i Stockholm - och som explicit utger sig för att sy ssla 
med läroplansteori - men också på Marton-gruppen (INOM-gruppen) och Umeå
gruppen (under Sigbrit Franke-Wikbergs ledni ng), vilka sysslar med delproblem eller 
näraliggande frågor. 
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talet.11 Det är under det expansiva 60-talet som curriculumforskningen på allvar 
börjar skjuta fart. Den tidiga curriculumforskningen dominerades helt av normativa 
frågor och problem, vilket hade sin grund i att forskningen dikterades av de kon
kreta frågor som utbildningsplanerarna hade att hantera. Den normativa inrikt
ningen karaktäriserades av ett funktionalistiskt och rationellt tänkande, där det 
centrala var effektivitet och praktisk/politisk användbarhet.12 

Under slutet av 60-talet började emellertid en kritiskt orienterad, icke normativ, 
läroplansteoretisk forskningsinriktning att växa fram. Detta skedde främst inom 
ramen för den nya utbildningssociologin i England. Som en konkret manifestation 
av denna nya inriktning brukar ibland nämnas Michael Young's (ed) klassiska 
antologi "Knowledge and Control" (1971)13, med den talande undertiteln "New 
Directions for the Sociology of Education" . Den inledande delen av antologin, som 
innehåller bidrag från Young, Bernstein och Esland, behandlar "curricula som 
socialt organiserad kunskap". I den andra delen, med bidrag av Blum, Keddie och 
Bourdieu, försöker författarna att ge "sociala definitioner av kunskap", medan den 
tredje delen fokuserar hur kunskap och tänkande kan komma till uttryck i olika 
"kognitiva stilar". Den "röda tråden" genom hela framställningen är att innehållet i 
curriculum (vad som förmedlas i skolans undervisning) bara utgör en mycket liten 
del av vad som skulle kunna förmedlas. Det urval som med nödvändighet måste 
göras sker dock varken medvetet eller slumpmässigt. Det bestäms av dominerande 
ideologi och sociohistoriska förhållanden i samhället. På fältet uppfattas dock inte 
detta. Där ses innehållet i skolans undervisning som "naturligt" och på förhand 
givet.14 

Även om mycket av innehållet i Youngs antologi handlar om "klassifikationen 
och inramningen av skolans kunskaper" (Bernstein, 1971 a) och "möjligheten att 
skapa nya kunskapsstrukturer" (Esland, 1971), så kom 70-talsdebatten mer att röra 
formerna för undervisning (hur?), än om undervisningens innehåll (vad?). Det 
centrala blev frågan om hur kunskap på bästa sätt bör förmedlas, och kopplat till 
det, frågan om vad kunskap egentligen är. I debatten började man tala om män
niskosyn, kunskapssyn och syn på inlärning. Som ett exempel bland många 
möjliga på hur denna debatt också trängde in i forskningsfältet kan nämnas Maxine 

^Taylor, 1979, s ix (förordet, vår anm). 
^Som exempel på tidiga företrädare för denna tradition inom curriculumfältet kan 
nämnas Bobbit, Charters, Tyler, Herrick & Tyler, Taba och Bloom. Gemensamt för 
dessa var att de alla strävade mot att ge nom "objektiva", systematiska studier göra 
normativa utsagor, vilka i sin tur skulle kunna utgöra beslutsunderlag i olika 
läroplansfrågor. Denna tradition utvecklades och "teoretiserades" senare av bl a 
Goodland & Richter, Peters, Wheeler, Johnson, Topham, Hirst & Peters och Hirst. 
13Jfr t ex Sarup, 1978, s 5 and s 13; Raynolds & Sullivan, 1980, s 173; Whitty, 
1985, s 7. 

Sverige utvecklades en "läroplansteori" som tog fasta på undervisningens yttre 
ramar och förutsättningar som villkor för undervisningens gestaltning (Dahllöf, 
1967; 1971). Denna så kallade "ramfaktorteori" utvecklades senare av Lundgren, 
1972; 1973; 1977 och 1979. Under senare år har ramfaktor teorin kommit att inne
fatta även "innehållsliga" ramar, dvs inre ramfaktorer so m (omedvetet och "natur
ligt") styr undervisningens innehåll (den pedagogiska diskursen). Dessa tankegångar 
uppvisar stora likheter med Bourdieus analys i "Vad det vill säga att tala" (1984). 
Ramfaktorteorins historia finns beskriven i Lundgren, 1984. 
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Greene's plaidoyer för en Freire-inspirerad kunskapssyn, vilken bl a finns refererad 
i Sarup (1978). 

Efterhand anklagades emellertid den curriculumforskning som sprungit ur 
"Knowledge and Control" för att vara alltför interaktionistisk, antropologisk och 
fenomenologiskt orienterad. Vad som efterfrågades var en marxistiskt influerad 
läroplansteori15, där klasskampen sattes i förgrunden. Relationen mellan utbild
ning och produktion, liksom frågan om undervisning som ideologiöverföring och 
social kontroll, sattes i fokus. Läroplansteoretiska resonemang tog ofta sin ut
gångspunkt i analyser av skolans objektiva funktioner i ett kapitalistiskt samhälle: 
förvaring, sortering, kvalifikation och social kontroll. Skolans funktion i 
socialisationen av arbetarklassen till det alienerade arbetet, och den därmed 
sammanhängande disciplineringen, kom därigenom att bli element också i den 
läroplansteoretiska forskningen. 

Teoretiska analyser av skolans funktion att disciplinera arbetarklassen, och 
anpassa den till ett kapitalistiskt produktionssätt, gjorde att man började tala om 
"den dolda läroplanen" ("the hidden curriculum"). Om begreppets ursprung råder 
delade meningar. Även om begreppet lanserades under 70-talet16 kan dess ursprung 
härledas till socialpsykologiska studier av dolda strukturer inom vad som brukar 
kallas "totala institutioner" (mentalsjukhus etc).17 Men även inom skolans område 
finns exempel på tidiga studier som anknyter till problematiken bakom "the hidden 
curriculum", dvs att man betraktar vad eleverna egentligen lär sig som något 
annorlunda än vad man undervisar om.18 Detta är också generella tankegångar 
inom kapitallogik och modern utbildningssociologi, även om förtecknen där är 
annorlunda och man därför vanligtvis inte använder begreppet "dold läroplan".1^ 

Mot slutet av 70-talet uppstod en viss kritik mot studier som ensidigt fokuserar 
"den dolda läroplanen". Kritikerna menade att dessa studier i alltför stor utsträck
ning tar fasta på de sociala relationerna, och att de betraktar formerna för under
visningen som dominerande över kunskapsinnehållet. Kritiken av de reproduk
tionsteoretiska systemanalyserna formulerades mot bakgrund av att skeendet i 
skolan inte på något tillfredsställande sätt kunde förklaras utifrån det ekonomiska 

15En av de tidigaste förespråkarna för en orientering mot marxistisk teoribildning 
inom curriculumfältet var Whitty, 1974. Jfr äv en historieskrivningen i Sarup, 1978 
samt Raynolds & Sullivan, 1980. 
16Tidiga exempel är Snyder (1971) och Apple (1971). För en utveckling av be
greppet, se t ex Stenhouse, 1975, s 40 ff. 
17Jfr Hargreaves (1977) som refererar till tidiga arbeten av Gof fman och Becker. 
18Jfr Henry, 1955; Jackson, 1968 och Dreeben, 1967; 1968. Henrys analys handlade 
om hur skolan fostrar eleverna till att bli fogliga, medan Jackson såg fostran till 
tålamod (fördröjd behovstillfredsställelse) som en av skolans viktigaste (men dolda) 
funktioner. Dreeben anknyter explicit till Parsons' (1 959) teori om skolans funktion 
att anpassa individerna till samhällets normativa mönstervariabler (specifikhet, 
prestation,universalism, jag-orientering och affektiv neutralitet). Samtliga studier 
kan infogas i ett funktionalistiskt paradigm där s kolan ses som en bro mellan tidig 
familjesocialisation och de krav som ett modernt, kapitalistiskt, industrisamhälle 
ställer. 
"jfr t ex Bourdieu's och Bernstein's arbeten (t ex Bourdieu, 1973 och Bernstein, 
1975), där tankegångar om en dold läroplan finns implicit i texterna. Bowles & 
Gintis (1976) ger mer omeddelbara uttryck för ett sådant tänkande. 
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systemets behov, och att det passiva socialisationstänkandet negligerade subjektens 
roll i processen. I början av 80-talet böljade man därför återigen rikta intresset mot 
det faktiska (kunskaps)innehåll som förmedlas i skolan, men detta betraktades) nu 
inte som en passiv reproduktionsprocess utan som en aktiv transformations
process.20 

Den kritiska curriculumforskningen kom alltmer att inrikta sig mot det peda
gogiska transformationsproblemet, som (till skillnad från det sociala) handlar om 
hur en objektiv verklighet på olika sätt transformeras till olika pedagogiska 
diskurser (det sätt på vilket man i skolan "talar om" denna verklighet). Trans
formationsproblemet omfattar hela den kedja av processer, där samhällsutveckling 
och ideologiska strömningar, via bl a läroplaner, lärare och läromedel, avsätter sig 
i konkreta undervisningssituationer. Läroplansanalyser, läromedelsanalyser och 
konkreta klassrumsobservationer blir därigenom viktiga utgångspunkter för den 
läroplansteoretiska forskningen.21 Tidiga analyser av den pedagogiska diskursen 
kom emellertid alltfort att fokusera formmässiga karaktäristika.22 Vad som efter
lystes, och fortfarande efterlyses, är klassrumsobservationer där innehållet i den 
pedagogiska diskursen analyseras i läroplansteoretiska termer. 

Klassrumsforskning 
Inom curriculumfältet intar klassrumsforskningen, dvs direkta observationsstudier 
av pedagogiska processer, en central position. Denna forskningstradition har sina 
rötter i USA, där klassrumsstudier företagits sedan tidigt 1900-tal. De tidiga 
studierna var normativa till sin karaktär och fokuserade nästan uteslutande lärar-
beteende. De utgick från socialpsykologiska och inlärningspsykologiska teorier, 
och syftade till att finna det lärarbeteende och det klassrumsklimat som gav 
optimal inlärning.2^ 

Det är inte förrän under senare delen av 60-talet som observationer av skeendet i 
klassrummet i mer generell bemärkelse (sk processtudier) börjar bli vanliga 24 En 
av de mer uppmärksammade studierna från denna tid är Rosenthals & Jacobsens 
klassiska arbete "Pygmalion in the Classroom" (1968). Det Rosenthal & Jacobsen 
visar på är den sk förväntanseffekten, dvs att lärares förväntningar på eleverna 
påverkar elevernas kunskapsmässiga och intellektuella utveckling. Denna studie 

20Jfr t ex Wexlers (1982) återupplivande av den kritiska kunskapssociologin i 
Apples (1982) antologi om "Cultural and Economic Reproduction in Education". 
21Jfr Delamont (1978): "Sociology and the Classroom" i Barton & Meighan (1978): 
"Sociological Interpretations of Schooling and Classrooms: A Reappraisal" 
22Jfr t ex de analyser av språket och språkanvändningen som gjorts inom forsk
ningsgruppen för läroplansteori och kulturreproduktion (t ex Lundgren, 1972; 1977; 
Gustafsson, 1977 och Pedro, 1981). 
23De mest klassiska exemplen på denna forskningstradition är Lewin, Lippit & 
Whites studier av olika ledartyper/sociala klimat och dess effekter på individuellt 
beteende, liksom Andersons studier av dominerande och integrativt lärarbeteende. Jfr 
även Chicagoskolans klassiska arbeten (Thelen, 1951) och Flanders metodiskt 
nydanande klassrumsstudier (Flanders, 1965; 1970). 
24Se beskrivningar av klassrumsforskningens utveckling i Gustavsson & Lundgren, 
1981; Lundgren, 1981; Gustafsson, 1984 och Lundgren, 1984. 
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var banbrytande i bemärkelsen att den genererade två typer av uppföljande studier: 
dels studier som sökte förklara de socialpsykologiska mekanismerna bakom för
väntanseffekten25, dels utbildningssociologiska studier som, utifrån ett konflikt-
teoretiskt klassperspektiv, kopplade förväntanseffekten till sorterings- och 
differentieringsproblematiken.26 

Parallellt med den socialpsykologiska traditionen utvecklades också en mer 
kognitivt orienterad klassrumsforskning, där tankeprocesser och den verbala 
kommunikationen fokuserades.27 Till de mer namnkunniga inom denna tradition 
hör Arno Bellack och hans forskargrupp vid Colombiauniversitetet. Med ut
gångspunkt i Wittgensteins begrepp "språkspel", och Smith & Meux's klassi-
fikationssystem, utvecklade Bellack och hans medarbetare (1966) ett analyssystem 
för klassrumsobservationer, där undervisning betraktas som ett "spel" som består 
av vissa "drag" och som följer bestämda regler. Denna typ av klassrumsstudier, där 
man söker "spelreglerna" - klassrumsdiskursens underliggande grammatik - har fått 
många efterföljare, inte minst i Norden.28 

När den socialpsykologiska och den kognitiva klassrumsforskningen under 
tidigt 70-tal möter "den nya utbildningssociologin" i England, börjar en ny typ av 
klassrumsstudier att växa fram. Ambitionen med dessa är att koppla övergripande 
samhällsteorier till direkta observationer av skeendet i skolan och i klassrummen. 
Metodiskt frångår man de traditionella strategierna att fastställa undervisnings
skeendet via systematiska skattningar, teckenobservationer eller kategorisystem. 
Det blir vanligare att mer "förutsättningslöst" gå in i undervisningssituationen. 
Inspiration hämtas bl a från antropologi och etnometodologi, även om exemplen 
på renodlat antropologiska studier baserade på deltagande observation är för
hållandevis få.2^ 

En uppmärksammad studie, som anknyter till Bernstein, Young och den nya 
utbildningssociologin, är Nell Keddies:"77ie Social Basis of Classroom 

25Jfr t ex Good & Brophy, 1969; Brophy & Good, 1974; Beez, 1970 och Nash, 
1973. 
26Jfr t ex Rist, 1970; 1973, Sharp & Green, 1975 och Apple & King, 1977. 
27Till den kognitivt orienterade klassrumsforskningen kan även räknas de förhål
landevis få renodlat lingvistiska studier av klassrumsspråket som gjorts. För en 

enomgång av dessa, se Lidén, 1974; 1977. Jfr även Gustavsson, 1984. 
**Jfr de sk DPA- projekten ("Didaktisk processanalys") i Finland och Sverige, där 

man först använde sig av Bellacks kategorisystem. I de uppföljande (eller i vart fall 
nära besläktade) KOMPASS- och MAP- projekten (Dahllöf 1967; 1971; Lundgren 
1972; 1977 och Gustafsson 1977; 1981 a) utvecklades och modifierades Bellacks 
analysmodeller. 
^Jackson (1968) betraktas s om något av en föregångare inom detta område, i det att 
han genom deltagande i den vardagliga undervisningsprocessen försökte fånga 
effekter som inte var förutsedda e ller direkt uppenbara. Jfr även Smith & Geofferey 
(1968) och Stake (1978). Ett mer "kritiskt" e xempel på en antropologisk studie 
baserad på deltagande observation är Willis (1977). En tidig sammanställning av den 
socialantropologiska riktningen inom brittisk utbildningssociologi finns i Stubbs 
& Delamont (eds): "Explorations in Clasroom Observation" (1976). 
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Knowledge" (1970).30 Keddie ifrågasätter den tidigare förhärskande synen inom 
traditionell utbildningssociologi, där skolmisslyckanden förklarats med individ
variabler som social bakgrund, etnisk tillhörighet etc. I sin studie riktar hon i 
stället intresset mot skolan som bärare av en bestämd kultur och en bestämd ideo
logi; och hur denna kultur/ideologi gynnar medelklasseleverna på arbetarklass
barnens bekostnad. Keddies tes är att det referenssystem, det tänkande och det kun
skapsideal som utmärker skolan i stor utsträckning överensstämmer med medel
klasselevernas föreställningsvärld, medan det står i motsatsställning till arbetar
klassbarnens vardagsföreställningar. Lärarnas förankring i medelklassen, och deras 
accepterande av skolans kunskapsideal, påverkar deras sätt att kommunicera med de 
båda elevkategorierna. Medelklasseleverna uppfattas därför som mer sammarbets-
villiga och intresserade av skolarbete, medan arbetarklassbarnen ses som oin
tresserade eller obegåvade. Vad lärarna inte inser, menar Keddie, är att det egent
ligen handlar om en kollision mellan två olika kulturer. 

I sin empiriska studie visar Keddie att lärarna anpassar sin undervisning till vad 
de uppfattar som olika elevgruppers intellektuella förmåga. Vid en mer ingående 
analys visar det sig dock att lärarnas kategorisering av eleverna i detta avseende 
egentligen grundas på social klasstillhörighet. Skolans/lärarnas kategorisering av 
eleverna förklaras i studien med likheter och skillnader i referenssystem ("social 
context") mellan skolan och olika elevgrupper. Ursprunget till såväl referens
systemen som kategorierna ligger enligt Keddie i själva samhällsstrukturen och 
dess maktfördelning. Hon hyser därför föga tilltro till att innovationer inom skolan 
skulle kunna åstadkomma några radikala förändringar av dessa grundläggande 
förhållanden, åtminstone så länge lärarnas kategoriseringar av eleverna grundas på 
social klass, och så länge de bibehåller sina uppfattningar om vad som räknas som 
legitim kunskap. 

Anledningen till att vi här lyft fram Keddies studie är att den är intressant i 
relation till vårt problemområde. Keddies övergripande projekt är att visa hur 
skolan/lärarna "beter sig" gentemot olika elevkategorier, och vilka effekter detta får 
för elevernas möjligheter att hävda sig inom utbildningssystemet och - i förläng
ningen - i arbetslivet. Keddies tes är, grovt uttryckt, att lärarna betraktar arbetar
klassbarn som sämre intellektuellt utrustade, och att de därför nivåmässigt anpassar 
sin undervisning till detta förhållande. Detta sker ofta omedvetet och framtvingat 
av "verklighetens" krav, medan lärarna i ett pedagogiskt/professionellt samman
hang kan ge uttryck för en stor medvetenhet om dessa problem. Eller annorlunda 
uttryckt: Det är stor skillnad mellan lärarnas teori och deras praktik, dvs vad de vill 
och tror sig göra och vad de faktiskt gör. 

Mycket av den klassrumsforskning som utförts inom ramen för den nya utbild
ningssociologin, såväl brittisk som amerikansk, har som tidigare påpekats tagit 
fasta på undervisningens formmässiga karaktäristika.31 Det gäller i viss mån även 
Keddies studie, som ovan refererats. Under senare delen av 70-talet företogs 
emellertid en del studier som fokuserade den innehållsliga aspekten och skolans 

30Ett sammandrag av denna studie finns i Young (ed): "Knowledge and Control" 
(1971), och i svensk översättning i Lundberg et al (1976): "Jämlikhetsmyt och 
klassherravälde 
•*1 Referenser till empiriska studier av "den dolda läroplanen" finns bl a i Apple, 
1971 ; 1979; 1980; 1982, Anyon, 1980 och Giroux, 1983. Jfr även Broady, 1981, b. 
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explicita påverkan av eleverna. Det är en inriktning som ligger i linje med vårt 
kunskapsintresse. 

Undervisning som ideologiöverföring 
Keddies studie, som trots sina samhälleliga referenser ändå måste hänföras till en 
fenomenologisk/interaktionistisk tradition, banade väg för en mer radikal klass
rumsforskning. Utgångspunkterna för denna var bl a Gramscis analys av den ideo
logiska hegemonin i det kapitalistiska samhället32, samt Althusser's (1971) och i 
viss mån Poulanzas' (1975 a; 1975 b) analyser av skolan som ideologisk stats
apparat. Apple (1979) beskriver i en tillbakablick med rubriken "On analyzing 
hegemony" hur denna forskningsinriktning växer fram i början av 70-talet. Med 
utgångspunkt i Williams' genomgång av marxistisk kulturteori formulerar Apple 
syftet med dessa studier som "att göra relationella analyser och studera samspelet 
mellan den 'legitimerade kunskapen' (curriculum) och det 'dagliga livet' i klass
rummen (curriculum in use), samt att sätta in detta i sitt sociala och kulturella 
sammanhang". En central problemställning är relationen mellan kunskap och 
makt: Hur fördelas kunskapen i samhället? Vem får tillgång till vilken kunskap? 
Kunskap och makt i relation till social klass, kön, rastillhörighet etc? På vilket 
sätt fungerar den samhälleliga distributionen av kunskap i relation till upprätt
hållandet och reproduktionen av samhälliga maktstrukturer, social ordning och 
kontroll? 

Den konkreta utgångspunkten för många av de empiriska arbeten som utförts 
inom denna tradition var Young's (ed) tidigare nämnda "Knowledge and Control" 
(1971), vilket innebär att de flesta forskningsexemplen återfinns inom det brittiska 
forskningsfältet.33 En uppmärksammad studie är den som 'Sharp & Green (1975) 
presenterade, med titeln "Education and Social Control". Sharp & Greens studie är 
intressant i så måtto att det är den första empiriska studien som på allvar ifråga
sätter den progressiva pedagogikens emancipatoriska kraft. Neoprogressivismen 
satte "eleven i centrum". I opposition mot den auktoritära förmedlingspedagogiken 
skulle eleverna "aktivt söka kunskap" för att utvecklas till "kreativa och 
handlingskraftiga individer" som på ett positivt sätt skulle kunna bidraga till att 
"förändra samhället". Vad Sharp & Green genom sina klassrumsobservationer visar 
är att den konkreta verkligheten - det som sker i det som synes ske - är något helt 
annat än vad de progressiva lärarna tror och förväntar sig. Den progressiva 
pedagogiken, där samarbete sätts i förgrunden, visar sig egentligen vara extremt 
individualistisk. Den progressiva pedagogiken, där jämlikhet ses som ett ideal, 
visar sig leda till samma hierarkiska rangordning av eleverna som den kritiserade 

32Centrala texter i original återfinns bl a i Hoare & Smith (eds) 1971: "Selections 
from the Prison Notebooks of Antonio Gramscioch i Hoare (ed) 1977: "Selections 
from Political Writings (1910-1920)". Ett flertal introduktioner på temat "Gramsci 
and the Theory of Hegemony" återfinns i gängse litteratur inom fältet (t ex Bates, 
1975; Apple, 1979; Sharp, 1980; Giroux, 1981; 1983 och Sarup, 1983). 
3 3 Exempel på brittisk forskning inom detta område återfinns i Brown (ed) 
"Knowledge, Education and Cultural Change" (1973); Flude & Ahier (eds): 
"Educability, Schools and Ideology" (1974) samt Eggelston (1977): "The Sociology 
of the School Curriculum". 
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auktoritära förmedlingspedagogiken. Den progressiva pedagogiken, med de liberala 
frihetsidealen som främsta signum, visar sig egentligen vara ett effektivt 
instrument för social kontroll - både i begränsad mening, för att upprätthålla disci
plinen i klassrummet, och i vidare mening, för att upprätthålla och (re)producera 
samhällelig ordning. Den stora skillnaden är att med den progressiva pedagogiken 
sker allt detta på ett dolt och mer sofistikerat sätt jämfört med auktoritär pedagogik 
- allt enligt Sharp & Green.34 

Sharp & Green söker inte förklaringarna till detta i ett fenomenologiskt 
aktörsperspektiv (som Keddie, 1971), utan deras ambition är att finna sociologiska 
förklaringar där skeendet i klassrummet kopplas till samhälleliga (marxistiska) 
teorier. Trots att de uttryckligen säger sig vara icke-funktionalister (ibid, s 219-
220) hamnar de dock enligt vår mening i ett slags funktionalistisk struktur
marxism â la Bowles & Gin tis (1976) i det att de menar att samhällets strukturer 
och sociala ordning "återspeglas" och "reproduceras" i klassrumsinteraktionen. 
Studien ger heller inget svar, annat än i allmänna ordalag, på frågan om innehållets 
betydelse för den sociala kontrollen. I relation till vårt studieobjekt väcker denna 
studie dock frågor huruvida en "progressiv" undervisning om arbetslivet överhuvud 
är möjlig, om den är önskvärd - och i så fall hur den ska se ut för att verkligen 
vara arbetarklassen till gagn? 

Empiriska studier som direkt fokuserar det ideologiska innehållet i skolans 
undervisning om arbetslivet är förhållandevis få. En studie som belyser ovan
stående frågor är emellertid Gleeson & Whitty (1976; 1982). De har gjort en 
analys av undervisningen i samhällskunskap ("social studies") i vad som närmast 
motsvarar vårt högstadium eller vår gymnasieskola ("secondary schools"). I sin 
återblick över denna studie konstaterar Whitty (1985) att en explicit politisk 
undervisning/utbildning i "medborgarkunskap" ("education for citizenship") aldrig 
fått något riktigt stöd i England, så som den fick exempelvis i USA och andra 
länder. Whitty menar att i länder med förhållandevis stabila samhällssystem 
förordas implicita strategier för socialisation, till skillnad från stater som befinner 
sig i snabb omvandling eller stater som av andra anledningar upplever legitimi
tetsproblem eller reproduktionssvikt. Icke desto mindre hävdar Whitty att en direkt 
politisk/ideologisk "medborgarfostran" faktiskt förekommit, exempelvis i ämnet 
samhällsorientering ("civics") i secondary modern schools (skolor med praktisk 
inriktning) och grammar schools, och att den fortsatt att existera i "the lower 
streams of the c omprehensive schools" (ibid, s 149). Whitty konstaterar således att 
en explicit medborgarfostran alltfort existerar och att den i huvudsak riktats och 
riktas mot barn från arbetarklass i åldrarna 11-16 (18) år. 

34Idéerna om progressivismen som en "osynlig pedagogik" som gagnade den nya 
medelklassens intressen, framfördes ungefär samtidigt av Bernstein (1975) i "Class 
and Pedagogies: Visible and Invisible". I Sverige beskrev Callewaert & Kallos 
(1976) samma fenomen i den nu närmast klassi ska artikeln med rubriken "Den rosa 
vågen i svensk pedagogik". Kallos utvecklade dessa tankegångar senare i sin analys 
av dialogpedagogiken som svenskt samhällsfenomen (Kallos, 1978). Parentetiskt 
bör k anske nämnas att de n progressiva pedagogiken naturligtvis även angreps "från 
höger", där den anklagades för att vara "flummig" och inte ge någon god 
kunskapsbehållning. Som exempel på en studie som utmynnar i denna typ av kritik 
kan nämnas Neville Bennett's "Teaching Styles and Pupils' Progress" (1976). 
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Vad Gleeson & Whitty studerade var effekterna av "the new social studies" som 
lanserades i början av 70-talet (Lawton & Dufor, 1973). Tankarna bakom "the new 
social studies" var att ämnet samhällsorientering skulle radikaliseras, teoretiseras 
och anknytas till samhällsvetenskaplig forskning. Syftet med studierna skulle vara 
att hos eleverna skapa en medvetenhet och en kritisk förståelse av det komplexa, 
västerländska industri- och välfärdssamhället (till skillnad från vad som uppfattades 
som en passiv och okritisk socialisation till ett kapitalistiskt produktionssätt).35 

Gleeson & Whitty konstaterar dock i sin utvärdering att det mesta av dessa 
ambitioner kom på skam. Trots att innehållet i undervisningen förändrades ganska 
drastiskt i radikal riktning, med ett uttalat samhällskritiskt perspektiv, blev 
resultatet på individnivå inte vad man hade förväntat sig. Eleverna, och i synnerhet 
arbetarklasseleverna, upplevde undervisningen som meningslös och irrelevant i 
relation till deras konlâeta verklighet. Gleeson & Whitty förklarar detta, med 
referenser till Bernstein och Keddie , som en kollision mellan "school knowledge 
of the outside world" och "street knowledge ofthat world" (Whitty, 1985 s 153). 

I sin senare analys konstaterar Whitty, med hjälp av Goodson, att försöken med 
en mer radikal samhällsundervisning under 80-talet ersatts med krav på en nytto
inriktning av ämnet. För att ämnet skulle överleva tvingades lärarna att anpassa 
sin undervisning till "dominerande värdesystem" och betala priset för att de tidigare 
"avsvurit sig de praktiska nyttokraven som formulerats av avnämare inom 
industrin och affärsvärlden" (Goodson, 1983, citerad i Whitty, 1985, s 156, vår 
översättning). 

Om ovanstående normativt inriktade studie av aktionsforskningskaraktär kan 
sägas likna ASU-projektet så som det ursprungligen var tänkt, så uppvisar studier 
av Anyon (1978; 1979; 1980; 1981; 1983) stora likheter med ASU-projektet så 
som det faktiskt kom att gestalta sig.36 Anyon tillhör samma generation forskare 
som exempelvis Apple, Giroux, Popkewitz, Tabachnick och Wexler, vilka alla 
kan sägas vara starkt influerade av europeiskt tänkande och europeisk utbildnings
sociologi. Anyon kom tidigt att intressera sig för ideologiöverföring som peda
gogiskt problem. Hennes övergripande projekt är att, med teoretisk inspiration från 
bl a Bourdieu och Bernstein, visa hur elever från olika sociala klasser behandlas på 
olika sätt och erhåller olika kunskap. 

De första studier inom detta område som Anyon genomförde (1978; 1979) var 
analyser av läromedel i samhällskunskap ("social studies") och historia. Anyon 
inleder ett av dessa arbeten med att konstatera att läromedel är sociala produkter och 
att de kan och bör studeras i sitt sociala sammanhang. Innehållet i läromedlen styrs 
av en mängd externa faktorer, av vilka Anyon pekar på "allmänna uppfattningar", 

35Liknande tankegångar fanns även i Sverige vid samma tidpunkt ( i tidigt 70-tal), t 
ex i regeringens proposition om studie- och yrkesorienteringen i grund- och 
gymnasieskolan (Prop 1971:34) och i läroplansskrivningar och debattartiklar om 
skolans undervisning om arbetslivet (Jfr Edho lm, 1979/80a; 1979/80b). 
36Det bör dock framhållas att varken Glee sons & Whittys eller Anyons studier utgjort 
någon konkret u tgångspunkt i vårt projekt. Vi var inte närmare bekanta med någon 
av dessa studier när riktlinjerna för ASU-projektet drogs upp. Att våra studier ändå 
uppvisar stora likheter hänger förmodligen samman med att de företagits under 
samma tidsperiod och med en gemensam förankring i ett reproduktionsteoretiskt 
paradigm. 
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förväntningar från föräldrar och lärare, synpunkter från såväl lokala som centrala 
skolförvaltningar, samt intentioner uttryckta i styrdokument av olika slag. Anyon 
menar dock att det är de stora läromedelsförlagen som har det största inflytandet 
över hur läromedlen slutligen kommer att utformas. Därigenom kan kapitalets 
intressen, via de stora läromedelsförlagens monopolställning, garantera att ett visst 
innehåll och vissa synsätt kommer att få en stor spridning, samtidigt som annan 
kunskap undanhålls stora grupper av människor (Anyon, 1979, s 361). 

Som underlag för sin analys valde Anyon ett antal böcker som vanligen används 
i högstadieskolor/gymnasier (secondary schools) med en stor andel arbetarklass-
elever. De aspekter som Anyon studerade var läromedlens beskrivning av sam
hällets ekonomiska system, industrialismens framväxt, arbetarrörelsens och fack
föreningarnas historia samt konflikten och kampen mellan arbete och kapital. Inte 
oväntat finner Anyon att den kunskap som huvudsakligen förmedlas till (den 
blivande) arbetarklassen inte gagnar deras intressen. Trots att historieskrivningen 
framställs som neutral och opartisk, fyller den funktionen att ideologiskt legi
timera kapitalismen och samhällets maktelit. Detta sker dock inte på ett pro
pagandistiskt sätt. Anyon förmodar att det snarare är så att budskapet opererar på 
ett dolt och omedvetet plan, där kunskaper, värderingar och föreställningar inter-
naliseras, för att sedan inifrån styra individernas tänkande och handlande. Ett 
genomgående tema i textböckerna - ett tema som Anyon menar kan komma att 
internaliseras - är den idealistiska historieskrivningen och den starka tilltron till 
den enskilde individens betydelse. Genom läroböckernas framställning av exem
pelvis arbete och välstånd (i relation till industriarbetarnas problem), kan eleverna 
bibringas föreställningen att såväl framgång som misslyckande beror på den 
enskilde individens egenskaper och arbetsinsatser. Denna ideologi, menar Anyon, 
uppmanar eleverna till ett individuellt/egoistiskt handlande, i stället för att de 
kollektivt skulle rikta krafterna mot att försöka förändra samhällets ekonomiska 
strukturer. Ett annat genomgående tema är att arbete och kapital i grunden har 
gemensamma intressen, och att samförståndslösningar som regel är det bästa för 
alla parter. Slutligen visar Anyon också hur många läromedel sprider "myten" att 
arbetarklassen har upphört att existera; att arbetarna egentligen tillhör medelklassen 
och att några klassmotsättningar inte längre finns. 

För att närmare studera hur den ideologiska överföringen går till, och vad den 
resulterar i, företar Anyon (1980; 1981; 1983) en stort upplagd klassrumsstudie. 
Utifrån ett dynamiskt klassbegrepp37 väljer Anyon ut fem skolor på grund
skolenivå, belägna i fem signifikant olika bostadsområden. Två skolor betecknar 
hon som utpräglade arbetarklasskolor, en skola är en typisk medelklasskola, en 
skola karaktäriseras som en övre-medelklasskola38 medan den sista skolan beteck

37Anyon definierar social klassposition, i likhet med Bourdieu, som en komplex 
relation till en mängd olika aspekter av den samhälleliga produktionen av varor, 
tjänster och "kultur". Klasstillhörighet kan således inte bestämmas enbart utifrån 
inkomst och yrke. Till detta måste fogas tillgången till såväl fysiskt som kulturellt 
kapital; inplacering i en struktur av makt/inflytande över såväl det egna arbetet som i 
samhället i stort; samt innehållet i den egna arbetsprocessen. 
38Den beteckning Anyon använder är "affluent professional school" vilket, om vi 
skulle översätta det med ett modernt uttryck, skulle kunna kallas för yuppie-skola 
(YUP=Young Urban Professional). 
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nas som en utpräglad elitskola ("executive elite school"). Med hjälp av läroplans-
analyser, läromedelsanalyser, intervjuer med skolledning, lärare och elever samt 
konkreta klassrumsobservationer söker Anyon kartlägga likheter och skillnader 
mellan de olika skolorna vad avser den kunskap som förmedlas till eleverna. I sin 
slutdiskussion konstaterar Anyon att 

..students of different social backgrounds are still likely to be exposed to 
qualitatively different types of educational knowledge!.. J ...while there were 
similarities in curriculum topics and materials, there were also subtle as well 
as dramatic differences in the curriculum and the curriculum-in-use among the 
schools. L.J ...even in an elementary school context, where there is a fairly 
'standardized' curriculum, social stratification of knowledge is possible. 
(Anyon, 1981, s 4-5). 

När det gäller undervisningen i "social studies" konstaterar Anyon att arbetar-
klasskolorna lärde ut fragmentiserade fakta, ofta av kuriosakaraktär3^, isolerade 
från elevernas erfarenhetsvärld och från sitt större sammanhang. Arbetarklassens 
historia behandlades inte alls, och man gjorde heller inte några försök att diskutera 
arbetarnas situation i relation till sociala och ekonomiska intressekonflikter. 
Undervisningen/inlärningen var i hög grad mekanisk och rutinmässig, inriktad mot 
praktiska kunskaper och regelstyrt beteende. Någon form av begreppslig eller 
"teoretisk" kunskap förekom inte. I en av skolorna användes dessutom en bok som 
enligt lärarhandledningen var avsedd för "low ability students...who often exhibit 
environmental deficiencies... and social and emotional problems" - trots att Anyon 
i en fotnot konstaterar att den genomsnittliga intelligensnivån i klassen var 102, 
vilket endast marginellt skilde sig från medelklasskolans medelvärde (105).40 

I medelklasskolan var undervisningen i social studies mer inriktad på 
begreppslig inlärning ("concept learning"). Man lade mindre tonvikt vid inlärning 
och återgivning av enkla fakta, till förmån för elevernas förståelse av innehållet i 
böckerna. I praktiken hann man dock sällan med "diskussionsavsnitten" som oftast 
var placerade sist i varje kapitel. Undervisningen gav ingen "kritisk" kunskap om 
arbetslivet och samhället. 

I övre-medelklasskolan (liksom i elitskolan) betonas en mer avancerad 
begreppsinlärning ("higher concept learning"). Här diskuteras utförligt sådana 
ämnen som sociala klasser, dominans/makt, olika ideologier/världsåskådningar och 
olika ekonomiska system. Läroboken används huvudsakligen som en resurs - en 
källa bland andra - för elevernas "undersökande" inlärning och diskussioner. 
Kunskap är inte bara något som "ges" eleverna; kunskap är i stor utsträckning 
något som eleverna själva skapar. Men även om kunskap delvis är ett resultat av 
elevernas egen kreativitet och oberoende tänkande, så menar Anyon att det finns 
(osynliga) begränsningar och direktiv för vad som räknas som legitim kunskap. 

de i svenska läroböcker v anliga "Vet du att...." -satserna. (Ex: Vet du att... den 
första lyckade bessemerblåsningen i världen utfördes utanför Sandviken 1858 under 
ledning av G F Göransson.) 
40Åtta av eleverna i arbetarklasskolorna låg intelligensmässigt mellan 125-140, 
vilket är markant över genomsnittlig nivå. Trots detta fick de använda läroböcker 
avsedda för "low ability students". 
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Eleverna får visserligen ingående kunskaper om de två dominerande samhälls
systemen (kapitalism och socialism) och deras olika sätt att hantera exempelvis 
problem med de svaga i samhället. Samtidigt får de emellertid lära sig att historia 
skapas av enskilda individer, och inte genom kollektiva insatser, vilket ger tydliga 
implikationer för hur samhälleliga förändringar (enligt den dominerande ideologin) 
kan och bör åsadkommas. Den kunskap om samhället som förmedlas till övre-
medelklasseleverna är dock mer analytisk och "sann" jämfört med den som 
förmedlas i medelklass- och arbetarklasskolorna. 

Den kunskap om samhället som förmedlades i elitskolan var ännu mer sofisti
kerad, komplex och analytisk, jämfört med de övriga skolorna. Trots denna inrikt
ning var varken de texter som lästes eller de diskussioner som fördes i grunden 
kritiska mot rådande klasstruktur eller den samhälleliga fördelningen av makt och 
välstånd. Tvärt om, med utgångspunkt i ingående kulturella analyser - alltifrån det 
antika Grekland fram till det nutida amerikanska samhället - betraktades det kapita
listiska samhällssystemet som "tidlöst" och "naturligt". 

Det vore naturligtvis enkelt att förklara dessa resultat med utgångspunkt i en 
strukturmarxistisk funktionsanalys, men det är en "fallgrop" som Anyon undviker. 
Anyon menar i stället att undervisning och inlärning/socialisation är två skilda 
saker. Det finns ingen rätlinjig förbindelse mellan vad som lärs ut och vad som 
lärs in. Varje undervisningssituation ger därför utrymme för dialektik, konflikt och 
motstånd, och all undervisning innehåller såväl reproduktiva som icke-reproduktiva 
inslag.41 

Som exempel på reproduktiva inslag i arbetarklasskolorna anger Anyon att 
eleverna inte fick lära sig något om sin egen historia, och att undervisningen om 
arbetslivet och samhället inte gav någon begreppslig eller kritisk förståelse av 
omvärlden. Detta skapar vad Anyon med referens till Jacoby kallar "social amnesi" 
hos arbetarklassen. Samtidigt menar dock Anyon att eleverna inte heller bi
bringades någon explicit ideologisk skolning i syfte att upprätthålla och repro
ducera det kapitalistiska samhället. Eleverna lämnas på detta sätt öppna för idéer 
som understödjer en fundamental samhällsförändring. Tonvikten i undervisningen 
låg mer på en direkt arbetsfostran, vilket kan resultera i en potential för ideologisk 
påverkan och icke-reproduktiva krafter - eller som Anyon uttrycker det: 

..while a reserve pool of marginally employed workers is perhaps assured by 
modern schooling, ideological hegemony is not. Ideological hegemony is, 
rather, extremely tenuous, and the working class may be less ideological 
secured than other social groups. (Anyon, 1981, s 33) 

I sin analys av medelklasskolan/eleverna utgår Anyon från sociologiska studier 
som visar att medelklassen i USA (lärare, socialarbetare, lägre tjänstemän etc) är 
en social kategori som upplever reproduktionssvårigheter, och där många familjer, 
i relation till andra grupper i samhället, befinner sig i en situation av nedåtgående 

Med reproduktiv kunskap avser Anyon sådan kunskap som direkt bidrar till att 
legitimera och upprätthålla de ideologier, praktiker och privilegier som konstituerar 
rådande ekonomiska och politiska strukturer. Icke-reproduktiv kunskap är sådan 
kunskap som underlättar en fundamental transformation av dessa ideologier och 
praktiker. 
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social status och ekonomisk standard. Denna situation leder till en ideologi där det 
centrala är "att bli någonting" ("getting ahead"). Kunskap för medelklassen får 
därigenom i första hand ett bytesvärde - något som kan användas för individuell, 
social mobilitet. Anyon menar att detta leder till en "reifikation" av de kunskaper 
och idéer som förmedlas - de förtingligas och förvandlas till fakta och generali
seringar som existerar utanför och oberoende av eleverna och deras sociala kontext. 
Kunskaper om exempelvis arbetarklassens historia, om olika samhälleliga 
ideologier och om olika ekonomiska system blir därigenom - som vilken annan 
kunskap som helst - något som ska läras in för att reproduceras, bedömas och 
betygsättas. I undervisningen görs sällan reflexionen att även tjänstemän är löne
arbetare, att många medelklassyrken alltmer börjar likna arbetaryrken och att 
(medelklass)eleverna i mångt och mycket har gemensamma intressen med arbetar
klassen. I stället bidrar undervisningen till att understödja den individualistiska/-
meritokratiska mobilitetsideologin, vilket Anyon betecknar som en stark repro
duktiv kraft i det kapitalistiska samhället. Icke-reproduktiva krafter kan emellertid 
uppstå när (och om) den förmedlade meritokratiska ideologin inte uppfylls; om 
eleverna trots hårt arbete misslyckas med sina studier, om de inte kommer in på de 
utbildningar de tänkt sig, eller om de inte får de arbeten som de strävat efter. Detta 
kan hos vissa individer skapa en cynisk och öppet kritisk inställning till sam
hällets ekonomiska system.42 

När det gäller övre-medelklass- och elitskolorna konstaterar Anyon vissa 
likheter i undervisningens utformning och innehåll. Båda grupperna får i skolan 
lära sig om sin egen kultur och sin egen historia - de härskande klassernas historia. 
De förses med avsevärda mängder kulturellt och symboliskt kapital, vilket gör att 
kunskap för dessa elever inte bara har ett bytesvärde utan också ett bruksvärde. Vad 
beträffar kunskaper om arbetslivet så framställs de i undervisningen inte sällan 
utifrån ett konfliktteoretiskt perspektiv - som en kamp mellan motstridiga 
intressen - dock med det underförstådda budskapet att den makt som tilldelats deras 
egen klass är legitim. Allt detta ser Anyon som reproduktiva inslag i undervis
ningen. 

Men Anyon finner också tecken på motstånd som rymmer implikationer för en 
radikal samhällsförändring, främst bland den intellektuella (övre) medelklassens 
barn. Detta har sin grund i det faktum att det kreativa tänkandet, det intellektuella 
förhållningssättet och den analytiska förmågan som skolan förmedlar, också kan 
användas för kritiska analyser av det kapitalistiska samhällssystemet. När de själv
ständigt tänkande, blivande "intellektuella", försöker skapa mening i en värld som 
många gånger framstår som irrationell och djupt orättvis, kan detta leda till 
radikala politiska ståndpunkter och kanske även till handling. Anyon pekar, med 
hjälp av Gouldner, på den grundläggande konflikt som under vissa betingelser kan 
uppstå mellan de intellektuella (the educated classes) och den härskande klassen 
(the ruling class). Anyon framhåller också, som stöd för sina tankegångar, att 

^2Jfr Bourdieus analys av studentrevolterna 1968, där des sa ses som orsakade av en 
reproduktions sv ikt inom medelklassen. En av orsakerna till oroligheterna och de 
radikala/revolutionära strömningarna bland studenterna var enligt Bourdieu att 
antalet positioner i det sociala rummet, på grund av utbildningsexplosionen, inte 
räckte till alla nya pretendenter inom den framväxande medelklassen (Bourdieu & 
Passeron, 1970). 
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många samhällskritiker och revoltörer har haft sitt ursprung i den intellektuella 
medelklassen.43 

Också inom elitskolorna, de som utbildar och fostrar "den härskande klassen", 
kan icke-reproduktiva inslag förekomma, även om Anyon menar att det är sällsynt. 
Många av eleverna har ett klassmedvetande, om klassmedvetande definieras som 
kunskap och medvetenhet om den egna klassens intressen som motstridiga andra 
klassers intressen. En sådan medvetenhet hos kapitalistklassen leder enligt Anyon 
till olika strategier för att besegra "motståndarna" och bevara samhällets kultur och 
sociala ordning. Dessa barn är inte lika "ideologiskt mystifierade" som exempelvis 
medelklasseleverna; de är mer klarsynta och de genomskådar skolans "prat" om 
nationalism och allas lika möjligheter i samhället. Deras tänkande och handlande 
styrs mer av "the raw facts of class and class conflict" (ibid, s 37). 

Men just i detta faktum ligger också fröet till dess motsats. Att ständigt vara 
tvungen att leva upp till extremt höga förväntningar, att ständigt utsättas för 
kritik, attacker och motstånd och att ständigt kämpa för att bevara sina privilegier, 
gör att dessa elever utsätts för stora påfrestningar. Om de då inte är "ideologiskt 
säkrade", utan kommer till insikt om att deras eget välstånd grundas på andra 
människors arbete och "lidande", kan detta leda till att eleverna revolterar mot de 
förväntningar som den egna klassen ställer på dem.44 

..the pr essures, the irrationalities, and the exploitative characteristics of one's 
role in the system may one day cause the system to be percieved as the enemy 
- to be destroyed, rather than exploited. (Anyon, 1981, s 38). 

Poängen i Anyons analys är att den, till skillnad från funktionalistiska, struktur
marxistiska och kapitallogiska analyser, beskriver den samhälleliga socialisationen 
som ett resultat av en ständigt pågående kamp. Anyon menar att den ideologiska 
hegemonin i samhället ingalunda kan betraktas som säkerställd, och att den 
härskande klassen inte kan känna sig säkra på seger - lika lite som arbetarklassen 
bör känna sig på förhand slagen. Det är väl också här som svagheten i analysen 
ligger. När Anyon i sina slutord sätter stor tilltro till lärarnas vilja och förmåga att 
genom ideologisk påverkan aktivt deltaga i klasskampen, ger hon själv uttryck för 
den idealism som hon tidigare så hårt kritiserat: 

Those who would struggle against ideological hegemony must not confuse 
working-class powerlessness with apathy, middle-class ideology whith its 
inevitability, or ruling-class power and cultural capital with superior strength 
or intelligence. Just as blacks were not the happy-go-lucky fellows of former 
stereotypes, so the working class is not dull or acquiescent, and the rich are not 
complacent or secure. Indeed, perhaps the mos t important implication of the 

^De exempel som Anyon anför är Marx, Engels, de tidiga bolsjevikerna, Mao Tse-
Tung, Chou En-Lai, Ho Chi Min och Fidel Castro. (Olof Palme skulle kunna vara ett 
svenskt exempel). 
4^De exempel som Anyon ger på uppror ino m kapitalistklassen är me d europeiska 
ögon betraktade kanske inte så väl valda (Baader-Meinhof gruppen och Röda 
Brigaderna - ett bättre exem pel hade kanske varit Patty Hearst?), men de visar i varje 
fall att A nyon ser företeelsen som förhållandevis marginell. 
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present study is that for those of us who are working to transform society, 
there is much to do, at all levels, in education (ibid, s 38-39). 

Föreställningar som effekt av ideologisk påverkan 
Det finns en mängd studier som sökt kartlägga samband mellan sociologiska 
variabler (klasstillhörighet, kön, yrke etc) och variabler som attityder, värderingar, 
politiska preferenser och ideologisk grundsyn. Allt sedan Marx klassiska analys av 
ideologins materiella bestämning45 har människors föreställningar också kopplats 
till positioner i den sociala arbetsdelningen. Vi ska här endast referera en av dessa 
studier; en studie som vi menar har omedelbar relevans för vårt eget forsknings
projekt. Det är den studie som Janet Holland utfört tillsammans med Skouras 
(Holland & Skouras, 1979) och som Holland senare gjort en separatredovisning av 
(Holland, 1983). 

Holland och Skouras (som är lärjungar och medarbetare till Basil Bernstein) har 
studerat ungdomars föreställningar om arbete, arbetsdelning och arbetsmarknad, 
samt föreställningar om framtiden vad gäller arbete, familj och utbildning.46 

Teoretiskt baserar de sin studie på utgångspunkten att individens lokalisering i den 
sociala arbetsdelningen har en avgörande betydelse för individens medvetande. De 
menar att ideologiska föreställningar om olika aspekter av verkligheten är kopplade 
till olika positioner i "det sociala rummet"; och att de överförs genom interak
tioner i familjen, och genom olika institutioner för symbolisk kontroll (av vilka 
de i likhet med Althusser betraktar skolan som den viktigaste). Tillsammantaget 
ser de allt detta som olika led i det sociala systemets reproduktionsprocess. 

Den empiriska undersökningen bygger på en tredimensionell modell av den 
samhälleliga arbetsdelningen, där samhället med en geometrisk metafor beskrivs 
som ett "socialt rum".47 Holland (eller snarare Bernstein, till vilken Holland 
refererar) skiljer mellan produktionsstruktur och symbolisk kontrollstruktur. 
Produktionsstrukturen är direkt kopplad till den samhälleliga produktionen av varor 
och tjänster, medan den symboliska kontrollstrukturen endast har en indirekt 
koppling till samhällets materiella bas (relativ autonomi). Mellan dessa båda 
strukturer finns en maktstruktur (staten) som upprätthåller och reglerar relationerna 
inom och mellan övriga strukturer. Poängen i Hollands/Bernsteins resonemang är 
att människors ideologiska föreställningar inte bara avgörs av positionen i den 
vertikala arbetsdelningen (om man är arbetare, tjänsteman eller direktör) utan också 

45 fr Marx förord till "A Co ntribution to the Critique of Political Economy" i Marx & 
Engels: "Selected Works", Vol 1, 1976, s 503. 
4 6 Flera av de "föreställningsfrågor" som Holland & Skouras använder sig av är 
mycket snarlika ell er identiska med de frågor som vi ställer i vårt intervjumaterial, t 
ex: Vad beror löneskillnader på? Är sådana skill nader rättvisa eller orättvisa? Varför 
finns det arbetslöshet? Vad är det som gör att vis sa individer lyckas bättre och andra 
sämre när det gäller utbildning och arbete? (Jfr Holland, 1983, s 79). Vi använder 
dock ett annat föreställningsbegrepp, baserar våra analyser på intervjuer, och söker 
en "djupare" förståelse av människors tänkande. (Jfr kap 5 och 6 i detta arbete). 
47Detta begrepp används även av Bourdieu (1979), om än i en något annorlunda 
betydelse. Se vidare utvecklingen av detta begrepp i den teoretiska dialogen i del II av 
avhandlingen. 
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av den struktur inom vilken man befinner sig (om man är försäljare, polis eller 
lärare). 

I den ursprungliga studien (Holland & Skouras, 1979) utgick man från ett 
stickprov om sammanlagt 950 elever i åldrarna 12-13 år och 15-16 år, vilka för
delade sig någorlunda jämnt över såväl nivåer som strukturer i det sociala rummet. 
Eleverna gavs en enkät innehållande frågor om deras familjebakgrund; "före
ställningsfrågor" om arbete, arbetsdelning och arbetsmarknad, samt frågor om deras 
personliga ambitioner och förhoppningar avseende skola, arbete och "livet i 
allmänhet". Svaren analyserades med utgångspunkt i skillnader mellan grupper 
relaterade till den vertikala arbetsdelningen. Förutom sociala klasskillnader 
studerades även hur klass och kön samverkade för att producera vissa typer av svar 
(föreställningar). Resultaten uppvisar svarsmönster som går i linje med andra 
liknande studier, dvs att social klasstillhörighet har stor betydelse för individers 
föreställningar, men att det också finns föreställningar (exempelvis om arbets
delning i hemmet och vissa aspekter av yrkesval) som är mer relaterade till kön än 
till social klass. 

I en reanalys, gjord av Holland (1983), fokuserades intresset till skillnader i 
föreställningar betingade enbart av position i den horisontella arbetsdelningen. 
Utgångspunkten var Bernsteins distinktion mellan den gamla och den nya medel
klassen, där den gamla medelklassen lokaliseras till produktionsstrukturen, medan 
den nya medelklassen lokaliseras till den symboliska kontrollstrukturen. Hollands 
hypotes var att elever tillhöriga den gamla medelklassen, dvs de som hade en direkt 
koppling till samhällets materiella bas, skulle uppvisa mer konservativa före
ställningar jämfört med elever tillhörande den nya medelklassen. För att verifiera 
eller falsifiera denna hypotes plockade Holland ut medelklasseleverna (464 st) ur 
det ursprungliga materialet, och fördelade dem sedan på de båda strukturerna.48 

Genom att på detta sätt ställa två fraktioner av medelklassen mot varandra, kunde 
inflytandet av social klasstillhörighet (vertikal arbetsdelning) konstanthållas i 
analysen.49 

Av resultaten framgår att hypotesen i stort kunde bekräftas. Elever tillhöriga 
produktionsstrukturen uppgav en högre andel svar som kategoriserades som 
traditionella och konservativa. De uttryckte exempelvis att den väsentligaste 
drivkraften bakom arbete är ekonomisk vinning, att det är rättvist med löneskill
nader (att tjänstemän bör vara välbetalda medan arbetare bör vara lägre avlönade) 
och att löneskillnader i samhället beror på (och motiveras av) individuella presta
tioner ("hard work"). Arbetslöshetsfrågan uppvisar liknande svarsmönster. Fram
gång respektive misslyckande på arbetsmarknaden relaterades oftare till den 
enskilde individens ambitioner och ansträngningar. Generellt framträder i svaren en 
individualistisk ideologi, där det centrala är individens rätt att själv bestämma över 
sitt liv. Individen bär därmed också själv ansvar för sin egen framgång och 

4**Kategoriseringen grundades enbart på faderns lokalisering i det sociala rummet. 
Elever tillhöriga maktstrukturen medtogs inte i analysen. 
^Holland påpekar dock att vissa variationer inom strukturen kan förekomma på 
grund av såväl subkulturell som hierarkisk lokalisering, och att den hierarkiska 
lokaliseringen i vissa fall kan utöva ett större inflytande på de ideologiska före
ställningarna än placeringen i struktur. 
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(o)lycka. I de frågor som explicit berör politik framhåller dessa elever vikten av ett 
starkt ledarskap och bevarandet av landets intressen. 

Elever tillhöriga den symboliska kontrollstrukturen är på motsvarande sätt 
mindre konservativa och mer öppna för samhällsförändringar. De anser exempelvis 
att tillfredsställelse av inre behov är en viktig drivkraft bakom arbete, att man bör 
eftersträva en utjämning av löner och arbetsvillkor (mellan arbetare och tjänste
män), och att framgång i utbildning och arbetsliv inte enbart beror på den enskilde 
individens ansträngningar - lika lite som arbetslöshet beror på att vissa individer är 
lata eller oföretagsamma. De framhåller inte heller det starka ledarskapet och 
landets intressen lika starkt som de i produktionsstrukturen. I stället betonar de 
möjligheterna till förändring och vikten av att olika intressen och positioner blir 
representerade i beslutande församlingar. 

Holland finner i sin analys att ovanstående skillnader förstärks om hänsyn även 
tas till moderns strukturlokalisering (om båda föräldrarna befinner sig i samma 
struktur). Ålder och kön tycks också ha betydelse. Yngre elever (12 - 13 år) och 
pojkar ger exempelvis oftare uttryck för föreställningar som kategoriseras som 
konservativa, medan äldre elever (15 -16 år) och flickor är mer benägna att ge svar 
som kategoriseras som "radikala". I vissa frågor dominerar kön över position, som 
förklaringsfaktor. Det gäller exempelvis frågor om tidpunkt för giftemål och barn, 
syn på kvinnor och yrkesarbete, och syn på makes/makas arbete. 

Även om Hollands utgångspunkt är ett uttalat intresse för könsspecifika 
skillnader i ungdomars syn på sitt framtida arbetsliv, så har hon också bidragit med 
värdefull kunskap inom vårt problemområde: nivå- och sektorsspecifika skillnader 
vad gäller ideologisk formning av föreställningar om arbetslivet. Vad Hollands 
studie visar är att det finns klara mönster i föreställningsvärlden, relaterade till 
såväl vertikal som horisontell position i det sociala rummet. Vad Holland dess
utom visar - och vad som kanske är än mer intressant - är att dessa strukturer inte 
är absoluta och determinerande. Det mönster som framträder är förhållandevis 
komplext. Vissa föreställningar tycks vara mer knutna till den hierarkiska 
lokaliseringen, andra är huvudsakligen kopplade till placeringen i struktur, medan 
vissa specifika föreställningar tycks vara relaterade till kön. Holland påpekar också 
att variationerna inom såväl nivåer som strukturer (och kön) är stora, varför bilden 
av ett litet utsnitt i materialet kan bli ganska splittrad. Det är först när man 
försöker fånga helheten som mönstret blir synligt, och det mönster som Holland 
ser - förklaringen till systematiken i utfallet - är "den tredje dimensionen" i det 
sociala rummet: den grundläggande skillnaden mellan dominerande och dominerade 
grupper i samhället. 

Svensk forskning inom fältet 

Vid genomgången av den svenska forskningen inom vårt problemområde har vi 
inte funnit någon studie som i utgångspunkter, fokus, problem och metod liknar 
vår. Däremot finns ett flertal studier som berör näraliggande problemområden. Vi 
har valt att strukturera vår översikt av dessa studier på samma sätt som tidigare, 
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dvs vi utgår från mer övergripande problem för att sedan fokusera intresset kring 
ett fåtal studier av mer direkt relevans för vårt projekt. 

Utbildning och social selektion 
Det finns ett flertal empiriska undersökningar som behandlar selektion och social 
differentiering.50 Ett gemensamt drag för dessa studier är att de huvudsakligen 
baseras på kvantitativa data, och att de är av deskriptiv karaktär. Den samlade 
resultatbild som undersökningarna ger är att framgång i studier och framtida 
utbildnings- och yrkesval är relaterat till socialgrupp. Studier av senare datum visar 
också att dessa resultat i stort sett kvarstår över tid, trots alla försök att via olika 
utbildningsreformer åstadkomma förändringar i socialt utjämnande syfte.51 

Förutom de deskriptiva studierna finns även ett litet antal studier där ambitionen 
har varit att förstå och förklara mekanismerna bakom den sociala selektionen. 
Arnman & Jönsson (1983; 1986), vars studier tidigare presenterats (se s 37), sätter 
in skolan i ett strukturellt sammanhang. De visar hur samhälleligt betingade 
skillnader mellan olika sociala klasser "följer med" in i skolan, där de befästs och 
förstärks via skolans organisationsformer. Detta leder enligt Arnman & Jönsson 
till ett återskapande av rådande social ordning. 

Åsemar (1985) belyser i sin slutrapport från SYO-projektet52 hur skolans syo-
organisation på olika sätt bidrar till den samhälleliga selektionen, även om syon 
där främst diskuteras i termer av dess legitimerande funktion: att dölja den sortering 
av elever som ständigt pågår i skolan. De resultat i Åsemars studier som är av 
särskilt intresse för oss, är analysen av olika gruppers föreställningar om bl a 
arbete, arbetsdelning och arbetskraftens reproduktion.53 Föreställningsanalyserna 
visar exempelvis att medelklasseleverna har föreställningar som liknar lärarnas och 
syopersonalens föreställningar. Detta innebär bl a, menar Åsemar, att medel-
klasselevema har lättare att kommunicera med skolans personal, vilket ses som en 
förklaring till att de uppsöker och utnyttjar syofunktionärerna i större utsräckning 
än arbetarklasseleverna. Arbetarklasseleverna är dessutom missgynnade genom att 
de (och deras föräldrar) saknar viktiga kunskaper om utbildningssystemet, något 
som Åsemar anser vara en förutsättning för att de ska kunna "välja rätt" i utbild
ningslabyrinten. Analysen av själva vägledningssamtalen (Franke-Wikberg & 
Jonsson, 1981) visar att syofunktionärerna, utifrån föreställningar om eleverna 
relaterade till social klasstillhörighet, omedvetet styr eleverna till en viss nivå där 
de sedan kan välja "fritt" efter intresse. SYO-projektet visar således på en av de 
mekanismer (skolans syofunktion) som ligger bakom den sociala selektionen, och 
hur den fungerar på mikronivå. 

50Se t e x Härnqvist & Grahm, 1963; Jansson & Ljung, 1970; Gesser & Fasth, 1973; 
Elgqvist-Saltzman, 1976; Härnqvist & Svensson, 1980. 
51 Se t ex Härnqvist & Svensson, 1980. 
52Förutom Åsemars avhandling utkom ett flertal rapporter inom det s k SYO-projektet. 
Bl a blev innehållet i vägledningssamtalen föremål för en kvalitativ innehållsanalys 
(Franke-Wikberg & J onsson, 1981). Resultaten av den studien går i linje med Åsemars 
huvudresultat. 
5^Vi har i vår studie använt oss av likn ande föreställningsfrågor. 
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Skolan som socialisationsagent 
Mattsson (1984) har i sin avhandling analyserat de ideologiska antaganden som 
genomsyrat den statliga yrkesvägledningen för ungdomar, i ett historiskt per
spektiv. Yrkesvägledningen, menar Mattsson, har allt mer kommit att peda-
gogiseras. Syofunktionärers och yrkesvägledares arbetsuppgifter handlar idag 
mindre om enskild vägledning och mer om "undervisning", där vissa bestämda 
kunskaper, värderingar och attityder förmedlas. Den "karriärutbildningsrörelse" som 
florerat företrädesvis i USA och England, och som bl a försökt omdefiniera 
arbetets innebörd, ser Mattsson som ett försök att ideologiskt anpassa individen 
till samhälleliga krav. Dessa krav kan bl a innebära att den som inte får ett arbete, 
ska lära sig att acceptera detta förhållande.54 I dessa tankegångar ser Mattsson 
likheter med den pedagogisering av arbetslivet (att undervisa om arbetslivet) som 
skett i Sverige under senare år. 

Ett centralt tema i många forskningsprojekt som fokuserar socialisations-
problemet är hur föreställningar om arbete, arbetsdelning, arbetsmarknad etc 
uppstår, hur de fördelar sig på olika samhällsklasser, och i vilken utsträckning och 
på vilket sätt skolan bidrar till att befästa eller förändra dessa föreställningar. Med 
utgångspunkten att skolan tillsammans med andra socialisationsagenter bidrar till 
att forma elevers föreställningar, gjordes inom SIA-SYO-projektet (Broady, et al, 
1980) en studie där syftet var att komma åt de föreställningar, eller bakomliggande 
principer, som styr hur olika elever uppfattar i detta fall arbete, yrken och arbets
marknad. I ett "yrkestest", som gavs till elever i åk 3, 6 och 9, fick eleverna 
sortera ett antal kort föreställande olika yrkesutövare, utifrån principer som de 
själva fastställde. De tillfrågades därefter hur de hade tänkt, när de sorterat korten på 
visst sätt (sammanfört vissa yrken, placerat vissa yrken "över" andra yrken etc). I 
korthet visade resultaten att barn från olika samhällsklasser ger uttryck för olika 
strukturerande och integrerande principer. Äldre barn, barn från högre socialklasser, 
samt pojkar, gav oftare uttryck för principer som var mer abstrakta, jämfört med de 
andra barnen. Eftersom de samband som råder mellan utbildning och arbetsliv är 
komplexa, menar författarna att dessa barns föreställningsvärld, och deras abstrakta 
tänkande, kommer att stå i samklang med studie- och yrkesvägledarnas före
ställningar och med den undervisning och det yrkesvägledningsmaterial som de 
kommer i kontakt med i skolan. Implicit i denna slutsats finns, i likhet med 
Åsemar (1985), tanken om att skolan gynnar respektive missgynnar elever från 
olika samhällsklasser. Däremot sägs inget om i vilken utsträckning skolans 
explicita ideologiska påverkan avsätter sig i olika elevgrupers föreställnings
värld.55 

5^Att (löne)arbetets värde, m anifesterat i slagordet "arbete åt alla", kom mit att ifråga
sättas också i Sverige framgår när radikala 60-talister, i polemik med 40-talisterna, i 
första-majtågen skanderar "arbetslöshet åt alla" (Barnekow, 1988: TV-programmet 
"För och emot tiden", 1988-04-13). 
55I en uppföljande studie (Dahlberg, 1985) sätts det projektiva yrkestestet in i en 
explicitgjord teoretisk referensram baserad på Bernsteins språksociologiska och 
reproduktionsteoretiska arbeten. Med begreppen kontextberoende/kontextoberoende, 
samt begränsade och utvecklade kodorienteringar, analyseras barnens tänkande utifrån 
deras språkbruk. Dahlberg konstaterar härv idlag signifikanta skillnader relaterade till 
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Ett forskningsprojekt som direkt syftat till att studera undervisning som 
ideologiöverföring, och att försöka fånga effekter av undervisning i termer av 
förändringar i föreställningar, är det sk LONG-projektet (se tex Franke-Wikberg & 
Zetterström, 1984; Zetterström, 1988).56 Utifrån en teoretisk referensram, 
ursprungligen fotad i Bernsteins teori om social och kulturell reproduktion, har 
blivande läkare, ekonomer, psykologer och civilingenjörer bl a intervjuats i början 
och i slutet av sin utbildning. Med utgångspunkt i dessa djupintervjuer har de 
studerandes föreställningar om bl a arbetsdelning, lönedifferentiering och arbets
kraftens reproduktion analyserats. Skillnader mellan olika utbildningslinjer, och 
skillnader mellan "för- och eftermätningarna", tolkas i termer av utbildnings
linjernas specifika karaktäristika, betingade av deras olika relationer till den sam
hälleliga produktionen. Resultatbilden är dock tämligen splittrad, vad gäller 
utbredning och förändring av föreställningar på olika utbildningslinjer. Det visar 
sig vara svårt att på något entydigt sätt hänföra förändringar i föreställningar till 
utbildningseffekter. En bidragande orsak härtill är att processinformation i form av 
direkta observationer av undervisningen saknas. 

Skolans kvalificerande funktion 
Det finns ett flertal studier som belyser olika aspekter av skolans kvalificerande 
funktion. Vi har valt att här endast beröra sådana som är relevanta i relation till de 
utbildningslinjer och sektorer av arbetslivet som vi själva studerat. Vad vi 
betecknar som kvalifikationsstudier57 inom dessa områden (vård och verkstad) har 
genomförts av bl a Axelsson (1977; 1982; 1986), Johansson (1984) och Walldal 
(1986). Gemensamt för dessa studier är att relationen skola-arbetsliv betraktas 
utifrån ett funktionalistiskt perspektiv, där utgångspunkten är att skolan på ett 
smidigt sätt skall anpassas till arbetslivets kvalifikationskrav. I Axelssons brett 
upplagda utvärderingsstudier redovisas bl a resultat avseende elever som tidigare 
genomgått verkstadsteknisk linje eller vårdlinje, och som sedan dess varit yrkes
verksamma en tid. Eleverna tillfrågades om hur de uppfattade överensstämmelsen 
mellan den kompetens som utbildningen gav, och de faktiska krav som deras 
yrkessituation ställer. Resultaten visar att de flesta bedömde överensstämmelsen 
som god. Många var däremot kritiska till ämnet arbetslivsorientering - vård
eleverna i högre grad än verkstadseleverna - och de var framför allt kritiska till den 
information de fått om fackliga frågor, arbetarskydd etc. Axelsson föreslår därför att 

position i den vertikala arbetsdelningen, skillnader som Dahlberg hänför till villkor i 
den tidiga primärsocialisationen. 
56Föreställningar om utbildning och arbete har o ckså studerats av Alexandersson & 
Larsson, 1982; Larsson & Thång, 1985; Helmstad & Larsson, 1985; Thång, 1988. I 
dessa studier, som utförts in om ramen för ett fenomenografiskt synsätt, görs försök att 
kontextualisera vissa föreställningar. När det gäller t ex lagerarbetares föreställningar 
om utbildning (Helmstad & Larsson) relateras dessa i mer allmänna termer till ideologi. 
Författarna menar att de yngre arbetarna ser skolans selektionssystem som rättvist, 
medan de äldre arbetarna har en mer "korr ekt" bild (enligt författarna) av verkligheten, i 
det att de hävdar att deras sociala position är relaterad t ill föräldrarnas socia la position, 
och därmed "på förha nd given" (ibid, s 52). 
57Ej att förväxla med kvalifikationsforskning; jfr tex Helgeson, 1984; 1986. 
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eleverna skall ges en "bättre" information i skolan. Däremot sägs inget närmare 
om innehållet i denna "information". 

Johansson (1984) har i sina studier av blivande sjuksköterskor även intresserat 
sig för elever på v&*dlinjen. Johanssons resultat överensstämmer med Axelssons 
(ibid) avseende elevernas bedömning av linjens innehåll, i relation till det 
kommande arbetslivets krav. Anledningen till att eleverna fann överensstämmelsen 
god, var främst de kunskaper som praktiken givit. Studien visar också att viljan att 
vårda och intresset för människor varit centrala motiv för eleverna att söka sig till 
vårdlinjen. När det gäller egenskaper som eleverna anser vara viktiga för de som 
ska arbeta inom vården anger de i första hand fysisk styrka, självbehärskning, 
tålamod, inlevelse och förmåga till distans. 

Walldal (1986), med explicit teoretisk hemvist i funktionalism och symbolisk 
interaktionism, inleder med att framhålla att innehållet i en vårdutbildning bör 
utformas med kännedom om såväl faktiska yrkesförhållanden, som de studerandes 
föreställningar, förväntningar och upplevelser under utbildningen.58 Walldals am
bition är att belysa den senare aspekten. Med utgångspunkt i begreppen förväntad 
yrkesposition, rollpåverkan och självuppfattning konstruerar Walldal en struk
turerad enkät med fasta svarsalternativ. I syfte att utröna förändringar över tid ges 
enkäten i början och i slutet av utbildningen. Resultaten går i linje med 
Johanssons (ibid). Fysisk och psykisk styrka, god kondition, stabilitet, tålamod, 
samtals- och förståelseförmåga är egenskaper som tillskrivs vårdyrket - egenskaper 
som också merparten av eleverna tror sig besitta efter genomgången utbildning.5^ 

Kvalifikationsstudier som fokuserar undervisningsformer mer än innehåll har 
gjorts av Nilsson (1981). Nilsson har studerat olika organisationsformer på bl a 
verkstadsteknisk linje. Den organisationsstruktur som baseras på "scientific 
management", och som visat sig vara effektiv i produktionssammanhang, fungerar 
inte lika bra i inlärnings- och undervisningssammanhang, menar Nilsson. Löpan-
debandsprincipen, och uppstyckningen av arbetet i små delmoment, försvårar för 
eleverna att se helheten och förstå samband. De förslag till åtgärder som Nilsson 
ger för att lösa dessa problem är förändringar av organisationsstruktur, kommu
nikationsmönster, arbetsformer och arbetsuppgifternas karaktär. Nilsson tänker sig 
en utveckling mot sk "självstyrande grupper" även inom utbildningen, "trots" att 
Nilsson är medveten om att en utveckling i den riktningen ligger i linje med de 
nya managementstrategier som börjar växa fram inom näringslivet.60 Gymnasie
skolans explicita undervisning om arbetslivet (ämnet arbetslivskunskap) behandlas 

5**Implicit i både Walldals och Johanssons studier ligger en definition av arbetslivet 
såsom endast omfattande vårdsektorn, en företeelse som även är vanlig bland lärare oc h 
elever på vårdlinjen i våra empiriska studier. 
5^I Walldals studie finns vissa sekundärresultat so m för oss är intressanta. Det gäller 
inte minst olika bakgrundsfaktorer. Walldal konstaterar exe mpelvis att det fortfarande 
(1982) är 90 % flickor som söker till vårdlinjen, att hälften av dessa flickor har 
arbetarklassbakgrund m ed betyg över genomsnittet, att var fjärde elev dessutom har 
mödrar som arbetar inom vården, och att d e flesta säger sig ha ett stort intresse för 
människor och en önskan att vårda och hjälpa andra. 6°Jfr t ex Helgeson, 1986. Detta fenomen - att undervisningsformerna i skolan för
ändras och anpassas till utvecklingen inom produktionen - tolkas inom den kapital
logiska skolan som en "medveten strävan" ( logik) i ett kapitalistiskt samhälle, där allt 
ytterst syftar till att ga gna kapitalets intressen. (Jfr Altvater, 1974). 
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endast i allmänna ordalag, och då som en integrerad del av undervisningen i sin 
helhet. 

Pedagogisk forskning som tar sin utgångspunkt i arbetslivets förändringar, och 
som ser utbildning som ett hjälpmedel både för anpassning och förändring till 
arbetsmarknaden, har vi funnit inom vuxenutbildningens område (Bäcklund, 1983, 
1985; Gestrelius, 1984, 1985 a, 1985 b). Ett centralt problem i denna typ av 
forskning är hur man ska bestämma de faktiska kvalifikationskraven i arbetslivet. 
Bäcklund och Gestrelius har i sin forskning valt en utgångspunkt där de intervjuar 
ett antal företagsledare och personalchefer i expansiva företag om vad de anser vara 
nödvändiga kvalifikationskrav. De tvingas dock i sina slutsatser konstatera att de 
inte med säkerhet vet om de krav som avnämarna angett är att betrakta som 
"absoluta" krav, eller om de är relaterade till aktuella förutsättningar på arbets
marknaden.61 Författarna diskuterar heller inte i vilken utsträckning kunskaper om 
arbetslivet är att betrakta som nödvändiga kvalifikationer.62 

Arbetslivet i skolans undervisning 
Arbetslivsorienteringens historiska framväxt har beskrivits av Clewett (1980), 
Gustafsson (1981, b) och Englund (1986). Även om dessa författare inte explicit 
använder begreppet social kontroll, så framgår med tydlighet att det främsta 
motivet för ämnets införande var just att "mentalt" förbereda eleverna för det 
kommande arbetslivets villkor. Gustafsson (ibid) presenterar exempelvis yrkes
utbildningsberedningens ståndpunkter (SOU 1966:3), där det bl a framhålls att 
yrkesutbildningen obligatoriskt bör innehålla vissa orienteringsmoment speciellt 
inriktade mot arbetslivets villkor, att yrkesetiska spörsmål därvid ingående bör 
behandlas, liksom relationerna mellan överordnade och underordnade. Gustafsson 
visar också att dessa mål återfinns i senare läroplansskrivningar, även om de tonats 
ned något. 

Studier som indirekt behandlar elevers subjektiva upplevelser av ämnet arbets
livsorientering har gjorts av Axelsson (1977), Christiansson (1978), Gustafsson 
(1978) och Rendahl (1981). Resultaten av dessa studier är ganska entydiga. 
Axelsson visade exempelvis att gymnasieelevers inställning till ämnet arbetslivs
orientering var mer negativ än till övriga ämnen. Christiansson fann att hela 80% 
av före detta el-teleteknikelever ansåg att undervisningen i arbetslivsorientering 
hade varit dålig. En del kom inte ens ihåg att de haft undervisning i ämnet: 
"Ointressant", "sovtimme" och "för allmänt" var några omdömen. "Mest handlade 
ämnet om skyddsfrågor, statistik, olyckor och arbetslöshet. Det handlade inte om 
oss. Väldigt dåligt" (Christiansson, 1978, s 178).63 Gustafsson (1978) påpekar att 
uppläggningen med en timme i veckan av lärarna upplevdes som alltför kort för att 
de "skulle kunna hitta på något meningsfullt" och att eleverna upplevde innehållet 
som irrelevant. Vissa elever skolkade konsekvent. 

Det finns förhållandevis få studier som direkt fokuserar skolans explicita under
visning om arbetslivet. Gustavsson (1981, b) har emellertid studerat innehållet i 

61 Jfr diskussionen om skillnaden mellan arbetsplatskrav och arbetsmarknadskrav i 
Broady, 1980. 
62Gestrelius arbetar dock enligt uppgift (i skrivande stund) med denna fråga. 
63Citatet hämtat från Gusta fsson, 1981, b, s 42. 
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undervisningen i ämnet arbetslivsorientering på linjerna för distributions- och 
kontorsteknik (Dk) och konsumtion (Ko). Gustavssons studie baseras på läro
medelsanalyser, intervjuer och klassrumsobservationer. Centralt i studien är frågan 
om hur undervisningens innehåll svarar mot huvudmomenten i läroplanen. Hon 
finner att överensstämmelsen, åtminstone på ett ytligt plan, är god. Samtidigt 
påpekar Gustafsson att huvudmomenten har blivit så vida i sin formulering, att 
nästan allt i undervisningen går att hänföra till något av läroplanens huvud
moment. 

Förutom innehållsanalysen studerades klassrumsaktiviteter och läromedelsan
vändning. Klassrumsaktiviteterna dominerades helt av vad Gustafsson kallar 
"gemensam klassrumsaktivitet", medan grupparbete och individuellt arbete nästan 
inte alls förekom. Centrala läromedel (läroböcker) användes inte. Vanligast före
kommande var filmer och bildband, samt arbetsblad av olika slag. I analysen av 
läromedelsanvändningen säger Gustafsson att läromedlens främsta funktion var att 
aktivera eleverna, och stimulera till diskussioner och reflektioner. Vad eleverna 
lärde sig av undervisningen kunde hon dock inte dra några slutsatser om. Som en 
indikator i detta hänseende påpekar Gustafsson emellertid att eleverna vid ett 
observationstillfälle hade svit att redogöra för vad de gått igenom under några 
lektioner då deras ordinarie lärare varit borta. 

När Gustavsson söker förklaringar till sina resultat finner hon det nödvändigt att 
sätta in undervisningen i ett arbetsmarknads- och arbetslivssammanhang. Hon 
finner då att en förklaring till de brister hon observerat är att undervisningen är 
alldeles för abstrakt, i meningen overklig. Men Gustafsson menar sig också utifrån 
sina resultat kunna dra slutsatsen att undervisningen i en bemärkelse kan sägas 
vara alltför konkret. Många situationer som på olika sätt åskådliggörs i under
visningen saknar helt förankring i den verklighet som eleverna befinner sig i. 
Gustafsson sammanfattar detta resonemang med att ställa sig frågan om det ur 
elevernas synpunkt egentligen är någon mening med att studera arbetslivs
orientering, då arbetslivet inte har någon plats för dem? Med en undervisning som 
både ter sig alltför abstrakt och alltför konkret, och i en situation med en väntande 
arbetslöshet, måste möjligheterna att forma "rimliga" föreställningar om arbete 
och arbetsliv vara små, menar Gustafsson. När Gustafsson ska sammanfatta vad 
eleverna egentligen lär sig i ämnet arbetslivsorientering använder hon sig (med 
referens till Lundgren, 1977; 1979) av begreppet metainlärning. Gustafsson menar 
att man i detta sammanhang kan tala om en speciell form av metainlärning, i 
vilken eleverna lär sig något om sig själva och sina möjligheter i utbildning och 
arbetsliv, tämligen oberoende av läroplan, läroböcker etc.64 

6^Som stöd för dessa tankegångar refererar Gustafsson till Petrusch (1980). Petrusch 
fann i sin intervjustudie av 25 arbetslösa ungdomar, att de flesta av dessa hade 
individrelaterade föreställningar om orsakerna till deras egen arbetslöshet. Merparten 
var helt övertygade om att ett gott studieresultat i grundskolan skulle, via en 
utbildning, lett fram till ett arbete. 
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Hur kan då skolans undervisning om arbetslivet förbättras?65 Ett förslag till 
åtgärder har varit en närmare koppling mellan skola och arbetsliv. Jonsson (1985) 
har utvärderat hur det kan gå när skogsnäringen satsar pengar på att knyta 
arbetslivet närmare skolan.66 Motivet för skogsnäringen att engagera sig i under
visningen sätter Jonsson i samband med den kritik mot kalhuggning och besprut-
ning som skogsnäringen var utsatt för vid tiden för projektets igångsättande (1973-
74). En betydande summa pengar satsades på olika fortbildningsaktiviteter för 
lärare, och skogsnäringen ställde upp med material, personal och markområden för 
elevstudier, vilket av Jonsson beskrivs som ett sätt att aktivt bemöta kritiken och 
försöka vända den till dess motsats. Via deltagande observation och intervjuer med 
elever, lärare och andra berörda visar Jonsson hur aktiviteter som skogsutflykter, 
studiebesök etc, blev till "trevliga avbrott" i skolarbetet - något som även låg i 
skolans intresse. Ett omfattande kunskapsprov visade emellertid att aktiviteterna 
inte gav några nämnvärda skillnader i kunskaper mellan elever som deltagit 
respektive inte deltagit i verksamheten. Däremot uttryckte både lärare och elever 
som deltagit i projektet en mer positiv syn på skogsnäringen, jämfört med vad de 
hade haft innan (och jämfört med de som inte deltagit). Jonsson drar av detta 
slutsatsen att en närmare koppling mellan skola och arbetsliv i den form som 
skogen-i-skolan projektet haft, gagnar såväl skolans som näringslivets intressen. 
Däremot uppfylls knappast några av de explicit formulerade målen för verk
samheten. Dessa fyller snarast funktionen att dölja och legitimera den rekreerande 
och ideologiskt betingade verksamhet som pågår. 

Forskningsfältet - en sammanfattning 

Vi har i detta kapitel gjort ett försök till bestämning av det forskningsfält inom 
vilket vi arbetar. Strategin har varit att utgå från övergripande frågor och ett 
internationellt perspektiv, för att sedan göra avgränsningar ner mot svensk 
forskning och vårt eget projekt. Syftet med detta är dels att inplacera vår egen 
studie i sitt större forskningsmässiga sammanhang, dels att skapa en fond mot 
vilken vårt empiriska material och våra tankegångar kan ställas. Vi vill med detta 
således visa på de likheter som finns mellan vad vi gör och vad andra forskare har 
gjort, men också på de skillnader som finns och vårt eget bidrag till förståelsen av 
skola-arbetslivsproblematiken. 

Vid genomgången av den internationella forskningen om skola - arbetsliv har vi 
tagit vår utgångspunkt i ett kritiskt och utbildningssociologiskt perspektiv. Vi har 

6^Ett flertal projekt och lokala utvecklingsarbeten, med syfte att utveckla skolans 
undervisning om arbetslivet och koplingen skola - arbetsliv, har bedrivits under senare 
år. Av dessa bör kanske särskilt nämnas det sk SKAL-projektet ("Skola - arbetsliv"), 
vilket utvärderats av Lindblom (1986). Johansson & Johansson (1987) har studerat 
lärares arbetslivskontakter och hur de skulle kunna utvecklas och integreras i skolans 
undervisning. 
66SIS-projektet, "Skogen i skolan", Jonsson, 1985; samt Jonsson, 1988 (prel 
avhandlingsmanus). 

69 



därmed "skalat bort" psykotekniska individstudier, funktionalistiska manpower-
analyser etc. Vi har inte heller fördjupat oss i vad som brukar kallas för syo-forsk-
ning. Vi har i stället deklarerat att vårt forskningsintresse är läroplansteoretiskt.67 

Det innebär i detta fall att vi fokuserar skolans undervisning om arbetslivet, och de 
determinanter som styr denna, mer än de eventuella effekter som undervisningen 
kan ha för elevernas framtida studie- och yrkesval. 

Vi har tidigare pläderat för en utvärderingsstrategi, vars ambitioner inte bara är 
att beskriva en företeelse, utan också att förstå och förklara varför något sker. Det 
innebär att vi finner det angeläget att införskaffa processinformation. Av den 
anledningen har vi i vår forskningsöversikt också fokuserat studier baserade på 
klassrumsobservationer. Men kombinationen av våra utbildningssociologiska 
utgångspunkter, vårt läroplansteoretiska tänkande och vårt kritiska kunskaps
intresse, gör att en stor del av den klassiska klassrumsforskningen faller utanför 
vårt intresseområde. Vårt huvudsakliga intresse är klassrumsstudier som fokuserar 
undervisningens explicita innehåll, och undervisning som ideologiöverföring. För 
att komma åt undervisningseffekter kopplade till ideologisk påverkan, blir också 
studier kring människors (ideologiska) föreställningar relevanta. 

Med ovanstående "tratteknik" har vi kommit fram till ett litet antal studier som 
ligger i linje med vad vi själva sysslar med. Det gäller främst Gleason & Whittys 
utvärdering av försöken med en radikal samhällsundervisning i England, Anyons 
studier av det ideologiska budskap som förmedlas till olika samhällsklasser i det 
segregerade amerikanska samhället, samt Hollands studier rörande utbredningen av 
ideologiska föreställningar i det sociala rummet. 

Även om genomgången av den internationella forskningen syftar till att finna 
studier som liknar vår egen, så finns det naturligvis också skillnader. Vi finner 
exempelvis mycket av den neomarxistiska forskningen i brittisk och amerikansk 
tappning väl idealistisk. Inte heller har vi ett lika starkt emancipatoriskt 
kunskapsintresse som exempelvis Anyon eller Holland.68 Vi tror inte att ett 
medvetandegörande i sig innebär någon "lösning" på problemen. Vår position är 
mer influerad av den kontinentala Strukturalismen (Bourdieu och Giddens mer än 
Bernstein), även om vi där inte funnit något exempel på empiriska studier inom 
vårt problemområde. 

Genomgången av den svenska forskningen uppvisar inte samma logiska 
stringens som den internationella utblicken. Delvis hänger det samman med att en 
sådan logik inte är applicerbar på samma sätt inom det svenska forskningsfältet. 
Vi har också funnit det angeläget att här även lyfta fram forskningsinriktningar 
mot vilka vi vill kontrastera oss. Den typ av kvantitativa och deskriptiva studier 
till vilka vi inledningsvis refererar, ger naturligtvis värdefull kunskap om 
utbildningssystemets sociala selektion. Däremot ger dessa studier inte någon 
djupare teoretisk förståelse av dessa fenomen, och föga av kunskap om de bakom
liggande mekanismerna. 

^Begreppet läroplan ska då förstås i sin vida innebörd som något som styr vad som 
lärs ut, hur det lär s ut och varför det lärs ut (curriculum). 
^^Anyons starka emancipatoriska intresse skulle slagordsmässigt kunna uttryckas 
som: Störta kapitalismen, befria arbetarklassen!, medan Hollands budskap är: Stö rta 
patriarkatet, befria kvinnan! 
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Samtliga svenska studier som vi kategoriserat som kvalifikationsstudier menar 
vi utgår från ett funktionalistiskt perspektiv, där det centrala (explicit eller 
implicit) är att anpassa utbildningens innehåll till arbetslivets kvalifikations
krav.69 Vi menar att en sådan utgångspunkt, i vetenskapligt hänseende, inte är 
hållbar. Vår uppgift som forskare, som vi ser den, är inte att producera lösningar 
på samhälleliga problem, utan att "avslöja" vad som faktiskt sker, och ge 
förklaringar till varför det sker. 

Av naturliga skäl känner vi oss mer befiyndade med den forskning som bedrivs i 
den forskargrupp vi själva tillhör (under ledning av Sigbrit Franke-Wikberg) och 
den som bedrivs vid högskolan för lärarutbildning i Stockholm (under Ulf P 
Lundgrens ledning). Det innebär emellertid inte att vi okritiskt anammar allt som 
gjorts och görs inom dessa forskargrupper. Ett problem, som vi ser det, är att man 
inom dessa forskargrupper ibland lagt alltför stor vikt vid teori- och metod
utveckling, utan att "sätta teorierna i rörelse" i empiriska studier där teorier och 
begrepp kommer till konkret användning. 

69Det gäller även Nilssons studie, trots att han i slutdiskussionen säger att han ser 
skolan som en förändrande kraft i s amhället (Nilsson, 1981, s 210). 
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DEL II 

TEORETISK DIALOG 



Kapitel 4 

Teorier om relationen mellan utbildning och 
arbetsliv 

Vi har i del I av vår avhandling konstaterat att vårt övergripande angreppssätt är 
utbildningssociologiskt. I detta kapitel kommer vi därför att översiktligt behandla 
några sociologiska teoribildningar kring relationen mellan utbildning och arbets
liv, vilka på olika sätt utgjort viktiga utgångspunkter i vårt forskningsarbete. 
Kapitlet struktureras kring tre centrala begrepp, nämligen kvalifikation, socia
lisation och reproduktion. Även om dessa begrepp i mångt och mycket kan sägas 
gå in i varandra, så menar vi att skillnader i fokus ändå gör det poängfullt att 
åtminstone på en analytisk nivå hålla isär begreppen. 

Med kvalifikation avser vi relationen mellan de kunskaper och färdigheter som 
förmedlas och förvärvas i en utbildningssituation, och de kunskaps- och färdig
hetskrav som arbetslivet på olika sätt ställer. Begreppet socialisation refererar här 
till en slags mental förberedelse för olika roller/positioner i det sociala rummet -
förmedlingen och förvärvandet av specifika föreställningar, förhållningssätt, hand
lingsmönster och dispositioner. Reproduktionsbegreppet används som samlande 
beteckning för de sociologiska teoribildningar som söker mönster i den sam
hälleliga kvalifikationen och socialisationen - mönster som visar hur samhällets 
makt- och positionsstruktur på olika sätt reproduceras. 

I de två första avsnitten, de som handlar om kvalifikation och socialisation, 
görs en polarisering mellan två diametralt motsatta teoribildningar - funk
tionalistiska och marxistiska. Mellan dessa förs en "teoretisk dialog" som 
utmynnar i de två reproduktionsteoretiska bidrag som presenteras i det sista 
avsnittet. Tilläggas bör att denna teorigenomgång inte har ambitionen att vara 
fullständig eller uttömmande. Syftet är endast att ge referenspunkter till 
nästföljande kapitel, där vi presenterar våra egna teoretiska utgångspunkter och vår 
egen teoretiska förståelse av vårt studieobjekt: gymnasieskolans undervisning om 
arbetslivet.1 

Kvalifikationsteorier 

Kvalifikationsbegreppet används inom både arbetslivs- och utbildningsforskning. 
Inom arbetssociologin brukar man med kvalifikationsstudier avse beskrivningar av 

*Vi är väl medvetna om att en sådan här teorigenomgång kan uppfattas som "en 
marmortrappa upp till dasset" (Broady, 1983, c, s 57). Vår ambition har eme llertid inte 
varit att by gga en trappa till dasset, utan att lägg a ut en spång fram till vår redskapsbod 
(den teoretiska referensramen). 
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hur arbetslivet förändras - inriktning, ny teknik, organisation etc - och vilka kon
sekvenser dessa förändringar får för kraven på arbetskraftens kvalifikationer. Inom 
den normativa utbildningsforskningen fokuseras intresset till hur man på bästa sätt 
skall anpassa utbildningssystemet till arbetslivets kvalifikationskravsstruktur. 
Kvalifikationsteorier i snäv bemärkelse handlar således om hur relationen mellan 
(den blivande) arbetskraftens faktiska kvalifikationer och arbetslivets kvali
fikationskrav ska kunna optimeras. 

Ovanstående beskrivning av kvalifikationens problematik bygger på ett 
funktionalistiskt betraktelsesätt och ett underförstått antagande om att arbetslivets 
villkor på ett ensidigt sätt bör utgöra den utgångspunkt till vilken utbildnings
systemet ska anpassas. Ett flertal empiriska studier visar emellertid att det inte 
råder någon enkel och omedelbar koppling mellan utbildningssystemets funktion 
och arbetslivets kvalifikationskravstruktur. Broady (1980) har exempelvis visat på 
betydelsen av arbetsmarknaden och arbetsmarknadens mekanismer som en mellan
liggande variabel mellan utbildning och arbetsliv. Helgeson (1984) utvecklar detta 
resonemang genom att framhålla att företagande är en aktiv process. Utbudet och 
"priset" på arbetskraft med olika kvalifikationer påverkar produktionsprocessen och 
i förlängningen kvalifikationskraven.2 Till detta kommer att staten, genom såväl 
utbildningspolitiska som arbetsmarknadspolitiska åtgärder, kan styra och reglera 
förhållanden inom och mellan utbildningssystemet och den samhälleliga produk
tionen. Kvalifikationsteori i vid bemärkelse handlar således om relationer mellan 
kapital, stat, produktion, utbildningssystem, arbetsmarknad etc och den är därmed 
en del av statsteorin och den ekonomiska teorin.^ 

Funktionalistisk kvalifikationsteori 

Utgångspunkten i den funktionalistiska kvalifikationsteorin är, som tidigare 
nämnts, problemet att optimera relationen mellan utbildningssystemets kvalifi
cering av arbetskraften och arbetslivets kvalifikationskrav. Varje sådan ansats 
måste bygga på beskrivningar av, och föreställningar om, arbetslivets utveckling. 
Utveckling och förändring av kvalifikationskrav är också något som sedan lång tid 
tillbaka varit föremål för olika forskares tankemöda. Såväl Adam Smith som Karl 
Marx analyserade den tidiga industralismens problem vad gäller den industriella och 
tekniska utvecklingens konsekvenser för kraven på yrkesskicklighet. Trots att 
deras utgångspunkter och infallsvinklar var så olika kan de båda sägas företräda vad 
som senare kommit att kallas degraderings- eller dekvalificeringstesen; dvs att en 
fortlöpande arbetsdelning, kombinerad med en mekanisering, leder till en utarm
ning av arbetets innehåll och en drastisk sänkning av kraven på kvalifikation. 

Dekvalificeringstesen kom emellertid att starkt ifrågasättas en bit in på 1900-
talet, främst inom den anglosaxiska utbildningsekonomin. Den gängse uppfatt

2Helgeson refererar till Lutz, som i en studie från 1976 jämfört förhållandena vid tyska 
och franska stå lverk. Lutz fann bl a att trots att fö retagen använde likartad teknik, så 
var så väl arbetets org anisation som arbetsinnehållet - och därmed kvalifikationskraven 
- mycket olika. Lutz förklarar dessa olikheter med skillnader i respektive lands 
utbildningssystem och utbudet av olika yrkeskategorier på respektive arbetsmarknad. 
3Jfr Broady, 1983 b: "Om kva lifikationsforskning". 
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ningen blev i stället att en alltmer långtgående industriell utveckling, med mer 
avancerad teknik, ställer högre krav på arbetskraftens kvalifikationer. I England 
utvecklades en teori om "det teknologiska samhället" som under 50- och 60- talen 
kom att utgöra det dominerande paradigmet för den utbildningsekonomiska forsk
ningen. Teorin kan i korthet sammanfattas i nedanstående teser: 

1. Som ett resultat av den teknologiska utvecklingen i industrialiserade sam
hällen kommer kvalifikationskraven ständigt att öka. Det beror dels på att 
andelen enkla och mekaniska arbeten kommer att minska, samtidigt som 
andelen kvalificerade arbeten ökar. Men det beror också på att utvecklingen 
inom samma typer av arbeten (tillverkning, konstruktionsarbete etc) 
kommer att ställa högre krav på (tekniskt) kunnande i framtiden. 

2. En statligt organiserad formell utbildning, som antingen ger de specifika 
kunskaper och färdigheter som arbetslivet kräver eller utvecklar mer 
generella (tekniska) förmågor, är det sätt på vilket dessa ökande kvali
fikationskrav bäst kan bemötas. 

3. Kraven på formell utbildning (för att erhålla anställning) kommer därför 
ständigt att öka, vilket medför att allt större andelar av befolkningen måste 
tillbringa allt längre tid i utbildning. 

The manpower approach 
Ovanstående "teori" var utgångspunkten för så kallade "manpower-analyser". Med 
hjälp av empiriska studier och sofistikerade statistiska metoder försökte forskarna 
att analysera och predicera den samhälleliga kvalifikationskravutvecklingen. 
Tanken var att utbildningssystemet, såväl kvantitativt som kvalitativt, skulle 
anpassas till arbetsmarknadens växande behov av kvalificerad arbetskraft. Det 
teoretiska ramverk som byggdes upp kring denna forskningsinriktning skulle 
kunna kallas för teknologisk eller evolutionistisk funktionalism4, även om 
utgångspunkten togs i Parsons* strukturfunktionalistiska sociologi. Burton Clark, 
en av förgrundsgestalterna inom denna tradition, publicerade 1962 en bok med 
titeln "Educating the Expert Society". En av Clarks huvudteser var att det, förutom 
en generell utbyggnad, krävdes en allt mer långtgående differentiering och specia
lisering inom utbildningssystemet. Arbetslivets utveckling mot ett "expert
samhälle" ställer helt enkelt krav på en ökad sortering och specialisering av den 
blivande arbetskraften, menade Clark. Han ansåg också att en sådan differentiering 
var legitim, under förutsättning att den baseras på individernas duglighet och att 
alla elever ges lika möjligheter till utbildning. 

Clarks tankegångar utvecklades senare av Blau & Duncan (1967) i deras bok 
"The American Occupational Structure". Deras teori postulerar en allmän rörelse i 
utvecklade industrialiserade samhällen, från "partikularism" mot "universalism", 
med en motsvarande utveckling av den samhälleliga sorteringen från "tillskrivande" 
mot "prestation". Begreppen refererar till Parsons' s k mönstervariabler. I sam
hällen som kännetecknas av partikularism tillvaratas dominerande gruppers privi-

4Collins, 1971; Karabel & Halsey, 1977 b. 
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legier och intressen, medan universalism står för allas lika möjligheter i samhället. 
Tillskrivande betecknar en samhällelig sortering baserad på de egenskaper och 
kvaliteter som individer tillskrivs av andra, medan prestation står för en samhälle
lig sortering baserad på individers kunskaper, färdigheter och faktiska prestationer. 
Tankegångarna kan sammanfattas med begreppet meritokrati: En jämlikhet baserad 
på likhet i möjligheter, och urval utifrån faktiska prestationer, garanterar att 
arbetslivets positioner kommer att besättas av de mest lämpade och kompetenta 
individerna.^ 

Mycket av den konkreta forskning som bedrevs inom denna tradition var 
emellertid utpräglat a-teoretisk, där syftet många gånger var att skapa underlag för 
(eller legitimera) utbildningspolitiska beslut. När det gäller prognosstudierna 
visade det sig att mätproblemen många gånger blev oöverstigliga. En faktor som 
man från början inte tagit hänsyn till var individernas efterfrågan av utbildning 
("social demand"). Trots att forskarna i efterhand försökte bygga in sådana icke
ekonomiska faktorer i modellen visade den sig vara ett trubbigt instrument och ett 
dåligt underlag för utbildningsplanering (Broady, 1981 a). 

Humankapitalteorin 
Om man inom "the manpower approach" försökte förena olika sätt att anpassa 
utbildningssystemet till de krav som framför allt den tekniska utvecklingen i sam
hället ställde, så menade företrädarna för humankapitalteorin att utbildnings
systemet i stor utsträckning var en pådrivande och produktiv kraft i samhälls
utvecklingen. Theodore Schultz förde ut begreppet humankapital till en bredare 
publik när han 1960 presenterade sin klassiska artikel "Investment in Human 
Capital"ß Hans budskap var enkelt: Utbildning ska inte i första hand betraktas 
som en nyttighet som samhället erbjuder sina samhällsmedborgare. Utbildning bör 
i stället ses som en investering i mänskligt kapital - en investering som senare 
kan ge avkastning i termer av exempelvis teknologiska framsteg och höjd 
bruttonationalprodukt. Schultz menade att hans tes även var giltig på individnivå. 
Som enskild individ konsumerar man inte utbildning. Utbildning är en investering 
som individen gör för att senare erhålla avkastning i form av bättre arbete, högre 
lön, högre social status etc.7 Schultz avslutar sin artikel genom att i ett nio-
punktsprogram dra de politiska implikationerna ur humankapitalteorin. Den slut
sats han kommer fram till är att en kraftig utbyggnad av utbildningssystemet, 

^Denna strukturfunktionalistiska stratifikationsteori utvecklades först av Davis & 
Moore (1945) i samarbete med Parsons. För en tidig kritik, jfr Youngs klassiska 
framtidsversion av d et meritokratiska samhället: 'The rise of the Meritocracy" (1958). 
^Artikeln presenterades först muntligt när Schultz i egenskap av president i AEA 
(American Economic Association) höll sitt inledningsanförande vid kongressen 1960. 
I skrift publicerades artikeln 1961 i American Economic Review (Schultz, 1961). 
Artikeln finns även återgiven i Karabel & Halsey, 1977. 
^Schultz för visserligen ett något mer nyanserat re sonemang, där han menar att vissa 
inslag i en utbildningssituation kan ha karaktären av konsumtion och där dess 
produktiva värde kan ifrågasättas. Han menar dock att d et mesta av innehållet i den 
formella utbildningen - även det som med Bourdieus begrepp skulle kunna kallas 
"kulturellt kapital" - direkt e ller indirekt har ett produktivt värde. 
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såväl kvantitativt som kvalitativt, är en viktig förutsättning för att utveckla det 
teknologiska samhället och öka välfärden för breda befolkningslager. 

Den tillit som sattes till humankapitalteorin under 60-talet kan i efterhand 
förklaras av en kraftig konjunkturuppgång under denna tid. Denna mer generella 
tillväxt visade sig emellertid ha helt andra orsaker än utbildningssystemets 
utbyggnad. I samband med den stagnation som inträdde i början av 70-talet 
tvingades många utbildningsekonomer att revidera humankapitalteorin. Kritikerna, 
bl a Enno Schmitz, menade att teorin möjligen kunde ha ett visst förklaringsvärde 
när det gäller investeringar i internutbildning inom ett företag (Broady, 1978). 
Däremot är det i grunden felaktigt att föra ett sådant resonemang på nationell nivå. 
Relationen mellan utbildningssystem och ekonomisk tillväxt är alltför komplex 
för att kunna analyseras utifrån ett rent ekonomiskt perspektiv. Från en växande 
skara marxistiska forskare framfördes dessutom ideologiska betänkligheter, efter
som teorin uppenbart legitimerade det kapitalistiska produktionssättet och den 
kapitalistiska ideologin. 

Marxistisk kvalifikationsteori 

Som kontrast till den traditionella utbildningsekonomin och den funktionalistiska 
kvalifikationsforskningen började en mer kritiskt inriktad utbildningssociologisk, 
utbildningsekonomisk och statsvetenskaplig forskningstradition att växa fram. 
Med utgångspunkt i historiska och samhälleliga analyser av utbildning och 
arbetsliv, kombinerade med empiriska studier av arbetslivets utveckling, försökte 
forskarna förklara sambandet mellan förändringar i utbildningssystemet och för
ändringar i den samhälleliga kvalifikationskravsstrukturen. Mycket av denna 
forskning bedrevs inom tyskt språkområde, företrädesvis i Västtysldand. 

En viktig utgångspunkt i den marxistiskt orienterade kvalifikationsforskningen 
var ett ifrågasättande av den allmänt vedertagna, men sällan empiriskt belagda, 
uppgraderings- eller högrekvalificeringstesen. När Horst Kern och Michael 
Schumann i boken "Industriarbeit und Arbeitsbewusstsein" (1970) presenterade 
resultat som pekade i riktning mot en dekvalificering och polarisering av 
kvalifikationskraven inom produktionsindustrin, väckte detta stor uppmärksamhet 
bland såväl västtyska som amerikanska industrisociologer.8 Kern och Schumann 
hade följt utvecklingen inom ett antal västtyska industriföretag som genomgått 
stora tekniska förändringar under efterkrigstiden. Deras slutsats var att det hade 
skett en polarisering av arbetsstyrkan i en växande men fortfarande relativt liten del 

^Visserligen hade James Bright redan 1 958 fört fram en teori som innebar att e n ökad 
mekaniseringsgrad skulle leda till ökade kvalifikationskrav, men bara till en viss 
punkt - när mekan iseringen övergår till automation - då kvalifikationskraven drastiskt 
kommer att minska. Denna dekvalificeringsteori fick emellertid inget genomslag 
förrän den återupplivades i Harry Bravermans tappning (1974). Brights teori hade 
dessutom ifrågasatts av Robert Blauner (1964) som menade att u tvecklingen var den 
rakt motsatta. I takt med en tilltagande mekanisering av arbetsprocessen kommer först 
kraven på yrkesskicklighet att sjunka och arbetsuppgifterna att b li alltmer utarmade -
det typexempel som Blauner gav var det löpande bandet. I takt med en ökad grad av 
automation återfår arbetet emellertid "skapande potenser" och kraven på yrkes
skicklighet ökar, enligt Blauner. Jfr även Helgeson, 1984. 
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där kvalifikationskraven var högt ställda, och en stor del där kvalifikationskraven 
successivt minskade. De menade också att det skedde en förändring i de slag av 
kvalifikationer som behövdes. Krav på rent hantverksmässigt kunnande ersattes av 
krav på flexibilitet, förmåga att anpassa sig till nya arbetsförhållanden, över
vakning och styrning av automatiserade processer etc.9 

Kern & Schumanns studie utsattes efter en tid för kritik, bl a för att deras 
undersökning enbart begränsats till produktionsindustrin. Andra västtyska kvali
fikationsforskare, som i sina studier även inkorporerat den offentliga sektorn, fann 
exempelvis att kvalifikationskraven där tycktes öka.10 Kritik framfördes också från 
vänster, bl a av mer ortodoxa marxister. De menade att Kern & Schumann implicit 
betraktade teknikens utveckling, och de förändringar i arbetsorganisation som 
denna gav upphov till, som självgenererande och i sig den yttersta orsaken till 
förändringar av kvalifikationskrav. Vad de saknade var en ekonomisk/marxistisk 
helhetsanalys, där de empiriska resultaten sattes i samband med kapitalets 
intressen, produktionsförhållanden, produktivkrafter etc.11 

Dekvalificering, högrekvalificering, polarisering, eller annorlundakvalificering? 
- under hela sjuttio- och åttiotalen har debattens vågor gått höga. Även bland 
marxistiska forskare finns de som hävdar en högrekvalificeringstes, exempelvis 
forskarna i "Projektgruppe Automation und Qualifikation" under ledning av Frigga 
Haug.12 Att det existerar så vitt skilda teser om hur utvecklingen ser ut kanske 
kan förklaras av att forskarna har haft olika metoder och olika objekt för sina 
studier. Vissa har tittat på kvalifikationer i termer av formell utbildning, andra på 
de kvalifikationer som arbetskraften faktiskt besitter, medan ytterligare andra har 
studerat de arbetsplatsrelaterade kvalifikationskraven. Vissa (de flesta) har enbart 
studerat utvecklingen inom produktionsindustrin, medan andra försökt kartlägga ett 
bredare spektrum av arbetslivet. Forskarna använder också empiriskt material från 
olika tidsperioder som grund för sina slutsatser. Till en del kan förklaringen till de 
olika ståndpunkterna säkert ligga här, men troligare är att utvecklingen de facto är 
motsägelsefull och att den innehåller inbördes motstridiga tendenser. Utifrån ett 
marxistiskt perspektiv, där Marx teori om det alienerade arbetet i det kapitalistiska 
samhället är det centrala, blir dock olika varianter av dekvalificeringstesen mest 

^Teorin om en "annorlundakvalificering" hade ungefär samtidigt lanserats av en 
ungersk ekonom, Franz Jânossy (1969). Han menade att den tekniska utvecklingen 
kräver ständigt förbättrade kvalifikationer, men att det inte är m öjligt eller menings
fullt att försök a fastställa huruvida kvalifikationskraven därigenom ökar elle r minskar. 
l^Broady (1983 b) anför som exempel på detta ett arbete av Chaberny & Gottwald. 
^En sådan mer renodlad kapitallogisk analys har gjorts av Kurt Aagaard Nielsen 
(1976). Han menar att dekvalificering bör analyseras som en tendens, vilken är 
oupplösligt förbunden med det kapitalistiska produktionssättet. I kapitalets logik 
ligger ett permanent behov av att använda billigast möjliga arbetskraft. Det innebär, 
enligt Nielsen, att dekvalificering som tendens måst e vara ett utmärkande drag för 
produktionen i kapitalistiska samhällen, även om denna utveckling kan döljas, 
bromsas eller motverkas på olika sätt. 
^Projektgruppe Automation und Qualifikation har publicerat omfattande, såväl teo
retiska som empiriska, studier av kvalifikationskravutvecklingen i Västtyskland. De 
flesta av dessa arbeten är skrivna i polemik med den forskning som bedrivits i 
förlängningen av Kern & Shumanns studie vid SOFI i Göttingen. Jfr den analys som 
Broady (1983 b) och Helgeson (1984) gör av den västtyska kvalifikationsforskningen. 
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gångbara - även om de flesta idag tagit avstånd från Bravermans (1974) relativt 
okomplicerade analys.13 

Kapitallogik 
Efter ovanstående exkurs i den arbetssociologiska kvalifikationsforskningen kan 
det kanske vara lämpligt att återföra tankarna till frågan om hur utbild
ningssystemet är relaterat till den samhälleliga produktionen. Inom den västtyska 
neo-marxismen är det framför allt Elmar Altvater och Freerk Huisken som 
utvecklat tankegångar kring denna fråga. De utgår från en marxistisk analys av 
kapitalismens lagbundna utveckling, där en ständig strävan efter kapitalacku
mulation ses som den grundläggande drivkraften i en kapitalistisk ekonomi. Den 
tekniska utvecklingen i samhället är enligt Altvater och Huiskens underordnad 
denna "kapitalets logik" och inte någon oavhängig variabel. Tekniska förändringar 
och förändringar av arbetets organisation genomförs endast om de är lönsamma, 
dvs om profitkvoten därigenom kan förväntas öka. Som stöd för denna tes anför de 
att teknologiska och organisatoriska förändringar av produktionsprocessen regel
mässigt har följt på en ekonomisk kris eller tillbakagång.14 

Med en sådan ekonomisk/marxistisk helhetsförståelse följer också att föränd
ringar av den samhälleliga kvalifikationskravstrukturen inte enbart betingas av ny 
teknologi och förändrade produktionsprocesser. Av central betydelse blir också 
utbud och efterfrågan på den marknad där arbetskraften ska köpas. Förutom rent 
"demografiska" förändringar, som att vissa branscher minskar medan andra expan
derar, att vissa yrken försvinner medan nya tillkommer och att nya befolknings
grupper integreras i produktionsprocessen, så kommer den faktiska tillgången på 
arbetskraft och de faktiska kvalifikationer den besitter att i viss utsträckning 
påverka produktionsprocessen och den framtida kvalifikationskravutvecklingen. 
Allt enligt kapitalets logik. 

Altvater har i en analys från mitten av 70-talet försökt visa på samband mellan 
utvecklingen inom arbetslivet och förändringar inom utbildningssystemet 
(Altvater, 1974). Han anser att det mest utmärkande draget för utvecklingen inom 
arbetslivet är föränderlighet. Det är inte längre vare sig möjligt eller funktionellt 
att kvalificera arbetskraften till bestämda, kanske nog så komplicerade, arbets
funktioner. Kapitalets logik kräver att samhället i stället utbildar och anpassar den 
blivande arbetskraften till arbetsvillkorens föränderlighet. Exempel på vad Altvater 
kallar "nyckelkvalifikationer" i ett framtida kapitalistikt produktionssätt är ansvar, 
självständighet, problemlösningsförmåga, samarbetsförmåga, samt grundläggande 
tekniska och företagsekonomiska kunskaper och förmåga att koppla ihop teori och 
praktik. Dessa kvalifikationer ger möjligheter att inta ett stort antal funktioner och 
positioner i produktionsprocessen, samtidigt som individerna därigenom är bättre 
rustade att möta oförutsägbara och förändrade krav. 

Det är i ljuset av denna logik som Altvater menar att sjuttiotalets pedagogiska 
slagord, som "lära att lära", "problemorienterad undervisning" och "livslångt 
lärande", ska ses. Altvater betraktar inte neoprogressivismen som uttryck för en 
radikal pedagogisk strömning, utan snarare som en nödvändig anpassning av 

13 Jfr t ex kritiken av Braverman i Helgeson, 1983: "Ekonorm, teknik och arbete". 
14Jfr Altvater, 1974. 
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utbildningssystemet till de av kapitalet påtvingande förändringarna av produk
tionsprocessen. Den "fria" pedagogiken fyller egentligen funktionen att kvalificera 
eleverna till nya strömningar inom det kapitalistiska produktionssättet. 

Den marxistiskt orienterade utbildningsekonomin utgår således från ett 
antagande om ett fundamentalt samband mellan samhällets ekonomiska och 
politiska utveckling å ena sidan, och utvecklingen av samhällets utbildnings
system å den andra. Den övergripande tanken är att utbildningssystemet i ett 
kapitalistiskt samhälle måste förstås och analyseras utifrån dess funktion att 
reproducera kapital.15 Sambandet mellan utbildningssystem och samhällelig pro
duktion kan dock inte analyseras och förklaras utan att man samtidigt definierar 
statens roll som förmedlande och modifierande länk. Härvid gör Altvater en 
distinktion mellan samhälleliga och statliga intressen. I samhälleliga intressen 
innefattar han såväl den privata sfären, med dess motstridiga kapitalintressen, som 
den klassbundna konflikten mellan arbete och kapital. Staten måste för sin 
trovärdighets skull framstå som oberoende och fristående från dessa samhälleliga 
intressen. Staten kan enligt Altvater inte betraktas som "den härskande klassens 
förlängda arm". Staten i det moderna kapitalistiska samhället reser sig så att säga 
över klassamhället. 

According to Altvater, the ideological manifestation of the state as an in-
depentent entity is (like all ideology) economically determined. It is necessary 
for the state to function 'non-capitalistically in a capitalistic society'; otherwise 
it would not be able to fulfill it s aim of guaranteeing the reproduction of the 
collective capital. (Broady, 1981 a, s 153). 

Parallellt med denna utveckling har staten alltmer kommit att överta ansvaret för 
samhälleliga funktioner, vilka tidigare på ett mer öppet sätt styrdes och kon
trollerades av den härskande klassen. Det gäller inte minst inflytandet över utbild
ningssystemet. Men statlig utbildningspolitik kan inte bedrivas så att det framstår 
som om staten gynnar specifika klassintressen. Den statliga interveneringen i 
utbildningssystemet, med dess förment tillvaratagande av allmänintressen, är dock 
enligt Altvater en nödvändig utveckling för att dölja och neutralisera den grund
läggande konflikten mellan arbete och kapital. Statens viktigaste funktion i ett 
kapitalistiskt samhälle är alltfort att skapa och upprätthålla de allmänna materiella, 
juridiska och ideologiska betingelser som krävs för att garantera det kollektiva 
kapitalets fortbestånd och expansion. Återigen - allt enligt "kapitalets logik".16 

15Här finns vissa likheter med humankapitalteorin, såt illvida att man är intresserad av 
sambanden mellan utbildning, arbetsmarknad och produktivkrafternas utveckling. En 
viktig skillnad är dock att i humankapitalteorin betraktas utbildning som en drivkraft i 
det ekonomiska systemet, medan den marxistiska utbildningsekonomin ser utbild
ningssystemet som i stor utsträckning determinerat av den samhälleliga kvalifika
tionskrav s strukturen, vilken i sin tur ytterst bestäms av villkoren för kapital
ackumulation. 
16Bo Lindensjö har i en artikel i Häften för Kritiska Studier (1979) utvecklat liknande 
tankegångar. Han menar att det råder ett ömsesidigt beroendeförhållande mellan staten 
och den samhälleliga ekonomin. Staten har inte något direkt inflytande över den 
kapitalansamling som sker i det privata näringslivet, men är för sin existens beroende 
av ett stabilt resursflöde. För att garantera detta resursflöde bidrar staten genom att 
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Vissa kritiker inom det marxistiska fältet, bl a Claus Offe och Martin Baethge, 
hävdar emellertid att kapitallogikerna alltför starkt betonar sambandet mellan 
statlig utbildningspolitik och kapitalets intressen. De menar att statens funktion 
snarare är att medla mellan olika klassintressen, vilket innebär att staten också 
måste ta hänsyn till, och gagna, arbetarklassens intressen. Staten, i termer av 
politiker och administratörer, måste legitimera sin egen existens för att bibehålla 
sina väljare. Skulle den statliga utbildningspolitiken på ett ensidigt sätt gynna 
kapitalets intressen skulle detta leda till systemhotande konflikter. Som stöd för 
dessa teorier lyfter Offe (1975) fram exempel på statligt initierade utbildnings
reformer, vilka knappast kan sägas gynna specifika klassintressen. Han visar också 
på det sk strukturproblemet, dvs den dåliga samstämmighet som råder mellan 
arbetskraftens faktiska kvalifikation och kapitalets efterfrågan. 

Korrespondensteorin 
En annan tradition inom den marxistiska utbildningssociologin får här represen
teras av Samuel Bowles och Herbert Gintis, och deras så kallade "korrespondens
teori". Till skillnad från Altvater och den kapitallogiska skolan tillmäter Bowles & 
Gintis (1976) inte staten och den statliga utbildningspolitiken någon större 
betydelse när det gäller att analysera sambandet mellan utbildningssystem och 
samhällelig produktion. De försöker snarare visa att utbildningsreformer och 
politiska ingripanden i utbildningssektorn har mycket begränsade möjligheter att få 
något egentligt genomslag om de inte står i överensstämmelse med rådande 
produktionsförhållanden. Bowles & Gintis utgår från att det finns ett omedelbart 
samband i termer av strukturella likheter (korrespondens) mellan ett samhälles 
utbildningssystem och dess ekonomiska system. Alla teorier om pedagogisk 
praktik måste därför ta sin utgångspunkt i en analys av samhällets ekonomiska 
system - "roten till det onda". 

Korrespondensprincipen innebär i korthet att skolan, genom att organiseras på 
ett liknande sätt som en arbetsplats, formar och anpassar eleverna till de krav som 
arbetslivet ställer. Det alienerade arbetet motsvaras i skolan av en liknande brist på 
kontroll/inflytande över såväl innehåll som undervisningsprocess. Den horisontella 
arbetsdelningen motsvaras av ämnessplittring och fragmentisering av kunskap. 
Den vertikala arbetsdelningen återspeglas i makthierarkier och auktoritetsrelationer 
mellan skolledning, lärare och elever. Skolan, liksom arbetslivet, är uppbyggd 
utifrån meritokratiska principer där konkurrens och yttre belöningar är de väsent
ligaste drivkrafterna. Dessa strukturella likheter disciplinerar eleverna till arbets
livets krav, samtidigt som de genom elevernas självbild utvecklar och befäster 
bestämda klassidentiteter. Allt detta döljs och legitimeras med den ideologi som 
överförs i själva undervisningsprocessen. 

skapa det nödvändiga politiska klimatet för den privata produktionen. Staten 
legitimerar privatekonomin genom en lagstiftning som upprätthåller privat ägande, 
avtalsfrihet etc. Genom utbildningssystemet återför sta ten resurser i form av utbildad 
arbetskraft till produktionen. På grund av det ekonomiska beroendeförhållandet ligger 
det i statens intresse att d enna arbetskraft på bästa sätt är anpa ssad (kvalificerad) till 
arbetslivets villkor, dvs de villkor som definieras av d en rådande maktstruktur en. 
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Korrespondensteorin, liksom även kapitallogiken, har under senare tid kommit 
att starkt ifrågasättas. Kritiken, som kommer både från höger och vänster, tar fasta 
på att stora delar av den marxistiska kvalifikationsteorin på ett ensidigt sätt utgår 
från en ekonomisk analys av kapitalismens lagbundna utveckling. Skolans ideo
logiska funktion att socialisera eleverna till ett ekonomiskt system, underordnas 
dess ekonomiska funktion att kvalificera arbetskraft. Andra samhällsfaktorer än 
ekonomin tillmäts en mycket liten betydelse. Såväl teoribildningar som empiriska 
studier begränsar sig dessutom ofta till kvalifikation av arbetskraft för produk
tionsindustrin, medan andra sektorer av arbetslivet behandlas ytligt eller inte alls. 
Ingen hänsyn tas heller till att utbildningssystemet kan vara dysfunktionellt, och 
att verksamheten i skolan inte alltid motsvarar vare sig de officiella målen för 
utbildningen eller de faktiska krav som arbetslivet ställer. Implicit i teorierna 
ligger en föreställning om en direkt koppling mellan utbildning och arbesliv. 
Skolan ges inte någon självständig roll, och dess funktion att socialisera eleverna 
till bestämda positioner i den samhälleliga arbetsdelningen ges en underordnad 
betydelse. 

Socialisationsteorier 

Socialisationsprocessen kan, i likhet med kvalifikationsprocessen, sägas utgöra en 
del av den samhälleliga reproduktionen. Alla teorier om vad socialisation är, och 
hur den går till, måste därför bygga på - eller åtminstone kunna relateras till - en 
explicit samhällsteori. Utifrån vår tanke om en "teoretisk dialog" har vi därför valt 
att strukturera även detta avsnitt så att vi först presenterar traditionell/funk
tionalistisk socialisationsteori. Mot denna ställs därefter olika konfliktteore
tiska/marxistiska teorier, i första hand hämtade från den västtyska socialisations-
forskningen. Slutligen görs en kortare presentation av några franska bidrag till den 
socialisationsteoretiska diskussionen. Påpekas bör att vi inte har ambitionen att 
göra någon fullständig och uttömmande genomgång av socialisationens proble
matik.17 Vi vill endast visa på "polerna" i den socialisationsteoretiska debatten. 
Vidare bör nämnas att vårt kunskapsintresse i detta sammanhang är utbildnings-
sociologiskt, och inte socialpsykologiskt. I den generella frågeställningen om "hur 
människan blir en samhällsvarelse" kommer vi därför att lyfta fram teorier som 
belyser sambandet mellan socialisation och produktion, och teorier som fokuserar 
skolans roll som socialisationsagent och förmedlande länk mellan familj och 
arbetsliv. 

17För en mer uttömmande genomgång, se Frykholm, 1984: "Socialisationsteorier. 
Något om socialisation och samhällelig produktion" 
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Funktionalistisk socialisationsteori 

Begreppet socialisation kan sägas ha sitt ursprung i Dürkheims sociologi. 
Durkheim menade visserligen att människan av födseln är utrustad med vissa 
anlag, men "det är i och genom samhället som människan blir fullbordad; utanför 
samhället existerar inget mänskligt",18 Dürkheims socialisationsteori kan mycket 
kortfattat sammanfattas på nedanstående sätt: 

I alla samhällen med en utvecklad arbetsdelning, där människor intar olika 
positioner och träder i olika relationer till varandra, uppstår beroendeför
hållanden och konflikter. För att dessa ska kunna neutraliseras och hållas under 
kontroll krävs vissa gemensamma värderingar - vad Durkheim kallar "en 
organisk solidaritet" baserad på "ett kollektivt medvetande". Samtidigt menar 
Durkheim att alla former av funktionell samverkan i ett komplext samhälle 
skulle vara omöjlig om det inte existerade en viss grad av olikhet mellan 
människor. För att samhället ska fungera på ett tillfredsställande sätt är det 
därför nödvändigt att människor, utifrån anlag och kunskaper, socialiseras till 
olika positioner och arbetsuppgifter. Det är detta som ger socialisationen dess 
dubbla karaktär: att hos människan skapa såväl ett socialt, som ett individuellt 
väsen. 

Dürkheims teori utvecklades som en kritik av liberalismen och den klassiska 
ekonomin i Adam Smiths, Malthus och Ricardos tappning. Han misstrodde starkt 
teserna om den fria konkurrensen och det ökade välståndets automatiska fördelar för 
alla samhällsmedlemmar, liksom att staten inte ska utöva någon form av restrik
tioner över näringslivet. Han vände sig också mot liberalismens individualistiska 
frihetsideal och den a-historiska och egoistiska människosynen i den liberala 
ideologin. Tvärtom menade Durkheim att socialisationen av samhällets gemen
samma normsystem måste institutionaliseras genom undervisning i skolor och ute 
på arbetsplatser. På sätt och vis kan man säga att han därigenom förordar en 
institutionalisering av konflikten mellan arbete och kapital. Även om det inte 
tillkommer staten att "skapa" det gemensamma normsystemet, måste staten gå in 
och stadfästa, reglera och upprätthålla det. Den organiska solidariteten är inte något 
som utvecklas automatiskt eller fullständigt i ett samhälle. Utan en systematisk 
socialisation kommer det utvecklade samhället att upplösas i ett anomiskt tillstånd 
(Durkheim, 1975). 

Dürkheims grundläggande konception av socialisationens väsen har givit 
inspiration till så vitt skilda forskare som Parsons, Foucault, Bourdieu och 
Bernstein, även om de senare mer hämtat inspiration från Marx och Weber. Skill
naderna ligger i de aspekter forskarna tar fasta på och det perspektiv utifrån vilket 
teorin används. Den mest ortodoxa "utvecklingen" utifrån ett rent strukturfunk-
tionalistiskt perspektiv står dock Talcott Parsons för. 

18Durkheim, 1975, s 17, vår över sättning. 
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Parsons strukturfunktionalistiska socialisationsteori 
I likhet med Durkheim menar Parsons att ett av samhällets viktigaste karak-
täristika är dess värdesystem. Utan en enighet kring vissa allmänt accepterade 
grundvärderingar skulle det inte finnas något samhälle. Parsons analyserar sam
hället som ett "socialt system", bestående av individer som intar olika "roller" och 
utför olika aktiviteter inom den samhälleliga arbetsdelningens ram.19 Parsons 
menar att varje roll/aktivitet föder en uppsättning konkreta och situationsspecifika 
normer, vilka i sin tur bestämmer rollernas utformning och definierar de plikter 
("commitments") som gäller för varje social aktivitet. En mångfald av roller ger 
således upphov till en mångfald av normsystem i samhället, vilket i sin tur leder 
till problemet att bevara samhällets integration och jämviktstillstånd. Socialisa
tion och social kontroll är de två processer som enligt Parsons ska lösa detta 
problem. Den övergripande teorin kan sammanfattas i nedanstående punkter: 

1. Varje samhälle måste försäkra sig om att dess medlemmar blir tillräckligt 
motiverade till att utföra de nödvändiga rollerna och ansluta sig till sam
hällets grundläggande värden. Samhället måste också kunna hantera de 
emotionella spänningar som kan uppkomma mellan medlemmarna i deras 
vardagliga sociala interaktion. Det är i första hand släktskapsinstitutionerna 
(t ex kärnfamiljen) som genom socialisationsprocessen ska producera 
kompetenta och motiverade rollinnehavare, vilka ansluter sig till samhällets 
värderingar. 

2. För att ett samhälle ska kunna bevara sin existens måste det i viss 
utsträckning kunna kontrollera och koordinera de olika elementen i varje del 
av det sociala systemet. Denna funktion fylls av de samhälleliga och kul
turella institutionerna genom exempelvis religion, utbildning och mass
kommunikation. (Parsons menar dock att den "inre" sociala kontrollen inte 
alltid är tillräcklig. Ibland måste samhället använda sig av yttre sociala 
kontrollinstanser, som exempelvis polis- och militärmakt eller olika 
juridiska institutioner.) 

Den grundläggande socialisationen, utvecklandet av stabila personligheter och 
internaliseringen av samhälleliga värden, antas således i stor utsträckning ske inom 
familjens ram. Det innebär emellertid inte att familjens socialisationsmönster och 
värdesystem med nödvändighet måste stå i överensstämmelse med det samhälleliga 
värdesystemet. Tvärt om menar Parsons att det ofta råder ett motsatsförhållande 
mellan normer och värderingar inom familjen, och de normer och värderingar som 
kännetecknar det moderna industrisamhället. Utmärkande för den primära socialisa
tionen är en betoning av "expressiva" värden och normer. Där är exempelvis 
känslomässiga relationer och kollektiva intressen legitima. Inom produktionslivet 
är det dock i första hand "instrumentella" värden och normer som gäller. Där 
bedöms människor utifrån vad de kan prestera, och inte utifrån vilka de är. Parsons 
menar att det formella utbildningssystemet i första hand är en mekanism för att 
reducera den potentiella konflikt som kan uppstå mellan de förväntningar som hör 

^Begreppet roll är i Parsons' sociologi ett normativt begrepp. Det refererar till de 
förväntningar som är knutna till en viss position. 
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till famljerollerna, och de förväntningar som hör till det ekonomiska beteendet. 
Skolans roll i socialisationsprocessen är enligt Parsons att successivt socialisera 
barnen från expressiva till instrumentella beteendemönster och roller. 

I en artikel med titeln "The School Class as a Social System. Some of its 
Functions in American Society" (Parsons, 1959) utvecklar Parsons dessa tanke
gångar. Analysen fokuserar två grundläggande problem: för det första hur man 
inom klassens ram hos eleverna kan internalisera de plikter och den kompetens 
som krävs i arbetslivet, och för det andra hur skolan allokerar olika individer till 
den samhälleliga rollstrukturen. 

Parsons betraktar skolan som en socialisationsagent genom vilken elevernas 
personlighet skolas ("are trained") till motivationeilt och tekniskt adekvat 
beteende. Den motivationella aspekten innebär att hos eleverna implementerà de 
plikter ("commitments") som krävs i deras framtida roll som yrkesutövare och 
samhällsmedborgare. Här skiljer Parsons (i likhet med Durkheim) mellan generella 
plikter relaterade till samhällets grundläggande värdesystem, och specifika plikter 
relaterade till de värdesystem som är förbundna med givna roller/positioner i den 
samhälleliga strukturen. Parsons menar t ex att 

...a person in a relatively humble occupation may be a 'solid citizen in the 
sense of commitment to honest work in that occupation, without an intensive 
and sophisticated concern with the implementation of society's higher-level 
values. (Parsons, 1959, s 298). 

Socialisationens "tekniskt adekvata" aspekt avser utvecklandet av förmågor/ 
kompetens ("capacities") som krävs i det direkta yrkesutövandet. Även här gör 
Parsons en åtskillnad mellan förmågan att utföra specifika arbetsuppgifter och 
"förmågan" att kunna inordna sig i arbetsdelningens rollfördelning och relations
mönster. 

Thus a mecanic as well as a doctor needs to have not only the basic 'skills of 
the trade', but also the ability to behave responsibly toward those people with 
whom he is brought into contact in his work (ibid, s 298). 

Parsons menar att socialisationen i skolan också fyller en viktig funktion för 
allokeringen av individer till arbetslivets olika positioner. Här pekar Parsons först 
och främst på den avgörande skiljelinjen mellan de som väljer längre/teoretiska, 
eller kortare/praktiska, utbildningsvägar (eg om man går vidare till college eller 
inte). Med stöd i olika forskningsresultat hävdar Parsons att denna dikotomisering, 
med åtföljande nivåspecifika socialisation, grundläggs redan under lågstadiet, för att 
sedan vara i det närmaste helt manifest på högstadiet ("junior high school").20 

Förutom den vertikala dikotomiseringen menar Parsons att det senare, på 
högstadiet och i gymnasiet ("senior highschool and college"), sker ytterligare en 
uppdelning av eleverna i två stora huvudfåror. Denna andra dikotomisering är 

20Det är intressant att notera att denna tanke om en tidig dikotomisering överens
stämmer med Baudelot & Establet's (1971; 1975) huvudtes i deras analyser av grund
skolans funktion i det kapitalistiska skolsystemet - även om deras utgångspunkter och 
förklaringar naturligtvis är helt annorlunda. 
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horisontell och differentierar eleverna i relation till deras inriktning mot olika 
sektorer i arbetslivet. Parsons skiljer mellan "kognitivt" och "moraliskt" orien
terade elever. Kognitivt orienterade elever på lägre nivå i den vertikala dikotomin 
kommer att söka sig mot mer "opersonliga" och/eller tekniska utbildningar och 
yrken (kontorister, tekniker, mekaniker etc); medan de moraliskt inriktade eleverna 
söker sig till mer sociala och "expressiva" utbildningar/yrken (exempelvis för
säljare eller vårdpersonal av olika slag). På högre nivå har detta sin motsvarighet i 
å ena sidan en inriktning mot en teknisk/ekonomisk sektor (ingenjörer, ekonomer, 
företagsledare) och å andra sidan en inriktning mot en social/kulturell sektor 
(läkare, psykologer, kulturarbetare etc). 

En statligt organiserad socialisation till arbetslivets olika roller och positioner 
betraktas inom den funktionalistiska socialisationsteorin som nödvändig för 
samhällets fortbestånd. Den betraktas även som legitim i det att den sociala bak
grunden inte antas ha någon större betydelse, vare sig beträffande den skiktspecifika 
eller den sektorsspecifika socialisationen.21 På samma sätt betraktas den sociala 
stratifikationen som legitim och nödvändig i alla komplexa samhällsformationer. 
Den samhälleliga arbetsdelningen, liksom skolarbetet, måste baseras på ett 
differentierat belöningssystem för att kunna upprätthållas och fortleva. 

För att kunna förstå och kritisera Parsons' generella socialisationsteori är det 
nödvändigt att gå tillbaka till själva utgångspunkten för hans sociologiska 
intresse: Hobbes' klassiska problem om hur i en värld av knappa resurser allas krig 
mot alla skall kunna undvikas och hur i en sådan värld av ständigt hotande 
konflikter ett ordnat samhälle överhuvudtaget är möjligt. Parsons' svar är att ett 
ordnat samhälle enbart är möjligt genom förekomsten av ett institutionaliserat 
normsystem som reglerar relationerna mellan samhällets medlemmar. Vad Parsons 
försummar är att i sin teori inkorporera termer för att analysera de intresse
konflikter som var själva utgångspunkten för Hobbes' problemställning. Parsons 
utelämnar i sin teori fördelningen av de knappa resurserna och de olikheter i livs
chanser och intressen som denna fördelning ger upphov till.22 I stället koncen
trerar han sitt teoretiska intresse till de mekanismer - främst socialisation och 
social kontroll - genom vilka de ständigt hotande konflikterna kan neutraliseras 
och hållas under kontroll. 

Hildur Ve har i sin bok "Samhället och arbetarklassen" (1978) formulerat en 
kritik av Parsons utifrån marxistiska utgångspunkter. Hon menar att Parsons 
genom sin beskrivning av olika socialisationsprocesser ger uttryck för en syn på 
personligheten som passar under kapitalismen: 

2*De avgörande faktorerna antas vara individuella prestationer (vertikalt) och de 
kulturmönster s om utvecklas inom informella kamratgrupper (ho risonellt). 
22Parsons menar visserligen i sina senare arbeten att det kan vara meningsfullt att 
använda begreppet klass, t ex att dela in samhället i överklass, medelklass och en lägre 
klass. Parsons klassbegrepp betecknar emellertid inte reella klassmotsättningar i 
samhället. Det är snarare fråga om vissa kvantitativa skillnader i tillgång på materiella 
nyttigheter, och symboliska olikheter i smak och livsstil. I Parsons samhällsmodell 
råder det konsensus om att de ssa skillnader är leg itima eftersom de bygger på legitim 
auktoritet. Det är inte egendom och börd som ger prestige och makt, utan sk icklighet, 
kompetens och ansvar i en yrkesroll. Att en sådan stratifikationsteori står i direkt 
överensstämmelse med den tidigare beskrivna socialisationsteorin torde vara uppen
bart. 
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Parsons använder en klar mål-medel-tankegång. De olika socialisationsagen-
terna har ett mål för uppfostran - nämligen att forma barnet efter ett mönster 
som passar till samhällets kultur. Denna kultur uppfattas i stor utsträckning 
som gemensam för samhällsmedborgarna. Det är endast mycket små klasskill
nader i normer och värderingar. Barnet själv är en passiv deltagare i socialisa-
tionen. Dess personlighet 'produceras' som en 'vara' genom systematisk 
användning av sanktioner. (Ve, 1978, s 69). 

Ve hävdar att denna "objektsyn" på människan, dvs att människan måste 
socialiseras genom manipulation, är kulturbetingad. Det är ett sätt att skapa lojala 
arbetare och goda konsumenter genom en systematisk uppbyggnad av bestämda 
behovsstrukturer. Det kapitalistiska produktionssättet tas implicit som en given 
förutsättning, och socialisationens problem är för Parsons att anpassa människan 
till detta produktionssätt. Därigenom får teorin i sin helhet en öppet legitimerande 
karaktär. Vad Parsons egentligen gör, enligt Ve, är att ge en god bild av det kapi
talistiska systemets självförståelse. Att upphöja denna självförståelse till en 
vetenskaplig teori anser hon dock vara tveksamt. 

Marxistisk socialisationsteori 

Man kan på goda grunder påstå att den funktionalistiska socialisationsteorin (för 
vilken Parsons är en god representant) fortfarande är den dominerande tanke
traditionen i väst. Under 60- och 70-talen utvecklades emellertid, framför allt i 
Västtyskland och Frankrike, en socialisationskritisk forskningsinriktning. Ut
gångspunkten var ett konfliktteoretiskt perspektiv. De marxistiskt influerade 
forskarna menade att den kapitalistiska produktionsformen utgör ett hot mot 
mänsklighetens utveckling. Människan avhumaniseras och blir ett instrument i 
den samhälleliga produktionen. Socialisationen av den uppväxande generationen, 
så som den betraktas inom den funktionalistiska socialisationsteorin, innebär en 
anpassning till, och legitimering av, rådande ekonomiska och politiska system, 
menade kritikerna. Kritiken tog främst fasta på den funktionalistiska konsensus-
uppfattningen, den normativa och teknologiska inriktningen, samt den i grunden 
konservativa karaktären hos den traditionella socialisationsforskningen. Som alter
nativ formulerades en kritisk teori om socialisationens funktion i reproduktionen 
av det kapitalistiska samhället. 

Begreppet socialisation definieras inom den marxistiska traditionen på en mer 
generell/abstrakt metateoretisk nivå, jämfört med den traditionella socialisations
teorin. Det innebär bl a att man gör en åtskillnad mellan socialisation och upp
fostran som begrepp, där det senare mer hänför sig till en konkret subjekt-objekt
relation. Socialisation däremot, handlar om den samhälleliga process där 
människor på olika sätt formas in i och underordnas ett specifikt samhällssystem. 
Inom ramen för denna breda formulering av problematiken utvecklas olika infalls
vinklar och analysstrategier. Grovt sett kan man tala om två huvudinriktningar -
en som lägger tyngdpunkten på relationen mellan socialisation och produktion, 
och en som analyserar socialisationens problem i relation till begreppet makt. Den 
första traditionen har huvudsakligen utvecklats i Västtyskland, medan den senare 
inriktningen har sina främsta företrädare i Frankrike. 
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Socialisation och produktion 
Intresset för socialisationsteori och socialisationskritik bland de västtyska 
marxisterna kan sägas ha sin upprinnelse i en diskussion kring Marx' kritik av den 
politiska ekonomin. Ett centralt tema i denna kritik är den fundamentala anta
gonismen i det kapitalistiska produktionssättet, där den härskande klassen, genom 
"utsugning" tillägnar sig mervärdet av arbetarnas produktion. I dessa "objektiva 
betingelser" finner de grunden för samhällelig förändring. En förutsättning är dock 
att arbetarklassen konstitueras som "social kategori", dvs att den genom en homo-
geniserings- och proletariseringsprocess blir vad Marx kallar "en klass för sig". 
Och det är detta som man menar är den marxistiska socialisationsteorins primära 
intresse, medan socialisationskritik är en kritisk framställning av proletariatets 
(och den härskande klassens) faktiska konstitution - något som i analogi med Marx 
brukar kallas "kritiken av den politiska socialisationen" (Schmidt, 1978). 

Det västtyska paradigmet kan sägas ha sitt ursprung i den gamla Frankfurt
skolan, där Jürgen Habermas utgör en slags övergångsgestalt mellan den kritiska 
teorin och de nya strömningarna. Ett av Habermas tidiga intressen var den 
borgerliga offentligheten och begreppet normativitet (Habermas, 1971; 1973). 
Habermas socialisationsteoretiska överväganden tar sin utgångspunkt i en analys 
av det moderna samhällets kristendenser; där han, förutom ekonomiska kriser, 
också urskiljer rationalitets- legitimitets- och motivationskriser.23 Dessa kristen
denser har gjort sig alltmer gällande i takt med det ökade inslaget av statsinter-
ventionism, som Habermas menar kännetecknar det senkapitalistiska samhället. 
Statens intrång i den privata sfären, och dess ökade inflytande över exempelvis 
uppfostran och utbildning, har på ett radikalt sätt förändrat betingelserna för den 
samhälleliga socialisationen. Habermas karaktäriserar utvecklingen som en 
successiv "erosion" av de familjetraditioner som är viktiga för samhällssystemets 
bevarande. Som en motkraft mot denna erosion - för att förhindra att den leder till 
motivationskriser och systemhotande konflikter - framträder i det moderna 
kapitalistiska samhället ständigt nya legitimitetsyttringar. Ett exempel är att den 
samhällsbevarande ideologin alltmer ges en vetenskaplig täckmantel. Vad som 
egentligen är ideologiska utsagor framställs i den borgerliga offentligheten som 
oomkullrunkeliga sanningar. 

Habermas menar att människans socialisation sker genom tre medier; genom 
arbete, genom social interaktion och genom maktrelationer. Arbete inbegriper 
instrumenteilt handlande vars syfte är att behärska den yttre naturen, medan 
interaktion och maktrelationer inbegriper kommunikativt handlande vars syfte är 
att behärska människans inre natur. Habermas framhåller i sin analogimodell att 

^Habermas "kristeori" kan mycket kortfattat besk rivas på följande sätt: Ekonomiska 
kriser är en ligt traditionell marxistisk teori "inbyggda" i den kapitalistiska ekonomin 
och de uppstår med lagbunden nödvändighet i varje kapitalistisk samhällsformation. 
Rationalitetskriser kan uppstå när (och om) det politiska systemet, i konflikt med 
enskilda intressen, ingriper i det ekonomiska systemet på ett reglerande sätt (ett sätt 
som inte framstår som "rationellt"). Detta kan leda till legitimitetskriser, vilket 
innebär att staten och de politiska institutionerna på ett trovärdigt sätt måste 
legitimera sina åtgärder och sin egen existens för de enskilda medborgarna. Om detta 
misslyckas kan motivations kriser uppstå (vilket ur kapitalistisk synpunkt är mycket 
allvarligt). Medborgarnas motivation att förhålla sig positiva till samhällssystemet 
minskar, och systemhotande konflikter kan uppstå. 
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dessa båda utvecklingsprocesser löper parallellt. En utveckling av produktiv
krafterna måste ständigt följas av en omstrukturering av samhällets normativa 
strukturer, i analogi med de ekonomiska krisernas konsekvens i rationalitets- och 
legitimitetskriser. 

De problem som Habermas inte angriper är den "inre naturens" karaktär, och 
relationen mellan normativa strukturer och olika medvetandeformer. Det är i stället 
problem som Oscar Negt och Alexander Kluge angriper och utvecklar i boken 
"Öffentlichkeit und Erfarung".u Deras övergripande projekt är att försöka ana
lysera betingelserna för uppkomsten av ett proletärt klassmedvetande. De menar att 
det borgerliga samhället genomsyras av en borgerlig ideologi - ett slags själv
förståelse av de principer som man anser ligger till grund för samhällets form; 
exempelvis föreställningarna om allas frihet, jämlikhet och rätt till privategendom. 
Dessa principer och föreställningar legitimerar den härskande klassens förtryck av 
arbetarklassen. Ett proletärt klassmedvetande innebär att arbetarklassen genom
skådar den borgerliga ideologin och blir medveten om dess funktion som legiti
mering av förtryck och utsugning. 

Det centrala begreppet "offentlighet" bestäms som en slags allmän erfarenhets
horisont - en "horisont" av vad som är möjligt att uppleva och få erfarenheter av i 
ett samhälle. Den samhälleliga offentligheten förmedlas genom bestämda insti
tutioner och aktiviteter; offentlig makt, offentlig mening, massmedia, opinion, 
skolundervisning etc. Offentligheten kommer till uttryck i bestämda medvetande
former som inlagras "i människors huvuden", men offentligheten är samtidigt ett 
uttryck för normativa strukturer i samhället. 

Negt och Kluge menar att offentligheten i det moderna kapitalistiska samhället 
har en annan karaktär, jämfört med offentligheten i det klassiskt borgerliga 
samhället. De talar om framväxten av "den nya industrialiserade produktions
offentligheten". Denna offentlighet inrymmer totaliteten av det kapitalistiska 
produktionssättets manifestation i samhället - industriområden, köpcentra, bank-
och försäkringspalats; likaväl som arbets- läro- och livsprocesserna i och utanför 
arbetslivet. "Hela detta produktionssammanhangs överväldigande objektivitet blir 
till en egen ideologi" (Negt & Kluge, 1974, s 50, vår översättning) 

Poängen i Negt & Kluges analys är att socialisationen - överföringen av den 
kapitalistiska ideologin - inte som tidigare antas ske genom en direkt ideologisk 
påverkan. I relation till den samhälleliga erfarenhetshorisonten fyller den nya 
produktionsoffentligheten en styrande, begränsande och legitimerande funktion - en 
funktion som sätter gränser för vilka erfarenheter som är möjliga, och vilka 
medvetandeformer som kan utvecklas. Socialisationen i det moderna kapitalistiska 
samhället sker därmed på ett mer subtilt, sofistikerat och genomträngande sätt, 
jämfört med socialisationen i det traditionellt borgerliga samhället. Offentligheten 
tränger in i områden som den tidigare inte kunde nå. Människors medvetande 
bearbetas genom en ideologiproduktion som till stora delar är osynlig. 

Även om Negt & Kluge inte explicit gör någon analys av skolans funktion 
som socialisationsagent, framgår att de inte tillmäter skolans undervisning någon 
avgörande betydelse i socialisationsprocessen - vare sig som förmedlare av en 
bestämd ideologi, eller som möjlig motkraft till den samhälleliga offentligheten. 

24Vi refererar fortsätt ningsvis till den norska översättningen (1974): "Offentlighet og 
Erfaring. Til organisas jonsanalysen av borgerlig og proletarisk offentlighet". 
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Socialisationen i skolan sker främst genom undervisningens formmässiga fram-
trädelseformer. Negt & Kluge ansluter sig till den tradition som ser en direkt 
analogi mellan produktion och socialisation.25 Det sätt på vilket varuproduk
tionen i ett samhälle är organiserad kommer, via offentligheten, att tränga in i och 
påverka socialisationen i skolan. Som ett exempel bland många nämner de att 
skolundervisningens årskurs- och timindelning kan ses som ett sätt att hos 
eleverna internalisera det kapitalistiska produktionssättets abstrakta och kvanti
tativa tidsbegrepp. Dessa och andra ständigt återkommande erfarenheter leder till 
"blockeringar" av "verkliga" erfarenheter och alternativa sätt att tänka och förstå 
världen. 

Huvudtankegångarna i Negt & Kluges resonemang är således att människans 
möjligheter till medvetenhet - en proletär medvetenhet, grundad på vad de kallar 
verkliga erfarenheter - blockeras genom socialisationen i familjen, skolan och 
arbetslivet. Denna socialisation sker inte i första hand som en explicit överföring 
av en bestämd ideologi, utan snarare genom en slags infiltration av den borgerliga 
offentligheten. De massiva, materiellt grundade, produktionsoffentligheterna 
producerar (indirekt) ett "falskt" medvetande - medvetandestrukturer som okritiskt 
erkänner det kapitalistiska samhällets rationalitet och universalitet. 

Det Habermas och Negt & Kluge angriper är socialisationens övergripande 
strukturella aspekter, hur produktionen så att säga överlagrar socialisationen och 
definierar dess villkor. Peter Brückner (som är f d professor i psykologi vid 
Technische Universität i Hannover) angriper inom samma övergripande paradigm 
socialisationens socialpsykologiska problem. Detta definieras som sammanlänk
ningen mellan socialisationen och den samhälleliga integrationen: 

Integrationen, dvs normeringen, struktureringen och anpassningen av män
niskor till klassmotsättningens betingelser I...I är oupplösligt förbundet med 
dess andra problem: socialisationen, uppfostran av de /.../ från produktionen 
isolerade barnen. (Brückner, 1974 i Schmidt, 1978, s 81, vår översättning). 

Brückner tar inte sin utgångspunkt i den s k inringningsteorin, eller den över
gripande subsumtionsproblematik som utmärker Frankfurttraditionens efterföljare. 
Man kan med fog påstå att han inte på samma sätt arbetar med en helhetsförståelse 
inom ramen för en explicit systemteori. Vad Brückner intresserar sig för är olika 
repressionsfenomen i samhället, och deras återverkningar på den samhälleliga 
socialisationen. Brückners styrka ligger i att ge socialpsykologiska beskrivningar 
av vad han kallar "den kapitalistiska vardagen - förtvivlans poesi". Med begrepp 
som "samhällets tendentiella anomi", "den mellanmänskliga fientligheten" och 
"rådlösheten" karaktäriseras socialisationens betingelser i det kapitalistiska 
samhället. Grundtankegången är att den samhälleliga socialisationen baseras på 
förtryck, där det primära förtrycket av barnen utgör den socialpsykologiska grunden 
för konstitutionen av de förtryckta grupperna och klasserna i samhället. 

På grund av avsaknaden av en övergripande systemteori lyckas det emellertid 
inte för Brückner att på något uttömmande sätt göra reda för relationen mellan 
produktion och socialisation. Det är i stället ett problem som Alfred Krovoza 
(1976) utvecklar i en bok som just bär titeln "Produktion und Sozialisation". 

25Jfr t ex Altvater och Huiskens eller Bowles & Gintis ovan. 
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Krovoza utgår från Lefébvres teori om olika processtyper, och det centrala pro
blemet för "Hannovertraditionen" - kapitalismens avlagringar i vardagslivet.26 

Krovoza menar att man utifrån Lefébvres analys kan klassificera de mänskliga 
livsaktiviteterna i två typer av processer, kumulativa och icke-kumulativa. Den 
primära socialisationen inom familjen kan enligt Krovoza liknas vid en icke-
kumulativ processtyp. Den kännetecknas av en enkel reproduktion med ett mer 
hantverksmässigt produktionssätt, cyklisk tid ("det levande arbetets tidsstruktur"), 
och en orientering mot bruksvärden. Den icke-kumulativa processtypen rymmer 
"ett block av verkligt liv" där vardagslivet och vardagskunskaperna är det centrala. I 
familjens "hägn och vård" utvecklas människans "inre natur". 

Den kapitalistiska varuproduktionen, och de flesta institutioner som omger 
familjen, kännetecknas emellertid av kumulativa processtyper där kapitalacku
mulation (vinstintressen) och rationalitet är det centrala. Utmärkande för kumula
tiva processtyper är en utvidgad reproduktion, en rationell (industriell) produktion, 
ett linjärt tidsbegrepp ("det döda arbetets tidsstruktur") och en orientering mot 
bytesvärden. De sociala relationerna kännetecknas av makt, realiserad genom stats
apparat och byråkrati. Produktionen innebär en bearbetning av "den yttre naturen" 
med produktivitetsökning, ohämmad tillväxt, rovdrift och utsugning som centrala 
karaktäristika. (Krovoza, 1976, s 132). 

För Krovoza är socialisationens problem den bristande överensstämmelse som 
råder mellan de olika processtyper som kännetecknar människans två viktigaste 
livsområden - familjen och arbetslivet. Så länge denna bristande överensstämmelse 
råder måste den samhälleliga socialisationen likställas med social integration, och 
institutionaliseras, exempelvis genom ett formellt utbildningssystem vars syfte är 
att utgöra en förmedlande länk mellan familj och arbetsliv.27 Detta är emellertid 
en lösning som Krovoza finner mindre lämplig. I stället förordar han en anpass
ning av den samhälleliga produktionens processtyp till den som kännetecknar den 
primära socialisationen, dvs en mer hantverksmässig och "mänsklig" produk
tion.28 Med en sådan inriktning på produktionen skulle inte människorna, som 

26Till skillnad från Brückner utgår Krovoza från en explicit, om än inte ortodox, 
marxistisk systemteori. De centrala begreppen i Lefébvres teori, kumulativa och icke-
kumulativa processtyper, kan härledas till Marx distinktion mellan enkel och utvidgad 
reproduktion. 
2'Det är intressant att notera att Krovozas analys av socialisationens problem i princip 
är densamm a som Parsons, även om utgångspunkter o ch slutsatser naturligtvis är helt 
olika. (Jfr Parsons analys av olika "mönstervariabler" i familj och produktion ovan.) 
2**Denna slutsats gör att Krovozas teori får en lätt nostalgisk karaktär i det att den 
implicerar en återgång till tidigare produktionsformer. Krovoza menar emellertid att 
man inte glorifierar förkapitalistiska arbetsformer när ma n hävdar att de på sätt och vis 
var mer mänskliga. Behovsrytmerna styrde - åtminstone grovt sett - arbetsrytmerna, 
och inte omvänt som i den industriella arbetsprocessen. Än viktigare är de tidigare 
produktionsformernas bruksvärdesorientering, som vid övergången till kumulativa 
processtyper ersätts av en bytesvärdeorientering. Socialisationen, som i det kapita-
litstiska samhället innebär en anpassning till de kumulativa processtyperna, innebär 
också att varan arbeskraft inte längre kommer att ha något bruksvärde utan endast ett 
bytesvärde. Lösningen för Krovoza består i att återvända till ett produktionssätt där 
mänskligt arbete har ett bruksvärde. Den omvända anpassningen (att anpassa 
familjesocialisationen till produktionens processtyp) vore omöjlig eftersom 
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idag, via ett formellt utbildningssystem, behöva förtryckas och resocialiseras till 
ett arbetsliv som för Krovoza framstår som omänskligt. 

Mycket inom den västtyska socialisationsforskningen handlar således om att 
identifiera och analysera socialisationens samhälleliga, historiskt betingade, förut
sättningar. För att förklara själva socialisationsprocessen och utvecklingen av 
människans "inre natur" är emellertid de sociologiska teorierna otillräckliga. Detta 
problem löses vanligen genom att existensialistiska eller psykoanalytiska för
klaringsmodeller införs som supplement till den marxistiska ekonomikritiken. 
Utan att närmare gå in på dessa kan sammanfattningsvis sägas att den västtyska 
socialisationsforskningens främsta intresse är att kritiskt granska och analysera det 
kapitalistiska samhällets "ödeläggelse" av den mänskliga arbetskraftens bruksvärde. 
Detta antas ske i minst tre olika dimensioner - genom internalisering av det 
abstrakta arbetets normer och auktoritetsrelationer, genom ett förtryck av män
niskans naturliga drifter, samt genom en nykonstituering av de mänskliga behovs
strukturerna. På så sätt anpassas människan till ett kapitalistiskt produktionssätt. 

Socialisation och makt 
Om den västtyska socialisationsforskningen kan sägas fokusera relationen mellan 
socialisation och produktion, så är huvudintresset inom den franska socialisations-
teorin relationen mellan socialisation och makt. Utgångspunkten tas inte i Marx's 
kritik av den politiska ekonomin, utan i Gramscis analys av den ideologiska 
hegemonin i kapitalistiska samhällen. Det som framför allt intresserade Gramsci 
var frågan om hur den härskande klassen lyckas upprätthålla och konsolidiera sin 
maktställning, inte bara genom kontroll av de ekonomiska och politiska makt
medlen, utan också genom att vidmakthålla och sprida de (borgerliga/-
kapitalistiska) föreställningar, värderingar och attityder som legitimerar denna 
makt. Vid sidan av den borgerliga statsapparaten i traditionell bemärkelse (t ex 
olika politiska, administrativa, och juridiska institutioner) urskiljer Gramsci ett 
antal "ideologiska institutioner"; den katolska kyrkan, den traditionella familjen, 
den borgerliga skolan etc. Dessa institutioner, menade Gramsci, är "relativt 
frikopplade" från samhällets övriga politiska och ekonomiska institutioner, men de 
fyller ändå funktionen att sprida en ideologi som legitimerar den härskande 
klassens intressen. 

Inom den franska traditionen har dessa tankegångar utvecklats, främst av Louis 
Althusser och Nicos Poulantzas.2^ Althusser bygger i allt väsentligt vidare på 
Gramscis idéer, men han betonar kanske starkare kopplingen mellan staten och de 
ideologiska institutionerna. Althusser menar att kyrkan, familjen, skolan, mass
media etc kan betraktas som ideologiska statsapparater; på samma sätt som polis, 
militär och olika juridiska institutioner är att betrakta som delar av en repressiv 
statsapparat. De ideologiska statsapparaternas viktigaste funktion är att upprätt
hålla den härskande klassens ideologi, vilken utgör ett slags cement eller kitt som 
håller samhället samman. Enligt Althusser har skolan i det moderna kapitalistiska 

människans "block av verkligt liv" inte kan ödeläggas utan allvarliga störningar av 
människans personlighet. 
29Jfr Althusser (1971) i svensk översättningl976 och Poulantzas (1975 a; 1975 b) i 
svenska översättningar 1977 a; 1977 b). 
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samhället alltmer kommit att framstå som den dominerande och mest betydelse
fulla ideologiska statsapparaten. 

Centralt i Althussers tankebygge är att ideologier inte enbart består av idéer och 
mentala föreställningar, utan ideologibegreppet inrymmer även sociala ritualer -
seder och bruk - kopplade till olika sociala agenters levnadssätt och livsstil. 
Ideologierna konkretiseras således i de olika praktiker som förekommer i ett sam
hälle, vilket gör att man kan tala om en borgerlig, en småborgerlig och en proletär 
ideologi, kopplade till motsvarande praxisformer. Det finns således ingen ideologi 
som inte är en klassideologi. 

Ovanstående resonemang innebär också att den dominerande borgerliga ideologin 
materialiseras och tar fysisk form i de ideologiska statsapparaterna. Socialisationen 
- underkastelsen under den borgerliga ideologin - sker genom att människor 
ständigt inordnas i en uppsättning praktiker, som bildar den borgerliga ideologins 
"materiella ritualer". Undervisningens praktiker och ritualer är således en väsentlig 
aspekt av den ideologiska inpräglingsprocessen. Disciplineringen i skolarbetets 
dagliga rutiner, belöningssystemet, läxor etc framstår som rent utbildningsmässiga 
funktioner, men fyller egentligen den dolda funktionen att "påtvinga" eleverna en 
borgerlig ideologi. På ett mer övergripande plan antar den borgerliga ideologin 
konkret form i det språk som dominerar skolans värld, och då inte bara i språkets 
borgerliga innehåll utan också i det legitima språkets formmässiga karaktäristika. 
Genom att eleven påtvingas detta borgerliga språkbruk kan han/hon bara tänka och 
uttrycka ett innehåll som motsvarar den borgerliga ideologin. 

Poulantzas är en av många som kritiserat och försökt vidareutveckla Althussers 
grundläggande tankegångar. Centralt i Poulantzas analys är en distinktion mellan 
den samhälleliga reproduktionen av arbetsdelningens olika positioner, och 
agenternas reproduktion och fördelning på de tillgängliga positionerna. Repro
duktionen av positionssystemet, dvs av själva klassamhället, sker enligt 
Poulantzas huvudsakligen utanför de ideologiska statsapparaterna. Socialisationen 
av agenterna är alltid underordnad den samhälleliga reproduktionen. Så är det 
exempelvis inte skolan som (genom sin uppdelning i teoretiska och praktiska 
utbildningsvägar) skapar den samhälleliga arbetsdelningen i mentala och manuella 
arbetsuppgifter. Skolan fyller endast funktionen att kvalificera, socialisera och 
allokera individerna till denna arbetsdelning. Poulantzas noterar i detta samman
hang att de ideologiska statsapparaterna inte är de primära eller enda faktorerna 
bakom reproduktionen av ideologisk dominans och underkastelse. De endast kon
kretiserar, bearbetar och inpräntar (materialiserar) den dominerande ideologin. 

Den mest konsekventa tillämpningen av en marxistisk analys av skolans 
funktion som ideologisk statsappparat i Althussers och Poulantzas mening, står 
Christian Baudelot och Roger Estabiet för. I deras klassiska analys av skolans 
funktion i det kapitalistiska skolsystemet (Baudelot & Establet, 1971) kritiserar de 
tanken att socialisationen till den borgerliga ideologin skulle ske på ett rationellt 
och harmoniskt sätt. Den ideologiska inpräglingen karaktäriseras snarare av 
motstånd och kamp. Detta har sin grund i att socialisationen av den uppväxande 
generationen inte enbart innebär en inprägling av borgerliga föreställningar och en 
borgerlig ideologi, utan att den samtidigt för stora grupper av elever måste 
innebära en undanträngning av en proletär ideologi. 
Baudelot & Establet utgår från en marxistisk klassanalys av skolans funktion i 
samhället, där de menar att det även i ett sammanhållet skolsystem sker en 
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klassmässigt grundad uppdelning av eleverna i de som är teoretiskt orienterade, och 
de som är praktiskt orienterade. Inpräglingen av den borgerliga ideologin kommer 
därigenom att anta två diametralt motsatta former - en för respektive elevkategori. 
De mer subtila och nyanserade former av borgerlig ideologi som karaktäriserar 
inpräglingen hos de elever som väljer det teoretiskt/långa vägnätet skiljer sig 
således från det praktiskt/korta vägnätets mer onyanserade inprägling av en "sede-
och nyttomoral". Båda är emellertid former av en borgerlig ideologi och båda är 
nödvändiga för att alla, på alla nivåer i den samhälleliga arbetsdelningen, ska 
handla i enlighet med den borgerliga rättsuppfattningens, politikens och arbets
processens krav. Den slutsats som Baudelot och Estabiet kommer fram till är att 
"grundskolan är en klasskola, inte bara för att den inte kan låta alla arbetarbarn 
tillägna sig den borgerliga kulturen i all dess prakt, utan också, och framför allt, 
för att den vill förbjuda arbetarklassens barn att tillägna sig, organisera och 
formulera den ideologi som proletariatet har behov av" (Baudelot & Establet, 
1977, s 103). 

Baudelot & Establet framför sin teori delvis i polemik mot tidiga arbeten av 
Bourdieu & Passeron (1964; 1970). Deras huvudkritik är att Bourdieu & Passeron 
huvudsakligen analyserar ojämlikheter inför skolan och inte motsättningar inom 
skolan. Vad Bourdieu & Passeron beskriver är skillnader mellan olika samhälls
klassers ekonomiska och kulturella tillgångar, och hur dessa skillnader tar sig 
uttryck i de skilda utbildningsnivåer som olika individer uppnår. Vad de till slut 
påvisar är endast att olika individer, beroende på vilken social bakgrund de har, inte 
har samma chanser att nå "pyramidens topp". De menar också att Bourdieu & 
Passeron, genom att uteslutande studera den högre utbildningen, fokuserar konsti
tutionen av den härskande klassen. Genom att själva skåda ut över utbildnings
systemet från dess topp, kan de inte se de breda massorna som något annat än som 
bärare av olika "kulturella handikapp". Därigenom glömmer de bort det väsentliga, 
menar Baudelot & Establet, nämligen att då en klass exploaterar och förtrycker en 
annan klass ger det oundvikligen upphov till en kamp mellan klasserna. Att 
ensidigt hålla fast vid en strukturalistisk analys, så som Bourdieu & Passeron gör, 
leder till en determinism och en sociologisk fatalism som i grunden kan sägas vara 
en apolitisk inställning.30 

Sammanfattningsvis kan sägas att de marxistiska socialisationsteorierna, likaväl 
som de funktionalistiska, har utsatts för kritik.31 Kritiken från funktionalistiskt 

30Jfr Baudelot & Establet, 1977, s 133 ff. 
Den så kallade Althusserskolan inom fransk utbildningssociologi har mött kritik, 

såväl inom det egna fältet som externt. Alternativa paradigm har uppstått. Försök att 
utveckla Althusserskolan i riktning mot den västtyska marxismens intresseområde har 
gjorts av Ètienne Balibar (Schmidt, 1977). Genom att lägga större vikt vid mer
värdeproduktionen och den marxistiska ekonomikritiken uppvisar Balibar ett socia-
lisationsteoretiskt intresse för repression av ett annat slag än det som baseras på 
teorier o m ideologiska statsapparater (Broady, 1978). En mer historiskt och filosofiskt 
inriktad socia lisationsteori tar sin utgångspunkt i arbeten av Foucault, kanske främst i 
"Discipline and Punish" (1977). Foucault vänder sig mot den passiva människosyn 
som kännetecknar såväl den traditionella som den marxistiska socialisationsteorin. 
Själva tanken att socialisationen kan l iknas vid en internaliseringsprocess - dvs att den 
borgerliga ideologin internal i s er as i ett "överjag" som sedan styr människors 
handlande - är enlig t Foucault felaktig. I sin diskussion om "maktens teknologi" menar 
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håll gäller emellertid inte så mycket teorierna som sådana. Den bottnar snarare i 
grundläggande skillnader i utgångspunkter och perspektiv, vilka i sin tur är kopp
lade till olika ideologiska grundantaganden om samhället. Den funktionalistiska 
socialisationsteorin har som mål att upprätthålla och legitimera det kapitalistiska 
produktionssättet, medan den marxistiska socialisationsteorin (och socialisations-
kritiken) syftar till en radikal samhällsomvandling. I båda fallen handlar det dock 
om olika sätt att beskriva socialisationen som ett led i en samhällelig reproduk
tion. Och även om man inom den marxistiska traditionen söker finna möjligheter 
till förändring, så blir även deras analyser ofta "funktionalistiska" i det att de ser en 
direkt koppling mellan produktion, maktrelationer och socialisation. 

Reproduktionsteorier 

Många av de teorier som tidigare presenterats skulle med fog kunna kallas för 
reproduktionsteorier. Det gäller såväl Parsons, som exempelvis Altvater & 
Huiskens, Bowles & Gintis eller Baudelot & Establet. Vi har emellertid valt att 
inordna dessa teorier under andra rubriker av det skälet att vi menar att dessa 
teoriers tyngdpunkt antingen är kvalifikations- eller socialisationsteoretiska. 
Beteckningen reproduktionsteorier har vi reserverat för teorier av mer genom
gripande karaktär; teorier som inte bara betraktar utbildningssystemet som agent 
för social och kulturell reproduktion, utan som också på ett mer systematiskt sätt 
försöker koppla makronivån till en mikronivå, för att därigenom förklara hur och 
varför denna reproduktion sker - och kanske även antyda hur något annat skulle 
kunna ske. Till sådana mer genomarbetade reproduktionsteorier har vi hänfört 
arbeten av Pierre Bourdieu och Basil Bernstein. 

Foucault att samhälleliga maktrelationer, i sina materialiserade former, är ständigt 
närvarande i vardagslivet. Detta leder till en kontinuerlig disciplinering genom 
"maktens mikrofysik". Men dessa yttre, materialiserade, maktrelationer leder inte till 
en (passiv) internalisering, utan det förhåller sig snarare så"att människan aktivt 
medproducerar det tvång som hon underkastas. Genom att ständigt vara såväl övervakad 
som övervakare skapar hon själv - i sitt medvetande - sitt eget förtryck. Äv en Bourdieu 
har i sina senare arbeten utvecklat något som skulle kunna kallas en socialisationsteori 
(även om han själv, i likhet med Foucault, tycker att b egrepp som socialisation och 
internalisering är mi ssvisande). Bourdieu har, genom att lämna ett renodlat struktura-
listiskt perspektiv, kommit att alltmer närma sig Foucaults "medproduktionsteori". 
(Bourdieus mer övergripande reproduktionsteori kommer att presenteras i nästa 
avsnitt.) 
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Bourdieus kultursociologiska reproduktionsteori 
Bourdieus utbildningssociologiska arbeten32 kan sägas ha sin grund i Dürkheims 
sociologi, vilket inte hindrar att man hos honom också kan spåra inspiration från 
Marx och Weber. Utan att här närmare gå in på detta kan som exempel nämnas 
Marx dialektik och klassbegrepp (om än i modifierad form), liksom Webers tankar 
om de dominerande samhällsgruppernas makt att påtvinga "folket" sin ideologi och 
kultur genom samhälleliga institutioner. 

Bourdieus primära intresseområde är att studera på vilket sätt samhällets 
pedagogiska praktiker bidrar till att överföra samhällets kultur från en generation 
till nästa, och hur denna kulturöverföring i sin tur bidrar till att upprätthålla sam
hällets sociala ordning. Bourdieu menar således att den kulturella och ideologiska 
överföring som sker via uppfostran och undervisning utgör ett medel att bekräfta 
den sociala ordning som råder i ett givet samhälle, men till skillnad från mer ren
odlat marxistiska teorier menar han att denna överföring inte sker på något enkelt 
och mekaniskt sätt. Det förhåller sig snarare så att transmissionen av samhällets 
kultur och sociala ordning äger rum i olika "sociala fält", där motstridiga intressen 
ställs mot varandra.33 

Ett socialt fält definieras och avgränsas gentemot andra fält genom dess 
placering i det sociala rummet. Varje enskilt fält (exempelvis det ekonomiska 
fältet, det politiska fältet eller det kulturella fältet) har sin egen historia och 
utvecklar sina egna regelsystem och sin egen logik. Detta återspeglas såväl i den 
praktik som existerar inom fältet, som i de idéer och trosföreställningar 
("croyance") som existerar om denna praktik. De idéer och den praktik som 
dominerar inom ett socialt fält (doxan) stämmer bättre eller sämre överens med 
olika människors dispositioner och handlingsmönster, vilket ger upphov till en 
struktur av makt och positioner. Inom varje fält förs en kamp mellan olika 
individer och intressegrupper om dessa positioner. De som försvarar det bestående 
(de ortodoxa) angrips av kritiker och "nytänkare" (de heterodoxa) alltmedan fältets 
dominerande värdesystem (doxan) sällan sätts i fråga. Fältets struktur kan således 
beskrivas utifrån rådande doxa och dominerande maktförhållanden. Detta makt
förhållande är i sin tur bestämmande för vad som vid en given tidpunkt betraktas 
som gångbart "kapital". Ägare av kapital kan med detta tillskansa sig en position 
inom fältet, vilket på sikt leder till en reproduktion av fältets dominerande 
struktur. 

Bourdieus kapitalbegrepp är vidsträckt och innefattar, förutom ekonomiskt 
kapital, även kapital i form av de kunskaper och den kompetens som individer 
förvärvat, och som krävs för att praktiskt behärska det liv som existerar inom ett 

kommer här huvudsakligen att uppehålla oss vid de delar av Bourdieus sociologi 
som berör utbildning o ch kulturreproduktion. Vi förutsätter att Bourdieus mer generella 
kultursociologi är någorlunda bekant inom det pedagogiska fältet i Sverige i dag. För 
introduktioner på svenska se Callewaert & Nilsson (1974) Lundberg et al (1976), 
Berner et al (1977); Bjerg & Callewaert (1982) Broady (1983 a; 1 985) samt Broady & 
Palme (1982; 1986). 
33Bourdieus fältbegrepp ska förstås just som ett kampfält (jfr franskans "champ") där 
stridigheter om makt och positioner pågår. 
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givet socialt fält.34 En enskild individs eller intressegrupps tillgång på kapital är 
bestämmande för positionen inom det sociala fältet, men genom kampen inom ett 
fält, eller genom politiska, ekonomiska eller historiska förändringar utanför fältet, 
kan detta maktförhållande förändras. Detta kan i sin tur leda till förändringar av vad 
som kommer att betraktas som gångbart kapital, liksom till förändringar i fördel
ningen av detta kapital. Den sociala och kulturella reproduktionen är därmed inte 
helt deterministisk till sin karaktär. 

För att förstå hur Bourdieu tänker är det viktigt att återknyta till hans tidiga 
socialantropologiska studier bland de kabylska bönderna i norra Algeriet. Vad 
Bourdieu fann var en hierarki och ett strikt positionssystem inom detta samhälle, 
baserat på ett icke explicit norm- och värdesystem. Centralt för olika individers 
inplacering i detta positionssystem var deras "känsla för praktiken", dvs deras 
"naturliga" känsla för vad som i varje situation var rätt att säga och göra.35 

Känslan för praktiken ("le sens pratique") är något som mycket tidigt inlagras i 
människors kroppar och medvetande. Bourdieu använder sig av begreppet "habitus" 
för att beskriva de system av dispositioner och handlingsmönster som olika 
praktiker ger upphov till. Habitus är ett sammanfattande begrepp för de generella 
principer som människor förvärvar genom att vistas i en bestämd social miljö, 
principer som sedan genererar de olika sätt att vara, tänka och handla som krävs 
inom de olika sociala fält där de vistas eller hamnar. Människor som vistas inom 
den ekonomiska maktens fält utvecklar ett habitus som stämmer överens med 
dominerande strukturer inom detta fält - de klär sig på ett visst sätt, de talar på ett 
visst sätt och de har tillgång till ekonomiskt kapital (i vid bemärkelse) som är 
gångbart i detta fält. På samma sätt utvecklar individer som vistas inom den 
kulturella elitens fält ett habitus som stämmer med detta fälts dominerande struk
turer. Deras sätt att vara, tänka, tala och handla, liksom deras tillgång på kulturellt 
kapital, gör att de kan tillskansa sig positioner inom detta fält. 

Av ovanstående beskrivning framgår att Bourdieus främsta intresse är att studera 
reproduktionen av samhällets dominerande klasser, till skillnad från exempelvis 

•^Kapitalbegreppet refererar således inte enbart till ekonomiskt kapital i gängse 
mening, utan även till vad Bourdieu kallar kulturellt kapital och socialt kapital. Att ha 
tillgång till ekonomiskt kapital innebär inte bara att "ha pengar" utan dessutom, och 
kanske viktigare, att vara involverad i näringslivet och bankvärlden, och att ha 
tillägnat sig det språk, tänkande och den kompetens som hör till den ekonomiska 
maktens fält. På samma sätt innebär tillgång på kulturellt kapital att man är involver ad 
i det kulturella livet, och att man har tillägnat sig det språk, tänkande och den 
kompetens som hör till den kulturella elitens fält. Såväl ekonomiskt som kulturellt 
kapital kan ytterligare stärkas genom tillgång till socialt kapital, vilket helt enkelt 
innebär att man "vet hur man för sig" och att man har kontakter o ch förbindelser med 
"betydelsefulla personer" inom de olika fälten. 
•^Ett exempel på detta var det mycket komplicerade regelsystem beträffande gåvor och 
gengåvor som Bourdieu fann bland de kabylska bönderna. Att ge en gåva till någon var 
i detta samhälle uttryck för en maktposition. Om gåvan återgäldades m ed en gengåva av 
mindre värde var detta ett uttryck för underkastelse, medan en kostbarare gengåva 
uppfordrade till kamp om positionerna. Om gengåvan var av samma värde som gåvan 
markerade detta att den ursprungliga gåvan "återlämnades", vilket kunde tolkas 
antingen som en förödmjukelse eller som att gåvom ottagaren inte ville ha något med 
gåvogivaren att göra. Jfr Bourdieu, 1972; 1977. 
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kapitallogikerna, vars främsta intresse är att studera reproduktionen av arbetar
klassen. Bourdieu gör vidare anspråk på att formulera en generell teori som ska äga 
giltighet för olika pedagogiska praktiker i olika kulturer under olika historiska 
tidsepoker. Detta medför med nödvändighet att teorin måste hållas på ett mycket 
abstrakt plan. (Icke desto mindre är det viktigt att hålla i minnet att den är formu
lerad i en bestämd kultur och under en bestämd tidsperiod, nämligen senkapitalis
mens Frankrike.) För att utröna på vilket sätt Bourdieus generella reproduktions
teori skulle kunna bidra till förståelsen av relationen mellan utbildningssystem och 
samhällelig produktion är det nödvändigt att transponera teorin till en nivå där det 
är möjligt att göra jämförelser med andra teorier. Det blir då intressant att se hur 
Bourdieu tänker sig relationen mellan olika sociala fält; i vårt fall närmare bestämt 
relationen mellan utbildningssystem och produktion. 

Man kan mycket förenklat säga att vi tidigare presenterat två olika synsätt vad 
beträffar denna relation. För det första vad vi skulle kunna kalla ett organis-
miskt/funktionalistiskt synsätt (t ex Parsons), där man nöjer sig med att konstatera 
att det finns ett funktionellt samband mellan en mängd olika faktorer i samhället, 
utan att närmare gå in på orsaker eller helhetsanalyser. Det andra synsättet skulle 
kunna kallas för ett mekaniskt/strukturalistiskt perspektiv (t ex Altvater och 
Bowles & Gintis), där man enbart ser asymmetriska kausala relationer. Där är den 
bärande tanken att det är den historiska utvecklingen av det kapitalistiska produk
tionssystemet som på ett entydigt sätt är orsaken till förändringar av samhällets 
kvalifikationskravstruktur, vilken i sin tur styr utvecklingen av utbildnings
systemet. 

Bourdieu försöker gå något längre i sin analys. Först och främst försöker han 
beskriva strukturella likheter (homologier) mellan olika sociala falt (produktion, 
utbildningsystem, politik etc). Analysen går ut på att finna likheter och skillnader 
i de grundläggande principer som konstituerar fältens inre logik. Samtidigt för
söker han finna orsaken till eventuella likheter och skillnader. Bourdieu ser inte 
dessa samband som "organiska metastaser" (som funktionalisterna), eller som 
enkla kausalrelationer (i likhet med de mekaniska strukturalisterna). Bourdieu 
menar att likheter och skillnader i struktur mellan olika sociala fält snarare är att 
hänföra till de subjektiva handlingsmöjligheter som bestäms av de objektiva 
strukturerna. 

Bourdieus ambition är att överskrida distinktionen mellan det subjektiva och det 
objektiva; att finna en syntes mellan struktur och subjekt. Denna syntes kan 
uttryckas som en dialektisk interaktion mellan objektiva strukturer och subjektivt 
medvetande. De objektiva strukturerna (praktikens villkor) genererar subjektiva 
strukturer (tankestrukturer, förhållningssätt, handlingsmönster etc) vilka i sin tur 
blir en del av de objektiva strukturerna. Detta innebär att människan i en viss 
bemärkelse skapar sina egna strukturer, men strukturerna är överindividuella i det 
att de verkar på ett omedvetet plan och att de ytterst är materiellt bestämda. Genom 
att människor med ett klassmässigt betingat habitus - som därigenom uppvisar 
vissa subjektivt strukturella likheter - träder in i och besätter dominerande posi
tioner inom olika sociala fält, kommer dessa fält att uppvisa vissa objektiva 
strukturlikheter (homologier).36 Relationen mellan fälten kännetecknas dock av en 

36Bourdieu menar inte att detta alltid sker på ett mekaniskt sätt. Tvärt o m kan det vara 
så att vis sa fält expanderar o ch absorberar människor m ed "fel" habitus, samtidigt som 
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"relativ autonomi", vilket innebär att stora skillnader mellan fälten kommer att 
bestå, trots att de kännetecknas av dessa strukturlikheter. Eller för att uttrycka det 
med en Bourdieuansk paradox: Fälten är olika, men de är ändå lika. 

Med risk för att göra övervåld på Bourdieus teori skulle relationen mellan 
utbildning och arbetsliv något förenklat kunna uttryckas på följande sätt: Såväl 
skola som arbetsliv kännetecknas av en relativ autonomi - det finns således inte 
något direkt samband dem emellan i termer av kausalrelationer. Däremot existerar 
och utvecklas dessa sociala fält i ett givet historiskt och samhälleligt kontext. Det 
sätter vissa strukturella gränser för vilken utveckling som är möjlig inom 
respektive fält. Den utveckling som faktiskt sker inom produktionslivet och inom 
utbildningssystemet bestäms emellertid av de ingående agenternas tankesätt och 
handlingsmönster (habitus). Habitus är i stor utsträckning klassbundet och har 
således sin yttersta grund i produktionslivets materiella villkor. De gemensamma 
objektiva villkoren för olika sociala fält (t ex utbildning och arbetsliv), i 
kombination med de klassrelaterade habitus som olika agenter bär med sig in i 
dessa fält, ger upphov till vissa strukturella likheter (homologier) mellan (i detta 
fall) utbildning och arbetsliv. En sådan strukturell likhet i det senkapitalistiska 
samhället är positionssystemet (makthierarkin) och den ständiga kampen om 
positioner. Bourdieu menar att den samhällsklass som innehar den största till
gången på ekonomiskt kapital, också har makt att definiera vad som är att betrakta 
som legitimt kulturellt kapital. På så sätt kommer utbildningssystemet, liksom 
arbetslivet, att gynna elever med stor tillgång på såväl ekonomiskt som kulturellt 
kapital. På samma sätt kommer det habitus som kännetecknar elever från den 
dominerande klassen att stå i överensstämmelse med det norm- och värdesystem 
som är utmärkande för utbildningssystemet. 

I sina senare skrifter (från mitten av 70-talet och framåt) försöker Bourdieu att 
finna vägar ut ur den sociala determinism som präglade hans tidiga arbeten. 
Ambitionen är att inte bara visa på reproduktionens mekanismer, utan också att 

andra krymper och tvingar människor till förflyttningar i det sociala rummet. Så kan 
exempelvis barn till jordbrukare e ller barn med arbetarklassbakgrund hamna i sociala 
fält där de tidigare inte vistats, exempelvis inom det framväxande mellanskiktet. Det är 
också då som förändringens dialektik börjar verka. Fältets strukturer påverkar de nya 
"innevånarnas" habitus (de anpassar s ig till de krav som fältet ställer), samtidigt som 
deras habitus (om de är många, eller kan tillskansa sig betydelsefulla positioner) också 
kan påverka fältets strukturer. Bourdieu ger många exempel på dessa fenomen, bl a i 
analysen av studentrevolterna 1968, då nya grupper bereddes tillträde till högre 
utbildning, samtidigt som de samhälleliga positionerna inte räckte till alla nya 
pretendenter. Detta ledde till att elev er från lägre samhällsklasser kunde hamna i yrken 
som tidigare var reserverade för den dominerande kl assen, samtidigt som elever med den 
dominerande klassens habitus kunde hamna i yrken som de tidigare inte normalt sökte 
sig till. Individernas habitus leder till omvärderingar av dessa yrkens status, och vissa 
sociala fält kan förflyttas uppåt el ler nedåt i det sociala rummet. När kvinnor i högre 
utsträckning sökte sig till lärar- och läkaryrket sänktes dessa yrkens sociala status, 
medan motsvarande höjning skedde när elev er från de dominerande klasserna sökte sig 
till traditionella hantverksyrken eller nischer inom "glamour- och kosmetika-
industrin". Bourdieu brukar ibland också ge sig själv som exempel på vad som händer 
när någon med "fel" habitus träder in i ett nytt socialt fält: som bondgrabben som stod i 
dörröppningen till en för honom helt ny värld - den akademiska - och hur det kom att 
påverka både honom och det sociala fält han trädde in i. 
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visa hur förändringar är möjliga. Mycket grovt kan dessa tankegångar samman
fattas på följande sätt: Grunden för den samhälleliga reproduktionen är ett 
kollektivt misskännande ("méconnaissance") av de sociala villkoren och struk
turerna bakom det egna handlandet. Om de sociala agenterna kan bli medvetna om 
de strukturella orsakerna bakom de handlingsmönster som utvecklas inom olika 
sociala fält, så kan de också i viss utsträckning föregripa sina egna handlingar och 
därigenom orientera sig mot delvis nya situationer och handlingsmönster. Det som 
hindrar en sådan utveckling inom det pedagogiska fältet är emellertid att utbild
ningssystemet uppfattas som fristående och "objektivt" i relation till produktionen 
och det ekonomiska systemet. De som befinner sig i fältet ser inte att den peda
gogiska kommunikationen är ett uttryck för en icke-pedagogisk maktrelation i 
arbetslivet. Genom att homologierna mellan fälten är osynliga ser man inte heller 
att undervisning egentligen är ett utövande av vad Bourdieu kallar "symboliskt 
våld", dvs att den härskande klassen genom de pedagogiska praktikerna kan tvinga 
sin kultur och sin ideologi på andra samhällsklasser. Först när detta blir synligt, 
när grundvalen för det kollektiva misskännandet kan undanröjas, kan förändringar 
ske. Tilläggas bör kanske att Bourdieu inte är särskilt optimistisk härvidlag. 

Tyngdpunkten i Bourdieus teori ligger således i reproduktionen av samhällets 
kultur, ideologi och sociala ordning på ett mer övergripande plan. För honom är 
reproduktionen av arbetskraft och förändring av kvalifikationskravstruktur av 
underordnad betydelse. Han utreder inte heller Statens (med stort S) och de poli
tiska institutionernas roll på något mer ingående sätt.37 Bourdieu är mer 
intresserad av språkets och kulturens klassbundna mönster, och hur de återverkar i 
exempelvis utbildning och arbetsliv. I en artikel med rubriken "Ce que parler veut 
dire. L'éonomie des échanges linguistiques" 38 utvecklar han vad som med 
Foucaults begrepp skulle kunna kallas reproduktionens "mikrofysik". Huvud
tankegången i artikeln är att språket, som är en viktig komponent i människors 
habitus, har sin egen ekonomi: det språkliga utbytets ekonomi. Å ena sidan finns 
det olika språkliga habitus, dvs socialt formade dispositioner att uttrycka sig på ett 
visst sätt och säga vissa saker. Å andra sidan finns det olika "språkliga marknader" 
där olika sätt att tala och olika innehåll värderas på olika sätt. Det innebär att de 
språkliga diskurser som bjuds ut (vad någon säger) i viss utsträckning anpassas till 
den språkliga marknad på vilken diskursen skall mottagas (i vilken situation det 
sägs och vem/vilka som lyssnar). Värderingen av vad som sägs kommer att gynna 
de som "knäcker koden", dvs de som vet vad som bör sägas i olika sammanhang. 
Därmed återförs Bourdieus teori på mikronivå till det övergripande resonemanget 
om "känslan för praktiken". Vi får anledning att återkomma till detta när vi i nästa 
kapitel utvecklar vår egen teoretiska referensram. 

•^Bourdieu undviker helst begreppet stat. För honom sönderfaller staten i ett antal 
sociala fält där människor strider med varandra o m symboliska och materiella till
gångar. Begreppet "ideologisk statsapparat", som används av de franska struktur-
marxisterna, anser han vara mystifierande och en del av en finalistisk förklarings-
apparat som han starkt tar avstånd från (jfr Bourdieu, 1986, s 41, not 29). Staten 
existerar inte i nå gon objektiv bemärkelse. Däremot kan man göra empiriska studier av 
den politiska maktens sociala fält. 
•^Artikeln finns i svensk översättning i Skeptron, nr 1, 1984. (Bourdieu, 1984). 
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Bernsteins sociolingvistiskt grundade reproduktionsteori 
Det finns stora likheter i tankegångar mellan Bernstein och Bourdieu, även om 
deras utgångspunkter och relationer till empirin är olika. Den kritik som Bernstein 
riktar mot Bourdieu - och för övrigt även mot strukturmarxisterna - är att de inte 
ger mycket utrymme åt förändring, konflikt och motsägelse. Denna kritik antyder 
att Bernstein har ambitionen att kompensera dessa "brister", eller kanske snarare: 
att han hyser en större tilltro till möjligheterna att utifrån någon form av konflikt
perspektiv åstadkomma samhälleliga förändringar av och genom utbildnings
systemet. 

Vi förutsätter i det följande att såväl Bernsteins språksociologiska teorier, som 
hans genererella teori om social och kulturell reproduktion, är förhållandevis väl
bekanta inom det pedagogiska fältet i Sverige idag.39 Vi ska därför inte uppehålla 
oss alltför mycket vid dessa teorier som sådana, utan endast lyfta fram några 
centrala begrepp för att visa hur Bernstein använder dessa för att analysera utbild
ningssystemets relation till arbetslivet. Utgångspunkten tas i den begreppsapparat 
som Bernstein ursprungligen utvecklade för att analysera klassmässiga skillnader i 
språkanvändning - begrepp som klassifikation, inramning, kod, kontext etc - och 
som sedan utvecklats till mer generella begrepp. För den som ej är närmare bekant 
med Bernsteins begreppsapparat hänvisas till originaltexter (eller de i not 39 
angivna källorna). 

I en artikel med rubriken "Aspects of the Relation between Education and 
Production" (1977)40 utvecklar Bernstein sina tankar om vad han kallar "system
relationen" mellan produktion och reproduktion. Bernstein börjar med att kon
statera att samhällsklass är den fundamentala och dominerande kulturella kategorin 
i ett kapitalistiskt samhälle. Samhällsklasserna skapas och upprätthålls av det 
kapitalistiska produktionssättet, men formerna för detta produktionssätt, liksom 
formerna för dess återskapande, kan förändras över tid. Eller uttryckt på ett annat 
sätt: såväl produktionens organisation som utbildningens framträdelseformer kan 
förändras i ett kapitalistiskt samhälle, men så länge produktionssättet är kapitalis
tiskt kommer de sociala klasserna och den samhälleliga reproduktionen av dessa att 
bestå (i någon form). Vad Bernstein intresserar sig för är förändringar av formerna 
för hur de sociala kategorierna realiseras. Men Bernstein söker samtidigt vägar ut 
ur ett deterministiskt betraktelsesätt genom att, i polemik med Bourdieu, ställa sig 
frågan om satsen att "plus ça change, plus c'est la même chose" alltid gäller. 

För att analysera karaktäristika och förändringar i såväl utbildningens som 
produktionens formmässiga framträdelseformer använder sig Bernstein av 
begreppen klassifikation och inramning. Begreppet klassifikation används för att 
beteckna relationen mellan olika relevanta kategorier, närmare bestämt i vilken 
utsträckning kategorierna är förbundna med, eller åtskilda från, varandra. Inom 
utbildningssystemet betraktas exempelvis skolor, skolledning, lärare, elever, 

^Det finns ett flertal introduktioner på svenska, bl a Lundgren (1972; 1977), Kallos 
(1978) och Dahlberg (1985). Dessutom har Bernstein tillsammans med Lundgren 
(1983) utgivit en antologi där Bernsteins centrala texter finns översatta till svenska. 
(Se vidare kapitel 3, s 46 i denna avhandling). 
40Artikeln ingår i Bernstein (1977), "Class, Codes and Control. Vol 3: Towards a 
Theory of Transmissions 174-201. Artikeln finns även i svensk översättning i 
Bernstein & Lundgren (1983). 
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ämnen och lokaler som relevanta kategorier. Om man har olika skolor för olika 
ändamål, om planering och undervisning görs av olika personer, om lärarna är 
strikt uppdelade efter stadier och ämnesområden, om eleverna är uppdelade efter 
ålder eller prestationsnivåer, om stoffet är uppdelat efter en traditionell ämnes
indelning, om det finns speciella lokaler för olika ändamål etc, så råder en stark 
klassifikation. Om förhållandena är de motsatta råder svag klassifikation. 

På motsvarande sätt kan man analysera förhållanden mellan olika kategorier 
inom produktionen - exempelvis mellan olika utövare (arbetare, förmän, arbets
ledare, tekniker, tjänstemän, direktörer etc) och mellan olika arbetsuppgifter 
(manuellt arbete kontra mentalt arbete; planering, konstruktion, tillverkning etc). 
Vid stark klassifikation är relationerna stabila och entydiga, arbetsuppgifterna är 
väl avgränsade från varandra och utövarna är inte utbytbara. Vid svag klassifikation 
hålls inte olika grupper och arbetsuppgifter så starkt isär. Det innebär att utövarna 
blir mer eller mindre utbytbara. 

Av ovanstående framgår att begreppet klassifikation är relaterat till principer för 
organisation och arbetsdelning, och därigenom också till principer för en posi
tionsstruktur. För att etablera, upprätthålla och återskapa en positionsstruktur 
krävs ett utövande av makt. På detta sätt kommer begreppet makt att relateras till 
begreppet klassifikation. Vi kan nu länka en tankekedja; från produktionsför
hållanden och samhällsklass - via positionsstruktur och makt - till klassifikation. 

Begreppet inramning används för att beteckna aktörernas handlingsutrymme. 
Vid stark inramning är aktörernas handlingsutrymme begränsat. I en pedagogisk 
situation innebär det att förmedlaren (läraren) har den direkta kontrollen av hur 
undervisningen skall organiseras, vilket innehåll den ska ha, tidsdisposition, 
undervisningsformer etc. Vid svag inramning har i stället förvärvama (eleverna) en 
stor del i kontrollen över dessa faktorer. Inom produktionen kan begreppet 
inramning användas på motsvarande sätt. Exempel på stark inramning av produk
tionen är en arbetsprocess organiserad utifrån principen med löpande band, där 
arbetarnas inflytande över vad som ska göras, hur det ska utföras, arbetstakt etc är 
mycket begränsat. Med ett mer hantverksmässigt produktionssätt, eller med olika 
former av självstyrande arbetslag, kommer utövarnas inflytande (kontroll) över 
produktionen att öka allteftersom begränsningar av handlingsutrymmet (inram
ningen) minskar. 

Av ovanstående framgår att begreppet inramning är relaterat till principer för 
social kontroll. Inramningens styrka anger således vilken princip för kontroll över 
undervisnings- eller produktionsprocessen som gäller, och inte graden av kontroll. 
Inramningens styrka kommer indirekt att bestämma den sociala relationen mellan 
aktörerna och principerna för kommunikation. Vi kan nu länka ytterligare en 
tankekedja; från produktionsförhållanden och arbetets organisation - via social 
kontroll - till inramning. 

Med hjälp av begreppen klassifikation och inramning kan utbildningens och 
produktionens "koder" bestämmas.411 ett utbildningssammanhang uttrycker (den 

41 Detta kodbegrepp ska inte förväxlas med Bernsteins tidiga, mer snäva, användning 
av begreppet kod i samband med karaktärisering av klassbunden språkanvändning. I 
Bernsteins senare arbeten har begrep pet kod en vidare och mer generell innebörd. Det 
handlar snarare om kod i betydelsen "nyckel" för att förstå de bakomliggande principer 
som reglerar olika framträdelseformer. 
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pedagogiska) koden de principer som reglerar såväl innehåll och form för under
visningen, som den kontext i vilken denna undervisning sker. Kontexten bestäms 
av styrkan i klassifikationen mellan kategorier, medan principerna för val av 
innehåll och form bestäms av graden av inramning. Stark Klassifikation och stark 
inramning ger olika former av sammansatta koder ("collective codes"), medan svag 
klassifikation och svag inramning ger integrerade koder (" integrated codes"). Den 
auktoritära, kunskapsförmedlande pedagogiken (eller vad Bernstein kallar "synlig 
pedagogik") kännetecknas av en sammansatt kod, medan neoprogressivismen (den 
"osynliga pedagogiken") är exempel på en integrerad kod. Inom produktionen är 
framför allt Taylorismen, men även "Human Relations"-skolan, exempel på 
sammansatta koder, medan olika former av industriell demokrati (självstyrande 
grupper etc) representerar integrerade koder. Däremellan finns ett antal 
"mellanvarianter" med olika kombinationer av klassifikationens och inramningens 
styrka. 

Bernstein menar att man vid en jämförelse mellan produktionens och 
utbildningens koder kan finna en "ungefärlig överensstämmelse", samtidigt som 
man också kan finna tydliga motsättningar. Det framstår för Bernstein som om 
utbildningssystemet, framför allt på lägre nivåer och i praktiskt-estetiska ämnen, 
utvecklas mot mer integrerade koder, medan detta knappast (åtminstone inte i 
England) tycks motsvaras av någon liknande utveckling inom produktionen. Såväl 
utbildningssystemet (framförallt på högre nivåer) som produktionen kännetecknas 
huvudsakligen av sammansatta koder, med stark klassifikation och stark inram
ning.42 Dessutom menar Bernstein att oavsett överensstämmelser eller mot
sägelser mellan undervisningens och produktionens koder, så kommer fortfarande 
klassunderlaget för de sociala förhållandena inom arbetsdelningen att reproduceras. 
Och oavsett hur den dominerande koden inom skolan utformas, så är det medel
klassen som har medel att tillägna sig den, och reproducera den.43 

För att närmare utreda relationen mellan utbildning och produktion inför 
Bernstein begreppet "systemförhållande". Systemförhållandet anger den roll utbild
ningssystemet spelar när det approximativt återskapar arbetskraften. Systemför
hållandet har tre olika aspekter: en kvantitativ, en kvalitativ och en relations-
mässig. Den kvantitativa anger huruvida skolan producerar lika många av varje 
yrkeskategori som det finns behov av i arbetslivet, den kvalitativa anger huruvida 

42Som så många andra väljer Bernstein Sverige som exempel på ett land där överens
stämmelsen är större. Här tycker s ig Bernstein skönja en ansats till starkare integration 
både inom utbildning och inom produktion. Något empiriskt underlag för dessa 
slutsatser redovisas dock inte, liksom inte några tankar om "vad som är hönan och vad 
som är ägget". (Är det månne Volvo-Kalmarverken som är ute och "spökar" igen?) 
43B ernstein kritiserar Bowles & Gintis korrespondensteori genom att anföra att sko lan 
i mycket ringa grad lyckats skapa en "läraktig och underdånig arbetsstyrka". Skolan 
kan mycket väl legitimera värden och attityder som är releventa för produktionssättet, 
men det betyder inte att dessa blir så internaliserade att man kan tala om specifika 
personlighetsdrag. En sammansatt kod inom produktionen (t ex Taylorismen) borde 
enligt korrespondensprincipen motsvaras av en sammansatt undervisningskod 
(auktoritär p edagogik). Bernstein menar emellertid att en utveckling mot integrerade 
undervisningskoder i detta sammanhang kan vara mer funktionellt, eftersom en 
auktoritär pedagogik kan ge upphov till en rad motståndsstrategier, t ex motstånd 
genom disciplinstörningar, maskningstekniker eller sabotage mot materiel. 
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de olika yrkeskategorierna har en adekvat utbildning (färdigheter och dispositioner) 
med avseende på deras kommande arbetsuppgifter, medan den relationsmässiga 
anger om förhållandet mellan olika elevkategorier (teoretiskt och praktiskt 
inriktade elever) motsvaras av förhållandet mellan olika yrkeskategorier i samhället 
(dominerande och dominerade). 

Enligt Bernstein har staten, historiskt sett, skaffat sig allt större kontroll över 
systemförhållandena, men låtit utbildningsväsendet behålla kontrollen över 
fördelningen av individer till produktionens sociala positioner. Bernstein menar, 
och detta är centralt, att klassunderlaget för arbetsdelningens sociala positioner 
kommer att reproduceras oavsett hur systemförhållandena skiftar, oavsett om det 
finns skillnader eller likheter mellan utbildningens och produktionens koder och 
oavsett hur den dominerande koden inom skolan utformas. Produktionssättet 
kommer alltid att föregå utbildningssättet, eftersom det är systemförhållandet 
mellan utbildning och produktion som skapar formen för utbildningsväsendets 
materiella bas. Dominerande makt (produktion) och dominerande kontroll (kultur
reproduktion) är två skilda saker, men den förra sätter gränserna och därmed 
ramarna för den senare. 

Viktigt vid en analys av utbildningens funktion i olika samhällen är också 
styrkan av klassifikationen mellan utbildning och produktion. I likhet med 
Bourdieu anser Bernstein att utbildningsväsendet i moderna kapitalistiska sam
hällen kännetecknas av en relativ autonomi (stark klassifikation=ett indirekt för
hållande till den materiella basen). Detta ger utbildningen ett sken av objektivitet 
och neutralitet, samtidigt som ett altruistiskt syfte återspeglas i pedagogiken. I 
skolan lär man sig inte i första hand för arbetslivet, utan för livet. Om klassifika
tionen mellan utbildning och produktion minskar, dvs om utbildningen på olika 
sätt integreras med produktionen och den relativa autonomin minskar, så kan detta 
förändra systemrelationen. Men Bernstein menar att det inte med nödvändighet 
måste vara så. I ett sådant läge måste man ställa sig frågan: Är integrationen 
mellan utbildning och produktion verkligen avsedd att förändra de sociala rela
tionerna inom produktionen, eller är den ett medel att öka produktionens effek
tivitet genom att stärka systemrelationen mellan utbildning och produktion? 

Centralt i Bernsteins analys är utbildningssystemets reproduktion av samhällets 
dominerande kulturella kategorier, dvs samhällsklasserna. Bernstein menar att den 
härskande klassen - de som direkt har makt och kontroll över den samhälleliga 
produktionen - också indirekt har makt och kontroll över utbildningsväsendet och 
kulturreproduktionen. Den härskande klassen utövar sitt inflytande över skolan på 
två sätt; dels via staten, dels via klassmässiga relationer till utövarna av social 
kontroll. Statens uppgift blir, utifrån den härskande klassens perspektiv, att 
garantera och stärka systemrelationen mellan utbildning och produktion. Staten 
kan emellertid inte, med bibehållen trovärdighet, på ett ensidigt sätt gynna den 
härskande klassens intressen. Även staten måste framstå som relativt autonom i 
relation till den härskande klassen, och den läroplansmässiga styrningen av under
visningen måste därför lämna ett visst utrymme för variationer i innehåll och 
undervisningsmetoder (kontrollmodaliteten). Det egentliga inflytandet över utbild
ningssystemet (makten) sker därför på ett mer dolt sätt; en indirekt styrning som 
ligger i utövarnas (lärarnas) klassmässiga och kulturella bakgrund. Deras position i 
den sociala hierarkin, och de pedagogiska praktiker och de sociala relationer som 
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den genererar, fyller funktionen att upprätta och vidmakthålla den klassmässiga 
grundvalen för produktionens sociala relationer. Så här uttrycker Bernstein det hela: 

Den starka klassifikationen mellan utbildningsväsen och produktion är en 
verklighet som skapar ett underlag för variationer i kontrollmodaliteter med ur
sprung utanför utbildningsväsendet, vilka ändå blir institutionaliserade, kodade 
och generaliserade genom utbildningsväsendets system. Om alltså utbildnings
väsendets systemrelationer förstärks, ökar detta de utanför utbildningen befint
liga maktförhållandenas möjligheter att tränga in i utbildningsväsendet. Om 
relativ autonomi bevaras eller stärks reducerar det maktens (produktionens) 
direkta intrång, men indirekt upprätthålls makten genom deformer av medel
klasskontroll som realiseras i utbildningskoderna. (Bernstein, 1983, s 40). 

Ett väsentligt inslag i denna medelklasskontroll utgörs av de språkliga koder och 
legitima texter som realiseras i olika undervisningssammanhang. Med hänvisning 
till tidigare sociolingvistiska arbeten om språkets klassbundna karaktäristika 
hävdar Bernstein att medelklassens språk - den utarbetade koden - också är det 
dominerande språket inom skolan. Barn som är bärare av denna språkliga kod 
orienterar sig mot kontextoberoende innebörder, dvs de inkorporerar principer för 
textkonstruktion där texten endast har en indirekt relation till en specifik materiell 
bas. De blir också mottagliga för, och orienterar sig mot, sådana sociala relationer 
som inducerar, reglerar och kräver sådana (kontextoberoende) förverkliganden. Eller 
uttryckt på ett annat sätt: dessa barn förstår och använder ett språk som uttrycker 
generella innebörder (principer, regler etc) och de "fungerar bra" i sådana situationer 
där detta sätt att uttrycka sig är det normala (exempelvis i skolan och i högre posi
tioner i arbetslivet). 

Arbetarklassens barn har, till följd av familjens strukturrelation till produk
tionen, ett språk som kännetecknas av en begränsad kod. De orienterar sig, 
åtminstone initiait, mot innebörder som är kontextberoende, dvs de inkorporerar 
principer för textkonstruktion där texten har en direkt relation till en specifik 
materiell bas. Vissa av dessa barn kan efterhand anpassa sig till skolans legitima 
språk, och tillägna sig en utvecklad kod. För många barn ur arbetarklassen framstår 
dock skolans pedagogiska diskurs som främmande eller ointressant i relation till 
deras erfarenhetsgrund. Det dominerande budskapet i undervisningen blir för dessa 
barn, inte vad som explicit sägs eller görs (inramningen), utan de sociala relationer 
som realiseras i undervisningssituationen (klassifikationen). De kommer då inte att 
tillägna sig de medel som krävs för att producera sådant som räknas som legitima 
texter. Däremot tillägnar de sig klassifikationens principer, dvs principerna för 
fördelningen av makt i skolan och i samhället, och deras egen position i den 
maktstruktur som dessa principer ger upphov till. 

Efter denna exkurs i den "sociala och kulturella reproduktionens mikrofysik" gör 
Bernstein ett försök att teckna konturerna av en teori för samhällelig förändring. 
Bernstein tar då återigen sin utgångspunkt i begreppen inramning och klassi-
fikation. Han menar att en från basnivå framtvingad försvagning av inramningens 
styrka, såväl inom utbildning som inom produktion, kan leda till ett ökat hand
lingsutrymme för de ingående aktörerna (elever/arbetare). Det innebär att för
hållandet mellan kategorierna (principerna för klassifikation; arbetsdelningen) kan 
komma att ifrågasättas. Om så sker tvingar det den dominerande klassen att till
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gripa explicita maktmedel för att försvara sina positioner och upprätthålla klassi-
fikationen mellan samhällsklasserna. När makten på detta sätt blir synlig, och 
konflikten kommer i öppen dager, kan detta leda till en ökad medvetenhet och en 
kampvilja hos de dominerade samhällsklasserna, vilken på sikt (i bästa fall) kan 
leda till bestående förändringar av principerna för samhällelig klassifikation. 
Bernstein påpekar emellertid att försvagningar av utbildningens eller produktionens 
klassifikation och inramning, särskilt om de påbjuds uppifrån, kanske enbart 
innebär förändringar av det sätt på vilket den sociala kontrollen sker (förändringar i 
kontrollmodaliteten) - utan att det för den skull medför någon större förändring i 
fördelningen av mala (den grundläggande klassifikationen). Kanske är det trots allt 
så, menar Bernstein, att "plus ça change, plus c'est la même chose". 

I en artikel med titeln "Codes, Modalities and the Process of Cultural Repro
duction: A Model" (Bernstein, 1980) utvecklar och sammanfattar Bernstein sin 
teori om social och kulturell reproduktion. Textens centrala tema är hur samhällets 
maktfördelning och kontrollprinciper omvandlas - på individnivå - till olika 
organiserande och integrerande principer (koder), vilka betraktas som kulturellt 
bestämda mekanismer för tilldelningen av positioner i samhället. Bernstein finner 
att en avgörande faktor bakom positionstilldelningen är olika människors principer 
för kommunikation, dvs hur olika människor uttrycker sig och vad de säger; deras 
"diskursiva resurser". Vad Bernstein söker är "den sociala grammatiken" - form
läran och syntaxen - för generering och realisering av dessa diskursiva resurser.44 

Vi får anledning att återkomma till detta när vi i nästa kapitel formulerar vår egen 
teoretiska referensram. 

Teorier om relationen mellan utbildning och arbetsliv -
en sammanfattning 

Vi har i detta kapitel försökt presentera och systematisera ett antal teorier om 
relationen mellan utbildning och arbetsliv. Utgångspunkten har tagits i tre centrala 
begrepp, nämligen kvalifikation, socialisation och reproduktion. Denna struk
turering refererar till teoriernas innehållsliga fokus, men vi har även försökt att 
strukturera framställningen utifrån skilda perspektiv. Vi har då ställt konsensus-
och konfliktteorier mot varandra, i syfte att polarisera vår framställning. Funk
tionalistiska teorier har ställts mot marxistiska, som tes mot antites. I det av
slutande avsnittet om reproduktionsteorier presenterar vi så två teoribildningar som 
kanske inte kan betraktas som en syntes av de två tidigare perspektiven, men som 
ändå hämtat inspiration från både funktionalismens och marxismens anfäder. 

Begreppet kvalifikation (så som vi har definierat det) handlar om relationen 
mellan de kunskaper och färdigheter som förmedlas och förvärvas i en utbild
ningssituation, och de kunskaps- och färdighetskrav som arbetslivet på olika sätt 

44Därmed uppvisar Bernsteins teori stora likheter med Bourdieus senare arbeten (jfr 
Bourdieu, 1984). Bernsteins vidgade kodbegrepp (på individnivå) är måhända ock så på 
väg mot Bourdieus habitusbegrepp? 
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ställer. Socialisation (så som vi har använt begreppet) refererar till en slags mental 
förberedelse för olika roller/positioner i det sociala rummet - förmedlingen och 
förvärvandet av olika föreställningar, förhållningssätt, handlingsmönster och 
dispositioner. Mycket grovt kan man säga att kvalifikationsteori, i undervis
ningshänseende, handlar om överföring av kunskaper och färdigheter, medan 
socialisationsteori handlar om formandet av individers medvetande (vilket 
naturligtvis ur vissa aspekter kan betraktas som en form av kvalifikation). Med 
reproduktion avser vi ett systematiskt återskapande av samhällets kultur och 
sociala ordning. Reproduktionsteorier handlar således, återigen mycket grovt och i 
ett pedagogiskt sammanhang, om förmedling och förvärv av principer för 
samhälleliga relationer. Dessa tre begrepp sammanfattar därmed en aspekt av vad 
som kan kallas "systemrelationen" mellan utbildning och arbetsliv. 

Ambitionen med vår teorigenomgång har varit trefaldig: nämligen att lyfta fram 
teorier som belyser systemrelationens 

* samhälleliga funktioner - vad som faktiskt händer (på makronivå) 
* verksamma mekanismer - hur den fungerar (på mikronivå), samt 
* bakomliggande strukturer - varför den fungerar som det gör (kopplingen 

mellan makro- och mikronivå) 

Syftet med teorigenomgången har inte varit att enbart presentera teorier som ligger 
i linje med vårt eget tänkande, eller teorier som utgjort explicita utgångspunkter 
för våra empiriska studier. Däremot kan samtliga teoribildningar sägas ha påveikat 
vår förståelse av problematiken skola - arbetsliv. De har därmed utgjort viktiga 
utgångspunkter för formuleringen av vår teoretiska referensram. 
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Kapitel 5 

Teoretisk referensram 

En utvärdering av gymnasieskolans undervisning om arbetslivet kan teoretiskt 
förankras i olika perspektiv och begreppsapparater - eller olika "paradigm" om man 
så vill. Utifrån ett mer generellt och övergripande perspektiv kan skolans under
visning om arbetslivet ses som en del av den samhälleliga reproduktionsprocessen. 
Reproduktionsproblemet rymmer i detta fall frågeställningen huruvida, och på 
vilket sätt, gymnasieskolans undervisning om arbetslivet bidrar till ett åter
skapande av samhällets materiella bas, liksom väsentliga delar av dess kultur och 
sociala ordning. En sådan utgångspunkt innebär en fokusering på analyser av 
systemrelationen mellan utbildning och produktion, där materiella betingelser och 
ideologiska strömningar utgör viktiga förklaringsgrunder. 

Förutom reproduktionsproblemet rymmer skolans undervisning om arbetslivet 
även ett transformationsproblem, där den centrala frågeställningen är hur och varför 
en objektiv verklighet (i detta fall arbetslivet) på olika sätt transformeras till olika 
pedagogiska diskurser (det sätt på vilket man "talar" om arbetslivet i olika under
visningssammanhang). Transformationsproblemet omfattar hela den kedja av 
processer där samhällsutveckling och ideologiska strömningar - via bl a läroplaner, 
lärare och läromedel - avsätter sig i konkreta undervisningssituationer. 

Slutligen rymmer skolans undervisning om arbetslivet även ett transmissions
problem, dvs frågan om hur själva överföringen av kunskaper går till, och vilka 
effekter undervisningen har i termer av kunskaper, färdigheter, föreställningar och 
förhållningssätt. Vanligtvis brukar utvärdering av undervisning begränsas till detta 
mer pedagogiska/didaktiska problem.1 Vår ambition är emellertid att även försöka 
belysa reproduktions- och framför allt transformationsproblematiken. Ett sådant 
angreppssätt förutsätter en teoretisk referensram där skolans undervisning om 
arbetslivet sätts in i en historisk och samhällelig kontext. 

Teoretisk kontextualisering av gymnasieskolans 
undervisning om arbetslivet 

Inom ASU-projektets ram har olika teoretiska arbeten genomförts, vilka till vissa 
delar och i sammanfattning presenterats i kapitel 4 i denna avhandling. De 
teoretiska studierna behandlar socialisationsteorier mer generellt (Frykholm, 1984), 

Undantag finns, exempelvis vissa forskningsarbeten som utförts inom "Gruppen för 
läroplansteori och kulturreproduktionM, vid Högskolan för lärarutbildning i Storkholm 
samt utvärderingar utförda i nom "Umeågruppen för p edagogisk utvärderingsforskning". 
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teorier om relationen mellan utbildningssystem och samhällelig produktion 
(Frykholm, 1983) och teorier om undervisningsprocesser och ideologiöverföring 
(Nitzler, 1986). Gemensamt för dessa teorigenomgångar är att de alla är uppbyggda 
kring strukturen tes - antites - och någonting annat (inte alltid syntes). Först ana
lyseras traditionella strukturfunktionalistiska teorier. Mot dessa ställs därefter 
marxistiska teoribildningar. Slutligen diskuteras några "fruktbara alternativ" inom 
detta polariserade spänningsfält. 

Det vi finner vara fruktbara alternativ, och följdaktligen våra främsta inspira
tionskällor, utgörs huvudsakligen av modern brittisk och fransk utbildnings
sociologi, där Basil Bernstein och Pierre Bourdieu är förgrundsgestalterna. In
flytandet från dessa båda tanketraditioner skall dock betecknas som just inspiration, 
där deras idéer och tankar konfronterats mot andra teoribildningar och mot svenska 
förhållanden. Det är således inte någon ortodox uttolkning av dessa teorier som 
görs här - snarare utvecklas några tankegångar och begrepp som måhända kan 
formuleras till ett perspektiv och ett analytiskt redskap med vilket våra empiriska 
studier kan angripas. 

Vårt konkreta forskningsobjekt är gymnasieskolans undervisning om arbets
livet. I centrum för vårt intresse står själva undervisningsprocessen. För att kunna 
förstå och förklara vad som faktiskt händer i klassrummen är det nödvändigt att 
teoretiskt reflektera över ett antal övergripande frågeställningar. För det första: 
Vilka människor befinner sig i dessa klassrum? och Varför befinner de sig där? För 
det andra: Vad syftar denna verksamhet till i ett vidare perspektiv?; Vilka grund
läggande problem avser verksamheten att lösa? För det tredje: Vilka generella 
betingelser och specifika förutsättningar är det som gör att denna verksamhet 
gestaltar sig så som den gör? Och slutligen: Vad leder denna verksamhet till?; 
Vilka tänkbara effekter har verksamheten för de individer som är involverade i den, 
och för samhället i stort? 

För att teoretiskt reflektera över dessa frågeställningar, och för att teoretiskt och 
metodiskt kunna angripa våra empiriska studier, finner vi det angeläget att utveckla 
några för oss centrala begrepp. Traditionellt har samhällsvetenskapen arbetat med 
begrepp och förklaringsmodeller på olika "nivåer", vilket bl a manifesterats i 
skillnader i tyngdpunkt mellan disciplinerna psykologi, pedagogik och sociologi. 
De teorier och den begreppsapparat som byggts upp inom respektive disciplin har 
ofta begränsats till en enda nivå. Det eviga dilemmat har sedan varit att finna vägar 
att sammanlänka eller överbrygga dessa nivåer med någon s k "grand theory". I 
ambitionen att komma bort från ett utpräglat individperspektiv hamnar man då ofta 
på en systemnivå där kopplingarna till individen blir deterministiska (eller i vart 
fall problematiska). Vår ambition är inte att finna lösningen på detta problem, 
men möjligen att antyda några tänkbara vägar i riktning mot en strukturell 
förståelse som inte reducerar individen till ett maktlöst objekt. 

Den begreppsapparat som vi fortsättningsvis avser att utveckla berör samhällets 
organisation och individers relation till arbetslivet, skolans organisation och 
samhälleliga funktioner, undervisningsprocessens betingelser, undervisning som 
ideologiöverföring, och föreställningar som effekt av ideologisk påverkan. Fram
ställningen struktureras kring de tre problemområden som inledningsvis identi
fierades - reproduktionsproblemet, transformationsproblemet och transmissions-
problemet. 
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Samhällets organisation och skolans funktion i samhället 

För att kunna förstå och förklara en undervisningsprocess som handlar om 
relationen mellan utbildning och arbetsliv är det nödvändigt att relatera sig till 
någon form av samhällsteori. De centrala byggstenarna i alla samhällsteorier har i 
regel att göra med social stratifikation, arbetsdelning och fördelning av samhällets 
materiella resurser. Vanligen fokuseras intresset till den vertikala arbetsdelningen, 
antingen man utgår från ett konsensus- eller ett konfliktperspektiv. Vi menar 
emellertid, i likhet med såväl Bernstein som Bourdieu, att samhällets horisontella 
arbetsdelning också är av centralt intresse även om, som Bernstein uttrycker det, 
"samhällsklass är den fundamentala och dominerande kulturella kategorin" 
(Bernstein, 1983, s 23). 

Det sociala rummet 
Bernsteins teori om social struktur och arbetsdelning har framför allt utvecklats av 
Janet Holland (1983). Hon utgår från en tredelning av den sociala arbetsdelningen: 
dels i två ömsesidigt relaterade grundstrukturer - produktionsstrukturen och den 
symboliska kontrollstrukturen - och en tredje struktur - maktstrukturen - som 
reglerar och upprätthåller relationerna mellan och inom de båda förstnämnda. 
Utgångspunkten för denna modell är, i likhet med marxistisk klassanalys, indi
vidernas relation till produktionen. 

Det Bernstein tidigare framhållit i sina historiska analyser är framväxten av "en 
ny medelklass", som till skillnad från den gamla medelklassen kännetecknas av ett 
mer indirekt förhållande till produktionen. Den nya medelklassen dominerar i 
stället den symboliska kontrollstrukturen, dvs utbildning och undervisning, forsk
ning, sjukvård, socialt arbete, massmedia, kultur etc. Den gamla medelklassen har 
fortfarande sin förankring i produktionsstrukturen, dvs den har anknytning till den 
direkta produktionen och distributionen av varor och tjänster. Maktstrukturen, vars 
huvudsakliga uppgift är att reglera relationerna mellan och inom de båda övriga 
strukturerna, utgörs av politiska institutioner, lagstiftande församlingar, rätts
väsende, polis och militär. Med utgångspunkt i dessa samhälleliga strukturer 
konstruerar så Bernstein/Holland vad de kallar "det sociala rummet" genom att 
inom respektive struktur göra en förhållandevis traditionell nivåmässig indelning 
av olika yrken - från storföretagare och högutbildade till outbildad arbetskraft med 
manuella arbetsuppgifter.2 Positionerna, bestämda av lokalisering inom såväl 
struktur som nivå inom den sociala arbetsdelningen, antas ha en avgörande verkan 
på individernas medvetande, främst genom de föreställningar och ideologiska bud
skap som de genererar. 

Bourdieu (1979; 1986) använder också begreppet "det sociala rummet", även om 
han inte utgår från relationen till produktionen på samma sätt som Bernstein/ 
Holland. Centralt för Bourdieu är i stället begreppen kapital, system av disposi
tioner och system av positioner. Bourdieu konstruerar sitt sociala rum genom att 
empiriskt kartlägga kapitalstruktur och kapitalvolym för ett antal representativa 

2Jfr Holland, 1983, s 69, tabell 4:1. 
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yrkeskategorier i dagens (eg 60- och 70-talens) Frankrike. Han finner då inom den 
dominerande klassen två extremgrupper; dels företagsledare, rika på i första hand 
ekonomiskt kapital, och dels intellektuella (författare, konstnärer, professorer etc), 
värförsedda med kulturellt kapital. Mellan dessa båda extremgrupper befinner sig 
chefstjänstemän och fria yrkesutövare av olika slag (advokater, läkare etc) - totalt 
sett lika rika på kapital, men med en jämnare fördelning mellan ekonomiskt och 
kulturellt kapital. På lägre nivå med dragning åt ekonomiskt kapital återfinns 
lantbrukare, småföretagare och hantverkare av olika slag, medan exempelvis folk
skollärare och socialarbetare anses ha en dragning åt kulturellt kapital. Bland de 
kapitalsvaga, de som varken har ekonomiskt eller kulturellt kapital i någon större 
omfattning, återfinns bl a kontorsanställda, industriarbetare och lantarbetare.3 

Med inspiration från såväl Bernstein som Bourdieu har vi gjort ett försök att 
karaktärisera "det sociala rummet" i Sverige av idag. Det bör dock redan från början 
framhållas att en sådan rekonstruktion måste kringgärdas av många reservationer; 
våra antaganden baseras exempelvis inte på något större empiriskt material. Det rör 
sig snarare om en analytisk konstruktion.4 

Vår utgångspunkt är att människors sätt att vara, tänka och handla inte enbart 
präglas av positionen i den vertikala arbetsdelningen - social klasstillhörighet. Av 
stor betydelse är också positionen i den horisontella arbetsdelningen. Vi menar att 
man utifrån olika samhälleliga funktioner grovt kan kategorisera samhällets hori
sontella arbetsdelning i fyra sfärer: den ekonomiskt/produktiva sfären, den poli
tiskt/administrativa sfären, den socialt/kurativa sfären och den kulturellt/infor
mativa sfären. 

Den ekonomiskt/produktiva sfären definieras genom sin direkta koppling till 
samhällets materiella produktion. Förutom den direkta produktionen och distri
butionen av varor och tjänster ryms inom denna sfär även vissa stödfunktioner, 
som exempelvis bankväsende och konsultverksamhet av olika slag. Utmärkande 
för verksamheten inom den ekonomiskt/produktiva sfären är att den (i kapita
listiska och biandekonomiska samhällen) drivs av vinstintressen och styrs av 
marknadskrafter (när dessa inte sätts ur spel genom monopoliseringar eller statliga 
ingripanden). Inom den ekonomiskt/produktiva sfären kan mer avgränsade segment 
urskiljas. Längst upp återfinns större kapitalägare, industriföretagare och handels
företagare. Strax under återfinns exempelvis ekonomer, affärsjurister, ingenjörer, 
tekniker, marknadsförare och försäljare. På lägre nivå återfinns bl a arbetsledare, 
arbetare och serviceanställda av olika slag. En mer fristående grupp inom den 
ekonomiskt/ produktiva sfären utgörs av jordbrukare och mindre skogsägare. 

Den politiskt/administrativa sfären definieras genom en indirekt men tydlig 
relation till produktionen, och en intermedierande funktion mellan produktion och 
övriga sektorer i samhället. Den politiskt/administrativa sfären fyller en styrande, 
reglerande och kontrollerande funktion, vars syfte är att producera och upprätthålla 
samhällelig ordning. Förutom politiska institutioner och beslutande församlingar 
på olika nivåer ryms här även den statliga och kommunala administrationen, 
liksom verkställande och kontrollerande organ som exempelvis rättsväsende, polis 

3Jfr Bourdieu, 1986, s 282-283, figur 1 oc h 2. 
^Förutom vårt eget empiriska material, omfattande cirka 200 intervjuer, baseras våra 
antaganden på gängse statistiska sammanställningar, främst "Nordisk Yrkesklassi-
ficering" (NYK). 
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och militär. Vertikalt är den politiskt/administrativa sfären strukturerad i ett 
dominerande skikt av "makthavare"; politiker och chefstjänstemän inom statlig 
och kommunal förvaltning. Strax under återfinns ett segment av administratörer 
och tjänstemän på mellannivå. Lägre nivåer domineras av exekutörer av olika slag. 
Här återfinns exempelvis lägre tjänstemän, kontorsanställda och servicepersonal 
inom olika statliga och kommunala verk. 

Den socialt/kurativa sfären definieras genom en indirekt relation till produk
tionen såtillvida att den i mångt och mycket har en fristående karaktär, men ändå 
ytterst är beroende av produktionen för sin existens. Kopplingen till den politiskt-
/administrativa sfären är desto tydligare, eftersom det är denna som reglerar dess 
verksamhet. Samhälleligt fyller den socialt/kurativa sfären en reproduktiv funk
tion; nämligen reproduktionen av mänsklig arbetskraft, såväl kroppsligt som 
"själsligt". Längst upp i den socialt/kurativa sfären återfinns forskare inom medi
cin och läkare av olika slag. Under dessa återfinns på mellannivå exempelvis 
psykologer, kuratorer, socialarbetare, sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbets
terapeuter. Lägre nivåer domineras av övrig vårdpersonal; exempelvis skötare inom 
mentalvård, sjukvårdsassistenter, undersköterskor, sjukvårdsbiträden, hemsamariter 
etc. 

Den kulturellt/informativa sfären definieras genom en komplex och i yttre 
mening fristående relation till produktionen. Kopplingen till produktionen kan 
närmast karaktäriseras som en "strukturell infiltration", där strukturer och tänkande 
från den ekonomiskt/produktiva sfären tränger in likt en "osmotisk process" 
(vilken även i begränsad utsträckning kan tänkas gå i motsatt riktning). I viss 
utsträckning definieras också relationen till produktionen via kopplingar till den 
politiskt/administrativa sfären, som genom lagar och förordningar, ideologiska 
styrdokument och ekonomisk resursfördelning till vissa delar reglerar verksam
heten inom den kulturellt/informativa sfären. Samhälleligt fyller den kulturellt/-
informativa sfären en integrerande och reproducerande funktion i termer av 
kunskapsutveckling, ideologiproduktion och symbolisk kontroll - dvs en (repro
duktion av mänskligt (med)vetande. Längst upp inom den kulturellt/informativa 
sfären återfinns ett dominerande skikt av intellektuella; forskare, författare och 
"samhällsdebattörer". På mellannivå återfinns exempelvis kulturarbetare och 
konstnärer, journalister samt lärarkategorier av olika slag. Ett mer fristående seg
ment i gränslandet till den socialt/kurativa sfären utgörs av präster och kyrkliga 
befattningshavare. Den stora, mycket heterogena och potentiellt mobila, kategorin 
på lägre nivå inom den kulturellt/informativa sfären utgörs av studerande av olika 
slag.5 Vår bild av det sociala rummet åskådliggörs mycket schematiskt i figur 3. 

5Att kategorin studerande, som ju knappast kan sägas vara en yrkesposition har m ed-
tagits, motiveras av att d e under lång tid vistas i en specifik sfär under former som i 
mångt och mycket liknar yrkesarbete. En poäng med detta är också att vi sa hur elever 
med förankring i andra sociala sfärer, under en period av sitt liv, hamnar i ett fält där de 
normalt inte hör hemma. (Jfr analysen av skolan som präglad av den intellektuella 
medelklassens kultur och de kulturkollisioner som detta kan medföra för arbetar
klassens barn). 
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Figur 3. Schematisk/analytisk bild av det sociala rummet (rummet av sociala 
positioner) i Sverige under 1980-talet. 
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Av figuren framgår att de olika sfärerna definieras, dels genom avstånd och relation 
till produktionen, dels genom olika samhälleliga funktioner. Vertikalt struktureras 
vårt sociala rum utifrån begreppen makt och kapital, där makt står för positionens 
formella och reella inflytande i samhället, medan kapital står för innehavarnas 
totala tillgång på såväl ekonomiskt som kulturellt kapital. Vi menar att 
positionernas makt och innehavarnas kapital är relaterade till varandra, eftersom 
tillgången på kapital i stor utsträckning är bestämmande för tillträdet till 
positionerna.6 

Den tredje dimensionen i det sociala rummet är tiden. Det innebär att den figur 
som vi ritat ovan inte kan tolkas i någon absolut mening. De olika fälten av 
sociala positioner är ständigt i rörelse - mycket långsamt och kanske framför allt i 
vertikalled.7 Vad vi illustrerat är således endast "en frusen stillbild" av en verk
lighet stadd i förändring. Inom varje fält förs också en kamp om fältets positioner. 
Det innebär att ett socialt fält inte är helt entydigt. I kampen om positionerna 
utvecklas olika idéer, förhållningssätt och handlingsmönster, vilka ofta står i 
motsatsställning till varandra. Vi vill med denna lilla utvikning markera att till
hörigheten till en viss sfär eller ett bestämt socialt fält inte med nödvändighet 
innebär likartade sätt att tänka och vara, lika lite som tillhörigheten till en bestämd 
vertikal position (social klass) skulle göra det. 

Individen i det sociala rummet 
För att relatera olika individer till det sociala rummet vill vi använda begreppet 
"individhistorisk relation till arbetslivet". Detta är delvis någonting annat och 
något utöver social härkomst eller klasstillhörighet. Förutom den vertikala posi
tionen i den samhälleliga hierarkin ligger i detta begrepp också kopplingarna/-
närheten till olika samhälleliga sfärer och sociala fält. Vidare vill vi i detta begrepp 
rymma, inte bara "varifrån", utan också "varthän". Vi menar att människors sätt 
att förhålla sig till utbildning och arbete - eller karriär och levnadsbana om man så 
vill - inte enbart formas av olika bakgrundsvariabler (kön, ålder, bostadsort, social 

6Det är eme llertid viktigt att, på en analytisk nivå, hålla isär rummet av sociala posi
tioner och rummet av dispositioner - annars "kortsluts" a nalysen. Ett viktigt incita
ment för förändringar i det sociala rummet är just när individer med "fel" habitus 
(dispositioner) hamnar i sociala fält (positioner) där de normalt inte "hör hemma". (Jfr 
kap 4, not 36 och Bourdieu, 1986). 
^Skulle vi för ett ögonblick spekulera i sådana förändringar kan kanske vissa akade
miska yrken inom den socialt/kurativa och den kulturellt/informativa sfären sägas vara 
i nedåtgående (tandläkare, psykologer, kuratorer, socialarbetare och olika lärar
kategorier), medan vissa kategorier, framför allt inom den ekonomiskt/produktiva 
sfären, förefaller att vara i uppåtgående (ekonomer, tekniker, ingenjörer, jurister). 
Orsakerna till sådana förändringar kan naturligtvis vara många. En orsak till socialt 
nedåtgående, som bl a Bourdieu (1986) pekar på, är när kvinnor och individer från lägre 
sociala klasser bereds tillträde till vissa yrkesområden. Förflyttningar uppåt kan 
sammanhänga med efterfrågan på arbetsmarknaden, men den kan också bero på att 
individer från högre sociala klasser söker sig till nya yrkesområden och sedan 
"definierar om" villkoren för dessa sociala fält. 
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klasstillhörighet, begåvning etc). Av stor betydelse är också människors föreställ
ningsvärld och förmåga att antecipera sin framtid.8 

Med "individhistorisk relation till arbetslivet" avser vi individens och dennes 
familjs positioner och historiska förflyttningar i det geografiska rummet, i rummet 
av sociala positioner, och i rummet av livsstilar kopplade till dessa positioner.^ I 
den historiska dimensionen ligger också tiden, "tidsandan" och framtiden - exem
pelvis arbetslivets utveckling, förändringar i samhällets infrastruktur, och nya idéer 
och ideal förmedlade genom massmedial eller annan påverkan. Hela det komplex av 
erfarenheter av, och föreställningar om, arbetslivet som individen på detta sätt 
ställs inför, kan göra inbrytningar i den familjära sfären, skapa nya förväntningar 
och på sikt utgöra en potential för att på individnivå bryta en social determinism. 
Dock måste individuella ambitioner ställas mot objektiva möjligheter, och för
flyttningarna i det sociala rummet blir därigenom begränsade - kanske mer vertikalt 
än horisontellt. 

Positionen i det sociala rummet - eller mer precist: den individhistoriska 
relationen till arbetslivet - utgör en viktig förklaringsgrund för människors sätt att 
tänka, vara och handla (habitus). Individer och familjer med förankring i den 
ekonomiskt/produktiva sfären utvecklar andra dispositioner, förhållningssätt, 
föreställningar och handlingsmönster, än de som har sin huvudsakliga förankring i 
den kulturellt/informativa sfären - på samma sätt som nivån i den vertikala struk
turen genererar skilda praktiker och skilda ideal.10 

Utbildningssystemet och reproduktionen av social struktur 
För att förstå utbildningssystemets funktion som intermedierande länk mellan 
familj och arbetsliv är begrepp som kvalifikation, socialisation och social 
selektion (reproduktion) centrala. Av vår tidigare teorigenomgång framgår att 
kvalifikationsbegreppet inom utbildningsforskning brukar användas för att 
analysera relationen mellan de kunskaper och färdigheter som förmedlas i en 
utbildningssituation, och de differentierade kvalifikationskrav som arbetslivet på 
olika sätt ställer. Utifrån vårt konkreta problemområde, där vi i första hand 
intresserar oss för undervisningen om arbetslivet, menar vi emellertid att kvali-
fikationsproblematiken är av sekundärt intresse. En hypotes som vi förfäktar är 
nämligen att gymnasieskolans undervisning om arbetslivet mer har karaktär av 
socialisation än av kvalifikation, dvs det handlar mer om överföring av föreställ
ningar och förhållningssätt, än om överföring av explicita kunskaper och färdig

**Jfr Bour dieus kritik av den traditionella sociologins "variabeltänkande" (Bourdieu, 
1986, s 244-262). 
^Familjens horisontella position i det sociala rummet bestäms både av faderns och 
moderns lokalisering. I likhet med Holland (1983) menar vi att o m båda föräldrarna 
befinner sig i samma sfär, så förstärks effekterna av strukturlokaliseringen. Om för
äldrarna b efinner sig i olika sfärer bör familjen som regel placeras i den sfär där den 
förälder som innehar den högsta positionen är lok aliserad (vanligen fadern). Det bör 
också noteras att faderns lokalisering i det sociala rummet kan ha större betydelse för 
pojkars individhistoriska relation till arbetslivet, medan moderns lokaliering kan vara 
av betydelse för flickors. 
10Jft Holland, 1983. 
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heter nödvändiga för att utföra specifika arbetsuppgifter. I den mån det förekommer 
direkt kvalificerande inslag kan det dessutom på goda grunder antas att dessa 
huvudsakligen är av generell karaktär, riktade mot arbetsmarknadens kvalifika
tionskravsstruktur och inte mot arbetsplatsernas faktiska kvalifikationskrav 
(Broady, 1980). Detta innebär emellertid inte att kvalifikationsproblematiken är 
helt ointressant Frågan om, och på vilket sätt, gymnasieskolan i sin undervisning 
om arbetslivet också kvalificerar eleverna för detta arbetsliv är ytterst en empirisk 
fråga. 

Inom sociologisk utbildningsforskning brukar socialisation definieras som "en 
slags mental förberedelse för olika roller i samhället" (Gesser, 1985). Man brukar 
då skilja mellan primär och sekundär socialisation, där den förstnämnda står för den 
tidiga familjesocialisationen, medan den senare används för att beteckna den sam
hälleliga eller yrkesspecifika socialisation som äger rum i skolan, på arbetsplatser 
eller genom massmedia. Utifrån vårt övergripande perspektiv menar vi att sam
hällets socialisationspraktiker formas av samhällets historiska utveckling, i första 
hand av produktionens inriktning och organisation. Vidare menar vi, i likhet med 
bl a Durkheim (1975), att det finns lika många socialisationspraktiker som det 
finns "miljöer" i ett samhälle. I analogi med vår bild av det sociala rummet kan 
varje socialt fält sägas utgöra en miljö där vissa idéer, vissa sätt att se på saker och 
ting och vissa handlingsmönster är förhärskande. Dessa miljöer genererar olika 
socialisationspraktiker som först och främst avsätter sig inom den primära 
familjesocialisationen, men också inom det differentierade system av utbildnings
vägar som förbereder för olika yrkesområden. Socialisationen till olika positioner, 
avseende såväl sektor som nivå, föregår således i viss utsträckning en eventuell 
linjespecifik socialisation i gymnasieskolan. Man kan också på goda grunder anta 
att denna tidiga socialisation i stor utsträckning påverkar linjevalet, varvid den 
socialisation som sker i gymnasieskolan i huvudsak kommer att befästa och 
förstärka redan befintliga strukturer. 

Selektionsproblemet slutligen, handlar om utbildningssystemets funktion att 
allokera olika individer till olika samhälleliga positioner. De traditionella 
sorteringsteorierna utgår från att människor är olika utrustade avseende exempelvis 
begåvning (Sorokin) eller prestationsförmåga (Parsons), och att utbildnings
systemet sorterar de bäst lämpade och dugligaste till de mest ansvarsfulla och 
krävande positionerna. Även de sk reproduktionsteorierna kan sägas vara alternativa 
tolkningar av utbildningssystemets selektiva funktion.11 Den avgörande skillna
den gentemot de traditionella sorteringsteorierna är dock att reproduktionsteorierna 
inte analyserar utbildningssystemets sorterande funktion i relation till någon 
"naturlig" - mer eller mindre genetiskt betingad - begåvnings- eller prestations
fördelning. De lägger i stället huvudvikten på utbildningssystemets roll för bibe
hållandet (reproduktionen) av en given social skiktning, en bestämd klasstruktur, 
och ytterst en given samhällsformation. Utbildningssystemet sorterar enligt dessa 
teorier inte eleverna efter begåvning eller prestationsförmåga, utan snarare utifrån 
social härkomst 

11 Ett tydligt exempel på detta är de e mpiriska studier av de n socialt betingade selektio
nen till icke-obligatoriska utbildningsnivåer som Bourdieu och Passeron genomförde 
under slutet av 60-talet (Bourdieu & Passeron, 1964; 1970). 
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Vi menar att i ett samhälle med ett differentierat och ojämlikt arbetsliv kan 
selektion och socialisation ur vissa aspekter betraktas som komplementära 
begrepp, i det att ett diffust selektionssystem ställer större krav på en differentierad 
socialisation, och tvärt om. Ett sammanhållet utbildningssystem, baserat på indi
vidernas "fria val", förutsätter en starkare socialisation till arbetslivets olika 
positioner jämfört med ett utbildningssystem där selektionen är tydligare (där man 
exempelvis har nivågrupperingar, tidig linjeuppdelning, eller någon form av 
parallellskolesystem).1^ Oavsett var man teoretiskt/analytiskt lägger tyngdpunkten 
beträffande socialisation och selektion kan man konstatera att dessa båda begrepp är 
symbiotiskt kopplade till varandra. Vi menar, i likhet med Baudelot & Establet 
(1971; 1975) - och för övrigt även Parsons (1959) - att det även inom den 
organisatoriskt sammanhållna grundskolan sker en tidig och så småningom alltmer 
accentuerad uppdelning (selektion) av eleverna i två huvudkategorier: de som 
kommer att välja längre, mer teoretiskt inriktade utbildningar, och de som kommer 
att välja kortare, mer praktiskt inriktade utbildningsvägar. Dessa båda grupper 
kommer i realiteten att behandlas olika, och därigenom att utsättas för olika socia-
lisationspraktiker.13 Detta utgör en viktig förutsättning för elevernas "val" av 
studieförbeiedande eller yikesförberedande utbildningslinjer i gymnasieskolan. 

Valet till gymnasieskolan 
Valet till gymnasieskolan - så som vi betraktar det - är både ett val och ett urval. 
Elevernas föreställningar om utbildning och arbete formas redan i den tidiga (och 
ständigt pågående) familjesocialisationen. Av grundläggande betydelse är familjens 
materiella villkor och position i den vertikala arbetsdelningen. Men vi menar 
också att den sfär i den horisontella arbetsdelningen, och det "sociala fält" familjen 
befinner sig i, är av stor betydelse. Förbundet med en given position i det sociala 
rummet är således såväl en skiktspecifik som en sektorsspecifik socialisation, 
vilken kommer att påverka elevernas valbeteende. 

Familjens position i det sociala rummet är dock inte i någon bestämd mening 
deterministisk för valbeteendet. En viss social mobilitet förekommer. Vi menar 
dock att mobiliteten, framför allt vertikalt, är förhållandevis liten i relation till de 
grundläggande strukturmönstren. Det innebär att valen till gymnasieskolan delvis 
återspeglar elevernas individhistoriska relation till arbetslivet, där familjens posi
tion i det sociala rummet är en viktig faktor.14 Eleverna är således redan när de 
kommer till gymnasieskolan i viss utsträckning "sorterade", såväl vertikalt som 
horisontellt. 

12Jfr Gesser,1985. 
^Jfr Callewaert & Nilsson, 1979 och Amman & Jönsson, 1983. 
14Det är d ock viktigt att k omma ihåg att d et sociala rummets struktur inte är nå got 
statiskt. Genom kampen inom ett fält, och genom exempelvis politiska, ekonomiska 
eller sociala förändringar utanför fältet (i andra fält) förändras ständigt makt
förhållandena inom fältet och därigenom betingelserna för de socialisationspraktiker 
som fälten genererar. D en individhistoriska relationen till arbetslivet rymmer dessutom 
ett visst mått av utifrån kommande påverkan genom konkreta erfarenheter och 
upplevelser, relationer till andra människor och genom "den samhälleliga pro
duktionsoffentligheten" (Jfr Negt & Kluge, 1974, s 50) 
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Valet till gymnasieskolan är emellertid inte enbart betingat av "varifrån"-
faktorer; det är också ett uttryck för en orientering mot något - "varthän". Över
gången mellan grundskola och gymnasieskola innebär en första formell uppdelning 
av eleverna i relation till deras framtida position i det sociala rummet. Den 
samhälleliga arbetsdelningen mellan mentala och manuella yrken återspeglas i 
gymnasieskolans uppdelning i studieförberedande och yrkesförberedande utbild
ningsvägar. Den horisontella arbetsdelningen - vilken vi grovt karaktäriserat i fyra 
samhällssfarer - har visserligen inte någon direkt motsvarighet i en formell 
indelning inom gymnasieskolan, men olika utbildningsvägar kan ändå (mer eller 
mindre tydligt) sägas förbereda för verksamhet inom olika samhälleliga sfärer eller 
sociala fält. 

Gymnasieskolans sociala rum 
Gymnasieskolans koppling till det sociala rummet återspeglas i dess sektorsin
delning och linjeorganisation. Vertikalt kan man skilja mellan de "enstaviga" 
teoretiskt inriktade linjerna (N, T, E, S och H) och de "tvåstaviga" praktiskt 
inriktade linjerna. Den horisontella arbetsdelningen motsvaras i gymnasieskolan av 
en indelning i olika sektorer. Något grovt skulle man kunna säga att teknisk-
naturvetenskaplig sektor, teknisk-industriell sektor samt jordbruks- och skogs
brukssektorn har en mer direkt koppling till den samhälleliga produktionen. Den 
ekonomiskt-merkantila sektorn förbereder även den främst för yrken inom den 
ekonomiskt/produktiva sfären, men också för ekonomiska och administrativa 
arbeten inom övriga sfärer. Vård- social- och konsumtionssektorn har en för
hållandevis tydlig koppling till lägre och mellannivåer inom den socialt/kurativa 
sfären (även om konsumtionslinjens yrkesanknytning är något oklar). Återstår så 
den humanistisk-samhällsvetenskapliga sektorn, vars yrkesanknytning inte är 
entydig. Uppenbart är dock att sektorn inte i första hand förbereder för arbeten 
inom den ekonomiskt/produktiva sfären. Den samhällsvetenskapliga linjen täcker 
en stor yta på mellan och högre nivåer, möjligen med en viss dragning åt den 
politiskt/administrativa sfären, medan den humanistiska linjen på motsvarande sätt 
har en dragning åt den kulturellt/informativa sfären. Social linje täcker lägre och 
mellannivåer inom samtliga sfärer, men den har sin tyngdpunkt i den 
socialt/kurativa sfären. 

Utifrån tanken att olika utbildningsvägar i gymnasieskolan förbereder för 
verksamhet inom olika sociala fält, har vi gjort ett försök att också konstruera 
"gymnasieskolans sociala rum".15 Naturligtvis måste alla försök att relatera olika 
utbildningsvägar till framtida positioner i arbetslivet kringgärdas med en mängd 
reservationer. Gymnasieskolan är bara en del av ett komplext utbildningssystem, 
där framför allt många av de teoretiska utbildningsvägarna har en odeciderad 

15Teoretiskt sett vore det naturligtvis möjligt att konstruera gymnasieskolans sociala 
rum genom att i stället utgå från "varifrån"-fr ågan, d vs genom att emp iriskt kartlägga 
de olika linjernas elev sammansättning ar och elevernas kopplingar till olika sociala 
fält. Detta vore, för att tala med Bourdieu (1979; 1986), att konstruera "de sociala 
agenternas rum", medan vi har valt att konstruera "de sociala positionernas rum". 
Motivet till att vi har valt det senare alternativet är återigen att vi inte velat "kortsluta" 
analysen. (Jfr not 6 och kap 4, not 36). 
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karaktär. För att göra en mer fullständig analys krävs att också den högre utbild
ningen byggs in i modellen. Vi menar ändå att det för vårt vidkommande är 
poängfullt att som analysinstrument ha en grov bild av gymnasieskolans relation 
till vad vi tidigare kallat "det sociala rummet". Tilläggas bör att även detta "rum" 
(gymnasieskolans sociala rum) i allt väsentligt är en analytisk konstruktion.16 

16Förutom våra e gna elev- och avnämarintervjuer baseras figuren på gängse statistik 
och Msyo-litteraturM. För att klargöra v issa av de 2-åriga linjernas yrkesanknytning har 
vi använt oss av ÖGY-utredningens analyser i delbetänkandet "En treårig yrkes
utbildning. Del II. Beskrivningar och förslag för utbildningssektorerna". 
(SOU:1986:3). 
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GYMNASIESKOLANS " SOCIALA RUM" 

Relation till vertikal 
position ( makt; kapital ) 

PRODUKTION REPRODUKTION 

av arbetskraft av medvetande av samhällelig 
ordning 

av varor och 
tjänster 

NATURVETENSKAPLIG LINJE 

SAMHÄLLSVETENSKAPLIG 
LINJE 

HUMANISTISK 
LINJE 

i TEKNISK/ 
INDUSTRIELLA 
LINJER 

SOCIAL LINJE 

KONSUMTIONSLINJE 

DISTRIBUTIONS- och KONTORSLINJE 

Ekonomisk/ 
Produktiv 
sfär 

Politisk/ 
Administrativ 
sfär 

Social/ 
Kurativ 
sfär 

Kulturell/ 
Informativ 
sfär 

Figur 4. Schematisk/analytisk bild av den svenska gymnasieskolans relationer till 
det sociala rummet (rummet av presumtiva sociala positioner) så som det 
gestaltade sig vid tiden för vår datainsamling. 
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Ovanstående figur ska naturligtvis inte tolkas i någon bokstavlig mening. De 
olika linjernas utbredning, horisontellt och vertikalt, anger mycket grovt vilka 
sannolika positioner som elever på olika linjer, med olika påbyggnadsutbildningar, 
kan komma att inta i det sociala rummet. Det är också viktigt att komma ihåg att 
den tredje dimensionen - tiden - gör att även det vi (något vårdslöst) kallat för 
"gymnasieskolans sociala rum" hela tiden förändras. Vad vi ovan illustrerat är 
således även det endast "en frusen stillbild" av en verklighet stadd i förändring. 

Med bilden av gymnasieskolan som ett socialt rum vill vi visa hur gymnasie
skolan är förankrad i, och relaterad till, det omgivande samhället. Olika linjer 
rekryterar elever från olika sociala fält, men också elever som är orienterade mot 
olika sociala positioner. Båda dessa faktorer (såväl ursprung som orientering) leder 
till att elevsammansättningen på olika linjer kan antas uppvisa vissa linjespecifika 
karaktäristika - likheter som vi menar kommer att befästas och förstärkas genom 
den förberedelse för ett mer eller mindre bestämt yrkesområde (socialt fält) som 
utbildningen innebär.17 Detta är en viktig förutsättning för gymnasieskolans 
undervisning om arbetslivet. 

Undervisningsprocessens betingelser 

Vad vi hittills uppehållit oss vid är relationerna mellan utbildning och arbetsliv i 
en mer generell bemärkelse. Vi har försökt att utveckla några begrepp med vars 
hjälp vi kan förstå utbildningssystemets funktion som intermedierande länk mellan 
familj och arbetsliv. Vi har konstaterat att det, utifrån ett begränsat arbetslivs
perspektiv, är skolans funktion att på bästa sätt sortera, kvalificera och socialisera 
eleverna till deras framtida positioner i det sociala rummet Det är i ljuset av dessa 
"objektiva funktioner" som gymnasieskolans undervisning om arbetslivet måste 
betraktas. Huruvida, och på vilket sätt, denna undervisning också bidrar till att 
fylla dessa funktioner är emellertid en empirisk fråga. Att påvisa en funktionalitet 
innebär heller inte att någonting egentligen är "förklarat".18 Vad vi fortsätt
ningsvis vill göra är att närmare reflektera över själva undervisningsprocessens 

17Elever på teknisk linje, för att ta ett konkret exempel, kan antas uppvisa vissa 
gemensamma karaktäristika - likartade sätt att tänka och vara - antingen beroende på att 
de har e n individhistorisk koppling till teknikens "sociala fält" (de kan exempelvis ha 
en tekniskt stimulerande hemmiljö, föräldrar som är ingenjörer etc), eller beroende på 
att de av andra anledningar söker sig till detta fält och därför anammar det sätt att tänka 
och var som råder där. Detta "tänkande" förstärks av T-linjens ämnesstruktur och 
innehåll, de lärare som undervisar där, praktikperioder etc. På motsvarande sätt kan 
vårdlinjen tänkas rekrytera och "homogenisera" elever med andra sätt att tänka och 
vara. Noteras bör kanske att vi inte menar att det är fråga om någon fullständig 
homogenisering av tankestrukturer. Stora skillnader kan förekomma, men generellt 
sett menar vi att det är sannolikt att vissa linjespecifika tankestrukturer och 
handlingsmönster kan förekomma. 
^Jfr Dürkheims klassiska analys i "Rules of Sociological Method" (1964) och 
Merton's (1967) kritik och utveckling av Dürkheims funktionsanalys i "On Theoretical 
Sociology". (Texterna finns refererade på svenska i Cuff & Payne, 1982). 
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betingelser i mer konkreta och precisa termer. Låt oss därför, bildlikt talat, 
förflytta oss från det sociala rummet och in i klassrummet. Vilka faktorer är det 
som styr och kontrollerar den verksamhet som råder där? 

Makt och kontroll 
Vi har i vår tidigare teorigenomgång refererat till den analys av undervisnings
processens villkor som Bernstein (1977; 1983 a) gör, där begreppen makt och 
kontroll är centrala. I likhet med Bernstein menar vi att läraren endast i begränsad 
utsträckning har kontroll över undervisningens innehåll och form. Vad som 
faktiskt sägs och görs i en undervisningssituation styrs av en mängd faktorer över 
vilka den enskilde läraren inte råder. ^ Och vad eleverna faktiskt "lär sig" (i vid 
bemärkelse) genom att deltaga i denna undervisningsprocess kan inte heller kon
trolleras på något entydigt sätt. 

För att utveckla ovanstående resonemang är det nödvändigt att något reflektera 
över de styrmekanismer och kontrollfunktioner som reglerar skolans verksamhet. 
Grovt sett kan man säga att staten förfogar över tre olika medel för att styra och 
reglera verksamheten i skolan. Med gängse terminologi brukar man tala om admi
nistrativa, ekonomiska och informativa styrmedel. Med administrativa styrmedel 
avses det av staten formulerade regelsystem som återfinns i lagar, förordningar, 
tim- och kursplaner, och som med "tvingande" kraft anger hur individerna ska 
handla (vilket för den skull inte med nödvändighet innebär att individerna alltid 
handlar så). De ekonomiska styrmedlen utgörs av mer eller mindre precisa 
bestämmelser för resursfördelning och resursanvändning, medan informativa styr
medel syftar på de åtgärder som staten vidtar för att genom pedagogisk påverkan (t 
ex fortbildning) genomdriva i förväg fastlagda mål.20 

Vad gäller gymnasieskolans undervisning om arbetslivet fastläggs de centrala 
målen för verksamheten i läroplanen för gymnasieskolan. Läroplaner är emellertid 
inga entydiga dokument. Lindensjö & Lundgren (1986) talar om läroplanens 
"janusansikte", syftande på dess dubbla innebörd och funktion; dels att utgöra ett 
politiskt och ideologiskt styrdokument, dels att ge konkreta riktlinjer för verk
samhetens genomförande. Som politiskt och ideologiskt styrdokument måste 
läroplanen utformas så att den kan förankras och sanktioneras i vad som brukar 
kallas "breda politiska lösningar", vilket innebär att målen måste utformas på ett 
inte alltför kontroversiellt sätt, samtidigt som de någorlunda klart måste uttrycka 
en politisk viljeinriktning. Detta resulterar vanligen i kompromisslösningar och 
abstrakta formuleringar som lämnar ett stort utrymme för lokala tolkningar. Läro
planens övergripande mål har därför en förhållandevis svag styrkraft för skolans 
verksamhet. Vad som har betydelse på det lokala planet är regelsystemet och de 
konkreta riktlinjerna för verksamheten.21 Intressant att något reflektera över är 

^Jfr även Dahllöfs/Lundgrens s k "ramfaktorteori" (Dahllöf, 1967; Lundgren, 1972, 
1973, 1979 och 1984). 
20Jfr analysen i Franke-Wikberg & Frykholm, 1987. 

Av avgörande betydelse härvidlag är den ekonomiska resursfördelningen. Man må ha 
hur många "vackra" målformuleringar s om helst för gymnasieskolans undervisning om 
arbetslivet, om den bistra verkligheten är att dess a mål ska förverkligas inom ramen av 
en veckotimme arbetslivsorientering, eller i den stoffträngsel som råder inom 
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också vilka intressen som staten företräder, och på vilka sätt dessa intressen 
kommer till uttryck i målformuleringar och regelsystem. Vi delar inte den 
ortodoxa marxismens syn på staten som "den härskande klassens förlängda arm". 
Därtill är de politiska beslutsfunktionerna alltför komplexa, och effekterna av de 
politiska besluten alltför svåra att överblicka. Dessutom måste staten, liksom 
utbildningssystemet, för att behålla sin politiska trovärdighet framstå som 
oavhängig gentemot privata intressen. Däri ligger också målformuleringens 
dilemma: dels måste utbildningen anpassas till samhällets och arbetslivets krav, 
dels måste utbildningen framstå som en fristående och förändrande kraft i 
samhällsutvecklingen. Lösningen på detta dilemma är den underförstådda principen 
om utbildningens och lärarnas metodfrihet. Staten förbehåller sig rätten att 
formulera de övergripande målen för skolans verksamhet, medan tolkningen av 
dessa abstrakt formulerade mål, och valet av medel och metoder att förverkliga 
dem, överlåts åt skolan som professionell organisation och lärarna som pro
fessionella yrkesutövare.22 Vår hypotes är att detta tolkningsföreträde, och denna 
medel- och metodfrihet, ges fritt spelrum så länge utfallet av verksamheten på ett 
nöjaktigt sätt uppfyller samhällets och arbetslivets krav (obs, inte nödvändigtvis 
uppfyllandet av de explicit formulerade målen). Om så inte sker, och först då, 
måste staten ingripa med administrativa, ekonomiska eller informativa styrmedel. 

Om nu inte staten på något omedelbart och direkt sätt kan styra och kontrollera 
skolans verksamhet, vad är det då som avgör hur exempelvis skolans undervisning 
om arbetslivet kommer att gestalta sig? Något entydigt svar på den frågan kan 
naturligtvis inte ges. Modern läroplansteoretisk forskning pekar på en rad faktorer 
av betydelse; skolans historia och tradition, skolbyggnadernas och under
visningslokalernas utformning, arbetsdelningen inom skolan, organisatoriska och 
tidsmässiga ramar, föreställningar om vad kunskap är och hur undervisning och 
inlärning går till, lärarnas bakgrund och utbildning, läromedlens utformning och 
innehåll, elevernas bakgrund, förkunskaper och förväntningar, föräldrarnas och 
avnämarnas krav, systemet för utvärdering av skolans verksamhet etc, etc. Hela 
detta komplex av samverkande faktorer gör skolan till en relativt autonom och 
förhållandevis trögrörlig och svårstyrd institution. Vad vi, med referens till såväl 
Bernstein som Bourdieu, vill visa är hur samhällelig makt och kontroll ändå 
tränger in och tar gestalt i skolans undervisning - inte genom en direkt styrning 
och kontroll av verksamheten, utan snarare genom en slags infiltration av 
dominerande tankestrukturer. 

samhällskunskapsämnet. Man må i målformuleringar betona vikten av kunskaper om 
arbetslivet aldrig så mycket, om man i regelsystemet anger att ämnet arbetslivs-
orientering inte ska betygsättas. Regelsystemet har vanligen en starkare styrkraft än 
målsystemet, vilket för den skull inte innebär att målsystemet är betydelselöst i 
sammanhanget. Jfr även Svingby, G: "Läroplaner som styrmedel för svensk 
obligatorisk skola" (1978). 
22Denna grundprincip har se nast slagits fast i 1988 års s kolpolitiska proposition, där 
det sägs att den statliga och kommunala skoladministrationen inte skall "gripa in i 
metodiska eller pedagogiska frågor av professionell karaktär" (Prop 1988/89:4, s 16). 
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Den pedagogiska diskursen 
För att beteckna hur man i skolan talar om något, och vad man faktiskt säger, vill 
vi använda begreppet "den pedagogiska diskursen".23 Begreppet syftar till en 
problematisering av synen på den pedagogiska förmedlingsprocessen. Vi vill med 
användandet av detta begrepp markera att överföring av kunskap är en dialektisk 
process och därför alltid innefattar någon form av dialog (öppen eller tyst); att det 
råder delade meningar om vad som är legitim kunskap (diskursen är ett resultat av 
en "diskussion"); att det finns outtalade principer som reglerar "rätten att tala" och 
vilket budskap som i olika situationer betraktas som legitimt, samt; att vad som 
faktiskt sägs i en undervisningssituation bara är en del av vad som skulle kunna 
sägas (universumet av möjliga diskurser).24 

När man i skolan talar om arbetslivet, så talar man om en verklighet som ligger 
utanför skolan. Såväl elever som lärare har dock på något sätt erfarenhet av denna 
verklighet, antingen direkt, via studiebesök, praktik eller feriearbete, eller indirekt, 
via föräldrar, kamrater eller massmedia. Vad som sägs i skolans undervisning om 
arbetslivet relateras alltid (medvetet eller omedvetet) till den erfarenhet och den 
(för)förståelse som elever och lärare har. På detta sätt kopplas undervisningens 
innehåll till den verklighet som elever och lärare för med sig in i undervisnings
situationen. 

Samtidigt talar man om denna verklighet på ett "pedagogiskt" sätt, dvs man 
undervisar om någonting. I skolans tradition ligger ofta en syn på kunskap som 
"fakta" och undervisning som "objektiv faktaförmedling" ("skall vila på veten
skaplig grund"). Skolan ska alltså ge "en objektiv och sann" bild av arbetslivet, 
men det är i allt väsentligt fråga om en förmedlad bild av verkligheten. En för
medlad bild måste som regel medieras via "texter" (i vid bemärkelse).25 Vanligen 
utgörs dessa texter av läromedel - traditionella läroböcker, tidningsartiklar, infor
mationsskrifter, skönlitteratur, bildband, filmer, radio- och TV-program etc - men 
de kan också vara fråga om lärarens muntliga framställning av en text, eller 
information som ges vid studiebesök eller när företrädare för arbetslivet kommer 

23Ordet diskurs kommer från latinets discursus som i sin tur är en avledning av 
discurrere, vilket betyder "löpa omkring". Inom filosofin används begreppet för att 
beteckna ett samtal som kretsar kring ett bestämt ämnesområde ("the universe of 
discourse") och vars m ål är att nå fram till någon foim av helhetsförståelse (diskursiv 
slutledning). Begreppet är också vanligt inom språkfilosofi, främst inom franskt 
språkområde. Foucault (1981) använder begreppet diskurs för att beteckna ett språk, 
inkluderande reglerna för språkets användning; dvs såväl språkets innehåll som det 
språkliga reglerandet av vilka som får tala, om vad, när o ch hur. Såväl Bernstein (1977; 
1980)som Bourdieu (1982; 1984) använder begreppet i en något annorlunda betydelse -
som beteckning på styrmekanismerna bakom "rätten att tala"; vad olika individer 
faktiskt säger (exempelvis i en undervisningssituation), hur detta nå got sägs, varför det 
sägs, vad som är (de n sociala) innebörden i det sagda och vilken betydelse det sagda 
tillmäts i det sammanhang där det sägs . 
24Jfr t ex Bourdieus resonemang om doxa (Bourdieu 1972; 1977) och Bernsteins 
diskussion om "tyst praxis" (1980). 
25Jfr Lundgren, 1982; 1983. 
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till klassrummet och berättar om olika saker. Det är när dessa "texter" möter 
elevernas och lärarnas erfarenhetsgrund som den pedagogiska diskursen uppstår.26 

På en teoretisk nivå kan man säga att den pedagogiska diskursen är ett uttryck 
för maktrelationer, och resultatet av en kamp om positioner, där läraren i egenskap 
av formell ledare besitter medlen att utvälja "texterna" och att sanktionera "rätten 
att tala" (att avgöra vilka kunskaper, erfarenheter och budskap som är legitima). Vi 
menar dock inte att läraren gör detta på något medvetet sätt. Än mindre menar vi 
att läraren explicit företräder bestämda samhälleliga intressen. Dock kan vare sig 
lärare eller elever frigöra sig från sin sociala bakgrund, positionen i det sociala 
rummet, samhällets materiella utveckling och dess konsekvenser för olika 
individer, ideologiska strömningar i tiden etc. Denna verklighet förs på olika sätt 
in i klassrummet - dels via läroplaner, läromedel, fortbildningsinsatser etc, men 
också (och kanske främst) via lärarens och elevernas individhistoriska relationer till 
arbetslivet. Den (subjektiva) verklighet som på detta sätt förs in i klassrummet 
fungerar som en reglerande mekanism för den pedagogiska diskursen. Denna 
mekanism avgör vilka frågor som står på dagordningen (vad man ska tala om) och 
hur dessa frågor ska behandlas (vad man ska säga) vid en given tidpunkt och i en 
given situation. 

Undervisning som ideologiöverföring 

En av våra centrala utgångspunkter är att arbetslivet i en viss bemärkelse existerar 
som en objektiv realitet, vilket innebär att de bilder av arbetslivet som skolan 
förmedlar kan vara mer eller mindre "sanna". Samtidigt rymmer utbildning och 
arbetsliv som ämnesområde en mängd frågor som inte kan besvaras med absoluta 
sanningar - frågor om orsaker bakom förändringar inom arbetslivet, varför olika 
människor hamnar i olika utbildningar och yrken, varför olika yrken har olika 
mycket betalt, vad arbetslöshet beror på etc. Skolans undervisning om arbetslivet 
baseras i viss utsträckning på attityder, värderingar och föreställningar, vilka alla 
kan sägas ha en koppling till en politisk/ideologisk nivå. Ur detta perspektiv kan 
skolans undervisning om arbetslivet inte enbart betraktas som förmedling av kun
skaper och färdigheter, utan också som överföring av ideologi. 

Ideologibegreppet 
Att betrakta undervisning (eller åtminstone en aspekt av undervisning) som 
ideologiöverföring förutsätter ett resonemang om vad ideologi är. Det finns i den 
vetenskapliga litteraturen en mängd definitioner av ideologi. Vi ansluter oss till 
den tradition som ger ideologibegreppet en vid innebörd. Vi menar att ideologi ska 
förstås i sin mer generella betydelse som 

26Vi talar här enbart o m "the s pecific instructional discourse", dvs den del av klass
rums inter aktionen som rör det ämnesområde som behandlas, och inte om "the 
regulative discourse", som syftar till social kontroll i klassrummet genom reglerandet 
av v ilka som får tala, om vad, när och hur (jfr Bernstein, 1977; Pedro, 1 981). 
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...såväl vardagliga föreställningar och efterenheter som genomarbetade in
tellektuella doktriner, såväl medvetandet hos sociala aktörer som de institutio
naliserade tankesystemen och sätten att tala (diskurser) i ett visst samhälle. 
(Therborn, 1981, s 11).27 

Om man intresserar sig för ideologiöverföring som pedagogiskt problem är det 
emellertid inte särskilt poängfullt att studera ideologier som tankebyggnader eller 
som diskursiva strukturer i sig. Det pedagogiska problemet fokuserar den sub
jektiva aspekten av ideologibegreppet, dvs hur ideologier på olika sätt kommer till 
uttryck i pedagogiska "texter" och diskurser, eller som vardagliga föreställningar 
hos (mer eller mindre) medvetna aktörer. Det kan också vara av intresse att studera 
hur ideologier på olika sätt materialiseras i sociala handlingar, dvs i vilken 
utsträckning sådant som man faktiskt gör (undervisningens organisation, sociala 
relationer etc) kan sägas vara ett uttryck för en bestämd ideologi. 

Vi menar dock att det är problematiskt att tala om "förhärskande ideologi" eller 
"den dominerande ideologin" som ett entydigt begrepp. Likaså är det problematiskt 
att betrakta ideologiöverföring som en asymmetrisk process, där ett ideologiskt 
budskap sänds ut (t ex av en lärare) och tas emot (t ex av en elevgrupp). Det är 
snarare så att individen/eleven utsätts för en mängd olika ideologiska budskap 
(såväl verbala som materialiserade) som anropar och påverkar henne på olika sätt. 
Formandet av individens medvetande är en aktiv och dialektisk process där dessa 
budskap ständigt relateras (medvetet eller omedvetet) till individens erfaren-
hetsgrund, den situation i vilken budskapen sänds ut och mottas, individens 
relation till, och uppfattning om, avsändaren etc. Detta resulterar i att vissa ideo
logiska budskap faller i god jord, medan andra faller på hälleberget. Vi ser således 
inte den ideologiöverföring som sker i skolan som "ett passivt inympande av den 
härskande klassens borgerliga ideologi", utan snarare som ett resultat av en i 
skolan och i samhället ständigt pågående kamp mellan motstridiga intressen. 

Vidare menar vi att den ideologiska påverkan som sker i skolan medieras genom 
såväl den explicita pedagogiska diskursen, som genom undervisningens form
mässiga framträdelseformer.28 Dessa båda processer kan enligt vårt förmenande 
inte hållas isär. Uppkomsten och utvecklingen av ideologiska föreställningar 
måste alltid förstås och förklaras i relation till de objektiva och materiella villkor 
under vilka de uppkommer. Vi menar att människors tänkande och handlande inte 
primärt styrs av deras (ideologiska) föreställningar. Det är snarare så att hand
lingsutrymmets materiella och objektiva villkor sätter gränser för de föreställ
ningar som individen utvecklar.29 Det är således inte möjligt (eller i vart fall inte 
troligt) att en statligt organiserad skolundervisning - med alla dess objektiva och 
materiella bestämningar - kan generera vilka slag av föreställningar som helst. 
Oavsett hur den explicita pedagogiska diskursen gestaltas, så kommer undervis

^Denna definition skiljer sig från de traditionella liberala definitionerna genom att 
lyfta fram den subjektiva aspekten, och inte enbart begränsa sig till genomarbetade 
doktriner och institutionaliserade tankesystem. 
28 Jfr Althussers resonemang om "den materialiserade ideologin" i kap 4, s 94. 
29Detta gäller naturligtvis inte alltid och i alla sammanhang. Vad vi refererar till här är 
"vardagsföreställningar" om saker och ting, och inte medvetna ideologiska före
ställningar förankrade i utarbetade ide ologiska doktriner. 
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ningens objektiva bestämningar och formmässiga karaktäristika att staka ut det 
möjligas gräns. Det innebär exempelvis att skolans undervisning om arbetslivet 
kan framställas i aldrig så konservativa eller radikala termer, utan att detta för den 
skull med nödvändighet leder till motsvarande konservativa eller radikala före
ställningar hos eleverna. Naturligtvis finns det ett stort spelrum inom det möjligas 
gräns, och det konkreta innehållet i den explicita pedagogiska diskursen är i högsta 
grad intressant att studera. Men med utgångspunkt i våra antaganden om under
visning och ideologiöverföring är det av än större intresse att studera den implicita 
pedagogiska diskursen, liksom den "tysta" diskursen - vad som egentligen sägs 
(utan att det sägs "rent ut") och vad som inte sägs. Vi menar att mycket av skolans 
ideologiska budskap förmedlas som "tyst kunskap". 

Föreställningar som ideologiska representationer 
För att analysera hur ideologier kommer till uttryck i pedagogiska texter och 
diskurser, eller som effekt av ideologisk påverkan, vill vi använda begreppet 
föreställning.30 Med föreställningar menar vi, som tidigare nämnts, (s 22) "mer 
generella strukturerande och integrerande principer"; ett slags subjektiva "förkla
ringar" av relationer och samband som avgör hur olika aspekter av omvärlden 
uppfattas och värderas. Föreställningar innefattar olika kunskaper och antaganden 
om världens beskaffenhet, och de antas i viss utsträckning vara bestämmande för 
individernas (kommunikativa) handlingspotentialer. Föreställningar betraktas som 
mer abstrakta, generella och permanenta jämfört med attityder och värderingar. De 
uttrycker olika sätt som människor har att organisera och skapa mening i sin 
omvärld - olikheter som ytterst har sin grund i de skilda materiella och idémässiga 
villkor under vilka olika individer lever och har levat.31 

Av ovanstående definition framgår att människors föreställningar i viss 
utsträckning antas vara kopplade till deras position i det sociala rummet - såväl 
vertikalt som horisontellt. Vi menar dock att denna koppling inte är absolut och 
deterministisk. Föreställningar växer fram och "mognar" (blir mer utvecklade och 
stabila) successivt under männikans levnadsbana, men de inlagras inte i 
människors kroppar på samma sätt som habitus. Även om de är förhållandevis 
stabila över tid, så är de inte omöjliga att förändra genom "upplysning" (kunskap 
som leder till insikt) eller genom ideologisk påverkan. Det starkaste incitamentet 
för förändring av människors föreställningar är dock om deras objektiva villkor 
förändras, exempelvis genom förflyttningar i det sociala rummet. Föreställ
ningarnas materiella grund antas således vara starkare än deras idémässiga för
ankring.32 

30I den fortsatta framställningen används även begreppet uppfattning. I relation till 
föreställningar har uppfattningar en mer y tlig, begränsad och deskriptiv karaktär. Jfr 
Åsemar, 1985. 
31 För en utförlig genomgång av föreställningsbegreppet, se exempelvis Franke-
Wikberg & Zetterström, 1984 eller Zetterström, 1 988. 
32Detta behöver dock inte alltid gä lla. Om föreställningarna har nått den mognadsnivån 
att de för individen framstår som "ideologiska representationer" av en möjlig och 
eftersträvansvärd framtid, kan de för individen fungera som incitament för en medveten 
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Föreställningar utgör en slags intermedierande länk mellan en ideologisk nivå 
och olika individers sätt att tänka, känna och handla. De är inte alltid medvetna och 
därför inte direkt åtkomliga för empiriska studier. Endast genom individers utsagor 
kan man (forskaren) indirekt sluta sig till de bakomliggande "strukturerande och 
integrerande principerna", dvs föreställningarna. När den enskilde individen utsätts 
för en explicit ideologisk påverkan, exempelvis i skolans undervisning om arbets
livet, tolkas de budskap som förs fram utifrån de föreställningar som individen har. 
Pedagogiska texter och den pedagogiska diskursen tar sig därför olika gestalt för 
olika individer. Undervisning och inlärning är olika saker, och undervisnings
processen består egentligen av en mängd olika påverkans- och inlärningsprocesser. 

Sammanfattning och teoretiska implikationer för de 
empiriska studierna 

Vi har i vår teoretiska kontextualisering av gymnasieskolans undervisning om 
arbetslivet angivit en rad förutsättningar för denna undervisning. Vi har tagit vår 
utgångspunkt i en teoretisk modell där såväl samhället som skolan liknas vid 
sociala rum. Individens strukturlokalisering i dessa sociala rum - såväl vertikalt 
som horisontellt - antas ha en avgörande inverkan på individens föreställningar, 
förhållningssätt, handlingsmönster och dispositioner. Vi menar vidare att det råder 
vissa homologier i tankestrukturer och handlingsmönster mellan de olika sociala 
rummen - homologier som förs in i klassrummen via elevernas och lärarnas 
individhistoriska relationer till arbetslivet och som bl a kommer till uttiyck i 
linjespecifika skillnader i gymnasieskolans undervisning om detta arbetsliv. Dessa 
strukturellt betingade olikheter utgör, som vi ser det, en viktig förklaringsgrund 
för att förstå mekanismerna bakom utbildningssystemets reproducerande funktion. 
Huruvida det faktiskt förhåller sig på det sätt som vi antagit, och hur dessa struk
turella mönster ser ut, är emellertid en fråga som vi avser att ge oss i kast med i de 
empiriska studierna. 

Med utgångspunkt tagen i reproduktionsproblemet ligger det närmast till hands 
att betrakta gymnasieskolans undervisning om arbetslivet som en del av såväl en 
generell som en specifik socialisation till arbetslivets olika sektorer och posi
tioner. Vi har således förutsatt att undervisningen om arbetslivet mer har karaktär 
av socialisation än av kvalifikation (dvs att det handlar mer om överföring av 
föreställningar och förhållningssätt, än om överföring av kunskaper och färdigheter 
nödvändiga för att utföra specifika arbetsuppgifter). Det innebär att vi i vår utvär
dering inte i första hand är intresserade av att mäta vad eleverna lär sig om 
arbetslivet i termer av traditionella skolkunskaper (så som de mäts med kunskaps
prov). Vi är mer intresserade av att "mäta" undervisningseffekter i form av för
medlade och förvärvade föreställningar om utbildning och arbetsliv. 

förändring av den materiella verkligheten. De blir då förhållandevis stabila och 
"immuna" mot påverkan. (Jfr Zetterström, 1988). 
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Vi har i vår referensram antagit att det sätt på vilket man i skolan talar om 
arbetslivet - den pedagogiska diskursen - bestäms av en mängd faktorer över vilka 
den enskilde läraren inte alltid råder. Vi har också angivit några av dessa 
bestämningar - läroplaner, läromedel, lärarnas bakgrund och erfarenheter, elevernas 
individhistoriska relation till arbetslivet, avnämarnas krav och förväntningar etc. 
Vi menar emellertid att undervisningens faktiska gestaltning ändå inte bestäms på 
ett mekaniskt/deterministiskt sätt. Ett visst handlingsutrymme finns. Det innebär 
att läraren som i gymnasieskolan undervisar om arbetslivet i viss utsträckning kan 
lägga upp sin undervisning efter eget huvud, men vi menar att även detta till synes 
fria handlande styrs och begränsas av samhälleliga strukturer - strukturer som 
många gånger är dolda och omedvetna för den enskilde läraren. Vår ambition är att 
i de empiriska studierna försöka beskriva hur dessa strukturer manifesteras i 
konkreta undervisningssituationer. 

Ett centralt objekt för våra empiriska studier är således vad vi tidigare kallat 
transformationsproblemet - frågan om hur och varför en objektiv verklighet på 
olika sätt transformeras till olika pedagogiska diskurser. Vi antar att de explicit 
formulerade målen för gymnasieskolans undervisning om arbetslivet endast har en 
begränsad betydelse i detta sammanhang. Med ambitionen att inte bara beskriva 
utfallet av undervisningen, utan även att förstå och förklara varför denna under
visning gestaltar sig som den gör, blir det därför inte meningsfullt att som enda 
utgångspunkt för vår utvärdering ta de explicit formulerade målen. Målen utgör 
endast en av många väsentliga förutsättningar som empiriskt måste kartläggas. 
Minst lika viktigt är att också analysera lärarnas och elevernas bakgrund och 
föreställningar om utbildning och arbetsliv, avnämarnas krav och förväntningar på 
undervisningen, de läromedel som används etc. 

Vi har vidare antagit att själva överföringen av kunskaper, färdigheter, före
ställningar och förhållningssätt - vad vi tidigare kallat transmissionsproblemet-
inte sker genom någon enkel överföring av bestämda kunskaper eller en bestämd 
ideologi. Vi menar att överföring av "kunskap" (i vid bemärkelse) är en dialektisk 
process där motstridiga intressen ställs mot varandra. Då eleverna i skolan under
visas om arbetslivet förmedlas således inte bara specifika faktakunskaper, utan 
även bestämda föreställningar om människan och samhället - exempelvis om 
arbete, arbetsdelning, arbetsmarknad och kvalifikation. Vi menar också att de 
skilda materiella och idémässiga vilkor som människor lever under formar skilda 
föreställningsvärldar, vilket i sin tur gör att undervisningens innehåll och form 
appellerar olika elever och elevgrupper på olika sätt Innebörden i, och effekterna 
av, ett visst undervisningsprogram - exempelvis gymnasieskolans undervisning 
om arbetslivet - kommer därför att vara olika för olika grupper av elever. Detta är 
en väsentlig utgångspunkt vid analysen av våra empiriska data. 
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DEL III 

EMPIRISKA STUDIER 



Kapitel 6 

Problem, syfte och metoder 

Vi har i del I av vår avhandling skisserat ASU- projektets allmänna bakgrund, 
syfte och uppläggning. Vi har också deklarerat våra egna vetenskapsteoretiska 
utgångspunkter - vår vetenskapsuppfattning och vårt kunskapsintresse - samt vår 
generella syn på utvärdering. Vidare har vi gjort ett försök att bestämma såväl det 
internationella som det svenska forskningsfältet, och därvid relaterat vårt problem
område till ett urval empiriska studier inom respektive fält. 

I del II har vi dragit upp riktlinjerna för en teoretisk förståelse av vårt utvärde
ringsobjekt - gymnasieskolans undervisning om arbetslivet. Utifrån en översiktlig 
genomgång av olika teorier om relationen mellan utbildning och arbetsliv har vi 
formulerat en teoretisk referensram för våra empiriska studier. I detta kapitel -
inledningen till avhandlingens empiriska del - avser vi att närmare precisera vårt 
generella forskningsproblem, att explicitgöra de övergripande syftena med våra 
empiriska studier samt att redogöra för, och i allmänna ordalag diskutera, upp
läggning och val av metoder. För var och en av projektets olika delstudier kommer 
senare mer specifika problempreciseringar, syftesbeskrivningar och metodgenom
gångar att göras. 

Vårt forskningsproblem 

Med utgångspunkter tagna i vår genomgång av tidigare forskning och vår teore
tiska referensram kan vårt forskningsproblem närmare preciseras. Härvid ut
kristalliseras två övergripande kunskapsintressen - dels ett mer "pragmatiskt", 
inriktat mot frågor om hur gymnasieskolans undervisning om arbetslivet faktiskt 
gestaltar sig, vad den leder till för resultat, och hur olika intressenter vill förändra 
denna undervisning; dels ett mer "teoretiskt", inriktat mot frågor om varför 
gymnasieskolans undervisning om arbetslivet gestaltar sig som den gör, vad som 
"sker i det som synes ske" och "hur något annat skulle kunna ske".1 Båda dessa 
kunskapsintressen är naturligtvis länkade till varandra och utvecklingen av den 
teoretiska förståelsen förutsätter att de mer pragmatiska frågorna också besvaras. 

^Franke-Wikberg, 1977. 
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Övergripande syfte 

Vårt övergripande syfte är att studera undervisning som ideologiöverföring och 
som en del i den samhälleliga reproduktionsprocessen. Sett ur detta perspektiv kan 
valet av studieobjekt - gymnasieskolans undervisning om arbetslivet - förefalla 
mer eller mindre godtyckligt. Vi kunde kanske ha valt att studera samhällskun
skapsämnet generellt, historia, religion, eller något annat ämne som inte enbart 
baseras på "fakta" utan även på normer, värderingar och föreställningar, och där 
valet av innehåll i viss utsträckning kan antas vara kopplat till en ideologisk nivå. 
Vi tror emellertid att man just i undervisningen om arbetslivet - som ju är en 
indirekt förberedelse för framtida positioner i det sociala rummet - kan finna de 
tydligaste uttrycken för en explicit ideologisk påverkan. 

Vi vill beskriva hur man i skolan talar om arbetslivet - vilket innehåll som tas 
upp och hur detta behandlas - men vi har även ambitionen att försöka nå en mer 
generell kunskap om de mekanismer som genererar olika pedagogiska diskurser. Vi 
ser då inte undervisningen som ett resultat av hur väl enskilda lärare lyckas 
förverkliga centralt fastlagda mål. Vi menar att dessa mekanismer är väsentligt 
mycket mer komplexa, och att de explicit formulerade målen och den enskilde 
lärarens agerande måste inordnas i sitt strukturella sammanhang. Eller för att 
uttrycka det hela med en sofism: Vi söker pusselbitar i den pedagogiska diskursens 
sociala grammatik. 

Vi vill naturligtvis också kunna uttala oss något om resultaten av denna under
visning. Vi betraktar då inte resultat i en snäv bemärkelse som enskilda elevers 
kunskaper och färdigheter. Vårt övergripande intresse är att studera undervisningens 
effekter i termer av uppfattningar och föreställningar om olika aspekter av 
utbildning och arbetsliv. Vi tror emellertid inte att undervisningen i sig formar 
bestämda föreställningar på något entydigt och enkelt sätt. Formandet av individers 
medvetande är en aktiv och dialektisk process där olika budskap ständigt relateras 
till den enskilde individens erfarenhetsgrund och antecipering av framtiden. Vår 
ambition är att beskriva undervisningens effekter som ett resultat av ett komplext 
samspel där motstridiga intressen ställs mot varandra. 

Slutligen vill vi koppla undervisningens resultat till olika elevers och elev
gruppers framtida positioner i det sociala rummet. Vi vill göra jämförelser mellan 
de föreställningar om utbildning och arbetsliv som förmedlas på olika linjer i 
gymnasieskolan, de föreställningar som olika elevgrupper är bärare av (och som 
delvis är ett resultat av skolans undervisning om arbetslivet) och de föreställningar 
som återfinns inom olika sektorer och nivåer i arbetslivet. Vi vill söka för
klaringar till den pedagogiska diskursens gestaltning i eventuella likheter och 
skillnader (homologier) mellan gymnasieskolans och arbetslivets "sociala rum". 
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Uppläggning 

Det empiriska materialet består av fyra separata studier, som är inbördes relaterade 
till varandra. I centrum står undervisningsprocessen. Studiet av denna baseras på 
direkta observationer. Vi har under ett års tid, via bandinspelade lektioner, och 
dagböcker, följt undervisningen i samhällskunskap och arbetslivsorientering på 
fem olika linjer (N, E, S, Ve och Vd)2 vid en gymnasieskola i en norrlandsstad. 
Totalt omfattar detta material 60 bandinspelade lektioner fördelat på 15 lektioner på 
vardera linje, samt 2 lärardagböcker och 66 elevdagböcker.3 

För att belysa viktiga betingelser för undervisningsprocessen har dessutom en 
avnämar-, en lärar- och en elevstudie genomförts. Vi har avgränsat vår avnämar-
studie till två breda men sinsemellan olika sektorer i det sociala rummet - vård
sektorn och den verkstadsmekaniska sektorn. Vi har velat kartlägga dessa båda 
sektorer som "sociala fält" - vad som kännetecknar dessa fält som arbetsmiljöer, 
vilka människor som vistas där och hur dessa människor "tänker" om utbildning 
och arbetsliv. För att nå denna "djupare" kunskap har vi använt oss av direkta 
observationer på arbetsplatserna, kombinerat med intervjuer med befattningshavare 
på olika nivåer. Observationerna var ostrukturerade och dokumenterades i fältan
teckningar. Intervjuerna strukturerades med öppna frågor kring ett antal över
gripande aspekter. De var djupinriktade och dokumenterades med hjälp av band
spelare. Avnämarstudien, som omfattar totalt 40 intervjuer, genomfördes i två 
norrlandsstäder, varav den ena är identisk med gymnasieskolorten. Den andra norr
landsstaden är ett mer expansivt regionalt centrum dit många elever flyttar efter 
avslutad utbildning.Urvalet återspeglar därigenom troliga framtida arbetsplatser för 
många av de elever som ingår i observationsstudien. Datainsamlingen gjordes 
under läsåret 1982-1983. 

Av de lärare som ingår i lärarstudien arbetar cirka hälften på den gymnasieskola 
där övrig datainsamling gjorts. Resterande lärarintervjuer har gjorts på gymnasie
skolor i den andra norrlandsstaden. Samtliga elevintervjuer har gjorts bland elever i 
de klasser som ingår i observationsstudien. Totalt omfattar lärar- och elevstudierna 
31 respektive 81 intervjuer. Dessa datainsamlingar har löpt parallellt under läsåret 
1983-1984, vilket betyder att elevintervjuerna har gjorts i samband med obser
vationsstudien. Intervjumetodiken var densamma som i avnämarstudien. 

^Direktobservationerna gäller e j N-linjen, eftersom den lärare som undervisade i den N-
klass som vi tänkt följa var samma lärare som undervisade i den E-klass som ingick i 
vår stu die. Läraren samplanerade undervisningen i de båda klasserna, varför v i ej fann 
det nödvändigt att göra direktobservationer både på N- och E-linjen. N-eleverna ingick 
emellertid i intervjustudien och gav därigenom indirekt en bild av hur de uppfattade 
undervisningen. 
•^Tyvärr kunde vi inte, trots upprepade påtryckningar erhålla ett komplett material från 
samtliga inblandade,vilket omöjliggjort en särskild redovisning. Materialet har dock 
varit värdefullt som komplement till observationsstudien. 
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Allmänt om metoder 

Av ovanstående framgår att intervjuer, observationer och analys av texter är de 
datainsamlingsmetoder som huvudsakligen kommit till användning. Intervjuerna är 
samtliga genomförda som enskilda samtal i en avskild miljö. Intervjuerna inleds 
med att syftet med intervjun förklaras, samt att respondenten tillförsäkras anony
mitet. Därefter följer några allmänna frågor om intervjupersonernas bakgrund. De 
mer känsliga "föreställningsfrågorna" är förlagda till mitten av intervjun, som 
avslutas med mer neutrala frågor om vad gymnasieskolans undervisning om 
arbetslivet bör innehålla och hur den bör utformas. Intervjuformulären utprovades 
och reviderades efter ett antal provintervjuer. Det är intervjuarnas (vår) bedömning 
att intervjuerna genomförts i en öppen och förtroendefull atmosfär.4 

Observationsstudierna inrymmer flera metodiska problem. De ostrukturerade 
observationerna av olika arbetsplatser, där den tillämpade metodiken närmast kan 
karaktäriseras som etnografisk, styrs och påverkas givetvis av observatörernas (vår) 
förförståelse. Vi har dock varit medvetna om detta problem och i görligaste mån 
försökt hantera det genom att medvetet anstränga oss att "se verkligheten" på olika 
sätt. Till hjälp att "öppna våra ögon" har vi haft de olika bilder och perspektiv 
som intervjuerna givit (allt från verkställande direktören/överläkaren till jobbaren 
på golvet/sjukvårdsbiträdet). Vi har också prövat våra iakttagelser på våra inter
vjupersoner och i huvudsak fått dem bekräftade. Till syvende och sist är det dock 
våra egna bedömningar och värderingar som i slutändan blivit de som kommit att 
avgöra vad vi tagit fasta på. 

Vad beträffar klassrumsobservationerna så är problemen annorlunda. Här är det 
framför allt metodiken i sig som är problematisk. Hur påverkas händelseförloppet i 
klassrummet av närvaron av två observatörer och medvetenheten om att allt som 
sägs registreras på band? För att besvara denna fråga, och för att utveckla obser
vationstekniken, gjordes ett antal provobservationer i klasser som ej skulle ingå i 
vår studie. Dessa provobservationer gav värdefulla erfarenheter. Bland annat insåg 
vi betydelsen av att mycket noggrant informera om syftet med våra studier, och att 
tillförsäkra oss om att eleverna verkligen var positivt inställda till att delta i 
projektet. Vi utvecklade strategier för hur vi skulle förhålla oss till eleverna, och 
vi lärde oss efterhand att "smälta in" i klassrummet på ett naturligt sätt. Trots detta 
uppstod naturligtvis vissa problem när vi påbörjade vår egentliga datainsamling. 
Vid de första observationerna i varje klass kunde en viss anspänning märkas hos 
såväl lärare som elever. Vissa elever noterade mikrofonerna i taket och kommen
terade vår närvaro. Lärarna var kanske ovanligt väl förberedda och de kanske också 
tänkte lite extra på hur de agerade och vad de sa. Vi lärde emellertid känna elever 
och lärare ganska snabbt, och vår närvaro blev efterhand rutin. Det är vår uppfatt
ning att varken elever eller lärare under någon längre tid kunde upprätthålla en 
medvetenhet om att deras verksamhet observerades. Mikrofoner och observatörer 
"glömdes bort", och vi menar att den undervisningsprocess som vi registrerade inte 

^Specifika reliabilitets- och validitetsproblem i samband med föreställningsanalyser 
kommer att diskuteras längre fram. 
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på något anmärkningsvärt sätt påverkades av vår närvaro.5 Vi har även tillfrågat 
eleverna om de anser att verksamheten i klassrummen var väsentligt annorlunda 
under vår närvaro, jämfört med de lektioner som inte observerades. Elevernas 
bedömning i denna fråga var att det inte förelåg någon större skillnad. 

Tilläggas bör att vi av nödvändighet har tvingats arbeta med små material. Det 
innebär bl a att de resultat som presenteras inte kan sägas vara exakta eller 
generella i positivistisk mening. Snarare kan våra studier betraktas som explo-
rativa och resultaten som tendentiella. (Det gäller i synnerhet när materialet bryts 
ner i undergruppper.) Detta innebär emellertid inte att resultaten inte är tillförlitliga 
i en mer allmän mening. När flera personer gör utsagor som alla pekar i en och 
samma riktning krävs inte så stora material för att nå en mättnad ("saturation") i 
kategoribeskrivningarna.6 Detsamma gäller när flera delstudier med olika metoder 
eller respondentgrupper ger likartade resultat.7 Att samtliga delstudier genomförts 
utifrån en teoretisk referensram, baserad på tidigare forskning, ökar också möjlig
heterna att dra generella slutsatser. Vad gäller reliabilitets- och validi tetsfrågor i 
övrigt hänvisas till nästa avsnitt. 

Att "mäta" föreställningar 

Att "mäta" olika individers föreställningar om utbildning och arbetsliv är ett 
centralt tema i våra intervjuer. För att göra det använder vi oss av vad vi kallar 
"föreställningsfrågor". Exempel på föreställningsfrågor är: Varför arbetar 
människor? Varför finns det skillnader mellan olika yrken när det gäller lön, 
arbetsinnehåll, inflytande och social status? Vad är det som gör att olika 
människor hamnar i olika utbildningar och yrken? Vad beror arbetslöshet på? Med 
hjälp av sådana frågeställningar (och en mängd fördjupande följdfrågor) försöker vi 
komma åt människors grundläggande föreställningar om exempelvis arbete, 
arbetsdelning, arbetsmarknad och arbetskraftens reproduktion. 

Vid den empiriska analysen av svaren på dessa frågor finner vi olika svars
mönster/kategorier med olika typer av strukturella särdrag - alltifrån föreställningar 
baserade på individförklaringar, till föreställningar som ger uttryck för ett mer 
konsekvent systemtänkande.8 Löneskillnader i ett samhälle kan exempelvis ses 
som ett resultat av mer eller mindre genetiskt betingade olikheter mellan 
människor, eller som nödvändiga för att motivera människor att arbeta, eller som 
en rättmätig kompensation för olika insatser. Löneskillnader kan också ses som ett 
medel att utjämna orättvisor som skapats av en alltmer långtgående arbetsdelning, 

^Detta är för övrigt erfarenheter som vi delar med ett flertal andra forskare so m sysslat 
med liknande studier. (Jfr t ex Callewaert & Nilsson, 1980). 
6Jfr Glaser & Strauss, 1979. 
7Jfr begreppet "triangulering" i nom den naturalistiska forskningsmetoden, exempelvis 
Parlett & Hamilton, 1981. 
® För en mer utförlig genomgång av olika föreställningars strukturella k ännetecken, se 
Zetterström, 1988. 
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eller som en effekt av ett givet politiskt/ekonomiskt system. På liknande sätt kan 
exempelvis arbetslöshet föreställas som betingat av en mängd olika faktorer, 
alltifrån enskilda individers arbetsovilja och oföretagsamhet till att se den som en 
nödvändig konsekvens av ett kapitalistiskt produktionssätt. 

Av ovanstående exempel framgår att föreställningar har en koppling till en 
ideologisk nivå. Att motivera löneskillnader i ett samhälle med att de dugligaste 
och mest begåvade individerna måste belönas rikligt, eller att förespråka ett 
differentierat lönesystem för att motivera individer att arbeta hårdare (ackordslön) 
kan sägas ha en koppling till mer konservativa ideologier. Lön som kompensation 
för olika insatser, exempelvis utbildning och ansvar, stämmer mer överens med 
liberala tankar om meritokrati, medan löneskillnader som ett instrument att (inom 
nuvarande system) utjämna orättvisor mellan mentala och manuella arbeten ryms 
inom en reformistisk idétradition. Att betrakta löneskillnader som en oundviklig 
och negativ effekt av det kapitalistiska produktionssättet, där det enda sättet att 
förändra lönesystemet i grunden är en radikal förändring av produktionsför
hållandena, är på motsvarande sätt kopplat till radikala, socialistiska eller marxis
tiska, ideologier.^ 

Föreställningar kan således sägas vara en slags intermedierande länk mellan en 
ideologisk nivå och olika individers sätt att tänka, känna och handla. De är inte 
alltid medvetna och därför inte direkt åtkomliga för empiriska studier. Endast 
genom individers utsagor kan man (forskaren) indirekt sluta sig till (eg konstruera) 
de bakomliggande "strukturerande och integrerande principerna", dvs föreställ
ningarna. 

Datainsamling - strategier och metoder 
Att kartlägga individers föreställningar medför avsevärda metodiska problem. För 
det första kan konstateras att föreställningar, så som vi definierat begreppet, 
knappast kan studeras med kvantitativa metoder. I våra empiriska studier har vi 
huvudsakligen använt oss av "halvstrukturerade" djupintervjuer som datainsam
lingsmetod.10 Utgångspunkten är som regel en generell och vid frågeställning 
som söker fånga respondenternas "omedelbara" föreställningar om en viss aspekt 
av tillvaron. Med fördjupande följdfrågor försöker vi sedan ringa in mer precist hur 
de olika intervjupersonerna "tänker" kring den studerade aspekten. Dessa följdfrågor 
måste naturligtvis anpassas till situationen så att kommunikationen flyter på ett 
naturligt sätt, men idealt bör de täcka vad Therborn (1981) kallar "de tre försvars

^Det bör poängteras att vi inte ser någon rätlinjig koppling mellan olika föreställ
ningar och ideologier. Vi menar dock att det grovt sett finns en höger- vänster
dimension mellan utpräglade individföreställningar och föreställningar med ett 
konsekvent systemtänkande. 

Vi menar emellertid att det även är möjligt att finn a uttryck för föreställningar i texter 
(exempelvis i läroplaner eller läromedel) eller i en undervisningsdiskurs (vad som 
förmedlas i en undervisningssituation). Detta förutsätter dock att den studerade aspekten 
har analyserats tidigare, eftersom ett sådant material som regel är alltför begränsat för 
att i sig självt kunna utgöra underlag för kategoribeskrivningar. 
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linjerna".11 Det innebär att vi försöker skaffa oss information om föreställ
ningarnas kognitiva, värderingsmässiga och handlingspotentiella komponenter. 
Konkret kan det ske genom att intervjuaren kring varje aspekt söker svaret på 
frågorna: 

Sökt kunskapsinnehåll 

Hur det förhåller sig 

Varför det förhåller sig så 

Hur det borde förhålla sig 

Varför det borde förhålla sig så 

Hur man kan få det att förhålla 
sig så 

Exempel på interv jufråga 

Hur ser du på skillnader mellan olika 
yrkesgrupper när det gäller löner? 

Vad beror dom här löneskillnaderna på? 

Tycker du att det är bra... Hur skulle 
du vilja att det vore? 

Varför tycker du att det vore bra/dåligt 
med en löneutjämning? 

Vad kan man göra för att få tillstånd/ 
undvika en löneutjämning? 

Information som berör politiska/ideologiska frågor kan på goda grunder betraktas 
som "känslig". Av tradition brukar sådana frågor hänföras till den privata sfären, 
och att direkt fråga om politisk hemvist betraktas vanligen som ett brott mot den 
personliga integriteten. De rent forskningsetiska aspekterna av detta problem ska 
emellertid i detta sammanhang lämnas därhän.12 Däremot rymmer detta faktum 
metodiska problem som bör diskuteras. Respondenten kan exempelvis vara ovillig 
att "avslöja" hur han eller hon egentligen tänker. Det gäller i synnerhet om inter
vjupersonens åsikter/föreställningar är kontroversiella, eller om respondenten på 
goda grunder kan antaga att hans egna föreställningar avviker starkt från inter
vjuarens. Den strategi som vi använder för att i görligaste mån hantera detta 
problem är att på olika sätt försöka skapa förtroende och en atmosfär av acceptans i 

11 Den första ideologiska försvarslinjen centrerar kring frågan om vad som existerar, 
dvs vad som är sant eller falskt. T ex kan man hävda att löneskillnader inte existerar, att 
de existerar men att de är små och hela tiden minskar, eller att de är stora och att de 
ständigt ökar. Den andra försvarslinjen centrerar kring frågan om vad som är gott, dvs 
huruvida något är bra eller dåligt. Löneskillnader kan exempelvis betraktas som en 
nödvändig drivkraft för samhällsutveckling och därmed som något i grunden gott, eller 
tvärt om som ett instrument för förtryck och därmed som något ont. Den tredje 
försvarslinjen handlar om vad som är möjligt, dvs om något går att förändra elle r inte. 
Exempelvis kan man (av en övertygande argumentering) tvin gas tillstå att det existerar 
stora ekonomiska skillnader i samhället. Man kanske även måste erkänna att detta 
förhållande egentligen är djupt orättvist. Därmed "tillbakatvingad" ti ll den tredje för
svarslinjen, kräver ideologin för sitt upprätthållande att man hävdar att något alter
nativ inte gives. Se vidare Therborn, 1981, s 28 - 29. 
12 Det har inte varit vår avsikt att kartlägga politiska ståndpunkter, även om olika 
individers föreställningar sammantaget kan ge en antydan om var intervjupersonen har 
sin politiska hemvist. 
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intervjusituationen. Det innebär att man som intervjuare måste inta något av 
kameleontens skepnad: att inte avslöja var man själv står i de frågor som ställs, att 
acceptera alla svar som respondenten ger och att ibland kanske "locka fram" svar 
genom att exempelvis nicka instämmande. I denna strategi ingår också att i någon 
mån anpassa sin klädsel och sitt språk till de personer som intervjuas. 

Det kanske i detta sammanhang också bör påpekas att vi inte är intresserade av 
vad Marton (1981) kallar "ett första ordningens perspektiv", dvs hur något faktiskt 
förhåller sig (om löneskillnaderna i samhället faktiskt är stora eller inte). Vårt 
intresse är "ett andra ordningens perspektiv", dvs hur olika individer föreställer sig 
att saker och ting förhåller sig (om de tror att löneskillnaderna är stora eller 
inte).13 Det innebär att vi söker det subjektiva och inte det objektiva, vilket kan 
vara särskilt problematiskt när det gäller föreställningsfrågor, som ju rör företeelser 
där det inte kan sägas finnas några "sanna" svar i objektiv bemärkelse. Respon
denten kan ibland tro att det finns ett "läroboksmässigt" objektivt/ sant svar och 
försöka ange det, eller säga att de inte "kan" svaret på frågan. (Det gäller i synner
het vid elevintervjuer). Intervjuaren måste därför ständigt vara på sin vakt mot svar 
som antyder att respondenten uttrycker läroboksmässiga svar, "allmänna" före
ställningar (vad "folk" tycker) eller när respondenten ger uttryck för "alternativa" 
föreställningar (man kan se det si..., men också så...). Det handlar alltså om att 
försöka införskaffa information om individernas egna föreställningnar, vilka aldrig 
kan ställas mot några objektiva sanningskriterier, men ändå alltid kan sägas vara 
"sanna" i subjektiv bemärkelse. 

Tolkning och analys av data 
Själva analysarbetet vid föreställningsanalyser består egentligen av två olika 
processer som löper parallellt, men som ändå är möjliga att analytiskt särskilja. 
Den första processen, vilken består av två faser, är den process där de olika före
ställningskategorierna växer fram. Det gäller då att ur det empiriska materialet 
(intervjuutskrifter) lyfta fram och beskriva ett antal kvalitativt olika sätt att "före
ställa sig" en viss företeelse eller aspekt av omvärlden. Detta arbete kan liknas vid 
en hermeneutisk spiral, där delen (utsagan) ger betydelse åt helheten (föreställ
ningen), vilket i sin tur ger betydelse åt delen osv.14 Rent konkret har vi gått 
tillväga så att vi först har läst intervjumaterialet "på tvären", dvs vi har läst vad 
samtliga intervjupersoner svarat på en viss föreställningsfråga. Vi finner då att 
vissa individer tänker på ett visst sätt, till skillnad från andra som tänker 

*3För e tt mer utförligt resonemang kring detta, se Popper, 1972. Popper talar om tre 
"världar". Den första världen består av fysiska objekt och tillstånd. Den andra världen 
består av olika medvetandetillstånd (uppfattningar om den första världen), medan den 
tredje världen representerar "det objektiva tankeinnehållet", dvs den evolutionistiskt 
föränderliga vetenskapens ståndpunkter. 
*4För en utveckling av tankarna om de n hermeneutiska spiralen, s e ödman, 1979, s 77-
8 6 .  
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kvalitativt annorlunda. Efterhand växer så olika föreställningar fram, rent 
bokstavligt på skrivbordet, som ett antal "högar" med intervjusvar. 

Nästa fas i den första processen består i att formulera kategoribeskrivningarna så 
tydligt och bra som möjligt. I denna fas har vi läst materialet "både på längden och 
på tvären", dvs vi har läst varje hög för sig för att utröna vad som är gemensamt 
och binder samman vissa intervjuutsagor, samtidigt som vi också jämfört de olika 
högarna för att fastlägga vad som skiljer olika föreställningar åt. I detta arbete, när 
högarna homogeniseras, är det vanligt att man måste flytta vissa individer till 
andra högar, eller att man måste göra en ny indelning. Efterhand kan emellertid de 
olika föreställningarnas karaktäristika sammanfattas och beskrivas i ett antal 
kvalitativt åtskilda föreställningskategorier. ̂  

Den andra processen är själva allokeringen av olika individers utsagor till olika 
föreställningskategorier. Problemet i detta arbete är att tolka faktiska utsagor, dvs 
vad individen explicit säger, till föreställningar, dvs hur han eller hon tänker (de 
"strukturerande och integrerande principer" som ligger bakom de verbala ut
sagorna). Naturligtvis finns denna tolkningsprocess med även i den fas när kate
gorierna växer fram och beskrivs, men här och nu gäller det att definitivt hänföra 
olika individer till redan fastlagda kategoribeskrivningar. I denna process utgår vi 
från den enskilde individens svar på den specifika föreställningsfråga som ana
lyseras, men ibland (om kategoriseringen är tveksam) hämtar vi tilläggsinfor
mation från näraliggande frågeområden.16 Det slutgiltiga resultatet av föreställ
ningsanalysen sammanfattas vanligen i en tabell över fördelningen av olika 
individer på de olika föreställningskategorierna. Ett syfte med en sådan fördelning 
kan vara att finna systematik i förekomsten av olika föreställningar, exempelvis 
med avseende på position i det sociala rummet, kön, eller någon annan variabel 
som teoretiskt anses vara relevant. 

Tolknings- och analysfasen rymmer således både ett kvalitativt och ett kvanti
tativt problem, och föreställningsanalysen kan därför sägas ge två typer av resultat. 
Det kvalitativa resultatet utgörs av själva kategoribeskrivningarna som sådana. Vi 
kan utifrån vår analys empiriskt kartlägga på vilka olika sätt människor kan före
ställa sig saker och ting, vilket är att betrakta som intressanta resultat i sig. Det 
kvantitativa resultatet består i hur olika individer fördelar sig på de olika föreställ
ningskategorierna. 

^Konstruktionen av de olika föreställningskategorierna har huvudsakligen skett på 
detta induktiva sätt. I viss utsträckning har vi dock, när vi behandlat gemensamma 
aspekter, utgått från den strukturmodell och de föreställningskategorier som konstru
erats inom LONG-projektets ram (jfr Zetterström, 198 8). Vi har eme llertid valt att lägga 
våra kategori beskrivning ar på en mindre abstrakt och mer "datanära" ni vå. Anled
ningen till detta är att vi vill öka kategoribeskrivningarnas kommunicerbarhet, på 
bekostnad av möjligheter till generalisering och abstraktion. 
l^Det händer också att vi i tolkningsfasen läser intervjun i sin helhet, för att kunna 
tolka svaret på en enskild fråga som en del av ett mer övergripande sätt att tänka. Detta 
är emellertid en strategi som måste användas med stor försiktighet, eftersom den 
bygger på ett underliggande antagande om att in dividen är någorlunda konsistent i sitt 
tänkande, v ilket inte alltid är falle t. Dock kan denna metod användas som stöd för att 
vissa tolkningar sannolikt är r imligare än andra (jfr resonemanget om v alidi tet och 
reliabilitet längre fram i detta kapitel). 
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Valìditetsproblem i samband med föreställningsanalyser 
Validi tet brukar inom gängse metodlitteratur översättas med "giltighet" och defi
nieras som frågan "om det som man mäter verkligen är det som man avser att 
mäta". Överfört till vårt problemområde kan den frågan omformuleras till "huru
vida föreställningar (och det sätt på vilket vi når kunskap om dem) är ett bra sätt 
att 'mäta' hur ideologier på olika sätt manifesteras i mänskligt tänkande". I en 
snävare bemärkelse handlar det om val av lämpliga aspekter (av ideologier/verk
ligheten), och hur föreställningsfrågorna ska formuleras för att ge så relevant 
information som möjligt. 

Utgångspunkten i definitionen av validitetsbegreppet är att det initiait finns en 
uttalad avsikt att mäta något alldeles bestämt. Naturligtvis kan man då, som 
Eneroth (1984), hävda att den kvalitativa metoden (som han jämställer med "den 
begreppsligt-induktiva modellen") inte har till syfte att mäta någonting alls. Tvärt 
om, menar Eneroth: 

Eftersom jag i den begreppsligt-induktiva modellen inte har något färdigt 
begrepp, ja inte något begrepp alls (det är ju just det som jag söker), faller hela 
validitetsproblemet och blir meningslöst. I stället uppträder ett giltighets
problem (ett slags omvänt validitetsproblem), nämligen just om varje tydlig
gjord observation täcks av någon kvalitet i det begrepp jag slutligen ställer upp 
(dvs om begreppet är giltigt eller inte). (Eneroth, 1984, p 59, vår under
strykning). 

Med utgångspunkt i Eneroths resonemang skulle (det omvända) validitets
problemet för vår del handla om relationen mellan individernas utsagor och de 
begrepp (föreställningskategorier) som vi slutligen ställer upp. Som företrädare för 
teoriinriktad utvärdering menar vi emellertid att kunskap växer fram i ett ömse
sidigt växelspel mellan teori och empiri - mellan deduktion och induktion - vilket 
innebär att såväl det traditionella som "det omvända" validitetsbegreppet är relevant 
i samband med föreställningsanalyser.17 

Inom den mätteoretiska litteraturen brukar man vanligen tala om tre typer av (eg 
sätt att undersöka) validitet, nämligen innehållsvaliditet, empirisk validitet 
(kriterierelaterad validitet) och begreppsvaliditet.18 Kärnpunkten när det gäller 
resonemang om innehållsvaliditet är om de frågor som ställs är representativa för 
den egenskap eller det begrepp som man avser att mäta. I vårt fall är "ideologi" det 
övergripande begreppet, vilket medför stora problem om man håller fast vid de 
valideringsstrategier som utvecklats inom kvantitativ metod. (Att operationalisera 
och kvantitativt mäta ideologi faller på sin egen orimlighet). Vi har därför tvingats 

^7Att, som Eneroth gör, helt kullkasta validitetsbegreppet i samband med kvalitativa 
metoder är knappast hållbart. Han bygger hela sitt resonemang på att (felaktigt) lik
ställa kvalitativa metoder och en "begreppsligt-induktivM forskningsstrategi. 
18 Jfr t ex Cronbach, 1971. Cook & Campbell (1979) talar om fyra slag av validitet 
(Statistical Conclusion Validity, Internal Validity, Construct Validity och External 
Validity), där Statistical Conclusion Validity är att betrakta som ett specialfall av 
Internal Validity, vilken i sin tur kan jämställas med innehållsvaliditet. Messick 
(1980) anför inte mindre än sjutton typer av validitet, av vilka fjorton kan inordnas 
som undergrupper till de tre huvudtyperna. 
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lita till "common-sense" när det gäller problemet att nå innehållsvaliditet. Rent 
konkret har vi gått tillväga så, att vi inom vår forskargrupp försökt nå inter-
subjektivitet om vilka aspekter (av verkligheten) som är relevanta att undersöka i 
relation till begreppet ideologi. Själva frågekonstruktionen har sedan inte varit 
något större problem, eftersom metoden bygger på att respondenterna får prata 
relativt fritt kring de aspekter som ska analyseras - dock med det förbehållet att vi 
försöker täcka av de tre försvarslinjerna.19 

Empirisk validitet (eller kriterierelaterad validitet som den ibland kallas) har att 
göra med hur väl den genomförda "mätningen" stämmer med ett yttre kriterium. 
Metoden bygger på den i sig rimliga tanken att olika egenskaper eller förmågor på 
något sätt hänger samman. Vanligen uttrycks denna samstämmighet i en 
korrelationskoefficient, och om sambandet är starkt anses mätinstrumentet ha hög 
empirisk validitet. Överfört till vårt problemområde kan man först och främst 
konstatera att det knappast skulle gå att uttrycka validiteten i en korrelations
koefficient.20 Det skulle förmodligen inte ens gå att hitta ett lämpligt kriterium 
som både är oberoende och ändå teoretiskt borde samvariera (vilket egentligen 
förutsätts så som empirisk validitet vanligen mäts). Naturligtvis finns det en 
mängd faktorer som empiriskt skulle kunna tänkas samvariera med kvaliteten 
"ideologiska föreställningar", exempelvis position i det sociala rummet, livsstil, 
språk, sätt att klä sig etc. Problemet är bara att om man utgår från sådana 
kvaliteter för att validera mätinstrumentet "föreställningsanalyser" så förutsätter 
man det som ska undersökas, dvs det eventuella sambandet mellan dessa variabler. 
Möjligen skulle man teoretiskt kunna fastlägga ett samband mellan ideologiska 
föreställningar och politiska preferenser. Föreställningsanalysens prediktiva vali
ditet skulle då kunna testas i relation till faktiskt eller hypotetiskt valbeteende. Vi 
menar emellertid att inte ens ett sådant samband kan fastläggas teoretiskt. Valbe
teendet är förmodligen inte så rationellt som en sådan hypotes implicerar. Vi har 
således inte funnit det möjligt att belägga någon empirisk validitet när det gäller 
våra föreställningsanalyser, och i det fallet får vi väl instämma med Eneroth (ibid): 
Det vore inte heller särskilt poängfullt. 

Med begreppsvalidering avses den process varigenom man på olika sätt försöker 
belägga att ett visst testbeteende har en speciell innebörd som kan sammanfattas i 
ett begrepp eller i en egenskap.21 Vanligen göres denna validering deduktivt, dvs 
man utgår från teorier och begrepp som är kända och relaterar det nya mätin
strumentet till dessa. Strategin går ut på att dels söka konvergent information, dvs 
information som är koherent med teorin och de prediktioner som kan göras ur 
denna, dels divergent information, dvs stöd för att instrumentet inte mäter något 
annat än vad det är avsett att mäta. Överfört till vårt problem handlar begrepps-
validitet om strategier för att bedöma huruvida de begrepp som utvecklas (före

^Jfr not 11. 
20Även om det rent tekniskt, med sannolikhetsresonemang och icke-parametriska 
metoder, skulle gå att komma fram till ett siffermått på korrelationen mellan två kvali
tativa variabler, så vore detta mått så tveksamt att det knappast skulle ha något värde. 
21 Denna generella definition, som är hämtad från Messic k (1980), stämmer väl överens 
med vad Eneroth (1984) kallar "det omv ända validitetsproblemet", även om Messick 
menar att man kan gå "båda vägarna" oc h att den deduktiva valideringen är vanligare. 
Jfr även definitionen av begrepps v alidi tet i Cronbach, 1971, s 444. 
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ställningskategorierna) ger en bra sammanfattning av de observationer som gjorts 
(individernas utsagor), men också om gjorda observationer (utsagorna) stämmer 
med en teoretisk definition av begreppen (föreställningarnas struktur).22 Genom 
att utveckla föreställningskategorierna i nära anslutning till empirin, där kate
goribeskrivningarna successivt växer fram och mättas, menar vi att ett visst mått 
av begreppsvaliditet kan garanteras. Samtidigt menar vi dock (i likhet med 
Messick, 1980) att det i denna process också ligger ett deduktivt moment - att det 
är möjligt att, utifrån en teoretisk analys av övergripande begrepp (ideologi -
strukturmodell) deducera föreställningar som borde kunna återfinnas empiriskt. Om 
dessa föreställningar inte återfunnits i det empiriska materialet har vi ställt oss 
frågan vad det kan bero på. Är teorin/begreppen (strukturmodellen/kategoribeskriv
ningarna) felaktiga, eller kan det bero på brister i mätningsförfarandet? Denna typ 
av begreppsvalidering har ibland lett till omformuleringar av tidigare (empiriskt 
grundade) kategoribeskrivningar, eller att nya kategorier tillkommit. 

Reliabilitetsproblem i samband med föreställningsanalyser 
Med reliabilitet brukar vanligtvis avses tillförlitligheten eller precisionen i en 
mätning. Den klassiska reliabilitetsteorin utgår från att varje observerat testvärde 
består av ett sant värde och ett slumpmässigt uppkommet fel, och att den obser
verade variansen därför är sammansatt, dels av sann varians, dels av felvarians (dvs 
varians som uppkommit på grund av felaktigheter i mätningen). Utifrån dessa 
antaganden definieras så reliabiliteten (teoretiskt) som korrelationen mellan två 
identiska test, vilken efter vissa matematiska laborationer kan uttryckas som 
kvoten mellan sann varians och observerad varians.23 Eftersom man aldrig kan nå 
kunskap om den sanna variansens storlek, och man heller aldrig kan konstruera två 
identiska test(situationer), så approximeras reliabiliteten i praktiken till korrela
tionen mellan två parallella test(situationer). Med utgångspunkt i denna definition 
har ett antal metoder för reliabilitetsprövning framtagits. Gemensamt för dem alla 
är att de på ett eller annat sätt är uttryck för korrelationen mellen parallella mät
ningar. I vissa fall utgår man från att flera mätningar faktiskt görs (test-retest, och 
parallelltestmetoden), medan man i andra fall på olika sätt fingerar skilda mät
ningar (split-half, och KR20)- De två senare metoderna kan då sägas vara mått på 
mätinstrumentets homogenitet eller "inre konsistens".24 

På vilket sätt skulle dessa teoretiska resonemang och strategier för reliabili-
tetsberäkningar kunna omsättas till det kvalitativa problemområdet? Ja, om vi får 
tro Eneroth (1984) så har vi inte mycket att lära: 

22Jfr Zetterström, 1988. 
2^ Denna härledning bygger på den teoretiska förutsättningen att två identiska prov 
också ger identiska "sanna" testpoäng. 
24Detta gäller i synnerhet KR20» som är en utveckling och ett specialfall av Cronbach's 
alpha-koefficient. Cronbach använder sig av v arians analys, där varje enskild uppgift 
ställs mot testresultatet i sin helhet. Denna analys bygger på antagandet att alla 
enskilda uppgifter är mått på samm a underliggande egenskap/begrepp - d vs att testet är 
(eg är avsett att vara) homo gent. 
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Reliabiliteten gäller alltså ett mätinstruments entydighet och tillförlitlighet, 
dvs att det vid upprepade mätningar på ett oförändrat 'offer' ger exakt samma 
utslag oavsett vem som utför mätningarna. Det handlar således om datain
samlingsmetodens tillförlitlighet. Men i den kvalitativa metoden används ju 
inga mätinstrument. Syftet är ju inte att mäta kvantiteten av en viss kvalitet 
hos en företeelse, utan tvärt om att upptäcka en (eller flera) kvaliteter. Den 
kvalitativa metoden är egentligen en 'upptäckarmetod'. Således har den inga 
mätproblem, men möjligen en del upptäckarproblem. I...I Den ska ju leda till 
att man upptäcker så många data, och senare kvaliteter, som möjligt. /..J I en 
viss mening är det därför tvärt om önskvärt med en låg reliabilitet, dvs att en 
metod vid upprepad användning avslöjar nya data. /.../ Det tvingar fram en 
utveckling och ett berikande av det slutliga begreppet. (Eneroth, 1984, s 59-
60). 

Återigen utgår Eneroth från att kvalitativa metoder är liktydigt med en 
begreppsligt-induktiv forskningsstrategi. När det gäller föreställningsanalyser finns 
dock, som tidigare nämnts, även ett deduktivt inslag. Vi utgår från ett övergripande 
begrepp (ideologi) som, trots att det är oerhört mångfasetterat, komplext och 
ibland tvetydigt, ändå ska återspeglas på något sätt i vår datainsamling. Vi har 
också gjort en åtskillnad mellan analysens kvalitativa moment (själva framtagandet 
av kategoribeskrivningarna) och dess kvantitativa moment (allokeringen av olika 
individer till olika föreställningskategorier). I det tidigare fallet instämmer vi med 
Eneroth: här är det önskvärt att "upptäcka" alla de kvalitativt olika föreställningar 
som olika individer har kring olika aspekter av verkligheten. Men eftersom vi har 
ambitionen att inte bara göra empiriska sammanställningar av olika sätt att tänka, 
utan även att lyfta analysen till en strukturell nivå (att finna de "strukturerande och 
integrerande principerna") så vore det naturligtvis både otroligt och oturligt om 
dessa kategorier ständigt blev olika beroende på var, när, hur och av vem data
insamlingen och analysen görs. Likaså borde naturligtvis olika individers utsagor 
(intervjusvar) idealt sett, på ett entydigt sätt kunna hänföras till respektive före
ställningskategori, oberoende av vem som utför allokeringen. I så måtto har före
ställningsanalyser alldeles avgjort ett reliabilitetsproblem. 

Den klassiska reliabilitetsteorin utgår från att man kan mäta en och samma sak 
(egenskap/begrepp) på flera olika sätt, och att det bör finnas överensstämmelse 
mellan resultaten från dessa mätningar. Överfört till vårt problemområde skulle det 
innebära att begreppet "ideologi" skulle manifesteras på olika sätt i människors 
tankar och handlingar - sätt som skulle vara åtkomliga för någon form av mät
ningar/observationer. Vidare förutsätter detta att dessa mätningar ska kunna göras 
jämförbara, vilket kan vara mer problematiskt att åstadkomma. Inom den kvanti
tativa metoden kan man ju till olika svarsbeteenden tillordna tal, vilket gör det 
möjligt att göra jämförelser av olika slag. Denna möjlighet ges inte inom den 
kvalitativa metoden, då ju resultaten uttrycks som kvalitativa skillnader. 
Problemet består i att göra kvalitativa data jämförbara inom individer och mellan 
individer och grupper. 

Försök i den riktningen har gjorts inom vår forskargrupp. Zetterström (1983; 
1988) har utvecklat vad vi tidigare refererat till som en "strukturmodell" för 
föreställningsanalyser. Utifrån en empirisk analys av utsagor om ett antal olika 
men näraliggande aspekter (olika föreställningsfrågor) har han funnit fem olika 
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arketyper av föreställningar, som uppvisar olika strukturella särdrag. Struktur
likheten över aspekter ger möjlighet att göra jämförelser mellan olika före
ställningar. Om en individ exempelvis ger uttryck för ett utpräglat individtänkande 
(kategori E) kring en aspekt bör han (kanske) uppvisa liknande tankestrukturer 
kring andra aspekter, åtminstone enligt den klassiska reliabilitetsteorin. 

Rent konkret skulle det således vara möjligt att undersöka reliabiliteten i en 
föreställningsanalys genom exempelvis ett "test-retest" förfarande, eller genom att 
betrakta olika aspekter/föreställningsfrågor som parallella metoder att nå kunskap 
om det övergripande begreppet ideologi. Ingen av dessa strategier är dock 
problemfri. De strategier som bygger på att man gör två olika "mätningar" tar inte 
hänsyn till att föreställningar faktiskt kan förändras över tid (även om vi betraktar 
föreställningar som relativt manifesta). De strategier som undersöker sam
stämmigheten över olika aspekter inom individer (homogenitet/inre konsistens) 
förutsätter, som Thorndike (1982) mycket riktigt påpekar, att det bör finnas en 
sådan samstämmighet, dvs att det bör finnas en logisk rational, inte bara mellan 
aspekterna/kategorierna, utan också inom individerna. Att en sådan rational många 
gånger saknas anser vi oss ha funnit stöd för i vårt empiriska material.25 Den 
klassiska reliabilitetsteorin leder oss därför in i ett cirkelresonemang. Om vi inte 
får samstämmighet över olika aspekter kan det naturligvis bero på reliabi-
litetsbrister i mätningsförfarandet, men det kan också (vilket framstår som 
troligare) bero på att respondenterna inte är reliabla i betydelsen "konsistenta" i sitt 
tänkande.26 Trots dessa tolkningssvårigheter har vi (i vår forskargrupp) genomfört 
såväl upprepade mätningar över tid som undersökningar av inre konsistens. Vi har 
däremot inte uttryckt detta i termer av korrelationer och siffror. Vi vill inte ens 
betrakta det som reliabilitetsprövningar. Däremot ger dessa studier naturligtvis en 
viss subjektiv uppfattning om föreställningsanalysernas reliabilitet, vilken bedöms 
som god.27 

Ett problem i samband med föreställningsanalyser är att de i stor utsträckning 
baseras på tolkningar, och tolkningar görs enligt vår mening alltid utifrån en 
subjektiv förförståelse. Med ett positivistiskt vetenskapsideal skulle subjek
tiviteten i dessa tolkningar betraktas som felvarians, och reliabiliteten i mätningen 
skulle öka om denna felkälla kunde hållas under kontroll. Vi menar emellertid att 
subjektiviteten i sig inte utgör någon felkälla. Att forskare A, med en viss 
teoretisk förförståelse, kommer fram till ett annat resultat än forskare B, med en 
annan förförståelse, framstår för oss inte bara som sannolikt utan också som 
rimligt. Detta gäller i synnerhet vid föreställningsanalyser, då det ju ligger i sakens 
natur att olika ideologiska perspektiv med nödvändighet måste återspeglas i 
analysarbetet. Att inta en sådan subjektivistisk ståndpunkt innebär emellertid inte 
med nödvändighet att man måste hemfalla till en fullständig kunskapsrelativism. 
Genom att noggrant ange den teoretiska referensram utifrån vilken föreställnings
analyserna görs, ges en referenspunkt utifrån vilken mätningens tillförlitlighet 

25Det finns vad vi förstår he ller inget teoretiskt stöd för att en sådan rational borde 
föreligga. 
26Detta har bl a visats av Franke-Wikberg & Zetterström (1984) och Zetterström 
(1988). 
27En konkret undersökning av rel iabiliteten i allokeringen mellan två bedömare när d et 
gäller löneskillnadsfrågan i avnämarstudien visade på en nära nog identisk allokering. 
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(reliabiliteten) kan bedömas. Det innebär att om flera olika bedömare/tolkare 
används för att öka reliabiliteten, så måste dessa vara skolade inom samma 
paradigm och dela den grundsyn som kommer till uttryck i den teoretiska referens
ramen. Samtidigt som detta ökar reliabiliteten, så minskar det dock allmän
giltigheten - det vi kommer fram till blir "sanning" endast för dem som delar vår 
grundsyn och våra utgångspunkter. Vi har i vår forskargrupp utarbetet föreställ
ningsanalyser kring ett tiotal olika aspekter. Även om vi inte arbetat intimt 
tillsammans, så har vi läst varandras material och gjort vissa jämförelser mellan 
hur vi (oberoende av varandra) kategoriserar olika intervjuutsagor. Vi har då funnit 
en förhållandevis god samstämmighet, vilket torde borga för en acceptabel 
reliabilitet också i tolknings- och allokeringsfasen. 

Att analysera observationsdata 

Även vid analysen av våra klassrumsobservationer är vi i första hand intresserade 
av vilka uppfattningar och föreställningar om skola och arbete som kommer till 
uttryck i skolans undervisning. Att analysera observationsdata skiljer sig emeller
tid från analys av intervjuer såtillvida att syftet inte primärt är att ur materialet 
generera föreställningar, utan att söka uttryck för föreställningar som redan i förväg 
är identifierade. Analysen blir således mer deduktiv än induktiv till sin karaktär. 

Rent konkret handlar den om att i lektionsutskrifterna hitta resonemang kring de 
centrala aspekter av utbildning och arbete som tidigare identifierats och kate-
goriserats i intervjumaterialet. Exempelvis markerar vi alla de avsnitt i lektions
protokollen där det talas om löner och löneskillnader, eller där löner behandlas på 
annat sätt i undervisningen (i läromedel, under studiebesök etc). Nästa steg är att 
jämföra vad som sägs med de olika sätt att tänka kring denna aspekt som 
framkommit vid analysen av intervjuerna. Om möjligt försöker vi sedan hänföra 
tyngdpunkten i det sagda till en bestämd föreställningskategori, eller åtminstone 
visa på kopplingar till en eller flera föreställningar. 

Validitets- och reliabilitetsproblem i samband med analys av 
observationsdata 
De flesta av de valititets- och reliabilitetsproblem som tidigare diskuterats i 
samband med tolkning och analys av intervjuer äger giltighet även vid analys av 
observationer. Det kan dock finnas anledning att något reflektera över vissa 
specifika problem som kan uppstå när man arbetar med observationsdata. 

Begreppet validitet har tidigare definierats som frågan om det som man mäter 
verkligen är det som man avser att mäta. Ett problem i detta sammanhang är att vi 
som observatörer inte har kontroll över vilka aspekter som kommer att behandlas i 
undervisningen. Om detta kan sägas att själva det faktum att ett område inte alls 
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behandlas, eller behandlas på ett ytligt sätt, är intressanta resultat i sig.28 I övrigt 
ser vi inga möjligheter att på ett rimligt sätt komma åt detta validitetsproblem. 

Ett annat problem, som mer hänger samman med reliabilitet än med validitet, är 
att vi under en observation inte har möjlighet att ställa frågor i syfte att förtydliga 
och utveckla de resonemang som förs. Det gör att den information som står oss 
till buds inte alltid är tillräcklig för att göra säkra kopplingar till bestämda 
föreställningar. Exempelvis är det inte säkert att Therborns "tre försvarslinjer" 
alltid täcks in i materialet. Vi menar dock att vi i vårt intervjumaterial har ett 
omfattande underlag för de föreställningskategorier som utarbetats - och att vi 
också har kunskap om vilka idéer och tankegångar som ingår i olika före
ställningar - och att vi med detta redskap i de flesta fall kan avgöra till vilken 
föreställning viss information ska hänföras. Vi har också möjlighet att testa relia-
biliteten i dessa allokeringar genom att jämföra resultaten mellan olika bedömare. 
Någon systematisk reliabilitetsprövning enligt denna metod har dock inte gjorts av 
de skäl som tidigare anförts vid resonemanget om tolkning och analys av inter
vjuer.2^ Informella jämförelser visar dock på en god överensstämmelse i tolk
ningar mella olika bedömare. 

Ett tredje problem är att observationsmaterialet inte alltid har karaktär av 
utsagor (läraren föreläser), utan att det många gånger handlar om en diskurs, dvs att 
det sagda är ett resultat av ett samspel mellan två eller flera individer. Det gör att 
det sagda får sin betydelse i det speciella sammanhang i vilket det sägs. Detta vore 
ett allvarligt problem om syftet var att utifrån observationsmaterialet identifiera 
enskilda individers föreställningar. Vårt intresse är emellertid enbart att kartlägga 
vilka föreställningar som kommer till uttryck i klassrumssituationen - och därmed 
kan tänkas ha en påverkande kraft på de närvarande - oavsett vem eller vilka som 
säger vad. 

Slutligen kan man naturligtvis fundera över sambandet mellan lärarens egna 
föreställningar, och de föreställningar som han/hon förmedlar i sin undervisning. 
Det är inte säkert att det råder något rätlinjigt förhållande mellan det sätt på vilket 
läraren "tänker" om exempelvis löner och löneskillnader, och vad han eller hon 
faktiskt säger om detta i sin undervisning. I den professionella lärarrollen ligger 
ambitionen att ge en objektiv och allsidig bild av det som man undervisar om. 
Många studier visar emellertid att lärarens egna föreställningar på ett eller annat 
sätt - inte minst genom icke-verbal kommunikation - ändå förmedlas till eleverna. 
Oavsett hur det förhåller sig med den saken så menar vi att relationen mellan 
lärarens egna föreställningar, och vad han eller hon faktiskt säger, är av under
ordnad betydelse i relation till vårt syfte. Det kan dock i en övergripande analys 
vara intressant att se om det finns något samband mellan undervisningens fram-
trädelseformer på olika linjer, och de föreställningar som dominerar bland de lärare 
som undervisar på respektive linje. 

28Jfr resonemanget om "tyst kunskap" på s 128. 
2^Jfr diskussionen om möjligheten att undersöka reliabiliteten i en föreställnings-
analys genom användandet av flera bedömare/tolkare på s 145 ff. 
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Kapitel 7 

På besök i det sociala rummet 

Som utgångspunkt för våra studier av gymnasieskolans undervisning om arbets
livet har vi valt att kartlägga hur delar av det arbetsliv som gymnasieskolan skall 
förbereda för faktiskt ser ut. Syftet med avnämarstudien är att ge en bild av såväl 
den fysiska som den sociala miljö som kan möta eleverna efter avslutad utbild
ning. Centralt därvid är att analysera vilka olika uppfattningar och föreställningar 
om utbildning och arbetsliv som finns företrädda bland olika arbetslivsrepre
sentanter, men också att beskriva hur dessa representanter ser på gymnasieskolans 
undervisning om arbetslivet avseende innehåll, arbetsformer och samverkan skola -
arbetsliv. 

I tidigare avnämarstudier, exempelvis de s k kursplaneundersökningarna 
(Dahllöf, 1960; Bromsjö, 1961; Johansson, 1961), riktades intresset i huvudsak 
mot synpunkter som framfördes av "betydelsefulla personer" inom näringsliv och 
förvaltning. Vi har emellertid valt att göra en bredare kartläggning av hur olika 
befattningshavare ute på fältet ser på arbetslivet - hur de uppfattar sina arbetsupp
gifter, sina behov av kunskaper och på vilka sätt de menar att gymnasieskolan 
kan/bör bidraga till att förmedla dessa. 

För att göra begreppet "arbetsliv" empiriskt hanterbart har vi valt att närmare 
studera två breda men sinsemellan olika sektorer i arbetslivet. Det är dels den 
verkstadsmekaniska sektorn, som är manligt dominerad, produktionsinriktad och 
ofta privatägd. Dels är det vårdsektorn som är kvinnligt dominerad, inte direkt 
produktionsinriktad och som utgör en del av den offentliga sektorn. Dessa båda 
sektorer rekryterar en förhållandevis stor del av gymnasieskolans elever och korre
sponderar väl med de linjer som ingår i ASU-projektets övriga studier.1 

För datainsamlingen utvaldes fyra arbetsplatser inom respektive sektor. Kriterier 
vid val av arbetsplatser var arbetsplatsens lokalisering, storlek, karaktär och 
verksamhetsinriktning. Således valdes inom den verkstadsmekaniska sektorn ett 
mindre och ett medelstort företag i närheten av utbildningsorten, och ett medelstort 
och ett större företag vid ett mer expansivt, regionalt centrum dit många elever 
flyttar efter avslutad utbildning. Företagen skilde sig åt vad avser automa-
tiseringsgrad, produktionsseriernas längd och typ av kunder. I studien ingår ett litet 
företag (ca 20 anställda) som bl a tillverkar filter och utsugningsanordningar för 
svetsrök, ett medelstort företag (ca 60 anställda) med tyngre produktion av bl a 
traktorkopplingar, ett medelstort företag (ca 90 anställda) som tillverkar lås
anordningar och ett stort företag (ca 1100 anställda) som tillverkar lastbilshytter. 

På samma sätt utvaldes inom vårdsektorn såväl mindre som större enheter både 
på utbildningsorten och i det regionala centrat. I undersökningen ingick en 
vårdcentral med profylaktisk och allmänmedicinsk inriktning, en långvårds

1 Jämför analysmodellen på s 23. 
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avdelning med långa vårdtider och låg "status", en kirurgavdelning med korta vård
tider, forskningsanknytning och hög "status" samt en avdelning inom ett större 
mentalsjukhus. 

På varje arbetsplats utvaldes fem personer som med avseende på sin befattning 
representerade olika positioner inom den vertikala och horisontella arbets
delningen.2 Från basnivån inom verkstadsmekanisk sektor utvaldes sådana som i 
huvudsak hade ett manuellt arbete direkt i produktionen. Från mellannivån utvaldes 
exempelvis arbetsledare, verkmästare (mindre företag) och tjänstemän i lägre 
befattningar, medan chefsnivån fick representeras av verkställande direktörer samt 
(vid större företag) även avdelningschefer, ekonomichefer, personalchefer etc. Inom 
vårdsektorn utvaldes från basnivån exempelvis sjukvårdsbiträden, undersköterskor 
och skötare inom mentalvården. Från mellannivån utvaldes sjuksköterskor, 
kuratorer, arbetsterapeuter och psykologer, medan samtliga intervjupersoner på 
chefsnivå var läkare.3 Totalt ingick 40 personer i undersökningen. Av de 20 som 
arbetade inom verkstadsmekanisk sektor var 17 män och 3 kvinnor, medan mot
svarande siffror inom vårdsektorn var 4 män och 16 kvinnor. Kvinnorna återfinns 
inom båda sektorerna företrädesvis på låg och mellannivå. Urvalet av försöks
personer fördelade på sektorer och nivåer framgår av nedanstående tabell. 

Tabell 1. Urval av försökspersoner i avnämarstudien, fördelade på sektorer och 
nivåer i den vertikala och horisontella arbetsdelningen. 

Nivå i den vertikala 
arbetsdelningen 

Verkstads
mekanisk sektor 

Vårdsektor Totalt 

Chefsnivå 6 4 10 
Mellannivå 7 9 16 
Basnivå 7 7 14 

Totalt 20 20 40 

Datainsamlingen bestod i 2-5 heldagsbesök på respektive arbetsplats samt, i 
anslutning till dessa, djupinriktade intervjuer med de utvalda försökspersonerna. 
För intervjuerna användes ett strukturerat intervjuformulär. Utifrån övergripande 
och öppna frågeställningar gjordes fördjupningar med avsikt att täcka vissa i förväg 
fastlagda problemområden. En viss kongruens med övriga studier inom ASU-

^Urvalet skedde i samråd med vår kontaktperson på respektive arbetsplats, och var 
således inte helt slumpmässigt. Å andra sidan har v i inte uppfattningen att urvalet var 
styrt på något sätt. Våra krav på representation av olika yrkeskategorier och fackliga 
ombud medförde i många fall att valen av "intervjuoffer" blev självskrivna. 
^Till chefsnivån inom vårdsektorn utvaldes avdelningschefen på de fyra avdelningar 
som vi studerat, v ilket medfört att antalet chefspersoner inom vårdsektorn relativt sett 
är lägre än inom den verkstadsmekaniska sektorn. I gengäld har antalet intervju
personer på mellannivån utökats. Tanken var att täcka av så många olika befattnings
havare som möjligt på varje avdelning. Så här i efterhand framstår det dock som något 
olyckligt, eftersom vi valt att uttala oss på gruppnivå. Vi tror emellert id inte att detta 
förhållande på något radikalt sätt kullkastar våra resultat, som av natu rliga skäl endast 
har en tendentiell karaktär. 
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projektet har eftersträvats (t ex intervjuerna med lärare och elever). Intervju
formuläret i sin helhet framgår av bil 1. Intervjuerna genomfördes under perioden 
november 1982 till februari 1983.4 Materialet finns dokumenterat på ljudband och 
i maskinskrivna utskrifter.^ 

I överensstämmelse med den teoretiska referensramen och utifrån de över
gripande frågeställningarna för detta arbete kommer resultatredovisningen här att 
fokusera arbetslivsrepresentanternas uppfattningar och föreställningar om utbild
ning och arbetsliv. Föreställningsanalyserna har genomförts med tidigare redo
visade analysstrategier (jfr kap 6) och omfattar föreställningar om arbete, arbets
delning, arbetsmarknad och kvalifikation. I ett inledande avsnitt ges en beskrivning 
av de sociala fälten - vård respektive verkstad - och avslutningsvis behandlas vissa 
konsekvenser av avnämarstudien vad avser gymnasieskolans undervisning om 
arbetslivet. 

De sociala fälten vård och verkstad 

Beskrivningen av de sociala fälten - vård och verkstad - baseras på intervjuer och 
observationer. I intervjumaterialet är det främst information om bakgrund, arbets
uppgifter, relationer på arbetsplatsen, arbetslivets utveckling och arbetets yrkes
krav som använts. Observationerna är osystematiska och grundas på subjektiva 
noteringar i samband med arbetsplatsbesöken. Beskrivningarna görs som stiliserade 
frihandsteckningar av karaktäristika för respektive fält. Interfolierat i fram
ställningen görs mer "objektiva" reflektioner baserade på vår teoretiska förför
ståelse och modern arbetslivsforskning. Syftet med fältanalyserna är att ge underlag 
för tolkningar av de föreställningsanalyser som görs längre fram. 

Vårdsektorn 

Redan i ett tidigt skede av våra fältstudier bibringades vi uppfattningen att det är 
"en särskild sorts människor" som arbetar inom vårdsektorn - människor med vissa 
dispositioner eller ett visst "habitus", för att tala med Bourdieu. Huruvida detta 
beror på att vissa människor aktivt söker sig till vårdyrken, eller om miljön och 
arbetsuppgifterna formar individerna på ett visst sätt, kan vi inte utifrån vårt 
empiriska material avgöra. Sannolikt är båda dessa processer samtidigt verksamma 
och interaktionistiskt förbundna med varandra. 

^En kompletterande intervju genomfördes under hösten 1986. 
5Varje intervju tog en till en och en halv timme, vilket motsvarar 20-30 sidor 
maskinskriven text. Totalt omfattar det empiriska materialet i avnämarstudien således 
cirka 1000 sidor maskinskriven text. 
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Miljö, befattningshavare och arbetsuppgifter 
Låt oss först ge en kort beskrivning av de vårdmiljöer vi mött. För det första kan 
det konstateras att den bild som framträder inte är helt entydig. Stora inbördes 
skillnader finns mellan olika arbetsplatser och olika funktioner inom "vård
apparaten". Dock tycker vi oss kunna urskilja vissa gemensamma karaktäristika. 
Lokalerna är som regel ljusa, trevliga och rena - om än kanske lite stela och 
stereotypa. Inredningen andas "offentlig miljö" med robusta och hållbara möbler, 
ofta i ljusa träslag. Väggarna pryds av konstverk, vanligen litografier eller andra 
grafiska blad inköpta och utplacerade av landstingets utbildnings- och kultur
nämnd. I väntrummen och i patienternas dagrum finns bokhyllor med böcker, 
tidningar, spel och leksaker för barnen. Ambitionen att skapa en trivsam hemmiljö 
för patienterna är uppenbar, men intrycket av institution blir ändå bestående. De 
vita skåpen, de rostfria järnsängarna, de blankpolerade golven, de långa korri
dorerna, slamret av matvagnar och den karaktäristiska lukten av sjukhus - allt detta 
sammantaget ger en bestämd känsla av att man befinner sig i en vårdmiljö. 

I denna miljö vistas företrädesvis kvinnor, klädda i vitt och ständigt i rörelse. 
Till en början är det svårt att se skillnad på olika personalkategorier och de olika 
arbetsuppgifter som dessa har. Så småningom upptäcker man dock att namn
skyltar, yrkesbroscher, pärmar, stetoskop och andra attribut skiljer de olika 
befattningshavarna åt. På de avdelningar där arbetet fortfarande är traditionellt 
organiserat råder också en strikt hierarki av positioner relaterad till arbetsuppgifter. 

Vårdbiträdena är de som har ansvar för patienternas dagliga vård. Många vård
biträden beskriver sina arbeten som tunga och stressiga med stora fysiska och 
psykiska påfrestningar. Andra problem som lyfts fram är de oregelbundna arbets
tiderna med mycket tjänstgöring på kvällar och helger. Till dem som arbetar på 
basnivå kan också undersköterskor och skötare inom mentalvården räknas. Under
sköterskorna har ansvar för vissa provtagningar, omläggningar och enklare 
behandlingar, men ska i övrigt hjälpa till med de dagliga rutinerna ute på avdel
ningarna. Skötarna inom mentalvården har som regel mindre somatiska och mer 
terapeutiska arbetsuppgifter. 

Mellannivån inom vårdsektorn utgörs i huvudsak av sjuksköterskor. Det som 
skiljer deras arbete från undersköterskornas och biträdenas är att de har huvud
ansvaret för patienternas medicinering och injektioner. Genom att de deltar i 
avdelningens ronder får de en central roll när det gäller förmedling av information 
mellan olika nivåer. De fungerar också som arbetsledare för den övriga personalen 
och har en hel del administrativa uppgifter med journaler och liknande. Dessutom 
är det sjuksköterskorna som har huvudansvaret för kontakterna med patienternas 
anhöriga. I mån av tid ska de också kunna hjälpa till med det dagliga arbetet ute på 
avdelningen. Till personal på mellannivå kan även räknas de "specialfunktioner" av 
olika slag som knyts till olika avdelningar, exempelvis kuratorer, psykologer, 
dietister, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och liknande. Deras arbetsuppgifter 
framgår ganska väl av respektive titel. 

Överst i hierarkin inom vårdsektorn befinner sig läkarna. De är de medicinska 
experterna. Helt naturligt varierar läkarnas arbetsuppgifter beroende på vilken typ 
av avdelning de arbetar på. Ska man försöka hitta någon gemensam nämnare så är 
det möjligen att mycket av läkarnas tid ägnas åt diagnosticering av patienter och 
beslut om olika åtgärder. Ibland kan dessa åtgärder innebära att läkarna själva måste 
utföra vissa saker, exempelvis operativa ingrepp, men oftast är det andra som har 
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att verkställa läkarnas beslut. Det kan gälla olika undersökningar, provtagning, 
behandlingar, medicinering eller remisser till specialister av olika slag. Läkarna är 
således i mångt och mycket beslutsfattare och handledare för den övriga vård
personalen. Den direkta kontakten mellan läkare och patient inskränker sig ofta till 
de dagliga ronderna. 

Vårdideologi och strukturella konflikter 
Den bild av vårdsektorn som successivt växer fram är att den yttre miljön är god, 
medan de konkreta arbetsuppgifterna är såväl fysiskt som psykiskt påfrestande. 
Detta gäller i synnerhet för befattningshavare på lägre nivåer. Den vårdideologi 
som framförs såväl explicit som implicit skulle kunna sammanfattas med devisen 
"Patienten i centrum". Man talar ofta om att det är viktigt med en "helhetssyn" 
och att man måste arbeta i ett arbetslag eller i ett team. Samtidigt bevakar de olika 
befattningshavarna sina specialiteter. Bakom talet om ett arbetslag framskymtar 
ofta en underliggande hierarki med noggrant avgränsade arbetsuppgifter och 
ansvarsområden. Trots att man talar om vikten av samarbete, så kan det ibland 
uppstå ett slags revirtänkande mellan olika personalkategorier. Detta gäller i 
synnerhet befattningshavarna på mellannivå. Kuratorerna vill exempelvis ägna mer 
tid till samtal med patienterna och mindre tid till allt det praktiska med att sitta i 
telefon och ordna långvårdsplatser etc. De menar att sådant kan sjuksköterskorna 
göra. Samtidigt menar sjuksköterskorna att de måste vårda "hela" människan och 
att samtal med patienterna är en viktig del av deras arbete. Psykologerna slutligen 
anser sig vara de verkliga experterna och de som egentligen ska ta hand om "sam
talsbiten". 

De strukturellt betingade konflikterna mellan olika personalkategorier kan 
belysas med följande citat: 

Vad vi diskuterar mycket nu är exempelvis om vi ska ha egna kuratorer på våra 
vårdcentraler, eller om vi i ökad omfattning ska integrera oss med kommunens 
sociala delar. Man ska akta sig för att kalla allt för sjukt och göra allt till 
sjukvård. Andra grupper som har kommit nya är sjukgymnaster och arbets
terapeuter. Sjukgymnasterna har vi länge längtat efter och dom har i huvudsak 
sjukvårdande uppgifter. En del av arbetsterapeuternas arbete har ju däremot 
sedan gammalt gjorts av distriktssköterskorna - jag tänker då på hjälpmedels
delen. Där vi möjligen behöver arbetsterapeuter är vid funktionsträning och för 
större och tyngre hjälpmedel. (Distriktsläkare, Vd 3:1). 

Vad som egentligen ifrågasätts i detta citat är själva definitionen av begreppet 
sjukvård och alla de nya arbetsuppgifter som efterhand lagts på vårdapparaten. Det 
förefaller som om, i tider av vikande resurser, det i första hand är de "sociala 
experterna" som ifrågasätts. Det finns många bland dessa som omvittnar att 
arbetsuppgifterna ofta överlappar och går in i varandra. Detta leder till ett behov av 
att profilera den egna verksamheten och att marknadsföra sin egen specialitet, 
samtidigt som den allmänna vårdideologin talar om vikten av samarbete och en 
breddning av arbetsuppgifter: 
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Konkurrensen, den är definitivt mycket hårdare idag. Oberoende av vilket 
område jag jobbar inom så är det ungefär samma sak. Viljan att hjälpa till, 
visst finns den idag också. Det är inte det, men alla är mer rädda om sitt och 
den kaka dom har(...) Största skillnaden är ju att vi är nya och unga som 
yrkeskår. Det är väldigt jobbigt att alltid behöva framhäva sig själv, tala om 
vad man gör och att saluföra sig själv som yrkesgrupp. (...) Vi utreds gång på 
gång. Vår yrkeskategori sätts ständigt på listan över vilka yrken som inte 
behövs inom sjukvården. Det gör att vi blir väldigt aggressiva som yrkeskår. 
Vi tycker att det är helt nödvändigt att vi finns och att det är självklart att vi 
ska finnas. Men det är många som inte tycker det. (Arbetsterapeut, Vd 3:4). 

Kampen för att bevara sina positioner och legitimera sin egen existens som yrkes
kategori kan ta sig olika uttryck. Ett sätt är att man genom att värna om en lång 
och särskiljande teoretisk utbildning, gärna kopplad till ett eget forskningsområde, 
försöker höja yrkets status och muta in ett unikt problemfält. Ett annat sätt är att 
man söker sig nya och unika arbetsuppgifter. Exempelvis är det flera av de sociala 
experterna (psykologer, kuratorer) som nu ser som en av sina viktigaste 
arbetsupgifter att också "vårda" personalen. 

Utvecklingstrender inom vårdsektorn 
Strukturella konflikter mellan olika positioner i ett socialt falt uppstår som regel 
under mindre expansiva perioder, då kampen om tillgängliga positioner hårdnar (jfr 
t ex Bourdieu, 1986). För att förstå hur "vårdfältet" formats och utvecklats är det 
nödvändigt att göra en liten historisk exposé. Under 1960-talet hade vi i 
Västeuropa en kraftig ekonomisk uppgång inom produktionsindustrin, vilket i sin 
tur ledde till en gynnsam utveckling av det statsfinansiella läget. I enlighet med 
den socialdemokratiska välfärdspolitiken investerades stora summor i den offentliga 
sektorn, bl a inom utbildning, sjukvård och socialvård. Den goda ekonomin gjorde 
att man kunde inrätta nya tjänster, och på fältet började man efterfråga specialister 
av olika slag. Detta bidrog till den specialisering som skedde inom vården, framför 
allt på mellannivå. Många nya grupper, exempelvis kvinnor ur den framväxande 
nya medelklassen, sökte sig under sextio- och sjuttiotalen till denna expanderande 
sektor, och yrken som psykologer, kuratorer, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, 
dietister, logopeder, hörselvårdskonsulenter, röntgenassistenter, laboratorieassi
stenter etc växte fram. 

Expansionen inom vårdsektorn, och kraven på tillgång till experter, ledde till att 
man började förespråka större enheter där vården kunde bedrivas mer rationellt. Det 
visade sig emellertid ganska snart att de stora enheterna inte var någon garanti för 
en rationell vård, åtminstone inte i betydelsen att den därigenom skulle bli 
billigare. För att hålla verksamheten igång, och för att ersätta vakanser och sjuk
frånvaro, krävdes en stor och differentierad personalpool, vilket visade sig vara 
ganska kostsamt och inte särskilt effektivt. Dessutom menade många kritiker att 
de stora enheterna, den tekniska utvecklingen och den långt drivna specialiseringen 
innebar en avhumanisering av vården. Den kraftiga expansionen av vårdsektorn 
kom därför mot slutet av sjuttiotalet att starkt ifrågasättas. Den vikande ekonomin 
gjorde att man från politiskt håll inte längre såg det som möjligt med en fortsatt 
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utbyggnad i samma takt som tidigare. Härigenom uppstod en konflikt mellan den 
politiskt/administrativa nivån och de som var verksamma på fältet. 

För en utomstående observatör förefaller det som om många av de förändringar 
som idag genomförs inom vårdsektorn egentligen har sin grund i politiska krav på 
besparingar, rationaliseringar och effektivitet. Detta är dock något som ofta är 
"misskänt" av de som berörs av förändringarna. Den grundläggande konflikten 
mellan den politiskt/administrativa nivån och verksamheten på fältet framträder 
inte i det dagliga arbetet. Besparingsambitionerna tar sig i stället uttryck i en 
inbördes kamp om positionerna inom fältet - något som framför allt är synligt på 
mellannivå. Dessutom neutraliseras dessa konflikter genom att man försöker skapa 
en för hela fältet gemensam vårdideologi som fungerar som ett slags samman
hållande kitt. Detta kan belysas med de olika projekt för vårdutveckling som under 
senare år genomförts vid snart sagt samtliga landsting runt om i landet.6 Projekten 
syftar explicit till att skapa en så bra vård som möjligt. Man talar exempelvis om 
att den naturvetenskapliga synen på människan måste ersättas av en humanistisk, 
och att patienten ska sättas i centrum. Idéerna är hämtade från USA och det som 
brukar kallas "primary nursering". I korthet innebär det att man ska vårda "hela 
människan" och att antalet personal som patienten kommer i kontakt med ska vara 
så litet som möjligt. För att åstadkomma detta krävs att de olika befattnings
havarna tar på sig fler och bredare arbetsuppgifter, och därmed krävs också en 
lägsta kompetensnivå för personalen. Samma person ska i princip kunna städa, 
mata, göra omläggningar, ta prover och medicinera. Fullt så långt är man dock 
inte beredd att gå i Sverige, men ambitionen är att alla som arbetar direkt med 
patientvård på sikt ska ha en lägsta kompetens motsvarande undersköterska (2-årig 
vårdlinje). 

Det som är intressant med denna idé är att tjänsteutövarna på detta sätt görs mer 
eller mindre utbytbara genom att många kan och vill ta arbetsuppgifter som de 
tidigare inte primärt har haft. Detta är nämligen förutsättningen för reformens andra 
steg - att avskaffa systemet med personalpooler. Med en ökad grundbemanning på 
avdelningarna skall man på varje avdelning själva lösa problemen med sjukfrån
varo och vakanser. Tankegångarna ligger helt i linje med utvecklingen inom det 
privata näringslivet, där man genom en decentralisering av ansvar och beslut 
försöker skapa självständiga enheter med ett eget resultatansvar för att på så sätt 
åstadkomma en ökad produktivitet. Att inom vårdsektorn driva denna utveckling 
med hänsyftning till produktivitetsvinster vore dock förmodligen inte särskilt 
gångbart. Därför måste man fota en sådan reform i en vårdideologi som tar sin 
utgångspunkt i "patientens bästa". Med denna något diffusa övergripande målsätt
ning kan de reella drivkrafterna och motsättningarna döljas. 

På liknande sätt kan man tolka utvecklingen inom mentalvården, där 
ambitionen är att successivt slussa ut en stor del av patienterna till ett eget eller 
kollektivt boende. Även om man mycket väl kan motivera en utbyggnad av den 
öppna vården med vårdpolitiska argument, så är det ett ofrånkomligt faktum att 
denna utveckling även kan innebära stora besparingar för landstingen. Återigen 

6I Västerbottens län genomfördes reformen under namnet AVA-projektet, vilket står för 
arbetsmiljö, vårdutveckling och arbetstider. Projektets verksamhet finns dokumenterad 
i ett antal rapporter utgivna av Västerbottens läns landsting (1980, 1982 a, 1982 b, 
1983). 
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ställs ekonomiska/politiska intressen mot personalintressen (tjänster), medan 
debatten förs med vårdideologiska argument. 

För att beskriva den allmänna "diskursen" inom vårdfältet kan man säga att det 
som är doxa - det som aldrig ifrågasätts - är att det är patienten och patientens 
intressen som skall komma i första hand, och att målsättningen är att skapa en så 
bra vård som möjligt. Det är först när man ska tolka vad en "bra" vård egentligen 
innebär som problemen uppstår. Varför har sextio- och sjuttiotalens skriande 
behov av experter av olika slag nu ersatts med allt detta tal om behovet av en 
helhetssyn inom vården? Kan vi i detta skönja en utveckling mot färre specialister 
och fler generalister - och vad ligger i så fall bakom denna utveckling? Ar talet om 
en helhetssyn bara ett sätt att dölja och neutralisera den kamp om positionerna 
som uppstår när resurserna viker? Och hur ser de olika befattningshavarna på denna 
utveckling? Är de faktiska förhållandena "misskända" av aktörerna, eller finns det 
en medvetenhet om de större sammanhangen och de historiska perspektiven? En 
del av svaren på dessa frågor kan vi få om vi närmare analyserar hur olika 
befattningshavare ser på arbetslivet av idag jämfört med hur det var förr, och vilka 
drivkrafter de tror ligger bakom den utveckling som skett. 

Uppfattningar om arbetslivets utveckling 
För att kartlägga hur man inom vårdsektorn ser på arbetslivets utveckling ombads 
intervjupersonerna att göra en jämförelse mellan arbetslivet av idag och hur det var 
förr (för ca 20-30 år sedan). Följdfrågor behandlade orsaker till/ drivkrafter bakom 
den utveckling som skett, konsekvenser för individ och samhälle, samt hur man 
generellt värderade denna utveckling i termer av bra eller dålig. 

Vid ett ytligt betraktande av svaren kan man konstatera att "arbetslivet" för de 
flesta inom vårdsektorn är liktydigt med just vårdsektorn.7 De flesta är mycket 
kontextbundna i sina svar och tar ofta sin utgångspunkt i den egna erfarenheten. 
Många säger sig alltför dåligt känna till utvecklingen inom andra sektorer av 
arbetslivet. För dem med kort arbetslivserfarenhet gäller också helt naturligt att det 
historiska perspektivet på arbetslivets utveckling baseras på vad de läst och vad de 
hört andra berätta. 

Ett framträdande gemensamt drag i så gott som samtliga svar är att arbetslivet i 
väsentlig grad kommit att demokratiseras. Särskilt tydligt menar man att detta är 
inom just vårdsektorn. Många anser att öppenheten har ökat, att kommunikationen 
mellan olika personalkategorier har blivit bättre, och att det gamla systemet med 
kontroll, disciplin och en tydlig hierarki är på väg att försvinna. Huruvida detta är 
en förändring bara på ytan, eller om den också går på djupet, råder det dock delade 
meningar om. Närmare hälften av intervjupersonerna anser att arbetsuppgifter och 
ansvarsområden fortfarande är ganska specifika och att positionssystemet finns 
kvar bakom den demokratiska fasaden. 

En annan utvecklingstendens som är central i många utsagor hänger samman 
med strävanden efter rationaliseringar och besparingar inom vårdsektorn. Som 

7När vi fortsättningsvis uttalar oss i generella ordalag om vårdsektorn e ller den verk
stadsmekaniska sektorn så refererar vi endast till vårt intervjumaterial. Möjligheterna 
att dra generella slutsatser av våra resultat diskuteras i kapitel 6 och i slutdiskussionen i 
kapitel 12. 
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exempel nämns en utveckling mot större enheter, kortare värdtider och en tekno-
logisering och avhumanisering av vården. Synen på den tekniska utvecklingen är 
dock kluven. Somliga menar att tekniken har tagit bort många tunga och tids
krävande moment vid den direkta patientvården, och att den nya tekniken också 
innebär säkrare och effektivare metoder vid diagnostisering och behandling av 
patienter. Andra menar att den tekniska utvecklingen kan utgöra ett hot mot vad 
som uppfattas som de "mänskliga" inslagen i vården. Ingen befarar dock att den 
tekniska utvecklingen inom vårdsektorn ska leda till arbetslöshet: "Det kommer 
alltid att finnas behov av människor i vårdarbetet", som någon uttryckte det hela. 

Ett tredje tema var utveckligen mot en högre grad av specialisering. "Förr var 
man sjuksköterska och då klarade man det mesta på en avdelning, men nu finns det 
tio specialiseringar enbart inom kirurgin" (Sjuksköterska, Vd 3:2). Många menar 
också att alltfler arbetsuppgifter lagts på vården - arbetsuppgifter som tidigare inte 
funnits eller som legat utanför den egentliga "vårdapparaten". Som exempel nämns 
olika åtgärder för att återanpassa människor till arbete och samhälle och utåtriktad 
verksamhet som exempelvis friskvård, familjerådgivning, preventivmedelsråd
givning och föräldrautbildning. Denna breddning av arbetsuppgifter har medfört att 
behovet av specialister har ökat. De flesta i vårt intervjumaterial delar upp
fattningen att denna utveckling kan leda till en fragmentisering av vården. När det 
gäller frågan om hur man ska komma till rätta med detta problem går dock 
åsikterna isär. Några, främst de som själva innehar specialistbefattningar, menar att 
man måste bevara och fördjupa specialistfunktionerna, samtidigt som man måste 
utveckla ett nära samarbete mellan olika personalkategorier. Andra förespråkar 
snarare en utveckling mot fler generalister och en breddning av olika befattnings
havares kompetens. 

Slutligen anser några av de intervjuade att utvecklingen inom arbetslivet också 
har lett till att arbetsförhållandena har förbättrats, även om man menar att mycket 
återstår att göra inom detta område. Det man pekar på är trivsammare arbetsmiljö, 
mindre tungsamt arbete och bättre arbetstider. Även här går dock åsikterna isär. 
Andra menar tvärt om att arbetsbelastningen har ökat, att arbetet har blivit mer 
påfrestande såväl fysiskt som mentalt, samtidigt som reallönerna har sjunkit. 

Vad gäller orsaker till och drivkrafter bakom utvecklingen inom arbetslivet 
finns också olika uppfattningar. Det finns de som menar att utvecklingen på ett 
allmänt och övergripande plan hänger samman med samhällsutvecklingen i stort. 
Samhället i sin helhet kännetecknas av en större frihet och en större öppenhet 
människor emellan. Den tekniska utvecklingen "går framåt" inom alla områden, så 
även inom sjukvården. I takt med ekonomiska förbättringar har vi i välfärdslandet 
Sverige också haft råd att bygga en bättre sjukvård, kanske den bästa i världen. 
Med stora satsningar på medicinsk forskning och omvårdnadsforskning kan denna 
goda vård utvecklas vidare. 

Mot denna uppfattning ställs de som menar att utvecklingen inom vården styrs 
av politiska beslut och en ekonomisk resursfördelning som under senare år 
kännetecknats av en stark återhållsamhet. De flesta företrädare för denna uppfatt
ning är starkt kritiska till en sådan utveckling. De menar att mänskliga behov inte 
får ställas mot ett snävt lönsamhetstänkandet 

**Inte någo n i vårt intervjumaterial ger uttryck för tanken att vissa besparingar inom 
vårdsektorn är nödvändi ga, och att man i stället borde öka möjligheterna att b ygga ut 
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De konsekvenser av arbetslivets utveckling som olika intervjupersoner ser är 
naturligtvis betingade av hur de själva ser på utvecklingen, och vilka drivkrafter 
som de framhåller som de mest centrala. När rationalitetsaspekter och effektivi
tetskrav framhålls som drivkrafter menar många att detta leder till en utarmning av 
arbetsinnehåll och en avhumanisering och nedrustning av vården. När däremot 
vårdaspekter ses som den centrala drivkraften menar man att utvecklingen leder till 
bättre arbetsförhållanden, mer stimulerande arbetsuppgifter för personalen och en 
bättre vård för patienterna. 

Av ovanstående genomgång framgår att det råder delade meningar kring de flesta 
frågor som rör arbetslivets utveckling. Det finns ingen enhetlig systematik i 
svaren. Möjligen kan man säga att det dels finns företrädare för en slags samför
ståndssyn, som ser utvecklingen inom vården som en utveckling av godo för alla 
parter, dels finns det företrädare för en konfliktsyn, där arbetslivets utveckling ses 
som resultatet av en kamp mellan olika ekonomiska och politiska intressen. 
Samförståndssynen dominerar på alla nivåer inom vårdsektorn. Konfliktperspek
tivet är inte särskilt utbrett, men när det förekommer är det vanligen på basnivå 
och i viss utsträckning på mellannivå. 

Relationen arbetsgivare - arbetstagare, krav på förändringar och 
fackens roll 
För att närmare utröna detta med samförstånds- och konfliktsyn ställdes en direkt 
fråga om hur de olika personalkategorierna såg på relationen mellan arbetsgivare 
och arbetstagare. Följdfrågor handlade om vilka förändringar som de olika res-
pondenterna ansåg vara mest angelägna inom vårdsektorn, hur dessa förändringar 
borde genomdrivas, hur man bör lösa konflikter som kan uppstå i samband med 
förändringar samt fackens roll i detta sammanhang.9 

Den bild som tidigare framkommit bekräftas av svaren på den direkta frågan om 
relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare. Samförståndssynen är den klart 
dominerande, även om man menar att vissa skiljaktiga meningar kan förekomma 
beträffande den konkreta utformningen av vården på verksamhetsnivå. En vanlig 
uppfattning är att landstingspolitiker och den centrala administrationen har dålig 
inblick i det vardagliga arbetet ute på avdelningarna. Kunskapsbrist ses således 
som en orsak till att konflikter kan uppstå. Däremot hänförs sällan resonemanget 
om konflikter mellan arbetsgivare och arbetstagare till grundläggande konflikter i 
samhället. De flesta menar att såväl arbetgivare som arbetstagare har gemensamma 
mål på en övergripande nivå. 

På frågan om hur man bör lösa konflikter som kan uppstå på en arbetsplats 
svarar så gott som samtliga att man i första hand bör söka samförståndslösningar, 

privata alternativ till den offentliga vården. Detta kan ha sin förklaring i att datain
samlingen gjordes innan denna fråga på allvar hamnade på d en politiska dagordningen. 
^Något fösvånande visade det sig att begreppet arbetsgivare var ganska diffust för flera 
av intervjupersonerna. Ä ven om de flesta (14 st) uppger landstinget som arbetsgivare, 
så refererar de vid en närmare precisering antingen till den politiska instansen, den 
centrala administrationen eller den lokala administrationen. Förhållandevis många (7 
st) förlade arbetsgivarfunktionen till sjukhusdirektör, klinikchef, avdelningsföre
ståndare et c. Värt att notera är oc kså att en läkare o ch en sjuksköterska betraktar s ig 
själva som arbetsgivarrepresentanter. 
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antingen i form av informella samtal eller i förhandlingar med arbetsgivaren. 
Många menar att båda parter måste vara beredda att jämka sina krav och att man 
ibland måste acceptera kompromisslösningar. En tredjedel av de intervjuade kan 
tänka sig att i vissa situationer tillgripa stridsåtgärder. En förhållandevis vanlig 
uppfattning är dock att vårdpersonal inte kan eller bör strejka på grund av risken att 
tredje man ska drabbas. Endast en person (mentalskötare, Vd 1:5) förordar strejk 
som det enda effektiva vapnet vid en konflikt med arbetsgivaren. 

När det gäller fackens roll inom vårdsektorn så finns det en utbredd skepticism. 
En vanlig uppfattning är att facken har blivit alltför stora och byråkratiska och att 
de enskilda medlemmarna därigenom har små möjligheter att påverka beslut. 
Många menar också att facken intagit en mellanposition mellan arbetsgivare och 
arbetstagare. De flesta av dessa ser denna mellanposition som ett svek mot med
lemmarnas intressen, men några anser att mellanpositionen är positiv genom att 
den skapar en rimlig balans mellan olika intressen. 

Den kritik som riktas mot facken kommer från två olika håll: dels från 
"vänster", där man menar att det fackliga arbetet för många blivit ett självändamål, 
dels från "höger", där huvudargumentet är att facken fått alltför stor makt, att 
"facken bestämmer nästan allt" och att detta skapar onödiga konflikter mellan 
arbetsgivare och arbetstagare. Några (3 st) menar också att facken inte fyller någon 
större funktion, att de är onödiga och att de lika gärna kunde avskaffas. 

Ett bestående intryck som intervjusvaren kring fackens funktion givit är att 
såväl kunskaper som engagemang i fackliga frågor är förhållandevis svagt inom 
vårdsektorn. Endast fyra personer ger explicit uttryck för att de tycker att facken 
fyller en viktig funktion genom att de i förhandlingar bevakar medlemmarnas 
intressen gentemot arbetsgivaren och att de därigenom "lindrar effekterna av 
arbetsgivarens intentioner". Ointresset och det bristande engagemanget för fackliga 
frågor förklaras av avsaknaden av facklig tradition inom vårdsektorn; att vårdarbete 
även idag i viss utsträckning förutsätts ske på ideell grund. Många pekar också på 
den stora kvinnodominansen inom vårdsektorn, särskilt på lägre nivåer. När 
könsargumentet framförs görs det emellertid på olika sätt. Somliga menar att 
kvinnor är mer "förstående och försynta" jämfört med män, och att de därför inte 
kan göra sig gällande på samma sätt. Andra tar fasta på kvinnors situation som 
dubbelarbetande, vilket framstår som särskilt problematiskt inom vårdsektorn där 
många har ett fysiskt och psykiskt påfrestande arbete med mycket tjänstgöring på 
kvällar och helger. Att då orka med att engagera sig fackligt upplevs av många 
som mycket svårt. Några påpekar också att det idag krävs stora kunskaper för att 
arbeta fackligt. Att vara facklig förtroendeman/kvinna uppfattas som något av en 
heltidssysselsättning (endast för "proffsen"). 

De frågor som man menar att facken i första hand ska driva rör arbetsför
hållanden, arbetsmiljö och demokratifrågor (11 st). Nästan lika många (9 st) 
framhåller arbetstider och löner som centrala frågor. Tjänstetillsättningsärenden (4 
st) och utbildningsfrågor (3 st) är andra områden som bedöms som viktiga. Endast 
en av intervjupersonerna tycker att det är viktigt att facken driver frågor som rör 
vårdideologi och vårdarbetets innehåll mer generellt. 
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Vårdsektorn som socialt fält 
Den sammanfattning av vårdsektorn som socialt fält som görs här baseras på en 
analys där vi utifrån vår teoretiska förståelse försökt tolka och "tränga bakom" den 
direkta utsagenivån i intervjusvaren. Det innebär att vi menar att det i någon 
bemärkelse finns en "objektiv" verklighet och att denna objektiva verklighet kan 
vara känd eller misskänd av de som befinner sig i den. Vad som för oss framstår 
som en objektiv verklighet grundas på totaliteten av alla de intryck som samtliga 
observationer och intervjuer givit, tolkade i ljuset av våra teoretiska utgångs
punkter och våra ideologiska grundantaganden (se teoretisk referensram, kap 5). 
Utifrån en sådan analys menar vi att man sammanfattningsvis om vårdsektorn som 
socialt fält kan säga: 

* att det fortfarande inom vårdsektorn, på ett djupare plan, råder en förhållande
vis strikt hierarki av positioner relaterade till de arbetsuppgifter som olika 
personalkategorier har att utföra 

* att positionen i fältet i stor utsträckning bestäms av befattningshavarnas 
formella kompetens 

* att kampen om positionerna har hårdnat som en följd av ekonomiska 
åtstramningar 

* att den strukturellt och ekonomiskt betingade kampen förs med vård
ideologiska argument 

* att den dominerande vårdideologin baseras på en humanistisk helhetssyn som 
sätter "patienten i centrum" och där det centrala blir "att vårda och hjälpa 
människor" 

* att denna vårdideologi leder till en utbredd samförståndssyn som fungerar som 
ett sammanhållande kitt mellan motstridiga intressen 

* att detta i sin tur innebär att de verkliga förhållandena beträffande exempelvis 
relationen arbetsgivare-arbetstagare är "misskända" av stora delar av 
personalen inom vårdsektorn 

* att det trots detta finns en liten grupp, huvudsakligen på basnivå, som före
träder ett konfliktperspektiv och som ser utvecklingen inom vårdsektorn som 
en kamp mellan olika ekonomiska och politiska intressen, men... 

* att tilltron till fackens möjligheter att tillvarata arbetstagarnas intressen och 
åstadkomma några genomgripande förändringar inte är särskilt stor, varken 
hos de som företräder ett samförståndsperspektiv, eller hos de som företräder 
ett konfliktperspektiv. 
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Verkstadsmekanisk sektor 

Vid den tidigare presentationen av vårdsektorn som socialt fält gav vi uttryck för 
tanken att det är "en särskild sorts människor" som arbetar inom vårdyrken. Denna 
uppfattning är inte lika stark när det gäller den verkstadsmekaniska sektorn, även 
om vi också här tycker oss finna att vissa tankesätt och handlingsmönster är 
vanligare än inom andra fält i det sociala rummet. Med utgångspunkt i den 
teoretiska referensramen menar vi att detta har sin förklaring i strukturella skill
nader betingade av de sociala fältens relation till den samhälliga produktionen av 
varor och tjänster. 

Den verkstadsmekaniska sektorn är en del av vad vi tidigare kallat den 
ekonomiskt/produktiva sfären, vilken definieras genom sin direkta koppling till 
samhällets materiella produktion. Utmärkande för verksamheten inom den ekono
miskt/produktiva sfären är att den i kapitalistiska och biandekonomiska samhällen 
drivs av vinstintressen och styrs av marknadskrafter. Dessa för oss centrala och 
övergripande strukturella förhållanden sätter med nödvändighet sin prägel inte bara 
på verksamheten inom fältet, utan också på människors sätt att vara, tänka och 
handla. De strukturella förhållandena inom fältet påverkar dessutom fältets 
rekryteringsbas. Sannolikt förhåller det sig så att betingelserna inom olika sociala 
fält appellerar individer på olika sätt. Tankestrukturer och handlingsmönster 
kommer därvid att befastas och förstärkas också genom den nyrekrytering som sker 
till respektive fält. I det följande ska vi kortfattat beskriva några karaktäristika för 
den verkstadsmekaniska sektorn och vad som kännetecknar den som socialt fält. 

Miljö, befattningshavare och arbetsuppgifter 
Till skillnad från vårdsektorn utmärks den verkstadsmekaniska sektorn inte av en 
enhetlig miljö. Det är snarare fråga om två från varandra skilda "världar" relaterade 
till den vertikala arbetsdelningen i mentalt och manuellt arbete. Den miljö som 
kännetecknar den direkta manuella produktionen, "de kollektivanställdas värld", 
skiljer sig i väsentlig grad från den miljö som kännetecknar det mentala arbetet, 
"tjänstemännens värld". 

Låt oss först ge en kort beskrivning av de verkstadsmiljöer vi mött. Det kan då 
konstateras att den verklighet vi erfarit är en annan än de idealiserade bilder som 
man ibland kan finna i läroböcker och broschyrer. Trots stora förbättringar som 
under senare år gjorts inom arbetsmiljöområdet, är det på många håll fortfarande 
förhållandevis smutsigt och bullrigt. De stora maskinhallarna kan visserligen vara 
relativt ljusa och luftiga, men de tunga betonggolven, väggarna av plåt eller putsad 
betong och de nakna lysrörsarmaturerna ger ändå ett kallt och ogästvänligt intryck. 
Undantag finns, exempelvis företag där man aktivt arbetat med form och färg även 
i maskinhallarna, men de är sällsynta. Det bestående intrycket är att miljön i 
verkstäderna är ganska trist och tråkig. 

Själva maskinhallarna är som regel byggda som "öppna landskap", så att 
arbetsledare och verkmästare kan ha en god överblick (och kontroll) över verksam
heten. De enskilda arbetsplatserna och maskinerna är vanligen placerade så att 
ovidkommande kommunikation mellan arbetstagarna inte ska förekomma. För att 
underlätta uppsikten över arbetet är arbetsledarnas/verkmästarnas kontor ofta 
belägna en nivå högre än "verkstadsgolvet" och försedda med glasade väggar ut mot 
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maskinhallen. Det är vår uppfattning att denna nivåskillnad och den glasade väggen 
inte enbart markerar en åtskillnad i det fysiska rummet.10 

Om vi så förflyttar oss till tjänstemännens och företagsledningens domäner 
möter oss en helt annan miljö. Redan i entréhallen noterar vi att "jobbarnas" 
träbänkar och plåtskåp här ersatts av bekväma sittgrupper och hatthyllor med 
galgar för ytterkläderna. Det är rent, tyst, varmt och ombonat - och kommer man 
direkt från "verkstan" blir kontrasten stor. Tjänstemännens arbetsrum är som regel 
stora och modernt möblerade jämfört med arbetsledarnas/verkmästarnas kontor. 
Gemensamma utrymmen som sammanträdesrum och fikarum uppvisar samma 
skillnader - moderna och smakfulla möbler, tavlor och textilier på väggarna, god 
belysning etc. Kort sagt: skillnaderna i miljö mellan "verkstan" och "kontoret" är 
mycket stora, även om det kan finnas vissa inbördes variationer mellan olika 
företag. Intrycket av att dessa skillnader inte enbart betingas av olika arbets
uppgifter, utan att de också markerar en åtskillnad avseende positioner i det sociala 
rummet, blir bestående. 

Beträffande de arbetsuppgifter som olika personalkategorier har att utföra, skiljer 
de sig åt beroende på vilken nivå i företaget som man arbetar på. På basnivå finns 
arbetsuppgifter som kan utföras utan någon egentlig yrkesutbildning, exempelvis 
tempoarbeten vid olika maskiner (stansa, bocka, pressa, slipa, borra etc) samt 
lackeringsarbete, montering och förpackning. Till arbetsuppgifter som kräver 
större yrkesskicklighet/yrkesutbildning kan räknas manuella, icke tempobetonade, 
arbeten vid vissa typer av maskiner (svarvning, fräsning etc) samt mer kvali
ficerade svetsningsarbeten. De mest kvalificerade arbetsuppgifterna är att konstruera 
verktyg, anlägg och jiggar för att anpassa företagets maskiner till nya 
produktionsserier. I takt med datorisering och robotisering har till dessa arbets
uppgifter även kommit programmering, underhåll och reparation av avancerade 
NC-maskiner ("numerical control" - numeriskt styrda fleroperationsmaskiner) och 
industrirobotar. Dessa arbetsuppgifter utförs som regel av specialutbildad personal, 
men inom många företag finns en uttalad ambition att efterhand utbilda 
maskinoperatörerna så att de även kan sköta enklare programmerings- och under
hållsuppgifter. 

Mellannivån inom verkstadsmekanisk sektor utgörs av arbetsledare, verkmästare 
(mindre företag) och lägre tjänstemän. Verkmästarna har som regel en teknisk 
utbildning (gymnasieingenjör eller motsvarande) medan arbetsledarna vanligen 
rekryteras från kategorin "duktiga arbetare" - eller kanske snarare bland arbetare med 
ambitioner, rätt inställning och förmågan att ta folk på rätt sätt (vilket under
förstått innebär att de måste vara lojala gentemot företagsledningen, samtidigt som 
de på ett smidigt sätt ska kunna "hantera" jobbarna på golvet).11 

Kategorin "tjänstemän" kan mycket grovt indelas i de som arbetar med kon
struktions- och utvecklingsarbete; de som arbetar med ekonomi, administration 
och personalfrågor, samt de som arbetar med försäljning och marknadsföring. 
Befattningshavarnas kompetens och fördelningen av arbetsuppgifter varierar helt 
naturligt med företagens storlek. Vid större och medelstora företag finns vanligen 
både lägre tjänstemän med teknisk eller ekonomisk utbildning på gymnasienivå 

10Jfr Foucaults analys av den så kallade "panoptikonprincipen" i "Discipline and 
Punish1982. 
11 Detta finns verifierat i vårt intervjumaterial. 
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(eller motsvarande) och högre tjänstemän med högskoleutbildning inom något av 
områdena teknik, ekonomi, juridik eller (mindre vanligt) beteendevetenskap. 
Karaktäristiskt för den ekonomiskt/ produktiva sfären är dock, till skillnad från 
exempelvis vårdsektorn, att formella meriter är underordnade informella kvali
fikationer och personliga egenskaper, varför någon generell beskrivning av befatt
ningshavarnas kompetens inte kan göras. 

Produktionsideologi och strukturella konflikter 
I en så heterogen miljö som den inom verkstadsmekanisk sektor är det naturligtvis 
svårt att finna någon enhetlig "ideologi". Av våra intervjusvar framgår dock att det 
finns vissa likartade sätt att tänka kring olika aspekter av samhällelig produktion -
något som skulle kunna kallas en dominerande produktionsideologi. Denna 
ideologi skulle, i paritet med den tidigare beskrivna vårdideologin, kunna 
sammanfattas med devisen "Företaget i centrum". På chefsnivå talar man ofta om 
att det är viktigt att skapa en "Vi-känsla" och en helhetsförståelse av företaget. 
Resonemanget tar sin utgångspunkt i ett underförstått samförstånd om den 
gemensamma målsättningen att företaget ska gå så bra som möjligt. Det är en 
vanlig uppfattning att kortsiktiga individuella intressen måste underordnas denna 
övergripande "gemensamma" målsättning. Att företaget går med vinst ses näm
ligen som en förutsättning för en tryggad anställning och för att ett utrymme för 
löneökningar ska kunna skapas. Vill man uttrycka det lite slagordsmässigt kan 
man säga att den dominerande ideologin placerar arbete och kapital i samma båt: 
"Det som är bra för Volvo är också bra för Karlsson och för Sverige". 

Naturligtvis kan en sådan ideologi (liksom varje annan ideologi) inte få fotfäste 
och vinna gehör om den inte har någon som helst förankring i en materiell verk
lighet. Hotet om företagsnedläggelse och arbetslöshet är en realitet i många fall, 
(åtminstone vid tiden för vår datainsamling) liksom det faktum att utrymmet för 
löneökningar i viss utsträckning bestäms av företagens vinstnivåer. Icke desto 
mindre förhåller det sig så att denna ideologi gagnar kapitalets intressen. Genom 
ett resonemang om marknadskrafter och konkurrens kan man hos de anställda 
skapa en lojalitet gentemot företaget, och en förståelse för företagsledningens 
agerande i olika frågor. Ambitionen att värna om företagets vinstintresse (för att 
därigenom värna sysselsättningen) kan stimulera till ökad produktivitet. Detta kan 
även leda till lägre anspråksnivåer vad gäller löneutveckling, och en större bered
villighet att överse med brister exempelvis i arbetsmiljön. Det ligger således i 
företagsledningens intresse att på olika sätt underbygga och sprida denna ideologi, 
något som vi också funnit uttryck för i våra intervjuer. 

Den strategi som innebär att man hos de anställda försöker skapa en stark 
lojalitet med företaget brukar med gängse terminologi benämnas "japanisering". 
Ingen i vårt intervjumaterial använder detta begrepp i den betydelsen, men tanke
gångarna återfinns i många resonemang.12 Det som framhålls som centralt är att 
alla måste känna delaktighet i företaget - att just dom betyder något, att det dom 
gör är viktigt och att dom kan vara med och påverka företagets utveckling. Denna 
känsla av delaktighet kan skapas genom en decentralisering av beslutsnivåer men, 
som en av de företagsledare som vi intervjuat påpekar: "Det måste vara en decen

två fall refererar intervjupersonerna explicit till Japan som ett föregångsland. 
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tralisering och demokratisering under ansvar" (Verkställande direktör, Ve 3:1). På 
så sätt får man garantier för att produktiviteten sätts i första hand. 

I ett av de företag som vi besökte använde man begreppet "kvalitet" för att 
stärka solidariteten inom företaget. Stora skyltar (2x3 m) i maskinhallarna 
upplyste om att kvalitet var företagets signum. På detta sätt hoppades man 
stimulera till ansvarskänsla och noggrannhet i produktionen.13 Ett annat sätt att 
skapa delaktighet och "ett positivt företagsklimat" var att de anställda på 
förmånliga villkor erbjöds att köpa aktier eller konvertibler i det egna företaget. De 
erbjöds att finansiera sina aktieköp genom fördelaktiga lån som kunde amorteras 
via direktavdrag på lönen. Vid ett annat företag framfördes också från företags
ledningens sida önskemål om ett mer direkt vinstdelningssystem, där de anställda 
skulle erhålla en högre avkastning om företaget gick bra, men där de också skulle 
tvingas att bära en del av kostnaderna om företaget gick dåligt. Helt naturligt rådde 
det bland de anställda delade meningar om detta.14 Sammanfattningsvis kan sägas 
att den dominerande "produktionsideologin", så som vi här använder detta begrepp, 
syftar till att överbrygga den grundläggande strukturella konflikten mellan arbete 
och kapital. Att denna ideologi har möjlighet att växa sig stark även bland dem 
som inte direkt gagnas av dess budskap sammanhänger med andra strukturella 
förhållanden som präglar den ekonomiskt/produktiva sfären i kapitalistiska och 
biandekonomiska samhällen, exempelvis systemet för allokering av arbetskraft och 
fördelning av ekonomiska resurser. En intressant effekt av att denna ideologi även 
börjar sprida sig bland lönearbetare är att den grundläggande konflikten mellan 
arbetsgivare och arbetstagare håller på att suddas ut - eller rättare uttryckt: den 
framträder inte lika tydligt och löper därför risken att bli "misskänd". Något som 
däremot framträder med önskvärd tydlighet är skillnaderna i materiella villkor 
mellan olika kategorier av anställda, främst mellan arbetare och tjänstemän. Den 
dominerande produktionsideologin håller således på att långsamt förändra de tradi
tionella konfliktmönstren inom den verkstadsmekaniska sektorn. Konflikten, så 
som den upplevs av somliga på basnivå, går idag inte mellan kapitalägare/före
tagsledning och anställda - dessa anses i grunden ha gemensamma intressen - utan 
mellan arbetare och tjänstemän, vilka anses ha ojämlika arbetsvillkor. 

13Parallellen till de så kallade "kvalitetscirklarna" är uppenbar. Kvalitetscirklar är e n 
företeelse som ingår i begreppet japanisering. Med kvalitetscirklar avses regelbundna 
träffar där grupper av arbetare till sammans med representanter för företagsledningen 
gemensamt diskuterar olika problem i produktionen och hur man kan l ösa dem. 
^Ambitionen att h os de anställda skapa ett intresse för företagets lönsamhetsutveck
ling förutsätter att de anställda ges grundläggande "kunskaper" i (företags-)ekonomi. 
Citationstecknen kring ordet kunskaper markera r att v i menar att det inte är fråga om 
objektiva kunskaper och obestridliga fakta, utan snarare om specifika ekonomiska 
kunskaper relaterade till en specifik ekonomisk teoribildning som skulle kunna kallas 
för "kapitalistisk funktionalism". Parantesen kring ordet "företags-" markerar att det 
inte är fråga om ekonomiska teorier och begrepp på samhällsnivå, utan snarare mer 
begränsade, företagsekonomiska, resonemang. Grundkunskaper i ekonomi är något 
som alltmer beto nas inom näringslivet idag. Jfr även Westerberg, 1984, s 82. 
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Utvecklingstrender inom verkstadsindustrin 
I beskrivningen av den verkstadsmekaniska sektorn har vi i de inledande avsnitten 
försökt fånga något av arbetsmiljön, olika befattningshavare och arbetsuppgifter, 
samt vissa mer generella tänkesätt kring samhällelig produktion - eller om man så 
vill: något av den fysiska och "mentala" miljön. För att ge en relief åt dessa 
beskrivningar, och för att ge en bakgrund till de kommande föreställningsana
lyserna, görs här ett försök att teckna konturerna av de senaste årtiondenas utveck
ling inom verkstadsindustrin. Med nödvändighet måste en sådan beskrivning i detta 
sammanhang bli mycket grov och förenklad. 

Utvecklingen inom verkstadsindustrin kan naturligtvis inte ses fristående från 
samhällsutvecklingen i stort. Om vi betraktar utvecklingen efter andra världskriget 
kan man säga att kriget, trots alla sina tragiska konsekvenser, ändå medförde att 
produktionsindustrin började växa sig stark. Stora summor investerades under 
kriget i (rustnings-)industrin, framför allt inom de krigförande länderna, men även i 
Sverige. Samtidigt drev kriget fram stora satsningar på forskning och 
produktutveckling, vilket på sikt även gav civila "spin off'-effekter. Till detta kom 
att krigets materiella förstörelse skapade stora avsättningsmöjligheter för indu
striella produkter, såväl under kriget som under det efterföljande återuppbyggnads
arbetet. 

Den ekonomiska utvecklingen nådde sin kulmen under sextiotalet, då Sverige 
och hela västvärlden upplevde en högkonjunktur av sällan skådat slag. Under de 
goda åren på sextiotalet bidrog den blomstrande produktionsindustrin till att 
avsevärt förbättra det statsfinansiella läget, samtidigt som även de fackliga lön
tagarorganisationerna lyckades kapa åt sig en del av den växande kakan. Social
demokratisk välfärdspolitik och stigande löner lade grunden för en avsevärd 
standardförbättring för stora grupper av människor. Köpkraften växte och indu
strins avsättningsmöjligheter ökde, men på sikt innebar utvecklingen också att 
produktionskostnaderna steg. Den kraftiga industriella uppgången i hela väst
världen, i kombination med att även nya industrinationer började göra sig gällande, 
ledde till att konkurrensen på såväl den internationella som den inhemska 
marknaden hårdnade. Till detta kom stigande oljepriser och en instabil valuta
marknad. Allt detta sammantaget medförde att den uppåtgående konjunkturen 
vände, och i början på sjuttiotalet ställdes stora delar av den svenska industrin inför 
betydande svårigheter. 

Den hårdnande konkurrensen ledde till krav på långtgående omstrukturali-
seringar. Man började tala om behovet av att finna nischer där vi fortfarande kunde 
konkurrera prismässigt, kvalitetsmässigt eller med tekniskt kunnande. Inom 
verkstadsindustrin bidrog detta till en utveckling mot en ökad grad av speciali
sering, med färre produkter, längre produktionsserier och mer tempoarbete. Det 
jämförelsevis höga lönekostnadsläget, i kombination med kraven på produktivitet 
och kvalitet, ledde också till en teknisk utveckling, med en alltmer långtgående 
mekanisering, och så småningom även en datorisering och robotisering. Åtmin
stone i inledningsskedet medförde denna utveckling en dekvalificering och utarm
ning av arbetsinnehåll för stora grupper av verkstadsarbetare.151 värsta fall innebar 

^Detta torde vara d en gängse uppfattningen, ä ven om det råder oenighet i denna fråga 
inom den kvalifikations teoretiska forskningen (jfr avsnittet om kvalifikations teorier i 
kap 4, s 74). 
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den också uppsägning och arbetslöshet, trots statliga ingripanden och industri
politiska stödåtgärder (något som inom parantes var vanligare inom andra sektorer 
av industrin än just den verkstadsmekaniska). 

Sjuttiotalet var således ett turbulent årtionde inom svenskt näringsliv. Den 
ekonomiska grunden för den socialdemokratiska välfärdspolitiken började vackla. 
Samhällsekonomin gav inte utrymme för nya reformer. Höjda produktionskost
nader drev upp priserna, med inflation och sänkta reallöner som följd.16 De kärvare 
tiderna medförde ett ökat fackligt och politiskt engagemang hos stora grupper av 
människor. Kraven på en demokratisering av arbetslivet och deltagande i olika 
beslutsprocesser restes allt kraftigare. Dessa manifesterades bl a i avskaffandet av 
den beryktade paragraf 32, om arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet, och 
införandet av de så kallade "Åman-lagarna": Lagen om anställningsskydd (LAS) 
och lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL). 

Även om man kan säga att det var lagstiftningen och "den allmänna opinionen" 
som i stor utsträckning drev fram en demokratisering av arbetslivet, så visade det 
sig att denna utveckling inte var odelat negativ för företagen. Ett ökat inflytande 
innebär också ett ökat engagemang och ett ökat ansvarstagande, vilket i sin tur kan 
leda till ökad produktivitet - något som länge varit känt och belagt inom den 
arbetsvetenskapliga forskningen. Inom många företag började man därför under 
sjuttiotalet att genomföra vissa organisatoriska förändringar som syftade till en 
decentralisering av ansvar och beslutsnivåer. Framför allt inom större företag 
organiserades verksamheten ofta i mindre, självständiga enheter med eget budget-
och resultatansvar. Själva produktionen organiserades ibland i arbetslag och 
flödesgrupper. Försök gjordes också med så kallade "självstyrande grupper", varvid 
de anställda fick större inflytande över vissa beslut gällande arbetet. Om allt detta 
kan sägas att decentralisering som utvecklingstrend var klart märkbar inom exem
pelvis den verkstadsmekaniska sektorn. Däremot kan man knappast säga att den 
var särskilt långtgående eller konsekvent genomförd. De centrala och övergripande 
besluten fattades alltfort i styrelserummen, där arbetstagarnas inflytande var 
ytterligt begränsat.17 

En annan utvecklingstrend som var klart märkbar under sjuttiotalet, och som 
sammanhänger med decentraliserings- och demokratiseringssträvandena, var sats
ningen på arbetarskydd, arbetsmiljö och trivselbefrämjande åtgärder. Även om 
denna utveckling drevs fram som ett resultat av en facklig och politisk kamp, så 
kan man säga att företagens produktivitetsvinster var en starkt bidragande orsak till 
att utvecklingen kom till stånd, liksom skattelagstiftningen och inflationen som 
gjorde det lönsamt för företagen att investera i exempelvis nya lokaler och moder
nare maskiner. Återigen kan vi finna exempel där tillsynes motstridiga intressen 
visar sig vara förenliga. Det är dock viktigt att komma ihåg att villkoren för 
utvecklingen, liksom utvecklingstakten, hela tiden dikterades av företagens 
vinstintressen. 

16Denna historieskrivning är den gängse i den (borgerliga) nationalekonomiska 
litteraruren, men den står för den skull inte oemotsagd. Sedan början av 80-talet har 
svenska nationalekonomer (med socialistiska förtecken) kritiserat analysen av 70-talet 
som en ekonomisk krisperiod, och den ekonomiska politik som fördes utifrån denna 
analys (jfr t ex Grassman, 1985). 
17Jfr Helgeson, 1986. 
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Vad händer så under åttiotalet? Utvecklingen kan tolkas i termer av en tämligen 
stabil ekonomisk tillväxt. Det är dock fråga om en tillväxt som inte har särskilt 
stora likheter med sextiotalets expansion. De yttre villkoren för den samhälliga 
produktionen har i väsentlig utsträckning förändrats. Till detta har företagen på 
olika sätt försökt anpassa sig. Det är framför allt problemen med det höga 
kostnadsläget och den internationella konkurrensen som man på olika sätt angripit, 
företrädesvis genom organisatoriska förändringar och en fortgående automatisering. 
"I framtiden kommer allt färre att producera allt mer", enligt många bedömare. 

Ambitionen att höja företagens produktivitet har emellertid inte enbart inriktats 
mot teknisk utveckling och organisatoriska åtgärder. Även inom det arbets-
psykologiska området har en rad åtgärder vidtagits. Det gäller manipulationer med 
såväl yttre som inre drivkrafter för att stimulera till ökade arbetsprestationer. 
Bakgrunden till detta är att många arbetsgivare tyckt sig förmärka vissa attityd
förändringar hos de anställda. De talar om bristande intresse, engagemang, motiva
tion och ansvarskänsla, och de efterlyser något av en gammaldags arbetsmoral och 
yrkesstolthet. Orsakerna till detta söker de inte sällan i en förändring av samhälliga 
attityder och moralbegrepp, en fri och "slapp" uppfostran, skolans "flumpeda-
gogik", massmedia, ungdomskultur etc.18 Mindre vanligt är att man tillstår attt 
denna utveckling också är en följd av arbetslivets utveckling (utarmning av 
arbetsinnehåll, alienation etc), trots att det är inom detta område som åtgärder 
vidtas för att lösa problemen. 

Lönesystemet är naturligtvis det mest omedelbara sättet att påverka motiva
tionen till arbete. Detta är också det som traditionellt utnyttjats mest. Inom verk-
stadsmekanisk industri har det varit vanligt att man använt olika former av 
ackordsystem. Under sjuttiotalet infördes dock fasta löner i större utsträckning. 
Bidragande till denna utveckling var dels en facklig och politisk kamp, men också 
den fortgående mekaniseringen som gjorde att maskinerna (eg företagsledningen) i 
allt större utsträckning bestämde arbetstakten. När så mekaniseringen alltmer 
övergår i automation och de mest rutinbetonade arbetsuppgifterna försvinner, 
samtidigt som nya organisationsformer växer fram, uppstår behov av nya löne
system. Det blir åter aktuellt med någon form av prestationslönesystem, men nu 
inte relaterade till individuella prestationer. Gruppen och gruppens prestationer blir 
det centrala, och olika former av gruppackord eller premielönetillägg blir vanliga. 
Dessa är avsedda att skapa solidaritet i stället för konkurrens inom gruppen, vilket 
kan resultera i färre konflikter och bättre arbetsprestationer. Den senaste utveck
lingstrenden när det gäller tänkandet kring olika lönesystem är att man vill utvidga 
denna solidaritet till att gälla företaget i sin helhet. Om företaget går bra ska också 
lönen för de anställda öka i motsvarande grad. Detta kan åstadkommas med olika 
former av vinstdelningssystem, exempelvis genom att man låter de anställda på 
förmånliga villkor köpa aktier eller konvertibler i det egna företaget. 

Vad vi har diskuterat ovan är dels olika yttre förhållanden som påverkat ut
vecklingen inom verkstadsmekanisk industri, dels olika management-strategier för 
att möta de krav som denna utveckling ställer vad gäller åtgärder för att förbättra 
företagens konkurrenskraft och lönsamhet Vad vi hittills inte nämnvärt berört är 
vilka konsekvenser som utvecklingen under 80-talet får för de enskilda individerna, 
vad gäller arbetsmiljö och arbetsförhållanden. Om detta råder det också delade 

^Dessa tankegångar återfinns även i vårt intervjumaterial. 
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meningar inom den arbetsvetenskapliga och industrisociologiska forskningen.19 

En vanlig uppfattning är dock att en ökande grad av arbetsdelning och mekani
sering leder till en utarmning av arbetsinnehåll och en dekvalificering av arbets
kraften. Om sedan mekaniseringsprocessen fortskrider och övergår i automation 
kommer många av de meningslösa arbetsuppgifterna att rationaliseras bort, 
samtidigt som nya och mer kvalificerade arbetsuppgifter tillkommer. Den tekniska 
utvecklingen kan också innebära att tunga och farliga arbetsmoment försvinner. 

Bakom denna utveckling kan man skönja en ny utvecklingstrend. I stället för att 
driva arbetsdelningen allt längre, har man nu på vissa håll försökt minska den. I 
stället för att via rationaliseringar försöka göra sig oberoende av arbetarnas kvali
fikationer, kan man nu finna exempel på försök att bättre utnyttja dessa. Tidigare 
har rationaliseringar oftast syftat till att styra upp och kontrollera det mänskliga 
arbetet, vilket uppfattats som ett hinder för en rationell produktion. Nu kan man 
finna ansatser till en förändring av produktionen, så att arbetarna i större utsträck
ning ska kunna styra och kontrollera sitt eget arbete. Det är emellertid viktigt att 
komma ihåg att de nya produktionskoncept som håller på att växa fram än så länge 
kanske mer är visioner av framtidens produktion, än en konkret bild av den 
nuvarande. Om, och i vilken takt, de nya produktionskoncepten kommer att 
realiseras är åtminstone för den mekaniska verkstadsindustrin en öppen fråga. 
Undantaget är möjligen bilindustrin, där en del av dessa idéer prövats. 

Diskussionen kring de nya produktionskoncepten har också givit näring åt 
diskussionen om arbetslivets framtida behov av specialister eller generalister. I takt 
med att mer hantverksbetonade arbetsuppgifter alltmer kommit att försvinna, har 
behovet av generalister ökat - individer som kan utföra en mängd olika arbets
moment. Samtidigt har nya och komplicerade arbetsuppgifter tillkommit - arbets
uppgifter som kräver specialkunskaper. I ett första utvecklingsskede har gene
ralister och specialister så att säga arbetat sida vid sida. Vad man nu på många håll 
strävar efter är att successivt ge generalisterna specialistkunskaper inom något eller 
några områden. Man talar ibland om behovet av "T-människor"; människor med 
breda grundkunskaper, kompletterade med någon eller några specialiteter. Om detta 
kan sägas att såväl en generalisering som en specialisering innebär en utvidgning 
av kunskaper och kompetens för den enskilde. En utvecklingstrend som är märkbar 
här är att denna kunskapsutvidgning numera ofta sker inom företagen, och att de 
kunskaper som överförs är relaterade till respektive företags specifika produktion, 
maskinpark mm. Det innebär att dessa kunskaper, trots att de i en bemärkelse är 
generella, för den skull inte med nödvändighet behöver vara generaliserbara till 
andra företag med likartad produktion. Detta kan ses som ett sätt att garantera att 
företagets investeringar i utbildning inte ska gå förlorade till konkurrentföretag, 
samtidigt som det är ett led i den tidigare omnämnda strävan mot en japani-
sering.20 

Sammanfattningsvis om utvecklingstrenderna inom den mekaniska verkstads
industrin kan sägas att det handlar just om trender. Samtidigt som stora förän
dringar sker, består mycket av det gamla. Det bestående är framför allt de under
liggande strukturerna som styr utvecklingen inom fältet, medan framträdelse-
formerna kan variera. Med strukturer avser vi då exempelvis de grundläggande 

"jfr avsnittet om kvalifikations teorier i kap 4. 
20Jfr Björkman & Lundqvist, 1981. 
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maktförhållandena, och vinstmaximeringsprincipen som drivkraft bakom utveck
lingen. De nya framträdelseformerna - med exempelvis satsningar på decen
tralisering, företagsdemokrati och medinflytande - behöver inte med nödvändighet 
innebära att den centrala styrkraften minskar. Investeringar i trivsamma lokaler, 
rekreationsanläggningar och andra trivselbefrämjande åtgärder behöver inte innebära 
att man frångår vinstmaximeringsprincipen. Tvärt om är det kanske just dessa 
underliggande strukturer som drivit fram denna utveckling. En konsekvens av dessa 
nya framträdelseformer är däremot att de underliggande (makt-)strukturerna blir 
alltmer osynliga. Bidragande till detta är också japaniseringen och den dominerande 
produktionsideologin som sätter "företaget i centrum", och därigenom döljer och 
legitimerar grundläggande konflikter inom fältet och i (det kapitalistiska) 
samhället. 

De frågor som ovanstående analys av utvecklingen inom den verkstadsmeka
niska sektorn reser är naturligtvis hur olika befattningshavare inom fältet ser på 
denna utveckling. Är de faktiska förhållandena "misskända" av aktörerna, eller 
finns det en medvetenhet om de större sammanhangen och de historiska perspek
tiven? Hur ser man på den utveckling som skett, och hur värderar man den? Finns 
det en medvetenhet om de underliggande strukturerna, eller är det bara fram
trädelseformerna som man tar fasta på? Några svar på dessa frågor kanske vi kan få 
om vi närmare analyserar hur olika befattningshavare ser på arbetslivet av idag, 
jämfört med hur det var förr, och vilka drivkrafter de tror ligger bakom den 
utveckling som skett. 

Uppfattningar om arbetslivets utveckling 
För att kartlägga hur man inom den verkstadsmekaniska sektorn ser på arbetslivets 
utveckling ombads respondenterna, på samma sätt som inom vårdsektorn, att göra 
en jämförelse mellan arbetslivet av idag och hur det var förr (för ca 20-30 år sedan). 
Följdfrågor behandlade orsaker till/drivkrafter bakom den utveckling som skett, 
konsekvenser för individ och samhälle, samt hur man generellt värderade denna 
utveckling i termer av bra eller dålig. 

Även inom den verkstadsmekaniska sektorn är svaren i stor utsträckning 
kontextbundna. De flesta tar sin utgångspunkt i egna erfarenheter av arbete, vilket 
innebär att "arbetslivets utveckling" indirekt definieras som utvecklingen inom den 
mekaniska verkstadsindustrin. För dem med kort arbetslivserfarenhet gäller också 
att det historiska perspektivet baseras på andrahandsinformation. 

Vid en översiktlig genomgång av intervjupersonernas utsagor om arbetslivets 
utveckling framträder vissa mer generella uppfattningar som omfattas av de flesta i 
materialet. Det gäller t ex förändringar av produktionsinriktning och volym, där 
många anser att utvecklingen gått mot en högre grad av specialisering, samman
slagning till större enheter och längre produktionsserier.21 Detta ses som en 
förutsättning för (eller konsekvens av) en rationell arbetsprocess och ett bättre 
utnyttjande av den moderna teknologin. De flesta menar att denna utveckling leder 

21 Inom den arbetsvetenskapliga forskningen har man noterat att denna trend tycks ha 
vänt när d et gäller viss typ av produktionsindustri. Det gäller exempelvis produktion 
av vissa konsumtionsvaror, där man eftersträvar ett "naturligt åldrande" på produkterna 
genom att ständigt komma ut med nya modeller (jfr Helgeson, 1986). 
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till genomgripande förändringar av arbetets karaktär. Däremot är uppfattningarna 
delade om på vilket sätt arbetets villkor förändras (kvalificering eller dekvali-
ficering) och om denna utveckling är av godo eller ondo. 

En parallell utvecklingslinje som framträder i materialet är förändringar mot en 
mer demokratisk beslutsprocess, en bättre arbetsmiljö, samt tryggare anställ
ningsvillkor och högre lön. Dock råder det delade meningar om denna utveckling 
verkligen innebär ett större inflytande över viktiga beslut och en demokratisering 
på djupet, eller om det bara handlar om smärre förändringar på ytan. 

Bakom utvecklingen i arbetslivet föreställer man sig två typer av drivkrafter. 
Den ena drivkraften är företagens vinstintressen och expansionssträvanden, vilka 
man menar ytterst styrs av konkurrensförhållanden och konjunkturer. Den andra 
drivkraften är den fackliga och politiska kamp som kommer till uttryck i förhand
lingsresultat och lagstiftning. Beroende på vilka utvecklingsaspekter som inter
vjupersonerna för fram som de mest väsentliga kommer den tonvikt som läggs vid 
olika drivkrafter att variera. Förändringar mot en mer rationell arbetsprocess antas 
således i första hand drivas fram av företagens vinstintressen, medan förändringar 
mot en mer demokratisk beslutsprocess, bättre arbetsmiljö, större anställnings
trygghet och högre löner oftast ses som ett resultat av en facklig och politisk 
kamp. 

Det råder således en förhållandevis stor enighet om den "faktiska" utvecklingen 
inom verkstadsindustrin. Däremot finns det stora skillnader i hur man betraktar 
denna utveckling, vad man betonar som de viktigaste förändringarna och hur man 
värderar den utveckling som skett. Även inom den verkstadsmekaniska sektorn 
finns således företrädare för såväl en samförståndssyn som en konfliktsyn. 
Samförståndsperspektivet dominerar. Konfliktperspektivet är inte särskilt utbrett, 
men när det förekommer är det vanligen på basnivå och i viss utsträckning på 
chefsnivå.22 

Relationen arbetsgivare - arbetstagare, krav på förändringar och 
fackens roll 
För att närmare belysa och fördjupa detta med samförståndsperspektiv respektive 
konfliktperspektiv ställdes en direkt fråga om hur de olika intervjupersonerna såg 
på relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare. Följdfrågor handlade om vilka 
förändringar som ansågs vara mest angelägna inom den mekaniska verkstads
industrin, hur dessa förändringar borde genomdrivas, hur man bör lösa konflikter 
som kan uppstå i samband med förändringar, samt fackens roll i förändringsarbetet. 

22På basnivå säger man öppet att utveckl ingen drivs fram som ett resultat av en kamp 
mellan motstridiga intressen. På chefsnivå säger man ofta att dessa intressen är (elle r 
borde vara) gemensamma. Däremot ger de verbala utsagorna tydlig vittnesbörd om att 
man mycket väl är medveten om att det handlar om motstridiga intressen och att det ur 
ett företagarperspektiv gäller att bemöta de "attacker" som man utsätts för, och försvara 
de positioner som man uppnått. Detta kommer exempelvis till uttryck i "beklaganden" 
över de eftergifter som arbetsgivarna tvingats till som ett resultat av fackliga och poli
tiska (socialdemokratiska) reformsträvanden - exempelvis lönekostnader, arbetsgivar
avgifter, trygghetsansvar (LAS), medbestämmande (MBL) och på senare tid ä ven lön
tagarfonder. 
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Innan vi går in på dessa frågor kan det emellertid vara intressant att se hur de 
olika respondentgrupperna definierar sin egen position i fältet. Av de sex personer 
som hänförts till kategorin "chefsnivå" var det fem som entydigt definierade sin 
position som arbetsgivarrepresententer. En chefsperson (planerare/ inköpschef, Ve 
2:1) tyckte att indelningen i arbetsgivare och arbetstagare inte var relevant. Han 
menade att alla anställda i grunden hade gemensamma mål och att han i egenskap 
av chef också tillvaratog de anställdas intressen. Av de sju som hänförts till 
mellannivån var det två som såg sig som arbetsgivarrepresententer, två såg sig 
som arbetstagare, medan de resterande tre sade sig inta en mellanposition. Samtliga 
sju på basnivå såg sig entydigt som arbetstagare. 

Så gott som samtliga intervjupersoner uppgav att relationen mellan arbetsgivare 
och arbetstagare (vid det företag där de arbetade) var god. Några (3 st) tillade att det 
naturligtvis kunde variera mellan olika företag. En synpunkt var att relationen som 
regel var bra om företaget gick bra, medan den i motsvarande grad försämrades om 
företaget började gå dåligt. Endast en av intervjupersonerna (verkstadsarbetare, Ve 
1:5) hade en öppet antagonistisk inställning och ansåg att det förelåg "ett naturligt 
motsatsförhållande" mellan parterna. Detta, menade han, behövde dock inte 
innebära att man inte skulle kunna samtala med varandra "i en god och positiv 
anda". 

Samtliga intervjupersoner ansåg att arbetsgivare och arbetstagare hade vissa 
gemensamma mål och intressen rörande företagets utveckling. Dock uttryckte man 
detta ganska olika beroende på positionen i den vertikala arbetsdelningen. På 
chefsnivå sade man oftare att det handlade om att företaget skulle gå så bra som 
möjligt - "att producera så mycket som möjligt"en effektiv och rationell drift"; 
"att företaget ska gå med vinst" etc. På basnivå talade man mer om företagets 
fortbestånd - "att företaget ska överleva"; "att värna om jobben"; en "stabil drift 
med bra ekonomi" (men inga övervinster). Några menade också att det fanns 
gemensamma intressen på ett mer näraliggande plan, exempelvis när det gäller 
arbetsmiljö och trivsel på arbetsplatsen. Om arbetsmiljön är god och trivseln på 
arbetsplatsen är bra så minskar sjukfrånvaron och produktionen ökar - det tjänar 
alla på. Ett annat gemensamt intresse sades vara att alla vill göra ett så bra jobb 
som möjligt, ett slags yrkesstolthet. Om detta fanns det dock delade meningar. Två 
personer på chefsnivå ansåg att företagsledningen arbetade med "själ och hjärta" för 
företaget, medan arbetarna bara tänkte på sin lön. 

På frågan om det finns några grundläggande intressemotsättningar mellan 
arbetsgivare och arbetstagare sprider sig svaren alltifrån de som anser att det inte 
finns några motsättningar alls, till de som menar att det råder en grundläggande 
strukturell motsättning. De flesta, såväl arbetsgivare som arbetstagare, är medvetna 
om att det kan finnas en motsättning mellan företagens vinstintresse och de 
anställdas lönekrav; "hur kakan ska delas". Många, främst på chefs- och 
mellannivå men också på basnivå, menar emellertid att denna oenighet måste 
underordnas det gemensamma intresset att företaget ska gå bra. De konflikter som 
lyfts fram på chefsnivå sammmanhänger mer med ägandefrågor, "styrningsbiten" 
och synen på arbete. 

Dom stora frågorna handlar om ägande och maktkoncentration, åtminstone när 
det gäller dom större företagen. Om man exempelvis ser hur socialdemokraterna 
idag försöker förvalta kapitalet i Sverige. Där kan det finnas grundläggande 
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skillnader. Resten tycker jag i mångt och mycket är ett spel för gallerierna. 
Inom företaget jobbar vi för samma mål - att trygga verksamheten för att ha 
jobben kvar. I det ingår t ex att du måste ha en viss vinst. Jag har aldrig 
förstått det här tjafset med avtalsförhandlingarna. Sen har man väl haft vissa 
inkörningsproblem när det gäller medbestämmandefrågorna. Det gäller (för 
facket! arbetstagarna) att också ta ansvar för de frågor man driver och det som 
man är med och beslutar om. Men jag tror att relationerna är mycket mer 
balanserade idag. (Verkställande direktör, Ve 3:1) 

I: Finns det några mer grundläggande skillnader? 

R: Man kan väl säga att det i så fall gäller själva styrningsbiten. Ta 
exempelvis diskussionen om löntagarfonder, där man då vill föra bort en del av 
företagens vinster. Näringslivet har sagt definitivt nej. Vi behöver alla pengar 
som genereras till investeringar och produktutveckling, annars tappar vi 
konkurrenskraften.Vi tror inte att näringslivet kommer att fungera bättre för att 
löntagarna, via löntagarfonder, skulle få ett större inflytande. Däremot tror jag 
att relationerna mellan företagsledningen och fackorganisationerna fungerar 
ganska bra inom företagen. Det byggs upp olika samarbetsorgan där facken ges 
ett reellt inflytande. Och ser man till dom ekonomiska målen så ligger det ett 
gemensamt intresse för både företagsledning och facket att företaget drivs så 
effektivt och rationellt som möjligt, eftersom detta skapar ett ökat löne
utrymme som på sikt också tryggar jobben. Allt detta bör vara ett gemensamt 
intresse, men jag säger inte att det alltid är det. (Personalchef, Ve 1:1) 

Konflikterna, så som de upplevs av personer i chefsbefattning, ligger således mer 
på en politisk/samhällelig nivå. Inom företagen finns inte (eller bör i varje fall 
inte finnas) några grundläggande motsättningar. Denna uppfattning delas av de 
flesta på mellannivå (fem av sju). Även på basnivå finns liknande tankegångar, 
men där handlar det mer om att man "tvingas bita i det sura äpplet". De yttre 
omständigheterna (hot om arbetslöshet etc) är sådana att arbetstagarna inte kan/vill 
sätta press på företagen, även om de ser grundläggande intressemotsättningar 
mellan företagens/kapitalägarnas vinstintressen och arbetstagarnas krav på löne
ökningar, förbättringar av arbetsmiljö och anställningstrygghet. Några (2 st, varav 
en klubbordförande vid ett större företag!) anser dock att löner och arbetsför
hållanden redan har utvecklats så långt att det inte längre existerar någon reell 
grund för ett öppet motsatsförhållande. 

I: Finns det några grundläggande skillnader mellan arbetsgivare och arbets
tagare? 

R: Grundläggande skillnader skapades för länge sedan. Det vi har lyckats med 
är att minska klyftan mellan arbetstagare och arbetsgivare. De grundläggande 
skillnaderna härrör från 1800-talet dä industrin började växa fram. 

I: Så du menar att det inte finns några grundläggande skillnader idag? 

R : Nej, inte om vi ska prata uppriktigt och öppet. (Klubbordförande, Ve 1:4) 

171 



Ingen i vårt material anser att klyftorna har ökat och att de grundläggande motsätt
ningarna har skärpts. Däremot påpekar två av intervjupersonerna på basnivå att det 
fortfarande råder ett motsatsförhållande när det gäller makt och inflytandefrågor. De 
menar att företagsledningen egentligen inte vill att arbetstagarna ska få något reellt 
inflytande över företagets drift och utveckling. De menar också att arbetsgivarna på 
den punkten lyckats ganska väl. "I slutändan är det ju dom som bestämmer allt 
ändå. Arbetstagarna har inte så mycket att säga till om." (Me tallarbetare, Ve 2:5; 
Ve 3:5) 

På frågan om hur man bör lösa konflikter som kan uppstå på en arbetsplats 
svarar samtliga intervjupersoner att man i första hand bör söka samförstånds
lösningar. På lägre nivåer förordas oftare formella förhandlingar via etablerade 
samarbetsorgan, medan man på chefsnivå är mer benägen att söka informella 
lösningar; öppna samtal på "rätt" nivå, "smidiga lösningar" etc. Två personer i 
chefsbefattningar är av den uppfattningen att konflikter egentligen inte behöver 
uppstå. De ser det hela som ett informations- och kunskapsproblem. Om samtliga 
berörda parter hade tillgång till all information så skulle man i princip komma 
fram till samma (nödvändiga) beslut. 

R: Problemet är att personalen härför lite information om saker och ting. Det 
är kunskapsnivån och engagemanget som brister hos personalen. Det åvilar 
företagsledarna att försöka få ner information och delegera beslut till 
personalen. Har man all information så kan man i princip bara fatta ett beslut, 
och då skulle det inte behöva uppstå några stridigheter. (Avdelningschef, Ve 
1:2) 

När det gäller synen på stridsåtgärder anser de flesta att sådana endast bör tillgripas 
som en sista utväg. En uppfattning som förekommer både på chefsnivå och på 
basnivå är att alla förlorar på en strid, eftersom en sådan kan försätta företaget i 
svårigheter. Bland arbetarna förekommer också tvivel på strejkvapnets effektivitet. 

Vi vet ju att vi inte vinner mycket på en konflikt. Ibland har det väl varit till 
arbetarnas fördel, men många gånger har vi fått ta sk eden i vacker hand och gå 
tillbaka till jobbet. Det är i alla fall fortfarande så att dom som har pengarna 
också har makten. (Metallarbetare/Klubbordförande, Ve 2:4) 

Trots detta menar fem av de sju på basnivå att strejker ibland kan vara nödvändiga, 
exempelvis om det gäller arbetarskydd, hälsorisker etc. Däremot är man mindre 
benägen att tillgripa strejvapnet för högre löner. Tilläggas bör att två personer på 
chefsnivå också menar att stridsåtgärder ibland kan vara nödvändiga. Ett konkret 
exempel som anförs är avtalsförhandlingarna 1975, där en arbetsgivarrepresentent 
menar att det hade varit bättre för landet att i den situationen ta en konflikt, i 
stället för att gå med på löneökningar som näringslivet "fick lida för" i tio år 
framåt. "Ibland når man en punkt då arbetsgivaren måste slå näven i bordet och 
säga att så här blir det". (Veikstadschef, Ve 3:3) 

De flesta på basnivå (fem av sju) menar att fackföreningarna fyller en viktig 
funktion genom att tillvarata medlemmarnas intressen i exempelvis löneför
handlingar och genom att bevaka att lagar och avtal följs. Dock anser några (4 st) 
att facken alltmer kommit att institutionaliseras, att det är ett fåtal "proffs" som är 
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aktiva, och att facken därigenom kommit att inta en mellanposition mellan 
arbetsgivarna och "jobbarna på golvet". Detta gör att demokratin åsidosätts, vilket 
i sin tur leder till en splittring i arbetarkollektivet. 

På chefsnivå framhålls ofta (fem av sju) att fackföreningarna inte längre har 
samma betydelse som de hade förr, åtminstone inte på lokal nivå, eftersom alla 
viktiga beslut numera fattas i centrala förhandlingar. Många chefer anser också att 
arbetarna idag nått så långt vad gäller löner och arbetsvillkor, att fackföreningarna 
som kamporganisationer spelat ut sin roll. Smärre problem som kan uppstå lokalt 
bör lösas informellt, direkt med berörd chef, utan att man "springer till facket" på 
en gång. Dock anges en viktig funktion som facken fyller/bör fylla, och det är 
som kommunikationskanal mellan arbetsgivare och arbetstagare. Rera av cheferna 
framhåller betydelsen av att via facket få information om vad som händer på verk
stadsgolvet. Det framgår emellertid av flera utsagor att det är den motsatta 
kommunikationsvägen som man egentligen ser som den väsentliga, dvs företags
ledningen vill använda sig av facket för att föra ut sina egna idéer och beslut till 
dem som berörs. Detta gäller inte minst "obekväma" beslut (permitteringar etc), 
där man menar att en av fackets viktigaste uppgifter är att "dämpa den oro" som 
sådana beslut kan skapa hos de anställda. 

Att facken också av sina medlemmar upplevs fylla funktionen av kommunika
tionskanal framgår av den interna kritik som i vissa intervjusvar riktas mot fack
representanterna, där de sägs "gå arbetsgivarnas ärenden". Detta förekommer 
framför allt vid större företag, där de fackliga representanterna är heltidsanställda. 
Själva upplever dock inte represententerna detta dilemma, trots att de i stor 
utsträckning umgås med företagsledningen och kan förväntas överta vissa vär
deringar och förhållningssätt som är vanliga i dessa kretsar. De upplever det hela, i 
likhet med arbetsgivarna, just som ett kommunikations- och informations
problem. Om medlemmarna bara hade den kunskap och den information som de i 
egenskap av fackföreningsrepresententer har, så skulle medlemmarna få betydligt 
större förståelse för de beslut som ibland "måste" fattas. 

Vilka frågor tycker man då att fackföreningarna i första hand ska driva? Vi låter 
en klubbordförande ge den "officiella" bilden av fackets roll: 

I: Vilka frågor tycker du att facket i första hand bör driva? 

R: Det vi driver idag är lönediskussioner, löner och löneformer, men vad vi 
först och främst vill värna om är att få ett bättre arbetsinnehåll. Med det menar 
jag att man ska kunna se jobbet som ett intressant projekt som man sysslar 
med. Man ska lära sig mer om jobbet och man ska få kunskap om varför man 
gör saker och ting. Inte för att jag ska få si eller så mycket pengar, utan jag ska 
göra det för att det är nödvändigt av den eller den anledningen. Arbetsinnehåll 
och kunskap om vad jag sysslar med, då har man också skapat en förutsättning 
för att lyckas i det här jobbet. Vi har startat utbildningsverksamhet för dom 
anställda som handlar om produktionens olika delar, det handlar om kvalitets
aspekter, exempelvis olika material. Om man får kunskap om sådana saker så 
blir det roligare och mer meningsfullt att arbeta. Därför menar vi att inte bara 
lönebiten utan även arbetsinnehåll är väldigt värdefullt. Med den nya arbets
organisationen får man också bättre relationer till sina arbetskamrater. Det blir 
inte så att jag gör mitt och sen skiter jag i resten. Men arbetsorganisationen 
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måste kopplas till nya löneformer. Har man en betalningsform som gynnar den 
som kan jobba mert exempelvis ett ackordssystem, så är det en grogrund till 
missnöje. Därför är det viktigt att vi jobbar med att skapa ett meningsfullt 
innehåll i arbetet och bättre relationer människor emellan. (Klubbordförande, 
Ve 1:4) 

Med utgångspukt tagen i ovanstående citat kan man på goda grunder påstå att den 
interna bilden av fackets funktion - fackets självförståelse - ligger väl i linje med 
arbetsgivarnas intressen. Utvecklingen mot nya organisationsformer som facket i 
ovanstående citat sägs arbeta för stämmer väl med de tidigare beskrivna "nya 
produktionskoncepten" som kännetecknar moderna managementstrategier. Intresset 
för kollektiva löneformer i stället för individuella ackord kan också ses som ett led 
i den tidigare nämnda strävan mot en japanisering, liksom satsningen på 
utbildning som syftar till att ge en helhetsförståelse av företaget och där man med 
hjälp av kvalitetsbegreppet försöker skapa en övergripande "ideologi" och lojalitet 
gentemot företaget. Den sociala funktion som facket sägs ha - att "hålla ihop folk" 
och att hjälpa till vid personliga problem, missbruksproblem, omplacerings
ärenden etc - kan ur ett arbetsgivarperspektiv ses som att facket är arbetsgivaren 
behjälplig med att upprätthålla ordningen och lindra effekten av olika störningar i 
produktionen. Man kan således fråga sig om inte fackföreningsrepresententernas 
"umgänge" med företagsledningen ändå inte innebär ett övertagande av vissa 
värderingar och förhållningssätt, även om de enskilda represententerna inte vill 
tillstå detta, eller kanske inte ens är medvetna om det. 

Företagsledarna själva menar att fackets viktigaste uppgift är att garantera en 
stabil utveckling av företaget. De bör ha god kännedom om ekonomi, marknads
frågor och företagets policy och vara (känna sig) delaktiga i beslut om företagets 
långsiktiga utveckling. En person på chefsnivå (Ekonomichef/ Personalchef, Ve 
3:2) menar att facket inte bör driva egna frågor, utan helt underordna sig företagets 
intressen. Detta, menar han, gagnar också medlemmarnas intressen bäst på sikt. 
En annan person i chefsbefattning (Personalchef, Ve 1:1) tillägger att facket i vart 
fall inte bör ägna sig åt, som han uttrycker det, "politiska" frågor. De konkreta 
frågor som intervjupersonerna på chefsnivå menar att fackföreningarna bör driva rör 
i främst samarbetsfrågor, trivselfrågor samt anpassningsfrågor i samband med 
personliga och sociala problem bland personalen. 

De frågor som man på basnivå menar att facket i första hand bör driva är först 
och främst lönefrågor - löner, lönesystem och (i ett fall) löneutjämning. Därnäst 
kommer sysselsättningsfrågor - anställningstrygghet, uppsägningar, omplace
ringsärenden etc. Ett annat viktigt område som nämns är arbetsmiljöområdet -
skyddsfrågor, hälsofrågor och trivsel på arbetsplatsen. Bara en person på basnivå 
menar att det är viktigt att facket driver frågor som rör företagsdemokrati och 
medbestämmande (Metallarbetare, Ve 1:5). 
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Den verkstadsmekaniska sektorn som socialt fält 
Utifrån en liknande analys som tidigare gjorts av vårdsektorn som socialt fält (jfr s 
159) menar vi att man sammanfattningsvis om den verkstadsmekaniska sektorn 
som socialt fält kan säga: 

* att den verkstadsmekaniska sektorn i mångt och mycket utgörs av två från 
varandra skilda "världar" relaterade till den vertikala arbetsdelningen i mentalt 
och manuellt arbete: "tjänstemännens värld" skiljer sig i väsentlig grad från 
"de kollektivanställdas värld" 

* att skiljelinjen mellan dessa båda "världar" är tydlig och manifesteras såväl i 
materiella villkor och attribut som i mentala strukturer och tankesätt, men 

* att det egentligen inte existerar någon kamp om positioner mellan de båda 
världarna. Det rör sig snarare om två skilda sociala "delfält" inom fältet, med 
förhållandevis få kontaktytor 

* att det däremot råder ett objektivt/strukturellt konfliktförhållande mellan 
kapitalägare/företagsledare och de kollektivanställda (mellan arbete och 
kapital) 

* att detta konfliktförhållande ofta döljs och legitimeras av den dominerande 
produktionsideologin, baserad på en "kapitalistisk funktionalism" som sätter 
"företaget i centrum" och där det centrala blir att producera och sälja varor 

* att denna produktionsideologi, i kombination med vissa yttre omständigheter 
(hot om arbetslöshet etc), leder till en utbredd samförståndssyn som fungerar 
som ett "sammanhållande kitt" mellan motstridiga intressen, vilket i sin tur 
leder till att de verkliga förhållandena är "misskända" av många inom fältet 

* att denna produktionsideologi har sin materiella grund i strukturella för
hållanden som präglar den ekonomiskt/produktiva sfären i kapitalistiska och 
biandekonomiska samhällen, exempelvis systemet för allokering av arbets
kraft och fördelningen av ekonomiska resurser 

* att förändringar inom den mekaniska verkstadsindustrin i första hand rör 
verksamhetens framträdelseformer, medan de underliggande strukturer som 
styr utvecklingen inom fältet i mångt och mycket är bestående, exempelvis 
de grundläggande maktförhållandena och vinstmaximeringsprincipen som 
drivkraft 

* att fackföreningsrörelsen i mångt och mycket har institutionaliserats och 
hamnat i en mellanposition, vilket i sin tur lett till att den mist mycket av 
sin funktion som kraftfull kamporganisation i förändringsarbetet 

* att den potential till förändring som trots allt existerar företrädesvis finns 
lokaliserad till basnivå, där en mindre grupp individer företräder ett kon
fliktperspektiv, vilket innebär att de ser utvecklingen inom den verkstads
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mekaniska sektorn som en kamp mellan olika ekonomiska och politiska 
intressen, men 

* att det även finns individer på chefsnivå som, utifrån en "konfliktteoretisk" 
förståelse av samhälliga relationer, organiserar ett aktivt motstånd mot 
förändringar som genereras på basnivå 

Avnämarnas föreställningar om utbildning och arbete 

Under denna rubrik behandlas frågor av mer generell karaktär som berör olika 
aspekter av begreppen arbete, arbetsdelning, arbetsmarknad och kvalifikation inom 
såväl vård- som verkstadsmekanisk sektor. Syftet är att kartlägga olika avnämares 
föreställningar kring dessa begrepp. Underlaget för de konkreta föreställnings
analyser som görs här är avnämarintervjuerna. (För själva kategoribeskrivningarna 
har dock samtliga intervjuer inom projektet använts, totalt ca 200 st). 

Föreställningar om arbete och arbetets värde 

Utgångspunkten vid analysen av föreställningar om arbete och arbetets värde är 
mer generella frågor som rör olika aspekter av begreppet arbete - hur detta begrepp 
uppfattas, vad man menar med ett "bra" arbete och vad som driver människor att 
arbeta. På ett ytligt plan finns i intervjusvaren stora likheter i uppfattningen av 
arbete som lönearbete och att ett bra arbete ska vara trivsamt, meningsfullt, 
stimulerande och kunna erbjuda en god arbetsmiljö med trivsamma arbetskamrater 
och en anständig lön. Vid en mer ingående analys framträder dock vissa kvalitativa 
skillnader. Det gäller främst hur man ser på drivkrafterna bakom arbetet; vad som 
får människor att arbeta och vilka mål de försöker uppnå genom sitt arbete. 

Man kan skilja mellan de som betonar inre drivkrafter och de som menar att 
drivkrafterna kommer utifrån. Företrädare för det förstnämnda synsättet menar att 
det i den mänskliga naturen finns ett behov av att vara aktiv och därmed också av 
att arbeta. Människan vill arbeta och skulle således arbeta även om hon inte 
behövde för "pengarnas" skull. De som istället betonar yttre drivkrafter menar att 
människan egentligen inte vill arbeta (lönearbeta). För dessa är arbete något som 
man i första hand gör för att försörja sig. Man kan också skilja mellan de som i 
första hand ser arbete som ett medel för att uppnå individuella mål och de som 
betonar vikten av att arbeta tillsammans för att nå kollektiva mål. Både egen-
intressen och kollektiva intressen kan relateras till såväl inre som yttre drivkrafter. 

Med utgångspunkt i ovanstående skiljelinjer har vi funnit fyra kvalitativt olika 
föreställningar om arbete och arbetets värde: 

Den första föreställningskategorin, "Arbete för ekonomisk vinning", känne
tecknas av en instrumenteil syn på arbete. Utgångspunkten i denna föreställ
ning är att arbete i sig inte har så stort värde. Arbete är snarare att betrakta som 
ett medel (instrument) att nå andra mål som ligger utanför själva arbetet. Den 

176 



arbetsfria tiden värderas högt, medan arbete mer har karaktären av något 
"nödvändigt ont". Drivkraften är materiell och ligger utanför individen - arbeta, 
det gör man för att "tjäna pengar". Arbete ses således i första hand som ett 
medel för att ordna den nödvändiga försörjningen, men också som ett sätt att 
skapa ett visst överskott som kan användas efter eget gottfinnande - bättre 
bostad, ny bil, kläder, "prylar", resor mm. Vad som värdesätts när det gäller ett 
"bra" arbete är framför allt en hög lön, men också bra arbetsförhållanden och en 
trygg anställning. 

Inom vårdsektorn är denna föreställning inte särskilt vanlig, och när den före
kommer är det främst på basnivå. Det handlar då mer om arbete som ett sätt att 
skaffa nödvändiga livsförnödenheter - ett sätt att försörja sig helt enkelt. Det man 
framhåller som viktigt är anställningstrygghet, arbetstider, arbetsmiljö och en 
"anständig" lön. På basnivå (inom vårdsektorn) handlar det således inte om att 
tjäna mycket pengar för att kunna ägna sig åt materiell "lyxkonsumtion". Ingen av 
de som verkligen tjänar mycket pengar inom vårdsektorn (läkarna) ger explicit ut
tryck för att drivkraften bakom deras arbete skulle vara materiell. De säger sig alla 
ha "högre mål" för sitt arbete. 

Inom den verkstadsmekaniska sektorn är bilden något annorlunda. Där är före
ställningen om arbete som "födkrok" den dominerande, främst på bas- och mellan
nivå. Den instrumentella synen på arbete förefaller dock i många fall vara en 
efterrationalisering och en anpassning till en objektiv verklighet över vilken de 
(bärarna av denna föreställning) som enskilda individer inte råder. Flera av inter
vjupersonerna säger t ex att det inte spelar så stor roll vad man gör, huvudsaken att 
man trivs och har en hyfsad lön. Att trivas definieras ofta tämligen modest som 
motsatsen till vantrivsel: "Att t rivas med ett jobb innebär att man inte när man 
vaknar på morgonen känner ångest och gruvar sig för att gå till arbetet". Denna 
"negativa" definition av begreppet trivsel bör rimligen ha sin grund i att denna 
"morgonångest" är eller har varit en realitet för många inom den mekaniska verk
stadsindustrin, vilket indikerar att de av yttre omständigheter tvingas se arbetet 
huvudsakligen som ett sätt att försörja sig. De tvingas "att göra en dygd av nöd
vändigheten", för att tala med Bourdieu. (Detta behöver dock inte innebära att de 
saknar visioner om hur det skulle kunna vara). 

Det viktigaste med ett bra arbete är ju att man ska trivas på sin arbetsplats. 
Men det är väl få människor förunnat, efter vad jag ser och hör av mina arbets
kamrater. Dom jobbar ett par år och sen tycker dom att det blir för besvärligt. 
Det är få som trivs riktigt bra på sin arbetsplats, men man jobbar därför att 
man måste jobba. Man kan inte vara utan arbete - man måste ju ha pengar för 
att leva. (Verkstadsarbetare, Ve 4:5) 

En annan skiljelinje gentemot vårdsektorn är att det inte på samma sätt betraktas 
som fult att tjäna pengar inom den verkstadsmekaniska selaorn. Detta gäller främst 
högre nivåer, där flera av intervjupersonerna tillstår att lönen är en viktig drivkraft 
för arbete. 

Den andra föreställningskategorin, "Arbete som moralisk plikt", utgår från en 
normativ syn på arbete. Kännetecknande för den normativa synen är att män
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niskor egentligen arbetar därför att de känner ett "socialt tryck" att arbeta. 
Samhället ses som organiserat i olika grupper där det uppstår vissa normer som 
gruppmedlemmarna har att rätta sig efter. Drivkraften bakom människors arbete 
är således av social natur och ligger utanför individen. Arbeta gör man av 
lojalitet gentemot andra, och de som inte arbetar betraktas ofta som lite 
"suspekta". Genom att arbeta gör man sin (samhälleliga) plikt och man upp
lever därmed en moralisk tillfredsställelse. En konsekvens av den normativa 
synen på arbete är att arbetet i sig inte värderas särskilt högt. Det spelar inte så 
stor roll vad man gör, huvudsaken är att man gör något - att man "gör rätt för 
sig". Alla måste dra sitt strå till stacken. 

Denna föreställning om arbete förekommer nästan inte alls inom vårdsektorn 
(idag). I den mån det finns uttryck för normativa synsätt handlar det som regel om 
att ta ett gemensamt ansvar för att nå en så god vård som möjligt. Det normativa 
handlar då mer om hur respondenterna anser att man bör utföra sitt arbete, och inte 
så mycket om hur de ser på arbete mer generellt I takt med att de nya idéerna om s 
k "gruppvård" kommer att realiseras, och när beslut om exempelvis åtgärder vid 
vakanser decentraliseras till avdelningsnivå, kan man dock på goda grunder antaga 
att föreställningar om arbete som "moralisk plikt" kan bli vanligare inom vård
sektorn. 

Inte heller inom den mekaniska verkstadsindustrin är denna föreställning särskilt 
vanlig, i varje fall inte i vårt intervjumaterial. De som talar om arbete som 
moralisk plikt refererar vanligen till hur de betraktar andras relation till arbete - att 
andra i större utsträckning borde känna en moralisk plikt att arbeta - vilket under
förstått skulle innebära att de själva drivs av en sådan plikt. Huruvida detta är 
korrekt eller inte går dock inte alltid att utläsa av intervjusvaren. Det förefaller 
ibland som om detta med en moralisk plikt att arbeta av somliga (främst på 
mellan- och chefsnivå) används som en strategi för att få andra (på basnivå) att 
arbeta mer. Ur den aspekten skulle de som är bärare av denna föreställning kunna 
sägas vara "offer" för en medveten "propaganda". Själva upplever de sig emellertid 
inte så. De utgår i stället från ett enkelt rättviseresonemang: om de själva måste 
slita ont så ska andra också göra det. Och omvänt: om andra arbetar så måste jag 
också göra det. De känner ett moraliskt ansvar att göra rätt för sin lön. 

Den tredje föreställningskategorin, "Arbete som medel för siälvförveikligande", 
kännetecknas av en individualistisk syn på arbete. Till skillnad från de båda 
tidigare föreställningskategorierna betonar bärarna av denna föreställning främst 
inre drivkrafter. Att arbeta är inte något som man gör för att man måste, eller 
för att tillfredsställa materiella behov. Drivkraften bakom människors arbete 
betraktas i stället som ett naturligt aktivitetsbehov som finns inom individen i 
form av en nyfikenhet och en ständig strävan mot utveckling. I och genom sitt 
arbete ges individen möjlighet till stimulans och personlig utveckling. Viktigt 
är att man själv ska kunna påverka sin arbetssituation - att ha ansvar, att kunna 
ta egna initiativ och att kunna fatta självständiga beslut. Ett bra arbete ska 
också rymma möjligheter till vidareutveckling och avancemang. En god lön är 
heller inte att förakta, även om den personliga stimulansen i arbetet anses vara 
viktigare. 
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Inom vårdsektorn förekommer denna föreställning på chefsnivå och bland de så 
kallade "specialisterna" på mellannivå (kuratorer, arbetsterapeuter etc). Ingen av de 
som arbetar på basnivå (biträden, undersköterskor) har i vårt intervjumaterial givit 
uttiyck för denna föreställning. 

Även inom den verkstadsmekaniska sektorn förekommer den individualistiska 
synen på arbete, främst på chefsnivå. Den är dock inte lika vanlig som inom vård
sektorn, och det är ibland helt andra saker som betraktas som utvecklande. Inom 
verkstadsindustrin finns exempelvis en större förståelse för att ekonomiska motiv 
också kan finnas med i bilden, något som är i det närmaste tabubelagt att tala om 
inom vårdsektorn. 

Det jag tycker är viktigt med ett arbete är att man ska känna att man ägnar sig 
åt något som man själv har ett utbyte av - där man känner att man har ett 
intresseområde och där man tillförs någonting - så att man utvecklas. Utbyte 
kan man ha på många sätt: man kan ha ett ekonomiskt utbyte, eller man kan 
känna personlig stimulans av att förkovras rent kunskapsmässigt, förkovras 
och utvecklas som person. Drivkraften är naturligtvis en kombination av det 
härt men pengarna har blivit mindre betydelsefulla i samhället idag. Det som 
fortsättningsvis är viktigt är att hamna inom ett område där man själv känner 
att man tillförs någonting. Man ska känna att det här är rätt för mig, då gör 
man också den bästa arbetsinsatsen. (Ekonomichef/Personalchef, Ve 3:2) 

Den fjärde och sista23 föreställningskategorin, "Arbete som idealistisk verk
samhet". kännetecknas av en altruistisk syn på arbete. Med denna föreställning 
om arbete menar man att gemensamma intressen har företräde framför 
individuella intressen. Man ser sig själv och andra som delar i en större helhet, 
som viktiga kuggar i ett maskineri. I arbetet mot gemensamma mål är allas 
insatser lika viktiga - var och en fyller en viktig funktion för att målen ska 
nås. Drivkraften bakom människors arbete är en inre övertygelse om att man 
arbetar för något som är viktigt och meningsfullt sett i ett större sammanhang. 
En konsekvens av denna föreställning är att yttre arbetsvillkor, lön etc, får en 
underordnad betydelse. Arbetet blir i viss utsträckning idealistiskt till sin 
karaktär. 

Inom vårdsektorn betonar bärarna av denna föreställning ofta att det är viktigt att få 
arbeta med människor. Genom att "vårda och hjälpa" andra känner de att de gör en 
värdefull samhällsinsats. Det är denna övergripande målsättning som gör arbetet 
meningsfullt. Ofta framhålls också vikten av att arbeta tillsammans, i ett team 
eller ett vårdlag, för att gemensamt lösa problem av olika slag. I detta arbete måste 
individuella behov och intressen underordna sig det gemensamma målet -
patientens bästa. Möjligen skulle man kunna säga att bärarna av denna föreställ

En teoretiskt tänkbar femte kategori, "Arbete som kollektiv kamp", har i nte åter
funnits empiriskt i vårt material. I denna kategori skulle arbete, i enlighet med den 
tidigare refererade strukturmodellen, betraktas som e n viktig del i en kollektiv kamp för 
ett socialistiskt samhälle, där g emenskap, solidaritet och kollektiv arbetsglädje skulle 
ses som de viktigaste drivkrafterna vid sidan av de övergripande samhälleliga målen. 
Möjligen hade denna kategori kunnat återfinnas i ett större empiriskt material. 
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ning ser vårdyrket som ett kall, även om de inte själva använder detta begrepp. Den 
altruistiska synen på arbete är förhållandevis utbredd inom vårdsektorn. 

Inom den verkstadsmekaniska sektorn är den altruistiska synen på arbete inte 
lika vanlig. Dessutom måste man här vara mer uppmärksam på skillnader mellan 
"varat" och "börat". Det finns många, främst på mellan- och chefsnivå, som ser 
den altruistiska föreställningen om arbete som ett ideal att sträva mot, dvs de vill 
att andra ska arbeta mer för "idealistiska" mål (för företaget) än för sina egen-
intressen (lönen). Däremot är det inte säkert att det alltid är deras egen föreställning 
om varför de själva arbetar. De få som kan sägas företräda en genuin altruistisk syn 
lyfter ofta fram den arbetsglädje som ligger i att tillsammans med andra åstad
komma något, att exempelvis bygga upp och utveckla en verksamhet. Det är dock 
ingen inom den verkstadsmekaniska sektorn som explicit ger uttryck för tanken att 
det egna arbetet skulle vara viktigt ur ett samhälleligt perspektiv, att man i likhet 
med flera av respondenterna inom vårdsektorn skulle tycka sig göra en viktig 
samhällsinsats. 

Här nedan följer sammanställningar av hur de båda respondentgrupperna fördelar 
sig på de olika föreställningskategorierna. I de fall där kategoriseringen varit tvek
sam har respondenterna hänförts till den kategori där tyngdpunkten i intervjuut
sagorna ligger. 

Tabell 2. Föreställningar om arbete inom vårdsektorn. Antal intervjupersoner för
delade på olika föreställningskategorier utifrån position i den vertikala 
arbetsdelningen. 

Föreställning Chefsnivå Mellannivå Basnivå Totalt 
Ekonomisk vinning 0 2 3 5 
Moralisk plikt 0 0 1 1 
Självförverkligande 3 4 0 7 
Idealistisk verksamhet 1 2 3 6 
Ej kategoriseringsbar 0 1 0 1 
Totalt 4 9 7 20 

Av tabellen kan vi utläsa att föreställningen om arbete som "idealistisk verk
samhet" finns företrädd på samtliga nivåer inom vårdsektorn. Arbete som medel för 
"självförverkligande" är vanligast på chefs- och mellannivå, medan arbete för 
"ekonomisk vinning" enbart förekommer på mellan- och basnivå. Skulle vi 
uttrycka detta i mycket allmänna ordalag kan vi säga att den allmänna inställ
ningen att "vårda och hjälpa" finns utbredd inom hela vårdsektorn. På högre nivåer 
betonar man dock att arbetet också måste rymma möjligheter till personlig 
utveckling och stimulans, medan man på lägre nivåer mer betonar sådana handfasta 
saker som löner, arbetstider, arbetsmiljö etc. 
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Tabell 3. Föreställningar om arbete inom verkstadsmekanisk sektor. Antal inter
vjupersoner fördelade på olika föreställningskategorier utifrån position i 
den vertikala arbetsdelningen. 

Föreställning Chefsnivå Mellannivå Basnivå Totalt 
Ekonomisk vinning 1 3 6 10 
Moralisk plikt 0 2 0 2 
Självförverkligande 4 1 1 6 
Idealistisk verksamhet 1 1 0 2 
Totalt 6 7 7 20 

Av ovanstående tabell framgår att arbete för "ekonomisk vinning" är den domi
nerande kategorin inom den verkstadsmekaniska sektorn. På chefsnivå säger man 
sig dock inte drivas enbart av snöda ekonomiska intressen. Personlig utveckling 
och stimulans sägs vara viktigare, kanske just för att "det ekonomiska" redan är 
förhållandevis väl tillgodosett. Arbete som "moralisk plikt" förekommer i vårt 
material enbart på mellannivå (arbetsledare), och arbete som "idealistisk verk
samhet" (vilket här står för oegennyttigt arbete för företagets bästa) företräds av en 
person i chefsbefattning och en på mellannivå. Uttryckt i allmänna ordalag kan 
sägas att "pengarna" är viktiga inom industrin. Pengar betyder dock inte allt, 
särskilt inte på högre nivåer där utmaningar och utvecklingsmöjligheter ses som 
viktigare drivkrafter. Moraliska och idealistiska drivkrafter har man däremot inte 
särskilt mycket till övers för, åtminstone inte för egen del. Däremot tycker 
somliga på mellan- och chefsnivå att andra borde drivas av sådana "högre" ideal. 

Föreställningar om arbetsdelning och lönedifferentiering 

Utgångspunkten vid analysen av avnämarnas föreställningar om arbetsdelning och 
lönedifferentiering är dels en mer generell fråga om hur intervjupersonerna 
uppfattar skillnader mellan olika yrkeskategorier i vårt samhälle, dels en mer 
specifik fråga om varför olika yrken har olika mycket betalt, med en följdfråga om 
de tycker att man bör förändra det nuvarande lönesystemet på något sätt. 
Beträffande den generella frågan om arbetsdelning kan sägas att de flesta menar att 
det finns skillnader mellan olika yrkesgrupper i olika avseenden. Inom verkstads
industrin dras denna skiljelinje vanligen mellan arbetare (kollektivanställda) och 
tjänstemän; och de olikheter som framhålls är skillnader i arbetsuppgifter, makt, 
social status och lön. Det är dock ytterst få som ifrågasätter själva arbetsdelningen, 
dvs att olika människor måste syssla med olika saker. Däremot menar många att 
olika arbetsuppgifter bör värderas mer lika. Vid en närmare utfrågning visar det sig 
emellertid ofta gälla en "allmän" värdering som inte med nödvändighet måste ta sig 
uttryck i en utjämning av löner. Närmare hälften av intervjupersonerna inom 
verkstadsindustrin anser att man kommit ganska långt vad gäller en sådan utjäm
ning. (Se föreställningsanalys av löneskillnadsfrågan nedan). 

En inte helt ovanlig föreställning, främst på chefsnivå, är att det finns för- och 
nackdelar med alla yrken, och att det hela så att säga "jämnar ut sig i längden". 
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Visst finns det skillnader, men de ligger ju egentligen bara i de arbetsuppgifter 
som man utför. Jobbar jag på golvet vid en maskin så drar jag i en spak och 
borrar ett hål. Är jag tjänsteman så gör jag inte det - jag sitter och räknar och 
planerar och skriver. Men det är ändå ingen skillnad tycker jag. Det spelar 
ingen roll. Vilket jobb man än har så tröttnar man på det. Det finns för- och 
nackdelar med alla jobb. Det är klart att det kan vara monotont att sitta vid en 
maskin hela dagarna, men det finns ju trots allt fördelar med ett sådant jobb 
också. Det är exempelvis ganska bra betalt. Jag ser egentligen ingen större 
skillnad mellan olika jobb. (Planerare/ Inköpare, Ve 2:1) 

Att det trots allt finns stora skillnader mellan arbetarna och "dem som får gå 
helgdagsklädd" framgår emellertid av många utsagor, främst på basnivå. Ofta ses 
dessa skillnader som kopplade till utbildningsnivå; som en skillnad mellan lågut-
bildade och högutbildade - "dem som fått gå skolen". På chefsnivå ser man det 
dock mer som kopplat till genetiska faktorer - anlag eller begåvning - där vissa 
människor antas vara mer praktiskt lagda medan andra är "teoretiskt begåvade". 

Ibland tycker jag att det är ganska barockt när man pratar om att folk ska vara 
lika. Folk är inte lika - dom kan inte vara lika - men vi behöver alla sorters 
människor i samhället. En del är lämpade för yrkesarbete och en del för 
teoretiska jobb, men alla behövs. Den dag vi alla är lika kan vi slå igen. 
(Verkställande direktör, Ve 3:1) 

Liknande tankegångar finns också på chefsnivå inom vårdsektorn, där man menar 
att utjämningen och demokratiseringen ibland gått lite väl långt. Skillnaden 
mellan olika yrkeskategorier får inte suddas ut så att befattningshavarna mister sin 
yrkesidentitet. 

Det måste finnas en viss uppdelning mellan vad olika människor gör på en 
avdelning. Man måste ha n ågon slags yrkesidentitet. Det fanns tidigare en 
tendens att alla skulle göra allting, oavsett vad dom var. Biträden och vårdare 
skulle skriva slutanteckningar och journalanteckningar, trots att dom avskydde 
att göra det, medan läkare och kuratorer sopade och kokade kaffe. Jag tror inte 
att det var någon som tyckte att det var så där hemskt b ra. Det var lite slöseri 
med resurser - det var ju ändå inte det vi var bäst på, någon av oss. Men en 
viss utjämning och demokratisering tycker jag är bra. (Läkare, Vd 1:1) 

Den dominerande skiljelinjen mellan olika yrkeskategorier, såsom den uppfattas 
inom vårdsektorn, går inte alltid mellan arbetare och tjänstemän. Ofta ses skill
naderna som en könsfråga, som en skillnad mellan typiskt manliga och typiskt 
kvinnliga yrken. Kvinnor hamnar vanligen i serviceyrken, vilka av tradition 
värderas lågt, medan män ofta söker sig till industrin eller till högre befattningar. 
En vanlig uppfattning är att det måste finnas en viss uppdelning av arbetsupp
gifter, kopplade till olika ansvarsområden, men att alla gör en viktig arbetsinsats 
och att alla behövs. Ingen inom vårdsektorn ifrågasätter egentligen den nuvarande 
arbetsdelningen. Däremot eftersträvar många en utjämning av arbetsvillkoren. 
Men, som någon påpekar, "skillnader mellan olika yrkeskategorier kommer nog 
alltid att bestå, även om det sker stora förändringar. Det är idag inte så lätt att till 
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det yttre se skillnad på ett arbetarpar och ett ingenjörspar, men nog finns det 
skillnader". 

För att närmare belysa och fördjupa hur olika människor tänker kring arbets
delning - dess orsaker och konsekvenser - görs här en analys av olika föreställ
ningar om löneskillnader i samhället.24 Utgångspunkten i denna analys utgörs av 
frågan om varför olika yrken har olika mycket betalt, med en följdfråga om man 
bör försöka förändra det nuvarande lönesystemet på något sätt Intervjusvaren har 
kontinuerligt följts upp med situationsbundna följdfrågor för att förtydliga inter
vjupersonernas ståndpunkter. 

Frågan om löneskillnader rymmer flera delaspekter, vilka på en analytisk nivå är 
möjliga att särskilja. Den första gäller orsaker till löneskillnader. Här kan man 
skilja mellan de som förlägger förklaringarna på individnivå, de som ser orsakerna 
som betingade av faktorer på verksamhetsnivå eller de som huvudsakligen söker 
samhälleliga förklaringar. Med det förstnämnda synsättet menar man att löne
skillnader i första hand har sin grund i individuella olikheter. Det är individernas 
förmåga och arbetsinsatser som bestämmer lönens storlek. De som förlägger för
klaringen till verksamhetsnivå ser orsakerna till löneskillnader som betingade av 
produktionens utveckling och organisation. Arbetsdelningen på verksamhetsnivå 
ger upphov till olika arbetsuppgifter/positioner, vilka med rätt eller orätt betalas 
olika. Slutligen kan löneskillnader ses som strukturellt betingade. Samhällets 
struktur, betingad av det politiska och ekonomiska systemets historiska utveck
ling, ger upphov till ett ojämnlikt positionssystem (samhällelig arbetsdelning), 
vilket manifesteras och legitimeras genom ett differentierat lönesystem. 

Kopplat till föreställningar om orsaker är de funktioner som olika individer till
skriver ett (differentierat) lönesystem. De kan i olika grad framhålla lönesystemets 
premierande, motiverande, kompensatoriska eller legitimerande funktioner. Skill
nader i lön kan således ses som ett sätt att premiera/belöna olika individegen
skaper, kvalifikationer eller arbetsinsatser. Exempelvis kan man mena att individer 
med speciella kunskaper och erfarenheter, som kan utföra "kvalificerade" arbeten, 
måste betalas högre. De som framhåller motivationsaspekterna anser i stället att 
lönesystemets viktigaste funktion är att motivera till större prestationer, antingen i 
betydelsen att uträtta mer inom samma arbete (t ex genom ackordslön) eller i 
betydelsen större insatser för att nå högre positioner, och därigenom högre lön. 

24Föreställningsanalyser av lönedifferentieringsfrågan har tidigare utförts av bl a 
Franke-Wikberg & Zetterström (1984), Åsemar (1985) och Zetterström (1988). Deras 
arbeten har utgjort en viktig utgångspunkt vid vår analys av denna fråga. De flesta av de 
tidigare identifierade föreställningskategorierna har även kunnat återfinnas i vårt 
empiriska material. Likheterna li gger främst i kategoriernas struktur; i tankefigurernas 
grundläggande uppbyggnad. Skillnader finns dock i föreställningarnas framträdelse-
former på utsagenivå. Det gäller såväl utvecklingsgrad som "mognad" av de olika 
föreställningarna. Dessa skillnader är förmodligen betingad av olikheter mellan 
respondentgrupperna. Inom LONG-projektet (Franke-Wikberg & Zetterström, 1984; 
Zetterström, 1988) vände man sig exempelvis uteslutande till högskolestuderande, 
medan föreliggande analys baseras på ett material som är betydligt mer heterogent 
avseende social bakgrund, utbildning, ålder och erfarenhet av arbetslivet. Vi har därför 
valt att låta vårt empiriska material "tala till oss" i stället för att direkt använda de 
tidigare gjorda kategoribeskrivningarna. Detta utesluter dock inte enligt vår mening 
möjligheterna att göra jämförelser mellan materialen på strukturnivå. 
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Om man i stället framhåller lönesystemets kompensatoriska funktion, menar man 
att ett differentierat lönesystem kan kompensera för subjektivt upplevda orättvisor 
i arbetsförhållanden mellan olika yrken. Slutligen förekommer det, om än mycket 
sparsamt, individer som anser att ett differentierat lönesystem i första hand fyller 
funktionen att legitimera och befästa ett hierarkiskt positionssystem, vilket i sin 
tur ses både som en konsekvens av, och en förutsättning för, rådande produk
tionsförhållanden. 

Beroende på vilka orsaker som lyfts fram och vilka funktioner som löne
systemet tillskrivs, uppstår också skillnader i hur olika respondenter ser på 
möjligheterna till, och det önskvärda i, att vidtaga några förändringar av det 
nuvarande systemet. Löneskillnader kan ses som något som av olika anledningar är 
både nödvändigt och önskvärt. Konsekvenserna av ett sådant synsätt är att man vill 
bevara det nuvarande lönesystemet med bibehållna eller större löneskillnader. Andra 
menar att det nuvarande lönesystemet innebär vissa orättvisor och att det därför bör 
modifieras och göras mer rättvist. Slutligen finns det de som menar att det 
nuvarande lönesystemet i grunden är orättvist och att det är både möjligt och 
önskvärt att avskaffa eller radikalt förändra. De nuvarande löneskillnaderna ses som 
stora och man menar att klyftorna ständigt ökar. Det man vill införa är någon form 
av likalönsprincip eller ett lönesystem baserat på behovsprövade löner. 

Med utgångspunkt i ovanstående skiljelinjer har vi funnit fem kvalitativt olika 
föreställningar om löner och löneskillnader: 

Den första föreställningskategorin, "Lön efter duglighet och kompetens", 
kännetecknas av ett individcentrerat tänkande. Bärare av denna föreställning 
förutsätter (indirekt) att människor är olika i några fundamentala och mer 
genetiskt betingade avseenden, exempelvis vad gäller anlag och begåvning. 
Människor har helt enkelt olika förutsättningar här i livet, vilket antas leda till 
skillnader i duglighet och kompetens. Eftersom tillgången på "dugliga och 
kompetenta" individer är begränsad uppstår en konkurrenssituation, vilken i sin 
tur antas utgöra den egentliga grunden för löneskillnader i samhället. Yrken 
som är förknippade med särskilt höga prestationskrav, exempelvis företags
ledare, läkare, forskare etc, bör enligt detta synsätt vara välavlönade, medan 
arbeten som de flesta kan klara av kan vara sämre betalda. Därigenom antas 
också de viktigaste positionerna i samhället besättas av de mest lämpliga och 
kompetenta individerna, vilket i sin tur ses som grunden för en gynnsam 
samhällsutveckling. Bärare av denna föreställning förespråkar därför ett starkt 
differentierat lönesystem där de verkligt kompetenta individerna belönas rikligt. 
Indirekt förespråkar man därigenom också ett hierarkiskt makt- och 
positionssystem. 

Inom den verkstadsmekaniska sektorn förekommer denna föreställning ganska 
sparsamt, och enbart på mellan- och chefsnivå. Det är också så att individerna inte 
alltid säger "rent ut" hur de egentligen tänker, eftersom det inte uppfattas som 
opportunt att ge uttryck för åsikten att människor borde ha lön i relation till sin 
begåvning. Det som i stället lyfts fram är de unika kunskaper och erfarenheter som 
vissa människor (experter/specialister) besitter och de extraordinära prestationer 
som de antas kunna utföra, oavsett på vilken nivå i företaget de arbetar. Under
förstått finns dock en beundran och en vördnad för "stora män" inom näringslivet: 
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Vad vore svenskt näringsliv utan Peter Wallenberg, P.G. Gyllenhammar, Curt 
Nicolin, Anders Wall, Jan Carlsson etc? Bärare av denna föreställning anser det 
fullt legitimt att dessa ska tjäna "stora pengar", men i konsekvensens namn bör 
alla "dugliga och kompetenta" personer ha höga löner. Ofta ser man dock det 
nuvarande lönesystemet, med centrala förhandlingar och lön efter organisations
tillhörighet, som alltför stelbent. Arbetsgivaren borde i större utsträckning kunna 
premiera de "duktiga" med högre löner. 

Jag tycker definitivt att olika yrkesgrupper ska ha olika mycket i lön, men det 
är kanske mer en politisk historia. Personligen skulle jag inte ha något emot 
om jag hade en expert anställd som hade mer betalt än jag. Han är ju ändå 
expert inom ett visst område och har skaffat sig specialkunskaper som gör att 
han kan klara ut väldigt många saker inom företaget. Men i det dagliga livet är 
det faktiskt ganska svårt, där har man mera organisationsbetalning. Men finns 
det experter, som har utbildning och erfarenhet, då ska de också ha lön därefter, 
även om de inte har ett chefsjobb. (Avdelningschef, Ve 1:2). 

Inom vårdsektorn refererar företrädarna för detta belöningstänkande ofta till läkar-
yrket, vilket anses ställa alldeles speciella krav på sina utövare: Det är inte vem 
som helst som kan bli läkare, och läkarna utför ett "fantastiskt" arbete. Det är klart 
att de måste ha en hög lön för detta arbete. Det är dock ingen av läkarna själva som 
ger uttryck för denna föreställning. Den återfinns i vårt material på mellannivå, 
främst bland kategorin sjuksköterskor, där vi hos somliga tycker oss finna en 
tendens till "beundran och vördnad" inför läkaryrket. Någon utjämning av löne
skillnader är det då inte fråga om. 

Nej det tycker jag inte. Alla ska inte ha lika lön. Den där jämlikheten som det 
pratas så mycket om är rena rama blajet. De som är välutbildade måste ha mera 
så att de kommer på rätt plats (i samhället, vår anm) så att säga. (Sjuk
sköterska, Vd 2:3) 

Den andra föreställningskategorin, "Lön som motivation till prestationer" eller 
lön som "morot" om man så vill, utgår från en mekanistisk människosyn och 
en instrumenteil syn på arbete. Grundläggande i denna föreställningskategori är 
synen på pengar (löner) som drivkraft för att få människor att utföra 
prestationer och arbetsinsatser av olika slag. De som ger uttryck för denna 
föreställning menar helt enkelt att det krävs en "morot", i form av möjligheter 
till högre lön, för att få människor att arbeta mer eller att ta på sig arbets-
uppgifter som betraktas som betungande. Denna morot anses också vara nöd
vändig för att få folk att vidareutbilda sig och söka sig till "högre" positioner. 
Ett differentierat lönesystem betraktas därför som en nödvändighet, dels för att 
stimulera och motivera individerna, men också, vilket kanske inte är minst 
viktigt, som ett sätt att effektivisera en verksamhet. Genom yttre belöningar (i 
form av löner) kan människor förmås att arbeta hårdare. Lönedifferentieringen 
får härigenom en öppet manipulativ karaktär. 

Denna föreställning om lönedifferentiering är vanligare inom den verkstads
mekaniska sektorn, och då främst på mellan- och chefsnivå. Föreställningen är då 
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som regel uttryck för ett "företagarperspektiv", där verksamhetens produktivitet är 
det mest centrala. Löneskillnader ses som ett effektivt sätt att få folk att arbeta 
mer, och man förordar därför olika former av prestationslönesystem; ackord eller 
liknande. Även på tjänstemannasidan menar man att detta med "lön som morot" 
kan fungera. Genom att skapa "karriärmöjligheter", (där möjligheter till löneök
ningar är ett viktigt inslag) kan man åstadkomma en "klättrarmentalitet" där de 
anställda, i konkurrens med andra, stimuleras till större insatser för företaget. I 
båda fallen handlar det om att med hjälp av lönemanipulation maximera den 
individuella produktiviteten. 

För att ett företag ska fungera så har vi olika nivåer av ansvar. Det betyder att 
olika grupper har olika ansvar, och med ett ökat ansvar så följer också en ökad 
arbetsinsats i timmar räknat. Det kan vi inte komma ifrån, och det är något 
som måste värderas. Vi måste ha löneskillnader så länge som vi har ett system 
där vi ska motivera folk att göra insatser, även om pengarna betyder mindre 
idag. Det är svårt att motivera människor att ta ett ökat ansvar och lägga ner 
mer tid på sitt arbete, om de inte känner att de själva har ett utbyte av det. 
Sedan tycker jag ju även att sådant som utbildning ska ligga med i värderingen. 
Jag menar att om en individ satsar en del av sin livsperiod på att förkovra sig, 
och siktar mot ett mål att ta ett ökat ansvar för att få samhället att fungera, så 
bör det naturligvis ligga med i värderingen. (Ekonomichef/Personalchef, Ve 
3:2) 

På mellannivå återfinns dessa föreställningar i en annan språklig dräkt. Där utgår 
man ofta från ett slags enkelt rättviseresonemang: Ju mer man arbetar desto bättre 
betalt bör man ha. Lönedifferentiering i form av exempelvis prestationslön ses 
som ett sätt för den enskilde individen att själv kunna påverka sin lön. Eftersom 
produktionsresultatet blir ett slags objektivt mått på den individuella prestationen 
krävs då inte heller någon yttre övervakning av arbetet. Möjligheterna till högre 
lön upplevs som en inre drivkraft att arbeta. Samma resonemang förs när det 
gäller utbildning och möjligheter till avancemang mellan positioner. Det är lönen 
som är den väsentligaste drivkraften. Utan löneskillnader skulle människor inte 
anstränga sig, skaffa sig (dyra) utbildningar eller ta på sig mer avancerade arbets
uppgifter. 

Inom vårdsektorn förekommer föreställningen om lön som "morot" nästan inte 
alls, och i vart fall inte i renodlad form. Endast i ett fall (Avdelningsföreståndare, 
Vd 1:3) har vi funnit ett resonemang där lönen ses som den väsentligaste driv
kraften bakom prestationer och där löneskillnader ses som en förutsättning för en 
"effektiv" vård. 

Den tredje föreställningskategorin har vi kallat "Lön som kompensation för 
insatser". Det grundläggande draget i denna föreställning är en koppling mellan 
individuella insatser och olika yrkens (positioners) kravnivå. Bärarna av denna 
föreställning menar att man genom ett differentierat lönesystem kan uppnå en 
balans mellan de insatser som olika yrken kräver, och den ekonomiska kom
pensation som dessa arbeten ger. Den nuvarande arbetsdelningen (exempelvis i 
mentalt och manuellt arbete) tas för given och ifrågasätts inte på något syste
matiskt sätt. Man konstaterar endast att arbetsdelningen medfört att olika 
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yrken/positioner är krävande och betungande i olika hög grad, och att de som 
innehar mer krävande arbetsupgifter bör ges en ekonomisk kompensation för 
detta. Principerna för vilken typ av insatser som bör ges denna kompensation 
kan variera, eftersom de baseras på olikheter i (arbets-) betingelser så som de 
subjektivt upplevs av de enskilda individerna. Vanligen menar man dock att det 
nuvarande lönesystemet på det hela taget är ganska rättvist, och att de yrken 
som idag är bättre betalda också är mer krävande i olika avseenden. Föreställ
ningen får härigenom en öppet legitimerande funktion. 

Inom verkstadsmekanisk sektor förekommer denna föreställning enbart på mellan-
och chefsnivå. På chefsnivå framhålls att högre befattningar som regel kräver en 
lång och dyrbar utbildning och att de medför ett ansvar som kan vara tungt att 
bära. Man betonar också att chefsjobb av olika slag vanligen innebär uppoffringar 
i privatlivet med många resor och mycket övertidsarbete: "Du kan aldrig riktigt 
koppla av, du har alltid med dig jobbet hem". Al lt detta upplevs som negativa 
faktorer vilka rimligtvis bör kompenseras med en högre lön. Det är också vanligt 
att man för fram begreppet "livslönM och att de faktiska löneskillnaderna inte är så 
stora om man beaktar effekterna av det progressiva skattesystemet. 

På mellannivå förs liknande tankegångar fram, men där förekommer också de 
som anser att vissa monotona, smutsiga, tunga eller farliga jobb bör kompenseras 
med en högre lön. Det är dock här inte fråga om någon generell omvärdering av 
manuellt arbete. Det som eftersträvas är snarare vissa justeringar och punktinsatser 
för speciellt utsatta yrkesgrupper. På det hela taget anser man att det nuvarande 
lönesystemet är ganska rättvist. 

Jag tror att det måste finnas löneskillnader på grund av att man har olika 
mycket ansvar. Jag tror inte att man kan ta på sig en massa ansvar om man 
inte får betalt för det. Men det där har ju också två sidor. Ansvar innebär ju att 
man får mera mening i jobbet, samtidigt som man vill ha mera betalt för det 
ansvaret. Jag har en teori som innebär att man bör ha högre lön för större 
ansvar, men det bör vara någonstans där det vänder. För jobb som är monotona 
och trista bör lönen också stiga. Det är ju sådana jobb som nästan ingen vill 
ha. Då kunde man tänka sig att en lönekompensation skulle göra att fler ville 
ha dom jobben. (Lägre tjänsteman, Ve 4:3) 

Inom vårdsektorn är den insatskompensatoriska föreställningen om löner och 
löneskillnader den klart dominerande och den förekommer på samtliga nivåer. 
Ansvar och utbildning framförs som de centrala motiven för löneskillnader. Detta 
är i och för sig inte särskilt förvånande eftersom vårdsektorn är förhållandevis strikt 
uppdelad i olika ansvarsområden kopplade till specifika utbildningar. De flesta 
inom vårdsektorn (12 av 20) anser att det är fullt legitimt att olika befattningar 
också innebär skillnader i lön.25 

25Det förekommer visserligen att man talar om "lika lön för lika arbete". Vid en 
närmare utfrågning visar det sig dock att man inte vill åstadkomma några större för
ändringar av det nuvarande lönesystemet. Det handlar kanske snarare om en legiti
mering av påståendets logiska konsekvens; "olika lön för olika arbete". 
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Grundtankegången i den fjärde föreställningskategorin, "Utjämning av orätt
visor". är att den nuvarande arbetsdelningen givit upphov till en orättvis för
delning av olika arbetsuppgifter, främst mellan s k praktiska och teoretiska 
yrken. Yrken som kräver en lång teoretisk utbildning upplevs vara förknippade 
med privilegier av olika slag; status, makt, ansvar, handlingsfrihet, 
omväxling, resor mm, medan "praktiska" yrken ses som monotona, fysiskt 
tunga, smutsiga etc. Att till denna orättvisa lägga ett orättvist lönesystem som 
gynnar de redan gynnade anses vara fel. Bärare av denna föreställning vänder sig 
därmed mot nuvarande grunder för värdering av olika arbetsuppgifter. De menar 
att arbetslivserfarenhet och praktiskt yrkeskunnande bör värderas minst lika 
mycket som utbildning och teoretiska kunskaper. Om man inte har ett så 
särskilt bra jobb, så bör man åtminstone garanteras en god lön för att i någon 
mån utjämna orättvisorna. Men det är egentligen en mer generell utjämning av 
den grundläggande orättvisan mellan mentala och manuella yrken som efter
strävas. Ett rättvist lönesystem kan inte åstadkommas enbart genom för
ändringar av arbetsvärdering och lönesättning. På sikt måste man sträva efter 
att göra olika yrken mer likvärdiga, exempelvis genom att i högre utsträckning 
integrera teoretiska och praktiska moment och genom en mer rättvis fördelning 
av ansvar. Först då menar man att det finns förutsättningar för en mer radikal 
löneutjämning. 

Denna föreställning är vanligast på basnivå inom den verkstadsmekaniska sektorn, 
där man, som tidigare nämnts, ofta ser en skiljelinje mellan arbetare och tjänste
män. 

Om man ser på tjänstemannasidan så har dom ju en hel del förmåner som vi 
inte har nere på verkstadsgolvet. Skillnaden i det avseendet är något som vi 
tycker är orättvist och vi kämpar för att det ska bli lika. Det är exempelvis 
väldigt svårt för oss att få månadslön. Däremot tjänstemännen, dom har 
månadslön och det fungerar jättebra. Men vi får ju alltid veta att vi måste ha en 
morot för att vi ska kunna jobba. Och det är ju en orättvisa, för vi kan jobba 
precis lika bra som tjänstemännen om vi fick månadslön vi också. Och sen är 
det klart att den som sitter på ett kontor och kallas tjänsteman, den har en 
annan status än en som jobbar. Men om inte vi funnes nere på verkstadsgolvet 
så hade dom inga arbetsuppgifter. Det är vi som jobbar ihop till deras lön. Och 
jag tycker att vi ska betraktas lika och behandlas lika, oavsett vilket jobb vi 
har, för vi behövs ju alla. Men nu är det ju så att en del jobb värderas mer än 
andra. Jag tycker att vi ska försöka få tillstånd en arbetsvärdering över en rak 
linje, där tjänstemännens arbetsuppgifter också skulle värderas, och efter det 
bedöma lönen. (Metallarbetare, Ve 2:4) 

Detta med att integrera olika arbetsuppgifter och fördela ansvar förs ibland fram 
som ett ideal även inom vårdsektorn, där företrädare för ovanstående föreställning 
om löner ofta ser försök med sk "gruppvård" som en förebild. De menar att om 
idéerna bakom gruppvården kunde genomföras mer konsekvent, så skulle man 
också kunna skapa en utjämning av arbetsvillkor och löner. Denna föreställning är 
vanligast på basnivå, men den finns även på mellan- och chefsnivå, om än i 
undantagsfall. 
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Slutligen har vi identifierat en femte föreställningskategori som vi kallar 
"Manifestering av ekonomiskt system".26 Utgångspunkten i denna föreställ
ning är ett historiskt och samhälleligt perspektiv på arbetslivets utveckling. 
Löneskillnader ses som en effekt av ett givet politiskt och ekonomiskt system. 
Samhällets struktur, det politiska och ekonomiska systemets historiska 
utveckling, ger upphov till (förutsätter) ett ojämlikt positionssystem, vilket 
manifesteras och legitimeras genom ett differentierat lönesystem. Vissa 
dominerande grupper i samhället har enligt detta synsätt tillskansat sig makt 
och rikedom, medan andra endast har inkomster som räcker till det nödtorftiga 
livsuppehället. Genom stora löneskillnader kan människor manipuleras och 
förtryckas och därigenom kan rådande maktstrukturer och produktions
förhållanden bevaras. Bärare av denna föreställning betraktar emellertid 
löneskillnader som något i grunden orättvist. De nuvarande löneskillnaderna ses 
som stora, och man menar att klyftorna ständigt ökar. För att komma åt detta 
problem måste man vidtaga radikala åtgärder. Föreställningen bygger på en 
tanketradition där olika företeelser i samhället återförs till det ekonomiska 
systemets grundläggande betingelser. Enligt detta synsätt kan lönefrågan endast 
lösas om det politiska och ekonomiska systemet förändras på ett grundläggande 
sätt och vägen dit går via politisk kamp. 

Denna föreställningskategori är sparsamt förekommande i det empiriska materialet. 
I avnämarstudien har endast en individ förts till denna kategori (Metallarbetare, Ve 
1:5). Han för emellertid inte något fullständigt och uttömmande resonemang i 
enlighet med ovanstående kategoribeskrivning. Av resonemanget framgår dock att 
det är fråga om ett slags systemtänkande. Löneskillnadsfrågan ses i ett samhälleligt 
sammanhang, där en medvetenhet om vissa generella och inte omedelbart 
iakttagbara samband kan förmärkas. 

Jag som jobbar med ett tungt och smutsigt skiftarbete, jag har då i regel en låg 
grundutbildning. Jag har dåliga förutsättningar att klara mig här i livet. Men 
dom som då har fördelarna - universitetsutbildade, läkare och andra höga 
tjänstemän - dom kan planera sin verksamhet på ett helt annat sätt. Dom har 
helt andra förutsättningar att få det bra här i livet, jämfört med oss som står 
helt bundna vid våra maskiner. Det är nästan en klasskillnad. Egentligen är det 
helt fel att vi ska ha olika mycket betalt. Om vi tittar på en som skaffar sig en 
universitetsutbildning idag, så är det så att jag står här och sliter och släpar för 
att subventionera hans utbildning. Och sen kommer dom och talar om för mig 
vilken dyr utbildning som dom har fått kosta på sig. Men innan jag har slitit 
ihop universitetsbyggnaderna och allt det där så har den där killen med uni-
versitetsutbildning gått i pension. Han hinner inte l ägga så mycket i skatt som 
vi jobbare får göra. Vi får i princip jobba ihop till den utbildning som dom får. 

26 Denna föreställningskategori är sparsamt förekommande i vårt em piriska material, 
men har ändå kunnat identifieras som självständig kategori med egna kvaliteter. Man 
kan dock på goda grunder antaga att denna kategori skulle ha framträtt tydligare vid ett 
större urval av försökspersoner. Detta stöds även av tidigare f öreställningsanalyser (jfr 
Franke-Wikberg & Zetterström, 1984; Zetterström, 1988). 
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Det finns ingen anledning att dom då ska komma och ha nästan dubbla löner 
jämfört med oss. Det är inte rättvist. (Metallarbetare, Ve 1:5) 

Här nedan följer sammanställningar av hur de båda respondentgruppema fördelar sig 
på de olika föreställningskategorierna. I likhet med tidigare kategoriseringar har 
tveksamma fall hänförts till den kategori där tyngdpunkten i intervjuutsagan 
ligger. 

Tabell 4. Föreställningar om löner och löneskillnader inom vårdsektorn. Antal 
intervjupersoner fördelade på olika föreställningskategorier utifrån 
position i den vertikala arbetsdelningen. 

Föreställning Chefsnivå Mellannivå Basnivå Totalt 
Duglighet och kompetens 0 2 0 2 
Motivation till prestationer 0 1 0 1 
Kompensation för insatser 4 4 4 12 
Utjämning av orättvisor 0 2 3 5 
Manifestering av ekon. syst. 0 0 0 0 
Totalt 4 9 7 20 

Av tabellen kan vi utläsa att den insatskompensatoriska föreställningen om löner 
och löneskillnader är den klart dominerande inom vårdsektorn, och den förekommer 
på alla nivåer. På mellannivå finns den största spridningen i olika föreställningar, 
alltifrån föreställningar med utpräglad individrelevans (lön efter duglighet och 
kompetens) till mer verksamhets- och systemkritiska föreställningar (utjämning av 
orättvisor). Basnivån är tudelad, dels i en grupp som anser att det nuvarande löne
systemet på det hela taget är legitimt och rättvist med hänsyn tagen till utbild
ningsnivåer och ansvarsområden, och dels i en grupp som eftersträvar en mer 
generell omvärdering av olika arbetsuppgifter och en utjämning av löner (och 
arbetsvillkor) mellan olika yrken (och mellan de båda könen). Tilläggas bör att det 
finns flera inom vårdsektorn som inte tycker att själva frågan om löner och löne
skillnader är särskilt viktig. Det viktiga är att "vårda och hjälpa" andra människor 
och då har lönen inte så stor betydelse.27 

Inom den verkstadsmekaniska sektorn är bilden något annorlunda. Dels finns här 
fler företrädare för utpräglat individrelaterade föreställningar, och dels är polari
seringen mellan olika nivåer starkare. 

27Jfr "Föreställningar o m arbete" och den altruistiska föreställningen om "arbete som 
idealistisk verksamhet", vilken innebär att man ser vårdyrket som ett "kall". Det bör 
dock noteras att denna inställning troligen har förändrats som ett resultat av den debatt 
som förts under senare år om löner och arbetsvillkor inom vårdsektorn. 
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Tabell 5. Föreställningar om löner och löneskillnader inom den verkstads
mekaniska sektorn. Antal intervjupersoner fördelade på olika föreställ
ningskategorier utifrån position i den vertikala arbetsdelningen. 

Föreställning Chefsnivå Mellannivå Basnivå Totalt 
Duglighet och kompetens 1 1 0 2 
Motivation till prestationer 3 1 0 4 
Kompensation för insatser 2 3 0 5 
Utjämning av orättvisor 0 2 5 7 
Manifestering av ekon. syst. 0 0 1 1 
Ej kategoriseringsbar 0 0 1 1 
Totalt 6 7 7 20 

Av tabellen framgår att de individrelaterade föreställningarna (kategori 1-3) är 
vanligast på mellan- och chefsnivå, medan verksamhetsrelaterade och systemrela-
terade föreställningar är vanligast på basnivå. Personer i chefsbefattning framhåller 
således i första hand lönesystemets motivationella och/eller kompensatoriska 
aspekter. Vill man uttrycka det lite tillspetsat kan man säga att de tror att andra 
(jobbarna på golvet) måste ha en "morot" för att jobba, medan deras egna (och 
andra högre tjänstemäns) höga löner motiveras av utbildning, ansvar och kompe
tens. Bland arbetarna finns i vårt intervjumaterial inte någon som ger uttryck för 
individrelaterade föreställningar. De ser istället löneskillnader som betingade av 
faktorer på verksamhets- eller systemnivå, och samtliga vill ha tillstånd någon 
form av löneutjämning mellan arbetare och tjänstemän. Mellannivån uppvisar 
återigen den största spridningen i materialet. Slutligen kan det konstateras att 
frågan om löner och löneskillnader intar en central position inom den verkstads
mekaniska sektorn, även om vissa chefer säger att pengarna inte har så stor 
betydelse idag. 

Föreställningar om arbetsmarknad och arbetslöshet 

Avnämarnas föreställningar om arbetsmarknaden har kartlagts utifrån en generell 
fråga om hur respondenterna uppfattar olika maktförhållanden och relationer: Vad, 
vem eller vilka som bestämmer utvecklingen på den svenska arbetsmarknaden, 
med en följdfråga om på vilket sätt detta sker. För att nå fördjupad kunskap om 
respondenternas föreställningar - hur de egentligen tänker kring dessa frågor - har 
utgångspunkten för föreställningsanalysen tagits i den konkreta frågställningen om 
hur de ser på arbetslösheten; dess orsaker och konsekvenser, samt vilka åtgärder de 
menar att olika agenter kan/bör vidtaga för att lösa problemen. 

För att börja med den generella frågan kan först och främst konstateras att så 
gott som samtliga intervjupersoner tar "det givna" för givet, dvs mycket få ifråga
sätter egentligen själva systemet för fördelning och allokering av arbetskraft - att 
det ska ske på en "marknad" och styras av tillgång och efterfrågan. Däremot går 
åsikterna starkt isär när den gäller vem eller vilka som har det dominerande in
flytandet över denna marknad, på vilket sätt de utnyttjar sitt inflytande och det 
legitima i detta. Den vanliga föreställningen är att villkoren för arbetsmarknaden i 
Sverige egentligen dikteras av faktorer över vilka ingen råder. Det man refererar till 
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är "världsläget" - andra länders ekonomiska utveckling, konjunkturerna på världs
marknaden, den internationella konkurrensen, avsättningsmöjligheterna för svenska 
industriprodukter etc. Till detta världsläge menar man att den svenska industrin på 
olika sätt måste anpassa sig. Här går dock en vattendelare mellan två diametralt 
olika sätt att finna lösningar till hur denna anpassning bäst kan ske. Det finns å 
ena sidan de som i första hand "värnar om jobben" och förordar kraftfulla statliga 
ingripanden, exempelvis genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder, ekonomiska 
stödinsatser, tullbestämmelser, lagstiftning etc. A andra sidan finns det de som 
anser att denna anpassning fungerar bäst om marknadskrafterna får fritt spelrum. 
De menar att om företagen ges möjlighet att utvecklas fritt i konkurrens med 
varandra så kommer de livskraftiga att överleva, medan de företag som inte är 
lönsamma tvingas till omstruktureringar eller i värsta fall till nedläggning. De 
menar att detta visserligen kan vara en smärtsam process, men att den är nödvändig 
om man vill värna om svenskt näringsliv och dess konkurrenskraft på längre sikt. 
Livsodugliga företag gagnas egentligen inte av att hållas under armarna av staten 
under någon längre period. Detta är bara slöseri med skattemedel. Staten borde i 
stället stödja och stimulera den fria företagsamheten, exempelvis genom att sänka 
arbetsgivaravgifterna och avskaffa en massa "onödiga" lagar och regler. Endast på 
detta sätt kan ett blomstrande näringsliv skapas, vilket ses som en förutsättning 
för att också sysselsättningsfrågorna ska kunna lösas på sikt. 

De båda förespråkade strategierna ovan kan sägas företräda olika politiska stånd
punkter. Beroende på vilken av dessa ståndpunkter som de olika respondenterna 
intar kommer också synen på makt- och inflytandefrågorna att variera. De som 
förespråkar kraftfullare statliga ingripanden menar vanligen att den egentliga 
makten idag ligger hos "makthavarna" inom näringslivet - storfinansen och 
kapitalägarna - och att deras intressen i första hand är ekonomiska; lönsamhet och 
vinstmaximering. Utan statliga ingripanden, och med vinstmaximering som den 
väsentligaste drivkraften, löper man dock risken att "genuint mänskliga behov" 
kommer att åsidosättas, och till de genuint mänskliga behoven räknar företrädarna 
för detta synsätt bl a rätten till ett meningsfullt arbete. För att värna om denna rätt 
bör man som enskild individ engagera sig fackligt och politiskt och rösta på "rätt" 
parti (vilket underförstått innebär en röst på socialdemokraterna eller något annat 
socialistiskt parti). 

Med den motsatta ståndpunkten anser man däremot att företagen och företags
ledarna har för litet inflytande. Det som krävs är kraftfulla och kompetenta före
tagsledare som har förmågan att agera i tid, och som kan anpassa produktionen till 
de ständigt nya krav som omgivningen på olika sätt ställer. Politikernas uppgifter 
anses i detta sammanhang vara att stödja företagen i detta arbete, och det gör de 
bäst genom en generell ekonomisk politik som gynnar företagsamheten. I övrigt 
bör politikerna och de fackliga organisationerna inte "lägga sig i" för mycket. 

De ovan skisserade föreställningarna om arbetsmarknadens yttre villkor och 
agenter är naturligtvis inte alltid lika utvecklade och tydliga i intervjumaterialet. 
Generellt kan sägas att de är mest framträdande inom den verkstadsmekaniska 
sektorn, medan medvetenheten om dessa frågor är lägre inom vårdsektorn.28 Av 

28Detta gäller dock inte alltid. Det finns enstaka exempel på långt drivna resonemang 
även inom vårdsektorn, främst på högre nivåer och bland de som arbetar inom mental-
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förklarliga skäl förhåller det sig också så att föreställningar om "den fria företag
samheten" är vanligast på chefs- och mellannivå inom den verkstadsmekaniska 
sektorn (även om den också förekommer på basnivå), medan föreställningar om 
"den statligt reglerade arbetsmarknaden" är vanligare inom vårdsektorn och på 
basnivå inom den verkstadsmekaniska sektorn. 

För att ytterligare belysa och fördjupa hur olika människor tänker kring arbets
marknadsfrågor presenteras här en föreställningsanalys av arbetslöshetsfrågan. 
Utgångspunkten i denna analys utgörs av en vid och allmänt formulerad fråga om 
hur intervjupersonerna "ser" på arbetslöshet - dess orsaker och konsekvenser - följd 
av en fråga om vilka åtgärder de menar att olika agenter kan/bör vidtaga för att lösa 
problemen.29 Av svaren framgår att samtliga intervjupersoner ser arbetslöshet 
som en företeelse som existerar i större eller mindre omfattning. På frågan om 
vilka som drabbas av arbetslöshet svarar en majoritet att det i första hand är 
ungdomar, äldre, kvinnor, lågutbildade eller andra svaga grupper på den svenska 
arbetsmarknaden. De flesta är också överens om att detta med arbetslöshet är något 
negativt som man bör göra något åt. Synen på vilka åtgärder som kan/bör vidtagas 
hänger dock samman med hur man föreställer sig arbetsmarknaden som sådan och 
orsakerna till arbetslöshet, och här går åsikterna isär. Vi har i vårt intervjumaterial 
identifierat sex kvalitativt skilda föreställningar om arbetsmarknad och arbetslös
het, vilka presenteras nedan. 

Den första kategorin, som vi har kallat "Individernas passivitet", utgår från en 
individcentrerad syn på arbetslöshet. I denna kategori problematiseras inte 
fenomenet arbetslöshet i någon större utsträckning. Mer eller mindre explicit 
sägs att arbetslöshetens dimensioner är betydligt överdrivna. Bärare av denna 
föreställning förutsätter att det finns en hel del lediga arbeten, men att 
karaktären av dessa arbeten gör dem mindre attraktiva. Arbetslösheten skulle 
egentligen inte vara något större problem om man kunde förmå de arbetslösa 
att ta de arbeten som trots allt finns, men av olika anledningar väljer en del 
människor att hellre vara arbetslösa. I denna föreställning ligger ett antagande 
om att människor av naturen är olika. Vissa är energiska, aktiva och framåt
strävande, medan andra förutsätts vara passiva, lata eller alltför kräsna. I den 
konkurrens som trots allt finns på arbetsmarknaden kommer de "dugliga" - de 
som är aktiva och framåtsträvande - alltid att klara sig, medan de mindre 
dugliga får "skylla sig själva". För dessa "sämre utrustade" individer anses 
arbetslösheten till stor del kunna övervinnas om de vore mer aktiva, inte så 
kräsna och om de tog de arbeten som står till buds. 

Denna föreställning om arbetslöshet är inte särskilt vanlig i renodlad form, varken 
inom vårdsektorn eller den verkstadsmekaniska sektorn. Däremot förekommer 
inslag av detta tänkande i intervjuutsagor som domineras av andra individbaserade 
föreställningar. Det handlar då inte om arbetslöshet som fenomen, utan om vad 

vården, där frågor om exempelvis arbetslöshet som orsaksfaktor bakom psykiska och 
psykosomatiska problem har stor relevans. 
^Vid tolkningen av utfallet på denna fråga är det viktigt att hålla i minnet att datain
samlingen gjordes vid en tidpunkt ( 1982-1983), då hotet om arbetslöshet fortfarande 
var stort v id många företag. 
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man som enskild individ kan göra för att undvika arbetslöshet Endast två inter
vjupersoner för ett mer konsekvent resonemang i enlighet med ovanstående kate
goribeskrivning. 

I: Vad beror arbetslöshet på? 

R: Vi har det för bra. Standarden år så hög så jag tror inte att folk vill kämpa 
för att få ett arbete. Många ungdomar tror jag hämmas av att dom har det för 
bra. Just den höga standarden gör att dom kanske blir lite bekväma, dom tappar 
lusten att kämpa. (Sjukvårdsbiträde, Vd 35) 

R : Jag tror att mycket beror på individen själv, hur pass påträngande han är och 
om han verkligen vill ha ett arbete. Men att därifrån komma ifrån arbets
lösheten det är nog ganska svårt. Men jag tror i alla fall att det beror mycket på 
individen själv. (Arbetsledare, Ve 2:3) 

I den andra kategorin, "Rationaliseringens effekter", ses arbetslöshet i första 
hand som betingad av allmänna konjunkturer och kraven på rationaliseringar 
inom arbetslivet. Den tekniska utvecklingen anses medföra att enkla, manuella 
arbetsuppgifter försvinner (samtidigt som mer kvalificerade arbetsuppgifter i 
viss utsträckning tillkommer). Åt detta finns inte mycket att göra eftersom 
såväl konjunkturer som den tekniska utvecklingen ses som opåverkbara. Bärare 
av denna föreställning ser således en krympande arbetsmarknad som en 
beklaglig men oundviklig utveckling. I det läget anser man att det är mest 
väsentligt att ungdomar och de som är i högproduktiv ålder i första hand 
beredas arbete. De som blir "friställda" eller "aldrig insläppta" på arbetsmark
naden måste samhället på något sätt ta ansvar för. Beredskapsarbeten, sänkt 
pensionsålder och en renässans för hemarbetet är förslag som förs fram. Som 
enskild individ anses man kunna undvika arbetslöshet genom utbildning eller 
genom att på annat sätt förvärva kvalifikationer som efterfrågas på 
arbetsmarknaden. I övrigt kan man bara sätta sin tillit till uppåtgående 
konjunkturer (även om många bärare av denna föreställning menar att 
företagens produktionskapacitet redan är så hög att de kan klara en avsevärd 
produktionsökning utan nyanställningar). Arbetsdelning ses ibland som en mer 
långsiktig lösning på problemen. 

Denna något deterministiska föreställning är förhållandevis vanlig inom den verk
stadsmekaniska sektorn, där den förekommer på samtliga nivåer. En skillnad i 
framträdelseformer på utsagenivå är dock att man på chefsnivå ser utvecklingen 
som mer "naturlig", medan man basnivå ser detta med arbetslöshet som betydligt 
mer bekymmersamt. Detta har förmodligen sin förklaring i att den i föreställ
ningen uttryckta hotbilden reellt sett är allvarligare för "jobbarna på golvet". 

I: Vad beror arbetslöshet på? 

R .'Allmän lågkonjunktur först och främst. Och sedan beror den ju på rationali
seringar helt enkelt. Det är ju högre produktivitet idag, bättre maskiner och så. 
Man producerar mera per anställd, samtidigt som det är en lågkonjunktur som 
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ger sämre avsättningsmöjligheter, och då måste det bli arbetslöshet helt enkelt. 
Och det drabbar ju först och främst jobbarna på golvet i den privata sektorn. 
Tjänstemännen och anställda inom den offentliga sektorn drabbas inte lika 
mycket. 

I: Vad kan man göra åt arbetslösheten? 

R : J a, jag vet inte. Det finns som ingenting att göra åt den. Vi kan ju inte 
anställa folk bara för att minska arbetslösheten. Företaget måste ju gå med 
vinst. Vad vi kan hoppas på är ju en konjunktursvängning, fast det är inte 
säkert att det kommer att behövas mer folk för det. (Platschef, Ve 4:1) 

I: Hur ser du på arbetslöshet? 

R: Jag tycker det är skrämmande. Om man exempelvis ser på ungdomen idag, 
så är det ju omöjligt att få ett jobb. Jag tycker hemskt synd om dom. 

I: Vad beror arbetslöshet på? 

R: Vikande konjunkturer och teknikens framfart. 

I: Vad skulle man kunna göra åt arbetslösheten? 

R: Det har ju funnits förslag om att man skulle kunna dela på jobben och ha 
kortare arbetsdagar och på så sätt skapa fler arbetstillfällen. Jag tror ju på att 
alla ska ha et t arbete, men jag tror inte att det kommer att gå. För mig verkar 
det långt borta att alla människor ska få ett jobb. (Verkstadsarbetare, Ve 4:4) 

Inom vårdsektorn kan man finna liknande skillnader på utsagenivå. På chefsnivå är 
bärarna av denna föreställning således mer förstående och positiva till utveck
lingen. 

R: Arbetslösheten beror på mekanisering och automatiser ing. Jag minns 
exempelvis när telesystemet automatiserades i början på sextiotalet och alla 
bytelefonister avskaffades. Då utspelades stora tragedier i det tysta. Men på det 
hela taget ser jag utvecklingan som något gott. Det befriar ju folk från dom 
trista jobben. Fast ibland går väl utvecklingen lite fortare än vad man tänkt sig. 
Ändå har jag inte riktigt förstått det här med arbetslösheten - att det skulle vara 
en så stor katastrof som det är. Jag tycker det är märkligt ändå att vi i vårt 
högindustrialiserade samhälle, med datoriseringen som du sa, kan hålla 95% av 
den arbetsföra befolkningen sysselsatta. Om man ser det ur den synpunkten 
tycker jag att det är märkligt. Det borde ligga kring 50%. Det här resonemanget 
att sänka arbetstiden för att minska arbetslösheten tycker jag är ganska 
intressant. Det är väl kanske där man har missat. Man har inte sänkt arbetstiden 
tillräckligt fort. Det måste ju ändå vara målet att man ska arbeta så kort tid 
som möjligt. (Överläkare, Vd 2:1) 
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I den tredje kategorin, "Marknadskrafternas spel", tas utgångspunkten i de 
förutsättningar som produktionen styrs av (i ett kapitalistiskt samhälle). 
Arbetslöshet ses i stor utsträckning som beroende av konkurrens och mark
nadskrafter. Vikande internationella konjunkturer, i kombination med höga 
lönekostnadslägen, antas medföra att vissa näringsgrenar och företag får 
svårigheter att konkurrera på marknaden. Företagen sägs i det läget vara 
tvungna att rationalisera och effektivisera sin produktion för att bibehålla eller 
förstärka sin konkurrenskraft. I denna process ser man det som oundvikligt att 
en viss arbetslöshet uppkommer, dels som ett resultat av rationaliseringar och 
dels som en konsekvens av att vissa icke lönsamma företag tvingas till 
omstruktureringar eller i värsta fall till nedläggning. Eftersom bärare av denna 
föreställning ser arbetstillfällen som något som skapas av kreativa och dugliga 
individer, anses det bästa sättet att komma åt arbetslöshet vara att stimulera den 
fria företagsamheten. Om marknadskrafterna ges fritt spelrum kan detta 
stimulera till utveckling av nya produkter och lönsamma näringsgrenar, vilket 
i sin tur antas ge upphov till nya arbetstillfällen. Rent konkret menar bärare av 
denna föreställning att en del av arbetslösheten, främst bland ungdom, skulle 
kunna lösas om arbetsmarknaden avreglerades, exempelvis genom en upp
mjukning av trygghetslagstiftningen och ett accepterande av lägre ingångslöner 
för ungdomar. En annan lösning anses vara att under lågkonjunkturer införa 
någon form av arbetstidsförkortning, under förutsättning att löntagarna då är 
beredda att acceptera en viss lönesänkning (för att på sikt trygga jobben). Helt 
menar man sig dock inte kunna komma bort från arbetslösheten, och det anses 
heller inte vara önskvärt. Det måste finnas en reserv att ta till när konjunk
turerna vänder och "hjulen börjar snurra" igen. Som enskild individ kan man 
emellertid undvika arbetslöshet genom att hålla sig välinformerad om läget på 
arbetsmarknaden, satsa på "rätt" utbildning och söka sig till expansiva sektorer 
av arbetslivet 

Denna föreställning om arbetslöshet förekommer nästan enbart inom den verk
stadsmekaniska sektorn, där den är förhållandevis vanlig. Den förekommer på 
samtliga nivåer, men är vanligare på chefs- och mellannivå. När individer på bas
nivå ger uttryck för denna föreställning kan man spåra vissa skillnader i sättet att 
uttrycks sig som indikerar att de, trots allt, företräder ett arbetstagarperspektiv. De 
ser exempelvis mycket negativt på arbetslöshet som fenomen och de ser en 
konflikt mellan företagens vinstintressen och investeringsvilja. Föreställningar om 
orsaker till arbetslöshet och förslag till åtgärder överensstämmer dock med 
föreställningen om "marknadskrafternas spel". 

Mycket av arbetslösheten beror ju på att vi är lite grand för stelbenta. Det 
gäller hela folket. Det är lagar och paragrafer och förordningar som säger att du 
ska jobba ett visst antal timmar och att du ska ha ett visst lönepåslag. Det där 
hämmar lite grand. Man är inte tillräckligt flexibel. Man måste ju vara beredd 
att göra någon typ av uppoffring när det är dåliga konjunkturer. Det skulle vara 
så att varje individ skulle känna a tt nu ska j ag ställa upp lite extra härför nu 
håller det på att gå utför med industrin och konkurrenskraften. Går ett företag 
dåligt måste man få tillstånd ett nytänkande, både vad man ska syssla med och 
hur man ska producera. Och man måste få gemene man att ställa upp. Det 
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handlar mycket om initiativkraft hos dom som jobbar i företaget. (Avdel
ningschef, Ve 1:2) 

Jag har ju sett t ex när vi har haft toppar och dalgångar, och många gånger 
kanske man hade kunnat plocka in några stycken som kunnat få jobba några 
månader. Men det har ju inte gått tack vare Aman-lagarnajör har jag anställt 
en människa så har det ju varit för livstid i stort sett. Tanken är nog god, men 
den har många nackdelar. Och sen, när det gäller att anställa ungdomar, så tittar 
man ju lite på hur mycket man måste betala. Att betala lika mycket för en 
kille som kommer direkt från gatan som för en som är van vid jobbet, det är 
kanske inte så trevligt. Statsmakterna måste släppa lite på dom restriktioner 
som finns nu, eller fackföreningarna om jag säger så. Dom måste bli lite 
mjukare mot arbetsgivaren. Det tror jag på. (Arbetsledare, Ve 2:2) 

I den fjärde föreställningskategorin, "Strukturomvandlingens offer", ses 
arbetslöshet mot bakgrund av en mer generell samhällsutveckling. Liksom i 
föregående kategori beskrivs näringslivets utveckling i termer av lönsamhets
principer, konkurrens och internationellt beroende, vilket anses medföra krav 
på långtgående omstruktureringar. I samband med sådana omstruktureringar kan 
arbetslöshet uppstå, exempelvis vid nedläggning av mindre lönsamma företag, 
koncentration till större enheter eller genom att vissa näringsgrenar av olika 
anledningar minskar. Arbetslöshet ses således som ett resultat av omstruktu
reringar inom näringslivet, vilka ytterst drivs fram av företagens 
vinstintressen. Företagens vinstintressen bör emellertid inte fritt få styra 
utvecklingen på arbetsmarknaden. Hänsyn måste tas till såväl mänskliga som 
samhälleliga behov. En fri och oreglerad arbetsmarknad anses i första hand 
drabba svaga grupper i samhället (ungdomar, kvinnor, äldre, invandrare, 
handikappade etc). För att förhindra att arbetslöshet uppkommer, och för att 
lindra arbetslöshetens effekter för de drabbade, hävdar bärare av denna före
ställning att det krävs kraftfulla insatser från samhällets sida. Målet är en full 
sysselsättning, dvs att alla som vill och kan arbeta också ska erbjudas ett 
arbete. Detta kan åstadkommas genom direkt lagstiftning (t ex LAS) och 
genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder av olika slag; exempelvis genom 
direkta (ekonomiska) stödåtgärder, stimulanspaket, beredskapsarbeten, flytt
ningsbidrag etc. Eftersom en stor del av arbetslöshetsproblemen ses som 
orsakade av strukturförändringar inom arbetslivet anses också omskolning av 
"friställd" arbetskraft, arbetsmarknadsutbildning och en bättre anpassning av 
utbildningssystemet till arbetslivets krav, vara viktiga åtgärder. I ett längre 
perspektiv ses även arbetsdelning som ett realistiskt alternativ, men då med 
"sociala" förtecken. Det kan gälla krav på sänkt pensionsålder, kortare arbetstid 
(t ex sextimmars arbetsdag för småbarnsföräldrar) eller längre semester -
givetvis med bibehållna löneförmåner. Det är genom fackligt och politiskt 
arbete som man menar att arbetslöshetsfrågorna ska lösas. 

Även denna föreställning är vanligare inom verkstadsmekanisk sektor, och då 
främst på mellan- och basnivå. Rera av intervjupersonerna deklarerar öppet att de 
röstar på socialdemokraterna och att arbetslöshetsfrågan är en "hjärtefråga". Inom 
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vårdsektorn är denna föreställning mindre vanlig, och när den förekommer är den 
inte alltid lika utvecklad som inom den verkstadsmekaniska sektorn. 

I: Måste det finnas arbetslöshet i ett samhälle? 

R: Nej, jag tycker inte att det ska behöva finnas arbetslöshet, det tycker jag 
inte. Men vi vet ju att det är företagen och arbetsgivaren som vill att det ska 
finnas. Men jag tycker inte att det ska finnas, utan jag tycker att alla som kan 
ska få arbeta. 

I: Tror du att det är möjligt att uppnå full sysselsättning? 

R: Ja, det är ju en dröm och en förhoppning att man ska kunna uppnå det. Jag 
tror ju kanske att det tar lång tid, om vi nu någon gång kommer dithän. Jag 
törs faktiskt inte säga om det går, men det är ju min största dröm och min 
största förhoppning. Vi vet ju att dom handikappade har väldigt svårt att få 
jobb. Det finns många handikappade som kan arbeta och utföra jobb, men 
tyvärr så är dörren stängd för dom på dom flesta ställen. 

I: Hur ska det gå till att förverkliga den dröm som du har? 

R: Ja, det här beror ju också mycket på vilken regering man har. Och min 
förhoppning är ju att vi fortsättningsvis ska få ha en socialdemokratisk 
regering, för jag tror att det är då det största hoppet finns. Och att vi kan kämpa 
och hjälpas åt för att eventuellt nå det här målet som vi har - a tt alla som kan 
arbeta ska erbjudas ett arbete. Jag tror ju att det är det enda sättet för oss - att vi 
har rätt regering. (Verkstadsart>etare, Ve 2:4) 

I den femte kategorin, "Kapitalismens gissel", är utgångspunkten ett historiskt 
och samhälleligt perspektiv. Arbetslöshet ses som en effekt av ett givet eko
nomiskt och politiskt system (i detta fall det kapitalistiska). Kapitalismen 
utmärks enligt företrädarna för denna föreställning av en ohämmad strävan mot 
vinstmaximering, där marknadskrafter och konkurrens ses som väsentliga 
inslag. Vinstmaximeringsprincipen innebär att företagen vill producera så 
mycket som möjligt till lägsta möjliga kostnad, och när vinstkalkylerna visar 
att det blir mer lönsamt att ersätta mänsklig arbetskraft med maskiner, robotar 
eller datorer, så kommer efterfrågan på arbetsmarknaden att minska. Likaså 
kommer icke lönsamma företag att läggas ned. Allt sker i "den heliga lön
samhetens" tecken, utan mänskliga eller samhälleliga hänsynstaganden. Sett ur 
kapitalägarnas och "arbetsköparnas" perspektiv är det dessutom både önskvärt 
och "nödvändigt" med en viss arbetslöshet. På så sätt skapas nämligen en 
konkurrenssituation som ger arbetsgivarna större möjligheter till urval av 
arbetskraft, samtidigt som man kan tvinga fram en viss rörlighet på arbets
marknaden. Dessutom fyller arbetslösheten (eller snarare hotet om arbetslöshet) 
funktionen att hålla tillbaka arbetarnas lönekrav. Bärare av denna föreställning 
utgår emellertid från ett arbetstagarperspektiv, där de tvärt om ser arbets
lösheten som "kapitalismens gissel". De menar att arbetslöshet leder till att det 
uppkommer en orättfärdig konkurrenssituation - en slags "djungelns lag" - där 
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de starka vinner och de svaga slås ut. Allt detta upplevs som i grunden orätt
vist. Alla människor anses ha rätt till ett meningsfullt arbete, oavsett social 
bakgrund, bostadsort och andra förutsättningar. För att nå detta mål krävs 
emellertid ett annat ekonomiskt system, där vinstmaximeringsprincipen och 
marknadskrafterna sätts ur spel och där produktionen underordnas genuint 
mänskliga och samhälleliga behov. Den enda möjliga vägen till en sådan 
radikal samhällsförändring anses vara en militant politisk kamp. 

I likhet med tidigare redovisade "radikala" föreställningar om arbete och arbets
delning är inte heller denna föreställning särskilt vanlig i vårt empiriska material. 
Vi har i avnämarstudien endast funnit två individer som kan hänföras till denna 
kategori.30 

/; Hur ser du på arbetslöshet? 

R : Arbetslösheten är ju inte något isolerat problem. Jag ser det hela som en 
effekt av en internationell, världsomspännande kris. Dels är det en politisk kris 
och dels är det en över produktionskris. Sverige är inte ensamt om att befinna 
sig i kris. 

I: Vad skulle man kunna göra åt arbetslösheten? 

R : När det gäller arbetslösheten tror jag ju i och för sig att man kan göra en 
hel del inom dom ramar som vi har, inom vårt ekonomiska system. Det tror 
jag nog att vi kan göra - mer e ller mindre bra beroende på vilken regering som 
sitter vid makten. Fast jag tycker väl kanske att det är ett större problem att vi 
har en ekonomisk kris. Det är lite grand av kapitalismens bankrutt på något 
sätt. Det är en form av överproduktionskris där marknader är mättade och man 
producerar väldigt mycket som man inte får avsättning för. Sedan vad man 
riktigt ska göra åt dett det är svårt att säga. Jag tror kanske att man måste ha 
ett mycket större perspektiv - typ planhushållning - att se ett land mera i hela 
sitt perspektiv. Som det är nu är det andra faktorer som styr än det som är bäst 
för människan. (Läkare, Vd 1:1) 

/; Hur ser du på arbetslösheten? 

R: Jag tycker inte att det ska finnas någon arbetslöshet. Jag tror att det är 
farligt med en hög arbetslöshet. 

I: Vad beror arbetslöshet på? 

R: Hur man förklarar arbetslöshet beror på vilken politisk åskådning man har. 

30Detta kan kanske delvis förklaras av att vi vid analysen av denna fråga funnit utsagor 
som till det yttre uppvisar vissa radikala kännetecken, men som vi ändå inte anser kan 
hänföras till denna kategori. Dessa utsagor har i stället utgjort und erlag för konstruk
tion av ytterligare en föreställningskategori med, som vi bedömer det, egna kvaliteter. 
Se föreställningen om "Konsumtionssamhällets kris" nedan. 
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I: Hur förklarar du arbetslöshet? 
R: Ja, man kan säga att det inte finns arbete till alla. Om vi nu ska ha det 
system som vi har, med marknadsekonomi, då måste man finna sig i en viss 
arbetslöshet. Men även i ett sådant system tycker jag att det är fel att betala ut 
pengar till folk som går och stämplar. Det vore bättre att ha ett arbete att 
erbjuda, typ skogsröjning eller vad som helst, så att folk gör någonting, är 
tvungna att göra någonting. Sedan kan man också bestämma sig för att inte ha 
det system som vi har. Då kan man ha full sysselsättning på något annat vis. 
Det är viktigt att alla människor har ett arbete att gå till. Men i det nuvarande 
systemet är det ju politikerna och den privata industrin som bestämmer hur det 
ser ut på den svenska arbetsmarknaden. Regeringen kan ju visserligen påverka 
genom att stifta lagar, men den privata industrin är ju intresserade av att tjäna 
pengar och dom är väl inte beredda att betala vad det kostar att få full 
sysselsättning. Det är snarare en fördel för industrin att ha en hög arbetslöshet. 
Då kanske fackföreningarna går ut och kräver mindre löneökningar för att få 
behålla jobben. (Mentalskötare, Vd 1:5) 

Förutom de fem ovan beskrivna föreställningskategorierna har vi i vår analys av 
det empiriska materialet kring denna frågeställning funnit en sjätte föreställ
ningskategori som inte utan vidare kan inordnas i en traditionell "höger - vänster-
dimension.31 

Denna sjätte föreställningskategori, som vi har kallat "Konsumtionssamhällets 
kris", innebär ett visst ifrågasättande av de värderingar som antas styra 
utvecklingen inom näringslivet (och i samhället). Arbetslösheten ses i första 
hand som betingad av en teknisk utveckling, vilken i sin tur förmodas vara 
framdriven av företagens vinstintressen. Företagen har i sin ambition att 
producera och sälja varor blivit "alltför effektiva", vilket har lett till en 
överproduktion av varor ("prylar") som det varken finns behov av eller 
avsättningsmöjligheter för. Bärare av denna föreställning menar att man måste 
bromsa den tekniska utvecklingen (stoppa "marschen in i det teknokratiska 

För en mer utförlig diskussion av detta hänvisas till en artikel av Balibar (1978). 
Centralt i Balibars artikel är att de idéer som kan sammanfattas med begreppet "den 
gröna vågen" kan kopplas till, och ha sitt ursprung i, såväl en borgerlig som en 
socialistisk ideologi (...beside the "right-wing" variant of these ideological themes, a 
"left" v ersion can also be advanced...). Gemensamt för dem båda är dock synen på en 
ohämmad teknisk utveckling som det största hotet mot mänskligheten och naturen. 
Enligt Balibar bör detta tänkande sättas in i sitt historiska och samhälleliga perspektiv 
och ses som en "inversion" av allmänt omfattande föreställningar under den tidiga 
industrialismen och i u-länder som befinner sig på motsvarande nivå. Det rör sig 
således om samma föreställningar ("the very same notions...") - om industrialismen, 
om konsumtionssamhället, om teknisk utveckling och automation etc - vilka tidigare 
betraktades som positiva men som nu åsätts negativa förtecken. Utifrån denna analys 
drar Balibar slutsatsen att "rationalism" som borgerlig ideologi växer sig stark under 
perioder av ekonomisk tillväxt, medan dess inversion i "irrationalism" ocks å är et t i 
grunden borgerligt tänkesätt som tillgrips för att hantera "kapitalismens kris". Detta 
gäller enligt Balibar oavsett om idéerna har sitt ursprung i 60- och 70-talens vänster
rörelse eller ej. 

200 



konsumtionssamhället") och lyfta fram andra värden i tillvaron ("livskvalitet"), 
även om det kan innebära en viss standardsänkning i materiell bemärkelse. 
Decentralisering, småskalighet och en återgång till en mer hantverksmässig 
produktion ses som ett sätt att komma tillrätta med arbetslösheten. Hur detta 
rent konkret ska gå till har man dock vanligen ingen klar uppfattning om. Den 
tekniska utvecklingen framstår för många som självgenererande och omöjlig att 
stoppa. En vanlig uppfattning är att det högteknologiska samhället någonstans 
når en gräns där allt fler börjar ifrågasätta dess värde, och där humanistiska 
livsideal vinner allt större gehör. Bärare av denna föreställning menar att 
arbetslösheten måste lösas med en omfördelning av samhällets resurser, där 
man satsar mer på småföretagande och samhällsnyttig (offentlig) verksamhet; 
exempelvis utbildning, miljövård, sjukvård, socialvård, äldreomsorg etc. Inom 
dessa områden ses behoven av arbetskraft som stora och här menar man att 
många nya arbetstillfällen bör kunna skapas. Arbetslöshet ses som något 
mycket negativt för människan och man anser att ingen egentligen ska behöva 
gå arbetslös i betydelsen sysslolös. Det finns alltid meningsfulla arbets
uppgifter för alla i ett samhälle. 

Denna föreställning förekommer nästan uteslutande inom vårdsektorn, och då 
företrädesvis på mellannivå. Den kanske i viss utsträckning kan sägas representera 
"den nya medelklassens" ideologi, men den kan också ses som ett uttryck för en 
feministisk ideologi.32 

/: Vad tror du att arbetslöshet beror på? 

R: Vi har ju på ett sätt kanske grävt en grop åt oss själva. Allting ska ju 
rationaliseras och vi ska ha maskinell utrustning för allting. Vi har kommit 
ifrån hantverk och självhushållningen. Jag tror att vi i vår iver att skapa ett 
välfärdssamhälle har tappat bort någonting väsentligt, och dessutom har vi 
tappat en massa arbeten. Vi måste t ex sluta med datoriseringen, den är ju på 
frammarsch något otroligt. Men å andra sidan verkar det ju vara omöjligt att 
hejda utvecklingen. Det är som en snöboll som bara växer och växer. Vem 
som ska hindra det vet jag inte. Det är kanske så att det finns en naturlag på 
något sätt som gör att utvecklingen kan gå till en vill gräns och sedan så 
hejdas den. Vi är ju på väg dithän nu. Vi måste ju skära ner på olika saker och 
vi tvingas tänka om. Man kastar inte kläder lika lätt nu som man gjorde för 7-
8 år sedan. Man lagar sina skor i stället för att kasta dom. Det kanske är så att 
människan inte kan styra utvecklingen hur som helst med sitt intellekt. 
(Kurator, Vd 1:2) 

R: Arbetslöshet beror ju på många olika saker, men kanske mest av allt på den 
här automatiseringen. Och så upplever jag att vi, eller världen som sådan, har 

32Jfr Therborn (1988) som i artikeln "Klasskamp i förändring" menar att kvinnor tradi
tionellt har varit konservativa, men att man nu ser tydliga tecken på en radikalisering 
bland många kvinnogrupper, främst vad gäller freds- och miljöfrågor. Jfr även Larssons 
(1989) analys av kopplingen mellan ekologismen och bl a feminismen och den nya 
vänstern. 
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ett sådant enormt begär. Allting ska bli effektivare, och då kommer människan 
i kläm. Det ska rationaliseras med maskiner och så, samtidigt som det 
produceras en väldig massa prylar av alla de slag. Någonstans måste det ju 
finnas ett tak för allting. Kraven eller behoven mättas och då har man ingen 
avsättning för alla prylar. Trenden är väl lika över hela världen. Det är väl 
ingen som kan komma med något revolutionerande knep. Vi får väl rösta fram 
dom politiker som vi tror på. (Arbetsterapeut, Vd 3:4) 

Här nedan följer sammanställningar av hur de båda respondentgrupperna fördelar sig 
på de olika föreställningskategorierna. Liksom i tidigare föreställningsanalyser har 
tveksamma fall hänförts till de kategorier där tyngdpunkten i intervjuutsagorna 
ligger. Med utgångspunkt i Larssons (1989) analys av ekologismen som ideologi 
har kategorin "Konsumtionssamhällets kris" i resultatsammanställningen införts i 
gränslandet mellan reformistiska och mer radikala föreställningar. 

Tabell 6. Föreställningar om arbetsmarknad och arbetslöshet inom vårdsektorn. 
Antal intervjupersoner fördelade på olika föreställningskategorier utifrån 
position i den vertikala arbetsdelningen. 

Föreställning Chefsnivå Mellannivå Basnivå Totalt 
Individernas passivitet 0 0 1 1 
Rationaliseringens effekter 2 2 1 5 
Marknadskrafternas spel 1 0 1 2 
Strukturomvandl. offer 0 2 1 3 
Konsumtionssamh. kris 0 5 2 7 
Kapitalismens gissel 1 0 1 2 
Totalt 4 9 7 20 

Av tabellen framgår att kategorin "Konsumtionssamhällets kris" är den klart 
dominerande inom vårdsektorn. Generellt kan sägas att man inom vårdsektorn är 
förhållandevis tveksam till en ohämmad teknisk utveckling. Ofta ställs tekniken i 
samhället i motsats till genuint mänskliga och samhälleliga behov. Också inom 
kategorin "Rationaliseringens effekter" ses ju den tekniska utvecklingen som 
"boven i dramat", även om bärarna av den föreställningen inte är lika kritiska utan 
ser utvecklingen mer som en nödvändighet I vårt empiriska material har vi, när 
det gäller föreställningar om arbetslöshet inom vårdsektorn, inte funnit några 
signifikanta skillnader mellan olika nivåer. Möjligen kan man säga att kategorin 
"Konsumtionssamhällets kris" har sin tyngdpunkt på mellannivå, men 
spänningarna inom fältet är inte särskilt starka. 

Inom den verkstadsmekaniska sektorn är bilden något annorlunda. Dels finns här 
fler företrädare för ett marknadsekonomiskt tänkande, och dels är polariseringen 
mellan olika nivåer starkare. 
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Tabell 7. Föreställningar om arbetsmarknad och arbetslöshet inom verkstads-
mekanisk sektor. Antal intervjupersoner fördelade på olika föreställ
ningskategorier utifrån position i den vertikala arbetsdelningen. 

Föreställning Chefsnivå Mellannivå Basnivå Totalt 
Individernas passivitet 0 1 0 1 
Rationaliseringens effekter 2 0 1 3 
Marknadskraftemas spel 4 3 2 9 
Strukturomvandl. offer 0 3 3 6 
Konsumtionssamh. kris 0 0 1 1 
Kapitalismens gissel 0 0 0 0 
Totalt 6 7 7 20 

Av tabellen framgår att samtliga intervjupersoner på chefsnivå företräder individ-
eller verksamhetsrelaterade föreställningar, medan såväl mellan- som basnivån kan 
sägas vara tudelad i, dels de som delar arbetsgivarpartens föreställningar, dels de 
som är kritiska till det marknadsekonomiska tänkandet. Uttryckt i termer av sam
förstånd och konflikt finns således, när det gäller föreställningar om arbetsmarknad 
och arbetslöshet, en viss potential för förändring inom fältet, men de dominerande 
föreställningarna kännetecknas av konsensus. 

Föreställningar om kvalifikation och arbetskraftens 
reproduktion 

Kvalifikationsfrågan inleds med att avnämarna ombeds beskriva vilka kvalifi
kationer som krävs för att klara det arbete som de har, med en följdfråga om vilka 
mer allmänna kunskaper och färdigheter som krävs för att arbeta inom respektive 
sektor. För arbetsuppgifter på basnivå inom den verkstadsmekaniska sektorn är den 
vanliga uppfattningen att det egentligen inte ställs några större krav på specifika 
yrkeskunskaper. Flera av respondenterna, främst bland de som själva arbetar på 
basnivå, uppger att man kan lära sig de flesta s k "tempojobb " vid olika maskiner 
på någon vecka. 

R: Om jag tog vem som helst, direkt ifrån gatan, och lät hon eller han vara 
med mig i fjorton dagar, så skulle han klara det mesta. Sedan är det smådetaljer 
som man liksom lär sig med åren, sådana där småtrix och knep. Det behövs i 
alla fall ingen speciell utbildning. (Verkstadsarbetare, Ve 2:5) 

Många på mellan- och chefsnivå menar dock att det är bra om man kan svetsa eller 
svarva något - om man exempelvis har tidigare yrkeserfarenhet eller om man har 
gått någon kortare AMU-kurs - även om det inte är något krav. De ser det också 
som en fördel om man som arbetstagare har lite materialkännedom och att man 
kan läsa ritningar. Men, som en verkställande direktör uttryckte det hela, "huvud
saken är att man är villig att göra en bra arbetsinsats och att man respekterar 
arbetstiderna". 

På chefsnivå finns emellertid också företrädare för en annan uppfattning. 
Närmare hälften av cheferna framhåller vikten av att verkstadsindustrin tillförs 
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arbetskraft med en god grundutbildning. Det är framför allt kunskaper i data och 
teknik som efterfrågas. De menar att sådana kunskaper gör arbetskraften mer 
flexibel och anpassningsbar till ny teknik och nya produktionsformer. Samtidigt 
ger en god kunskapsbas bättre utvecklingsmöjligheter också för den enskilde 
individen. 

Förutom direkta yrkeskunskaper betonar majoriteten av intervjupersoner i 
arbetsledande ställning (9 av 13) vikten av att man i gymnasieskolan ger eleverna 
kunskaper om hur det "fungerar" i arbetslivet. Vad man avser är elementära 
kunskaper om hur ett företag fungerar, men också kunskaper om produktionens 
villkor, om marknader och internationell konkurrens, om industriell ekonomi, om 
behovet av att gå med vinst och kunna investera etc.33 Dessutom ingår i detta allt 
det som kan sammanfattas med begreppet "individens rättigheter och skyldigheter i 
arbetslivet". Några på chefsnivå menar också att skolan måste lära ut direkta 
anpassningskvalifikationer som att följa givna ordningsregler och instruktioner, att 
passa tider etc. 

På basnivå är man mer benägen att tala om behovet av kunskaper i samhälls
kunskap i en mer generell och allmänbildande mening - kunskaper om hur sam
hället är uppbyggt, om olika institutioner, om politiska organisationer, om fack
föreningsrörelsens verksamhet etc. Visserligen påpekar några att det är viktigt att 
känna till hur ett företag fungerar, men det är då mer fråga om en kritisk kunskap 
om vilka möjligheter man har som enskild individ att hävda sin rätt och påverka 
sin situation. 

Inom vårdsektorn menar de flesta att kvalifikationskraven definieras väl av de 
arbetsuppgifter som respektive yrkeskategori har att utföra. Förutom rena yrkes
kunskaper framhåller emellertid många att det är viktigt med vad som ibland kallas 
"människokunskap", dvs kunskap om hur människor fungerar - särskilt i vård
sammanhang (vårdpsykologi). Intresse för människor och förmåga till empati 
anges generellt sett som den viktigaste kvalifikationen för att arbeta inom 
vårdsektorn (14 av 20 ip). Utöver det betonar man, framför allt på chefsnivå, 
vikten av goda allmänteoretiska kunskaper och kännedom om hur samhället 
fungerar. Övriga synpunkter som förs fram är individens rättigheter och skyldig
heter, kunskap om arbetsplatsens organisation, fackliga frågor, konfliktlösning 
etc. Endast en intervjuperson för fram krav på rena anpassningskvalifikationer som 
tålamod, offervilja, att foga sig, att passa tider etc (Avdelningsföreståndare, Vd 
2:3). 

Synen på skolans kvalificerande funktion varierar också mellan de båda respon-
dentgrupperna. Inom verkstadsmekanisk sektor betonas skolans kunskapsför-
medlande roll, och skolans viktigaste funktion sägs allmänt vara att ge alla elever 
goda baskunskaper. Utöver detta menar hälften av intervjupersonerna att skolan 
också har ett stort ansvar för att fostra eleverna. Respondenterna lägger dock in 
olika innebörder i detta fostransbegrepp beroende på vilken nivå i företaget som de 
arbetar. På bas- och mellannivå talar man om fostran i termer av anpassnings
kvalifikationer - lite mer ordning och reda, ta ansvar, passa tider etc. På chefsnivå 
är man mer benägen att tala om fostran till självständiga och kreativa individer. 
Endast en intervjuperson (chefsnivå) menar att skolan också har en viktig funktion 
i att sortera och differentiera arbetskraften. 

33Jfr resonemanget om "kapitalistisk funktionalism" i not 14, s 163. 
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Inom vårdsektorn ser bilden tämligen likartad ut vad gäller synen på skolans 
kunskapsförmedlande funktion. Det är dock färre inom vårdsektorn som betonar 
skolans fostrande roll. Många menar att huvudansvaret för elevernas fostran åvilar 
föräldrarna. När man inom vårdsektorn talar om fostran så handlar det heller inte 
om fostran till anpassning, utan mer om fostran till demokratiska medborgare och 
goda människor som som visar medmänsklighet, hänsyn och ansvar gentemot 
andra. 

Utgångspunkten för analysen av arbetskraftens reproduktion har tagits i en fråga 
om vad det är som gör att olika människor hamnar i olika utbildningar och yrken, 
med en följdfråga om varför vissa individer lyckas bättre och andra sämre.34 I 
likhet med tidigare föreställningsanalyser kan även svaren på denna fråga indelas i 
ett antal kvalitativt åtskilda kategorier, alltifrån föreställningar med utpräglad indi
vidrelevans till föreställningar som ger uttryck för ett mer konsekvent system
tänkande. 

I kategorin "Individens anlag" utgår respondenterna från att reproduktionen av 
arbetskraft är grundad på individernas medfödda anlag och begåvningar. Att 
människor hamnar i olika utbildningar och yrken beror helt enkelt på att de är 
olika i några mer fundamentala avseenden. En del anses vara mer teoretiskt 
begåvade, medan andra är mer praktiskt lagda. Därför passar också vissa 
människor bättre för intellektuella yrken, medan andra passar bättre för 
manuella. På samma sätt kan vissa människor vara matematiskt eller tekniskt 
begåvade, medan andra är musikaliska eller konstnärligt lagda. Att försöka se 
till att olika individer väljer "rätt" utbildning utifrån sina förutsättningar, så att 
de hamnar på "rätt" plats i samhället, uppfattas ligga såväl i individens som i 
samhällets intresse. Implicit bygger denna föreställning på idén om att sam
hällets arbetsdelning, såväl vertikalt som horisontellt, har sin motsvarighet i 
fördelningen av människors anlag och förutsättningar. 

Inslag av detta tänkande är förhållandevis vanligt i många intervjuutsagor, främst 
inom verkstadsmekanisk sektor. Det är dock ytterst få som helt oförblommerat ger 
uttryck för denna föreställning i "renodlad" form. I avnämarmaterialet har vi endast 
funnit tre personer som för ett någorlunda konsekvent resonemang där individens 
(genetiska) anlag ses som den främsta förklaringskällan till varför olika individer 
hamnar i olika utbildningar och yrken. Möjligen kan detta bero på att ett sådant 
resonemang inte är socialt accepterat. Kanske är det fler som egentligen tänker på 
detta sätt? 

Föreställningar som baseras på "Familjens traditioner" tar sin utgångspunkt i 
de yrkestraditioner och intressen som utvecklas inom olika familjer. Enligt 
denna föreställning hamnar olika individer i yrken och positioner som mot
svarar familjens yrkestradition. Lärarbarn blir ofta lärare, liksom ingenjörens 
barn blir ingenjörer. Det som styr individens val av utbildning och yrke är de 
intressen som utvecklas under uppväxttiden, men också de förväntningar som 

•^Föreställning ar om arbetskraftens reproduktion har tidigare analyserats inom LONG-
projektet (Jfr t e x Franke-Wikberg & Zetterström,1984; Zetterström, 1988). Vår analys 
avviker dock något från dessa analyser (jfr kap 6, s 140, not 15). 
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föräldrarna ställer (vilket ibland betraktas med negativa förtecken). Familjens 
förankring i olika sektorer och positioner i arbetslivet skapar olika "familje
klimat" som styr individernas intressen. Ingenjörens barn får tekniska 
intressen, medan lärarens barn kanske utvecklar mer "kulturella" intressen. 
Barnen förmodas gå i föräldrarnas fotspår. Föreställningen kan sammanfattas 
med devisen "äpplet faller inte så långt från äppelträdet". I denna föreställning 
är arbetskraftens reproduktion huvudsakligen kopplad till en horisontell aspekt 
av den samhälleliga arbetsdelningen. 

Inte heller denna föreställning är särskilt vanlig i avnämarmaterialet, även om 
resonemanget förekommer i en hel del intervjuutsagor. Ofta ses detta med 
familjens traditioner endast som en faktor bland många andra, där man ändå menar 
att individen själv fritt kan välja utbildning och yrke utifrån sina anlag och 
intressen. 

Föreställningen om "Det fria valet" utgår från tanken om att det egentligen inte 
finns några begränsningar för individens valmöjligheter. Utbildningssystemet, 
liksom arbetslivet, betraktas som jämlikt såtillvida att alla individer anses fritt 
kunna välja utbildning och yrke utifrån sina egna anlag, intressen och 
ambitioner. Det går därför inte att hitta någon systematik eller några mer 
allmängiltiga faktorer bakom olika människors val. Det är "så individuellt" 
som man säger, och den enskildes ambitionsnivå anses ha stor betydelse. I 
denna föreställning ryms tankesättet att det du verkligen vill, det kan du också. 
Var individen i slutänden hamnar anses dock i viss utsträckning bero på 
slumpmässiga faktorer. Bärare av denna föreställning framhåller att ingen 
valsituation är den andra lik, och man hänvisar till betydelsen av faktorer som 
bostadsort, utbildningsutbud, arbetsmarknad eller sociala kontakter. Till 
skillnad från föreställningen om "individens anlag" implicerar emellertid 
föreställningen om "det fria valet" en högre grad av plasticitet hos individen. 

Föreställningen om "det fria valet" förekommer på samtliga nivåer inom såväl 
vård- som verkstadsmekanisk sektor. Mest utbredd är den på mellan- och hög nivå 
inom den verkstadsmekaniska sektorn. Av intresse att notera är att flera av de -
även på basnivå - som har denna föreställning menar att den sociala bakgrunden 
inte har samma betydelse idag som den hade tidigare. De menar att möjligheterna 
att skaffa sig en utbildning förr styrdes mycket av familjens studietraditioner och 
ekonomi. Idag uppfattas skolan som mer jämlik och individerna anses ha mycket 
större möjligheter att fritt välja utbildning och yrke efter eget intresse. Många 
bärare av denna föreställning resonerar visserligen i allmänna ordalag om familjens 
påverkan, om kamrater och om arbetsmarknadsläget, men till slut så handlar det 
ändå om individen och dennes intressen, vilja och ambitioner. 

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

R: Det är en svår fråga. Det är många faktorer. För det första kan man säga att 
väldigt mycket kan hänföras till traditioner. 

206 



I: Kan du utveckla det där med tratitioner. Är det inom familjen du tänker eller 
är det...? 

R: Ja, naturligtvis inom familjen och kanske framför allt i det umgänge som 
man har. Du har dina kamrater, du har din kompiskrets. Jag tror att den delen 
kan påverka väldigt mycket. /.../ Sed an har du naturligtvis den andra biten av 
det hela som är viktig och det är att man må ju tro att man har någon form av 
intresse som man vill utvecla vidare. /.../ Du har många gånger slumpmässiga 
bitar som kan styra det hela. /.../ Sedan har man förväntan h ur arbetsmarknaden 
kommer att utvecklas. /.../ V alet tror jag inte alltid är så där väldigt motiverat 
och väl genomtänkt. 

I: Varför tror du att en del lyckas bättre och andra lyckas sämre? 

R: Det beror på förutsättningarna redan från väldigt tidigt stadium. Det är ju 
den ena biten av det. /.../ Sedan har du den andra biten. Att känna att man har 
träffat rätt, att det var det här som jag skulle syssla med. Att jobba med ett 
intresse som finns av sig själv. 

I: Tror du att skolan är rättvis och ger alla en lika chans till utbildning och 
sedan då till arbete? 

R: Man kan väl säga att skolan har blivit rättvisare naturligtvis. Vi har ju stora 
möjligheter att välja här. Men att vi väljer redan på ett tidigt stadium gör att 
många kommer att hamna snett. /.../ (Valet) måste bygga på att du kommer 
till insikt om dig själv - att det här är det riktiga, det är det här man vill göra 
osv. Sedan är det då förutsättningarna på arbetsmarknaden och dom rår vi ju 
inte på på samma sätt. Men rent för individen så tror jag att det finns stora 
möjligheter. Det hänger mycket på om man med egna initiativ kan lokalisera 
just dom här områdena som man vill ägna sig åt. (Ekonomichef/Personalchef, 
Ve 3:2). 

De tre första föreställningskategorierna kan alla sägas betona individuella faktorer 
som anlag och intressen - antingen de beror på genetiska faktorer, familje
traditioner eller andra faktorer i individens omgivning. Kvalitativt helt annorlunda 
sätt att betrakta studie- och yrkesvalet är att utgå från föreställningar om en socialt 
determinerad reproduktion. 

Föreställningen om "Det sociala arvet" utgår från antagandet att reproduktionen 
av arbetskraft sker mot bakgrund av en miljöbetingad socialisation. Centralt är 
begreppet uppväxtvillkor. Människor antas leva under olika uppväxtvilkor, 
vilket gör att vissa gynnas medan andra missgynnas. Till gynnsamma 
uppväxtvillkor räknas faktorer som god ekonomi, bra bostad, social trygghet, 
stöd, uppmuntran stimulans etc. Barn till föräldrar med hög utbildning anses i 
detta prespektiv vara gynnade, medan arbetarbarn är missgynnade. Detta gör att 
barn från olika socialgrupper anses ha olika (ojämlika) möjligheter att göra sig 
gällande i utbildning och arbetsliv. I föreställningen om "det sociala arvet" är 
arbetskraftens reproduktion huvudsakligen kopplad till en vertikal aspekt av 
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den samhälleliga arbetsdelningen. Indirekt ger föreställningen stöd för tanken 
att det är viktigt med olika "kompensatoriska åtgärder" för att utjämna de 
orättvisor som denna arbetsdelning skapar. 

Föreställningen om "det sociala arvet" är betydligt vanligare inom vårdsektorn än 
inom verkstadsteknisk sektor. Den är också vanligare på basnivå, även om två av 
de fyra läkare som vi intervjuat har hänförts till denna kategori. 

I: Vad tror de det är som gör att människor hamnar i olika utbildningar och 
yrken? 

R: Till mycket stor del är det väl arvet; det sociala och erfarenhetsmässiga 
arvet. Det finns t ex få yrken som går i arv så pass mycket som läkaryrket. 
Om man ser på arbetarklassen så är t ex traditionen att studera väldigt låg och 
det kan ju göra att man från början predestineras till vissa yrken genom att 
man inte stimuleras till den utbildning man egentligen borde ha haft. 

I: Hur ser du på skolans funktion i det sammanhanget? Upplever du skolan 
som jämlik på så sätt att den ger alla samma chans? 

R: Det där är ingenting som jag vet någonting om. På papperet gör den väl 
det. Jag hoppas att den gör det i praktiken också. (Överläkare, Vd 2:1). 

Slutligen har vi identifierat ytterligare en föreställning om arbetskraftens repro
duktion, baserad på tankar om en samhällelig sortering. Denna föreställning är 
sparsamt förekommande i vårt empiriska material och i avnämarstudien har vi inte 
funnit någon som entydigt kan hänföras till ett sådant tänkande. För 
fullständighetens skull presenterar vi dock även denna kategori i detta samman
hang. 

I kategorin "Samhällets sortering" tas utgångspunkten i föreställningen om att 
det genom samhällets försorg sker en systematisk reproduktion av sociala 
klasser. Denna reproduktion sker huvudsakligen genom utbildningssystemets 
funktion att sortera och styra individer till olika utbildningar och yrken - en 
sortering som antas ha sin grund i elevernas klasstillhörighet. Olika sociala 
klasser ger individerna olika dispositioner och handlingsmönster, vilka bättre 
eller sämre motsvarar de värde-, norm- och språksystem som är dominerande 
inom utbildningssystemet och i arbetslivet. Den sociala reproduktionen 
détermineras därigenom ytterst av det kapitalistiska samhällets produktionssätt. 
Att denna samhälleliga sortering kan fortgå antas bero på att den döljs och 
legitimeras med den meritokratiska ideologin. För den enskilde individen kan 
det framstå som om den utbildningsnivå och den yrkesposition som man 
uppnår är betingad av egna förmågor och önskningar. I själva verket handlar det 
dock om en systematisk reproduktion av sociala klasser. En förändring av 
utbildningssystemets sorterande funktion kan endast ske om grundvalen för 
denna sortering undanröjs genom en radikal förändring av produktionssättet och 
den samhälleliga arbetsdelningen. 
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Av ovanstående kategoribeskrivning framgår att föreställningen om en samhällelig 
sortering i viss utsträckning är förenlig med den betydligt vanligare föreställningen 
om "det sociala arvet". Möjligen hade vi, med en mer utvecklad probingteknik och 
ett större urval, funnit fler företrädare för den förstnämnda kategorin.35 

Här nedan följer sammanställningar av hur de båda respondentgrupperna fördelar 
sig på de olika föreställningskategorierna. I likhet med tidigare föreställnings
analyser har tveksamma fall förts till den kategori där tyngdpunkten i intervju
utsagorna ligger. 

Tabell 8. Föreställningar om arbetskraftens reproduktion (studie- och yrkesval) 
inom vårdsektorn. Antal intervjupersoner fördelade på olika föreställ
ningskategorier utifrån position i den vertikala arbetsdelningen. 

Föreställning Chefsnivå Mellannivå Basnivå Totalt 
Individens anlag 0 1 0 1 
Familjens traditioner 0 0 0 0 
Det fria valet 2 5 3 10 
Det sociala arvet 2 1 4 7 
Ej kategoriserbar 0 2 0 2 
Totalt 4 9 7 20 

Av tabellen framgår att vårdsektorn grovt sett är tudelad mellan föreställningar om 
"det fria valet" och "det sociala arvet". Intressant att notera är att intervjupersoner 
på mellannivå nästan uteslutande företräder individrelaterade föreställningar. 
Möjligen kan detta förklaras av att effekterna av det sociala arvet är tydligast i den 
sociala hierarkins extrempunkter (arbetarklass - överklass). En annan tänkbar för
klaring är att de ser sig själva som exempel på den sociala mobilitet som legi
timerar föreställningen om "det fria valet". Många av positionerna på mellannivå 
inom vårdsektorn rekryteras ju numera ur gruppen "duktiga flickor från arbetar-
klass".36 

När det gäller den verkstadsmekaniska sektorn är bilden något annorlunda. Här 
dominerar de individrelaterade föreställningarna stort på samtliga nivåer. 

35Jfr Zetterström ( 1988) som analyserat föreställningar om arbetskraftens reproduktion 
hos högskolestuderande. Till den föreställningskategori som han kallar "klassrepro
duktion" (vilken är e kvivalent med vår kategori "samhällets sortering") har han vid 
intervjutillfälle ett fört 4 ipp och vid intervjutillfälle två fört 9 av sammanlagt 85 ipp. I 
relation till våra resultat indikerar detta att denna föreställning kanske är "akademisk" i 
betydelsen att d en är vanligare bland högskolestuderande än bland andra oc h att d et 
också är en föreställning som kan utvecklas som ett resultat av högskolestudier. 
36Jfr t ex Walldal (1986) som konstaterar att mer än hä lften av de flickor som kommer 
in på vårdlinjen har arbetarklassbakgrund, m ed betyg som ligger över genomsnittet. 
Dessa siffror gäller visserligen 1982 och läget har förmodligen ändrats n ågot sedan 
dess, men det är ju många som fick sin utbildning på sjuttiotalet som nu är verksamma 
inom vården. 
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Tabell 9. Föreställningar om arbetskraftens reproduktion (studie- och yrkesval) 
inom verkstadsmekanisk sektor. Antal intervjupersoner fördelade på 
olika föreställningskategorier utifrån position i den vertikala arbetsdel
ningen. 

Föreställning Chefsnivå Mellannivå Basnivå Totalt 
Individens anlag 1 0 1 2 
Familjens traditioner 0 0 1 1 
Det fria valet 5 6 3 14 
Det sociala arvet 0 1 2 3 
Totalt 6 7 7 20 

Av tabellen framgår att samtliga utom tre av intervjupersonerna har individ-
relaterade föreställningar. Föreställningen om det fria valet dominerar klart, särskilt 
på mellan- och chefsnivå. På basnivå är spridningen större och där finns även två 
som har föreställningar om en socialt determinerad reproduktion. Intressant att 
notera är dock att fem av sju "jobbare på golvet" ser valet av utbildning och arbete 
som betingat av individuella faktorer. En tänkbar förklaring till att resultatbilden 
ser ut som den gör kan vara att den i skola och samhälle dominerande 
meritokratiska ideologin har en starkare genomslagskraft än den motbild som ges i 
vissa utbildningssociologiska studier.37 Kanske är det också så att "myten" om det 
fria valet upprätthålls genom skolans syo-verksamhet och de val som faktiskt görs 
i skolan, samtidigt som den socialt betingade reproduktion som sker döljs och 
legitimeras av just denna verksamhet?38 

Gymnasieskolans undervisning om arbetslivet 

Förutom de mer generella föreställningsfrågorna ställdes till avnämarna också ett 
antal mer specifika frågor om hur de såg på skolans undervisning om arbets
livet.39 Inledningsvis kan konstateras att en klar majoritet av avnämarna menar att 
skolan inte ger en objektiv och rättvisande bild av arbetslivet. Den främsta orsaken 
till detta uppges vara att lärarna, enligt "folket på fältet", inte har tillräckliga kun
skaper om, och erfarenheter av, arbetslivet. Gamla och dåliga läroböcker och 
ensidigt undervisningsmateriel är andra orsaker som förs fram. En relativt vanlig 
uppfattning är också att man inte kan undervisa om arbetslivet - att arbetslivet 
måste upplevas. 

Intressant att notera är att man på chefs- och mellannivå inom verkstads-
mekanisk sektor tror att skolan ger en alltför negativ bild arbetslivet, medan man 
på basnivå menar att den bild som skolan ger är alltför idealiserad. Många på 
basnivå menar också att skolans undervisning är partisk och att skolan ensidigt 
beskriver arbetslivet utifrån arbetsgivarens perspektiv. En av intervjupersonerna 

37Jfr t ex Bourdieu & Passeron, 1970; Bowles & Gintis, 1976; Bernstein, 1980; Bjerg 
& Callewaert, 1982; Arnman & Jönsson, 1983; 1986. 
38Jfr Åsemar, 1985. 
3^Se fråga 20 - 25 i intervjuformuläret, bilaga 1. 
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går till och med så långt att han menar att ingen akademiker bör få undervisa om 
arbetslivet. 

En idé som i olika sammanhang förts fram för att ge en mer allsidig och nyan
serad bild av arbetslivet är att arbetsmarknadens parter i större utsträckning än vad 
som nu sker ska få komma in i skolans undervisning.40 Inom vårdsektorn ställer 
sig de flesta (16 av 20) positiva till denna tanke. De menar att det är viktigt att 
man i skolan talar om att motsättningar existerar, för att därigenom ge en mer 
realistisk och verklighetsförankrad bild av arbetslivet. Två av de fyra läkarna ställer 
sig dock tveksamma till detta. De menar att skolan hellre bör ge en "neutral" bild 
av arbetslivet, och att eleverna inte är mogna att själva bilda sig en uppfattning 
utifrån två motstridiga bilder av verkligheten. Av de två andra som är tveksamma 
menar den ene (sjukvårdsbiträde) att en polariserad undervisning skulle ge en falsk 
bild av verkligheten eftersom motsättningar inte existerar i någon större utsträck
ning, medan den andre (undersköterska) hyser farhågor att en sådan undervisning 
kan leda till att eleverna börjar ställa alltför stora krav när de kommer ut i 
arbetslivet. 

Inom verkstadsmekanisk sektor är tveksamheterna betydligt större, framför allt 
på chefsnivå. Av cheferna framhåller samtliga utom en vikten av att skolan ger en 
"neutral" bild av arbetslivet, där samarbetstanken är det centrala. Till detta arbets-
givarperspektiv sällar sig två på mellannivå och en på basnivå, även om de i likhet 
med några av cheferna (3 st) inte är direkt negativa till att parterna deltar i under
visningen - förutsatt att det sker under "ordnade former", så att det inte leder till 
"kamp och bråk" och en upptrappning av motsättningarna mellan parterna. På 
basnivå tycker samtliga utom en att det är bra att undervisningen polariseras och 
att arbetsmarknadens parter kommer in i skolan. 

När det gäller inriktningen av (gymnasie-)skolans undervisning om arbetslivet 
så anser de flesta att den ska vara allmänt inriktad och ge generella kunskaper om 
samhället i stort. Flera av respondenterna framhåller vikten av att eleverna får breda 
kunskaper och inblickar i många olika sektorer av avbetslivet. Några, framför allt 
på bas- och mellannivå, förordar dock en mer yrkesspecifik arbetslivsundervisning. 
Dessa tankegångar är vanligare inom vårdsektorn. 

För att mer konkret komma åt vilket innehåll som avnämarna tycker är viktigt i 
skolans undervisning om arbetslivet, ställdes en fråga om vad de menar att en bok 
om arbetslivet bör innehålla. De flesta av intervjupersonerna reagerar spontant med 
att säga att det vore mycket svårt att skriva en sådan bok. De menar att arbetslivet 
är så vittomfattande och komplext att det är nästan omöjligt att fånga det i en 
skriven text Dessutom menar de att det är svårt att besvara en sådan fråga utan att 
i förväg ha fått tänka igenom den mycket noga. Vad som nämns är kunskaper om 
hur samhället är uppbyggt, om hur ett företag fungerar, om arbetsplatsens orga
nisation, om fackföreningsrörelsens verksamhet, om individens rättigheter och 
skyldigheter etc.41 De flesta menar dock att bokliga kunskaper om arbetslivet har 
ett begränsat värde. Generellt anses praktik ge den bästa arbetslivskunskapen. 

40Jfr kap 1, sid 17. 
41 För en mer utförlig bild av avnämarnas uppfattning om vad eleverna bör lära sig om 
arbetslivet, se svaret på "kvalifikationsfrågan" under rubriken "Föreställningar om 
kvalifikation och arbetskraftens reproduktion", s 203. 
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Vad gäller undervisningens uppläggning så menar de flesta, oberoende av sektor 
och nivå, att en värvning mellan teori och praktik vore det bästa, och att 
praktikperioderna gärna kunde vara längre. Studiebesök anses inom både vård- och 
verkstadssektor ge alltför korta och ytliga bilder. Att förlägga delar av under
visningen till arbetsplatserna betraktas inom vårdsektorn (där ju detta redan 
tillämpas) som positivt, förutsatt att fler handledare kan engageras. Inom verk
stadssektorn är man mer tveksam till detta. Många, framför allt på bas- och 
mellannivå, menar att som industrin ser ut idag, med många tempojobb och en 
pressande arbetssituation, så skulle det inte fungera. På basnivå är man också rädd 
för att eleverna skulle bli utnyttjade till "skitjobb". Dessutom menar arbetarna att 
om utbildningen ska arbetsplatsförläggas i större utsträckning så krävs det att 
eleverna får en stark uppbackning både från skolans och från företagets sida. De bör 
också ha lön för det arbete som de utför.42 

Generellt sett ser dock avnämarna positivt på ett utökat samarbete mellan skola 
och arbetsliv - under förutsättning att det fungerar med handledare och att det inte 
inkräktar på produktionen. Motiven för en utökad samverkan sägs inom vård
sektorn främst vara att åstadkomma en bättre överensstämmelse mellan utbildning 
och krav på arbetsplatsen. Inom verkstadssektorn talar man mer om att ge eleverna 
en realistisk bild av arbetslivet På mellan- och chefsnivå ser man också en utökad 
samverkan (praktik) som ett sätt att få "rätt man på rätt plats", vilket antas vara 
bra för alla parter. 

Avnämarnas föreställningar om utbildning och arbete -
en sammanfattning 

Centralt i avnämarstudien är hur olika människor kan tänka och tänker om olika 
aspekter av utbildning och arbetsliv. I det avseendet kan själva kategoribeskriv
ningarna i sig betraktas som viktiga resultat, liksom enskilda individers utsagor. 
Hur tänker en klubbordförande, en läkare eller en verkställande direktör? Vad rör sig 
i huvudet på en metallarbetare? Det är viktigt att dessa kvalitativa resultat inte 
undanskyms av de kvantitativa sammanställningarna. Icke desto mindre är det för 
våra syften viktigt att också ge en helhetsbild av resultaten. I denna avslutande 
sammanfattning försöker vi därför översiktligt beskriva och förklara det utfall vi 
fått. 

Föreställningsanalyserna inleds med föreställningar om arbete och arbetets 
värde. Det är en fråga med både horisontell och vertikal laddning. Arbete som 
"idealistisk verksamhet" är vanligare inom vårdsektorn, medan arbete för "ekono
misk vinning" dominerar inom verkstadsmekanisk sektor. För båda sektorerna kan 
sägas att arbete för ekonomisk vinning är vanligare på basnivå, medan arbete som 
"medel för självförverkligande" oftast förekommer på mellan- och chefsnivå. 

42Påpekas bör att intervjuerna är gjorda innan förslaget om en treårig yrkesinriktad 
utbildning lagts fram, där e n stor del av utbildningen föreslås bli arbetsplatsförlagd. 
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När det gäller löner och löneskillnader är den insatskompensatoriska föreställ
ningen vanlig på samtliga nivåer inom vårdsektorn. Många - alltifrån sjukvårds
biträdet upp till avdelningsläkaren - anser således att det nuvarande lönesystemet 
ger en rättmätig kompensation för de skillnader i arbetsinsatser som görs. Inom 
den verkstadsmekaniska sektorn är bilden mer splittrad. Där finns å ena sidan de på 
basnivå som vill ha till stånd en "utjämning av orättvisor" mellan mentala och 
manuella yrken, och å andra sidan de på mellan- och chefsnivå som ser löne
skillnader som ett viktigt instrument för "motivation till prestationer" eller som 
"kompensation för insatser". 

Föreställningar om arbetsmarknad och arbetslöshet uppvisar liknande skillnader. 
Inom verkstadsmekanisk sektor är det vanligt, på samtliga nivåer, att man ser 
arbetslöshet som ett beklagligt men oundvikligt resultat av rationaliseringar eller 
"marknadskrafternas spel". Inom vårdsektorn, framför allt på mellan- och basnivå, 
ses arbetslöshet oftare som ett tecken på "konsumtionssamhällets kris". Vertikalt 
är det så att de flesta på chefsnivå - oavsett sektor - företräder föreställningar som 
inrymmer en större acceptans av arbetslöshet som fenomen, jämfört med de på 
basnivå. 

Vad gäller frågan om arbetskraftens reproduktion kan konstateras att före
ställningen om "det fria valet" är vanlig inom samtliga sektorer och nivåer. Inom 
vårdsektorn finns dock en förhållandevis stor grupp som betonar "det sociala 
arvets" betydelse. Den föreställningen förekommer även på basnivå inom 
verkstadsmekanisk sektor. 

Sammanfattningsvis kan sägas att individrelaterade föreställningar är klart 
dominerande på chefsnivå, medan verksamhets- och systemrelaterade föreställningar 
är vanligare på basnivå. Skillnaderna är tydligast inom den verkstadsmekaniska 
sektorn, som är mer polariserad jämfört med vårdsektorn. Det är dock inom 
vårdsektorn som de flesta systemkritiska föreställningarna återfinns. Det gäller 
framför allt arbetslöshetsfrågan, som inom vårdsektorn ofta ses som ett 
"kapitalismens gissel" eller ett resultat av "konsumtionssamhällets kris". 

Vi har tidigare konstaterat att det finns en ideologisk höger-vänsterdimension i 
de föreställningskategorier som vi konstruerat Något förenklat kan man säga att 
föreställningar med utpräglade individförklaringar kan hänföras till en konservativ 
idétradition; föreställningar som förespråkar individens frihet och marknads
krafternas spel stämmer överens med liberala idéer; föreställningar där för
klaringarna läggs på verksamhetsnivå, och där statliga regleringar och successiva 
samhällsförändringar förespråkas, ligger i linje med en reformistisk tankevärld, 
medan föreställningar med utpräglade systemförklaringar, där genomgripande sam
hällsförändringar eftersträvas, överensstämmer med radikala socialistiska eller 
marxistiska ideologier.43 

43När det gäller föreställningar om arbetslöshet har v i funnit en föreställningskategori 
("Konsumtionssamhällets kris") som inte omedelbart låter si g inordnas i en traditionell 
höger-vänsterdimension. Ideologiskt kan denna kategori hänföras till vad som brukar 
kallas ekologismen (Larsson, 1989). Ekologismen anser sig ha infört kraven på 
ekologisk balans och decentralisering/småskalighet som en ny dimension i politiken. 
Det är dock enligt Larsson tveksamt om det är berättigat att tala om en ny dimension i 
politisk-idéhistorisk mening. "Snarare kan man säga att kravet på ekologisk balans 
blivit ett nytt huvudargument för decentralisering, företagsdemokrati och självstyre i 
små sociala enheter, krav som redan tidigare funnits inom anarkism, syndikalism, 
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Med utgångspunkt tagen i ovanstående kopplingar mellan föreställningar och en 
ideologisk nivå kan vi beskriva dominerande tankestrukturer i ideologiska termer. 
Underlaget för denna analys utgörs av en sammanslagning av samtliga före
ställningar över aspekterna lönedifferentiering, arbetslöshet och arbetskraftens 
reproduktion.44 

Tabell 10. Procentuell fördelning av totala antalet föreställningar kring aspekterna 
lönedifferentiering, arbetslöshet och arbetskraftens reproduktion över 
sektorer och nivåer i avnämarstudien.4^ 

Vårdsektor Verkstadsmekanisk sektor 
Bas Mellan Hög Bas Mellan Hög Totalt 

Konservativa 10% 22% 17% 14% 14% 39% 19% 
Liberala 38% 33% 58% 24% 57% 61% 43% 
Reformistiska 38% 19% 17% 48% 29% 0% 26% 
Radikala 14% 19% 8% 10% 0% 0% 9% 
Ej katbar 0% 7% 0% 5% 0% 0% 3% 
Totalt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

n=21 n=27 n=12 n=21 n=21 n=18 3
 

II O
 

Det bör redan från början klargöras att ovanstående tabell måste kringgärdas med en 
mängd reservationer. För det första behöver det inte finnas något direkt samband 
mellan intervjupersonernas politiska preferenser, valbeteende eller deras egen upp
fattningar av var de ideologiskt hör hemma och de ideologiska tankesystem till 
vilka vi hänfört deras föreställningar.46 För det andra baseras tabellen på grupp-
karaktäristika, vilket innebär att enskilda individers föreställningsvärld ofta är mer 
komplex än vad ovanstående tabell ger sken av. För det tredje baseras tabellen på 
ett förhållandevis litet material, vilket gör procentsiffrorna något osäkra. Trots 
dessa brister menar vi att tabellen ändå visar på intressanta tendenser. 

gillesocialism och även inom den nya vänstern. Påverkan från den nya vänstern är 
påtaglig också på det sättet att stora delar av det feministiska programmet inkor
porerats i ekologismen, i varje fall sedan rörelserna under 1970-talet trätt in på den 
parlamentariska arenan" (ibid, s 110). Vi har mot bakgrund av denna analys valt att 
betrakta denna föreställningskategori som "radikal". Jfr även Therborn, 1988. 
^Föreställningar om arbete har uteslutits i denna analys, eftersom de olika föreställ
ningskategorierna kring denna aspekt inte på ett entydigt sätt kan kopplas till en 
ideologisk nivå. 
4^I svarsfördelningen på varje föreställningsfråga betraktas kategori 1 och 2 som kon
servativa föreställningar, kategori 3 betraktas som liberala, kategori 4 som refor
mistiska medan kategori 5 och 6 betraktas som radikala föreställningar. 
46Personer med föreställningar som till sitt innnehåll kan karaktäriseras s om liberala 
kan vara omedvetna om att de är bärare av sådana föreställningar. De kan i sina 
politiska preferenser lika gärna vara moderater eller socialdemokrater som folk
partister. På samma sätt kan personer som betraktar sig själva som socialdemokrater 
vara bärare av liberala eller konservativa föreställningar. 
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Av tabellen framgår att föreställningsvärlden på chefsnivå inom verkstads
mekanik sektor är mycket homogen. Samtliga intervjupersoner ger uttryck för 
liberala eller konservativa föreställningar kring samtliga aspekter som vi studerat. 
På chefnivå inom vårdsektorn är tre fjärdedelar av föreställningarna liberala eller 
konservativa, medan en fjärdedel är reformistiska eller radikala. Ungefär samma 
förhållande gäller på mellannivå inom verkstadsmekanisk sektor (71% liberala/-
konservativa mot 29% reformistiska/radikala). På mellannivå inom vårdsektorn 
finns en något större andel reformistiska/radikala föreställningar (38%) och på 
basnivå inom vårdsektorn är drygt hälften av föreställningarna (52%) reformistiska 
eller radikala. Den största andelen reformistiska/radikala föreställningar (58%) 
återfinns inte oväntat på basnivå inom verkstadsmekanisk sektor. 

Även om den sammantagna helhetsbilden inte i sig är särskilt förvånande, finns 
det ändå resultat som är anmärkningsvärda. Det gäller exempelvis den starka 
splittringen på mellannivå inom vårdsektorn, där det finns en förhållandevis stor 
andel konservativa föreställningar, samtidigt som det också finns en stor andel 
radikala. En närmare granskning av detta visar att det företrädesvis är sjuk
sköterskor av "den äldre stammen" som ger uttryck för konservativa föreställ
ningar, medan de radikala föreställningarna återfinns hos yngre psykologer och 
kuratorer. Detta kan förmodligen, förutom åldersfaktorn, förklaras av de båda 
respondentgruppernas rekryteringsbas och utbildning. 

Anmärkningsvärt är också att en förhållandevis stor del (38%) av de föreställ
ningar som återfinns på basnivå inom verkstadsmekanisk sektor kan karaktäriseras 
som liberala eller konservativa. Det innebär att många av "jobbarna på golvet" 
tänker på samma sätt som cheferna i företagen. En anledning till detta är förmod
ligen den kris som svenskt näringsliv upplevt under sjuttiotalet - med hot om 
nedläggningar och permitteringar - men också företagens medvetna strävanden att 
skapa en solidaritetskänsla gentemot det egna företaget. Även på basnivå inom 
vårdsektorn återfinns många liberala eller konservativa föreställningar (48%). Till 
en viss del kan det säkert förklaras av vårdsektorns rekryteringsbas - välanpassade 
flickor från arbetarklass. Troligast är dock att den samförståndssyn som kommer 
till uttryck inom såväl vård- som verkstadsmekanisk sektor bäst kan förklaras av 
den dominerande ideologi som råder inom respektive sektor: Patienten i centrum -
att vårda och hjälpa; Företaget i centrum - att producera och sälja. 

Att avnämarnas krav och förväntningar på gymnasieskolans undervisning om 
arbetslivet är beroende av deras föreställningar om utbildning och arbetsliv framgår 
ganska tydligt av vår resultatredovisning. Om och på vilket sätt dessa krav och 
förväntningar också får genomslag i den faktiska undervisningen återstår att se -
och framför allt vems krav och förväntningar är det som återspeglas i skolans 
undervisning? 
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Kapitel 8 

Lärarna - hur tänker dom? 

Den forskning om lärare som bedrivits fram till slutet av 70-talet kan sägas i 
huvudsak ha följt två huvudlinjer; den ena har inriktats på lärarnas personliga 
egenskaper och lärarbeteende, och den andra på klassrumsinteraktion och lärarnas 
arbetsmiljö.1 Studier som försöker ta reda på hur lärare "tänker" är förhållandevis 
vanliga, men studier som försöker förklara varför lärare tänker och handlar på de 
sätt de gör är mindre vanliga, och företrädesvis av senare datum.2 Av den marxis
tiskt orienterade forskning som studerat medvetandeformer hos lärare framgår t ex 
att lärare ofta har en konsensuppfattning om samhället, och att lärare är tämligen 
omedvetna om i samhället existerande sociala motsättningar. Förklaringarna till 
varför lärare har dessa föreställningar och tänker på det sätt som de gör söks ofta i 
den position de intar i den sociala arbetsdelningen.3 

En svensk studie som studerat relationen mellan "lärarideologi" och undervis
ningsprocess är Dahlberg, Pettersson & Åsén (1983).4 De har kartlagt hur 
mellanstadielärares föreställningar om bilder påverkar undervisningen i bildämnet. 
De visar hur det i klassrummet uppstår en "symbolmiljö", som gynnar medel
klasseleverna. De "konstnärliga" föreställningar som lärare vanligen har gör att 
lärarna betonar den konstnärliga delen av ämnet. De vill få eleverna att uttrycka sig 
och "skapa". Dessa föreställningar harmonierar i större utsträckning med medel
klasselevernas föreställningar och sätt att vara, vilket medför att de i mindre 

*För en beskrivning av tidigare lärarforskning, se t ex Arfwedson (1979); Lundman 
(1981); Andersson & Lawenius (1983). Den forskning som inriktats på lärarens 
arbetsmiljö är i Sverige företrädesvis ett 70-talsfenomen, många gånger initierad av 
lärarnas fackliga organisationer. De flesta av dessa studier baseras på lärarnas subjek
tiva upplevelser av sin arbetssituation, utan närmare reflexion över om dessa sub
jektiva upplevelser verkligen speglar faktiska förhållanden (Lundman, 1981). Undan
tag f inns dock. I SOL-projektet (Arfwedson & Lundman, 19 80) utgick man exempelvis 
från att lärares arbetsförhållanden är kontextbundna och ytterst knutna till skolans 
samhällsfunktion. 
2Lortie (1975), är ett tidigt exempel på en studie av lärares "tänkande. Han karaktäri
serar lärargruppen gen erellt med epiteten konservatism, presentism och individualism. 
Lee (1987) har i en annan studie karaktäriserat lärares "världsbilder" so m klasslösa, 
apolitiska eller neutrala. För en sammanställning av forskning som utgår från lärarper
spektivet, se t ex Shavelson & Stern (1981); Clark & Peterson, (1984). Exempel på 
kvalitativa studier av hur lärare tänker återfinns t ex i Hasselgren, (1981); Lindblad, 
(1983). 
3Se t ex Broady (1978); Grace (1987). 
^Andra studier som utifrån ett fenomenografiskt perspektiv fokuserat lärares uppfatt
ningar om undervisning och lärares omvärldsuppfattning är t ex Andersson & Lawenius 
(1983); Larsson (1982). 
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utsträckning protesterar mot undervisningsinnehållet, och att de får mer beröm än 
vad arbetaiklasselevema får 

I likhet med Dahlberg et al (ibid) är vi intresserade av innehållsfrågorna i under
visningen, och närmare bestämt vilka föreställningar som förmedlas i undervis
ningssituationen. Till skillnad från deras studie, där de undersökt lärares föreställ
ningar som en komponent bland andra "ramfaktorer", är vårt huvudintresse att 
studera hur olika föreställningar om arbetslivet transformeras in i och överförs i 
undervisningen. Vi har mot den bakgrunden bedömt det vara nödvändigt att göra en 
bredare kartläggning av vilka föreställningar lärare som undervisar om arbetslivet 
har. 

Lärarstudiens syfte och tillvägagångssätt 

De övergripande syftet med föreliggande lärarstudie är att analysera vilka uppfatt
ningar och föreställningar om utbildning och arbetsliv som finns företrädda bland 
olika lärare som i gymnasieskolan undervisar om arbetslivet. Vi avser i det 
sammanhanget att även kartlägga de olika lärarkategoriernas utbildningsbakgrund 
och arbetslivserfarenhet, samt att beskriva på vilka sätt lärarna menar att gymna
sieskolans undervisning om arbetslivet kan förbättras. 

Datainsamlingen är gjord i två norrlandsstäder, av vilka den ena är den stad där 
vi också genomfört vår observationsstudie och våra elevintervjuer. Studien 
omfattar lärare som undervisar i arbetslivsorientering (ao) och samhällskunskap 
(sk) på linjerna Vd, Ve, E, S och N. Urvalet är baserat på den indelning som gjorts 
av arbetslivet i vård- och verkstadssektor och korresponderar med de linjer som 
ingår i ASU-projektets observationsstudie.5 I undersökningsgruppen ingår de lärare 
som deltar i observationsstudien. Totalt omfattar undersökningen 31 lärare, vilka 
fördelar sig på linjerna på följande sätt: 

Tabell 11. Antal lärare fördelade på gymnasielinjer och kön. 

Kön Ve E N S Vd Totalt 
Kvinnor 0 2 0 1 4 7 
Män 9 5 4 5 1 24 
Totalt 9 7 4 6 5 31 

Av tabellen framgår att kvinnor totalt sett är underrepresenterade i undersök
ningsgruppen. Som synes är kvinnorna koncentrerade till vårdlinjen, medan lärare 
på verkstadsteknisk- och naturvetenskaplig linje uteslutande är män. Eftersom 
könsaspekten varit av underordnat intresse för vårt syfte, har vi heller inte efter
strävat en jämnare könsfördelning. Däremot kan undersökningsgruppen sägas 
spegla faktiska förhållanden såväl i skolan som i arbetslivet. Proceduren be

5Att de olika lärarna valts ut med utgångspunkt från d e gymnasielinjer som tabellen 
redovisar, utesluter inte att respektive lärare även kan under visa på andra linjer. 
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träffande datainsamling, resultatredovisning och analysstrategier är densamma som 
i avnämarstudien (se s 149-150). Intervjuformuläret i sin helhet återges i bil 2. 
Intervjuerna genomfördes under läsåret 1983/1984 i samband med observations
studien. 

Resultatredovisningen kommer att fokusera lärares uppfattningar och före
ställningar om utbildning och arbetsliv. Kapitlet inleds med en kort beskrivning 
av lärarnas erfarenhetsbakgrund, och avslutas med att behandla vissa konsekvenser 
av lärarstudien vad avser gymnasieskolans undervisning om arbetslivet. 

Bakgrundsfaktorer 

De lärare som ingår i vår undersökningsgrupp kan, med hänsyn till olika bak
grundsfaktorer, betraktas som två skilda grupper. Den ena gruppen, yrkeslärarna, 
har praktisk-pedagogisk utbildning, medan den andra gruppen, de "teoretiska" 
lärarna, har akademisk utbildning. Detta innebär bl a att samtliga lärare med 
yrkespedagogisk utbildning har en lång yrkeserfarenhet utöver läraryrket bakom 
sig.6 Vårdlärare har vanligen sjuksköterskepraktik och verkstadslärare har oftast 
tyngdpunkten i sin tidigare yrkespraktik förlagd till verkstadsmekanisk sektor. 
Bland de akademiskt utbildade lärarna, som huvudsakligen undervisar på teoretiskt 
inriktade linjer, är det däremot mindre vanligt att man har någon längre samman
hängande arbetslivserfarenhet utöver läraryrket. Lärare på ekonomisk linje utgör 
emellertid ett undantag i det att de redovisar vissa arbetslivserfarenheter utöver 
undervisning. Dessa är nästan uteslutande gjorda inom ekonomisk sektor, t ex 
revisions-, kamrers- eller bankarbete. För övriga lärare på teoretiskt inriktade linjer 
inskränker sig arbetslivserfarenheten oftast till olika typer av feriearbete.7 Med 
andra ord kan vi i en mer allmän mening säga att lärare på yrkesinriktade linjer har 
en mer "praktisk" erfarenhetsgrund för sin undervisning, medan lärare på teoretiskt 
inriktade linjer har en mer "teoretisk" förståelse av arbetslivet som grund. Även 
om lärargruppen som helhet skiljer sig åt beträffande utbildningsbakgrund och 
arbetslivserfarenhet, så har dock nästan alla lärare en gedigen undervisnings
erfarenhet (endast tre har undervisat mindre än 10 år). Vilken betydelse de skilda 
erfarenhetsbakgrunderna har för lärarnas egna uppfattningar och föreställningar om 
utbildning och arbetsliv återkommer vi till i slutet av kapitlet. 

6Minst 7 års yrkespraktik krävs för att söka inträde till yrkespedagogisk utbildning. 
7När relationen skola-arbetsliv ställdes i fokus under slutet av 70- och början av 80-
talet uppmärksammades problemet med lärares bristande arbetslivserfarenhet. I det 
sammanhanget antogs att arbetslivserfarenheter generellt sett kunde bidra till ett 
förbättrat undervisningsinnehåll. Se t ex Edholm 1978; Abrahamsson, 1980; 1982; 
Linné, 1982. 
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Lärares föreställningar om utbildning och arbete 

Lärarkategoriernas olika utbildnings- och erfarenhetsbakgrund, liksom deras 
positioner i det sociala rummet, antas resultera i skilda föreställningar om utbild
ning och arbetsliv. Av centralt intresse är därmed att analysera lärarnas föreställ
ningar om utbildning och arbetsliv, för att utröna vari eventuella likheter och 
skillnader i tankemönster består. Analyserna struktureras kring begreppen arbete, 
arbetsdelning, arbetsmarknad och kvalifikation. 

Föreställningar om arbete och arbetets värde 

Frågor om hur begreppet arbete uppfattas, vad som menas med ett bra arbete samt 
vad som driver människor att arbeta har utgjort underlag för analysen om arbete 
och arbetets värde.8 Inledningsvis uttrycker lärargruppen svårigheter att, som de 
själva säger, ge en korrekt definition av begreppet arbete. Detta menar man hänger 
samman med brister i lönearbetsbegreppet, som inte täcker exempelvis hemarbete 
eller olika former av ideellt arbete. Samtidigt påpekas att löneaibete är det begrepp 
som oftast används i undervisningen.9 

I en mer allmän mening beskrivs ett "bra" arbete som ett sådant som är 
meningsfullt, stimulerande, omväxlande och som kan erbjuda en god arbetsmiljö. 
Vad som ska betraktas som stimulerande eller meningsfullt kan inte bestämmas 
generellt, menar lärarna, utan det är en fråga som den enskilde individen måste 
avgöra. De flesta av lärarna gör bedömningen att "trivsel" är den viktigaste faktorn, 
vilket då - analogt med den individuella synen på trivsel - betyder att vissa 
människor antas trivas med monotona arbeten, medan andra trivs med mer 
krävande arbetsuppgifter. Så gott som samtliga lärare menar att lönen inte har 
någon större betydelse, och i de fall där lönen sägs vara viktig, anses den i vart fall 
vara underordnad den allmänna trivseln. 

När drivkrafter bakom arbete - dvs frågan om vad som får människor att arbeta -
påförs analysen framträder kvalitativa skillnader mellan olika lärares föreställ
ningar. I likhet med avnämarstudien går det att skilja mellan de som betonar inre 
drivkrafter och de som menar att drivkrafterna är av yttre slag. De som betonar inre 
drivkrafter omfattas av tanken att människan av naturen har ett behov av att vara 
aktiv, och att människan därmed också har ett behov av att arbeta. De som betonar 
yttre drivkrafter ses arbete som något som i första hand görs för försörjning eller 
ekonomisk vinning. Det går även att skilja mellan de som i första hand ser arbete 
som ett medel för att uppnå individuella mål, och de som betonar vikten av 
kollektiva mål. Både egenintressen och kollektiva mål kan i sin tur relateras till 
såväl inre som yttre drivkrafter. 

8Se fråga 2, intervjuformulär, bil 2. 
^Detta kan ställas mot resultat som Edholm (1986 ) finner i sin läromedelsgranskning, 
där han påpekar att begreppet lönearbete ofta saknas i de läromedel i samhällskunskap 
som vanligen används i gymnasieskolan. 
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Föreställningen "Arbete för ekonomisk vinning"10 framträder i lärargruppen i en 
annan "språkdräkt" jämfört med avnämarstudien. Ingen av de lärare som menar att 
människor arbetar för att tillfredsställa materiella behov, säger sig själv främst 
värdesätta eller eftersträva en hög lön. Den instrumentella tanken om att värdera 
mål utanför arbetet högre än arbetet i sig finns inte heller lika uttalad bland dessa 
lärare (till skillnad från de som arbetar på lägre nivå inom verkstadssektor). Tvärt
om framhåller de vikten av att ett arbete har ett värde i sig och att det upplevs 
meningsfullt. Tanken om yttre drivkrafter till varför människor arbetar får dock 
stöd, genom att bärare av denna föreställning antar att få människor skulle arbeta, 
om de inte var mer eller mindre tvungna av överlevnadsskäl. Detta implicerar att 
det krävs någon form av yttre belöning för att få människor att arbeta. 

Att arbeta för ekonomisk vinning är en föreställning som är vanligast bland 
lärare som undervisar på ekonomisk linje. Även om det bland dessa lärare finns de 
som inte säger nej till "livets goda", så tas valet av läraryrket ofta till intäkt för att 
de ändå inte prioriterar pengar främst. Ett annat arbete i den ekonomiska sektorn 
antas i det fallet ge betydligt mer pengar, men också mer av stress och kanske 
mindre trivsel. Pengar måste man under alla villkor ha, anser man, och då är det 
viktigt att ett arbete kan ge "hyfsat" av den varan. Att arbetet i första hand är mer 
eller mindre påtvingat av försörjningsskäl, är tankegångar som en del lärare på 
yrkesinriktade linjer för fram. Akademiskt utbildade lärare har däremot svårt att se 
arbetet enbart som ett levebröd, utan de menar att människor arbetar främst av 
andra skäl. 

Föreställningen "Arbete som moralisk plikt"11 innebär att människor arbetar 
därför att de känner ett "socialt tryck" att arbeta. Lärare som har denna föreställning 
menar att det framför allt är sociala drivkrafter som får människor att arbeta.12 En 
känsla av att hamna "utanför" antas infinna sig om man inte arbetar, eftersom det 
förväntas att alla människor ska arbeta. En tankegång som också förs fram är att 
när individen väl börjat arbeta, så övergår "pliktkänslan" många gånger till 
någonting mera lustfyllt, eftersom såväl arbetet som goda sociala relationer i sig 
kan vara belönande. I likhet med avnämarstudien är denna föreställning sparsamt 
förekommande bland lärarna, utan dominans till någon viss linje. 

Den individualistiska syn på arbete som kommer till uttryck i kategorin 
"Arbete som medel för självförverkligande"13 är den dominerande i lärargruppen 
som helhet.14 Den återfinns bland samtliga lärarkategorier, men är vanligast bland 
lärare på verkstadsteknisk-, samhällsvetenskaplig- och naturvetenskaplig linje. Att 
verkstadslärare i så stor utsträckning är bärare av denna föreställning kan bl a ses i 

^Kategorin beskrivs utförligt på s 176. 
^Kategorin beskrivs utförligt på s 177. 
12jfr begreppet "reciprocitet" (ö msesidighet) som Bruner (1971) anger som en av de 
mest centrala drivkrafterna bakom mänskliga aktiviteter. Jfr även Karlsson (1986), 
som refererar till Mats Fribergs ty pologi över incitament för mänskliga handlingar, där 
drivkrafter som är inriktade mot andra, och kräver någon form av socialt stöd, betraktas 
bland de starkaste som människor känner. 
13Kategorin beskrivs utförligt på s 178. 
14Linné (1982) finner att bli vande klasslärare ofta betraktar just lärararbetet s om "ett 
medel för självförverkligande", vilket indikerar att denna föreställning om arbete 
generellt sett är vanlig bland lärare. 
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ljuset av att verkstadslärarna själva är ett uttryck för M förverkligandetankenM. Den 
"klassresa" som de företagit genom att själva ha bytt position från verkstadsgolvet 
till lärarjobbet, innebär en subjektiv bekräftelse på att individuella förändringar är 
möjliga. Så här uttalar sig en av verkstadslärarna: 

Från yrkesskolan så gick man till industrin, och allt var nytt och intressant, 
och så gick man steg för steg en åtta, nio år. Till slut så kände man att det 
fanns liksom en spärr där då. Det gick som inte att komma mycket mera fram 
på nya vägar. Och kanske det var mycket det som gjorde att man då började 
plugga igen. /.../ Och jag tror att skulle man kalla ett jobb mindre bra, så är 
det väl ett jobb som leder in i en låst position. Det tror jag, för alla människor 
har väl den där känslan av att man vill utvecklas. 

I: Lönen, tycker du den är betydelsefull? 

R : Naturligtvis är väl den en bidragande orsak, kanske mindre nu än vad den var 
tidigare. Ute i industrin så såg man kanske mera krasst på det som man fick i 
lönebeskedet. (Lärare, Ve, L2:7). 

Kännetecknande för föreställningen "Arbete som idealistisk verksamhet"15 är den 
altruistiska synen på arbete, där drivkraften bakom människors arbete är en inre 
övertygelse om att man arbetar för något som är viktigt och meningsfullt sett i ett 
större perspektiv. Denna föreställning har inte många företrädare bland lärarna. Av 
de fyra som hänförts till denna kategori är två vårdlärare. Tanken om arbete som 
idealistisk verksamhet är kanske också något som ligger i linje med ett vårdyrke. I 
avnämarstudien visade den sig vara förhållandevis utbredd just inom vårdsektorn, 
där bärarna ofta ser vårdyrket som ett "kall". Samma tankefigur går givetvis inte 
att applicera på lärargruppen, där föreställningen oftare tar form i en generell tanke 
om att arbetet bör vara till nytta och gagn för andra, och där läraryrket ibland ges 
som ett exempel på vad man menar. 

Nedan följer en sammanställning av hur lärargruppen fördelar sig på de olika 
föreställningskategorierna. I likhet med avnämarstudien har, i de fall kategori
seringarna varit tveksamma, respondenterna hänförts till den kategori där tyngd
punkten i intervjuutsagorna ligger.16 

Kategorin beskrivs utförligt på s 179. 
16Detta förfaringssätt gäller för samtliga föreställningsfrågor, såvida inget annat 
anges. 
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Tabell 12. Föreställningar om arbete inom lärargruppen. Antal intervjupersoner 
fördelade på olika föreställningskategorier utifrån gymnasielinje/lärar
kategori. 

Föreställning Ve E N S Vd Totalt 
Ekonomisk vinning 2 4 0 0 1 7 
Moralisk plikt 1 1 1 1 0 4 
Självförverkligande 6 2 2 4 2 16 
Idealistisk verksamhet 0 0 1 1 2 4 
Totalt 9 7 4 6 5 31 

Av tabellen framgår att lärarnas föreställningar om arbete uppvisar en ganska 
splittrad resultatbild. Föreställningar om arbete för ekonomisk vinning är vanligare 
bland lärare som undervisar på linjer som förebereder för arbeten inom ekono
misk/produktiv sfär, medan föreställningar om arbete som idealistisk verksamhet 
förekommer något oftare bland lärare som undervisar på linjer som förbereder för 
arbeten inom social/kurativ sfär. Den vanligaste föreställningen är dock arbete som 
självförverkligande, och den föreställningen finns utbredd på alla utbildningslinjer. 
Det går inte att urskilja några nivårelaterade skillnader mellan lärare på teoretiskt 
och yrkesinriktade linjer. 

Föreställningar om arbetslivets utveckling 

Begreppet arbetsliv är komplext och det inrymmer en mängd olika företeelser. För 
att utröna vad lärarna själva lägger in i detta begrepp och hur de uppfattar den 
utveckling som skett under senare tid, ombads lärarna att jämföra arbetslivet förr 
och nu, samt att ange vad de betraktar som de viktigaste skillnaderna.17 I lärarnas 
beskrivningar framträder ett arbetsliv som uppvisar vissa generella karaktäristika. 
Arbetslivet anses allmänt ha utvecklats i demokratisk riktning, en utveckling som 
av många tillskrivs den politiska och fackliga kampen. Människor anses dessutom 
idag bättre utbildade och mer medvetna, vilket bidrar till att de ställer högre krav. 
Arbetsmiljön och arbetsvillkoren antas också av de flesta lärare ha förbättrats 
avsevärt. Med teknikens och maskinernas hjälp har antalet fysiskt tunga arbeten 
har minskat och det materiella välståndet ökat - även om många samtidigt fram
håller att utvecklingen också har inneburit ökade krav och ökad stress i arbetslivet. 
En förhållandevis stor del av lärargruppen (närmare en tredjedel) hyser dock 
farhågor för att utvecklingen mot ett ökat materiellt välstånd kan ha bidragit till att 
människor fått det för bra; att människor idag upplever mindre tillfredsställelse 
med sitt arbete och att de har tappat mycket av moral- och ansvarskänslor. 

För att fördjupa analysen av arbetslivets utveckling ställdes mer ingående frågor 
om hur lärarna värderar den tekniska utvecklingen i samhället; dess drivkrafter och 
konsekvenser för arbetsliv och människa.18 På en analytisk nivå går det att skilja 

17Se fråga 3, intervjuformulär, bil 2. 
18Frågor med detta innehåll ställdes även i avnämarstudien men materialet, framför allt 
inom vårdsektorn, bedömdes som alltför tunt för att bilda underlag för en före-
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mellan de som ser teknikens drivkrafter i ett mer individuellt perspektiv, de som 
förlägger drivkrafterna på verksamhetsnivå, och de som hänför drivkrafterna till 
samhälleliga faktorer. Med det förstnämnda synsättet menar man att tekniken styrs 
av individer med särskilda förmågor, och att det finns människor som är bättre 
rustade än andra att utforska och bemästra tekniken. De som förlägger drivkrafterna 
till verksamhetsnivå menar att den tekniska utvecklingen drivs av företagen, som 
ständigt måste utveckla sin produktionsteknik för att göra sig mer konkurrens
kraftiga på marknaden. Slutligen kan drivkrafterna ses som strukturellt betingade, 
där den tekniska utvecklingen i samhället ytterst détermineras av det ekonomiska 
systemet. 

Analysen av frågan om teknikens utveckling har resulterat i fem kvalitativt 
skilda föreställningskategorier. 

I kategorin "Experternas innovationer" betraktas den tekniska utvecklingen mot 
bakgrund av att teknikens domäner är komplexa och viktiga områden. Det 
anses därmed vara områden som inte vem som helst är skickad att handha. Det 
är de kompetenta experterna, de som antas kunna bedöma konsekvenser av en 
viss åtgärd eller teknisk lösning, som ska fatta de "rätta" besluten när det gäller 
den tekniska utvecklingen. En i grunden optimistisk tilltro till tekniken och 
dess möjligheter kännetecknar bärare av denna föreställning. I huvudsak antas 
teknikens utveckling innebära att framtidens arbeten blir mer kvalificerade och 
att antalet specialister fortsätter att öka. 

Det renodlade experttänkandet som kommer till uttryck i ovanstående kategori 
förekommer endast bland lärare på yrkesinriktade linjer. Den vårdlärare som ger 
uttryck för ett experttänkande anser att läkarna, som är de som anses ha mest kun
skaper inom vården, också bör vara de som bestämmer om hur datorer och annan 
teknik ska användas. Den verkstadslärare som förts till denna kategori, anser att 
den japan som uppfann det första chipset har utfört en bragd som kan jämställas 
med den när hjulet uppfanns. Den optimistiska tekniksynen leder över till konsta
terandet att den framtida teknikutvecklingen också innebär en utveckling mot en 
större differentiering i samhället - mot ett "expertsamhälle" - men detta ses inte 
som något större problem: 

Vi får naturligtvis en pyramidtopp. Det har vi alltid haft och det måste vi ha. 
Dom som mer eller mindre styr utvecklingen med de medel som finns. L.JOm 
vi håller oss nu till verkstadstekniken så den kategori av välutbildade yrkesmän 

ställnings analys. Såväl lärare som elever ger emellertid mer utförliga svar på dessa 
frågor, vilket möjliggjort en analys av föreställningar om teknikens utveckling i dessa 
delstudier. Det beror fö rmodligen på att vi som intervjuare s uccessivt utvecklade vår 
intervjuteknik och fokuserade frågorna mer konkret just på teknisk utveckling. (Från 
början a vsåg vi att gö ra föreställningsanalysen kring en bredare fråga om arbetslivets 
utveckling). Föreställningar om teknisk utveckling har så vitt vi vet ej analyserats 
tidigare, åtminstone inte på något systematiskt sätt utifrån strukturella kännetecken 
och kopplingar till en ideologisk nivå. Vår analys av denna fråga ligger i linje med den 
strukturmodell som utvecklats inom Long-projektet (jfr t e x Zetterström, 1 988) och har 
även vissa anknytningar till de analser av teknik och teknikers yrkesfunktion som 
gjorts inom detta projekt (Franke-Wikberg & Zetterström, 1979; Hult, 1986). 
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som felsöker, som riggar, som ställer i ordning dom här systemen och den 
delen av arbetslivet, för dom kommer det förmodligen att bli mer stimulerande 
än vad det är idag. Men sedan så har vi då skitjobben, att förse dom här 
automaterna, robotarna med material, att plocka bort spån och fylla på olja 
osv. Men dom jobben har vi ju haft oc kså innan robotiseringen. (Lärare, Ve, 
L2:ll). 

Kategorin "Forskning och framsteg" innebär att den tekniska utvecklingen ses 
som en rationell konsekvens av människans grundläggande behov av att 
ständigt förbättra sina levnadsvillkor. Den tekniska utvecklingen uppfattas i det 
sammanhanget till stor del vara självgenererande. Ny teknik ger ofta avknopp-
ningar som i sin tur föder någonting nytt. Vad den framtida tekniska utveck
lingen kommer att innebära, menar man sig inte kunna förutsäga. Det enda 
som med säkerhet kan förutsägas är att utvecklingen kommer att ha sin gilla 
gång. Med ledning av hittillsvarande teknisk utveckling konstateras att 
materiell standardhöjning och mindre fysiskt krävande arbeten är exempel på 
positiva effekter av teknisk utveckling. Samtidigt konstateras att den tekniska 
utvecklingen nu nått därhän att den även lett till negativa effekter i form av 
arbetslöshet och att den utarmat många arbeten på innehåll. Detta anses 
beklagansvärt, men många av dessa problem kanske kan lösas i en framtid med 
en högre utvecklingsnivå. 

Gemensamt för det tänkande som kännetecknar lärare inplacerade i kategorin 
"Forskning och framsteg", är att de i mer eller mindre utsträckning ger uttryck för 
en deterministisk tanke om den tekniska utvecklingen som självgenererande och 
opåverkbar. Många gånger refereras till människans behov av att ständigt förbättra 
sina levnadsvillkor, vilket antas leda till en fortgående och oförutsägbar teknisk 
utveckling. Även om de som förts till denna kategori i huvudsak ser utvecklingen 
på gott, så innebär det inte att utvecklingen betraktas som odelat positiv. 
Exempelvis påpekar man att det finns en risk för att det i framtiden uppstår en 
kategori elitmänniskor med "för mycket" kunskaper och allt för stor makt. 
Ambivalensen inför en utveckling som både kan vara positiv och negativ löses 
antingen med att man trots allt "hoppas på det bästa". Eller också upphävs den till 
viss del genom att man konstaterar att människor är olika, vilket betyder att alla 
inte värderar teknologiska framsteg och välstånd på samma sätt. En lärare på 
naturvetenskaplig linje ger här sin syn på detta: 

Jag läste i förra veckan om den här bonden som, ja, Taråbergaren eller vad det 
var, men om hur primitivt dom lever. Det finns ju extrema människor så att 
säga åt båda hållen. Jag menar dom är ju tillfreds med sin situation och det är 
ju huvudsaken tycker jag. (Lärare, N, L5:31). 

Föreställningen om "Forskning och framsteg" är förhållandevis vanlig. Den är 
också jämnt fördelad över olika lärarkategorier, med en svag tendens till över
representation bland naturvetare och lärare på verkstadsteknisk linje (vilket i sig 
kanske inte är särskilt märkligt). 
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I kategorin "Företagens konkurrensmedel" ses den tekniska utvecklingen som 
en nödvändig och logisk anpassning till rådande internationella omständigheter. 
Tekniken betraktas som företagens hjälpmedel att förbättra sin konkurrens i 
syfte att höja produktiviteten. Bärare av denna föreställning har en relativt 
positiv och oproblematisk syn på teknisk utveckling. Många arbeten kommer 
sannolikt att försvinna med den framtida tekniska utvecklingen, men detta 
uppfattas inte som något större problem. En trosvisshet finns om att någon
ting nytt kommer i stället. Utbildning ses som ett medel för individer att för-
kovra sig och "hänga med" i utvecklingen. Framtidsbilden präglas av att många 
arbeten antas bli mer kvalificerade och att dessa förmodligen kommer att över
stiga antalet okvalificerade arbeten. En medvetenhet om att det trots allt 
kommer att finnas människor som måste besätta tråkiga och monotona arbeten 
finns, men man menar att dessa får försöka kompensera sig med en rik fritid. 

Denna föreställning om teknik är vanligast bland lärarna. Att den tekniska utveck
lingen måste baseras på företagens vinstintressen i det ekonomiska system vi har, 
betraktas som en självklarhet. Inte helt oväntat har denna föreställning flest före
trädare bland lärare på ekonomisk linje, vilka många gånger identifierar sig med 
företagets intressen och talar i företagsekonomiska termer: 

Ja, eftersom jag undervisar i ekonomi och speciellt företagsekonomi, så är ju 
grundförutsättningen för ett företag, det är ju överlevnad. Alltså lönsamhet, där 
intäkterna täcker dom kostnader man har. Och i och med att kostnaderna för det 
manuella arbetet blir dyrare och dyrare så jämför man det ju i s k investerings
kalkyler med vad en maskin kostar i stället. Och en annan fördel med maskiner 
är att du behöver aldrig MBL-förhandla med en maskin, utan du kan stänga av 
den när du vill och så sätta på den när du vill. Så alla dom där faktorerna med 
ökade lönekostnader och ökade kostnader till staten för avgifter och sådant gör 
ju maskinerna mer konkurrenskraftiga...Och jag menar gör inte vi det i Sverige 
så gör dom det i Japan eller Taiwan och det är bara att hänga med. Vi är för 
små för att kunna s tyra själva./.../ Så jag ser det personligen från företags
ekonomisk sida, och jag har ju så pass mycket praktiska exempel. Jag jobbar 
ju med det här vid sidan om, och jag ser ju precis hur det stämmer in i bi lden. 
Och jag ser ju hur företagarna resonerar. Dom tar ju naturligtvis sociala 
hänsyn, men jag m enar dom kan ju inte ta så stora sociala hänsyn att dom inte 
kan överleva som företag och företagare. Det går ju inte. (Lärare, E, L3:17). 

Citatet ovan, som ger uttryck för vad vi tidigare benämnt "kapitalistisk funktio-
nalism" (kap 7, not 14), skulle lika gärna kunna vara hämtat från en chefsperson 
inom industrin. Riktigt samma "företagaranda" ger inte de verkstadslärare som har 
denna föreställning uttryck för, men lojaliteten med marknadskrafterna och 
konkurrensystemet är stark. 

I kategorin "Välfärdens förutsättning" tas utgångspunkten för teknikens 
utveckling i att den är en viktig och nödvändig del i byggandet av ett bättre 
samhälle. Om teknik används på "rätt" sätt betraktas den med en positiv syn. 
Teknik är "rätt" när den innebär materiella förbättringar och borttagande av 
hälsovådliga, smutsiga och monotona arbeten. Teknik använd på "fel" sätt 
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betraktas däremot med en negativ syn. "Fel" använd teknik är när företags
ekonomiska vinststrävanden tillåts föregå människors väl och ve och alltför 
många arbeten försvinner. För att undvika en negativ teknikutveckling anser 
man att tekniken måste kontrolleras. Politiker tillskrivs i detta sammanhang en 
viktig funktion, som de som ska bevaka och styra den tekniska utvecklingen i 
"rätt" riktning. 

Även denna kategori är relativt vanligt förekommande, främst bland lärare på 
verkstadsteknisk linje. Det framgår många gånger av deras svar att de gör sina 
bedömningar med utgångspunkt i den framtid som väntar den blivande verkstads
mekanikern. Övriga lärare som har denna föreställning uttalar sig mindre kontext-
bundet om samhälle och välfärd. De tillstår att den tekniska utvecklingen fört med 
sig mycket gott, men beklagar samtidigt negativa effekter som arbetslöshet och 
förlorad hantverksskicklighet. Om fackliga företrädare och politiker i framtiden kan 
vara mer pådrivande, och lyssna mindre på experter, kanske utvecklingen kan 
styras i rätt riktning. 

Föreställningen "Teknokratins kris" innebär att den tekniska utvecklingen, som 
tidigare betraktats mer positivt, nu ses med negativa förtecken. Den ständiga 
strävan efter att höja de materiella levnadsvillkoren antas ha lett till en teknisk 
utveckling, som är "självgenererande" och omöjlig att stoppa. En hotfull 
framtidsbild frammanas om ett högteknologiskt, "avhumaniserat" samhälle. 
Till en del mildras den pessimistiska framtidsvisionen av att man hoppas på att 
den tekniska utvecklingen någonstans når en gräns, där allt fler börjar 
ifrågasätta dess värde, och där "humanistiska" livsideal vinner allt större gehör. 

Utmärkande för denna föreställning är den alltigenom pessimistiska syn som 
anläggs på den tekniska utvecklingen, vilken antas "skena iväg" utan att någon 
kan ingripa. Detta sägs leda till ett "omänskligt samhälle", där individerna tvingas 
underordna sig tekniken.19 Vi låter en lärare på samhällsvetenskaplig linje 
uttrycka sin oro över utvecklingen: 

/; Om du ser till den tekniska utvecklingen med användandet av datorer och 
robotar - hur ser du på den?" 

boken "Vad är teknik" (Nordin, 1984), diskuterar författaren i kap 7 olika filoso
fiska synsätt på tekniken, vilka vi delvis kan känna igen i de föreställningar som 
lärarna har. T ex anför Nordin filosofier som har en "romantisk" syn på teknik, vilken 
ger uttryck för att människan är offer för tekniken o ch på grund av teknikens eget väsen 
drivs människan bort från det humana, det typiskt mänskliga. Vår enda utväg, om det nu 
finns någon, tycks vara att a ntingen göra oss av med den moderna tekniken helt och 
hållet, eller att på något sätt "förmänskliga" den (jfr föreställningen "Teknokratins 
kris"). Nor din pekar bl a på de kritiska punkterna i detta synsätt och ställer sig frågan 
om det överhuvud finns någon teknik som är "mer human", hur den i så fall skall 
dem ark er as från annan teknik och hur man på förhand skall kunna sålla bland framtida 
teknikmöjligheter. 
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R: Ja, då tycker jag den är skrämmande. Jag har så svårt att se var det sica sluta 
någonstans, var människan så att säga slutar finnas och var maskinerna, tek
niken tar över. Det är det jag är rädd för. 

I: Finns det något gott som du ser det med den här utvecklingen? 

R: Nej det finns det inte... Ja, jag är lite av den här domedagsteoretikern som 
har en känsla av att allting är för sent som man gör. ( Lärare, S, L4:23). 

Den utvecklingspessimism som uttrycks i föreställningen ovan har en företrädare 
på samtliga linjer utom den naturvetenskapliga. Det ligger förmodligen mer i linje 
med en naturvetenskaplig inriktning att vara teknikoptimistisk. 

Bärare av föreställningen "Kapitalackumulationens logik" menar att den 
tekniska utvecklingen är determinerad av den kapitalistiska kapitalackumula
tionen. Tekniken används som ett av kapitalets viktigaste hjälpmedel för att 
hålla produktionskostnaderna nere. Den tekniska utvecklingen antas därmed ej 
ske utifrån något inbyggt, allmänmänskligt intresse. I framtiden förutspås en 
utveckling som innebär att maskinerna alltmer kommer att ta över och 
bestämma arbetets innehåll. Eftersom den tekniska utvecklingen betraktas som 
determinerad av kapitalet, kan den endast stävjas marginellt via lagstiftning. En 
oändlig ekonomisk tillväxt anses som otänkbar, vilket innebär att kapitalismen 
som samhällssystem förr eller senare måste bryta samman - och först då kan en 
radikalt annorlunda teknikutveckling ske. 

Denna systemkritiska föreställning finns företrädd av två lärare på samhälls
vetenskaplig linje. Deras föreställningar uttrycks via en utvecklad historisk/sam
hällelig analys av den tekniska utvecklingen, där den ene är övertygad om att 
maskinerna tar herraväldet över arbetet och utarmar det på innehåll, medan den 
andre är något mer tveksam inför vilka konsekvenser den framtida tekniska 
utvecklingen kommer att få. Båda ställer sig dock kritiska till att den tekniska 
utvecklingen tillåts styras av profitintressen. Men där den ene menar att det vore 
önskvärt att redan nu börja omfördela produktionsresultaten, menar den andre att 
man kanske får vänta på ett annat samhällssystem innan problemen kan lösas. 

Jag tror att inom överskådlig framtid så kommer väl utvecklingen att gå på. 
Men vad man kan säga är väl att jordens resurser inte är obegränsade. Man har 
ju under sekler arbetat efter den teorin att jordens resurser aldrig tar slut. Men 
så kan jag inte se det. Vi kan inte ha en oändlig ekonomisk tillväxt. Och 
därmed så störtar väl den här liberalistiska synen på utveckling samman. /.../ 
Då kommer inte det här sy stemet med privata initiativ och privatägande och 
sådant att kunna fungera på samma sätt som det har gjort hittills, där man 
alltid resonerar i företagsekonomiska termer. Då måste vi komma till en 
ståndpunkt där samhällsekonomin är den viktigaste. Att vi då känner att vi är 
ett kollektiv som måste hjälpa varandra och ta tillvara det som finns kvar av 
utveckling. Så ser jag det. /.../ Jag kan mycket väl tänka mig ett sådant 
system med bibehållande av demokratin. Det kanske blir en fördjupad 
demokrati" Lärare, S, L4:22). 
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Fördelningen av lärarnas föreställningar om teknikens utveckling redovisas i 
nedanstående tabell. 

Tabell 13. Föreställningar om teknikens utveckling. Antal intervjupersoner för
delade på olika föreställningskategorier utifrån gymnasielinje/lärar
kategori. 

Föreställning Ve E N S Vd Totalt 
Experternas innovationer 1 0 0 0 1 2 
Forskning och framsteg 2 1 2 1 1 7 
Företagens konkurrensmedel 2 4 1 1 1 9 
Välfärdens förutsättning 3 1 1 1 1 7 
Teknokratins kris 1 1 0 1 1 4 
Kapitalackumulationens logik 0 0 0 2 0 2 
Totalt 9 7 4 6 5 31 

Sammanfattningsvis kan sägas att mer teknikvänliga föreställningar är vanligare 
bland lärare som undervisar på linjer som förbereder för yrken inom ekono
misk/produktiv sfär. Bland dessa finns dock en vertikal skillnad i det att lärarna på 
ekonomisk linje oftare anlägger ett företagsekonomiskt perspektiv, medan kate
gorin "välfärdens förutsättning" är vanligare bland lärare på verkstadsteknisk linje. 

Föreställningar om arbetsdelning och lönedifferentiering 

Analysen av lärarnas föreställningar om arbetsdelning och lönedifferentiering har 
utgått från en generell fråga om hur skillnader mellan olika yrkesgrupper i vårt 
samhälle uppfattas. Analysen av löneskillnadsfrågan baseras på en mer specifik 
fråga om varför olika yrken har olika mycket betalt, samt om det nuvarande löne
systemet bör förändras på något sätt.20 På den generella frågan om arbetsdelning 
svarar de flesta att det finns skillnader mellan olika yrkesgrupper i olika avseenden. 
Skillnaden uttrycks ofta som en skiljelinje mellan teoretiskt högutbildade och 
arbetare utan längre utbildning. De olikheter som framhålls är skillnader i arbets-
uppgifter, makt, social status och (mindre ofta) lön. Att de materiella villkoren har 
utjämnats är en relativt vanlig tankegång: "Det har ju strängt taget ingen betydelse 
vad man tjänar brutto nu för tiden. Man bor ungefär lika bra och man äter ungefär 
lika bra." (Lärare N, L 5:29). Utbildning beskrivs i detta sammanhang snarare som 
ett maktmedel som ger innehavaren bättre möjligheter till framgång i arbetslivet. 
Det är endast ett par lärare som ifrågasätter själva arbetsdelningen som sådan, 
medan övriga ser den mer eller mindre som ett ofrånkomligt faktum. 

Som en konkretisering av synen på arbetsdelning har vi valt att närmare studera 
lärarnas föreställningar om löneskillnader i samhället. Analysen av löneskillnads
frågan utmynnar i fem kvalitativt skilda föreställningar, vilka presenteras nedan. 

2°Se fråga 4, intervjuformulär, bil 2. 
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Tabell 14. Föreställningar om löner och löneskillnader. Antal intervjupersoner 
fördelade på olika föreställningskategorier utifrån gymnasielinje/lärar
kategori. 

Föreställning Ve E N S Vd Totalt 
Duglighet och kompetens 2 2 1 0 0 5 
Motivation till prestationer 1 1 2 2 2 8 
Kompensation för insatser 2 3 0 2 2 9 
Utjämning av orättvisor 4 1 1 1 1 8 
Manifestering av ek system 0 0 0 1 0 1 
Totalt 9 7 4 6 5 31 

Det individcentrerade belöningstänkande som kommer till uttryck i föreställningen 
"Lön efter duglighet och kompetens"21 företräds enbart av de lärare som har 
"närmare" anknytning till den ekonomisk/produktiva sfären (Ve; E; N). Dessa 
lärare hänvisar i sina resonemang bl a till den "kris" som de menar finns i sam
hället, vilken till viss del antas bero på att det lönesystem som omfattas av soli
darisk lönepolitik och statliga ingripanden, inte ökar tillgången på den bristvara 
som de kompetenta personerna utgör. Man beklagar att de "extraordinära" per
sonerna, de som förutsätts kunna "ge järnet" belönas alltför dåligt med nuvarande 
lönesystem.22 En kraftig löneökning förespråkas för de "rätta" personerna, sam
tidigt som någon lärare menar att det, även om det vore det bästa för samhället, 
inte går fackföreningsmässigt. 

Föreställningen "Lön som motivation till prestationer"23, som innebär att det 
krävs en "morot" i form av möjligheter till högre lön, för att få människor att 
anstränga sig - att arbeta mer, att ta på sig betungande arbetsuppgifter eller för att 
gå långa och dyra utbildningar - är en föreställning som oftare företräds av lärare på 
naturvetenskaplig linje samt lärare som förbereder för social/kurativ sfär. Reso
nemangen bland lärarna utgår ofta från tanken om att människan till sin natur är 
beskaffad på ett visst sätt, vilket antas innebära att människor förmodligen inte 
skulle anstränga sig "i onödan", om de inte därigenom hade möjlighet till per
sonlig vinning. Här kan noteras att det bland vårdlärarna finns de som föreställer 
sig att en extra drivkraft i form av pengar måste till om människor ska förmås att 
göra "uppoffringar" av olika slag.24 

Den föreställning som är vanligast i lärargruppen som helhet är föreställningen 
om "Lön som kompensation för insatser".25 (Ingen naturvetare finns dock bland 
de som förts till denna kategori). En grundläggande tanke i denna föreställning är 

21 Kategorin beskrivs utförligt på s 184. 
^Dessa tankegångar går i linje med den funktionalistiska stratifikationsteorin; jfr 
Davis & Moore, 1945. 
^Kategorin beskrivs utförligt på s 185. 
24Detta kan då ses i ljuset av att denna föreställning nästan inte alls förekommer bland 
de som arbetar inom vårdsektorn. Om orsakerna til l varför vårdlärare har denna före
ställning kan endast spekuleras. Måhända utgår de från egna erfarenheter och att en 
högre lön funnits med som ett viktigt incitament vid bytet av yrke från sjukskö terska 
till vårdlärare. 
^Kategorin beskrivs utförligt på s 186. 
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de som förts till denna kategori). En grundläggande tanke i denna föreställning är 
att de som innehar mer krävande arbetsuppgifter bör ges ekonomisk kompensation 
för detta. I likhet med det tänkande som finns inom vårdsektorn är det ansvar och 
utbildning som framstår som de centrala motiven för löneskillnader, även om 
några anser att vissa tunga, smutsiga eller farliga jobb också bör kompenseras med 
en högre lön. Någon drastisk omfördelning av löner är det dock inte fråga om, utan 
det handlar om vissa justeringar och punktinsatser i det nuvarande lönesystemet. 

I den föreställning som benämnts "Utjämning av orättvisor"26 är den grund
läggande tankegången att nuvarande lönesystem är ett orättvist system, som 
ytterligare gynnar de som redan gynnats med bättre arbeten. Denna föreställning är 
vanligast bland lärare på verkstadsteknisk linje. Att just dessa lärare ifrågasätter 
grunden för den orättvisa lönesättningen, dvs skiljelinjen mellan mentala och 
manuella arbeten, är kanske inte särskilt märkligt med tanke på att de själva arbetat 
med ett "praktiskt" yrke. 

Ja .förändringen skulle i så fall vara så att säga att, ja, kanske att man värderar 
om arbete. I dagens läge är det ju så att den som har det skitigaste och tyngsta 
arbetet ur miljösynpunkt och när det gäller arbetstider osv, han har oftast sämst 
betalt. Det är väl någonting som jag tycker att man skulle sträva efter att 
utjämna. (Lärare, Ve, L2:14). 

Övriga lärare som förespråkar löneutjämning ifrågasätter det nuvarande löne
systemet utifrån mer allmänna humanistiska överväganden och rättviseresonemang 
i ett samhällssystem där "alla behövs på sin post" och "alla är lika mycket värda". 
En löneutjämning antas i det sammanhanget kunna skapa större förståelse mellan 
människor. Att utbildning och ansvar som kan vara positivt betalas mer i 
nuvarande lönesystem, har man ingen förståelse för. En utjämning av löneskill
nader innebär emellertid inte att lärare med denna föreställning förespråkar ett lika-
lönssystem. Man tvekar inför tanken hur långt man kan gå i strävanden efter 
utjämning, och nöjer sig ofta med att stanna vid själva strävan i sig. 

Kategorin "Manifestering av ekonomiskt system"27, bygger på antagandet att 
samhällets struktur, det ekonomiska och politiska systemets historiska utveckling 
ger upphov till (förutsätter) ett ojämlikt positionssystem, vilket manifesteras och 
legitimeras genom ett differentierat lönesystem. Denna föreställning är lika spar
samt förekommande bland lärarna som den var i avnämarstudien. Skillnaden 
mellan den metallarbetare och den samhällsvetare som båda har denna föreställning, 
är att metallarbetaren resonerar kontextbundet, medan läraren för ett utvecklat 
teoretiskt resonemang om konkurrensvillkoren på arbetsmarknaden och hur den 
kamp som där uppstår resulterar i ett orättvist lönesystem 

När det gäller löneskillnadsfrågan kan konstateras att individrelaterade före
ställningar (kat 1-3) är mer utbredda än verksamhets- och systemrelaterade före
ställningar (kat 4-5).28 Det är dock en förhållandevis stor grupp som ser en 
utjämning av löneskillnader mellan mentalt och manuellt inriktade yrken som 

26Kategorin beskrivs utförligt på s 188. 
27Kategorin beskrivs utförligt på s 189. 

Denna iakttagelse överensstämmer för övrigt med Åsemars (1985) resultat. 
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önskvärd. Det är främst lärare på verkstadsteknisk linje som har den föreställ
ningen. 

Föreställningar om arbetsmarknad och arbetslöshet 

Analysen av föreställningar om arbetsmarknaden inleddes med några frågor rörande 
de fackliga organisationernas funktion. En direkt fråga ställdes om hur lärarna såg 
på relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare. Följdfrågor handlade bl a om 
hur konflikter bör lösas.29 

På frågan om det finns grundläggande motsättningar mellan arbetsgivare och 
arbetstagare svarade drygt två tredjedelar av lärarna att det inte finns några motsätt
ningar. De menar att arbetsgivare och arbetstagare i grunden har gemensamma 
intressen och att de bör sträva mot samma mål. Ingen av parterna anses "tjäna" på 
konflikter. Dessa lärare menar också att strejker både kan och bör undvikas. Kon
flikter ses i mångt och mycket som ett informations- och kommunikations
problem. I stort sett anser man att alla konflikter går att lösa i en positiv samför
ståndsanda. 

Jag menar bråk och konflikter det är enligt min uppfattning ett kommunika
tionsproblem. Man kan inte ha t vå...ja...det är mycket sällan man kan få två 
diametrala uppfattningar om en och samma sak om båda känner till samma 
fakta. Ja, det är svaret på frågan. (Lärare, Ve, L2:l 1). 

Med hela den här debatten så får man den uppfattningen att arbetsgivare är 
något väldigt fult och dom går inte att prata med och dom går inte att förhandla 
med osv. Och det är ju så fel liksom, för det är ju vanliga människor. Det är ju 
bara det att dom vågar ta risker. Dom satsar mera av sig själv liksom på ett 
helt annat sätt.... I huvudsak så är ju målet för båda parter ungefär detsamma, 
att det ska gå bra och att dom har ett jobb och att det produceras osv. Men 
målet är ju ungefär detsamma. (Lärare, E, L3:16). 

Bland den tredjedel av lärarna som säger att grundläggande motsättningar existerar 
mellan arbetsgivare och arbetstagare (en liten dominans av S- och Ve-lärare) går en 
skiljelinje mellan de som accepterar rådande styrkeförhållanden och de tre lärare 
som är mindre benägna att acceptera dessa. De senare framhåller att kampen mellan 
arbetsgivare och arbetstagare på det stora hela alltid avgjorts till arbetsgivarnas 
fördel, även om facket i vissa lägen kunnat flytta fram sina positioner. 

Ja, nu får man väl titta på den svenska arbetarrörelsen och säga att dom har 
varit väldigt återhållsamma och att man har varit det därför att huvud
målsättningen har varit att bevara arbetena. Man har inte belastat företaget med 
högre kostnader. Man har varit modesta i sina avtalskrav. Å andra sidan kan det 
ju inte vara roligt för arbetarna inom ett företag att hålla tillbaka lönekraven 
och se vilka enorma vinster företagen gör. För det finns ju att plocka av trots 

29 Se fråga 6-7 i intervjuformuläret, bil 2. 
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allt. Ja Jag ska säga att jag är förvånad över att kraven är så måttliga... (Lärare, 
S, L4:22). 

När det gäller synen på stridsåtgärder i den grupp av lärarna som menar att det 
existerar motsättningar, är det flera (sex lärare) som anser att strejkvapnet ibland 
måste tillgripas (även här något fler S- och Ve-lärare). "Ja, det är ju klart, det 
måste ju alltid komma när man inte lyckas enas i förhandlingar. Om man inte har 
möjlighet att använda stridsvapnet så är det ju bara tomma ord" (Lärare, S, L4:25). 

De flesta lärare anser att fackföreningarna fyller en viktig funktion genom att ta 
tillvara medlemmarnas intressen, även om några (tre lärare) menar att facken blivit 
svagare på senare år. Flera (åtta lärare) uttrycker dock farhågor i motsatt riktning, 
att facken ska få en alltför stark ställning och bli alltför mäktiga. Ingen vårdlärare 
ger dock uttryck för den tankegången. Jämvikt mellan arbetsgivare och arbetstagare 
ses som det ideala tillståndet. En tredjedel av lärarna menar, i likhet med de på 
basnivå inom avnämarstudien, att fackföreningarna på senare tid kommit att 
institutionaliseras, innebärande bl a att det är ett fåtal professionella som är aktiva. 
Detta är en utveckling som ses både på gott och ont, men man menar att det är en 
oundviklig och nödvändig utveckling om arbetarna ska ha en rimlig chans att 
hävda sina intressen mot arbetsgivarna. 

Vilka frågor anser då lärarna att fackföreningarna bör driva? Frågor rörande 
arbetsmiljö och psykosociala förhållanden är de frågor som oftast nämns före 
lönen, även om sex lärare framhåller lönefrågan framför andra frågor. I den senare 
gruppen finns ingen verkstadslärare. De är mer benägna att prioritera arbetsmiljö 
och sysselsättning. Andra områden, utöver de som tidigare nämnts, är trygghets-, 
datoriserings och (i ett par fall) MBL-frågor. Här kan konstateras att de frågor som 
lärarna anser vara viktiga viktiga för facken att driva, också är frågor som företags
ledarna i avnämarstudien bedömer som viktiga. 

Analysen av föreställningar om arbetsmarknaden har utgått från en generell fråga 
om hur lärarna uppfattar olika maktförhållanden och relationer: Vad, vem eller 
vilka som bestämmer utvecklingen på den svenska arbetsmarknaden, med en följd
fråga om på vilket sätt detta sker. En mer konkret fråga om hur lärarna betraktar 
arbetslöshet, dess orsaker och konsekvenser, samt vilka åtgärder som kan/bör vid
tagas för att lösa problemen, har bildat underlag för föreställningsanalysen.30 

Den generella frågan om vad/vem/vilka som bestämmer utvecklingen på den 
svenska arbetsmarknaden besvaras nästan uteslutande med att villkoren dikteras av 
mer eller mindre oåtkomliga krafter i form av "världskonjunkturer", "kapitalet", 
"företagens avsättningsmöjligheter" etc. De få som företräder en annan tankegång 
menar att villkoren dikteras av politiker enbart, eller politiker, arbetsgivare och 
fackliga organisationer gemensamt. När frågan kommer in på arbetslösheten är 
samtliga lärare överens om att den existerar i större eller mindre omfattning. I 
första hand anses ungdomar, kvinnor och lågutbildade drabbas. Samtliga menar 
också att det är allifrån "beklagligt" till "det hemskaste vi har" at t arbetslöshet 
existerar. Synen på vilka åtgärder som kan/bör vidtagas hänger dock samman med 
hur lärarna betraktar arbetsmarknaden som sådan och orsakerna till arbetslöshet. 
Här går åsikterna isär. På en analytisk nivå går en skiljelinje mellan de som menar 
att samhället måste vidta kraftiga åtgärder för att i möjligaste mån undvika arbets-

30Se fråga 8-9, intervjuformulär, bil 2. 
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Tabell 15. Föreställningar om arbetsmarknad och arbetslöshet. Antal intervju
personer fördelade på olika föreställningskategorier utifrån gymnasie
linje/lärarkategori. 

Föreställningskategori Ve E N S Vd Totalt 
Individernas passivitet 1 0 0 0 0 1 
Rationaliseringens effekter 2 1 1 1 2 7 
Marknadskrafternas spel 1 3 1 1 1 7 
Strukturomvandlingens offer 4 2 0 2 1 9 
Konsumtionssamhällets kris 0 1 1 0 1 3 
Kapitalismens gissel 0 0 1 2 0 3 
Ej kategoriseringsbar 1 0 0 0 0 1 
Totalt 9 7 4 6 5 31 

Föreställningen "Individernas passivitet"31 finns företrädd av en enda verkstads
lärare. 

I: Hur ser du på arbetslösheten? 

Ja, den är ju tråkig, men jag tycker att det finns ganska mycket arbeten. Om vi 
tar den delen som kanske inte är så intressant som lokalvårdare, städerskor så 
finns det städjobb, men det tar inte ungdomen!.. J Man har alltså ganska stora 
krav när man kommer ut, men jag föreställer mig att om man inte var så 
kritisk mot arbete så kunde man säkert få ett arbete med lite mera initiativ
förmåga. Det går inte bara att sitta hemma och vänta på arbete. (Lärare, Ve, 
L2:13). 

Tilläggas kan att delar av det individtänkande som uttrycks i kategorin ovan, finns 
med i andra föreställningar om arbetslöshet, vilket bl a kommer till uttryck i 
utsagor som att i tider av arbetslöshet kommer de starka och dugliga alltid att klara 
sig osv. 

Den något deterministiska föreställningen "Rationaliseringens effekter"32, där 
arbetslöshet ses som en effekt av en ofrånkomlig utveckling i tider av vikande 
internationella konjunkturer och företagsrationaliseringar, förekommer bland lärare 
på samtliga linjer. Att den nuvarande utvecklingen är ofrånkomlig betonas mer 
eller mindre starkt av de flesta i denna kategori. 

Jag tycker det verkar ihåligt i dagens läge, då man pratar om produktionen och 
säger att bara vi får öka produktionen. Men herre min dag man måste ju sälja 
också, och det är ju själva knuten. Även om verkstadsindustrin ska få gå för 
fullt, så tvivlar jag på att dom sätter in arbetskraft där dom kan sätta in en 
robot som kan gå 24 timmar. Om den bara gör en mans jobb, så försvinner ju 
tre man. Jag ser ingen möjlighet att den utvecklingen kan hejdas. Det lönar sig 

3 kategorin beskrivs utförligt på s 193. 
•^Kategorin beskrivs utförligt på s 194. 
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inte ens att prata om att vi ska försöka hejda den på något sätt. /.../ Så vi kan 
aldrig kämpa emot det där. Inga planer. Och genom att utlandet dessutom är 
robotiserat så måste vi följa med i utvecklingen. (Lärare, Ve, L2:6). 

En av de vårdlärare som har denna föreställning resonerar inledningsvis mycket 
övertygande om den "naturliga" utveckling med ekonomi, lönsamhet och 
rationalisering som gör att arbetslöshet måste accepteras. Längre fram i intervjun, 
när frågan kommer in på varför arbetslöshet måste accepteras, börjar hon dock 
vackla: 

Ja, det var en svår fråga. Det är väl någonting som jag har anammat utan att 
tänka vidare på. Jag är för lite insatt i sådant härför att kunna veta och ha så 
mycket egna åsikter. Man har blivit påtryckt vissa åsikter och så har man sugit 
det till sig. Jag vet inte om jag tycker så här, innerst inne. Men jag kanske gör 
det. Man påverkas ju hela tiden och tar inte riktigt ställning. Ja, jag vet inte... 
(Lärare, Vd,Ll:5). 

Den i föreställningen uttryckta hotbilden ses av lärarna som särskilt bekymmersam 
för ungdomar. Men i det läget menar man att ungdomar inte har mycket annat att 
göra än att utbilda sig och vara initiativrika, och hoppas på att "trenden vänder". 
Föreställningen är jämnt fördelad över de olika lärarkategorierna, med en svag 
övervikt för lärare på yrkesinriktade linjer. 

Det företagsekonomiska tänkande som uttrycks i kategorin "Marknadskrafternas 
spel"33, innebär att de lärare som har denna föreställning inte ifrågasätter mark
nadsekonomins "spelregler". Att lärare på ekonomisk linje i högre utsträckning är 
bärare av denna föreställning är inte särskilt märkligt. Även om arbetslöshet i och 
för sig är beklagansvärt, så menar de att man måste vara beredd att acceptera ett 
visst mått av arbetslöshet "i det samhälle som vi vill ha", vilket det underförstått 
förutsätts råda konsensus om. De lärare på ekonomisk linje som är bärare av denna 
föreställning för ofta utvecklade företagsekonomiska resonemang, där man på ett 
"läroboksmässigt" sätt relaterar till grunden för allt: exportindustrins konkurrens
kraft och hur den bestämmer utvecklingen. Låt oss illustrera med ett exempel: 

...ja, det svenska samhället är ju väldigt beroende av utlandet och var sjunde 
arbetande svensk producerar direkt för export. Om vi inte får sälja till utlandet 
då kommer alltså var sjunde människa definitivt att bli arbetslös i dagens läge. 
Vi måste alltså sälja till utlandet. I utlandet är det en annan marknad , och för 
att sälja så måste vi hålla konkurrenskraftiga priser så dom köper av oss. 
Alltså måste vi ha prise r som håller sådan standard att vi kan sälja någonting 
och priserna det är ju vad vi sälje r varan för. Och det priset ska ju då inkludera 
alla kostnader som vi har och så ska det förhoppningsvis också ge en vinst. 
Och ger det förlust så kan vi ju inte h ålla på hur länge som h elst. Då måste det 
ju läggas ner och då har vi ju samspel mellan arbetsgivare och arbetstagare. 
Arbetstagarna vill ha be talt för sitt arbete och arbetsgivaren ska då göra en 
avvägning mellan priset som dom säljer varan för och avvägning mellan pris, 
intäkter och kostnader och få det att gå ihop. Det är ju såJ.J Och lönekost

33Kategorin beskrivs utförligt på s 196. 
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naderna är ju dom högsta kostnaderna, och blir lönerna för höga, ja då måste 
man rationalisera och ersätta mänsklig arbetskraft med maskiner som är 
driftssäkrare och billigare i drift. Och så kommer mekaniseringen och datori
seringen in i bilden. (Lärare, E, L3:16). 

Ovanstående föreställning finns företrädd bland lärare på samtliga linjer, men den är 
vanligare på teoretiskt inriktade linjer och mest utvecklad bland lärare på ekono
misk linje. 

Den föreställning om arbetslöshet som dominerar i lärargruppen är "Struktur™ 
omvandlingens offer".34 Arbetslöshet ses i denna kategori mot bakgrund av en 
samhällsutveckling, där strukturomvandling ingår som en nödvändig del. Att 
företagens vinstintressen inte fritt bör få styra utvecklingen, utan att hänsyn tas 
till såväl mänskliga som samhälleliga behov, är en tanke som förs fram av bärare 
av denna föreställning. Kraftfulla insatser från samhällets sida krävs för att åtgärda 
och i möjligaste mån undvika arbetslöshet. Föreställningen, som är vanligast 
bland lärare på verkstadsteknisk linje, framträder här inte lika tydligt "social
demokratiskt" som den gör i avnämarmaterialet (där flera intervjupersoner uttryck
ligen säger sig rösta på socialdemokraterna och företräda deras syn på arbetsmark
nadspolitiken). Det kanske inte är så märkligt att verkstadslärare förordar krafttag 
mot arbetslösheten, mot bakgrund av att det vid tiden för datainsamlingen 
(1983/84) rådde vissa svårigheter att erhålla arbete inom verkstadsindustrin. 

Liksom vi tidigare, vid analysen av föreställningar om teknikens utveckling, 
fann en föreställning som starkt ifrågasatte den nuvarande utvecklingen, har vi 
också funnit ett likartat sätt att resonera kring arbetslöshet. Föreställningen, 
benämns "Konsumtionssamhällets kris".35 Hur bärare av denna föreställning 
resonerar illustreras nedan: 

I: Ja, min nästa fråga är just vad man kan göra åt arbetslösheten? 

R: Jo, jag tror att vi får sluta att stirra oss blinda på att det är rena katastrofen 
att BNP ett år går ner en halv procent. Jag menar att det kan ju faktiskt hända 
att det finns viktigare saker för människorna än att BNP ökar en halv eller 0, 
75 procent. I...I Tydligen är det så att det kan inte vara någon status quo, utan 
det måste tillväxt annars blir det kris och problem och det går ner. Och inte vet 
jag vad man ska göra åt det e ller hur man ska hitta någon lösning på det. /.../ 
Och jag menar om man i alla fall har kommit till den materiella standard som 
vi har i Sverige, så kanske man ska börja fundera om det kanske till och med är 
så att ytterligare materiell standard nästan är sådan att den ger människan 
mindre möjligheter. Jag menar man kan åtminstone fundera i dom termerna. 
(Lärare, N, L5:30). 

I: Måste det finnas arbetslöshet? 

R: Nej, det tror jag inte. Inte om vi förändrade samhället. 

^Kategorin beskrivs utförligt på s 197. 
•^Kategorin beskrivs utförligt på s 200. 
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I: Kan du utveckla det lite grand. 

R: Ja, dels arbetsdelning, och att vi kanske börjar ha andra värderingar. Att få 
bort det här med prylar. Att vi inte hela tiden ska ha en standardökning, för vi 
lever ju rätt så gott. Om vi kanske nollställer ett tag så att säga i samhället, 
och att vi värderade andra saker mera, att familjen blev mer värderad. Och att 
någon stannade hemma med barnen t ex. Jag vill inte dra hem kvinnorna, men 
jag tror faktiskt på den biten. /...I Ja, det är klart det är ju det här med att det 
ska tillverkas grejer också, men jag tror det skulle gå ändå om man sänkte lite 
grand på vår standard. Jag tror att vi måste det, nollställa den. Men det här 
måste ju vara i hela världen i så fall. Det är ju en utopi, men man kan ju få ha 
den i alla fall. Med bara Sverige så går det inte, vi är ju ett så litet land. 
(Lärare, Vd,Ll:4). 

Denna föreställning är sparsamt förekommande i lärargruppen, utan tydlig 
dominans till någon viss linje. 

Föreställningen om arbetslöshet som "Kapitalismens gissel"36 innefattar en 
kritisk syn på det kapitalistiska produktionssättet, vilket "tvingar" företagen till 
olika effektivitetshöjande åtgärder, och som en konsekvens därav ger arbetslöshet. 
Om arbetslöshet ska kunna undvikas krävs ett annat ekonomiskt system, där 
produktionen underordnas genuint mänskliga behov. I likhet med tidigare redo
visade systemkritiska föreställningar, är inte heller denna föreställning särskilt 
vanlig bland lärarna. Det är de två samhällsvetarna och en naturvetare som tidigare 
visat sig ha "radikala" föreställningar som återigen hänförts till denna kategori. I 
deras utsagor förekommer bl a ett kritiskt ifrågasättande av de orsaker som 
officiellt tillskrivs arbetslösheten. 

Konjunktursvackor brukar man ju prata om, men jag vet inte om det är att 
förenkla.!...! Det är ju den officiella bilden.!...! Jag försöker se lite bortom det 
där. Jag tror att man till en del utnyttjar konjunktursvackorna för att göra sig 
av med arbetskraft som kostar lite mer, för att göra sig av med företag som 
har lite sämre produktionsresultat. Så jag tror nog att man styr djupet på 
svackan lite grand.!...! Vi har ju ingen direkt insyn i hur dom största bolagen i 
landet fungerar. Man kommer med påståenden som att det lönar sig inte, vi är 
tvungna att lägga ner, men vad är det som inte lönar sig./.../Jag menar om du 
tar som t ex Algots och bara den typen av problem, hur man säljer gamla 
maskiner till Västerbotten till höga priser. Ja, men det innebär ju a tt Algot 
Nord inte lönar sig. Jag menar det är ett sådant spel inom stora företag så man 
kan liksom inte överblicka. (Lärare, N, L5:28). 

Sammanfattningsvis kan noteras att det är förhållandevis jämnt mellan mer 
företags vänliga föreställningar och föreställningar som inte vill att företagen ska 
ges alltför fritt spelrum. En vertikal skillnad mellan lärare inom den ekonomisk/-
produktiva sfären kan dock skönjas, liksom när det gällde föreställningar om 
teknikens utveckling. Lärare på ekonomisk linje är dock mer lojala med mark

^Kategorin beskrivs utförligt på s 198. 

236 



nadskrafterna än vad verkstadslärare är. Verkstadslärare är mer benägna att värna om 
sysselsättningen med hjälp av arbetsmarknadspolitiska åtgärder. 

Föreställningar om kvalifikation och arbetskraftens 
reproduktion 

Kvalifikationsfrågan inleddes med att lärarna ombads jämföra skolan förr och nu, ta 
ställning till vad som är bättre alternativt sämre, samt att ange vad som är skolans 
viktigaste uppgift.37 En första iakttagelse som kan göras är att jämförelsen av 
skolan förr och nu, nästan uteslutande resulterar i ett konstaterande att den tidigare 
auktoritära skolan har ersatts av en betydligt öppnare, friare och i den bemärkelsen 
mer demokratisk skola.38 Att eleverna idag får möjlighet att ta del av en betydligt 
större stoffmängd och många fler ämnesområden påpekas också. Allt detta värderas 
mer allmänt i positiva ordalag av samtliga lärare, men huvuddelen uttrycker ändock 
farhågor för att skolan i många avseenden blivit alltför kravlös och "flummig", 
vilket man menar inverkar menligt på kunskapsinhämtandet. Många lärare tar 
också i det här sammanhanget upp problemet att gymnasieskolan, som förr var en 
urvalsskola, idag tvingas ta emot elevgrupper som inte är det ringaste motiverade 
att gå i skolan. 

Svaren på frågan om skolans funktion är mycket kontextbundna; skolan 
behandlas med utgångspunkt i gymnasieskolan och den linje man själv undervisar 
på. Härav följer att tonvikten läggs något olika på de funktioner som man menar 
är skolans viktigaste, nämligen att ge kunskaper och färdigheter samt att fostra39 

eller annorlunda uttryckt; att kvalificera och socialisera eleverna till de krav som 
arbetslivet på olika sätt ställer. Med kunskaper och färdigheter avses på vård- och 
verkstadslinje det som behövs för själva yrkesutövningen, medan övriga lärare 
anför baskunskaper i ämnen som svenska och matematik. På liknande sätt får 
begreppet social fostran på verkstadslinje karaktär av rena anpassningskvali
fikationer som att passa tider och uppträda hyfsat. På vård- och samhällsveten
skaplig linje refererar begreppet mer till en slags allmän medborgerlig fostran; att 
kunna samarbeta, visa hänsyn och ta ansvar. Att kunna samarbeta uppfattas för 
övrigt som en nödvändig kompetens för de som ska arbeta inom vården. En 
skillnad som kan iakttas i det här sammanhanget är att lärare på ekonomisk- och 
naturvetenskaplig linje betonar kunskapsförmedling mera än övriga lärare. Endast i 
undantagsfall menar de att skolans uppgift även är att fostra. 

Utgångspunkten för analysen av lärarnas föreställningar om arbetskraftens 
reproduktion - eller studie- och yrkesval om man så vill - är en generell fråga om 
vad det är som gör att människor hamnar i olika utbildningar och yrken. Följd
frågor behandlar vilka faktorer som avgör varför vissa individer lyckas bättre och 

37Se fråga 10-11, intervjuformulär, bil 2. 
3^Jfr Arfw edson & Lundman (1984), där ett stort antal lärare i grundskolan gav samma 
svar på e n liknande fråga. 
^Liknande svar erh ölls av Linné ( ibid). 

237 



a1^oi a sämre.40 Analysen av arbetskraftens reproduktion har varit särskilt svår i 
tr ^rkiiaterialet, möjligen beroende på att många lärare inte kan/vill ta ställning till 
s vets kontra miljöns betydelse.41 I likhet med tidigare föreställningsanalyser har 
dock svaren hänförts till den kategori som bäst överensstämmer med respon-
denternas utsagor. De föreställningar om arbetskraftens reproduktion som iden
tifierats presenteras i nedanstående tabell. 

Tabell 16. Föreställningar om studie- och yrkesval. Antal intervjupersoner för
delade på olika föreställningskategorier utifrån gymnasielinje/lärar
kategori. 

Föreställningskategori Ve E N S Vd Totalt 
Individens anlag 1 1 0 1 0 3 
Familjens traditioner 1 1 0 0 1 3 
Det fria valet 4 2 1 2 1 10 
Det sociala arvet 3 3 3 2 3 14 
Samhällets sortering 0 0 0 1 0 1 
Totalt 9 7 4 6 5 31 

Den kategori som förutsätter att reproduktionen av arbetskraft utgår från 
"Individens anlag"42 är i renodlad form sparsamt förekommande bland lärarna. De 
lärare som förts till denna kategori tar fasta på begåvningens betydelse för 
framgång i studier och val av yrke. Att andra faktorer som vilja och ambition 
också kan ha betydelse är något som ibland framförs, men dessa faktorer antas ändå 
väga lätt i jämförelse med begåvningen. 

Även om föreställningen ovan är sparsamt förekommande, så finns inslag av 
detta tänkande i en majoritet av lärarnas svar på så vis att individens förutsätt
ningar, i en mer allmän bemärkelse, antas sätta gränser för vad som är möjligt. 
Föreställningen finns inte företrädd bland vårdlärarna, vilket är något förvånande 
mot bakgrund av att det inom vårdsektorn ofta talas om "vårdmänniskor" som en 
särskild sorts människor. 

Den andra kategorin "Familjens traditioner"43, som innebär att individer hamnar 
i positioner som motsvarar familjens yrkestradition och intresseområde, har inte 
många företrädare i lärargruppen. Det är heller inte några mer utvecklade resone
mang i stil med kategoribeskrivningen som förs, utan de tankegångar som 
redovisas har en mer allmän karaktär. 

^Se fråga 5, intervjuformulär, bil 2. 
4^På en analytisk nivå är det just där som huvudskiljelinjen går mellan olika före
ställningar, dvs de föreställningar som förlägger orsaker och förklaringar på individ
nivå, och de föreställningar som söker orsaker på verksamhets- eller systemnivå. 
Denna fråga är ju för övrigt den fråga som närmast anknyter till lärarnas egen skol-
praktik, där de själva kan bekräfta ell er ifrågasätta sina egna tankegångar om orsaker 
till varför vissa elever lyckas bättre och andra sämre i skolarbetet. 
42Kategorin beskrivs utförligt på s 205. 
43Kategorin beskrivs utförligt på s 205. 
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Ja, det måste ju vara att man har någon sorts läggning eller fallenhet eller 
intresse. Och sedan är det ju påver kan hemifrån. Man blir ju inslussad i någon 
viss bransch troligen redan hemifrån. Man är då kanske lite bekant med det 
området sedan förut och så får man kanske hjälp att komma in i det.L.J Man 
utbildar sig kanske och försöker söka inom det område, där ens föräldrar har 
varit verksamma. (Lärare, Ve, L2:10). 

Föreställningen om "Det fria valet"44, där individuella intressen förutsätts styra 
var i arbetsdelningen individen hamnar, är vanligare bland lärare som undervisar för 
arbeten inom ekonomisk/produktiv sfär, särskilt bland lärare på verkstadsteknisk 
linje. Det resonemang som denna föreställning bygger på liknar det som förs i 
kategorin "Arbete som medel för självförverkligande" - en föreställning som också 
är vanlig bland lärare på verkstadsteknisk linje. Att många verkstadslärare inför
livat tanken om ett fritt utbildnings- och yrkesval kan ställas mot den vanligt 
förekommande uppfattningen om att valet av verkstadsteknisk linje för många 
elever innebär ett "negativt val". Det kan då te sig något märkligt att flera av 
verkstadslärarna föreställer sig valet som "fritt". Måhända kan förklaringen till 
detta sökas i verkstadslärarnas position i det sociala rummet, och att de införlivat 
tankegångar som ligger i linje med det som Bourdieu (1972) benämner "att göra en 
dygd av nödvändigheten". 

Dominerande bland lärarna är föreställningen om "Det sociala arvet"45, vilken 
sammanfattningsvis ger uttryck för en insikt om den betydelse som hemmiljön 
och uppväxtvillkoren har för vilka positioner i arbetsdelningen som individerna 
kommer att besätta. Vi låter en av lärarna på naturvetenskaplig linje få uttrycka 
vad många andra lärare också säger: 

R : Ja, det är ju ingen som helst tvekan om att kommer du från socialgrupp I, 
då är det nästan med hundraprocentig säkerhet att någon av föräldrarna är 
akademiker. Det innebär att med mycket stor sannolikhet så kommer barnen att 
bli akademiker. L.JMen sedan är det väl inte alldeles otroligt att barn från en 
sådan miljö dessutom kan ha något större förutsättningar att kunna rent 
intellektuellt, men den biten tror jag ändå är mycket, mycket mindre än om du 
är född i en viss miljö, så kommer du att fortsätta att vara i den miljön./.../ 
Det är ju bara att titta. Jag kan ju nästan bergsäkert säga så här om jag tittar 
igenom en klass som jag har och tittar vad föräldrarna sysslar med. Sanno
likheten för att den ska hoppa av och avbryta studierna är ytterst små med 
föräldrar ur socialgrupp I, om dom inte ska söka på den tvååriga linjen för att 
sedan komplettera på Vux och sedan i alla fall bli tandläkare. Där är det ju bara 
att konstatera att du måste hitta i labyrinterna och har du föräldrar i den miljön, 
så känner dom till dom labyrinterna mycket, mycket bättre. (Lärare, N, L5:30). 

Till den sista kategorin "Samhällets sortering"46, där utgångspunkten är att de 
sociala klasserna reproduceras på ett sätt som bestäms av det ekonomiska 
systemets och produktionens utveckling, har en samhällsvetare förts. Han för dock 

44Kategorin beskrivs utförligt på s 206. 
^Kategorin beskrivs utförligt på s 207. 
46Kategorin beskrivs utförligt på s 208. 
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inget utvecklat resonemang i enlighet med kategoribeskrivningen, utan tar sin 
utgångspunkt i låginkomstutredningen och redogör för hur den sociala klass
bakgrunden bestämmer i vilka utbildningar och yrken individen hamnar. Han tar 
fasta på att arbetarklassföräldrarnas erfarenheter och upplevelser överförs till 
barnen, vilket bl a innebär att arbetarklassbarnen generellt blir mindre motiverade 
för högre studier. En konsekvens av detta blir att det i förlängningen också är dessa 
barn som kommer att besätta de lägre positionerna i den samhälleliga arbets
delningen. Att betygsätta individer upplever denne lärare som en "tung" uppgift, 
eftersom han ser den som ett bidrag till den samhälleliga sorteringen. 

När det gäller frågan om arbetskraftens reproduktion kan konstateras att det är 
förhållandevis jämnt mellan individrelaterade och samhällsrelaterade föreställningar. 
De individrelaterade föreställningarna är dock betydligt vanligare bland lärare på 
linjer som förbereder för yrken inom ekonomisk/produktiv sfär. Frågan om hur 
arbetskraften reproduceras är ju för övrigt en fråga där den pedagogiska forskningen 
presenterat mängder med resultat som påvisat den sociala bakgrundens betydelse. 
Möjligen har detta också bidragit till att lärarna uttrycker en medvetenhet om dessa 
förhållanden. Det är dock endast i undantagsfall som den sociala bakgrunden 
reservationslöst tillskrivs funktionen att vara utslagsgivande faktor vid eventuella 
framgångar eller misslyckanden i skola och arbetsliv. Sammantaget kan man 
uttrycka det som att lärarna är medvetna om den sociala bakgrundens betydelse, 
men de varken kan/vill ta ställning till om den väger mer eller mindre jämfört med 
individens anlag och förutsättningar. Inte heller vill de ta ställning till om 
individens anlag och förutsättningar är medfödda eller förvärvade. Med andra ord "är 
det väldigt mariga kort" som någon lärare uttryckte det hela.47 

Gymnasieskolans undervisning om arbetslivet 

Avslutningsvis ställdes till lärarna ett antal frågor av normativ karaktär om hur 
skolans undervisning om arbetslivet bör bedrivas.48 Generellt sett menar många 
lärare att skolan har svårt att ge en objektiv och rättvisande bild av arbetslivet, 
möjligen med undantag för de yrkesinriktade linjerna. Förklaringarna till detta sägs 
ofta vara bristande kunskaper hos lärarna. Det arbetsliv som skolan ska förbereda 
för tas av lärarna mer eller mindre för givet med några få undantag. I likhet med 
tidigare redovisningar är det de tre lärare på samhällsvetenskaplig- och naturveten
skaplig linje, vilka tidigare uppvisat mer kritiska föreställningar, som nu också 
förhåller sig mer kritiska. Skolan och arbetslivet sägs "ha blivit alltför åtskilda", 
vilket innebär att skolan inte kan ge någon "objektiv och rättvisande" bild av 
arbetslivet, även om ambitionen finns. Bland dessa (tre) lärare hävdas dessutom att 
lärare alltid måste göra ett urval av kunskap baserat på subjektiva bedömningar och 
värderingar. 

47Jfr Lee (1987) som bl a finner att lärarna säger att hemmiljön är d en viktigaste 
faktorn för framgång eller misslyckande - ändå kopplar de sällan ihop detta med struk
turella faktorer, vilket Lee förldarar med att lärare ofta svarar med alternativa för
klaringar och perspektiv i sina försök att vara neutrala o ch politiskt obundna. 
48Se fråga 12-18, intervjuformulär, bil 2. 
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På frågan om vilka mer generella kunskaper om arbetslivet som alla människor 
borde ha, svarar de flesta med ett innehåll som skulle kunna sammanfattas med 
rubriken "Individens rättigheter och skyldigheter på arbetsmarknaden".49 Andra 
synpunkter som framförs är behovet av övergripande kunskaper i företags- och 
samhällsekonomi. Men samhällsekonomi innebär för de två lärare som framför 
detta förslag helt olika saker. För den ene (Ve-lärare) betyder det att okritiskt 
anamma produktionens villkor, medan den andre (S-lärare) förespråkar ett kritiskt 
ifrågasättande: 

Det tycker jag är en viktig bit, att man förstår den här övergripande kopplingen 
mellan arbetsplats och arbetsmarknad. Jag tycker att en klarhet i hur 
arbetsmarknaden fungerar och vem som bestämmer... dom här viktiga över
gripande lagarna ska dom ha kläm på; vilken betydelse dom har. Det tror jag är 
en viktig del så att man får bort den här övertron på den lagstiftning vi har 
idag. Många när dom kommer till skolan tror att vi har sådan lagstiftning att 
det finns ingen makt hos arbetsgivaren idag. Dom tror att arbetsgivarna är helt 
ställda och att staten har övertagit allting. Den villfarelsen tycker jag är viktig 
att ta ur dem. (Lärare, S, L4:25). 

När det gäller frågan om hur lärarna ska förbättra sina arbetslivskunskaper hyser de 
ingen större tilltro till fortbildningskurser. Det samlade budskap som framförs är 
att arbetslivet inte kan studeras teoretiskt, det måste praktiseras - lärarna borde 
"prya" i arbetslivet under kortare eller längre perioder.50 Receptet är detsamma för 
elevernas del, när samverkansfrågan skola-arbetsliv diskuteras. Lärare på teoretiskt 
inriktade linjer värderar praktiken mot bakgrund av den omväxling och det konkreta 
tillskott som den kan ge till den teoretiska undervisningen. Lärare på yrkesin
riktade linjer ser praktiken mer "handfast" ur ett fostransperspektiv, och menar att 
den ger bekräftelse på anpassningskvalifikationernas relevans. En viss tveksamhet 
beträffande en utökad samverkan med arbetslivet finns dock, då många menar att 
det råder brist på ekonomiska resurser och att det kan bli svårigheter för företagen 
att tillmötesgå skolans krav. 

De svar som lärarna gett på kvalifikationsfrågan domineras av ett tänkande där 
det väsentliga är frågan om hur utbildningssystemet på bästa sätt ska kunna 
anpassas till arbetslivets villkor. Anpassningstänkandet kommer ytterligare till 
uttryck om vi tillför det resonemang som lärarna för i anslutning till arbetslös
hetsfrågan. Där tillfrågas de om vad eleverna kan göra för att i framtiden i 
möjligaste mån vara säkra på att erhålla ett arbete. Utbildning ges nästan ute
slutande som första svar på frågan, även om många lärare menar att utbildning i 
sig inte är någon garanti. Utöver utbildning nämner man att ungdomar bör ha en 
allmänt positiv inställning, de bör vara flexibla, ha framförhållning, göra 
personliga besök hos arbetsgivare, sänka sina krav och ta de arbeten som erbjuds, 
samt vara beredda på omskolning. 

^De lärare som deltog i den fortbildningskurs med temat Sko la-Arbetsliv som pågick 
våren 1983, värderade för övrigt kursinslaget om "Aktuell arbetsrättslagstiftning" som 
det mest givande och relevanta innehållet (Nitzler, 1983). 
50Om denna inställning är utbredd bland lärare, är det kanske en av förklaringarna t ill 
varför så få har deltagit i de fortbildningskurser i arbetslivsfrågor som SÖ har anordnat. 
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Det ligger nära till hands att sammanfatta lärarnas svar på frågan om skolans 
funktion med tankefiguren "skolan som spegelbild av samhället". När de senare 
tillfrågas om de tror att skolan kan bidra till att förändra samhället svarar majo 
riteten däremot i enlighet med tankefiguren "skolan som spjutspets mot fram
tiden". En vanlig tankegång är att skolan kan utveckla demokratiska attityder hos 
eleverna som de sedan tar med sig ut i arbetslivet för att där kunna påverka och 
ytterligare öka demokratin är en vanlig tankegång. Den minoritet (sju lärare) som 
inte är lika optimistiska beträffande skolans förändrande kraft anser däremot att, om 
eleverna ska fås att omfatta de demokratiska målen, så måste de också i skolan ha 
fått en reell upplevelse av vad demokrati är. En annan synpunkt som framförs är 
att det är samhället som förändrar skolan och inte tvärtom, och att mer 
genomgripande samhällsförändringar måste vara kollektivt grundade. Tilläggas kan 
att ingen verkstadslärare ingår bland de lärare som är tveksamma beträffande 
skolans förändringspotential. De hyser samtliga tilltro till att skolan kan bidra till 
ett mer demokratiskt samhälle. 

Lärares föreställningar om utbildning och arbete - en 
sammanfattning 

De övergripande frågor som lärarstudien behandlar är hur lärare i samhällskunskap 
och arbetslivsorientering föreställer sig olika aspekter av utbildning och arbetsliv, 
hur de uppfattar sina arbetsuppgifter avseende gymnasieskolans undervisning om 
arbetslivet, vilka kunskapsbehov de har, samt på vilka sätt de menar att gymna
sieskolans undervisning om arbetslivet kan förbättras. Förhoppningsvis har vi i 
redovisningen ovan besvarat dessa frågor, men vi ska här avslutningsvis försöka 
att sammanfattande beskriva våra huvudresultat. 

Analysen av lärares föreställningar om utbildning och arbetsliv inleds med före
ställningar om arbete. Vi konstaterar att det bland lärare som förbereder för yrken 
inom ekonomisk/produktiv sfär är vanligare med en instrumenteil syn på arbete 
som ett medel för ekonomisk vinning - en föreställning som de för övrigt delar 
med många på basnivå inom verkstadsmekanisk sektor. Lärare på verkstadsteknisk, 
samhällsvetenskaplig- och naturvetenskaplig linje är de som oftast företräder den 
föreställning som betraktar arbete som ett medel för självförverkligande. Föreställ
ningen är för övrigt den vanligast förekommande i lärargruppen som helhet, och 
den finns representerad på samtliga linjer. Lärargruppen uppvisar här liknande 
föreställningar som de på mellan- och chefsnivå i avnämarstudien. Tankar om 
arbete som en idealistisk verksamhet är däremot en föreställning som enbart före
kommer bland lärare som förbereder för yrken inom social/kurativ sfär. Denna 
föreställning är också vanlig på samtliga nivåer inom vårdsektorn. 

Den föreställningsanalys som behandlar den tekniska utvecklingen visar att det 
finns en dominans för föreställningen om teknik som ett medel för företagen att 
förbättra sin konkurrenskraft Denna "företagsvänliga" syn är vanligast bland lärare 
på ekonomisk linje. 

Lönedifferentieringsfrågan behandlas i lärargruppen med en svag dominans för 
ett insatskompensatoriskt tänkande. Lärare som förbereder för yrken inom ekono
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misk/produktiv sfär är de som oftast förespråkar ett individrelaterat belönings
system. Att däremot utjämna de orättvisor som ligger i den samhälleliga arbets
delningen genom att införa ett mer rättvist lönesystem, är en tankegång som har 
flest företrädare bland lärare på verkstadsteknisk linje. 

Arbetsmarknaden betraktas vanligtvis med utgångspunkt i ett utbrett samför
ståndstänkande, där idealtillståndet är ett slags jämviktsläge mellan arbetsgivare 
och arbetstagare, och där eventuella konflikter kan lösas genom att berörda parter 
kommunicerar med varandra. Arbetslöshet betraktas av samtliga lärare som något 
negativt, men förslagen till åtgärder för att lösa arbetslöshetsproblemen varierar, 
beroende på hur man föreställer sig arbetslöshetens orsaker. Vanligast är den före
ställning där man uppfattar förhållandena som ett resultat av den strukturomvand
ling som pågår i samhället, och där man vill att samhället ska agera kraftigt mot 
arbetslösheten. Lärare på verkstadsteknisk linje är de som oftast ger uttryck för 
denna föreställning, medan lärare på ekonomisk linje i större utsträckning har 
föreställningar som inrymmer ett marknadsanpassat tänkande. 

Föreställningar om arbetskraftens reproduktion domineras av ett tänkande, där 
det centrala är att hemmen ger barnen mer eller mindre gynnsamma uppväxt
villkor, vilka förutsätts ha en avgörande betydelse för på vilken plats i arbetslivet 
individen senare hamnar (Det sociala arvet). Lärare på verkstadsteknisk linje är 
dock mer benägna än övriga lärare att se reproduktionen som ett "fritt val", även 
om det fria valet anses begränsat av olika situationsbestämda faktorer. 

Generellt kan sägas att individrelaterade föreställningar är mer utbredda i lärar
gruppen än vad verksamhets- och systemrelaterade föreställningar är. Detta gäller 
dock inte frågan om arbetslöshet och arbetskraftens reproduktion, där det råder en 
mer jämn fördelning mellan individ- och verksamhetsrelaterade föreställningar. De 
få systemkritiska föreställningar som finns företräds av lärare på samhällsveten
skaplig och naturvetenskaplig linje. 

Med utgångspunkt i det dominerande tänkandet hos lärarna kan man säga att 
deras uppfattning om gymnasieskolans funktion är att den på bästa sätt ska 
kvalificera och socialisera eleverna till ett kommande arbetsliv; ett arbetsliv som 
av de flesta tas för givet, och där utvecklingen bedöms vara komplex och snabbt 
föränderlig. De lärare som ska undervisa om detta arbetsliv, menar att de i detta 
sammanhang många gånger kommer till korta. Med bristande kunskaper och 
erfarenheter av arbetslivet kan ingen "bra" undervisning ges, även om lärare på 
yrkesinriktade linjer tillskrivs bättre förutsättningar härvidlag. De kunskaper som 
lärarna anser att alla elever borde ha är kunskaper om vilka "rättigheter och 
skyldigheter" de har på arbetsmarknaden. Men enligt lärarna är den allra bästa 
arbetslivskunskapen ändå den som erfarenheten ger. Om både lärare och elever 
kunde beredas möjligheter till fler och längre praktikperioder i arbetslivet, så skulle 
lärarnas kunskapsluckor elimineras och eleverna erhålla en mer "realistisk" bild av 
arbetslivet. 

En fråga som inte särskilt har uppmärksammats i redovisningen är den om, och 
i så fall hur, lärarnas bakgrundsfaktorer påverkar deras uppfattningar och före
ställningar. Det är svårt att dra några generella slutsatser om detta, men vi kan i 
vart fall konstatera att lärare på vård- och verkstadsteknisk linje ofta kontextua-
liserar sina utsagor till respektive verksamhetsfält. Detta hänger förmodligen 
samman med deras praktiska yrkeserfarenheter inom dessa områden. En annan 
iakttagelse är att lärarna på ekonomisk linje ofta utgår från företagsekonomiska 
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resonemang. Även här ligger förmodligen förklaringen i dessa lärares förankring i 
arbetslivet, men av betydelse är troligen även E-linjens mer direkta koppling till 
ett yrkesområde och den ekonomiskt/produktiva sfären. En skillnad som kan 
noteras är att lärare med akademisk bakgrund och med undervisning på teoretiskt 
inriktade och mer odeciderade linjer (S- och N-linjen), är mer benägna att föra 
"akademiska" resonemang och ge kontextoberoende svar. De talar ofta om att man 
kan se saker på olika sätt, och ibland kan vi i deras utsagor spåra (nästan bok
stavligt) "läroboksmässiga" svar.51 (Detta är förmodligen såväl dessa lärares som 
vårt dilemma). 

Om vi i likhet med avnämarstudien gör en koppling mellan lärarnas föreställ
ningar och en ideologisk nivå, kan vi göra ytterligare intressanta iakttagelser.52 

Tabell 17, Procentuell fördelning av totala antalet föreställningar bland lärare kring 
aspekterna teknikens utveckling, lönedifferentiering, arbetslöshet och 
arbetskraftens reproduktion. 

Ve E N S Vd Totalt 
Konservativa 31% 25% 38% 21% 35% 29% 
Liberala 25% 43% 19% 25% 25% 28% 
Reformistiska 39% 25% 31% 25% 30% 31% 
Radikala 3% 7% 12% 29% 10% 11% 
Ej kat bar 3% 0% 0% 0% 0% 1% 
Totalt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

n=36 n=28 n=16 n=24 n=20 n=124 

Av tabellen framgår att reformistiska föreställningar dominerar bland lärare som 
förbereder för lägre nivå inom ekonomisk/produktiv sfär (Ve-linje), medan liberala 
föreställningar dominerar högre nivå inom denna sektor (E-linje). Inom social/-
kurativ sfär dominerar konservativa föreställningar på lägre nivå (Vd-linje), medan 
reformistiska och radikala föreställningar är förhållandevis vanliga på högre nivå 
(S-linje).53 

En annan intressant iakttagelse är att lärare på yrkesinriktade linjer - däribland de 
som tidigare stått på verkstadsgolvet - inte alltid företräder reformistiska eller 
radikala föreställningar, som objektivt sett skulle gagna arbetarklassens intressen. 
Tvärt om finner vi bland dessa lärare flera som ger uttryck för mer konservativa 
föreställningar. De mest radikala föreställningarna återfinns i stället bland lärare på 
teoretiskt inriktade linjer. 

En tänkbar förklaring till detta utfall skulle kunna vara att lärarna på de 
yrkesinriktade linjerna själva har förflyttat sig uppåt i det sociala rummet, och 
därmed fjärmat sig från "verkligheten på golvet". Detta kan ha inneburit att några 

51 Jfr diskussionen om "läroboksmässiga" svar i kap 6 , s 139. 
52Det metodiska förfaringssättet i denna analys är detsamma som i avnämarstudien (jfr 
kap 7, s 213-214) med den skillnaden att vi här även medtagit föreställningen om 
"teknikens utveckling". 

Redovisningen bygger på gruppkaraktäristika, vi lket innebär att d e enskilda lärarna 
kan ge uttryck för en mer heterogen föreställningsvärld. 
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av dem kommit att överta vissa medelklassvärderingar.54 Alternativt kan det vara 
så att de redan tidigare var bärare av sådana värderingar, och att de därför sökt sig 
till läraryrket. De radikala föreställningar som återfinns bland vissa lärare på 
teoretiskt inriktade linjer kanske kan förklaras av att de, som grund för sin under
visning om arbetslivet, på universitetet har studerat ämnen som historia, sam
hällskunskap, sociologi etc. Kanske har dessa universitetsstudier - särskilt om de 
företagits under de radikala åren efter 1968 - inneburit att en eller annan av dessa 
lärare fått en teoretisk skolning i, och anammat, marxismens läror, vilket kan vara 
en förklaring till dessa lärares radikala föreställningar. 

Även om ovanstående resultat kan synas paradoxala, menar vi att dessa skill
nader är en märkbar tendens i vårt material, och att de kan ha nog så "naturliga" 
förklaringar. Det är dock viktigt att komma ihåg att vårt material är litet och att 
resultatbilden ingalunda är entydig. Verkstadslärarna förefaller exempelvis vara 
delade i en reformistisk grupp, och en mer liberal/konservativ grupp. Likaså hyser 
majoriteten av lärarna på teoretiskt inriktade linjer liberala eller konservativa 
föreställningar, medan de radikala lärarna utgör en minoritet. Lärarnas dominerande 
föreställningar i relation till de nivåer och sektorer som deras linjer förbereder för 
framgår av nedanstående figur 

Nivå i den vertikala 
arbetsdelningen 

E-linje 
Liberala 

Ve-linje 
Reformistiska 

S-linje 
Radikala 

Vd-linje 
Konservativa 

+•  

Avstånd från 
produktionen 

Ekonomisk/produktiv 
sfär 

Social/kurativ 
sfär 

Figur 5. Lärarnas dominerande föreställningar relaterade till den nivå och sektor 
som respektive linje förbereder för. 

54Jfr Goldthorpe et al, 1969. 
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Som figuren visar är polariseringen i konservativa och radikala föreställningar 
starkare bland lärare som förbereder för social/kurativ sfär, jämfört med ekono
misk/produktiv sfär där liberala föreställningar ställs mot reformistiska.55 Dessa 
resultat skiljer sig delvis från avnämarstudien, där polariseringen var större inom 
ekonomisk/produktiv sfär, även om de mest radikala föreställningarna också där 
återfanns inom social/kurativ sfär. 

Med de typvärden som uttrycks i figuren ovan och den samlade resultatbilden, 
skulle vi avslutningsvis och mycket förenklat kunna säga att den "typiska" vård
läraren i vårt material är konservativ56, samtidigt som hon ofta uttrycker sin 
okunnighet i frågor som har anknytning till arbetslivet. Den "typiske" läraren på 
samhällsvetenskaplig linje har en mer radikal framtoning, är talför och ventilerar 
gärna sina åsikter om arbetslivet. Han försöker därvid ofta sätta in olika företeelser 
i sitt historiska och samhälleliga sammanhang. Den "typiske" läraren på ekono
misk linje är väl insatt i företagsekonomiska sammanhang, samtidigt som han 
anammar marknadsekonomin och lojalt ställer upp för företagens intressen. Den 
"typiske" verkstadsläraren har en reformistisk framtoning och han visar sig ibland 
solidarisk med "jobbarna på golvet". Därför ställer han sig också positiv till fack
liga och politiska strävanden som värnar om de breda folklagren i samhället. 

Vi har i det ovanstående analyserat lärarnas föreställningar om utbildning och 
arbetsliv. I vad mån och på vilket sätt dessa föreställningar kommer till uttryck i 
deras undervisning om arbetslivet återstår att se. 

^Naturvetarna har inte medtagits i denna analys, på grund av svårigheter att föra dem 
till den ena eller andra sfären. 
56Vi vill framhålla att klassificeringen av lärarnas föreställningar i termer av konser
vativa, liberala etc, grundar s ig på det innehåll som kommer till uttryck i föreställ
ningarna. Detta innebär inte att lärarna behöver uppfatta s ig själva på samma sätt, lika 
litet som det innebär att det skulle finnas något direkt samband mellan föreställningar 
och de politiska partier som respektive lärare röstar på. 
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Kapitel 9 

Eleverna - vadan och varthän? 

I vår teoretiska referensram har vi utgått från ett perspektiv där vi menar att 
gymnasieskolans undervisning om arbetslivet i en bemärkelse kan betraktas som 
ideologiöverföring. Yi har därvid uttalat ett intresse för att studera effekter av 
undevisning i termer av förmedlade och förvärvade föreställningar om utbildning 
och arbetsliv.11 det sammanhanget har vi bl a gjort antagandet att eleverna tolkar 
undervisningens budskap utifrån de föreställningar som de har, och att människors 
föreställningar i viss utsträckning är kopplade till deras positioner i det sociala 
rummet; såväl vertikalt som horisontellt. Av intresse är således att kartlägga hur 
elever på olika linjer föreställer sig olika aspekter av utbildning och arbetsliv. 
Finns det exempelvis likartade sätt att tänka på vissa linjer? Tänker elever på 
yrkesinriktade linjer på ett annat sätt än elever på teoretiskt inriktade linjer? Eller 
finns det tänkesätt som är gemensamma för alla elever oavsett linje? Det är frågor 
av denna mer övergripande karaktär som elevstudien ska försöka besvara. 

Elevstudiens syfte och tillvägagångssätt 

Syftet med elevstudien är att analysera vilka uppfattningar och föreställningar om 
utbildning och arbetsliv som finns företrädda bland elever på olika linjer i 
gymnasieskolan. Vi avser i det sammanhanget att även belysa elevernas loka
lisering i det sociala rummet samt deras framtida ambitioner avseende utbildning 
och arbete. Detta för att i den avslutande analysen kunna koppla individernas före
ställningar om utbildning och arbete till deras individhistoriska relationer till 
arbetslivet.2 

Datainsamlingen är gjord i en norrlandsstad och omfattar elever på Vård- (Vd), 
Verkstadsteknisk- (Ve), Ekonomisk- (E), Samhällsvetenskaplig- (S) och Natur
vetenskaplig linje (N). Urvalet har gjorts i de klasser som ingår i observations
studien. Samtliga elever i de utvalda Vd- och Ve-klasserna ingår, medan övriga 
elever är slumpmässigt valda ur våra försöksklasser. Totalt omfattar undersök

as tudier med likartade problemställningar har bl a genomförts av Willis, 1977; Holland 
& Skouras, 1979; Broady et al, 1980; Petrusch, 1980; Holland 1983; Franke-Wikberg 
& Zetterström, 1984; Dahlberg, 1985; Åsemar, 1985; Thång, 1988. (Jfr även 
enomgången av tidigare forskning, kap 3). 
För en definition av begreppet "individhistoriska relationer till arbetslivet", se kap 5, 

s 115 ff. 
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ningen 81 elever, vilka fördelar sig på olika utbildningslinjer enligt nedanstående 
tabell: 

Tabell 18. Antal elever fördelade på gymnasielinjer och kön. 

Kön Ve E N S Vd Totalt 
Flickor 0 11 7 12 12 42 
Pojkar 16 6 8 4 5 39 
Totalt 16 17 15 16 17 81 

Av tabellen framgår att könsfördelningen totalt sett är relativt jämn, men att den är 
sned om vi betraktar enskilda linjer. Den sneda könsfördelningen speglar emellertid 
faktiska förhållanden såväl i gymnasieskolan som inom arbetslivet, med kvinno
dominans inom vård- och mansdominans inom produktionssektor. Proceduren 
beträffande datainsamling, analys och resultatredovisning är densamma som 
tidigare. Intervjuformuläret återges i sin helhet i bil 3. Intervjuerna genomfördes 
under läsåret 1983/84 i samband med observationsstudien. 

Resultatredovisningen fokuserar elevers uppfattningar och föreställningar om 
utbildning och arbetsliv. Den redovisningsstrategi som valts i lärarstudien; att 
endast ge sidhänvisning till respektive kategoribeskrivning, tillämpas även här. 
Kapitlet inleds med en beskrivning av de olika elevgruppernas lokalisering, föran
kring och ambitioner till förflyttningar i det sociala rummet. 

Elevernas lokalisering i det sociala rummet 

Med utgångspunkt i den teoretiska referensramen och de frågor och uppgifter som 
vid intervjutillfället insamlats om eleverna, har vi för respektive linje kartlagt 
elevsammansättningen avseende elevernas förankring i det sociala rummet, och 
deras framtida ambitioner till eventuella förflyttningar.3 Föräldrarnas yrkesverk
samhet, avseende såväl nivå som sektor, samt tidigare genomgångna utbildningar, 
har bildat underlag för inplaceringen i det sociala rummet. Varje elevs föräldrar har 
utplacerats med mans- och kvinnosymboler. Ifylld symbol anger respektive elevs 
kön, dvs om eleven är en son markeras faderns symbol och om eleven är en dotter 
markeras på motsvarande sätt moderns symbol. Den tunna svarta linjen visar vilka 
föräldrar som hör ihop, medan den tjockare svarta pilen anger elevens framtida 
tänkta position. Streckad pil betyder att framtidspositionen är osäker.4 

^Tankar om det sociala rummet finns utförligt redovisade i kap 5, s 111-116. Se särskilt 
figur på s 114. 
^Hemmafruar har placerats i social/kurativ sfär, där deras nivå anpassats till utbild
ningsnivå, eller till makens nivå om utbildningsnivån ej kunnat fastställas. Avlidna 
föräldrar har markerats med ett kors (S 29, Ve 4, Ve 16). I ett enstaka fall finns en 
förälder helt utan kontakt med sitt barn. Detta har markerats med en ring runt sym bolen 
(Vd 49). En elev på vårdlinjen har inte kunnat inplaceras i det sociala rummet p å grund 
av att uppgifter o m föräldrarna inte kunde erhållas (V d 45). 
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Vapitnl 

T 

Avstånd 
Kkon om isk/ Politisk/ 

Administrativ 
sfär 

Social/ Kulturell/ 
Informativ 
sfär 

produktionen Produktiv Kurativ 

Figur 6. Individhistorisk relation till arbetslivet för elever på Ve-linje. 

På verkstadsteknisk linje återfinns de flesta föräldrarna på basnivå (29 av 31). 
Femton av de sexton pojkarnas fäder befinner sig i den ekonomiskt/produktiva 
sfären, medan cirka 2/3 av mödrarna återfinns inom social/kurativ sfar. Den tänkta 
framtida positionen för Ve-eleverna visar inte på några större ambitioner till social 
mobilitet, vare sig vertikalt eller horisontellt. 
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Avstånd 
Kulturell/ Politisk/ 

Administrativ 
sfär 

Social/ produktionen 
Kurativ informativ 

Ekonomisk/ 
Produktiv 
sfär 

Figur 7. Individhistorisk relation till arbetslivet för elever på E-linje. 

Av föräldrarna till eleverna på ekonomisk linje återfinns sexton på basnivå, tretton 
på mellan- och en på hög nivå. Majoriteten föräldrar är verksamma inom ekono
misk/produktiv sfär. Det är företrädesvis mödrar som befinner sig i någon annan 
sfär; några på basnivå inom social/kurativ sfär och några på mellannivå inom den 
kulturellt/informativa sfären. En större del av flickorna på ekonomisk linje har 
ambitioner som innebär en förflyttning uppåt inom ekonomisk/produktiv sfär, 
men det förekommer även inslag av horisontell mobilitet. För en pojke, vars 
pappa innehar en hög position inom kulturell/ informativ sfär, innebär tankarna 
om framtiden en förflyttning såväl nedåt som till en annan sfär i det sociala 
rummet. 
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'80 
'69 

"1 V ra* i "/ 

Ekonomisk/ Politisk/ Social/ Kulturell/ produktionen 
Produktiv Administrativ Kurativ Informativ 
sfär sfär sfär sfär 

Figur 8. Individhistorisk relation till arbetslivet för elever på N-linje. 

Föräldrarna till eleverna på naturvetenskaplig linje fördelar sig så att tretton 
återfinns på basnivå, fyra på mellan- och tretton på hög nivå i det sociala rummet. 
De höga positionerna sprider sig över hela det sociala rummet, men tyngdpunkten 
ligger i den socialt/kurativa och den kulturellt/informativa sfären. Det är före
trädesvis flickor på denna linje som har framtidsplaner som innebär en kraftig 
vertikal förflyttning uppåt, medan "högstatuspojkarna", i den mån de har ambi
tionen att förflytta sig, rör sig horisontellt. Några planer på förflyttningar nedåt i 
det sociala rummet finns ej bland eleverna på naturvetenskaplig linje. 
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kapital 
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Avstånd 

Rkonomisk/ Politisk/ Social/ Kulturell/ produktionen 
Produktiv Administrativ Kurativ Informativ 
sfär sfär sfär sfär 

Figur 9. Individhistorisk relation till arbetslivet för elever på S-linje. 

På samhällsvetenskaplig linje återfinns femton föräldrar på basnivå, elva på 
mellan- och fem på hög nivå. Positionerna på mellan- och hög nivå återfinns 
främst inom social/kurativ och kulturell/informativ sfär, medan de på basnivå som 
regel är lokaliserade till den ekonomiskt/produktiva sfären (dock med flera mödrar 
inom den socialt/kurativa sfären). Det är företrädesvis de som har föräldrar på bas
nivå inom den ekonomiskt/produktiva sfären som ger uttryck för ambitioner till 
vertikala och horisontella förflyttningar. På denna linje är det pojkarna som har de 
största ambitionerna. Exempel på förflyttningar nedåt i det sociala rummet finns 
också; det är några flickor med fäder på höga positioner och mödrar på mellan- eller 
låga positioner som ger uttryck för detta. 
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Figur 10. Individhistorisk relation till arbetslivet för elever på Vd-linje. 

På vårdlinjen återfinns tjugoen av föräldrarna på basnivå, åtta på mellan- och 
endast en på hög nivå. Vårdlinjens elever har alla sina fäder inom den ekono
miskt/produktiva sfären. Sju elever har sina mödrar verksamma inom social/ 
kurativ sfär. Den största ambitionen till förflyttning har en pojke, vars pappa be
finner sig på låg nivå i ekonomisk/produktiv sfär och vars mamma är hemmafru; 
han tänker sig en framtid som vårdlärare. För två av eleverna, en pojke och en 
flicka, innebär framtiden som undersköterska en förflyttning nedåt i det sociala 
rummet. 
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Om vi något tillspetsat skulle karaktärisera hur den "typiske" eleven på respek
tive linje ser ut, så kan vi säga att den "typiske" Ve-eleven är en pojke som 
egentligen inte vill gå i skolan. Han vill hellre arbeta och tjäna pengar. Drömyrket 
är licenssvetsare; han har hört talas om hur mycket pengar de tjänar. Valet av 
verkstadsteknisk linje var väl inte något som han i första hand hade tänkt sig, men 
eftersom han inte anser sig ha "kämpat tillräckligt hårt", blev betygen låga, och 
han hade inte så mycket att välja på. Så här i efterhand så tycker han ändå att han 
gjort ett ganska bra val; han är intresserad av att svetsa och svarva. Det är också 
något som han kommit i kontakt med tidigt genom sin pappa eller i sin närmaste 
omgivning. 

Den "typiska" eleven på ekonomisk linje är en flicka med föräldrar på bas- eller 
mellannivå inom den ekonomiskt/produktiva sfären (t ex E 56). Att valet fallit på 
ekonomisk linje beror på att det är en teoretisk linje som ändå har en ganska klar 
yrkesinriktning. Eftersom hon inte vill fortsätta i skolan längre tid än nödvändigt 
är den här linjen bättre än de "jobbiga" N- och S-linjerna. Yrkesinriktningen gör 
också att en eventuell vidareutbildning inte behöver bli så lång. Vad hon ska ägna 
sig åt i framtiden vet hon inte riktigt än, men funderingarna rör oftast yrken på 
mellannivå inom den ekonomiskt/produktiva sfären; bankarbete, marknadsföring/-
reklam, kontorsarbete, resebyråtjänsteman/ reseledare etc 

Den "typiske" eleven på naturvetenskaplig linje (t ex N 70) är en pojke vars 
föräldrar har höga positioner inom social/kurativ eller kulturellt/informativ sfär. 
Han är intresserad av linjens ämnen och motiverad för en lång utbildning. Riktigt 
lika höga ambitioner som några av sina kvinnliga klasskamrater har han emellertid 
inte. Naturvetenskaplig linje ser han som ett bra framtidsval; linjen ger en bred 
grund och det "är klass" på den. Läkare, veterinär, fysiker eller civilingenjör är 
yrken som han kan tänka sig i framtiden, och han anser att det inte ska vara så 
svårt att nå dit "om man är skärpt och intresserad". 

Den "typiska" eleven på samhällsvetenskaplig linje är en flicka som vanligen 
har sin pappa inom ekonomisk/produktiv sfär och mamma inom social/ kurativ 
eller ekonomisk produktiv sfär på basnivå eller, lika vanligt, båda föräldrarna inom 
social/ kurativ och kulturell/informativ sfär på mellan- och hög nivå. Hon har valt 
samhällsvetenskaplig linje på grund av intresse för de ämnen som ingår i ut
bildningen. Hennes framtidsplaner är ibland diffusa, men ofta riktade mot mellan
nivå inom kulturellt/informativ sfär. Någon form av lärare ses många gånger ses 
som ett tänkbart framtida yrke. Hon har i vart fall inte tänkt arbeta inom 
ekonomisk/produktiv sfär. Hon trivs ganska bra i skolan och har inga planer på att 
snabbt komma ut i arbetslivet. Hon är som regel inställd på att fortsätta med 
utbildning på högskolenivå. 

Den "typiska" eleven på vårdlinjen är en flicka som har sin pappa på basnivå 
inom den ekonomiskt/produktiva sfären, och ganska ofta en mamma som arbetar 
inom vården (som sjukvårdsbiträde eller undersköterska). Hon har valt vårdlinjen 
för att hon gärna vill arbeta med människor och det är ett beslut som hon själv 
fattat. Helst skulle hon vilja börja arbeta redan nu för att få mer fritid och tjäna 
egna pengar. Tankar på en eventuell vidareutbildning vill hon skjuta på framtiden. 
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Föreställningar om arbete och arbetets värde 

Föreställningsanalyserna struktureras kring begreppen arbete, arbetsdelning, 
arbetsmarknad och kvalifikation. De frågor som bildat underlag för analysen av 
elevernas föreställningar om arbete och arbetets värde är desamma som i avnämar-
och lärarstudien.5 

I en mer allmän mening framstår arbete för eleverna vanligtvis som lönearbete. 
Ett "bra" arbete karaktäriseras oftast med utgångspunkt i begreppet "trivsel". I detta 
begrepp inryms faktorer som arbetsmiljö, social gemenskap, arbetsuppgifter, 
arbetstider och lön. Att lönen många gånger är betydelsefull, är en synpunkt som 
är vanligare bland elever än bland lärare. 

En skillnad gentemot lärares och avnämares föreställningar är att föreställningen 
om "arbete som moralisk plikt" inte alls finns företrädd bland eleverna.6 (Denna 
föreställning var ju för övrigt sparsamt förekommande även bland avnämare och 
lärare). En annan skillnad är att föreställningen om "arbete som idealistisk verk
samhet" är betydligt mer utbredd bland eleverna än bland lärare och avnämare. Allra 
vanligast är den bland flickor på vårdlinjen. 

Föreställningen om "Arbete som medel för ekonomisk vinning"7 är den före
ställning som är vanligast bland pojkarna på verkstadsteknisk linje. Att ett bra 
arbete ska erbjuda en bra lön är inget man sticker under stol med. Arbetet i sig 
betraktas som mindre viktigt, det är lönen som gör mödan värd. "Annars är det inte 
lönt att jobba, man har som inget att se fram emot då" (elev, Ve:8). Visst finns 
det flera pojkar som menar att ett bra arbete dessutom helst bör vara omväxlande, 
och visst önskar man också att arbetsmiljön ska vara bra "så att man slipper dö i 
rökförgiftning" (elev, Ve:3). Men lönen i sig är viktig för pojkarna på verkstads
teknisk linje. 

När den här föreställningen förekommer på andra linjer är det främst tanken om 
arbetet som ett medel för att finansiera en åtråvärd fritid som kommer till uttryck. 
Ett bra arbete är ett arbete som erbjuder mycket fritid och en lön som kan 
finansiera mer eller mindre dyrbara fritidsaktiviteter. Undantaget är en flicka på 
vårdlinjen; hennes resonemang inrymmer inga exklusiva fritidsintressen, men hon 
menar ändå att en hög lön är viktig. Ett vårdyrke kan ju i det sammanhanget 
tyckas vara ett "felval", men i hennes framtidsplaner ingår tankar om en vidare
utbildning inom vårdområdet 

En mycket vanlig föreställning, företrädesvis bland eleverna på teoretiskt 
inriktade linjer, är föreställningen om "Arbete som medel för självförverk
ligande".** Denna föreställning är för övrigt också mycket vanlig bland lärarna. 
Även om eleverna inte för några utvecklade resonemang i stil med kategori-
beskrivningen, så beskrivs ett bra arbete som "fritt", självständigt, omväxlande, 
roligt, intressant och gärna så att man "får tänka lite".9 "Man vill ju bli något där 

^Se fråga 2, intervjuformulär, bil 3. 
6Jfr Lyttkens (1988) som diskuterar "pliktmoralens" frånvaro hos dagens ungdomar 
och dess konsekvenser för industrins rekryteringsbehov . 
7 Kategorin beskrivs utförligt på s 176. 
8Kategorin beskrivs utförligt på s 178. 
9jfr Åsemar, 1985 och Thång, 1988, som också finner att denna föreställning är vanlig 
bland elever i grund- och gymnasieskola. 
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man utvecklas, där man får gå framåt hela tiden" (elev, N:ll). Många bärare av 
denna föreställning tror också att människor skulle arbeta, även om de inte 
behövde för försörjningens skull. Men man betvivlar att någon skulle "ställa sig i 
gruvan " eller "ta ett tråkigt städjobb" om de inte var tvungna. 

Att föreställningen om arbete som ett medel för självförverkligande är mindre 
vanlig bland elever på yrkesinriktade linjer är förståeligt. Självförverkligandetankar 
är kanske något som ligger mer i linje med förväntningar om ett framtida 
medelklassyrke. Den vid tiden för datainsamlingen rådande ungdomsarbetslösheten 
var dessutom ingen gynnsam grogrund för föreställningar om arbete som medel för 
självförverkligande inom just dessa grupper, där hotet om arbetslöshet var stort. 
Många av eleverna på de yrkesinriktade linjerna säger sig vara glada om de 
överhuvud kan få ett fast arbete. De två pojkar på verkstadsteknisk linje som har 
förts till "självförverkligandekategorin" har heller inga tankar på att bli kvar inom 
verkstadsindustrin. Båda har för avsikt att vidareutbilda sig inom dataområdet. Tre 
av de fyra elever som ger uttryck för "självförverkligandetanken" på vårdlinjen är 
pojkar. En av pojkarna och flickan har emellertid inga planer på vidareutbildning. 
De är mer benägna att se undersköterskeyrket som ett yrke med stora möjligheter 
till självförverkligande. 

Kännetecknande för föreställningen "Arbete som idealistisk verksamhet"10 är 
tanken om arbetet som ett bidrag till samhällets uppbyggnad och fortbestånd. 
Denna föreställning är vanlig bland elever på teoretiskt inriktade linjer, men mest 
utbredd bland flickor på vårdlinjen. Framträdelseformerna i denna föreställning kan 
dock variera något. Ofta uttrycks en organismisk syn på samhället, vilket många 
gånger uppfattas bli "stillastående" eller "tillbakagående" om inte människor 
arbetar. I likhet med lärarna resonerar de elever som har denna föreställning utifrån 
den generella tanken om att arbetet bör vara till nytta och gagn för andra. Vi låter 
en flicka på naturvetenskaplig linje illustrera detta: 

..Man måste känna att det inte är bara för kvällarna och nätterna man lever, 
utan att man får ut något av dagarna också. Det tror jag är viktigt. I...IMan 
måste känna att man gör något viktigt både för sig själv och för andra. Att 
man uträttar olika uppgifter för varandra i samhället man lever i - för att allting 
ska kunna fungera. Olika typer av arbeten och olika människor. Allting 
behövs, och det blir en enhet alltihop tillsammans. (Elev, N:l). 

"Nyttotanken" kan vara mer eller mindre uttalad bland bärarna av denna 
föreställning. När den är mindre uttalad utgår resonemangen vanligen från en tanke 
om att människor arbetar för att samhället ska fungera. Att arbetet därutöver gärna 
bör vara intressant och erbjuda bra arbetsvillkor är en tankegång som också 
framförs. Om vi tillför information från frågan om elevernas framtidsplaner får vi 
en fingervisning om vad dessa elever betraktar som "samhällsnyttiga" arbeten. Vi 
kan då konstatera att flera av dem tänker sig en framtid som lärare; andra som 
läkare, tandläkare, "vårdarbetare", och i något fall som socialarbetare eller polis. 

De flickor på vårdlinjen som är bärare av denna föreställning tar vanligtvis fasta 
på relationerna på arbetsplatsen. Ofta uttrycker de en önskan om att få arbeta med 
människor, samt att samarbetet på arbetsplatsen ska fungera bra. En hög lön är 

10Kategorin beskrivs utförligt på s 179. 
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inget som primärt eftersträvas; huvudsaken är att man klarar sig, menar många. 
Det viktigaste i arbetet är "kamratandan". 

Bra arbetskamrater, det är väl kamraterna som är viktigast. Om dom är knäppa, 
då tycker man inte det är roligt att vara på arbetet. (Elev, Vd:6). 

Nedan följer en sammanställning av hur elevgruppen fördelar sig på de olika före
ställningskategorierna. I likhet med tidigare har, i de fall kategoriseringarna varit 
tveksamma, respondenterna hänförts till den kategori där tyngdpunkten i intervju
utsagorna ligger.11 

Tabell 19. Gymnasieelevers föreställningar om arbete. Antal intervjupersoner 
fördelade på olika föreställningskategorier utifrån gymnasielinje/ 
elevkategori. 

Föreställning Ve E N S Vd Totalt 
Ekonomisk vinning 9 2 3 1 1 16 
Självförverkligande 2 7 7 8 4 28 
Idealistisk verksamhet 4 8 5 7 12 36 
Ej kategoriseringsbar 1 0 0 0 0 1 
Totalt 16 17 15 16 17 81 

Sammanfattningsvis uppvisar elevernas föreställningar om arbete en resultatbild 
där flera nivårelaterade skillnader kan iakttas. Föreställningar om arbete för ekono
misk vinning är vanligare på yrkesinriktade linjer, och särskilt bland pojkar på 
verkstadsteknisk linje. En utbredd föreställning i elevmaterialet är arbete som 
medel för självförverkligande. Den föreställningen är vanligast på teoretiskt in
riktade linjer. Föreställningen om arbete som idealistisk verksamhet är också 
vanlig bland elever på teoretiskt inriktade linjer, men den är mest utbredd bland 
flickor på vårdlinjen. Vi kanske något förenklat kan säga att för pojkarna på verk
stadsgolvet är pengarna viktiga, medan flickorna inom vården föredrar kontakten 
med människor. Eleverna på teoretiskt inriktade linjer är delade i två grupper; en 
som vill "förverkliga sig själva" och en grupp som är mer kollektivt inriktad och 
vill göra meningsfulla insatser i samhället. Det går dock inte att finna några 
horisontella skillnader i tyngdpunkt mellan dessa båda grupper. Båda föreställ
ningarna är lika vanliga på samtliga teoretiskt inriktade linjer. 

Föreställningar om arbetslivets utveckling 

Eleverna ombads (liksom lärarna och avnämarna) att jämföra arbetslivet förr och 
nu, samt att ange vad de betraktade som de viktigaste skillnaderna.12 Av svaren 
framgår att arbetslivet allmänt anses ha förbättrats avsevärt avseende arbetsmiljö 

11 Detta förfaringssätt gäller för samtliga föreställningsfrågor, såvida inget annat 
anges. 
12Se fråga 3, intervjuformulär, bil 3. 
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och arbetsvillkor. En annan allmän uppfattning är att arbetslivet utvecklats i mer 
demokratisk riktning. Denna utveckling tillskrivs ofta "arbetarna", "folket", 
"facket" och någon gång "sossarna". En och annan elev framhåller förvisso att 
utvecklingen också inneburit ökad stress och medfört en större arbetslöshet. 
Kanske det till och med kan ifrågasättas om det inte var roligare förr, menar en 
flicka på samhällsvetenskaplig linje - hårdare men roligare - eftersom arbetslivet då 
enligt hennes uppfattning var mer kollektivt och erbjöd större gemenskap. Den 
tankegång som uttrycktes av många lärare, nämligen den att utvecklingen mot ett 
ökat materiellt välstånd har inneburit att människor har tappat moral- och 
ansvarskänslor, uttrycks endast av en elev (på ekonomisk linje). 

Frågan om arbetslivets utveckling fördjupades med en analys av hur eleverna 
betraktade den tekniska utvecklingen i samhället; drivkrafterna bakom denna 
utveckling och dess konsekvenser för arbetsliv och människa. Det visade sig i det 
sammanhanget att det experttänkande som eleverna i föreställningskategorin 
"Experternas innovationer"13 ger uttryck för, andas mindre av den optimistiska 
tilltro till teknisk utveckling som egentligen inryms i denna kategori. Även om 
man utgår från att det är "smarta vetenskapsmän och nyfikenhet" (elev, E: 13), 
"något snille" (el ev, S:9) eller "professorerna" (elev, Ve:7) som styr utvecklingen, 
så innebär det inte att man är alltför optimistisk beträffande allt som dessa experter 
åstadkommit. En vanlig uppfattning är att eleverna tror att det ligger mest i 
expertens egenintresse att t ex "uppfinna bomber". Rädslan för att tekniken i 
framtiden kommer att "ta många arbeten" uttrycks också av flera elever som 
hänförts till denna kategori. 

Föreställningen "Forskning och framsteg"14 har många företrädare bland 
eleverna Utmärkande för framträdelseformema i elevernas föreställningar är att de 
framför allt betraktar utvecklingen som lagbunden och ofrånkomlig. Att ny teknik 
många gånger medför att arbeten försvinner menar många elever inte är bra, men 
utvecklingen kan man inte göra så mycket åt. Vi nämnde tidigare att de lärare som 
förts till denna kategori i huvudsak betraktade teknisk utveckling som något 
positivt. Eleverna tar i stället många gånger fasta på avigsidorna med utveck
lingen. Det är i sig inte särskilt märkligt mot bakgrund av att de har "arbetslös
hetsspöket" i hälarna. Föreställningen om teknikens utveckling som ett resultat av 
människans framsteg är vanligare bland elever på linjer som förbereder för arbeten 
inom ekonomisk/produktiv sfär (Ve; E; N). 

Ett liknande resonemang som det ovan, skulle också kunna föras när det gäller 
föreställningen "Företagens konkurrensmedel".1^ De elever som förts till denna 
kategori accepterar att företagen måste använda teknik för att hävda sig i kon
kurrensen. Däremot är de mindre benägna att framhålla de positiva sidorna av denna 
utveckling. Framträdelseformema i elevernas föreställningar kan sägas vara mindre 
"teknikvänliga" än många av lärarnas, och framför allt avnämarnas, föreställningar. 
Även denna föreställning är vanligare bland elever på linjer som förbereder för 
arbeten inom ekonomisk/produktiv sfär. 

^Kategorin beskrivs utförligt på s 223. 
14Kategorin beskrivs utförligt på s 224, 
^Kategorin beskrivs utförligt på s 225. 
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Föreställningen "Välfärdens förutsättning"16 har flest företrädare bland flickor 
på vårdlinjen. Föreställningen framträder emellertid i en outvecklad form. Ut
gångspunkten tas (liksom i kategorin "företagens konkurrensmedel") i antagandet 
att den tekniska utvecklingen oftast sker på företagens villkor. Till détta läggs en 
kritisk synpunkt om att det inte borde få vara så. Man menar att företagen många 
gånger tar mer hänsyn till vinstintressen, än till människans bästa. Hur det ska gå 
att åstadkomma en mer "människovänlig" teknik har man dock vanligtvis ingen 
klar uppfattning om - annat än att det borde gå. 

Främst bland flickorna (men även hos två av pojkarna) på vårdlinjen finns dess
utom ett ganska utbrett "kristänkande" beträffande den tekniska utvecklingen. Detta 
tänkande, som sammanfattats i kategorin "Teknokratins kris"17, baseras på idén 
att den tekniska utvecklingen på sikt kommer att leda till negativa konsekvenser 
för mänskligheten. Denna föreställning förekommer också bland elever på teore
tiskt inriktade lijnjer, även om den där är mindre vanlig. Pojkarna på verkstads
teknisk linje tycks däremot inte tänka i dessa banor. 

Nedan följer en sammanställning av elevernas föreställningar om teknikens 
utveckling. 

Tabell 20. Gymnasieelevers föreställningar om teknikens utveckling. Antal inter
vjupersoner fördelade på olika föreställningskategorier utifrån gymna
sielinje/elevkategori. 

Föreställning Ve E N S Vd Totalt 
Experternas innovationer 1 2 0 2 0 5 
Forskning och framsteg 8 7 6 5 2 28 
Företagens konkurrensmedel 5 5 5 4 3 22 
Välfärdens förutsättning 2 0 2 1 6 11 
Teknokratins kris 0 3 2 3 6 14 
Kapitalackumulationens logik 0 0 0 0 0 0 
Ej kategoriseringsbar 0 0 0 1 0 1 
Totalt 16 17 15 16 17 81 

Sammanfattningsvis kan sägas att "teknikvänliga" föreställningar är vanligare 
bland elever på linjer som förbereder för ekonomisk/produktiv sfär. Föreställningar 
som ger uttryck för en mer ifrågasättande och reglerande syn på tekniken är på 
motsvarande sätt vanligare bland elever på linjer som förbereder för social/kurativ 
sfär. Något förenklat kanske vi kan säga att pojkarna på verkstadsteknisk linje är 
mer benägna att se utvecklingen som mer eller mindre ofrånkomlig och både bra 
och dålig, medan flickorna på vårdlinjen är oroade över den tekniska utvecklingen, 
vilket gör att de önskar någon form av styrning av verksamheten. Eleverna på 
teoretiskt inriktade linjer är liksom tidigare dplade i två grupper; en större grupp 
som företräder mer teknikvänliga föreställningar, och en mindre grupp som är 
oroad över teknikens landvinningar. Återigen finner vi inga horisontella skillnader 
mellan dessa båda grupper. 

16Kategorin beskrivs utförligt på s 225. 
17Kategorin beskrivs utförligt på s 226. 
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Föreställningar om arbetsdelning och lönedifferentiering 

Analysen av elevernas föreställningar om arbetsdelning och lönedifferentiering 
utgår (liksom i avnämar- och lärarstudien) från en generell fråga om hur skillnader 
mellan olika yrkesgrupper i vårt samhälle uppfattas.18 På den generella frågan om 
arbetsdelning svarar de flesta att det finns skillnader i flera avseenden. "Det är inte 
varje dag som man ser en städerska komma i en "Merca"" (elev, Ve:3), "ser man 
någon på stan i päls tänker man att det där är ingen vanlig arbetare" (elev, Vd:15), 
"det finns gud (läkaren) och vårdbiträden" (elev,Vd: 14) och "affärsmän som är 
moderater och arbetare som är socialdemokrater" (elev, S:4). 

De olikheter som framhålls är oftast skillnader i arbetsuppgifter, lön och social 
status. En vanlig tankegång är att skillnaderna successivt minskats, men att de 
fortfarande kvarstår. Många av eleverna framhåller att de själva inte värderar 
människor efter yrke, utbildning och inkomst och att andra inte heller borde göra 
det. Ett par av flickorna på vårdlinjen hänför skillnader mellan olika yrkesgrupper 
specifikt till könsskillnader. De påpekar att männen av tradition erhållit bättre 
utbildning, bättre jobb och högre lön. Några få elever menar också att "det här med 
social status är "blaj'\ och att det inte spelar någon roll om "man tvättar toaletter 
eller är hjärnkirurg" (elev, N:4). (I hans egna framtidsplaner ingår att överta faderns 
tandläkarpraktik). 

Analysen av löneskillnadsfrågan visar att det belöningstänkande som inryms i 
föreställningen om "Lön efter duglighet och kompetens"19 finns mest utbrett 
bland elever på linjer som förbereder för ekonomisk/produktiv sfär. De "svåra 
jobben", som exempelvis läkare, datatekniker, företagsledare, licenssvetsare etc, 
bedöms vara sådana arbeten som ska belönas mer än t ex städerska och skogs
arbetare. En pojke uttrycker sig så här: 

Vem som helst kan jobba i skogen och slita ihjäl sig och såga ner träd. Det 
behöver du inte vara så intelligent för, men om du ska vara datatekniker så 
måste du ha något i huvudet för att klara av det. Så har du lång utbildning, då 
ska du ha mer betalt. (Elev, Ve: 15). 

Föreställningen om lön som "Motivation till prestationer"20 är sparsamt före
kommande och återfinns endast bland elever på N- och S-linjen. Vanligtvis 
betraktar dessa elever lönen som ett viktigt incitament för att få vissa arbeten och 
prestationer utförda. Möjligheten att själv kunna påverka sin lön genom olika 
typer av ackord är ett resonemang som är vanligt inom verkstadssektorn. Vi har 
emellertid endast funnit en elev (pojke på N-linjen) som resonerar på detta sätt. 
Han förespråkar någon form av prestationslön, och menar att en prestation som 
man själv kan påverka fungerar som "ren inspiration" {e,lev, N:8). (Valet av natur
vetenskaplig linje, utan bestämda framtidsplaner, är kanske ett sätt för denne elev 
att hålla sin egen "karriärväg" öppen för inspirerande "egenpåverkan"?) 

18 Se fråga 4, intervjuformulär, bil 3. 
19Kategorin beskrivs utförligt på s 184. 
20Kategorin beskrivs utförligt på s 185. 
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Den vanligaste föreställningen bland eleverna är den om "Lön som kompen
sation för insatser"21 - en föreställning som för övrigt också är vanligt före-
komande bland lärare och avnämare. Ansvar, utbildning och vissa smutsiga, tunga 
och farliga arbeten är sådant som, enligt bärarna av denna föreställning, bör ge viss 
lönekompensation. Att en läkare med stort ansvar har högre lön än en sjuk
sköterska, som i sin tur har mer ansvar och högre lön än en undersköterska, är 
något som betraktas som mer eller mindre självklart bland många elever på 
vårdlinjen. 

I detta sammanhang kanske det bör påpekas att samtliga elever som förespråkar 
löneskillnader22, ändå menar att skillnaderna inte bör vara alltför stora. Här skiljer 
de sig från framför allt lärarna på ekonomisk linje och många avnämare på högre 
nivå inom verkstdsmekanisk sektor, som förespråkar rejäla löneskillnader. 

Föreställningen om lön som "Utjämning av orättvisor"23 är vanligare bland 
elever på linjer som förbereder för social/kurativ sfär. Ingen elev på ekonomisk 
linje betraktar lönen på detta sätt. De elever som för ett resonemang om att dagens 
lönesättning är orättvis, tar fasta på att det är de tunga, smutsiga och farliga jobben 
som oftast är sämst betalda. Att likt Robin Hood ta från dom rika och ge till dom 
fattiga är en princip som eleverna förespråkar för att åstadkomma mer jämlikhet. 
Även om inte alla vill gå så långt som till ett lika-lönssystem, så menar en och 
annan elev att lika-lön vore det bästa för då "skulle det inte vara så mycket finare 
att vara doktor" (elev, S:2). Denna strategi skulle dock innebära mycket bråk, 
menar dessa elever, eftersom de inte tror att någon frivilligt vill lämna ifrån sig 
redan uppnådda förmåner. 

Tabell 21. Gymnasieelevers föreställningar om löner och löneskillnader. Antal 
intervjupersoner fördelade på olika föreställningskategorier utifrån 
gymnasielinje/elevkategori. 

Föreställning Ve E N S Vd Totalt 
Duglighet och kompetens 5 5 3 2 1 16 
Motivation till prestationer 0 0 2 2 0 4 
Kompensation för insatser 9 12 8 8 14 51 
Utjämning av orättvisor 2 0 2 4 2 10 
Manifest av ekon syst 0 0 0 0 0 0 
Totalt 16 17 15 16 17 81 

Av tabellen framgår att det bland elever på samtliga linjer finns en utbredd före
ställning om lön som kompensation för insatser. Belöningstänkandet - ett 
tänkande som är vanligt hos chefspersoner inom industrin - förekommer också 
främst bland elever på linjer som förbereder för ekonomisk/produktiv sfär. Elever 
på linjer som förbereder för yrken inom social/kurativ sfär är mer benägna att 
förorda en utjämning av löneskillnader. Detta är emellertid inget som eleverna på 

21 Kategorin beskrivs utförligt på s 186. 
22Gäller kategorierna "Belöning av duglighet och kompetens", "Motivation till pre
stationer" o ch "Kompensation för insatser" 
23Kategorin beskrivs utförligt på s 188. 
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ekonomisk linje kan tänka sig. De ser löneskillnader som något nödvändigt och 
bra. Här framträder således en horisontell skillnad jämfört med övriga teoretiskt 
inriktade linjer. En nivårelaterad skillnad är att föreställningen om "lön som 
motivation till prestation" endast förekommer på teoretiskt inriktade linjer. 

Föreställningar om arbetsmarknad och arbetslöshet 

Analysen av föreställningar om arbetsmarknaden inleddes med några allmänna 
frågor rörande de fackliga organisationernas funktion. Följdfrågor handlade bl a om 
hur konflikter på arbetsplatser och i samhället bör lösas.24 

På frågan om det finns grundläggande motsättningar mellan arbetsgivare och 
arbetstagare svarade majoriteten av eleverna att sådana existerar. Eleverna menar att 
dessa motsättningar främst är av ekonomisk natur, där parterna är ute efter att "få 
så mycket pengar som möjligt". Anmärkningsvärt är, att det endast är tio (av 
sammanlagt åttioen) elever som, i likhet med majoriteten lärare och många inom 
industrin, betonar att arbetsgivare och arbetstagare har övervägande gemensamma 
intressen. Av dessa återfinns sju elever på ekonomisk linje. 

När det gäller synen på stridsåtgärder är eleverna eniga; kompromisser och 
samförstånd är att föredra framför öppna konflikter och strejk. I likhet med lärarna 
tycks eleverna föredra ett jämviktstillstånd. Ingen uppfattas bli förlorare i en 
konflikt som löses genom kompromisser där "båda får ge sig". Strejk är något 
som eleverna bara kan tänka sig i yttersta nödfall och sällan för sådana "små" 
frågor som att få höjd lön. Ska man strejka så ska det vara för att få en hälsofarlig 
arbetsmiljö ändrad, eller att sysselsättningen är hotad på ett eller annat sätt. 

De frågor som eleverna anser att fackföreningarna bör driva är för pojkarna på 
verkstadsteknisk linje främst löne- och skyddsfrågor. Även om lönefrågan är viktig 
också för övriga elever, framför de starkare vikten av att facket driver arbetsmiljö-, 
sysselsättnings- och trygghetsfrågor. Undantagen från den gemensamma synen 
representeras här av några flickor på Vd- och S-linjerna som framhåller jämställd
hetsfrågor och arbetstider, liksom några elever på S- och E-linjen som anför MBL-
frågor. Sammanfattningsvis tycks eleverna, i motsats till lärarna och avnämarna på 
chefsnivå (men i likhet med många på "verkstadsgolvet"), vara mer benägna att 
anse att fackföreningarna i första hand ska driva lönefrågor. 

När frågan kommer in på arbetslösheten, dess orsaker, konsekvenser och vilka 
åtgärder som bör vidtagas för att lösa problemen, går elevernas åsikter isär. Det är 
emellertid inte några mer utvecklade föreställningar som eleverna ger uttryck för. 
De har framför allt svårt att ange lösningar på arbetslöshetsproblemet. Möjligen 
kan detta hänga samman med att frågan, trots vår uppmaning om motsatsen, 
uppfattats som en "rätt eller fel"-fråga. ̂  

Föreställningen "Individernas passivitet"26, som visat sig vara sparsamt före
kommande både bland avnämare och lärare, har många företrädare bland eleverna. 

24Se fråga 10-11, intervjuformulär, bil 3. 
2^Vi kan i det här sammanhanget inte helt bortse från det faktum att frågan allmänt sett 
är "svår " att svara på . Jfr kap 6, s 139 och diskussionen om problemet med att inter
vjupersoner ger "läroboksmässiga" svar. 
26Kategorin beskrivs utförligt på s 193. 
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Vanliga tankegångar är att arbetslöshetens dimensioner är överdrivna. Att vissa är 
arbetslösa sägs bl a bero på att "vi är för bortskämda, det är inget som duger" 
(elev, E: 12) och atV'man ids inte ta dom jobb som finns" (elev, S: 12). En pojke 
som förts till denna kategori uttrycker sig så här: 

Förr trodde man att det var invandrarna, men nu har vi surrat om det där på 
samhällskunskapen, och då börjar man fatta att det är inte det, för Sverige 
tjänar på invandrarna. Det är väl ovilja, det finns trots allt jobb. L.JDet måste 
ju finnas dom som inte vill jobba och så finns det väl förstås dom som bara 
lever på bidrag. 
I: Du tror att det finns jobb bara man vill ta dom? 

R : Ja, vad jag har sett så verkar det finnas jobb. Det är klart man måste leta 
efter dom. Det är inte bara att sitta hemma och vänta att någon ska ringa. 
(Elev, N:ll). 

Även bland den stora grupp elever som förts, dels till kategorin "Rationali
seringens effekter"27 dels till "Marknadskrafternas spel"28, finns inslag av ett 
tänkande, där individen betraktas som "alltför kräsen" och ovillig att ta de arbeten 
som man menar trots allt ändå finns. Det kan här vara av intresse att ta del av 
svaren på frågan om hur de själva skulle agera i framtiden för att om möjligt 
undvika arbetslöshet. Det kan då konstateras att eleverna svarar upp mot lärarnas 
förväntningar när de säger att de ska vara "aktiva och flexibla" och ta vilka arbeten 
som helst (i vart fall i ett inledningsskede). Däremot är de mindre benägna att söka 
sig till branscher där det är lättare att få arbete - exempelvis inom teknik och data -
bara för att få jobb. Vanligen menar man att det personliga intresset måste gå före 
vid val av utbildning, även om detta innebär att man inte får ett arbete som 
motsvarar den utbildning man har. Pojkar med lång utbildning uppfattas generellt 
ha lättast att få arbete, även om en och annan menar att arbetslivserfarenhet och 
personliga egenskaper ibland väger tyngre än utbildning. 

Den föreställning som benämns "Strukturomvandlingens offer"2^ är sparsamt 
förekommande i elevmaterialet, och när den förekommer är det företrädesvis på 
linjer som förbereder för den socialt/kurativa sfären. Bärare av denna föreställning 
ifrågasätter påståenden om att det skulle finnas en hel del arbeten som vissa 
individer är alltför kräsna för. "Det vill jag nog syna först" säger den pojke på 
verkstadsteknisk linje som har denna föreställning. De ingripanden som före
språkas för samhällets vidkommande handlar (för bärarna av denna föreställning) 
om en fortsatt statlig satsning på arbetsmarknadspolitiska åtgärder (AMS och 
AMU), samt olika former av beredskapsarbeten. 

Det är endast två elever (flickor på ekonomisk linje) som ger uttryck för 
föreställningen om "Konsumtionssamhällets kris".30 Det kanske kan tyckas vara 
en föreställning som inte rimmar särskilt väl med valet av ekonomisk linje. Ingen 
av de båda flickorna kan emellertid sägas vara "typiska" E-elever. Båda vill i fram

27Kategorin beskrivs utförligt på s 194. 
2^Kategorin beskrivs utförligt på s 196. 
^Kategorin beskrivs utförligt på s 197. 
30Kategorin beskrivs utförligt på s 200. 
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tiden arbeta inom resebyråbranschen, mest för att de är intresserade av människor 
och tror sig få utlopp för detta intresse där. Den ena flickan hade dessutom 
ursprungligen för avsikt att söka till humanistisk linje, men blev av syokon-
sulenten rådd att i stället välja ekonomisk linje (för att därigenom tillägna sig lite 
företagsekonomi). Den negativa syn på teknisk utveckling som inryms i dessa 
flickors resonemang utmynnar i förslag om att Sverige ska sluta upp med att 
använda datorer och robotar och i stället satsa mer på jordbruk. 

Tabell 22. Gymnasieelevers föreställningar om arbetsmarknad och arbetslöshet. 
Antal intervjupersoner fördelade på olika föreställningskategorier uti
från gymnasielinje/elevkategori. 

Föreställningskategori Ve E N S Vd Totalt 
Individernas passivitet 3 3 4 3 2 15 
Rationaliseringens effekter 7 6 5 5 7 30 
Marknadskraftemas spel 5 6 6 6 4 27 
Strukturomvandlingens offer 1 0 0 2 4 7 
Konsumtionssamhällets kris 0 2 0 0 0 2 
Kapitalismens gissel 0 0 0 0 0 0 
Totalt 16 17 15 16 17 81 

Elevernas föreställningar om arbetsmarknad och arbetslöshet är överlag mycket 
individcentrerade. De få elever som tar avstånd från ett sådant tänkande, och ser 
samhälleliga orsaker bakom arbetslösheten, återfinns främst på linjer som förbe
reder för social/kurativ sfär. Några mer märkbara nivårelaterade skillnader finns 
inte, annat än att föreställningen "strukturomvandlingens offer" har fler företrädare 
på yrkesinriktade än på teoretiskt inriktade linjer. En horisontell skillnad finns 
mellan två av de teoretiskt inriktade linjerna - "strukturomvandlingens offer" 
förekommer bara på S-linjen, medan föreställningen "konsumtionssamhällets kris" 
endast förekommer på E-linjen. Dessa skillnader är dock små. 

Föreställningar om kvalifikation och arbetskraftens 
reproduktion 

Kvalifikationsfrågan inleds med att eleverna ombeds jämföra skolan förr och nu 
och ta ställning till vad som är bättre alternativt sämre idag. Följdfrågor handlar 
om vad de anser vara skolans viktigaste uppgift och vad som skulle hända om 
ingen skola fanns.^1 Elevernas resonemang handlar i stor utsträckning om hur den 
tidigare "hårda" skolan, med aga, psalmverser och katekes, nu har ersatts av en 
"mjukare" skola med ett bredare ämnesinnehåll och större valmöjligheter. En 
relativt vanlig tankegång är också att skolan av idag ger mer jämlika utbild
ningsmöjligheter, i bemärkelsen att den inte längre är "bara de rikas skola". 
Merparten elever värderar dagens skola som betydligt bättre än gårdagens, undan
taget cirka den femtedel som, i likhet med huvuddelen lärare, menar att skolan nu 

Se fråga 12-14, intervjuformulär, bil 3. 
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är alltför kravlös och "slapp" och att man lär sig mindre. Det är företrädesvis elever 
på yrkesinriktade linjer som efterlyser mer ordning och fasthet, medan ingen av 
eleverna på exempelvis ekonomisk linje för fram sådana tankegångar. Sverige 
skulle emellertid inte klara sig utan skola, det är så gott som samtliga elever 
överens om. Bilden av ett u-land, där kaos råder, målas upp av de flesta. Ett par 
elever på vårdlinjen och en på samhällsvetenskaplig linje nämner också att Sverige 
skulle bli ett mer markerat klassamhälle igen, om den allmänna skolan inte fanns. 

På frågan om vilken skolans viktigaste uppgift är lägger merparten elever 
tonvikten på skolans kvalificerande funktion; skolan ska förbereda för arbetslivet 
oavsett om man ser det ur en mer snävt arbetsplatsanpassad synvinkel (elever på 
Ve- och Vd-linjer) eller i ett vidare allmänförberedande perspektiv (elever på E-, S-
och N-linjer). Det är endast några få elever (två elever på N-linje, två på S-linje 
och en på Ve-linje) som anser att skolan ska ge "medborgerliga kunskaper", dvs 
mer allmänna och övergripande kunskaper om hur samhället fungerar. Drygt ett 
tiotal elever (alla linjer representerade) framhåller dock att skolan ska fostra 
eleverna till "goda medborgare" som är anpassade till samhällets och arbetslivets 
krav. 

Analysen av elevernas föreställningar om arbetskraftens reproduktion (studie-
och yrkesval) utgår från frågan om vad det är som gör att människor hamnar i 
olika utbildningar och yrken, med en följdfråga om varför vissa individer lyckas 
bättre och andra sämre.32 

De mer utpräglade individföreställningarna, "Individens anlag"33 och "Familjens 
traditioner"34, är inte så vanliga bland eleverna. När föreställningen om "indi
videns anlag" förekommer menar intervjupersonerna ofta att vissa människor är 
teoretiskt begåvade medan andra är praktiskt lagda och att de som har extremt höga 
betyg har en "smarthet" som inte kan tillägnas. Den är medfödd och sitter "i 
hjärnan" eller "i generna", som eleverna uttrycker saken. Värt att notera är också 
att föreställningen om "familjens traditioner" inte finns företrädd av någon elev på 
vårdlinjen, trots att flera av dem har en mamma som arbetar inom vårdsektorn. 
Dessa elever ger i stället uttryck för föreställningen om det fria valet; de menar att 
de varit tämligen opåverkade av sina föräldrar, och att de valt utbildning utifrån 
sina egna intressen. 

Föreställningen om "Det fria valet"35 är för övrigt den föreställning som domi
nerar bland eleverna. Liksom denna föreställning var vanlig bland veikstadslärarna, 
så är den också vanlig bland pojkarna på verkstadsteknisk linje. Trots att flera av 
dem säger att de går verkstadsteknisk linje för att de inte kom in på någon annan 
linje, så kan de ändå ha en föreställning om att valet är "fritt". De menar att de 
hade kunnat hamna någon annanstans om de kämpat tillräcklig hårt. En vanlig 
uppfattning bland alla de elever som är bärare av denna föreställning är att det 
mesta här i livet till sy vende och sist hänger på en viljestark och kämpande individ 
som inte ger upp i första taget. Skolan uppfattas i detta sammanhang för det mesta 
som rättvis; undantagen utgörs av några elever som menar att enstaka lärare ibland 
favoriserar vissa elever. 

32Se fråga 5, intervjuformulär, bil 3. 
33Kategorin beskrivs utförligt på s 205. 
34Kategorin beskrivs utförligt på s 205. 
35Kategorin beskrivs utförligt på s 206 
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Föreställningen om det "Sociala arvet"36 återfinns främst bland pojkar på 
teoretiskt inriktade linjer. Anmärkningsvärt är att ingen av pojkarna på verkstads
teknisk linje ser den sociala bakgrundens betydelse för studie- och yrkesvalet. Den 
som för det mest utvecklade resonemanget i denna kategori är en flicka på 
samhällsvetenskaplig linje. Vi låter en del av hennes tankar få avrunda redo
visningen av föreställningar om arbetskraftens reproduktion: 

Jag tror att överklassens barn, dom föräldrarna har mer grepp om samhället. 
Dom är intellektuella ungefär så att ungdomarna får mer chans där. Föräldrarna 
satsar på dom. Dom får gå på bra skolor. Dom får en massa extra förmåner, 
medan vanliga arbetarbarn får satsa själva för att bli något. Många gånger så 
kan dom som kommer från arbetarklassen vara mycket bättre än dom som 
kommer från överklassen, men bara genom att överklassen har mera kontakter 
och allting så blir det dom som får ett jobb./.../Jag tror att högstadiet är 
orättvist med särbehandling av elever. Min pappa är lärare så jag har fått 
uppleva det där. Och speciellt här på gymnasiet så vet varenda en - ja , han är 
politiskt intresserad - och det blir så att dom lägger märke till mig på ett annat 
sätt än om jag varit en i mängden. (Elev S:3). 

Nedan följer en sammanställning av elevernas föreställningar om arbetskraftens 
reproduktion (studie- och yrkesval). 

Tabell 23. Gymnasieelevers föreställningar om studie- och yrkesval. Antal 
intervjupersoner fördelade på olika föreställningskategorier utifrån 
gymnasielinje/elevkategori. 

Föreställningskategori Ve E N S Vd Totalt 
Individens anlag 3 3 1 1 2 10 
Familjens traditioner 2 2 2 3 0 9 
Det fria valet 11 8 11 9 13 52 
Det sociala arvet 0 4 1 3 2 10 
Samhällets sortering 0 0 0 0 0 0 
Totalt 16 17 15 16 17 81 

Av ovanstående framgår att elevernas föreställningar överlag är mycket individcen-
trerade. Föreställningar som ger uttryck för den sociala bakgrundens betydelse för 
val av utbildning och yrke är, när de förekommer, vanligare på teoretiskt inriktade 
linjer. 

^Kategorin beskrivs utförligt på s 207. 
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Gymnasieskolans undervisning om arbetslivet 

Ett par direkta frågor om hur gymnasieskolans undervisning om arbetslivet bör 
bedrivas ställdes också till eleverna.37 De svar som eleverna vanligen ger är att de 
inte reflekterat särskilt mycket över denna problematik. De kopplar också 
automatiskt ihop arbetslivsundervisning med prao och studiebesök. Därav följer att 
vård- och verkstadseleverna är mer nöjda med undervisningen, medan eleverna på 
teoretiskt inriktade linjer önskar att de hade fler praktikperioder under utbild
ningstiden. Att praktik är bra betygar så gott som alla, för då får man "se hur det är 
i verkligheten". Den nytta som dessa kunskaper tillskrivs är emellertid olika, 
beroende på vilken linje eleverna går. För eleverna på yrkesinriktade linjer handlar 
det i stor utsträckning om att omsätta teoretiska kunskaper i ett praktiskt 
kunnande, medan det för större delen av eleverna på teoretiskt inriktade linjer tycks 
handla mer om "syoinformation". Praktik ses då som ett sätt att öka den enskildes 
valmöjligheter. De kunskaper om arbetslivet som eleverna säger sig behöva 
handlar om facklig information, samt direkta upplevelser och erfarenheter av olika 
arbetsplatser. Dessa direkta erfarenheter anses ge mer bestående kunskaper än de 
"torra fakta" som de bibringas i skolan. 

En avslutande fråga om elevernas syn på varför samarbetet skola-arbetsliv 
intensifierats, ställde sig eleverna ofta undrande inför. Många hade aldrig hört talas 
om detta; än mindre kunde de föreställa sig varför någon annan än eleverna själva 
skulle ha intresse av att skolan och arbetslivet samverkade. "Mjukare övergångar", 
"elever som snabbare kom in i rutinerna", "omväxling", "bra för dom oroliga" är 
några exempel på de fördelar som eleverna antog att en utökad samverkan kan ge. 
Några elever på teoretiskt inriktade linjer menade dock att samverkan var att se 
som ett utslag av arbetslösheten, och att både arbetslivet och skolan "tjänar" på 
samverkan - arbetslivet får "rätt folk" och (den duktige) eleven får förhoppningsvis 
jobb. 

Sammanfattning av linjekaraktäristika 

De övergripande frågor som elevstudien behandlar är hur elever på olika gymnasie
linjer föreställer sig olika aspekter av utbildning och arbetsliv. Vi ska i det 
följande ge en sammanfattande beskrivning av hur tankemönstret ser ut på de olika 
linjerna. 

Verkstadsteknisk linje 
Sammanfattningsvis kan sägas att eleverna på verkstadsteknisk linje i hög 
utsträckning uppvisar föreställningar på individnivå. Kännetecknande för verk
stadseleverna är att de huvudsakligen ser arbete som ett medel för ekonomisk 
vinning. De betonar därför att en av fackets viktigaste uppgifter är att driva 
lönefrågor. De ser som regel positivt på arbetslivets utveckling - de menar att 

^Se fråga 14 och 15 i intervjuformuläret, bil 3. 
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arbetarna, facket och "sossarna" har demokratiserat arbetslivet och förbättrat 
arbetsmiljön. Den tekniska utvecklingen, som de menar drivs fram av konkurrens 
och marknadskrafter, ser de emellertid inte enbart som positiv. Även om den i 
många avseenden förbättrat arbetsmiljön, så har den också inneburit en utarmning 
av arbetsinnehåll och att många arbetstillfällen försvunnit. Arbetslöshet förklaras 
ofta just med hänvisning till företagens konkurrenssituation och den tekniska 
utvecklingen med datorer och robotar. Eleverna på verkstadsteknisk linje hyser 
dock ingen större tilltro till att denna utveckling går att stoppa. De menar att 
"utvecklingen har sin gång" och att man som enskild individ inte kan göra särskilt 
mycket åt det. Visserligen noterar de att utvecklingen inom arbetslivet har lett till 
stora orättvisor mellan olika samhällsklasser. Detta betraktas dock av de flesta som 
helt i sin ordning. Människor som är särskilt "dugliga och kompetenta" bör ha en 
högre lön, liksom de som har stort ansvar eller en lång och dyrbar utbildning. 
Detta är i sig inte orättvist eftersom alla i princip anses ha lika stora chanser att nå 
de välavlönade och attraktiva jobben - bara man anstränger sig och är intresserad av 
att "plugga". 

Även om eleverna på verkstadslinje uppvisar de mest konservativa föreställ
ningarna i elevmaterialet i sin helhet, så finns det det också elever som kring vissa 
aspekter uppvisar en motbild. Det är 3 - 4 elever som kring vissa aspekter ger 
uttryck för föreställningar där förklaringarna läggs på verksamhetsnivå - föreställ
ningar som rymmer en handlingspotential för en förändring av arbetslivets villkor. 
Vissa elever är således mer ensidigt negativa till arbetslivets utveckling, som de 
menar främst har lett till en utarmning av arbetets innehåll. De ser den tekniska 
utvecklingen som styrd av företagens vinstintressen, och de menar att det är viktigt 
med någon form av statlig styrning av den tekniska utvecklingen, för att garantera 
att den inte leder till negativa konsekvenser för människan. Några elever före
språkar ett lönesystem som utjämnar de orättvisor som den samhälleliga arbets
delningen har skapat. Ingen av eleverna på verkstadsteknisk linje vill dock ha 
någon radikal förändring av samhällssystemet. Det handlar hela tiden om juste
ringar och modifieringar inom ramarna för nuvarande system. De ser inte heller 
arbetskraftens reproduktion som ett "socialt arv", utan även dessa mer "reformis
tiska" elever omhuldar tanken om "det fria valet" och att alla i princip har lika 
chanser i utbildning och arbetsliv. 

Vårdlinjen 
Om vi förflyttar oss från den Verkstadstekniska linjen över till vårdlinjen, hur ser 
det då ut där? Ja, kännetecknande för eleverna på vårdlinjen är att de, till skillnad 
från verkstadseleverna, ger uttryck för tankar om den mänskliga, sociala sidan av 
arbetets värde. Centralt för eleverna på vårdlinjen är tanken om att "vårda och 
hjälpa" andra människor. Lönen blir i det sammanhanget av underordnad betydelse. 
När det gäller löneskillnadsfrågan menar de flesta att det är legitimt med löne
skillnader i samhället. Löneskillnader ses som en rättmätig kompensation för olika 
insatser, exempelvis ansvar och utbildning. Det innebär också att skillnader mellan 
olika yrken generellt sett betraktas som legitima. Många elever företräder en 
hierarkisk syn på den samhälleliga arbetsdelningen, där en uppdelning av olika 
arbetsuppgifter mellan överordnade och underordnade ses som naturlig. I likhet med 
verkstadseleverna menar de att dessa skillnader kan försvaras, eftersom alla i 
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princip anses ha lika möjlighet att "fritt" välja vilket yrke man i framtiden vill 
ägna sig åt. 

Vad beträffar synen på arbetslivets utveckling, så skiljer den sig också från 
verkstadselevernas. Vårdeleverna har ofta en mer ambivalent eller negativ inställ
ning till framför allt den tekniska utvecklingen, som bl a ses som en väsentlig 
orsak till arbetslöshet. Den tekniska utvecklingen ställs också mot vad som 
uppfattas som genuint mänskliga behov i samhället. Generellt menar man visser
ligen att utvecklingen i många stycken varit positiv, med ökad demokrati och 
högre välstånd, men utvecklingen i framtiden upplevs som skrämmande. Många på 
vårdlinjen anser att det finns en risk för att den snabbt accelererande tekniska 
utvecklingen kan ta överhand över människan om den inte bromsas och styrs. Hur 
en sådan styrning ska gå till har man dock vanligen ingen klar uppfattning om. 

Trots att flera elever på vårdlinjen företräder reformistiska föreställningar ger 
samtliga elever uttryck för ett utpräglat samförståndstänkande. De menar att 
arbetsgivare och arbetstagare i grunden har gemensamma intressen. Den fackliga 
medvetenheten är förhållandevis svag. Även om eleverna på vårdlinjen inte anser 
att lönefrågor är särskilt viktiga, så menar de att fackets viktigaste uppgift är att 
driva just lönefrågor. Några elever framhåller också jämställdhetsfrågor och 
arbetstider som viktiga. Däremot är de inte benägna att i någon större utsträckning 
tillgripa stridsåtgärder för att sätta kraft bakom sina önskemål.38 

Det är förhållandevis få elever på vårdlinjen som på något anmärkningsvärt sätt 
avviker från den generella bild som givits ovan. Det finns en eller annan elev som 
i vissa frågor ger uttryck för mer konservativa föreställningar, även om extrema 
individförklaringar är mycket ovanliga. Vi har inte funnit några generella skillnader 
mellan pojkar och flickor i detta hänseende. Sammantaget kan dessa avvikelser 
betraktas som marginella. 

Ekonomisk linje 
Skillnaderna mellan linjer som förbereder för olika sektorer är av förklarliga skäl 
störst på "basnivå", dvs på de yrkesinriktade linjerna39, som mer direkt är inriktade 
mot verksamhet inom respektive sektor. När vi förflyttar oss till de teoretiskt 
inriktade linjerna blir skillnaderna inte lika tydliga. Om vi börjar med ekonomisk 
linje så kan vi först och främst konstatera att eleverna där skiljer sig från eleverna 
på de yrkesinriktade linjerna när det gäller synen på arbete. De flesta ser arbete som 
ett "medel för självförverkligande", eller som en "idealistisk verksamhet". Lön och 
social gemenskap betonas i det sammanhanget inte lika starkt som på verkstads-
och vårdlinjen. Av den specifika frågan som behandlar löneskillnader framgår dock 
att de flesta ändå menar att lönen är viktig och att man bör ha någon form av 
kompensation om man har satsat på en lång och dyrbar utbildning, eller om man 
har tagit på sig svåra och ansvarsfulla arbetsuppgifter. En förhållandevis stor grupp 
framhåller dessutom att "duglighet och kompetens" bör belönas, men de betonar 

Samförståndssynen, den svaga fackliga medvetenheten och tveksamheten att till
gripa stridsåtgärder, är i och för sig inget som är spe cifikt för eleverna på vårdlinjen. 
Detta tänkande förekommer på samtliga linjer. 
39Dessa skillnader kan naturligtvis även ses som könsskillnader, eftersom könssam
mansättningen på dessa linjer skiljer s ig så markant åt. 
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samtidigt att löneskillnaderna i samhället inte får bli alltför stora. I löneskill
nadsfrågan uppvisar eleverna på ekonomisk linje likartade föreställningar som 
eleverna på verkstadsteknisk linje. 

När det gäller synen på arbetslivets utveckling föreligger heller inga större 
skillnader gentemot eleverna på verkstadsteknisk linje. De flesta ser den tekniska 
utvecklingen som ett naturligt led i mänsklighetens utveckling, men också som 
ett medel för företagen att höja sin konkurrenskraft. Utvecklingen ses både på gott 
och ont, men framför allt betraktas den som oundviklig. Att konkurrens och 
teknisk utveckling leder till arbetslöshet framstår för dessa elever som "beklag
ligt", men man har som regel inga förslag till vad man skulle kunna göra åt detta. 
Lösningarna hamnar ofta på individnivå: att satsa på utbildning eller att ta de 
arbeten som trots allt finns. Dessa tankegångar ligger i linje med elevernas 
föreställningar om varför olika individer hamnar i olika utbildningar och yrken. De 
flesta på ekonomisk linje, liksom eleverna på vård- och verkstadsteknisk linje, 
omhuldar tanken om "det fria valet". 

Även på ekonomisk linje finns en liten grupp som uppvisar föreställningar som 
avviker från det gängse mönstret. Det är två flickor som, i likhet med eleverna på 
vårdlinjen, ger uttryck för mer teknikfientliga föreställningar om arbetslivets 
utveckling. De förordar en "radikal" förändring av arbetslivet genom minskad 
teknikanvändning och en ökad satsning på jordbruk och hantverks-produktion. 
Dessutom finns en liten grupp pojkar som hävdar det sociala arvets betydelse för 
val av utbildning och yrke. Den dominerande bilden är dock att eleverna på ekono
misk linje, vid sidan eleverna på verkstadsteknisk linje, uppvisar de mest konser
vativa föreställningarna.40 

Samhällsvetenskaplig linje 
Utmärkande för tankestrukturerna på samhällsvetenskaplig linje är att man dels kan 
hitta paralleller till tänkandet på ekonomisk linje, men också till tänkande som är 
vanligt på vårdlinjen. Synen på arbete överensstämmer i stort med E-elevernas. 
Det är således "självförverkligandetanken" och "samhällsnyttan" som framhålls 
före lön och social gemenskap. När det gäller synen på arbetslivets utveckling 
ligger tankegångarna också i linje men vanliga föreställningar hos E-eleverna, men 
här kan man även spåra likheter med vårdlinjen. De flesta söker förklaringar till 
teknikens utveckling i en slags mänsklig strävan att ständigt utveckla och förbättra 
sina livsvillkor, men många menar också att den tekniska utvecklingen drivs fram 
av företagens vinstintressen och ambitioner att öka sin konkurrenskraft. Till 
skillnad från eleverna på ekonomisk linje är man dock något mer tveksam till 
denna utveckling. På samhällsvetenskaplig linje finns företrädare för ett "kris-
tänkande" liknande det som är vanligt på vårdlinjen. 

Även om många elever på samhällsvetenskaplig linje menar att det vore 
önskvärt att skillnader mellan människor kunde utjämnas, menar de ändå att olika 
arbeten är olika krävande och att de därför måste kompenseras på olika sätt. En 
förhållandevis stor grupp hävdar dock att en utjämning av löneskill-nader vore ett 
bra sätt att minska skillnader mellan olika yrkesgrupper. Här skiljer de sig från 

40Jfr Holland (1983) som finner att elev er tillhöriga produktionsstrukturen oftare upp
visar konservativa föreställningar. 
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eleverna på ekonomisk linje och vårdlinjen. Överlag finns fler reformistiska/radi
kala föreställningar på samhällsvetenskaplig linje, jämfört med övriga teoretiska 
linjer. Såtillvida uppvisar eleverna på samhällsvetenskaplig linje likheter med 
eleverna på vårdlinjen. 

Naturvetenskaplig linje 
Eleverna på naturvetenskaplig linje skiljer sig inte nämnvärt från eleverna på 
övriga teoretiska linjer när det gäller föreställningar om utbildning och arbete. 
Arbete ses således som "ett medel för självförverkligande" eller som "en samhälls-
nyttig verksamhet". Eleverna menar att arbetslivets utveckling har lett till förbätt
rade arbetsförhållanden och en demokratisering av arbetslivet, samtidigt som fram
för allt den tekniska utvecklingen också inneburit vissa negativa konsekvenser. 
Teknisk utveckling ses som framdriven av människans inneboende behov av att 
ständigt utveckla sina levnadsvillkor, men också som ett medel för företagen att 
förbättra sin konkurrenskraft och öka sin vinst. Den tekniska utvecklingen ses 
också som den främsta orsaken till arbetslöshet. 

När det gäller synen på arbesdelning menar eleverna på naturvetenskaplig linje 
att det finns skillnader mellan olika yrken, även om de har minskat under senare 
tid. Man menar också att det är legitimt med vissa löneskillnader som kompen
sation för ansvarskrävande arbetsuppgifter eller en lång och dyrbar utbildning. 
Orsakerna till att olika människor hamnar i olika utbildningar och yrken förläggs 
till individnivå, i det att de flesta menar att individen "fritt" kan välja utbildning 
och arbete utifrån anlag och intressen. Också på naturvetenskaplig linje finns en 
liten grupp elever med reformistiska/radikala föreställningar, framför allt när det 
gäller synen på arbetslivets utveckling. 

Till tanken om ideologisk reproduktion 

Av ovanstående sammanfattning av linjekaraktäristika framgår att många elever i 
gymnasieskolan har likartade föreställningar kring vissa aspekter, oavsett vilken 
linje de går. Föreställningen om "lön som kompensation för insatser" är exem
pelvis en föreställning som är utbredd på samtliga linjer - en föreställning som för 
övrigt är vanlig både i lärarmaterialet och i avnämarstudien. Att denna föreställning 
är vanligt förekommande kanske kan ses mot bakgrund av att det existerande löne
systemet i stor utsträckning är uppbyggt efter en insatskompensatorisk princip. De 
förhållandevis få elever som kritiserar detta tänkande, och förespråkar "en 
utjämning av orättvisor", kommer nästan uteslutande från låga positioner i det 
sociala rummet. Värt att notera är dock att majoriteten av elever, även de från låga 
positioner, menar att nuvarande lönesystem i stort sett är bra. 

En annan föreställning som är vanlig bland samtliga elever är föreställningen 
om "det fria valet". Att eleverna i så stor utsträckning föreställer sig att individen 
själv väljer utbildning och yrke efter personliga intressen kan möjligen hänga 
samman med att det är tankegångar som är allmänt förekommande i samhället. 
Värt att notera är också att eleverna under sin skoltid gjort ett antal konkreta "val", 
vilket för eleverna legitimerat tanken om att det just är fråga om faktiska val
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situationer. Eleverna har säkerligen också under sin skoltid gjorts medvetna om sin 
egen delaktighet i eventuella skolframgångar eller misslyckanden. Har de då inte 
givits någon "motinformation", ligger det nära till hands att de anammar föreställ
ningen att det är individen själv som utifrån sina förutsättningar, kunskaper och 
intressen "fritt" väljer var i samhällets arbetsdelning han eller hon ska ingå. 

Även när det gäller arbetslöshetsfrågan finns vissa likheter i svarsmönstren. 
Både "marknadskrafternas spel" och "rationaliseringens effekter" är vanliga före
ställningar bland samtliga elevkategorier. Dessa föreställningar kan i sin mest 
utvecklade form förknippas med tankar som ligger i linje med näringslivets egen 
självförståelse och de är också vanliga bland avnämare på mellan- och chefsnivå.41 

Hur kan det då komma sig att så många elever har "chefs-föreställningar", när 
vi dessutom tidigare har påstått att eleverna inte är lika "företagsvänliga" som 
vissa avnämare och lärare? Ja, här kanske vi ska komma ihåg att eleverna uttryckte 
osäkerhet över arbetslöshetens orsaker, och många uppgav att de inte reflekterat 
närmare över frågan. De föreställningar som eleverna ger uttryck för är ofta omed
vetna och bygger mer på att existerande förhållanden tas för givna, och mindre på 
förslag till om/hur dessa förhållanden kan förändras. Detta är kanske också en 
bidragande orsak till varför så många elever menar att arbetslösheten ska åtgärdas 
med egna ansträngningar. 

De största skillnaderna i elevernas föreställningsvärld ligger i synen på arbetets 
värde och föreställningar om teknikens utveckling. Dessa skillnader framträder som 
en skillnad mellan teoretiskt inriktade och yrkesinriktade linjer, men också som en 
skillnad mellan pojkar och flickor. Pojkar på verkstadsteknisk linje har en mer 
instrumenteli syn på arbete jämfört med flickor på vårdlinjen. Elever på teoretiskt 
inriktade linjer har antingen en individualistisk eller en mer kollektiv syn på 
arbete. Det betyder att elevernas tänkande om arbete i stor utsträckning överens
stämmer med vanliga föreställningar inom den nivå och den sektor som respektive 
linjer förbereder för. Lönefrågor har exempelvis en mer framskjuten plats på 
basnivå inom verkstadsindustrin än vad de har inom vårdsektorn, där sociala och 
kollektiva intressen äger företräde.42 Elever på yrkesinriktade linjer har ofta fäder 
på låga positioner i ekonomisk/produktiv sfär och mödrar inom vårdsektorn. 
Kanske är det så att könssocialisationen här ger utslag så att pojkarna på verk
stadsteknisk linje "tänker" mer i linje med sina fäder medan flickorna på vårdlinjen 
"tänker" som sina mödrar. 

Den individualistiska synen på arbete, som är dominerande bland elever på teo
retiska linjer, är vanlig också på mellan- och chefsnivå i avnämarstudien. Av 
intresse att notera är att de arbeten som dessa elever tänker sig i framtiden ute
slutande är arbeten på mellan- och hög nivå i det sociala rummet. Dessa elever har 
också själva ofta föräldrar på mellan- och hög nivå i det sociala rummet. Den 
individualistiska synen på arbete är jämnt fördelad mellan könen, medan den 
kollektiva/ samhälleliga synen på arbete är något vanligare hos flickor, främst från 
mellan- eller hög nivå i det sociala rummet. 

Dessa föreställningar är för övrigt också vanliga bland lärare som förbereder för ek o
nomisk/produktiv sfär. 
42Löne frågor inom vården har under senare år uppmärksammats i massmedia, vilket 
torde ha medfört att detta förhållande sannolikt har förändrats n ågot efter det att vi 
gjorde vår data insamling. 
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"Krissynen" när det gäller teknisk utveckling är en föreställning som före
kommer hos flickor på både teoretiskt inriktade och yrkesinriktade linjer. Endast en 
pojke i vårt material ser den tekniska utvecklingen som skrämmande. Linje
specifika skillnader i denna fråga får därför ses som ett utslag av könsspecifika 
skillnader i tankestrukturer.43 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att vissa föreställningar är vanligare på 
vissa linjer, liksom att de också kan vara vanligare inom den nivå eller sektor som 
respektive linje förbereder för. Den enda fråga som särskiljer eleverna både vertikalt 
och horisontellt är dock frågan om arbetets värde, medan skillnader i övrigt ibland 
kan relateras till kön, ibland till nivå eller linje i gymnasieskolan och ibland till 
vilka positioner föräldrarna har i det sociala rummet Den ideologiska reproduk
tionen är med andra ord inte så entydig.44 Vi ska i det här sammanhanget också 
komma ihåg att elevernas föreställningsvärldar är tämligen outvecklade, vilket sett 
i ljuset av ideologireproduktion betyder att eleverna ingalunda är "ideologiskt 
säkrade".45 Nya erfarenheter och insikter kommer med stor sannolikhet att medföra 
att många elever med tiden förändrar sina föreställningar om utbildning och arbete. 
Förmodligen kommer denna process att accentueras när eleverna själva intar sina 
framtida positioner i det sociala rummet. 

43Elev på S-linjen som vill arbeta som lärare eller journalist. Att flickor är mer teknik
fientliga och "människoinriktade" än vad pojkar är, är för övrigt helt i linje med vad 
många kvinnoforskare påvisat. Se t ex Kelly, 1981; Benckert & Staberg, 1984. Jfr 
även diskussionen om ekologistiska föreställningars könsberoende i avnämarstudien s 
201och not 32. 
44Även vi har har kunnat iaktta de skillnader Holland (1983) fann mellan elever 
tillhöriga produktionsstruktur och elever tillhöriga symbolisk kontrollstruktur. När vi 
på liknande sätt som Holland konstanthåller nivån på föräldrarnas positioner och 
jämför de båda strukturerna, så visar det sig att el ever tilhöriga den symboliska kon
trollstrukturen uppv isar fler reformistiska/radikala föreställningar än elever tillhöriga 
produktionsstrukturen. Möjligen hade vi kunnat hitta ännu större skillnader om vi haft 
fler e lever med föräldrar i social/kurativ och kulturell/informativ sfär. (Den gymnasie
skola vi undersökt befinner sig på en ort där det finns en dominans av föräldrar til l
höriga ekonomisk/produktiv sfär). 
45Den analys som vi gjort på individnivå visar att endast elva elever är k onsistenta 
över aspekter i sin föreställningsvärld. (Jfr även Zetterström, 1988). 
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Kapitel 10 

På besök i klassrummet 

I enlighet med vår teoretiska referensram har studiet av gymnasieskolans under
visning om arbetslivet avgränsats till att gälla en klass på vardera av två yrkesin
riktade linjer (Vd och Ve) och två teoretiskt inriktade linjer (E och S). På de 
yrkesinriktade inriktade linjerna har vi under ett års tid följt undervisningen i ämnet 
arbetslivsorientering. På de teoretiskt inriktade linjerna följde vi undervisningen 
under den period då området "Utbildning-Arbete" behandlades i ämnet samhälls
kunskap. Detta område gavs enligt lärarnas bedömning i stort sett samma innehåll 
och tidsutrymme som ämnet arbetslivsorientering på de yrkesinriktade linjerna. 
Sammanlagt består materialet av 15 lektionersinspelningar på var och en av de fyra 
linjerna, totalt 60 lektioner, vilket motsvarar cirka 1500 sidor maskinskriven text. 

Den metod som vi använt oss av kan karaktäriseras som icke-deltagande 
observation. Vår avsikt att studera den verbala kommunikationen, med avseende på 
vilka uppfattningar och föreställningar som förmedlades i undervisningen, med
förde att bandinspelade lektioner bedömdes ge det bästa analysunderlaget. Samtidigt 
som bandinspelningen ägde rum var vi två observatörer närvarande i klassrummet 
med uppgift, dels att registrera allt icke-verbalt skeende (information via tavla, 
OH-projektor, blädderblock etc samt lärar- och elevreaktioner), dels att identifiera 
varje enskild elevs utsagor.1 

Efter varje lektion fyllde eleverna och läraren i ett dagboksblad med ett antal 
fasta frågor om lektionens innehåll, hur det värderades och hur det eventuellt hade 
påverkat elevernas uppfattningar och föreställningar om olika aspekter av 
utbildning och arbete.2 Datainsamlingen kompletterades med studier av officiella 
dokument; läroplaner, kommentarmaterial, läromedel, läroböcker, stenciler, bild
band, filmer, broschyrer. Någon fullständig redovisning av dagboksresultaten görs 
dock inte här, utan dessa infogas i texten i den mån de är av intresse för våra 
observationsdata.3 

I en första bearbetningsfas har varje lektion skrivits ut, varvid fältanteckningar 
kontinuerligt interfolierats i texten. Händelseförloppet har strukturerats med åter
kommande tidsangivelser för varje ny fas i lektionen. Syftet med denna bear
betning var att försöka få en helhetsbeskrivning av varje lektion. I nästa bearbet
ningsfas har samtliga lektioner på varje linje fått utgöra underlag för en analys av 
vilka föreställningar om utbildning-arbete som förmedlas i undervisningen. 

^1 inledningsskedet fanns planer på att eventu ellt göra en mer ingående analys på indi
vidnivå. Materialet visade dock i efterhand att en sådan analys inte skulle tillföra 
särskilt mycket till vårt forskningsproblem. 
2Se bil 4. 
3Skälen till detta finns redovisade i metodkapitlet, s 134. 
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Ett problem vid föreställningsanalyser av observationsmaterial är att den text
massa som står till förfogande är av annorlunda slag än den som kan inhämtas via 
ett direkt frågeförfarande.1 En föreställningsanalys bygger idealt på att det finns 
information som täcker av de "de tre försvarslinjerna"2, dvs vad som existerar, vad 
som är bra/dåligt, vad som går/ej går att förändra. Helt naturligt finns inte alltid 
alla dessa led explicit uttryckta i det som sägs i en undervisningssituation eller i 
olika läromedelstexter. För att ta ett exempel så kan man behandla fenomenet 
arbetslöshet på ett visst sätt, utan att vare sig fenomenet i sig eller dess orsaker 
och konsekvenser egentligen diskuteras. Föreställningen om arbetslöshet ligger 
därmed mer eller mindre implicit i den behandling fenomenet får. Det är således 
många gånger mer korrekt att tala om att det i undervisningen förmedlas upp
fattningar och idéer som är uttryck för, eller kan hänföras till, olika föreställningar. 

Resultatredovisningen kommer här att fokusera innehållet i de uppfattningar 
och föreställningar om utbildning och arbetsliv som förmedlats på de olika linjerna 
samt något om hur de förmedlas. Varje linje redovisas separat och i enlighet med 
tidigare delstudier omfattar analysen föreställningar om arbete, arbetsdelning, 
arbetsmarknad och kvalifikation. Kapitlet avslutas med en jämförande analys 
mellan de olika linjerna. 

Verkstadsteknisk linje 

Undervisningens förutsättningar 

För att ge en relief till lektionsanalyserna vill vi börja med att ge en kort 
beskrivning av den miljö i vilken verkstadseleverna huvudsakligen vistas. Skolans 
uppbyggnad, med de produktionsinriktade linjerna belägna vid sidan av och en 
trappa ner i förhållande till övriga linjer, innebär att eleverna på dessa linjer bok
stavligt talat befinner sig på en "lägre nivå" än övriga linjer. Placeringen bidrar till 
att ge en känsla av att de här linjerna är mer "jordnära" än andra linjer och verk
stadseleverna benämns också skämtsamt av andra elever för "mullvadarna". De som 
använder detta uttryck är dock noga med att påpeka att de därmed inte ser ned på 
dessa elever. 

Den miljö som omger verkstadseleverna påminner i mångt och mycket om den 
miljö som vi mött ute i verkstadsindustrin. Innanför den vanligtvis tysta och 
tomma korridoren återfinns omklädningsrum med träbänkar och plåtskåp och i 
anslutning härtill maskinhallarna med liv och rörelse, men också med buller och 
smuts. På liknande sätt som ute i industrin är skolans maskinhallar byggda som 
"öppna landskap", där läraren kan ha en god överblick/kontroll över verksamheten. 
Det mindre klassrum som finns i verkstadsavdelningen har glasade väggar ut mot 
maskinhallen, vilket innebär att läraren även här kan ha överblick över de elever 

^ e s  13 7  u n d e r  a v s n i t t e t  o m  " D a t a i n s a m l i n g - s t r a t e g i e r  o c h  m e t o d e r "  f ö r  e n  u t f ö r l i g a r e  
genomgång. 
hc s 137. 
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som befinner sig i maskinhallarna, eller omvänt över de elever som vistas i 
klassrummet. I anslutning till "verkstan" har yrkeslärarna också ett spartanskt in
rett fikarum, som i mångt och mycket påminner om förmännens kontor i indu
strin. Hela verkstadsdelen ger intryck av att vara en isolerad mansvärld och miljön 
i sin helhet andas en fostran till blivande jobbare. 

Undervisningen i arbetslivsorientering försiggår emellertid inte i verkstadsav
delningen utan i ett "vanligt" klassrum en trappa upp. Den klass som vi följt 
består av 16 elever (samtliga pojkar) som läser ao under ett två timmars pass per 
vecka och endast under höstterminen. Läraren undervisar klassen enbart i arbets
livsorientering och träffar således eleverna bara en gång i veckan. Den första 
lektionen har läraren diskuterat innehållet i ao:n med eleverna med utgångspunkt i 
huvudmomenten i läroplanen. 

Avsnittet "Utbildning-Arbete" genomförs kring en grundstomme bestående av 
ett antal studiebesök, alla med anknytning till elevernas kommande framtid som 
verkstadsmekaniker. Studiebesöken planeras och organiseras av eleverna själva 
utifrån en lista över arbetsplatser som läraren iordningställt. För övrigt bedrivs 
undervisningen som "traditionell" klassrumsundervisning, dock utan betungande 
läxor eller regelrätta förhör. Läraren är den som har ordet större delen av tiden under 
samtliga lektioner (undantaget en lektion med inbjudna gäster), även om han 
enträget försöker få till stånd en diskussion med eleverna. Eleverna å sin sida 
verkar generellt sett inte alltför intresserade att döma av ansiktsuttryck, uteblivna 
eller fåordiga kommentarer och en allmän "pratighet" sinsemellan. Intresset 
varierar dock något mellan olika lektioner. 

Relationen arbetsgivare - arbetstagare och fackens roll 

Relationen arbetsgivare-arbetstagare behandlas på verkstadsteknisk linje som en 
formell relation, som finns fastlagd i avtal där båda parter har enats om innehållet. 
Att arbetsgivare och arbetstagare i grunden har gemensamma intressen och mål 
kommer både explicit och implicit till uttryck i undervisningen. Den syn på 
samhället som ges är organisk och harmonisk. Läraren talar om det viktiga sam
arbetet mellan olika människor med olika funktioner, som alla har sina specifika 
problem att brottas med och där det gemensamma målet är att åstadkomma ett 
smidigt samarbete. 

I undervisningens fokus står dock arbetstagarperspektivet, och de rättigheter och 
skyldigheter eleverna har som blivande fackföreningsmedlemmar i LO-kollektivet. 
Någon gång påpekas även att arbetsgivaren har skyldigheter, t ex att teckna och 
betala premier för grupplivförsäkring. Vid ett enda tillfälle antyder läraren att 
arbetsgivarens uppsåt kanske inte alla gånger är det allra bästa. Samarbetet kan 
störas exempelvis när det gäller turordningslista vid hot om arbetslöshet. Här 
menar läraren att facket måste göra upp en egen turordning och bevaka att den 
efterlevs. 

Flera lektioner ägnas åt studier av kollektivavtalet för verkstadsindustrin. 
Läraren har i förväg valt ut ett antal punkter och låter sedan eleverna i tur och 
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ordning läsa tillhörande avtalstext. En elev läser texten om tvist1 och avslutar med 
att säga att "jag fattar ingenting". Läraren försöker förtydliga: 

L:..man får inte föra det till arbetsdomstol förrän en skiljenämnd har behandlat 
det. Det är ju inte svårt. Men man måste ofta läsa sådan här svårbegriplig text 
kanske en, två, tre gånger innan man begriper det. Och en skiljenämnd det är då 
människor som är utsedda av dom olika parterna, dvs arbetsgivare och 
arbetstagare. Och det där med insikt i det dom har att bedöma, man ska ha 
insikt inom metallindustrin. Det tycker jag låter vettigt..Det visar sig ju att 
det är hemskt svårt då det gäller sådant här. Därför måste man ha en beredskap 
för att kunna klara ut tvister. Och då har staten satt till folk som kan gå in och 
sitta ordförande i en sådan här tvist. Och jag tog med det för att ni ska förstå att 
det kan vara hemskt kinkigt att lösa upp en tvist som har hållit på långt innan 
man har behandlat den. 

Den snåriga avtalstexten föranleder flera elever att reagera. Läraren håller med om 
det är en "hemsk skrivning", men försvarar det med att en avtalstext avser det 
juridiska, dvs att det vid en tvist skall vara klart vad som avses. Eleverna är 
emellertid inte nöjda med det svaret och en av dem avslutar: 

FÅ: Men alltså du ursäkta, det är ju ganska konstigt när en vanlig arbetare inte 
kan läsa sitt eget avtal och begripa vad det står där. Om han inte begriper så vet 
han ju aldrig vad det handlar om. 

Läraren instämmer och säger att när eleverna kommer ut i arbetslivet får de 
reformera avtalsskrivningen. Om eleverna också tänker i dessa banor är mera 
tveksamt. En troligare tolkning är att de omedvetet lär sig att avtal hör ihop med 
juridik och experter och att det är någonting som den enskilde medlemmen varken 
kan eller bör ge sig in på. 

Arbete och arbetets värde 

Mycket av det som läraren förmedlar och betonar om arbete och arbetets värde tar 
fasta på gemenskap och på värdet av ett gott samarbete. I enlighet med föreställ
ningen om arbete som idealistisk verksamhet framför läraren i många olika 
sammanhang att kollektiva intressen äger företräde framför individuella intressen 
och att alla är kuggar i ett större maskineri. Läraren låter exempelvis eleverna läsa 

* "Tvist i anledning av bestämmelserna i paragraf tre moment två må ej hänskjutas till 
arbetsdomstolen innan den prövats av en särskild skiljenämnd, som utses för 
avtalsperioden och som skall bestå av två av föreningen och två av förbundet utsedda 
representanter vilka skall äga god insikt inom metallindustrin i förekommande 
yrkesarbete jämte en av dessa fyra utsedd, opartisk ordförande. Ovannämnda repre
sentanter utses av envar av föreningen och förbunden två suppleanter. Uppnås icke 
enighet vid valet av ordförande utses denne av chefen för statens förliknings-
mannaexpedition" ( Svenska Metallindustriförbundets kollektivavtal, 1983) 
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en novell om en yrkesinspektörs arbete.1 En och annan elev ställer sig frågande 
till varför de ska läsa just detta. Läraren svarar 

L: Jag märker att ni är ganska centrerade kring det som är i verkstan... och det 
är väl lite av svaret, att man läser det för att lära sig förstå hur andra människor 
känner och tänker. För om man ska samverka så är det viktigt att man inte 
bara låter sina egna funderingar och sin egen vilja råda. Man måste ta till sig 
vad andra vill. 

JL: Det är väl inte alla som tänker som den där gubben. 

L: Nej, men han är ju en bland andra som tänker på ett visst sätt ,och så är vi 
då, alla dom andra, på andra sätt. Men vissa saker har vi gemensamt... Och jag 
tycker det är ganska betecknande det som står i novellen här att man alltid får 
två versioner av samma sak. Arbetarna ser det på sitt sätt och företaget ser det 
på sitt... Ja, jag tycker att vi måste förstå att dom som inspekterar, dom som 
tittar på att vi gör rätt på skolor och industrier, dom har också sina problem. 
Och det kan bero på deras problem hur dom hanterar vissa frågor...vi pratar om 
yrkesinspektörer och vi ser att dom har en funktion. Nu hoppas jag att ni har 
klart för er att ska vi ha hjälp med att kontrollera att det är korrekt med skydd 
då har vi möjlighet att få det av yrkesinspektionen... jag hoppas att det inte är 
någon som är tveksam om yrkesinspektörens funktion... 

Ett par lektioner senare visar läraren en overheadbild om samarbete samt initierar 
en diskussion. Så mycket diskussion blir det nu inte, utan det är huvudsakligen 
läraren som redogör för innebörden i rubrikerna på overheadbilden. Under rubriken 
"Samarbete" beskrivs samarbetets kretslopp. "Samarbete är inte bara att man 
arbetar tillsammans utan hur man gör det och vad man får ut av det." Nästa rubrik 
"Våra behov" tar upp trygghet - inför framtiden - även arbetarskydd, kontakt -
samhörighet, vänskap, kamratskap, att få känna sig tillhöra en gemenskap, upp
skattning - att bli värderad, att få erkännande, självständighet - att slippa närgången 
kontroll. Läraren vill därefter höra elevernas åsikter. 

L:.För att man ska kunna j obba ihop bra så bör man känna en grundtrygghet 
hos sig själv inför framtiden. Det gäller ju då främst människor som fått sig 
ett jobb, men det gäller naturligtvis er också att man vet att här ska man vara 
en viss tid, att man inte blir utsparkad. Och det gäller också att det är ordnat 
med skydd på ett vettigt sätt. Ni pratade nyss om öronproppar. Tror ni p å det 
där? Verkar det riktigt? 

En av eleverna säger sig inte veta och läraren går vidare med kontaktbegreppet. 

L: Du behöver inte veta, men tror du att det är viktigt att du får känna 
gemenskap med andra? 

1 Novell: "Människan och arbetet". Stencil. (Författare, förlag och årtal e j angivet). 
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Eleven säger att det måste nog vara ganska viktigt. Läraren fortsätter då med 
begreppet uppskattning och menar att eleverna förmodligen har rönt uppskattning 
av sin yrkeslärare när de gjort en fin svets och att de även har fått veta när den inte 
har varit bra. Att någonting inte är bra anser läraren inte behöver vara negativt utan 
det kan också vara en uppfordran till att göra någonting bättre. Inga kommentarer 
från eleverna. Självständighetsbegreppet, dvs att själv få bestämma över arbets-
uppgifter och slippa närgången kontroll, inväntar läraren inget svar på utan 
avslutar med att säga: 

L: Och sist, ja, även om det kan dröja ett tag innan ni får jobb, så är jag 
övertygad om att ni kommer att få ett jobb i likhet med dom som har gått före 
er. Och även om ni inte tror det så kanske man träffar någon som jobbar som 
lärare om några år. Synar ni det påståendet? 

THö: Ingen risk... 

Att olika arbeten kan tillfredsställa mänskliga behov i större eller mindre 
utsträckning nämns inte, inte heller om eller på vilket sätt arbetet i verk
stadsindustrin tillfredställer ovannämnda behov. Läraren försöker i det här 
sammanhanget enbart ge en positiv bild av hur just verkstadsmekanikerarbetet kan 
tillfredsställa grundläggande mänskliga behov. Det är dock synnerligen modesta 
behovskrav som förutsätts bli tillgodosedda; att slippa bli uppsagd inom den 
närmaste framtiden, att få ett par öronproppar och att få beröm för en fin svets! 

De uppfattningar och tankegångar som förmedlas om arbete och arbetets värde 
överensstämmer i stort med innehållet i föreställningen om "arbete som idealistisk 
verksamhet". Budskapet om att gemensamma intressen har företräde framför 
individuella, och att eleverna är delar i en större helhet där allas insatser är lika 
viktiga, är centralt i undervisningen. 

Arbetsdelning och lönedifferentiering 

De skillnader som existerar mellan olika yrkesgrupper i den samhälleliga arbets
delningen, bildar en given utgångspunkt för behandlingen av löneskillnadsfrågan. I 
detta sammanhang bildas "klassens fackförening", man väljer ordförande och 
sekreterare och håller "möten". Området "löner och lönebildning" inleds med att 
eleverna får ta ställning till hur de helst skulle vilja använda ett givet löne
utrymme: kontanta löneökningar, längre betald semester eller kortare vecko
arbetstid. Eleverna får också ta ställning till om en eventuell löneökning skall vara 
generell, eller om man förordar någon form av låglönesatsning, liksom om en 
generell löneökning skall vara lika för alla i kronor och ören eller lika för alla i 
procent. Efter det att var och en individuellt fattat ståndpunkt, försöker man enas i 
mindre grupper. Slutligen hålls ett "stormöte" med en gemensam omröstning i de 
olika frågorna.1 Stor vikt läggs vid den demokratiska beslutsprocessen och hur 

Röstsiffrorna visar på att e n majoritet föredrog kontanta löneökningar, lika i kr och 
ören för alla. Låglönesatsningsfrågan delar gruppen i två nästan lika stora grupper, 
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man som enskild individ ibland måste underordna sig ett kollektiv. På en fråga 
uppstår en diskussion - ska man acceptera en majoritet på en röst? Vilken hänsyn 
ska tas till minoritetens åsikter i detta fall. Från elevhåll menar man att röstutfallet 
ska avgöra. Läraren ställer frågan: 

L: Ni tycker det? 

FÅ: Ja, men annars är det ju onödigt att rösta. 

L: Ja, men ni vet väl att man har rätt att ha en uppfattning även om den 
avviker från majoriteten. Så det är egentligen bra att X l a sig på tvären, för då 
fick vi tillfälle att komma fram till det också. Man har den rättigheten.!...I Där 
fick ju majoriteten i gruppen avgöra och det är väldigt likt hur man job bar ute 
i klubbar också. Ja, att man samlas och det blir inte så hemskt många som 
beslutar, men låt oss titta på hur det stämmer då. 

Läraren jämför likheter och skillnader mellan elevernas individuella uppfattningar 
och resultatet av den gemensamma omröstningen. Därefter görs jämförelser med 
resultaten av gruppernas ställningstaganden. Röstetalen visas på overheadbilder. 
Läraren diskuterar orsaker till skillnader i röstetal, samt hur man ska förfara vid 
lika röstetal. Det handlar således mest om procedurfrågor, medan innehållet och 
elvernas olika åsikter i lönefrågan inte alls diskuteras. Eleverna ges heller ingen 
kunskap om vad som konstituerar löneutrymmets storlek. Genom att läraren 
endast utgår från det faktiska lönesystemet och ett givet löneutrymme förmedlar 
han implicit en föreställning om lön som kompensation för insatser. Konflikter i 
samband med löneförhandlingar kommer därigenom att förläggas mellan olika 
löntagargrupper, och inte mellan arbetsgivare och arbetstagare. 

Arbetsmarknad och arbetslöshet 

Frågor om vem eller vilka som har det dominerande inflytandet över arbets
marknaden i Sverige, eller orsaker till och åtgärder mot arbetslöshet, är inget som 
diskuteras på verkstadsteknisk linje. Arbetsmarknaden tas upp med utgångspunkt i 
en definition av arbetskraften. Därefter frågar läraren om eleverna vet hur stor 
arbetslösheten är i procent räknat, och får till svar 5%. Läraren säger att svaret är 
nästan rätt, arbetslösheten ligger kring 4%. 

Arbetslösheten är vid tiden för datainsamlingen ett faktiskt problem för pojkarna 
på verkstadsteknisk linje. Hur just de här eleverna ska kunna erhålla ett arbete och 
undvika arbetslöshet blir därmed det problem som behandlas konkret i under
visningen. I enlighet med tankegångar i föreställningen om "Individernas passi
vitet" ges eleverna råd om hur de ska gå tillväga, råd som att inte vara för kräsna, 
att ta mindre attraktiva arbeten eller att flytta för att erhålla arbete. Dessa tanke
gångar kommer även starkt till uttryck vid ett studiebesök på arbetsförmedlingen 
och vid flera studiebesök ute i industrin. 

där den ena halvan är för en generell löneökning och den andra för en generell 
löneökning + låglönesatsning. En elev röstar för låglönesatsning enbart. 
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Efter en rundvandring på en arbetsplats med hårt mekaniserat ackordsarbete 
diskuterar läraren och studiebesöksledaren inför eleverna med varandra om arbets
löshetsproblem och elevernas inställning till arbete: 

L : Många säger ju att jag vill inte jobba med tempojobb, men om man pressar 
dom lite grand och alternativet är att vara utan så... 

S: Det brukar vara så att då man går runt så här, sist var det en grupp här från 
X-skolan och vi gick upp i matsalen. Jag sa att vi ska ha tio stycken här i 
morgon och det var ingen som ville. Dom ser det här jobbet då dom går runt 
här och att det är otroligt hemskt det här. Men det är som jag har sagt tidigare 
att här nere är det mer roterande, så att man sitter inte med samma pryl jämt. 
Vissa gör det men det är inte så många. 

L: Om ni är arbetslösa och S säger att fem stycken får jobb här i morgon. 
Vilka vill? Jag skulle tro att dom är så realistiska dom här grabbarna så att får 
jag inte något så är det ju bättre att jag får komma in någonstans och börja. 

Vid ett senare studiebesök på arbetsförmedlingen förmedlas en tämligen dyster bild 
av arbetsmarknadsläget. Arbetsförmedlaren informerar därför om elevernas rättig
heter att erhålla KAS och flyttningsbidrag, samt hur de ska förfara när de slutat 
skolan. I det sammanhanget frågar han hur många av eleverna som är medvetna om 
att jobben inte finns på hemorten och hur många som är beredda att flytta för att få 
jobb. Läraren ingripen 

L: Nej, men jag tror inte det är samma känsla av att 'vi flytt int', utan dom 
inser ju att jobben finns ju inte här för det har vi diskuterat. Men liksom att gå 
ner till Malmö, det kanske blir ett för stort steg. Norr om Dalälven är kanske 
ett rimligt begrepp. 

Arbetsförmedlaren menar att eleverna kan strunta i Dalälven och ta jobben där dom 
finns "för de t är den krassa verklighet vi lever i". Han beklagar att politikerna har 
gjort för lite för att skapa sysselsättning i Norrland, vilket medfört att det är 
platsförmedlaren som "lever i verkligheten" och att han är den som måste tala om 
för eleverna att "ni måste flytta för att få jobb". I samma ögonblick lovordar han 
skolan som också har "börjat informera på rätt sätt" och "ge draghjälp" åt arbets
förmedlingen. 

Besöket avslutas med att eleverna uppmanas till egen aktivitet, att uppsöka 
arbetsförmedlingen så snart skolan slutar och att hålla sig informerade via plats
journaler. Sist men inte minst påminns också om den service som kan erhållas via 
arbetsförmedlingens datoriserade arbetssökningssystem, vilket demonstrerats vid 
studiebesöket 

Den behandling arbetslöshetsfrågan får på verkstadsteknisk linje ligger i linje 
med föreställningen om "individernas passivitet", även om fenomenet arbetslöshet, 
dess orsaker och åtgärder mot densamma inte diskuteras. Eleverna uppmanas att 
vara aktiva, inte så kräsna och ta de arbeten som står till buds. 
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Kvalifikation och arbetskraftens reproduktion 

När frågan om vilken skolans viktigaste uppgift är ställdes till lärare i inter
vjuundersökningen var svaren rätt entydiga. För verkstadselevens del handlade det 
om att undervisningen skulle ge direkta yrkeskvalifikationer, men också vissa 
anpassningskvalifikationer; att uppträda hyfsat och passa tider t ex. När läraren på 
denna linje undervisar om hur det går till att söka anställning illustreras bl a vad 
anpassningskvalifikationer kan vara. 

Läraren inleder med att diskutera hur det går till när ett företag ska anställa 
personal och välja ut den som är mest meriterad. Så småningom kommer han in 
på den "subjektiva bedömning" som många arbetsgivare gör (handskakning, 
utseende, personlig hygien, klädsel, framställningssätt och personlighetsdrag). 
Läraren påpekar flera gånger att han inte ställer upp på att man, som i detta fall, 
kan gradera och sätta poäng på uppträdandet, men att han ändå vill visa på vad som 
kan vara med i en arbetsgivares bedömning. Han säger också att individer bedöms 
mer än man tror på detta sätt. 

L: Det finns bedömningar, där man säger att en slapp och fuktig och 
motbjudande handskakning det skapar ett intryck av att den här personen 
anställer jag inte. Tror ni att det kan vara så? 

JL: Jag vet inte, men man ska torka händerna väl. Det kan ju vara ett tecken på 
att man är nervös. 

L: Ja, okey jag är beredd att hålla med dig. /.../ Undvik att skaka hand om ni 
känner att ni är slapp och motbjudande. 

MS: Då man kommer in dit får man nypa lagom hårt och se spänstig ut. 

Läraren fortsätter med utseende och menar att om man får ett osympatiskt intryck 
av en människa så går det trögt med anställningen. Att försöka ge ett sympatiskt 
intryck är det råd som förmedlas. Samma sak med hygien och klädsel. Även om 
det inte är lika "noga" med hygienen i ett skitjobb, så menar läraren att det är 
viktigt att man inte är "slarvigt och skitigt klädd" i situationer där man ska inge 
förtroende. 

En vanlig föreställning bland lärare på verkstadsteknisk linje är föreställningen 
om studie- och yrkesvalet som ett fritt val. Denna föreställning inrymmer upp
fattningen olii en högre grad av plasticitet hos individen och tankegångar som "det 
du verkligen vill det kan du också". Läraren försöker visa på att dessa tankegångar 
också kan gälla eleverna på verkstadsteknisk linje. Han inbjuder tre före detta 
"jobbare" som valt att vidareutbilda sig till yrkeslärare. De får berätta om sin bak
grund och de erfarenheter som lett fram till att de blivit lärare. Lärarens budskap 
till eleverna efter avslutad information är att det är viktigt att inte bara ha ett enda 
mål i livet och att det aldrig är för sent att "sadla om". 
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Sammanfattning av undervisningen på verkstadsteknisk 
linje 

Den kunskap om utbildning och arbete som förmedlas på verkstadsteknisk linje är 
i många avseenden en reproducerande och legitimerande kunskap. Eleverna 
bibringas kunskaper som de förmodas "ha nytta av" som blivande arbetstagare. De 
rådande ekonomiska och politiska strukturerna, liksom arbetslivets betingelser, tas 
som givna förutsättningar. Praktiska kunskaper och regelmässigt beteende - hur en 
fackförening fungerar, hur man löser en tvist, hur man söker anställning och fyller 
i en ansökningsblankett, hur man planerar och organiserar ett studiebesök etc -
dominerar innehållet i undervisningen. Begreppsdefiniering är sällan förekommande 
och när den förekommer är den av enkelt deskriptivt slag, tex biandackord innebär 
att "man blandar en fast lönedel med ackord" och raka ackord är "då man har betalt 
per styck". 

De uppfattningar och föreställningar som förmedlas om arbete och arbetets 
värde, inrymmer idealistiska tankar om att eleverna bör vara solidariska och skaffa 
sig en kollektiv förståelse för det nuvarande samhällets uppbyggnad och fort
bestånd. Löneskillnader förutsätts vara ett rättmätigt fenomen som kompenserar för 
olika arbetsinsatser. Som enskild medlem i ett fackligt kollektiv kan man inte 
göra annat än att anföra avvikande mening och i slutänden acceptera fackets linje. 

Någon kollektiv lösning ska man däremot inte invänta då det gäller möjligheter 
att erhålla arbete. I detta sammanhang, där det sägs att politikerna inte tar sitt 
ansvar, är det den enskilde individen som måste ta vara på de möjligheter som trots 
allt finns genom att "bjuda till" och vara aktiv, uppföra sig "rätt" och se "an
ständig" ut. Möjligheten att förändra en besvärlig situation finns emellertid alltid 
för den individ som vidgar horisonten och satsar på vidareutbildning. 

I vilken utsträckning eleverna anammar de uppfattningar och föreställningar 
som förmedlas har att göra med deras egen tidigare föreställningsvärld. Vi på
minner oss att verkstadselevernas föreställningar om arbete och arbetets värde i stor 
utsträckning gav uttryck för en instrumenteli syn, där pengarna intog en central 
plats. Huruvida lärarens tankar och önskan om att eleverna bör vara mer 
idealistiska får någon grogrund, är därmed en öppen fråga. Av dagboksbladen kan 
utläsas att ingen elev tror att de till följd av undervisningen ändrat åsikt om något 
som rör arbetslivet. 

Elevstudien visar också att elevernas föreställningar kring aspekterna löne
skillnader, arbetslöshet och arbetskraftens reproduktion i stor utsträckning är 
individcentrerade. Förutsättningar finns således för att mycket av det som sägs med 
avseende på dessa aspekter "faller i god jord". För den mindre grupp elever som har 
verksamhetsrelaterade föreställningar innebär rimligtvis mycket av det som utbjuds 
på den språkliga marknaden ett annat sätt att tänka. Mycket tyder dock på att det 
som sägs "faller på hälleberget" hos dessa elever.1 

1 Förflyttningar från verksamhets- och systemrelaterade föreställningar till individ-
förklaringar är my cket sällsynta. Jfr, t e x Zetterström, 1 988, 
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Vårdlinjen 

Undervisningens förutsättningar 

Vårdlinjens elever vistas huvudsakligen i lokaler som är belägna i den motsatta 
delen av skolan. Lokalerna är ljusa, rena och förhållandevis tysta. De befolkas 
företrädesvis av flickor och deras kvinnliga lärare. Skolans utformning, med stora 
glasade ytor ut mot korridoren, låter oss också på ett mera påtagligt sätt förstå att 
det är här vårdeleverna vistas. Genom glasrutorna skymtar en "vårdmiljö" med 
autentiska sjukhussängar och uttryckslösa dockor i människostorlek. Den karak
täristiska sjukhusdoften och "springet" av människor i vitt, saknas emellertid. 

Den klass vi följer består av 17 elever (12 flickor och 5 pojkar) som går tredje 
terminen av den 2-åriga vårdlinjen. Läraren undervisar eleverna även i andra ämnen 
så de känner varandra väl. Under den termin som datainsamlingen gjordes lästes 
ämnet arbetslivsorientering under två tim per vecka. Undervisningen var under 
denna period upplagd som ett större grupparbete kring temat "Att arbeta i u-land". 
Terminen innan hade man kommit överens om att närmare studera fyra olika länder 
(Bolivia, Tanzania, Kenya och Nepal). Olika organisationer tillskrevs för att samla 
material om u-landsarbete. 

De flesta av eleverna översätter arbetsuppgiften till att handla om hur det är att 
arbeta med sjukvård inom ramen för olika hjälporganisationer. Mycket av det 
material som används kommer från SIDA, Röda Korset och olika missionsorgani
sationer. Grupparbetet avslutas med att eleverna redovisar muntligt och lämnar in 
de kompendier som färdigställts. Därefter har man en uppsummerande 
gruppdiskussion. 

Engagemanget inför arbetsuppgiften verkar inte alltför högt. Läraren är den som 
drar upp ramarna för arbetet genom att initiera en målsättningsdiskussion och visa 
på tidsramar. Hon styr även upp arbetet genom att anvisa lämpliga arbetslokaler 
och genom att tillhandahålla en lista över lämplig litteratur. Under lektionerna går 
läraren runt och försöker "få igång" grupperna på olika sätt. Efter varje lektion får 
eleverna gruppvis redogöra för hur långt arbetet framskridit De kompendier som 
grupperna så småningom färdigställer är samtliga omfattande och prydliga. De 
innehåller emellertid inga frågor, problematiseringar eller reflektioner utan är 
uteslutande av beskrivande faktakaraktär. 

Relationen arbetsgivare - arbetstagare 

Relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare reduceras på vårdlinjen till en fråga 
om anställningsvillkor för u-landsarbete samt vilka organisationer som vanligtvis 
rekryterar vårdpersonal till sådant aibete. Förutom mer formella krav menar läraren 
att man också bör ha vissa anpassningskvalifikationer. Läraren försöker i olika 
sammanhang visa att det är viktigt att känna till något om det land som man har 
tänkt arbeta i och att man får "ta seden dit man kommer". Ett exempel: 

L:..Jag tror inte man kan jobba riktigt om man inte kan deras egna bruk och 
liksom går efter det. Jag hörde just om någon sjuksköterska som skulle fara 
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och jobba utomlands, ja, det var i Afrika och hon skulle ge kostråd om hur 
man skulle laga till mat. Och hon gick efter kostcirkeln. Kostcirkeln i Afrika. 
Det fungerade ju inte alls, utan då är det viktigt att man vet precis vilka rötter 
innehåller det och det, vilka blad kan man ta och vilka växter kan man ta. Vad 
tar man i stället för kött om det inte finns kött, t ex.... 

Måhända är det också för att läraren är lite oroad över de mer frigjorda svenska 
flickornas uppträdande, som hon påpekar att det är viktigt att eleverna i sin 
beskrivning av respektive u-land tar upp "kvinnans plats i samhället". Läraren 
berättar också (med saknad?) vid ett tillfälle om när hon själv arbetade utomlands 
och träffade flickor som gick sjuksköterskeskola och vilka "väldigt prydliga fina 
flickor" hon mötte och att "det var lite som vi har haft det förr här". 

Arbete och arbetets värde 

Det budskap som förmedlas på vårdlinjen är att vårdarbete, och då med den inrikt
ning det här fått mot u-landsarbete, bör utföras av människor vars drivkraft är en 
inre övertygelse om att de arbetar för något som är viktigt och meningsfullt sett i 
ett större perspektiv. Eleverna ges uppfattningen att yttre arbetsvillkor och lön bör 
vara av underordnad betydelse för de som ska arbeta inom vården. En "rätt" 
tänkande vårdarbetare bör således uppfatta yrket som något av ett kall, där det cen
trala är att "vårda och hjälpa". 

I en film1 som en av elevgrupperna valt att visa för klassen får vi bl a följa 
syster Barbro, som arbetar på ett missionssjukhus i Tanzania. Av filmtexten får vi 
veta att: 

Barbro börjar sin arbetsdag när solen går upp. Hon arbetar hårt hela dagen och 
först efter solnedgången kan hon hänga av sig sin vita rock, men därmed är inte 
arbetet slut. Hon kan inte lämna sjukhusområdet. Någon kan behöva henne. 
Hon har jourtjänst varje natt, men hon klagar inte. /../ Hon klagar inte över 
dålig lön, hon s trejkar inte för kortare arbetstid eller drägligare arbetsför
hållanden, men hon skulle behöva allt detta. /.../ Är det inte pressande att ha 
det så här? Barbro: Jo, det kan det vara ibland, men det här är ändå toppen och 
jag stortrivs. Det är klart att när jag har massor av patienter, medicinskåpet är 
tomt och pengarna har tagit slut, då är det pressande. 

Efter filmen, som föreföll engagera de flesta eleverna märkbart, uppstår en kort 
diskussion som inte på något sätt berör det rimliga i en arbetssitution av ovan 
antytt slag. I stället förstärker läraren intrycket av att det måste vara speciella 
människor som kan klara av situationen. 

L: Men vad jag upplever när jag såg den här filmen så efter vad jag kan förstå 
måste dom ju ha ett enormt kunnande. Det går inte med våra vanliga, att man 

1 "Hjälp mig hjälpa", Pingstmissionens u-landshjälp, AB Svensk Kulturfilm, 
Stocldiolm. 
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har gått en sjuksköterskeutbildning, utan man behöver ju mycket, mycket 
mera. 

Något senare kommer man in på hur man ska vara förberedd för att arbeta 
utomlands. Förutom de formella kraven diskuteras även vikten av att vårdarbetaren 
har en inre övertygelse. En elev menar att "man ska veta vad man ger sig in på, så 
att man inte ångrar sig efter en vecka". Läraren understryker detta. 

L: Det ska vara väl förberett inom en själv att man ska jobba utomlands, så att 
man inte bara tar det för att man hör att det är någon annan som har varit och 
jobbat och det verkar bra just där. 

Förutom att det ställs höga krav på den som ska arbeta utomlands, så framhåller 
läraren en annan sida av vårdarbetets idealistiska karaktär. Att arbeta i u-land, 
menar hon, ger inte något meritvärde vid sökande av tjänst i hemlandet.'T ex om 
man ska söka in på vårdlärarutbildningen, så räknas det som noll år om man har 
varit ute och jobbat". Inför detta påstående protesterar en av flickorna: 

Jag tror alltså om du söker jobb i Sverige, att även om dom inte säger det, så 
tar dom hänsyn till det. /.../ Det är samma sak som i Stockholm att det inte 
ska få räknas när man kommer hit. Men jag tror nog det gör det ändå.!.../ 
Varför ska jag skriva att jag har j obbat i Stockholm om dom inte räknar det. 

Läraren avslutar med att säga: 

Ja, det måste väl ge en hel del meriter tycker man. Som ni sa så har man ju 
alltid jobbat ganska många år innan man far ut och det är väl det här tekniska 
som man inte har i u-länderna. Man får vara mer praktisk och fantasifull och 
stå ut med mycket som man kanske inte får göra här hemma. Jobba hela 
dygnet ibland nästan. 

Tankar om för vem eller i vilket sammanhang just de här specifika anpass
ningskvalifikationerna kan vara bra att ha, om de inte räknas formellt, lämnas 
därhän. 

Den föreställning om arbete och arbetets värde som förmedlas på vårdlinjen är 
"arbete som idealistisk verksamhet". I enlighet med denna föreställning förmedlas 
tankar om att vårdarbete bör utföras av människor med en inre övertygelse om att 
de arbetar för något viktigt och meningsfullt sett i ett större perspektiv. Eleverna 
bibringas också uppfattningen att yttre arbetsvillkor och lön är underordnade 
faktorer i detta sammanhang. 

Arbetsdelning och lönedifferentiering 

Frågan om skillnader mellan olika yrkeskategorier framtonar på vårdlinjen som en 
fråga om skillnader mellan människor i i- respektive u-länder. De faktafyllda 
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kompendier som eleverna presenterar om varje u-land, med vissa jämförelser till 
Sverige, talar härvid sitt tydliga språk. Även om det inte sägs explicit så torde det 
vara svårt att göra andra reflektioner än att vi har det väldigt bra i Sverige i 
jämförelse med u-länderna. Underförstått i detta ligger också att alla i Sverige bör 
vara nöjda, oavsett position, lön, status etc. Skillnader mellan fattiga och rika blir 
i ett globalt perspektiv en skillnad mellan fattiga och rika länder. 

Andemeningen i den text till ett bildband1 som eleverna valt till ett av redo
visningstillfällena är att i den värld av "fattiga" och "rika" som vi lever i, måste vi 
som är rika ta vårt ansvar och dela med oss. Av texten, som använder ord som 
klassamhälle och klasser, framgår att det inte tycks existera några klasskillnader i 
den rika världen. Det sägs att vi är på rätt väg och vi måste nu alla dela med oss 
till de fattiga u-länderna. 

Jorden är ett klassamhälle. Det finns en liten överklass och en stor underklass. 
I...I Vi svensk ar hör till världens överklass liksom dom övriga folken i norden. 
Vi bor i dom fina villaområdena medan dom flesta andra bor i förslummade 
fattigkvarter. /.../1 många u-länder har man också stora inre klasskillnader. /.../ 
Många gånger har man inte förmått eller velat skapa ett samhällssystem 
liknande det som tillämpas i vår del av världen, som innebär att man tar mera 
från dom rika än från dom små inkomsttagarna. 

Texten talar även om att "alla länder en gång varit fattiga, men att skillnaden idag 
är att det finns en liten grupp mycket rika och en stor grupp mycket fattiga 
länder". 

Vi får också veta att 

...vi idag förfogar över tekniska och vetenskapliga resurser om hur vi ska 
avskaffa världsnöden och att vi i stigande grad ser det som ett hela 
mänsklighetens problem att avskaffa massfattigdomen. Ett omfattande 
internationellt samarbete bedrivs också. Mycket har blivit bättre i dom fattiga 
länderna under vår livstid. 

Mot denna optimistiska beskrivning av det internationella samarbetet ter sig den 
avslutande texten något märklig. Där sägs att 

Tendenser i den motsatta riktningen också finns och att många människor är 
pessimistiska om möjligheten att någonsin kunna avskaffa världsnöden. Men 
om den ska kunna avskaffas eller åtminstone trängas tillbaka så kan det ske 
endast genom gemensamma ansträngningar. 

Några orsaker eller förklaringar till rådande förhållanden ger inte texten och det 
diskuteras heller inte i klassen. Däremot ges en ingående karaktäristik av begreppet 
u-land, så omfattande att en lista över detta bifogats till bildbandet. 

De många gånger upprörande fakta som eleverna "läser upp" vid redovis
ningarna, leder vanligen inte till någon synbar reaktion eller diskussion. Kvinnof

1 "Vad kännetecknar ett u-land?", Pogo-produktion, AB. 
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rågan, som läraren manade eleverna att särskilt beakta, har också uppmärksammats 
mer eller mindre av grupperna. 

SA:f...l Kvinnorna dom är ju som en underklass som utnyttjas hela tiden. Det 
gäller både i arbete och familjeliv. Och det händer ju sällan att dom får ett 
riktigt jobb. Och lyckas dom då få ett så har dom mycket lägre lön än en man 
som har samma arbete. Och blir dom dessutom gravida så får dom sparken, för 
det beror på att arbetsgivaren inte vill betala lön till en sådan. Han räknar på att 
en gravid kvinna inte kan jobba lika mycket som en icke gravid. Och om dom 
inte får arbete så kan det leda till att dom prostituerar sig. Och så det här med 
att dom blir gravida, det sa ju XX att o m männen får prova kvinnorna en natt 
eller ett tag och dom då tycker att hon inte var bra så lämnar dom bara tillbaka 
dom till föräldrarna. Och då kan hon ju redan ha blivit gravid och utan make 
och då får hon det ju oftast väldigt dåligt ställt. 

Den enda som kommenterar detta "grymma öde" är läraren som menar att "det 
hemska var ju att det var 8-12-åringar". Eleven går snabbt vidare: "Vid 12 år börjar 
dom på att leta efter en man. Och så hade vi om FN." En inbjuden gäst hade vid 
ett tidigare tillfälle informerat klassen om ovanstående. Läraren kanske upplever 
det som märkligt eller genant att ingen reagerar vid redovisningstillfället, eftersom 
hon något senare refererar till detta besök och påminner sig att eleverna då 
reagerade starkt. 

Löner och lönebildning är inte förmål för någon mer ingående diskussion på 
vårdlinjen. Den idealistiska framtoning som vårdarbete får på denna linje, innefattar 
även lönen. Läraren ställer frågan: 

L:..Det här om lönen, har det någon betydelse då? Vad säger ni om det - ska 
det ha någon betydelse? 

SR: Men jag tror inte att man ska tänka sig fara dit för att få pengar, utan jag 
tror att man måste ha den inställningen tror jag, att inte så mycket för pengar. 

JÅ: Det är ju roligt att få pengar då man kommer hem. Man tänker ju inte så, 
man tänker ju att det är roligt att få hjälpa människor som behöver hjälp. 

L: Kan det vara någon fara med hög lön? 

GJ: Ja, då kan ju vem som helst fara dit bara för pengarna och inte för att 
hjälpa. 

JÅ: Ja, som inte har någon känsla för jobbet. 

Att olika hjälporganisationer avlönar sin personal olika föranleder läraren att fråga: 

L:I..JTror du att det kan bli ett bättre arbete man utför om man har dåligt 
betalt? Att man åker dit för att man så hemskt gärna vill göra någonting? 
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K-AM: Det är klart har man jättebra, då tror jag man åker dit bara för att för att 
få pengarna och inte för att göra någonting. 

GN: Men jag tror att man måste ha en enormt stark känsla om man ska fara 
dit. Då måste man riktigt känna att det har ingen betydelse vad jag får för 
någonting, utan det är för att jag ska hjälpa andra. Det måste jag hela tiden 
känna och inte att det är för pengar jag gör det. 

Även om eleverna i exemplen ovan ger uttryck för "den rätta känslan", finns det 
andra elever som framför andra åsikter. 

PE: Men ändå så tror jag att om du hade två jobb att välja emellan, ett som var 
högt- och ett som var lågbetalt, så tog ju du det som var mer betalt. 

SR: Men det är väl ganska självklart att om det var två sådana jobb där man 
gör samma sak att man tar det som är mer betalt. Det finns inte en människa 
som inte skulle göra det. Men det är ju sällan det är så. 

Det är svårt att hänföra resonemanget om löner till någon bestämd föreställning. 
Möjligen skulle man kunna säga att det är en slags omvänd version av före
ställningen om lön som "motivation till prestationer", som kommer till uttryck. I 
diskussionen förutsätts att andra människor omfattas av ett tänkande om lönen 
som morot, medan man som vårdarbetare däremot bör ta avstånd från detta 
tänkande och drivas av "ädlare" motiv. 

Arbetsmarknad och arbetslöshet 

Även vårdeleverna hade en förhållandevis kärv arbetsmarknad vid tiden för 
datainsamlingen. Arbetslöshet som fenomen betraktat behandlas dock inte på vård
linjen. Arbetsmarknaden finns bara med implicit som något som tas för givet. Att 
det skulle existera maktförhållanden och olika intressegrupper är ingenting som 
uppmärksammas. Samhället tycks endast bestå av olika människor, som har det 
bättre eller sämre. Därför måste vi alla hjälpa varandra, är den mer eller mindre 
uttalade tanken. Läraren talar t ex om att i u-länderna är det så att man delar på 
arbetsuppgifterna för att de ska räcka till flera. 

L:LJ Sedan är det väldigt många som arbetar på varje arbetsplats, därför att 
man försöker att dela på inkomsterna så att många ska få lön. T ex på en 
bensinstation så kan en tanka i bensin, en putsar rutorna, en tar betalt och det 
finns nog fler också. Så några stycken ska man passera då innan man har fått 
bensin. Men det är ju för att dela på arbetsuppgifterna. " 

289 



Den lärarkandidat som deltagit vid några av lektionerna instämmer och menar att 
"det får vi nog också göra snart i det här landet om vi ska ha arbete allihopaOm 
det också är lärarens mening får vi inte veta.1 

Arbetslösheten kanske har varit en bidragande orsak till att man vänt blickarna 
mot en arbetsmarknad utanför landets gränser. Att detta föresvävat åtminstone 
några av eleverna kommer på olika sätt till uttryck i vårt material, men grupp
arbetet tycks ha dämpat entusiasmen något. Eller som en elev uttrycker det: "när 
man började med det här så trodde man ju att som undersköterska skulle man ju få 
jobba utomlands, men det verkar inte vara så". Läraren håller med om att inte alla 
hjälporganisationer är intresserade av undersköterskor, men att vissa tar emot dem. 
Det finns trots allt hopp. Syokonsulenten ska framdeles anlitas för att införskaffa 
närmare information och tips om utbildningar och u-landsarbete. I det här 
sammanhanget informerar läraren även om att eleverna (i likhet med verkstads
eleverna) ska få lära sig söka jobb, skriva en ansökan och göra ett studiebesök på 
arbetsförmedlingen. 

Fenomenet arbetslöshet problematiseras inte på vårdlinjen. Arbetslöshet 
behandlas som ett mer eller mindre oundvikligt och beklagligt faktum som man 
inte kan göra så mycket åt. Möjligen får människor i framtiden dela på de allt färre 
arbeten som kommer att finnas. Den föreställning som ligger närmast i linje med 
ett sådant resonemang är den om "rationaliseringens effekter". 

Kvalifikation och arbetskraftens reproduktion 

Av den information som eleverna införskaffat från olika hjälporganisationer, och 
som de också tagit med i sina kompendier, framgår att det är "en särskild sorts 
människor" som ska arbeta med vårdarbete i u-land. Förutom att de ska ha ett 
gediget yrkeskunnande ska de också vara utrustade med en rad förmågor; inlevelse-, 
anpassnings, samarbets-, förståelse- och "fixar"- förmåga. Därutöver ska de ha gott 
humör, vara lugna och harmoniska, vara friska och i god kondition samt ha 
realistiska motiv och förväntningar. 

Läraren tycks också ha anammat tanken att det krävs speciella egenskaper hos de 
som ska arbeta inom vården, särskilt i u-land. Hon frågar eleverna vad de anser och 
får till svar att man måste vara initiativrik, praktiskt lagd, självständig, och man 
får inte ha kontaktsvårigheter. Man måste även vara vänligt inställd menar en elev 
och "inte komma dit och spela Kalle". Läraren instämmer i att det är viktigt att 
vara självständig och ha fantasi, men betonar att man också måste vara psykiskt 
stark. För, som hon säger: "Man kan ju komma på ett ställe där det inte finns 
några européer på flera mils håll. Man kan få bo ensamt och man kanske får bo i 
en hydda". 

Den föreställning som genomsyrar innehållet på vårdlinjen är den om "indivi
dens anlag". Det budskap som förmedlas är att till vården få "rätt man (kvinna!) på 
rätt plats". 

1 Denna tanke om att dela på de arbeten som finns ingår ibland i föreställningen 
"Rationaliseringens effekter", som för övrigt är vanlig inom vårdsektorn och bland 
vårdlärare. I denna föreställning betraktar man arbetslösheten som ett beklagligt 
fenomen i en utveckling som är mer eller mindre oundviklig. 
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Sammanfattning av undervisningen på vårdlinjen 

Den kunskap som förmedlas på vårdlinjen är också den av reproducerande och 
legitimerande karaktär. Innehållsligt skiljer den sig dock från den kunskap som 
förmedlas på verkstadsteknisk linje. Även vårdeleverna ges praktiska kunskaper 
som de förmodas "ha nytta av"; att fylla i arbetsansökan, skriva tjänstgörings
rapporter, söka jobb, besöka arbetsförmedlingen etc. Till skillnad från verkstads
teknisk linje skall man endast göra ett studiebesök och detta studiebesök ska 
avvika från det område som linjen förbereder för. 

De uppfattningar och föreställningar som förmedlas på vårdlinjen om arbete och 
arbetets värde ligger i linje med föreställningen om "arbete som idealistisk 
verksamhet". Att det fackliga engagemanget och kunskaper i fackliga frågor var 
förhållandevis svagt inom vårdsektorn visades i avnämarstudien. Undervisningen 
på vårdlinjen avviker i detta hänseende inte på något sätt. Att arbeta inom vården 
betyder att man bör omfattas av tanken att det centrala i arbetet är att vårda och 
hjälpa. Egna krav på goda anställningsvillkor bör inte prioriteras; det är viktigare 
att man har "den rätta känslan" för sina arbetsuppgifter. Därför bör man heller inte 
"överbetala" människor som ska arbeta inom vården. Det är nämligen viktigt att 
"rätt sorts" människor söker sig dit - människor vars främsta mål är att vårda och 
hjälpa och inte att tjäna pengar. 

Det samhälle som mer eller mindre implicit finns i bakgrunden är ett samhälle, 
som består av olika människor, där vissa av någon outgrundlig anledning har det 
svårare än andra. Men om vi alla hjälps åt så ordnar det sig nog här i världen. Så är 
det med arbetslösheten också; om vi som har arbete delar med oss så kanske det går 
att ordna arbete åt alla. 

I vilken utsträckning anammar då vårdeleverna det som förmedlas i undervis
ningen? Att döma av elevstudien så finns det goda förutsättningar att mycket av det 
som förmedlas om arbetets idealistiska karaktär faller i god jord. Den vanligaste 
föreställningen på vårdlinjen är just den om "arbete som idealistisk verksamhet", 
där lön och anställningsvillkor bedöms vara mindre viktiga inslag i arbetet. 

Av dagboksbladen kan även utläsas att många elever reflekterar över "hur 
hemskt andra människor har det" i u-länderna och uttrycker önskemål om att det 
ska ske någon förändring. En pojke uttrycker det hela som att "vi kanske skulle 
sluta klaga om oviktiga saker, om man jämför med deras problemÖverhuvud är 
de pojkar som går på denna linje benägna att understödja lärarens resonemang och 
visa prov på att de har "den rätta känslan" inför vårdarbetet. 

Möjligheten att det som förmedlas faller "på hälleberget" finns också. För vissa 
elever med avvikande föreställningar innebär innehållet i undervisningen ett brott. 
Ett iakttagbart uttryck för detta är att det finns några flickor som är intresserade av 
jämställdhetsfrågor, som bl a protesterar mot lärarens utsagor i lönefrågan. Med 
uppmärksamheten inriktad på jämställdhet framstår även u-landsproblematiken i en 
"kvinnodager". En flicka konstaterar "att kvinnor inte är ett vitten värt i ett u-land. 
Slit och släng". Vilka konsekvenser dessa iakttagelser får för det framtida 
vårdarbetet är svårt att svara på, frånsett att dessa flickor anser att jämställdhets
frågorna är viktiga fackliga frågor. 
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Ekonomisk linje 

Undervisningens förutsättningar 

De teoretiska linjernas relation till olika sociala fält är inte lika synlig som på 
vård- och verkstadsteknisk linje. Trots detta behöver vi inte vistas länge i den 
ekonomiska linjens klassrum, förrän den "ekonomiska andan" smyger sig på. Det 
talas helt enkelt mycket i ekonomiska termer på denna linje. Många av de problem 
som behandlas i undervisningen behandlas till övervägande del utifrån ett företags
ekonomiskt perspektiv. Läraren som undervisar i samhällskunskap är för övrigt 
klassföreståndare och undervisar eleverna även i företagsekonomi. Mycket siffror 
och statistik. Kvantifieringar av olika problem är vanligt förekommande inslag i 
undervisningen. Varje lektion har ett fullmatat progiam, tempot är högt uppdrivet 
och lektionstiden utnyttjas maximalt. Undervisningen ger med andra ord ett intryck 
av att eftersträva samma mål som ett "bra" företag - effektivitet och hög pro
duktivitet. 

Avsnittet om "utbildning och arbete" läses under det första året. Området om
fattar ungefär en fjärdedel av hela kursen uttryckt i andel sidor av läroboken.1 

Klassen består av 31 elever (20 fl, 11 p). När detta område inleds, vilket för övrigt 
grovplanerats tillsammans med eleverna, känner läraren och eleverna varandra 
ganska väl. 

Undervisningen präglas mycket av den lärobok som används. Läraren ger 
regelbundet läxa, både inläsning av text och självständiga arbetsuppgifter. Även 
oförberedda skriftliga läxförhör och prov förekommer. Eleverna är för det mesta väl 
förberedda och aktiva under lektionerna. Läraren har också ambitionen att samtliga 
elever på något sätt ska aktiveras varje lektion, även om det är så att de "duk
tigaste" eleverna, enligt lärarens bedömning, är mer aktiva än andra. I bearbet
ningen av texterna går man emellertid ofta utanför läroboken och anknyter till 
aktuella händelser och personliga erfarenheter. Stor vikt läggs vid begrepps-
definiering och begreppsinlärning. Även om mycket av undervisningen sker i dis
kussionsform, där eleverna ges möjlighet att argumentera, kritisera och ifrågasätta, 
finns effektivitetsmåtten hela tiden med i bakgrunden och gör det s k lotsnings-
fenomenet tydligt.2 

Redan den första lektion vi närvarar inleds med ett "ekonomiskt" resonemang, 
där läraren i egenskap av klassföreståndare ställer frågor till eleverna kring ett 
föräldramöte. Diskussionen handlar inte om vad som eventuellt hade avhandlats 
under föräldramötet, utan fokuserar i stället den vinst som gjordes i samband med 
kaffeserveringen och brutto- kontra nettointäkter. 

L: L.JVar det värt att lägga ner den där kvällen på föräldramöte? 

Elever i kör: Ja... 

1 Politik I, Samhällskunskap för gymnasieskolan årskurs 1. 
2Kihlborn, 1976; Lundgren, 1977. 
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L: Hur gick kaffeserveringen? År du kassör? 

A-KH: 430 kr. 

L: I netto, i förtjänst alltså? 

A-KH Ja, fast 750... 

L: Det var alltså bruttointäkterna. Så ni har en klasskassa nu på 400 spänn 
drygt. Är ni intresserade av att tjäna mera pengar till klasskassan?... 

Relationen arbetsgivare - arbetstagare 

Samhället, så som det framställs på ekonomisk linje, är det samhälle som fram
manas genom de övergripande målen för samhällsekonomin och arbetsmarknads
politiken. Huruvida det existerar motsättningar mellan arbetsgivare och arbets
tagare diskuteras överhuvud inte. Med utgångspunkt i läroboken (Politik I, s 96) 
behandlas "den fulla sysselsättningen", "stigande BNP", "stabila priser" och 
"balans i utrikesaffärerna". Stor vikt läggs vid att definiera olika begrepp. Arbets
tagaren blir i detta sammanhang i mångt och mycket ett procenttal i "arbets
kraften".1 Ett problem som tas upp till behandling är just hur man mäter begrepp 
som "förvärvsintensitet" och "full sysselsättning". 

L: Och då är vi inne på ett ganska knepigt uttryck som vi ska prata lite grand 
om längre fram. Full sysselsättning förkortas oftast stort F, stort S.L.JVad 
menas med förvärvsintensitet, X? 

MS: Den andel av befolkningen som har eller söker arbete. 

L: Hur mäter man den fulla sysselsättningen eller arbetslösheten? 

Ingen elev kan svara tillfredsställande på frågan så läraren reder ut situationen. 

L: Alltså den fulla sysselsättningen eller dess motsats arbetslöshet i olika 
grader mäts i procent, oftast, men också i absoluta tal, i stycken. Förvärvs
intensiteten oftast som ett procenttal, alltså andelen som arbetar eller andelen 
av dom som arbetar och vill ha arbete, söker arbete. 

I resonemanget behandlas produktionsfaktorn arbetskraft med utgångspunkt i ett 
företagsekonomiskt tänkande. Arbetskraften framstår därmed i första hand som en 
anonym och abstrakt produktionsfaktor bland andra, vilken kan mätas på olika 
sätt. Att det också är fråga om människor med olika kvalifikationer och önskemål 
som står i bestämda relationer till varandra försvinner helt ur bilden. 

1 Liknande resultat framkommer i den läromedels analys som gjorts inom projektets 
ram, jfr Edholm, 1986. 
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Arbete och arbetets värde 

I nedanstående citat sammanfattas elevernas syn på arbetets värde. Deras syn
punkter ligger väl i linje med föreställningen om "arbete som medel för själv
förverkligande". 

Hl: Vi har kommit fram till att dom flesta vill ha en säker och stabil framtid. 
Och det där med pengar, det är inte så viktigt egentligen. Och arbeta med 
människor, ja, det är ganska viktigt. Eller inte så vansinnigt, men i alla 
fall.!..I Arbeta självständigt och fritt, ja, det vill man helst göra ja. t.JDet här 
med högt anseende. /.../ Man tö rs inte säga det egentligen att man helst kanske 
skulle vilja bli statsminister. L.JPengar har inte så stor betydelse, fast det har 
väl också sin del förstås. 

Frågan om arbetets värde behandlas på ekonomisk linje som en fråga om vilka 
individens reella möjligheter är att välja utbildning och yrke utifrån de samhälleligt 
formulerade ekonomiska/politiska målen om fritt vald, full och produktiv syssel
sättning. Arbetets värde översätts därmed i mångt och mycket till en fråga om 
utbildningens värde. Några elever menar att rätten att välja en viss utbildning alltid 
finns, men att det sedan finns faktorer som kan begränsa möjligheterna att erhålla 
arbete, t ex konjunkturer och begränsad rörlighet. Läraren visar i det samman
hanget hur även felaktig syoinformation kan bidra till att valmöjligheterna 
inskränks. Därför har läraren kontaktat syokonsulenten och vidtalat denne att delta 
vid ett senare tillfälle. Syftet är att bredda elevernas valmöjligheter när det gäller 
framtida utbildning eller yrke. För, som läraren säger: 

Syokonsulenten har ett bra valspråk numera. Man kan aldrig välja till det man 
inte vet om. Det ligger ganska mycket i det, håll med om det. Det finns ju 
ingen chans alltså att fundera på yrkesutbildning eller jobb om ni inte vet vad 
det finns för jobb och vad det finns för utbildningar. 

Måhända är det de studieförberedande linjernas mer obestämda koppling till ett 
visst yrke, som bidrar till att arbetets värde inte diskuteras annat än i termer av 
olika valmöjligheter. Frågan om utbildningens värde behandlas genom att man bl 
a jämför olika utbildningssystem i USA, Japan, Västtyskland, Sovjet och 
Sverige.1 Eleverna engagerar sig livligt i diskussionen om de olika ländernas 
utbildningssystem. Flera av eleverna ställer sig undrande inför varför det egentligen 
finns skolsystem med så hårda krav som de uppfattar att respektive länder har. 
Läraren förklarar att "skolsystemen är olika därför att i många länder speglar skolan 
levnadsförhållanden och politiskt väsen och allting annat hur man har det i landet. 
Skolan är en kopia av landet." 

Jämförelsen mellan andra länders skolsystem och Sverige utfaller till Sveriges 
fördel. Rera elever omvittnar hur bra den svenska skolan är; "man kan skatta sig 
lycklig som går i Sverige". Mot bakgrund av den japanska skolan, som på ett 
tidigt stadium "slår ut eleverna", och den sovjetiska skolan som försöker "fostra 

1 Studieboken till "Politik I", s 41-46. 
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eleverna till goda kommunister", framstår skolan i Sverige som den bästa av 
världar. Eleven nedan sammanfattar i slutet på lektionen vad många elever på olika 
sätt tidigare givit uttryck för: 

TE: Nej, men jag tycker faktiskt om man jämför med dom här och vad man får 
för uppfattning om den här skolan så tycker jag faktiskt att vi har bland dom 
bästa skolsystemen vad jag kan förstå. För vi har har i stort sett samma 
möjligheter alla att börja. Och vi kan ju gå dom inriktningar vi vill, ja, i stort 
sett kan vi gå dom inriktningar vi vill. Det beror alldeles på en själv om man 
lär sig något eller om man inte lär sig något. 

Läraren avrundar diskussionen med att säga: 

Det här är väldigt nyttigt att läsa. Håll med om det. Vi klagar på grundskolan, 
på höstterminsintagen, på dålig skolmat och allt möjligt som inte fungerar 
osv. Vi har en lång rad synpunkter både ni och jag och så läser man om andra 
länder och blir lite eftertänksam eller hur? Ska vi låta det vara sista ordet. 

Det kanske bör påpekas att om det finns elever som har kritiska synpunkter på 
skolan , så låter de i vart fall inte detta komma till uttryck under lektionen. 

Den föreställning om arbete som i första hand kommer till explicit uttryck i 
undervisningen på ekonomisk linje är "Arbete som medel för självförverkligande". 
Samtidigt förmedlas även en instrumenteil syn på arbete ("arbete för ekonomisk 
vinning"), som ligger mer i undervisningens form än dess innehåll. Undervis
ningen som sådan kännetecknas av effektivitet och produktivitet och i många 
sammanhang talas om vikten av att "tjäna pengar". 

Arbetsdelning och lönedifferentiering 

Samhällets arbetsdelning bildar en icke problematiserad, men dock bakgrund till 
löneskillnadsfrågan. Med utgångspunkt i grundboken och området "fackliga 
organisationer och lönebildning" behandlas avtalsförhandlingar samt vad som är 
bestämmande för dessa. Läraren inleder med att påpeka brister i läroboken där den 
centrala frågan i en avtalsförhandling definieras som "hur stor löneökningen ska 
vara" och "hur den ska fördelas mellan olika grupper". Gemensamt kommer man 
fram till att avtalsförhandlingar förutom löner även kan innefatta övriga anställ
ningsvillkor; arbetsmiljö, arbetstider, pensionsålder mm. Detta område lämnas 
emellertid och man övergår till att behandla tankarna bakom kollektiva 
avtalsförhandlingar. 

L: .J vårt land har vi valt att ha kollektiva avtalsförhandlingar. Warum es? 

PS 1 : Solidarisk lönepolitik. 

L: Det ingår som en del av det, javisst. FS? 

/.../FS: Det är väl lättare att bedöma om det är kollektivt än enskilt. 
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EL: Då har dom ju representanter alla dom där gubbarna. 

L: Visst, LW? 

LW: Ja, dom kan väl kontrollera inflationen. 

L: Javisst, för det blir ju så lätt vid enskilda löneförhandlingar att Nisse 
Nilsson här han är en klippa och han kan allt om data på företaget. Och han 
säger till chefen att får jag inte min lön fördubblad då slutar jag på företaget 
och går till konkurrenten. Ni förstår vad som händer. Och vi har i vårt land, ja, 
det finns enskilda löneförhandlingar. Det finns många sektorer där man själv 
går in till chefen eller personalchefen och säger att nu ska jag ha det och det. 
Men normalt är ju att vi har kollektiva avtalsförhandlingar om löner och andra 
anställningsvillkor... 

Läraren styr in diskussionen på vilka faktorer som är bestämmande för hur stor 
löneökningen kan vara. Resonemanget förs i företagsekonomiska termer. 

L : L.JHur vet man att ja, hur stor kan löneökningen vara i ett land? 

I...IAB: Produktiviteten. 

I...IPF: Effektiviteten. 

L: Ja, det vet du ju och det är ju ett bra ord. Har man låg produktivitet i e tt 
företag då har man alltså låg effektivitet. Ni minns den där bilden på 
företagsekonomiboken. En massa produktionsfaktorer - fyra stora grupper av 
produktionsfaktorer och vilka är dom, UJ? 

UJ: Ja, man ska ha kunskap och råvaror och kapital och realkapital. 

L: Nej. 

UJ: Arbetskraft. 

L: Man stoppar in dom här produktionsfaktorerna i olika stor mängd och så 
omvandlas dom ju iföretaget. Och ett företag kan då även vara offentlig sektor, 
ett sjukhus eller en skola och så kommer det varor och tjänster. Och i princip 
så det här är produktionen, men produktiviteten då försöker man alltså mäta och 
hur omvandlar man det insatta input iföretaget på ett så bra sätt som möjligt 
och får en output. Det handlar om effektivitet./.../Hur stor ska eller kan 
löneökningen vara ibland? 

/.../AB: Inte mer än produktiviteten ökar. 
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L: Det är riktigt. Det låter väl rätt eller hur?/.../ Man kar en stor produktivitet 
och om allt annat fungerar så blir ju resultatet större. Och det är ju då som man 
enligt läroboken ska fördela ut i löneökning. Inte sant? Och det köper ni? 

PS: Ja, men det är ju inte säkert att företaget vill ge bort vinsten i ökade löner. 

L: /.../Men håll med om, säg att företaget i år ökar sin vinst, resultatet ökar 
jämfört med i fjol med 100 000 och det är ju inte så självklart att alltihopa ska 
gå till dom anställda i löneökningar. Chefen själv kanske vill ha lite extra. 
Jaha, det är ju inte fult att vara företagare i vårt land. Och man kanske vill 
lägga undan i ladorna för lite dåliga år framöver. Man vill köpa en ny maskin 
av något slag. Men håll med om att läser man läroboken noggrant så verkar det 
som om hela produktivitetsökningen ska gå till dom anställda. Förstår ni 
varför jag gärna vill ändra på ordet ska? En del av produktivitetsökningen kan 
gå till dom anställda i form av löneökningar. 

FS: Nog vet man ju att inte allt går till löneökningar. 

Något senare återvänder man till diskussionen ovan om produktivitetsökningens 
relation till löneutrymmet eller det s k "samhällsekonomiska utrymmet". Även 
frågan om hur det samhällsekonomiska utrymmet kan överskridas genom "löne
glidning" tas upp till behandling. Idealet att löneökningen inte bör vara större än 
produktivitetsökningen visar sig inte stämma vid en jämförelse med 1984 års 
siffror. Löneökningen blir det året 2% större än produktivitetsökningen. 

L: Men vad händer om dom går utanför det samhällsekonomiska utrymmet -
det är det som är frågan... 

/.../IM: Priserna höjs. 

L: Javisst, det blir inflation. Och det är det samhällsekonomiska utrymmet. Vi 
får alltså en prisökning som är snabbare än beräknat och det är inlindat. Alltså 
det samhällsekonomiska utrymmet det är vad man kan höja lönerna med utan 
att det blir inflation. Visst!... 

Diskussionen leder också in på exportmarknadens betydelse för avtalsför
handlingarna. Läraren refererar till den s k "EFO-teorin"1, som gemensamt 
utformades av LO, TCO och SAF under 50-talet. I korthet går teorin ut på att det 
är den utlandsberoende industrin som ska vara löneledande. Sveriges beroende av 
"maiknaden" betraktas i det sammanhanget som ett ofrånkomligt faktum. 

L: /.../Vi kan inte i vårt land ge våra företag tredubbel löneökning jämfört med 
utlandet för då får vi inte sälja våra varor./.../Få länder har har så hög 
exportandel av sin BNP som Sverige./.../Tänk efter, ett land med hög export
andel är ju otroligt känsliga för utlandet. Visst - kan vi inte sälja våra varor så 
står vi där med ett berg av VOLVO-bilar. Vi står där med telefoner så vi har 14 

1 Finns kortfattat beskriven på s 126 i läroboken "Politik 1",1983. 
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per styck ungefär. Och ASEA har kabel och kärnkraftverk så det räcker åt oss 
alla fram till år 2000. Vi måste ju sälja. Det är bara så. Vissa företag är 
otroligt beroende... 

Läraren konstaterar att även om EFO-modellen fungerade bra under ett antal år, så 
sattes den ur spel i böljan av 80-talet, beroende på valutakurser och skatter. Läraren 
visar i det sammanhanget med ett räkneexempel hur skatteeffekterna påverkar, så 
att en löneökning på 150 kr kostar ett företag i runt tal 700 kr. 

Förutom ovanstående företagsekonomiska tankegångar beträffande lönedifferen
tiering, behandlas även den solidariska lönepolitiken och tankegångarna bakom 
denna i undervisningen. 

L: Vem var det som sa så här - av var och en efter förmåga och åt var och en 
efter behov, fritt översatt. Vem sa så. Det var en av dom stora ideologerna i 
världen. 
SO: Marx. 

L: Nej, det var en efterföljare, Lenin. Det är ju socialism. Åt var och en efter 
förmåga, dvs man ska ta skatt lite grand efter Robin Hood-effekten. Ta från 
dom rika och ge till dom fattiga. Jo, men visst, det är det det handlar om. Man 
tar efter förmåga och folk ska få då det dom behöver efter behov. I...IDet är ju 
bara så att fackföreningsrörelsen, LO och socialdemokraterna går ju hand i 
hand. Det är ju ingenting att hymla med. Det här är ju en klart politisk 
vinkling och kommer det inte fram i läroboken...? 

På lärarens fråga om elevernas syn på den solidariska lönepolitiken blir det knappt 
någon reaktion. En elev värderar den solidariska lönepolitiken med "ekonomiska 
argument" och ställer sig frågande inför vad som skulle hända med produktiviteten 
i företagen i Norrland om alla hade lika lön. 

PF: Som här uppe om dom ska ha lika lön så kan dom ju inte producera... 

L: Är vi sämre vi? Är vi sämre på att jobba? 

PF: Nej, men alltså vi får ju sälja mindre. 

L: Ja, det kan vara så men nu ska ni inte tro allt som står i boken. En av 
bitarna som jag vänder mig mot det är just det där resonemanget att företag i 
glesbygd har svårt att betala dom löner som bestäms genom den solidariska 
lönepolitiken. Ja, ibland, men ibland så kan vi betala dom väldigt bra därför att 
vi har vissa andra fördelar i stället..." 

En annan elev menar att löneskillnaderna genom den solidariska lönepolitiken har 
minskat, och får på lärarens fråga om det är ett korrekt påstående, medhåll från 
många andra elever. Den elev som i stället menar att han har hört att löneklyftorna 
ökat får medhåll från läraren. 
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L: Det är det jag vill komma till. Under 70-talet fungerade den solidariska 
lönepolitiken så att dom högavlönade och dom lågavlönade framåt i tiden kom 
närmare varandra, men nu börjar det spåra ur... 

Någon vidare diskussion om den solidariska lönepolikens urholkning, blir det 
emellertid inte. Eleverna för i stället in resonemanget på skatteeffekter, vilket 
föranleder en mindre utredning av läraren. Frågan om den solidariska lönepolitiken 
lämnas. När eleverna vid ett annat tillfälle diskuterar yrkesvalet, framkommer att 
löneskillnader mellan könen inte accepteras av eleverna. Hur läraren själv betraktar 
löneskillnadsfrågan framgår inte, men han uttrycker i detta sammanhang i varje fall 
sin vördnad/beundran för näringslivets ledare, männen med stort M. 

L : Och om vi nu sedan ska titta på dom stora förgrundsmännen, ja, det är bara 
män, och höjdarna som nu jobbar inom näringslivet, så många av dom har en 
mycket exklusiv och jobbig utbildning. Dom är alltså civilingenjörer, 4 år vid 
teknisk högskola och dessutom civilekonomer, 4 år vid handelshögskola. Och 
många av dom har en otrolig kapacitet. Man har läst vid bägge högskolorna 
samtidigt och dessutom har man säkert förvärvsarbetat och varit med i student
livet och skrivit böcker och spelat in en skiva. Jag läser då och då dom här 
skvallerspalterna och många av dom här männen med stort M, dom har denna 
dubbla utbildning. Men det är ju få förunnat... 

Den behandling löneskillnadsfrågan får, där principer för löneförhandlingar på 
central nivå och det samhällsekonomiska utrymmet utgör givna konstanter, 
innebär en slags legitimering av föreställningen om lön som "Kompensation för 
insatser". Detta framstår också som den "objektiva" behandlingen av löneskill
nadsfrågan. Till detta fogas även tankegångar om den solidariska lönepolitiken, 
tankegångar som går att återföra till föreställningen om lön som "Utjämning av 
orättvisor". Men när tankegångarna bakom den solidariska lönepolitiken tas upp, 
påpekar läraren att nu handlar det om politik, vilket tycks förutsätta att den tidigare 
behandlingen av lönedifferentieringsfrågan inte har med politik att göra. 

Rera föreställningar om löner och löneskillnader förmedlas på ekonomisk linje. 
Den som framställs som den mest "objektiva" är "Kompensation för insatser". 
Diskussionen kring den solidariska lönepolitiken hör hemma i kategorin "Utjäm
ning av orättvisor", medan lärarens eget resonemang om männen med stort M, 
närmast kan hänföras till föreställningen om lön som "Belöning av kompetens". 

Arbetsmarknad och arbetslöshet 

Undervisningen om arbetsmarknad och arbetslöshet inleds med att läraren refererar 
till ett temanummer i Expressen (84-01-15) "Ung linje", där han försöker visa på 
hur eleverna kan förbättra sina möjligheter på arbetsmarknaden genom att välja lite 
ovanliga kombinationer. Hårfrisörskan med matematik som hobby, som sadlar om 
och läser in gymnasieutbildning och ADB på universitetet, utgör i detta samman
hang ett exempel. Läraren gör bedömningen att denna typ av information normalt 
inte förekommer i syosammanhang. 
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Även undervisningen om arbetsmarknad och arbetslöshet följer i stort sett läro
bokens uppläggning. Inom ramen för de samhällsekonomiska och politiska målen 
tas begreppen full sysselsättning, stigande BNP, stabila priser och balans i 
utrikesaffärerna upp. Fortsättningsvis läggs även här stor vikt vid att ge olika 
begrepp korrekta definitioner, varvid man även försöker illustrera med konkreta 
exempel. Att "marknaden" ska styras av tillgång och efterfrågan är den givna 
utgångspunkten. Villkoren för denna marknad behandlas som om arbetsmarknaden 
i Sverige mer eller mindre dikteras av faktorer över vilka ingen egentligen råder. 

L: I...I Oljekrisen kom hösten 73 och då kom världsekonomin in i en 
svängning som tyvärr bara gick nedåt. Sedan kom alltså prishöjning efter 
prishöjning. Det var en enorm chock. /...lOljeräkningen var bara någon liten 
procent av totala omsättningen och så plötsligt så flerdubblades priset till
sammans med det X pratade om dollarprishöjning. En extern faktor som var 
icke förutsägbar. Och det är alltså en chock som vi fortfarande inte har hämtat 
oss ifrån, men som vi så sakta börjar kravla oss upp ur." 

Diskussionen kring oljekrisen liksom så mycket annat förs i företagsekonomiska 
termer. Lärarens slutsats är att ett "sunt" företagsekonomiskt tänkande är till gagn 
för alla. 

PS : Det är ganska svårt för dom för dom vill ju hålla uppe priserna också. Så 
dom ligger och klämmer på en massa olja. 

L: Ja, det är precis det som händer, men till vår lycka så vill jag påstå att 
OPEC-länderna är ganska splittrade och alla länder är inte med i OPEC. /.../ 
Och för att komplettera det hela så OPEC-länderna plockar ju in stora, stora 
summor pengar, många miljarder. Det är ju på ett sätt väldigt bra om dom 
pengarna sätts i vettigt arbete. Då tjänar alla på det. Om man investerar dom 
pengarna i industrier av skilda slag för då behöver ju dom köpa råvaror och 
halvfabrikat från oss osv, men vad har tyvärr mycket av oljepengarna använts 
till. Shejkernas pengar - ja , men slå upp en veckotidning vilken som helst får 
ni se. Vad gör man med dom här pengarna,UJ? 

UJ.Man köper upp dom. 

L: Javisst. Joakim von Anka är en liten snålis jämfört med många av dom där. 
En otrolig lyxkonsumtion som inte ger så hemskt mycke t mera jobb utan som 
tar sig uttryck i andra saker... 

Att ett effektivt näringsliv med krav på hög produktivitet förutsätter krav på 
rationaliseringar är en annan utgångspunkt vid behandlingen av "marknaden". 
Arbetslöshet uppstår då som en effekt av rationaliseringar. En jämförelse med öst
statsländerna ger vid handen att man där saknar "motiv för att öka effektiviteten 
genom rationaliseringar ". 

FS: Dom vill väl hellre att alla ska få jobb än att dom ska öka produktiviteten. 
Man tycker att dom hellre ska få jobba. 
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L: Finns det någonting som talar emot ett sådant tänkande då? 

FS: Dom skulle ju tj äna mer på att rationalisera. Alltså landet skulle tjäna 
mer. 

Något senare invänder en annan elev mot detta resonemang: 

UJ: Tjänar verkligen landet på att rationalisera om det blir mer arbetslöshet? 

L: Bra fråga. 

HG: Från början kanske. 

L: Det är en av dom centrala frågorna inom national- eller samhällsekonomi. 

LW: Det kan ju som inte staten bestämma i en stat där det inte är planekonomi 
som i Sovjet, utan det är ju företagarna som rationaliserar i Sverige. Det är ju 
inte staten. 

L: Vad är det som styr rationaliseringarna i vårt land? 

TE: Vinstintresse, konkurrens. 
L: Ja t du tar då i. Det låter som någonting katten drog in nyss, när du säger det. 

HG: Det skulle alltså gå på ett ut där för när dom säljer och rationaliserar så ja, 
då kanske dom exporterar mer till utlandet. Men i gengäld så måste ju staten 
betala dom arbetslösa. 

Läraren avrundar diskussionen och framställer frågan om rationaliseringar som att i 
Sverige är det inte minst de anställda som driver på företagen att effektivisera och 
öka produktiviteten. 

L: Precis. UJ:s fråga är ju otroligt viktig. Det är en av dom svåraste sakerna 
man kan ta upp. Och länge har vi i vårt land sagt att okej, vi låter bli att 
rationalisera inom vissa branscher, men då säger dom anställda att varför ska vi 
stå med gamla maskiner som kanske är hälsovådliga och som kanske inte är så 
trevliga att jobba med och har låg produktivitet. Vi vill rationalisera och få 
bättre tillverkning. Okej, en del blir arbetslösa... 

Huruvida arbetslöshet är bra eller dåligt är ingenting som uttrycks explicit. 
Arbetslösheten betraktas som ett mer eller mindre ofrånkomligt faktum i en mark
nadsekonomi. En uppfattning som förs fram är att arbetslösheten inte är så stor i 
Sverige om man jämför den med andra länder. Mot bakgrund av vissa u-länders 40-
procentiga arbetslöshet framstår det som arbetslöshetsdebatten i Sverige, med en 
arbetslöshet på 2,5%, är betydligt överdriven. Läraren visar upp arbetslöshetssiffror 
som är hämtade från "Veckans Affärer" (nr 1,1984), där en jämförelse görs mellan 
olika länders ekonomi. Sverige hamnar på tredje plats i den arbetslöshetsstatistik 
över länder som har lägst arbetslöshet. 
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Den arbetslöshet som trots allt existerar framställs som ett multifaktorellt 
problem. Strukturrationalisering, mekanisering, urbanisering, konjunktursväng
ningar och ökad förvärvsintensitet är de orsaker som behandlas. Man tar också upp 
olika typer av arbetslöshet som exempelvis friktionsarbetslöshet och säsongs
arbetslöshet. Med sedvanlig noggrannhet går man igenom och reder ut vad de olika 
begreppen betyder. 

L: Strukturrationalisera,förkortat SR, men vad betyder ordet rationalisera, SO? 

SO: Ja, jag vet inte. Utbygga eller omfördela eller något sådant där. 

L: Nej, det är jag inte belåten med. Om man vill rationalisera någonting, vad 
gör man då, PF? 

PF: Förenkla. 

L : Visst, det handlar alltå som att göra om och förenkla näringslivets struktur. 
Ni har ju kommit med en lång rad br a exempel på sådant här..." 

De faktorer som tillmäts störst betydelse för arbetslösheten är den ökade förvärvs
intensiteten, med kvinnors utträde på arbetsmarknaden, samt den långa lågkon
junkturen i samband med oljekrisen. 

Samhällets åtgärder för att lösa arbetslösheten behandlas utifrån begreppen 
generella och selektiva åtgärder. I samband med att man exemplifierar vad det ena 
och andra betyder menar en elev att: "Man kan ju sammanfatta det som att dom 
delar ut pengar till höger och vänster." Detta provokativa påstående föranleder inget 
närmare bemötande. Läraren har andra planer, så han avfärdar elevens påstående. 

L : Det är en åsikt som får stå för din räkning. Du tycker alltså att man lägger 
ner för mycket pengar? Det lät så nyss. Men jag tänkte inte att vi skulle 
diskutera svensk arbetsmarknadspolitik nu, utan det kommer andra veckan efter 
lovet, för det här är nog en av dom allra viktigaste bitarna ni kommer att jobba 
med. Alltså arbetsmarknadsfrågor och arbetsmarknadspolitik och allt vad som 
hänger ihop med det. 

När frågan kommer upp nästa gång blir det inte så många kommentarer. En elev 
konstaterar att Sverige går in med pengar för att hålla arbetslösheten nere. Läraren: 

Helt riktigt. Det kostar väldigt mycket pengar och det vet ni om. Mycket 
skattepengar läggs ner på AMS-åtgärder och sedan är det alltid en politisk 
bedömning... 

Det innehåll som frågan om arbetslöshet ges på ekonomisk linje går att hänföra 
till flera olika föreställningar. Från föreställningen om "rationaliseringens effekter" 
hämtas tankegångar om att ett produktivt och effektivt näringsliv är inbegripet i en 
utveckling där både arbetsgivare och arbetstagare har gemensamma intressen. 
Arbetslöshet uppstår när företagen "tvingas" rationalisera och förenkla produk
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tionen i större eller mindre utsträckning. Det är det pris man får betala för att säkra 
företagens vinst och därmed på sikt trygga jobben. 

Från föreställningen om "Marknadskrafternas spel" finns tankegångar om det 
internationella beroendet och världsmarknaden i form av oförutsägbara externa 
faktorer, konjunkturväxlingar och "kriser" av olika slag, till vilka företagen måste 
anpassa sig för att förbli konkurrenskraftiga. Arbetslöshet kan i det läget uppstå, 
men vid en internationell jämförelse visar den sig ligga på en "rimlig" nivå. Den 
slutsats som dras är att om alla uppförde sig enligt "spelets regler" så skulle 
arbetslösheten förmodligen vara ännu mindre. 

Från föreställningen om "Strukturomvandlingens offer" hämtas tankar om hur 
vissa grupper drabbas av strukturomvandlingen och i det sammanhanget ges 
exempel på generella och selektiva arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Arbetslös
hetsfrågan får således ett innehåll som hämtar idéer från flera olika föreställningar. 
De ekonomiska tankarna överlagrar och dominerar emellertid undervisningen, och 
de ges dessutom en "naturlig" och självklar prägel. 

Kvalifikation och arbetskraftens reproduktion 

Att olika linjer förutsätts ha en tämligen entydig koppling till olika yrken är något 
som framkommer när elever och lärare arbetar med att sammanställa resultaten från 
en enkät om utbildning och yrkesval, som eleverna tidigare fyllt i.1 Eleverna har 
tidigare individuellt rangordnat olika faktorer som de tycker är väsentliga vid 
yrkesvalet. Sammanställningen går så till att eleverna med handuppräckning får 
markera vilken rangposition de givit olika motiv. Läraren sammanställer resultatet 
direkt på en overheadbild, varvid endast rangpositioner i intervallet 1-5 medtages. 
Läraren delar ut sammanställningarna av de olika frågorna så att vaije grupp får en 
fråga var att diskutera. Eleverna uppmanas därvid att gruppvis diskutera orsakerna 
till utfallet samt eventuella felkällor. 

Den första frågan "val av yrke" får den första gruppens talesman att säga: "Ja, 
men allså man ser ju vilken linje vi går". Siffrorna över vilka yrkesområden som 
eleverna tänker utbilda sig inom talar ett tydligt "ekonomiskt" språk. Handel- och 
kontor, administration och juridiskt arbete får de flesta markeringarna, medan 
exempelvis naturvetenskap och konst blir utan markeringar. I gruppen är man 
förvånad över varför man går ekonomisk linje om man, som ett par stycken, har 
tänkt ägna sig åt "storhushåll". 

L : Sto rhushåll, det heter också kök- och restaurang. Det förvånar inte mig i 
alla fall. Varför - vad säger ni i gruppen? 

A-KH. Nej, man måste ju kunna ekonomi o m man har ett hotell. 

L : Oh, ja, och om jag minns rätt så finns det numera en akademisk utbildning, 
högskolestudier som handlar om restaurang och hotellekonomi. Det är ett 
mycket, mycket viktigt ämne som väl en ekonom kan ge sig in på att prova. 
Någonting annat som ni funderar över eller är tveksamma till? 

* Studieboken till "Politik I", s 49-50. 
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A-KH: Att det inte var fler som ville bli ingenjör. 

L: Att det inte var flera, ja, vilken linje sica man gå då? 

FS: 4-årig teknisk. 

HN: Ja, men om man inte pallar för teknisk. Jag skulle ha velat bli ingenjör, 
men det varför mycket matte... 

L: Vad kan man göra om man har gått ekonomisk? 

UJ: Ja, man kan ju läsa in ämnen sedan. 

L: En av dom mest matnyttiga uppfinningarna idag om jag får säga det, det är 
alltså en ingenjör som är ekonom eller en ekonom som är ingenjör. 

Rangordningen av faktorer som påverkar yrkesvalet ger vid handen att eleverna i 
stor utsträckning anammar tankarna om "det fria valet". Intresset först och främst, 
och i viss mån intellektuella förutsättningar, förutsätts vara de faktorer som styr 
yrkesvalet. Påverkan av sociala faktorer, traditioner, status menar man däremot har 
litet inflytande. Läraren undrar om resultaten förvånar. 

UJ: Nej, det tycker jag väl inte Man måste väl nästan välja efter intresse om 
man kan. 

L: Ja, men då såg du i artikeln i Ny Teknik att om du väljer efter intresse så får 
du inte alls jobb. 

UJ: Ja, men i den här klassen så är det så. 

L: Ja, precis, bra svar... 

Ett par elever ställer sig dock frågande till resultatet att traditioner och kamrat
påverkan inte visade sig ha något större inflytande. 

L: Javisst, det var intressant. Vi struntar i vad farfar och vad morfar gjort. Inte 
riktigt, men nästan. 

Hl: Det är väl det att jämställdheten har gjort att det mamma var, inte är så... 

AL-H: Jag tror att kompispåverkan är större än vad man ger ut här, för man 
kan ju som inte sitta här och säga att man är påverkad. 

LW: Man kanske inte vet hur mycket man är påverkad. 

L: Precis. Vad är vad, det håller jag med om. Det är bra att den är ganska låg 
ändå, för det är ju en mycket farlig väg att gå in på en utbildningslinje och 
göra som kompisen gör 
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Läraren, som vid flera tidigare tillfällen visat på hur eleverna kan förbättra sina 
chanser på "marknaden", gör en markering även vid denna genomgång. Det handlar 
nu om den muntliga och skriftliga informationens "faror". Det budskap som ges är 
underförstått att eleverna ska ifrågasätta den information som de får vid olika 
tillfällen. 

L: Ja, vad finns det för stor fara med muntlig information? Om det nu är 
yrkesvalsläraren eller någon annan? 

CJ: Den är ju vinklad. 

L: Javisst, javisst, man glömmer bort att säga saker. Man säger fel. Man 
vinklar det medvetet eller omedvetet. Den muntliga informationen kan ju vara 
dödsfarlig. 

LW: Den skriftliga kan ju också vara det. 

L: Ja, den kan ju också vara vinklad, men ändå. I...I Jag ska bara snabbt visa er 
pä två artiklar.1 L.JDen där artikeln fanns inne i DN i fredags och där säger 
man helt enkelt att ni ska alltså välja utbildning efter intresse och inte efter 
yrkets framtidsutsikter. Det är ju nästan rakt emot vad man har sagt under lång 
tid. Ja, ja, lilla vän jag vet att du är konstnärligt intresserad, men där finns det 
ju inga jobb. Du ska bli någonting matnyttigt, du ska jobba på kontor. Känns 
det igen i någon variant? /.../Det finns en statistik och jag kan dra den snabbt. 
/.../ P å 5 år har alltså den här yrkesgruppen (beklädnadsarbetare) fått ett sådant 
stort nytillskott av nyrekryterade ungdomar som har gått 2-årig beklädnadslinje 
och sådana som byter. Med andra ord så finns det även en hel del jobb inom 
krisbranscherna. Man ska alltså inte tro så fruktansvärt på dom här 
arbetsmarknadssiffrorna. /.../ Mot det ska jag då ställa en annan artikel som jag 
såg i Ny teknik. Och den tycker jag också var intressant. Håll med om att dom 
här två artiklarna är ganska motsägande. Här ser ni att man ska läsa matnyttiga 
saker, man ska inte bli arkitekt eller samhällsbyggare eller lantmätare utan 
man ska välja sådant som det finns jobb inom; elektroteknik och data och 
liknande. Dom här två kanske bägge visar på någon del av sanningen./.../ D är 
har ni lite grand av problemet med skriftlig information. 

De skillnader som existerar mellan olika yrkesgrupper behandlas i det här 
sammanhanget som en skillnad mellan könen. Eleverna tar klart ställning för att 
både kvinnor och män är lika lämpade för vård- respektive tekniska yrken. Den 
enda skillnad de flesta accepterar är den att kvinnor på grund av sin vekare kropps
byggnad inte passar för alla yrken. En pojke reagerar på att några elever inte 
instämmer i detta påstående. 

FS: /.../Kvinnors vekare kroppsbyggnad gör att dom inte passar för alla yrken. 
Det är lite lustigt att fyra har satt nej där i och för sig. Ja, men nog finns det 
tjejer som är starkare än pojkar, men som medel är killarna starkare. 

bagens Nyheter, 1983; Ny Teknik, 1983. 
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Föreställningen om "det fria valet" får god näring på ekonomisk linje. Såväl 
läraren som eleverna omhuldar denna föreställning. Även om läraren uttrycker en 
medvetenhet om "irrationella faktorers" inverkan på studie- och yrkesvalet, 
försöker han genomgående påvisa hur sådana faktorer kan elimineras. Eleverna får 
olika tips och råd om att vara kritiska till viss information, att inte alltid följa de 
vanligaste vägarna fram till ett visst yrke etc. De uppmuntras med andra ord att 
göra sig mer konkurrenskraftiga på marknaden. 

Sammanfattning av undervisningen på ekonomisk linje 

Även den kunskap som ges på ekonomisk linje är i huvudsak av reproducerande 
och legitimerande karaktär. Trots att man betonar samhälleliga aspekter, ges inte 
någon helhetsanalys av samhällets ekonomiska system. Det betraktas mer eller 
mindre som en given förutsättning - kritik och ifrågasättande rör enbart begränsade 
delaspekter. Den kunskap som eleverna får är begrepp och teorier som "förklarar" 
och legitimerar det kapitalistiska produktionssättet. Men samtidigt förmedlas också 
vissa föreställningar som inrymmer förändringspotentialer. Genom att eleverna får 
ta del av olika föreställningar om samma företeelse, och genom att de samtidigt 
uppmuntras att problematisera, att ifrågasätta och att sätta in saker i ett större 
sammanhang, ges förutsättningar för eleverna att upptäcka föreställningar som 
"kollektiva representationer".1 

De uppfattningar och föreställningar om utbildning och arbete som förmedlas i 
undervisningen på ekonomisk linje utgår från att det är eleverna som i enlighet 
med sina intressen ska välja ett arbete på en "marknad", som inte alltid är så lätt 
att överblicka. Här finns en hel del att göra för den enskilde individen, som genom 
att hålla sig välinformerad och ifrågasätta viss information, satsa på lite udda 
kombinationer etc, kan öka sina möjligheter att erhålla arbete. I det sammanhanget 
kan det kanske även vara bra att känna till att arbetslöshetsproblemet måhända är 
något överdrivet, framför allt om det ses i ett internationellt perspektiv. Det rätt
mätiga i existerande löneskillnader är en fråga som de enskilda individerna får ta 
ställning till. Vad som kan vara bra att känna till är förutsättningarna för centrala 
förhandlingar, samt nackdelar med att överskrida det samhällsekonomiska 
utrymmet. 

Det finns goda förutsättningar att eleverna anammar mycket av innehållet i 
undervisningen. Elevernas föreställningar om arbetets värde, löneskillnader, 
arbetslöshet och arbetskraftens reproduktion domineras av ett individtänkande. Av 
dagboksbladen kan vi även utläsa vad som vid det här laget är välkända fakta om 
teoretiska elevers goda skolanpassning. Flera av eleverna ger, på frågan om vad de 
lärt sig, svar som direkt anknyter till begrepp som tidigare tagits upp i undervis
ningen. Följdfrågan om varför det är bra att lära sig just detta besvaras med utsagor 
som "kunskap är bra att ha och det är viktigt att lära sig mycket inför framtiden", 
"man bör känna till vissa saker", "man bör ha en bred utbildning", "man ska hänga 
med i det som sker i världen" etc. 

De elever som uttrycker att de till följd av undervisningen ändrat åsikt om något 
som rör arbetslivet är ytterst få. En pojke menar att han nu förstått att "arbetslös-

!Se Zetterström, 1988. 
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hetsproblemet drabbar alla människorÖvriga utsagor handlar om hur arbets
löshetens dimensioner tidigare överdrivits, men att undervisningen har påverkat 
denna åsikt, och som en flicka säger "tron att kunna få jobb någon gång har 
stärkts". 

Samhällsvetenskaplig linje 

Undervisningens förutsättningar 

Även på samhällsvetenskaplig linje läses avsnittet "Utbildning-Arbete" under 
första läsåret. Den klass vi följer består av 30 elever (26 fl, 4p). Samma lärobok 
som används på ekonomisk linje1 används även här. Undervisningen präglas 
emellertid inte i någon större utsträckning av läroboken, vilket var fallet på 
ekonomisk linje. Till skillnad från ekonomisk linje förekommer heller inga 
regelrätta läxförhör eller prov. Mindre vikt läggs också vid begreppsdefinieringar, 
begreppsinlärning och källkritik. Användandet av siffror, statistik och kvantitativa 
jämförelser av olika fenomen, är också mindre vanligt förekommande. På 
samhällsvetenskaplig linje talas det oftare i termer av "människa" och "livs
kvalitet", och mera sällan i termer av "produktivitet" och "effektivitet". 

I likhet med eleverna på ekonomisk linje ges även eleverna på samhälls
vetenskaplig linje möjlighet att argumentera och diskutera. Undervisningen har 
emellertid mer karaktär av små föreläsningar, där läraren försöker sätta in olika 
fenomen i ett historiskt/samhälleligt perspektiv. I dessa "miniföreläsningar" 
avspeglar sig inte minst lärarens akademiska utbildning, vilken kommer till 
uttryck i ett intellektualiserande språkbruk. 

Relationen arbetsgivare - arbetstagare 

Relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare behandlas inte explicit i under
visningen. Däremot utgår lärarens analys av samhälle och arbetsmarknad från ett 
perspektiv som innefattar ståndpunkten att det existerar motsättningar mellan de 
båda grupperna. Även de videoband2 som visas i anslutning till att man behandlar 
arbetslivets utveckling utgår från ett perspektiv, som inrymmer motsättningar 
mellan olika grupper i samhället. Sedan återstår frågan om/hur detta uppfattas och 
mottas av eleverna. En uppenbar risk finns att textinnehållet framstår som alltför 
fragmentariskt och oförståeligt sett ur elevernas perspektiv. Den text som för
medlas via "speakerrösten" - som konsekvent använder ord som "arbetar- och 
borgarklass", "makt" och "kamp" etc - bygger på en marxistisk historiesyn och 
förutsätter en ganska avancerad förförståelse av den som ska kunna följa med i 
resonemangen. De personer som i intervjuns form kommer till tals i filmen 

1 "Politik I" (ibi d). 
2"Framtiden i backspegeln. Del I och Del II. 
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uttrycker sig dessutom på en mycket hög abstraktionsnivå. Nu är det inte heller 
vilka personer som helst, utan här kommer vetenskapssamhället till tals, repre
senterat av en samhällsvetare/ekonom, en vetenskapsteoretiker och en filosof. Om 
relationen arbetsgivare-arbetstagare uttrycker sig t ex samhällsvetaren på följande 
sätt: 

Vi har en situation idag där arbetarrörelsen har vuxit sig stark politiskt och 
fackligt, och kan bestämma reallöner och därmed lönsamheten i företagen. 
Därmed kontrollerar dom en mycket viktig, strategisk variabel. Å andra sidan 
har vi företagarna som kontrollerar dom direkta investeringarna. Därmed så 
kommer dom här två blocken som misstror varandra att kontrollera var sin 
strategisk variabel för tillväxten och expansionen!.. J Jag tror att lösningen inte 
ligger i att trycka tillbaka arbetarrörelsen som man försöker t ex i England, 
utan i stället ge arbetarrörelsen en direkt makt också över den andra strategiska 
variabeln, nämligen investeringarna. ! .../Löntagarfonder na har ju diskuterats 
som en sådan lösning och jag tror det är en möjlig utväg. 

Det radikala perspektiv som läggs på relationen arbetsgivare - arbetstagare ställs 
emellertid i en annan dager när det överförs till elevernas egen skolsituation. Hur 
eleverna som skolans "arbetstagare" ska kunna skaffa sig mer makt och inflytande 
över sin arbetssituation lär syokonsulenten ut när han vid ett tillfälle deltar i 
undervisningen. Läraren reagerar närmast med bestörtning på syokonsulentens 
illustration över hur en liten liten grupp kan sluta sig samman och kämpa för 
någonting som de tror på och som de vill förändra. Läraren menar att eleverna i 
stället för denna "okonventionella" metod skall organisera sig och på sedvanligt 
sätt försöka skaffa sig inflytande. 

Sy o: Ja, men det vet du ju att det svarar liksom inte mot behoven. Vore det så 
att det skulle svara mot reella behov att organisera sig elevfackligt på 
gymnasieskolan då skulle ju.. . men det som händer det är ju att man har inget 
inflytande. Utan då får man sitta och diskutera liksom och vara med och sedan 
eventuellt till och med ta ansvar för saker som man själv inte riktigt... 

Det tycks emellertid som om syokonsulentens råd "faller på hälleberget", trots att 
flera elever tidigare instämt i syokonsulentens "verklighetsbeskrivning" om hur bl 
a betygsättning går till. Endast en elev reagerar på det som sägs: 

AL: Vad vill du vi ska göra då? Ska vi hitta på någonting och så protestera 
mot det. Jag förstår inte vad du menar. 

Sy o: Jag menar bara att det fungerar så här. Jag har inte sagt att jag tycker att 
ni ska göra så. 

* Syokonsulentens tankar om elevdemokrati - som i en förlängning kan ses som tankar 
om relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare -kan liknas vid vad Aynon 
(1981) kallar för "revolutionärt beteende". Anyon menar att den undervisning i s am
hällskunskap som riktas till elever från (övre) medelklass ofta har detta innehåll 
(ibid, p 36). 
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Arbete och arbetets värde 

När begreppet arbete diskuteras på samhällsvetenskaplig linje, görs det mera i 
förbigående och med siktet inställt på det mer allmänna begreppet "välfärd". Det 
resonemang som förs är en kritik av tanken om "arbete för ekonomisk vinning" 
som förutsätts ha haft en alltför stark ställning i det kapitalistiska systemet. Mot 
en framtida produktion, som om inget görs kommer att innebära ökad teknisk 
utveckling och krav på ökad konsumtion, diskuterar läraren i termer av "andra 
värden" och att ett större utrymme bör ges för humanister. 

L: Nej, men vi kan inte heller ha ett samhälle som bara består av tekniker 
heller. /.../ Det är andra värden som måste till också. Vi kan inte stirra oss 
blinda på tekniken. Vi måste försöka att leva vidare på ett mänskligt sätt. Vi 
får inte inbilla oss att produktionen är det hela. 

PS: Det jag tycker är typiskt för nutiden är när man ser på dom här fula 
hyreshusen som dom bygger. Vad tänker dom på?... 

ER: Ja, men allting ska vara så rationellt. Och så ekonomiskt som möjligt. 

PD : Och det är så typiskt genomgående för hela samhället, tycker jag till viss 
del. Just det här. 

HE: Tänk om dom utnyttjade ungdomarna i stället för dom här datorerna t ex. 
Det gäller bara att få fram så mycket som möjligt. 

I...IL: Vi har stirrat oss blinda på det här som vi har kallat välfärden. Och det 
mäter vi i bruttonationalprodukt. Men det är ju så mycket annat som är viktigt 
för människorna, för att människor ska vara lyckliga. Det är inte bara prylar. 

A-SP: Ska man ändra på så sätt så måste man ju ändra på ett helt lands 
attityder. 

I...IL: /.../Nej, men någonting som man väl kanske aldrig har funderat över 
och sätta in värderingar om är hur mycket är ökad frihet värt i förhållande till 
dom prylar som vi håller oss med. Vad skulle vi egentligen vilja om vi inte 
var påverkade? Jag utgår ifrån att vi är påverkade av en sorts hausse det här att 
man ska ha allt möjligt. Men hur mycket är egentligen fritid värd i förhållande 
till många saker som kostar så mycket pengar och som vi måste arbeta många 
timmar för idag för att få ihop till? Visst är det dyrt? Det kostar att ha prylar. 

/.../A-SP: Det skulle ju inte gå att bara ha fritid. /.../ V issa kan ju trivas med 
arbete. 

PD: Men vad jag tror så vad har man, ja, vad har egentligen människor för 
inställning till arbete. Det verkar vara för många som så att livet börjar när 
man går från kontoret halv fem. Man lever inte på kontoret utan det är en nöd
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vändig plåga. Jag tycker att man borde tänka efter, för man lever ju, ja, man 
kanske jobbar där i 25 år. 

L: Javisst, och jag säger ju att jag skulle få spader om jag inte fick gå till 
arbetet. Arbetet är kollossalt betydelsefullt. 

HE: Om man får det man vill jobba med så. Det kan man ju inte få nu för 
tiden, nu är man ju tvungen att göra àna taktikval och sådana här grejer 

"Arbete som medel för självförverkligande" är den föreställning som klarast 
kommer till uttryck på samhällsvetenskaplig linje. Man vänder sig mot den 
instrumentella synen på arbete, där pengar, rationalitet och effektivitet ses som de 
mest eftersträvansvärda målen. 

Teknikens utveckling 

Till skillnad från övriga linjer, skildras teknikens utveckling på samhällsveten
skaplig linje relativt ingående, bl a i de två videoband som används i under
visningen. Speakerrösten beskriver sambandet mellan teknik och samhälle i 
enlighet med föreställningen om teknisk utveckling som ett resultat av "kapital
ackumulationens logik". Tekniken sägs inte ha någon självständigt drivande kraft, 
utan tekniska nyheter "kommer bara till användning om dom kan utnyttjas för att 
öka kapitalägarnas vinst." Detta påstående legitimeras också av den veten
skapsteoretiker som intervjuas i filmen: 

Ny teknik är inte något man kan planera fram. Ny teknik är något mycket mera 
dramatiskt och uppstår ur företagens kamp om överlevnad. Det är nödvändig
heten som är den nya teknikens moder och det finns dessutom ett klart samband 
mellan teknisk förändring och samhället. 

/...//: Så så länge som uppfinnaren inte kunde räkna med att göra sig en 
förtjänst på sin uppfinning så brydde han sig inte om att göra den? 

JE: Slikk var och är kapitalismen. 

Inför ett framtidsperspektiv, som av både lärare och speakertext uppmålas som 
ovisst i bemärkelsen att man inte vet vad datorisering och robotisering egentligen 
kommer att innebära, uppstår en diskussion där tankar förenliga med innehållet i 
föreställningen om "teknokratins kris" ventileras. En viss tveksamhet inför den 
framtida tekniska utvecklingen leder in på frågor om "livskvalitet" och "levnads
standard". Att pengar inte är allt här i livet är en åsikt som flera elever för fram, 
men vad det är som ska utgöra kriterier på "livskvalitet" tycks vara svårare att ha 
någon mening om. Läraren redogör i det sammanhanget för "myndighetssynen" 
och "forskarsynen". 

L.Ì..J Myndigheterna har ju föredragit att se det ekonomiskt. Ska man gå på 
statistiken och titta på levnadsstandard så är det BNP per capita eller något 
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liknande. /.../ Pr ofessorer och sådant där folk dom definierar ju levnadsstandard 
och livskvalitet och liknande som lycka. Lycka är ju mycket diffust. Men dom 
menar att man kan ha hur hög levnads standard som helst, men om alla har det 
lika så kan man vara väldigt lycklig. Jag ska ta det en gång till lite mer 
tydligt. Det kvittar hur bra vi har det ekonomiskt om det finns några stycken 
som har det bättre än andra, för då är dom här som har det sämre än andra 
olyckliga. Lever man på lägre levnadsstandard eller nivå ekonomiskt sett och 
alla har lika mycket då är man lycklig. Det är alltså avundsjuka som styr våra 
känslor." 

Mot detta protesterar en elev: 

ER: Ekonomin har ju väldigt stor betydelse i en familj för har man dålig 
ekonomi så blir det mycket bråk och så.." 

Ekonomin lämnas och från elevhåll tas andra frågor upp, som man menar är mer 
angelägna för livskvaliteten än "pengar" och "lycka" - kärnvapen och miljö
förstöring t ex. 

PD: Ja, men alltså allt har ju blivit annorlunda. Om du t ex tänker på atom
bomberna och sådant här. Vi lever ju under helt annorlunda hot än vad ung
domarna gjorde förr i tiden. Där behövde man inte tänka på att jorden kunde 
explodera på fem minuter. /.../ Och likadant med da torerna... 

/.../ A-SP: Det är väl inte det som väger tyngst för oss. 

CS: Det är miljön. 

/.../ A-SP : Ja, men om man ser hur det för svinner för var dag mer och mer av 
skogen och sjöarna försurnar och vad gör vi? 

L: Då kan vi placera en förskräcklig massa arbetskraft för att försöka reda upp 
det här eländet. 

A-SP: Det är ju lättare sagt än gjort. 

CS: Är det redan förstört så går det ju inte att göra någonting åt. 

L: Ni ser ju att det är politiska frågor, det är inte ekonomiska frågor. 

Läraren avrundar diskussionen med en förhoppning om att ungdomarna av idag ska 
vara lite mer ansvarsfulla än vad gårdagens ungdomar var, för att på så sätt bättre 
kunna möta framtidens problem. För som han säger "framtid har alltid inneburit 
nya problem och varför skulle det inte inebära det idag?" 

De föreställningar som förmedlas om teknikens utveckling ligger i linje med 
"Kapitalackumulationens logik" och "Teknokratins kris", där "Kapitalackumula
tionens logik" kan sägas representera den expertsyn som förmedlas i TV-program-
men, medan lärare och elever diskuterar i termer av "Teknokratins kris". 
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Arbetsdelning och lönedifferentiering 

Med den behandling som arbetslivets utveckling får - där utvecklingen beskrivs 
från förindustriellt produktionssätt, via industrialismen, fram till dataålderns 
visioner - framställs arbetsdelningen som ett ofrånkomligt inslag i ett samhälle 
som är statt i ständig förvandling. 

L: Det har ju skett en väldig förändring på utbildnings- och arbetsmark
nadsområdena. /.../Ni vet inte vad som kommer att hända nu, ni har hört talas 
om datorisering och robotisering, nya yrken kommer till och för några år sedan 
sa man rent ut från arbetsförmedlingen att ni får räkna med att omskola er hela 
livet. Vi har en helt annan värld, en instabil värld skulle jag kunna kalla det. 

Det historiska perspektiv som undervisningen utgår ifrån visar också på skillnader 
som funnits mellan människor historien igenom. Speakerrösten till videobanden 
använder termer som "slav - herre", "livegen - feodalherre", "arbetare - kapitalist". 
De skillnader som diskuteras "lärare - elever" emellan handlar emellertid inte om 
denna typ av skillnader utan förläggs, i likhet med undervisningen på vårdlinjen, 
till ett globalt perspektiv. Läraren framför sin åsikt och menar att eftersom jordens 
resurser är begränsade, krävs en rättvis fördelning av de resurser som finns. 

L: /.../Det här kapitalistiska systemet har allltid fungerat väldigt bra i 
tillväxtperioder, men i lågkonjunkturer har det inte fungerat särskilt bra. Och 
kan man tänka sig en ständig ekonomisk tillväxt i all oändlighet? Nej, 
eftersom jordens resurser är begränsade så kan vi inte tänka oss en evig 
tillväxt./.../Jag tror det är en tvingande nödvändighet som man måste acceptera. 
Men då gäller det också att dela på de resurser vi har. Och dela rättvist. /.../ 
Ordet är fritt. 

L../PD: Jag förstår inte moderaternas motivation till att dom vill sänka u-
landsbidraget./.../ Jag tycker det är så snedvridet att tänka bara på vår egen lilla 
lycka. Oh, så hemskt det är om vi inte har kärnkraft för då får vi ju inte lika 
mycket hushållshjälp hemma. Dom höll ju på och gjorde reklam för det. 
Huvudsaken att vi själva får det bra och att Sverige får en bra och tryggad 
ekonomi. Men sedan spelar det ingen roll hur många det är som dör i Indien, 
om det är 17 miljoner som svälter ihjäl. 

/.../SS: Man sitter och säger att det är hemskt, men mer är det ju inte. Om vi 
sitter och ser på TV och så ser vi alla småbarn som inte har mat, och så säger 
man Gud så hemskt. Och så går vi ut genom dörren och då är det glömt. 

/.../BL: Nog är det väl det vi strävar efter - att ge u-hjälp. 

A-SP: Det är ju det som är frågan. 

ER: En del tycker ju det är ganska smart att ge u-hjälp för då kan dom ju styra 
det landet i sin egen riktning. 
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L: Ja, det stämmer. Det är väl stormakterna som arbetar på det viset. Ja, det 
finns flera som inte har tyckt någonting än. Eller rättare sagt ni har tyc kt, men 
ni har inte sagt vad ni har tyckt. 

Frågan om "löner och lönebildning" behandlas i samband med ett grupparbete om 
yrkesval, där eleverna får ta reda på utbildningskrav, arbetsmiljö, löneförmåner och 
arbetsmarknadsutsikter för ett antal (medelklass-)yrken som eleverna själva valt. 
Avsnittet "löner och lönebildning" reduceras därmed till en fråga om hur mycket 
man tjänar inom olika yrken. 

L:/.../T ex löneförmåner, här kan vi behöva ta med eventuella yrkesskador 
också osv. L.JVi har ju i alla fall statliga och kommunala löneplaner att tillgå 
och vi har ett litet syobibliotek inne på biblioteket med små broschyrer som 
innehåller en hel del olika yrken som tar upp sådana här saker... 

Löneplanen väcker viss diskussion bland eleverna och några elever pratar med 
varandra om sina egna utbildnings- och yrkesplaner och relaterar dessa till olika 
lönenivåer. Någon elev frågar t ex om en sjukgymnast tjänar mer eller mindre än 
en gymnastikdirektör. 

Eftersom löneskillnadsfrågan inte problematiseras på samhällsvetenskaplig 
linje, utan existerande löneskillnader tas för givna, behandlas löneskillnader med 
utgångspunkt i föreställningen om lön som "kompensation för insatser". 

Arbetsmarknad och arbetslöshet 

En mycket vanlig tankegång i hela vårt intervjumaterial och i undervisningen är 
att arbetsmarknaden i Sverige dikteras av faktorer över vilka ingen egentligen råder. 
Det man refererar till är "världsläget", "konjunkturerna", "den internationella kon
kurrensen" etc. I undervisningen på samhällsvetenskaplig linje antar man däremot 
att det är det "kapitalistiska systemet", som fungerar enligt en viss lagbunden 
utveckling, som är bestämmande för villkoren på arbetsmarknaden och därmed 
arbetslösheten. Läraren behandlar frågan om varför arbetslöshet uppstår på följande 
sätt: 

L: I...I Dom här fluktuationerna eller växlingarna i ekonomin kallar vi för 
konjunkturvågor. Och man kom inte ifrån dem förr och man kommer inte ifrån 
dem än och orsakerna till det ska vi närmare beskriva under ekonomi som 
kommer nästa år. Låt mig bara tills vidare konstatera att i ett marknadssystem 
eller kapitalistiskt system som vi kallar vårt, så är det helt omöjligt att 
komma ifrån sådana här konjunkturväxlingar. L.JVi har en ekonomi med 
snabb tillväxt och sedan efter den så vet vi att det kommer perioder då det hela 
planar ut igen... 

Läraren påpekar att arbetslösheten alltid har funnits och att den alltid har varit ett 
problem. Han håller en mindre föreläsning om hur växlingarna i konjunkturerna 
åstadkommer arbetslöshet. Och som han bl a säger: 
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/.../När ekonomin gick tillbaka så var man tvungen att avskeda arbetskraft. 
Friställa arbetskraft som det heter med ett mindre värdeladdat ord, men det är 
precis samma sak. Konjunkturarbetslösheten kommer vi inte ifrån... 

Med exemplifieringar från USA och 20-talets ekonomiska uppgång och den 
påföljande depressionen försöker läraren förklara något av ekonomins inneboende 
principer. Därefter kommer han in på tankegångarna bakom den ekonomiska 
politiken. 

L:/..J Och fram till dess hade man varit väldigt optimistisk och trott att det 
här systemet, det kapitalistiska systemet, det skulle fungera av sig själv. Det 
var någonting som hette den osynliga handens princip. Dvs det bästa var att 
staten inte la sig i det. Det skulle vara funktionsdugligt av sig själv och gå 
mycket bättre om det fick vara ifred. Men så kom detta läge och då kom man 
på andra tankar, man började föra en ekonomisk politik som det hette. Och just 
på grund av denna ekonomiska politik så kunde man utjämna dom här 
ekonomiska vågorna. Det här är så pass mycket att säga om, men jag ska bara 
nämna att vi har haft en tid med sådan här ekonomisk politik som har lindrat 
systemet så att arbetslösheten aldrig har blivit så stor. Vi har i alla fall haft 
konjunkturarbetslöshet under 50-, 60- och 70-talen..." 

En annan orsak till arbetslöshet som behandlas är de regionala olikheterna. Läraren 
diskuterar tankarna bakom företagens val av lokaliseringsorter till södra och 
mellersta Sverige. I det sammanhanget bedömer han de regionalpolitiska åtgärderna 
som otillräckliga. 

L: /.../ Vi har ju natu rligtvis haft åtgärder för att så gott det går undanröja den 
regionala arbetslösheten./.../Men de fördelar som man har lockat med har 
tydligen inte varit tillräckliga. Industrin har ändå ansetts ha så stora fördelar 
med att behålla industrin och låta den växa i södra och mellersta Sverige, så det 
har inte hjälpt./.../ Litet har det ju gjorts. Men alldeles för lite. Alldeles för 
små har effekterna varit. Arbetslösheten är större här än i andra delar av landet 
och man har fortsatt att försöka locka folk härifrån. Man har idag börjat tala 
om en ny flyttlasspolitik. Och målet är naturligtvis industricentra i södra och 
mellersta Sverige. Ja, hur det går till behöver vi kanske inte gå in på. Dom 
betalar resorna åt dom som vill flytta och ger dom dessutom en viss ersättning. 

Några individförklaringar till arbetslöshetsproblematiken ges inte av denne lärare. 

/.../ Vi har inte översysselsättning idag, det finns inte fler lediga jobb än 
arbetssökande, men det finns idag en väldig massa jobb lediga. Men det är inte 
så stor glädje för er därför att ni bor på fel plats. Det är inom industrin t ex , 
men industrin ligger ju inte här och det är ju vissa krav på arbetskraften. 

Läraren framför arbetsdelning, med utgångspunkt i LO:s ställningstaganden, som 
en alternativ lösning på arbetslöshetsproblematiken. 
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L:L.J Man skulle kunna låta halva styrkan arbeta från 6 på morgonen till 12 
på dagen och andra halvan från 12 på dagen till 6 på kvällen. Och det innebär 
att maskinerna som ju inte behöver någon lön, arbetar nästan dubbelt så 
mycket.!.. JDet kanske blir så att man gör den här bedömningen och då får en 
lite längre tid att tänka över dom här frågorna hur vi ska göra med arbetstiden i 
fortsättningen. Man är inte enig inom LO heller ska jag säga när det gäller 
arbetstidsförkortningen, som ju förhoppningsvis skulle kunna ge fler syssel
sättning... 

Arbetslöshetsfrågan avslutas med att läraren uttrycker en förhoppning om att 
eleverna är mer optimistiska än ungdomarna i England vilka, enligt ett TV-
program som läraren hade sett, förespråkade ett nytt världskrig som lösning på 
arbetslösheten. 

Arbetslöshetsfrågan behandlas på samhällsvetenskaplig linje i enlighet med 
föreställningen om "Strukturomvandlingens offer". Möjligen skulle lärarens kri
tiska hållning till otillräckliga arbetsmarknadspolitiska åtgärder, och tankar 
framförda i ett annat sammanhang om att jordens resurser är begränsade och inte 
tillåter evig tillväxt, kunna ses som uttryck för föreställningen "Kapitalismens 
gissel". 

Kvalifikation och arbetskraftens reproduktion 

På samhällsvetenskaplig linje samarbetar man med syokonsulenten kring elevernas 
egna studie- och yrkesval.1 Avsnittet introduceras med att läraren tar upp den 
samhällsvetenskapliga linjens "värde". 

L:/...ldet är ju en sådan här klass som inte leder till någon yrkesutbildning, 
utan det förutsätter ju v idareutbildning ifall man går samhällsvetenskaplig 
linje. Och det tror jag var och en är medveten om. En bred allmänbildning är 
det ni får. Jag tycker den är bra, men det är ju inte någon speciell inriktning. 
/.../ Det kan vara så, vilket jag förmodar att det är, att ni inte har några klara 
uppfattningar om vad ni e gentligen skulle vilja satsa på här i livet. /.../ Och 
jag tycker det vore bra om ni kunde hitta lite alternativa saker redan nu. Om en 
utbildningsmöjlighet blir låst så skulle ni kanske kunna hitta någonting 
annat." 

Å ena sidan tycks det som om läraren ovan gör sig till tolk för tanken att studie-
och yrkesvalet begränsas först och främst av den individuella mognadsprocessen; 
det tar tid att komma fram till vad man egentligen vill syssla med. Å andra sidan 
uttrycker han senare tankar som kan hänföras till föreställningen om "den 
samhälleliga sorteringen". 

L:/.../Men konkurrensen finns där, det kan ju ingen förneka. Vi har en 
konkurrenssituation - naturligtvis i ett konkurrenssamhälle - på al la fält och då 
speciellt i skolan, eftersom skolan sorterar tidigt och på lång sikt. 

1 Jfr begreppet career education, som bl a behandlas i kapi. 
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På vilket sätt eller hur denna sortering går till talas det inte om. Frågan om studie-
och yrkesvalet behandlas dock utifrån en medvetenhet om att det råder konkurrens. 
Ett sätt att bemästra denna konkurrens blir i det här fallet att lära ut olika repro
duktionsstrategier.1 Syokonsulenten tillskrivs i detta sammanhang en viktig 
uppgift. 

L: l...lSom jag tidigare sagt så är det ju syokonsulenterna som är experter här. 
Vi går ju här lite insnöade egentligen, för kontakten med arbetslivet är oerhört 
bristfällig. Jag känner mig insnöad för jag vet så oerhört lite. 

Syokonsulenten: 

Sy o: L.JDet finns dom som klarar sig bättre och det finns dom som klarar sig 
sämre. Och för dom som klarar sig bra är det ju så att valmöjligheterna 
ökar./...fDärför tror jag alltså att ett sätt för en enskild elev att lösa det här 
problemet med konkurrens och så, det är att lära sig mer om olika utbild
ningsalternativ. Jag menar inte att det är det alldeles bästa sättet, men det är ett 
sätt som bidrar till att underlätta situationen i klassen...." 

Syokonsulenten presenterar därefter olika skolformer, nämner att det finns kombi
nationsmöjligheter, informerar om allmän och särskild behörighet mm. Han 
påpekar i detta sammanhang att värderingar har stor betydelse för vilka utbildningar 
man väljer. 

Sy o: Men det som det krockar med ständigt, åtminstone är det min erfarenhet 
när jag pratar med elever, det är värderingar. Det har ju s å låg status, ja, det 
säger man inte, men det märks väldigt tydligt att man tycker det. Och så väljer 
man bort det av det skälet. Man kan välja bort en hel skolform bara av 
värderingsskäl... 

Liksom eleverna på ekonomisk linje upppmanas eleverna på samhällsvetenskaplig 
linje att göra sig mer konkurrenskraftiga på marknaden; den meritokratiska 
ideologin legitimeras med andra ord i undervisningen, oavsett vilka föreställningar 
läraren har om studie- och yrkesvalet som sådant. 

Även om det förutsätts att studie- och yrkesvalet omgärdas av vissa begräns
ningar, behandlas fenomenet ändå i allt väsentligt i enlighet med föreställningen 
om "det fria valet". 

Sammanfattning av undervisningen på samhälls
vetenskaplig linje 

De kunskaper som eleverna på samhällsvetenskaplig linje får är inte i lika stor 
utsträckning som på övriga linjer av reproducerande och legitimerande karaktär. 
Vissa värderingar som är förknippade med det bestående samhället ifrågasätts, dock 
inte på något mer systematiskt och genomgripande sätt. I stället förmedlas en 

*Broady, 1983, a; Sutter, 1982. 
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slags social/empatisk förståelse som kommer till uttryck i ett "problematiserande" 
och "intellektualiserande" språkbruk. Frånvaron av effektivitetsmått tycks åstad
komma att det s k lotsningsfenomenet inte framträder lika tydligt här som på 
ekonomisk linje. 

Vissa uppfattningar och föreställningar om utbildning och arbete som kommer 
till uttryck i undervisningen på samhällsvetenskaplig linje hämtar stöd i radikala 
tanketraditioner. Det är det kapitalistiska systemet och dess lagbundna utveckling, 
som framtvingar vissa fenomen, som kan medföra negativa konsekvenser både för 
samhället och för den enskilde individen. Arbetslöshet framställs exempelvis som 
orsakat av samhälleliga faktorer och inte av att enskilda individer är oföretagsamma 
eller på annat sätt odugliga. Hur framtiden kommer att gestalta sig är ovisst, men 
ett ofrånkomligt faktum är att jordens resurser är begränsade. Någon form av 
fördelning måste därför ske och mest önskvärt är att denna fördelning blir rättvis. 
De som redan har mycket av "livets goda" kanske måste förlika sig med tanken om 
en standardsäkning och söka efter andra värden i livet, exempelvis mera fritid. 

Dessa mer övergripande och i vissa stycken radikala perspektiv lämnas emeller
tid därhän när det gäller elevernas egen situation. Här och nu handlar det om hur de 
elever som går på samhällsvetenskaplig linje, utifrån sina egna förutsättningar och 
intressen, ska kunna maximera sina möjligheter att hitta ett "lagom bra" och 
välavlönat (medelklass)yrke i den konkurrens som råder på arbetsmarknaden. För 
detta ändamål krävs en "expert" (syokonsulent) som tekniskt kan visa hur man går 
tillväga. 

Hur mottas då innehållet av eleverna på samhällsvetenskaplig linje? För mer
parten elever står det radikala innehåll som förmedlas i undervisningen ej i 
överensstämmelse med elevernas egna föreställningar om motsvarande fenomen. 
Måhända är det något av denna problematik som kommer till uttryck i dagboks
bladen, där vi kan utläsa att förhållandevis många har kommenterat framställningen 
av arbetslivets utveckling. "Tråkig", "svår", "att de alltid ska kränga till det så 
förbannat", "han (läraren) skulle ha uttryckt sig på ett mera skämtsamt sätt", är 
några exempel på detta. Den flicka som i intervjustudien givit uttryck för en 
homogen föreställningsvärld i linje med innehållet i undervisningen menar däremot 
att "det vi har diskuterat runt är sådant som jag varit ganska insatt i sen förut". 

I dagboksbladen kan vi även utläsa att syoinformationen burit frukt. En 
majoritet av eleverna uttrycker i positiva ordalag att valmöjligheterna ökat och att 
de upptäckt olika genvägar att hitta rätt i utbildningslabyrinten. Att denna insikt 
påverkat vissa elevers åsikter om arbetslivet kommer bl a till uttryck i ordalag 
som "Ja, bara man vill och tänker lite på valmöjligheterna kommer man nånstans" 
eller "man måste in på den rätta vägen tidigt. Vägen är hårdare än jag väntat. Man 
måste satsa allt". 

På frågan om någon elev ändrat åsikt om något som rör arbetslivet framförs i 
dagböckerna främst tankar om att en utveckling med ökad teknik- och dator
användning är att förvänta. Några kommenterar denna utveckling med funderingar 
på att ompröva tidigare beslut att inte satsa på ett yrke inom dessa områden. 
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Undervisningen om utbildning och arbete i 
gymnasieskolan - en jämförande analys 

Av ovanstående framgår att gymnasieskolans undervisning om arbetslivet gestaltar 
sig olika på olika linjer, avseende såväl innehåll som form. När innehållet 
analyseras i relation till den nivå och den sektor som respektive linje förbereder 
för, framträder dessa skillnader än tydligare - men man finner då också vissa över
gripande likheter. En sådan likhet, som gäller samtliga linjer, är att det bestående 
samhället utgör en självklar och "naturlig" utgångspunkt för all undervisning om 
arbetslivet. 

En första och mer allmän skillnad mellan olika linjer som kan noteras är att 
innehållet på vård- och verkstadsteknisk linje är mer konkret och kontextbundet 
jämfört med innehållet på ekonomisk- och framför allt samhällsvetenskaplig linje. 
Detta hänger förmodligen samman med de yrkesinriktade linjernas tydliga koppling 
till bestämda yrkesområden, men läramas bakgrund och deras egen yrkeserfarenhet 
kan också ha betydelse. Det abstrakta och mer kontextoberoende innehåll som 
förmedlas på de teoretiskt inriktade linjerna kan på motsvarande sätt förklaras med 
dessa linjers - och då framför allt den samhällsvetenskapliga linjens - otydliga och 
indirekta koppling till ett konkret verksamhetsområde. 

En annan skillnad mellan teoretiska och yrkesinriktade linjer, som delvis hänger 
samman med ovanstående skillnad i kontextberoende, är den teoretiska nivå på 
vilken undervisningen läggs. Övergripande teoretiska/samhälleliga resonemang, 
liksom definitioner och användning av teoretiska begrepp, förekommer nästan inte 
alls på de yrkesinriktade linjerna. Sådana resonemang är däremot vanliga på de 
teoretiska linjerna. När man exempelvis behandlar området ekonomi på ekonomisk 
linje talar man om den s k EFO-teorin, eller diskuterar hur ett företags vinst ska 
användas, med begrepp som investering, realkapital, produktivitet etc. När 
motsvarande moment behandlas på verkstadsteknisk linje håller läraren upp ett 
borrstål och frågar eleverna om de vet hur mycket ett sådant kostar. Eleverna gissar 
på 30-40 kronor, men läraren svarar att det kostar 400 kronor, "så tänk för fasen på 
det så att ni inte kör av ett borr stål i onödan 

En förutsättning för att eleverna på ett meningsfullt sätt ska kunna analysera 
och kritiskt granska det arbetsliv och det samhälle som de är en del av, är att de ges 
en (teoretisk) helhetsförståelse av samhället, och kunskaper som gör dem rustade 
att aktivt delta i samhälleliga beslutsprocesser. Denna typ av kunskaper tycks dock 
nästan uteslutande vara förbehållen elever på teoretiskt inriktade linjer. Samtidigt 
ska vi komma ihåg att det även där talas förhållandevis lite om teorier - och än 
mindre om att det finns konkurrerande teorier, och att dessa i sin tur bygger på 
olika antaganden om individen, samhället, vad som är viktig kunskap etc. 
Resonemangen på ekonomisk linje rör sig exempelvis hela tiden inom ramen för 
en traditionell (borgerlig) ekonomi. På samhällsvetenskaplig linje utgår man 
visserligen ibland från ett mer radikalt samhällsvetenskapligt perspektiv, men 
något egentligt ifrågasättande av det bestående samhället, baserat i en teoretisk 
analys av olika ekonomiska system, förekommer inte. 

De blivande verkstadsarbetarna ges ett innehåll som är förankrat i ett (metall-) 
fackligt perspektiv, där läraren visserligen förmedlar att man som blivande löne
arbetare har både rättigheter och skyldigheter, men där betoningen ändå ligger på 
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anpassning till rådande förhållanden. På vårdlinjen saknas ofta det fackliga 
perspektivet, och betoningen på anpassning är ännu mer framträdande. De blivande 
undersköterskorna får t ex ta del av idealistiskt hållna resonemang om att det först 
och främst är goda människor med "mänskliga" egenskaper som skapar en god 
vård. Tanken om att det är en speciell sorts människor som är lämpade för 
vårdarbete ges därmed god näring. Gemensamt för undervisningen på vård- och 
verkstadsteknisk linje är betoningen av samförstånd och förmedlingen av 
anpassningskvalifikationer - att tänka på företagets/vårdens bästa och att inte ha så 
stora krav på arbetsförhållanden, lön, inflytande etc. 

Om det till eleverna på de yrkesinriktade linjerna överförs mer idealistiska 
föreställningar om arbete, så är den påverkan som eleverna på de teoretiskt 
inriktade linjerna utsätts för av mer individualistisk/egoistisk karaktär. Att eleverna 
ska välja ett yrke på mellan- eller hög nivå tas mer eller mindre för givet. En 
förhållandevis stor del av tiden ägnas för övrigt just åt yrkesvalsfrågan, framför allt 
på samhällsvetenskaplig linje. En viktig fråga därvidlag är hur eleverna ska öka sin 
konkurrenskraft på arbetsmarknaden. Till skillnad från det budskap som framförs 
på verkstadsteknisk linje - där det handlar om att få ett jobb vilket som helst och 
där elevernas uppförande och personliga egenskaper betonas - så framhålls på de 
teoretiskt inriktade linjerna vikten av utbildning i olika former och "smarta" 
strategier att skaffa sig kompetenser som efterfrågas på arbetsmarknaden. 

Även om tyngdpunkten i vår analys ligger i det innehåll som förmedlas på olika 
linjer, så kan vi inte helt bortse från formmässiga karaktäristika. Undervisningen 
på de teoretiskt inriktade linjerna har ofta en "traditionell" uppläggning, där läro
boken utgör den centrala utgångspunkten. Läxor och läxförhör förekommer, 
liksom kritiska och ifrågasättande diskussioner. Undervisningen anknyts med hjälp 
av tidningsartiklar och TV-program till en aktuell (politisk) samhällsdebatt: hur 
kommer det framtida arbetslivet att se ut? Vad tycker ni om den solidariska 
lönepolitiken? etc. Eleverna får därigenom en träning i att argumentera och dis
kutera som, i kombination med de begrepp och den teoretiska förståelse som 
undervisningen ger, gör dem rustade att mera aktivt delta i exempelvis en 
lönebildningsprocess. 

På de yrkesinriktade linjerna läggs undervisningen upp kring ett konkret möte 
med den verklighet som väntar eleverna efter genomgången utbildning. Under
visningen kopplas ofta till studiebesök, filmer och TV-program. Grupparbeten och 
gruppdiskusioner är vanliga. Däremot förekommer inte traditionella läromedel, 
läxor och läxförhör. Undervisningen bedrivs i mångt och mycket utifrån 60-talets 
MAKIS-anda, där honnörsorden var Motivation, Aktivitet, Konkretion, 
Individualisering och Samarbete. Undervisningens formmässiga kännetecken 
samspelar väl med det konkreta och kontextberoende innehållet. Eleverna på de 
yrkesinriktade linjerna ges inte på samma sätt som eleverna på de teoretiskt 
inriktade linjerna möjlighet att ifrågasätta och argumentera. Det budskap som 
förmedlas är att verkligheten nu en gång ser ut som den gör, och det är något som 
varken elever eller lärare kan göra något åt. 

På vilket sätt påverkas då eleverna av de olika budskap som förmedlas i under
visningen? Det går givetvis inte att ge något entydigt och uttömmande svar på den 
frågan. Med den innebörd som vi tidigare givit begreppet föreställningar, som 
stabila och relativt svåra att förändra, menar vi att de föreställningar om utbildning 
och arbete som explicit förmedlas i undervisningen inte omedelbart eller ens 
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nödvändigtvis behöver påverka elevernas tidigare föreställningsvärld. Visserligen 
har elevstudien visat att elevernas föreställningar generellt sett är tämligen out
vecklade och omedvetna, vilket skulle kunna bidra till att de lättare lät sig 
påverkas. Samtidigt saknas i undervisningen ofta den form av medreflekterande 
diskussioner, som skulle kunna "öppna" eleverna och göra dem mottagliga för 
förändring. Mycket talar för att de elever som initiait har föreställningar som ligger 
i linje med de som förmedlas i undervisningen, kommer att få dessa bekräftade och 
befästa. För de elever som har andra föreställningar är det en mer öppen fråga 
huruvida och i vilken riktning de förändrar sitt tänkande. Av utsagorna i 
dagböckerna att döma så anser de inte själva att de påverkas i nämnvärd 
utsträckning. Den påverkan som eventuellt sker får därför antas vara omedveten. 

Även om själva innehållet i undervisningen inte påverkar elevernas föreställ
ningar i någon nämnvärd utsträckning, så torde dock eleverna på vård- och verk
stadsteknisk linje sannolikt ha svårt att frigöra sig från de maningar om att 
"inordna sig i ledet" och anpassa sig till arbetslivets villkor som de ständigt utsätts 
för. Till detta bidrar den betoning på praktiska kunskaper och regelmässigt 
beteende som kännetecknar undervisningen på dessa linjer. Samtidigt är det viktigt 
att komma ihåg att dessa repressiva inslag i undervisningen även rymmer fröet till 
dess motsats: protest och motstånd. Återigen är det svårt att avgöra vad utfallet blir 
på individnivå. 

På liknande sätt torde eleverna på ekonomisk och samhällsvetenskaplig linje ha 
svårt att frigöra sig från det intellektuella förhållningssätt och det språkbruk som 
vittnar om samhällskunskapsämnets anknytning till vetenskapliga discipliner och 
en akademisk tradition. Undervisningens argumentations- och disputationsform, 
den teoretiska förståelsen, uppmaningarna att ifrågasätta etc, ger förmodligen vissa 
socialisationseffekter som på sikt kan förändra elevernas föreställningar. 

Den skillnad som har funnits mellan ämnena arbetslivsorientering och sam
hällskunskap alltsedan arbetslivsorientering infördes i gymnasieskolan existerar 
således fortfarande. Även om arbetslivsorienteringsämnet under sin korta historia 
varit utsatt för många förändringar i riktning från den gamla yrkesskolans tydliga 
anpassningsmål, så tycks det ändå som om "yrkesskoletraditionen" i högsta grad är 
närvarande i undervisningen. Till den frågan - varför undervisningen gestaltar sig 
på det sätt som den gör - återkommer vi i den avslutande delen i denna avhandling. 
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DEL IV 

EPILOG 



Kapitel 11 

Att knyta ihop säcken 

I inledningen till detta arbete formulerade vi vårt övergripande forskningsproblem 
som att besvara frågan om och på vilket sätt gymnaseiskolans undervisning om 
arbetslivet bidrar till socialisationen av den uppväxande generationen till arbets
livets olika sektorer och positioner. Att formulera problemet på det sättet antyder 
att vi har vår teoretiska förankring i ett socialisations- och reproduktionsteoretiskt 
perspektiv. Det innebär bl a att vi inte ser undervisning enbart som en fråga om 
överföring av kunskaper och färdigheter. Vi menar att undervisning, särskilt när det 
gäller undervisning om arbetslivet, också i stor utsträckning handlar om för
medling av föreställningar och "överföring" av ideologi. 

För att söka kunskap om vårt övergripande forskningsproblem har vi gjort ett 
antal delstuder. Till skillnad från vad som tidigare varit vanligt i forskning om 
skola-arbetsliv har vi tagit vår utgångspunkt i arbetslivet, för att därifrån blicka in 
i skolan. Centralt i avnämarstudien är frågan om vilka uppfattningar och före
ställningar om utbildning och arbetsliv som förekommer på olika nivåer och inom 
olika sektorer, men vi ställer också frågor om hur avnämarna ser på skolans 
undervisning om arbetslivet. I lärarstudien fokuseras lärarnas bakgrund, deras 
föreställningar om utbildning och arbetsliv och deras självförståelse av sin egen 
undervisning. I elevstudien kartläggs elevernas position och förankring i det 
sociala rummet, men också deras antecipering av framtiden och deras ambitioner 
och föreställningar vad gäller utbildning och arbete. Slutligen har vi i observa
tionsstudien studerat hur gymnasieskolans undervisning om arbetslivet faktiskt 
gestaltar sig på olika utbildningslinjer. Vi ställer oss också frågor om vilka 
effekter denna undervisning kan tänkas ha på eleverna, och vilka eventuella konse
kvenser undervisningen kan få för det framtida arbetslivet. 

Undervisningens framträdelseformer 

Vi har i avnämarstudien närmare beskrivit två dominerande sociala fält inom 
ekonomisk/produktiv och social/kurativ sfär. Vi har visat att villkoren inom och 
mellan dessa fält uppvisar stora skillnader. Vi har också visat på skillnader i 
föreställningar och tankestrukturer kopplade till positioner i "det sociala 
rummet".1 Det arbetsliv som eleverna på olika linjer möter efter avslutad utbild
ning kommer således att gestalta sig mycket olika, såväl mentalt som materiellt. 
En fråga som vi ställt oss är om detta är något som återspeglas i undervisningen 

^fr kap 5, s 111. 
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om arbetslivet på olika linjer i gymnasieskolan, dvs om det i gymnasieskolan sker 
en skikt- och sektorsspecifik socialisation till arbetslivets olika sektorer och 
positioner. 

Svaret på den frågan är ett ganska entydigt ja. Låt oss belysa detta med att kort 
rekapitulera hur området "löner och lönebildning" behandlas på de utbildningslinjer 
som vi följt. Om vi börjar med ekonomisk linje så fìnner vi, kanske inte helt 
oväntat, att frågor kring detta område i mångt och mycket behandlas utifrån ett 
företagsekonomiskt perspektiv. I samband med löneökningar diskuterar man t ex 
företagets produktivitet, investeringsbehov, rimlig vinstnivå etc. Vidare tar läraren 
upp skatteeffekterna och visar med ett exempel att en löneökning som ger jobbaren 
på golvet 150 kronor mer i plånboken kostar företaget i runt tal 700 kronor. 
Eleverna får också sätta sig in i mer övergripande samhällsekonomiska teorier och 
principer för löneförhandlingar på central nivå. Det gäller exempelvis den sk EFO-
teorin, principen att exportindustrin bör vara löneledande, tankarna bakom den 
solidariska lönepolitiken etc. Eleverna får också diskutera vad som händer om man 
i en löneförhandling går utanför den samhällsekonomiska ramen, att detta leder till 
inflation. Stor vikt läggs vid begreppsdefinitioner och begreppsinlärning: produk
tion, produktivitet, vinst, investering, realkapital, löneglidning, inflation etc. 

På verkstadsteknisk linje inleddes området löner och lönebildning med att 
eleverna fick ta ställning till hur de helst skulle vilja använda ett givet löne
utrymme - i form av kontanta löneökningar lika för alla i kronor och ören, eller 
lika för alla i procent. De fick också ta ställning till om löneutrymmet skulle 
användas till en särskild låglönesatsning, längre betald semester eller kortare 
veckoarbetstid. Efter det att var och en individuellt fattat ståndpunkt hölls ett 
stormöte där man gemensamt beslutade om vad som skulle vara "fackets linje". 
Medan man på den ekonomiska linjen fick lära sig teorier och begrepp kring frågan 
om lönebildning, så får man på den Verkstadstekniska linjen enbart diskutera hur 
man vill utnyttja ett givet löneutrymme. Eleverna ges ingen kunskap om hur detta 
löneutrymme tillskapas. Området behandlas ur ett snävt fackligt perspektiv, där 
mycket handlar om att klargöra för eleverna vilka rättigheter och skyldigheter de 
har som löntagare. 

På samhällsvetenskaplig linje behandlas arbetslivets utveckling ur ett 
historiskt/samhälleligt perspektiv. I föreläsningsform beskriver läraren utveck
lingen från olika former av förindustriella produktionssätt - via industrialismen -
fram till dataålderns framtidsvisioner. Utifrån en teoretisk förståelse av sambanden 
mellan produktion och samhällsutveckling, samt en historiskt förankrad dis
kussion av de stora innovationernas betydelse, målas det framtida arbetslivet upp: 
Hur blir det med arbetslösheten? Är det rimligt att alla människor ska arbeta hela 
sitt liv? Vilka typer av arbeten kommer det att finnas behov av på kort sikt och på 
lång sikt? Undervisningen centreras alltmer kring elevernas egna studie- och 
yrkesval. I samarbete med skolans syokonsulent går man igenom olika utbild
ningsvägar, karriärmöjligheter och arbetsmarknadsutsikter. En stor del av under
visningen ägnas åt ett grupparbete om yrkesval där eleverna får ta reda på 
utbildningskrav, arbetsmiljö, löneförmåner och arbetsmarknadsutsikter för ett antal 
"lagom" bra medelklassyrken som de själva valt. Frågan om löner och löne
bildning reduceras därmed till en fråga om hur mycket man tjänar inom olika yrken 
- om en sjukgymnast tjänar mer eller mindre än en gymnastikdirektör. 
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På vårdlinjen är arbetslivet liktydigt med vårdsektorn. Något annat arbetsliv 
tycks inte existera. För att "beta av" de frågor som ska behandlas i ämnet 
arbetslivsorientering beslutar lärare och elever att arbeta med ett grupparbete som 
handlar om att arbeta i u-land. Självfallet är det fråga om vårdarbete. Mycket av 
innehållet i undervisningen handlar om de arbetsvillkor och yrkeskrav som gäller 
för u-landsarbete, men också för vårdarbete generellt. Yrkeskrav översätts i stor 
utsträckning till en fråga om vilka personlighetsegenskaper som är viktiga att ha 
för människor som skall arbeta inom vården. Området löner och lönebildning 
behandlas endast marginellt, och då i anslutning till en diskussion om lönevill
koren för u-landsarbetare. Lärare och elever är förvånansvärt eniga om att det kan 
ligga en fara i att betala för höga löner inom vården, eftersom det då finns en risk 
för att "fel" sorts människor söker sig dit - människor som inte i första hand vill 
vårda och hjälpa andra, utan bara tjäna pengar. 

Med ovanstående exempel vill vi belysa hur ett och samma område behandlas på 
helt olika sätt på olika utbildningslinjer i gymnasieskolan. Företags- och 
samhällsekonomi genomsyrar innehållet i undervisningen på ekonomisk linje. Det 
historiskt/samhälleliga perspektivet dominerar på samhällsvetenskaplig linje. På 
vårdlinjen är arbetslivet liktydigt med vårdsektorn, som betraktas utifrån de 
blivande undersköterskornas perspektiv. På motsvarande sätt är verkstadsindustrin 
och den blivande metallarbetaren bildligt talat närvarande i det (metall)fackliga 
perspektivet på verkstadsteknisk linje. Gemensamt för alla linjer är dock att det 
bestående samhället tas som en självklar och "naturlig" utgångspunkt för under
visningen. Utbildning behandlas genomgående på ett sätt som antyder att skolans 
viktigaste uppgift är att på bästa sätt förbereda eleverna för detta arbetsliv. Frågor 
om skola och arbetsliv behandlas generellt ur ett samförståndsperspektiv där alla 
parter i grunden sägs ha gemensamma intressen. 

Förmedlade föreställningar 

Om vi mer i detalj analyserar vilka föreställningar om utbildning och arbetsliv 
som förmedlas på olika linjer finner vi intressanta mönster. På de teoretiska 
linjerna betonas arbete som medel för självförverkligande, men den ekonomiska 
linjens koppling till den ekonomiskt/produktiva sfären återspeglas i att man där 
även förmedlar föreställningen om arbete för ekonomisk vinning. På de yrkesin
riktade linjerna förmedlas föreställningen om arbete som idealistisk verksamhet, 
vilket är en föreställning som är vanlig inom vårdsektorn och som man på chefs-
och mellannivå i verkstadsmekanisk sektor vill att de på basnivå skall ha (men 
som faktiskt inte är särskilt vanlig där). 

Lönefrågan behandlas genomgående utifrån föreställningen om lön som kom
pensation för insatser. Återigen avviker den ekonomiska linjen genom att man där 
även lyfter fram lön som belöning av kompetens. På vårdlinjen behandlas löne
frågan som om man tror att andra ser löner som en motivation till prestationer, 
medan de som är verksamma inom vårdsektorn sägs ha ädlare motiv för att arbeta. 
Dessa sätt att på olika linjer behandla lönefrågan uppvisar likheter med de mönster 
som återfinns i avnämarstudien. 
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När det gäller frågan om arbetslöshet framställs den på E-linjen som ett resultat 
av marknadskrafternas spel eller rationaliseringens effekter. Detta tänkande 
stämmer helt med synen på arbetslöshet på mellan- och chefsnivå inom verk-
stadsmekanisk sektor. Föreställningen om rationaliseringens effekter är också den 
som oftast kommer till uttryck på vårdlinjen. På verkstadsteknisk linje förmedlas 
däremot den mer utpräglat individualistiska föreställningen om arbetslöshet som 
betingad av individernas passivitet, vilket är en föreställning som är relativt 
ovanlig i avnämarmaterialet, men som förekommer desto oftare i elevintervjuerna. 
På samhällsvetenskaplig linje förmedlas de mest radikala föreställningarna om 
orsakerna till arbetslöshet som strukturomvandlingens offer eller som kapitalis
mens gissel, vilket inte är ovanliga föreställningar framför allt på mellannivå 
inom vårdsektorn. Återigen finner vi mönster där föreställningar som förmedlas i 
undervisningen på olika linjer överensstämmer med föreställningar som är vanliga 
inom de sektorer och nivåer som respektive linje förbereder för. 

Den enda fråga som inte ger något tydligt linjespecifikt utfall är frågan om 
arbetskraftens reproduktion. På samtliga linjer förmedlas föreställningen om det 
fria valet. På vårdlinjen betonas dock individens anlag mer än på övriga linjer. 
Vårdyrket betraktas fortfarande i mångt och mycket som ett kall som inte lämpar 
sig för vem som helst. Denna föreställning är också relativt vanlig inom vård
sektorn generellt sett. 

Av ovanstående sammanfattning ser vi att vi får stöd för vårt antagande om att 
det skulle finnas homologier i tankestrukturer mellan "det sociala rummet" och 
gymnasieskolans sociala rum, även om det inte rör sig om någon fullständig 
överensstämmelse. Om vi tillför resultaten av föreställningsanalyserna i lärar- och 
elevstudierna finner vi att dessa stärker vårt antagande kring vissa aspekter, medan 
homologiantagandet försvagas vad gäller andra aspekter. Det finns således inte 
något absolut och rätlinjigt samband där vissa sociala fält kan sägas generera vissa 
bestämda föreställningar. Däremot är vissa föreställningar vanligare än andra bland 
individer (lärare, elever, avnämare) med gemensamma kopplingar till ett bestämt 
socialt fält. 

Sambandet mellan olika linjer och olika sociala fält kommer även till uttryck i 
själva undervisningen. Särskilt tydligt är detta på de yrkesinriktade linjerna, där 
man ofta refererar explicit till elevernas framtida yrkesverksamhet. När man på de 
teoretiska linjerna för diskussioner om elevernas framtid refererar man inte till 
något bestämt yrke. Implicit i de diskussioner som förs ligger dock att eleverna 
förväntas välja ett framtida yrke på mellan- eller hög nivå inom den sfär som 
linjen är relaterad till. Samhällsvetenskaplig linje utgör i detta avseende ett 
undantag genom sin mer odedicerade karaktär. Dock refererar man där sällan till 
yrken inom ekonomisk/produktiv sfär. 

Effekter av undervisningen 

Vad vi hittills visat är att undervisningen om arbetslivet gestaltar sig olika på 
olika linjer i gymnasieskolan. Vad vi däremot inte diskuterat är vilka effekter 
undervisningen kan ge för de elever som vistas där, och för det arbetsliv i vilket de 
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senare skall verka. Om vi börjar med att titta på undervisningen i sin helhet, och 
kopplar de föreställningar som förmedlas till en ideologisk nivå, kan vi konstatera 
en dominans av liberala och/eller konservativa föreställningar. Sett ur ett 
samhälleligt perspektiv kan undervisningen i stort sägas ha en reproduktiv 
karaktär. Frågan om arbete och arbetets värde kan i det sammanhanget ges som 
exempel, eftersom den ånyo delar eleverna i två skilda grupper relaterade till deras 
framtida positioner i arbetslivet. Till eleverna på teoretiskt inriktade linjer, som 
förväntas inta högre positioner i arbetsdelningen, förmedlas en individuell/ 
egoistisk syn på arbete och arbetets värde. Den meritokratiska ideologin får med 
andra ord stöd här, vilket kan ses som en reproduktiv kraft i samhället. På de 
yrkesinriktade linjerna får arbetet och arbetets värde däremot en idealistisk fram
toning. Till dem som förväntas inta de lägre positionerna i arbetslivet, framförs 
budskapet att de inte ska ha så stora krav när det gäller lön, inflytande etc. Den syn 
på arbete som förmedlas till dessa elever befäster därigenom tanken om 
samförstånd och att ett gott samarbete gynnar alla. Även frågan om arbetskraftens 
reproduktion tar sig olika uttryck för de båda elevgrupperna. För eleverna på 
teoretiskt inriktade linjer handlar det om att kunna kombinera olika alternativ och 
hitta "smarta vägar" i utbildningslabyrinten, medan det för de yrkesinriktade 
eleverna handlar om att ha de rätta egenskaperna och uppföra sig snyggt och 
prydligt vid kontakter med arbetslivets företrädare. Exemplen skulle kunna 
mångfaldigas.2 

Även om undervisningens innehåll i huvudsak är av reproduktiv karaktär, är det 
inte säkert att eleverna därigenom blir "ideologiskt säkrade".3 Vi har tidigare sagt 
att vi av flera orsaker inte tror att själva innehållet i undervisningen påverkar 
elevernas föreställningar i någon nämnvärd utsträckning. De som initiait har före
ställningar som ligger i linje med de som förmedlas kommer sannolikt att befästa 
sina föreställningar, medan de vars föreställningar avviker från undervisningen i 
vart fall inte själva säger sig ompröva eller ifrågasätta sina föreställningar till följd 
av undervisningen.4 Vad som skulle kunna tala för att eleverna ändå låter sig 
påverkas är att deras föreställningsvärld som regel är tämligen outvecklad. Vad som 
talar emot är att undervisningen inte i någon större utsträckning har den 
medreflekterande karaktär som skulle kunna göra eleverna "öppna" för förändring. 
Noteras bör dock att även om inte eleverna förändrar föreställningar till följd av 
undervisningen, så menar vi att eleverna, framför allt på vård- och verkstadsteknisk 
linje, sannolikt torde ha svårt att frigöra sig från de maningar om att "inordna sig i 

2Baudelot & Estabiet (1977) talar om hur "inpräglingen av den borgerliga ideologin" 
kommer att anta två diametralt motsatta former - en för den elevkategori som är teore
tiskt orienterad och en för den som är praktiskt orienterad. De menar att inprä glingen 
hos teoretiskt orienterade elever antar en mer subtil och nyanserad form i jämförelse 
med det praktiskt orienterade ele vernas mer onyanserade inprägling av sede- och nytto-
moral. Våra resultat kan också sägas gå i denna riktning, med de yrkesinriktade 
linjernas betoning på anpassningskvalifikationer och praktiska kunskaper och de 
teoretiskt inriktade linjernas mer intellektuella förhållningssätt och betoning av argu
mentations- och diskussionsträning. Jfr ä ven Anyon (1981) och Berner (1989), vilka 
finner liknande skillnader. Berner förklarar dessa skillnader delvis med hänvisning till 
verkstadslärarnas tidigare erfarenheter av arbetslivet. 
3Jfr Anyons diskussion kring detta begrepp i kap 3, s 59. 
4Jfr genomgången av elevernas dagboksanteckningar, kap 10. 
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ledet" och anpassa sig till arbetslivets villkor som de ständigt utsätts för. På 
liknande sätt torde eleverna på ekonomisk och samhällsvetenskaplig linje ha svårt 
att frigöra sig från det intellektuella förhållningssätt och det språkbruk som vittnar 
om samhällskunskapsämnets anknytning till vetenskapliga discipliner och en 
akademisk tradition. Undervisningens argumentations- och disputationsform, den 
teoretiska förståelsen, uppmaningarna att ifrågasätta etc, ger förmodligen vissa 
socialisationseffekter, även om de inte i grunden förändrar elevernas föreställningar. 

Av ovanstående framgår att vi inte tillmäter undervisningen om arbetslivet 
någon större förändrande kraft i samhället Vi menar att den i allt väsentligt har en 
konservativ karaktär. Indirekt kan man dock i och genom skolans undervisning 
åstadkomma förändringar i arbetslivet, och det är om sökandemönstren till olika 
utbildningslinjer förändras. Om exempelvis elevunderlaget till vård- och verkstads
teknisk utbildning minskar drastiskt så tvingas man i arbetslivet att vidta åtgärder 
för att göra dessa bristområden mer attraktiva. Förändringar av sökandeströmmarna 
går förmodligen inte att åstadkomma med någon explicit ideologisk påverkan i 
skolan, och om man mot förmodan skulle lyckas är det inte sannolika att de som 
med övertalning och "falska förespeglingar" värvats till dessa sektorer stannar kvar 
särskilt länge. Arbetskraftsbrist är en bister ekonomisk realitet till vilken 
arbetslivet måste anpassa sig. Elever med aldrig så radikala föreställningar har i 
relation till "the raw facts of economics" förmodligen mycket mer begränsade 
möjligheter att åstadkomma förändringar. 

Kopplingen till explicita mål 

Hur stämmer nu den bild av undervisningen som vi givit med de mål som finns 
formulerade för verksamheten? Ja, helt klart finns i de målskrivningar som var 
gällande vid tiden för vår datainsamling (läsåret 1983/84) en vertikal skillnad 
mellan ämnena samhällskunskap och arbetslivsorientering. I målen för sam
hällskunskapsämnet talas bl a om att eleverna skall få kunskaper om internationell 
politik och ekonomi (ekonomisk politik och samhällsekonomi). Eleverna skall 
vidare förvärva förståelse för samhällets funktion och föränderlighet, samt på 
grundval av förvärvade kunskaper och färdigheter kunna analysera och diskutera 
samhällsfrågor. För eleverna på yrkesinriktade linjer handlar de övergripande målen 
om att förvärva förståelse för företagens/ institutionernas allmänna villkor i 
samhället: arbetsgivar- och arbetstagarorganisationernas roll i arbetslivet, behovet 
av samverkan etc. Arbetsmiljö och arbetarskydd är andra viktiga frågor som lyfts 
fram i målskrivningarna. 
Målskrivningarna i sin helhet är naturligtvis mycket mer omfattande än vad 
ovanstående axplock ger vid handen. Som en generell skiljelinje mellan de mål 
som gäller för undervisningen i samhällskunskap på teoretiska linjer och målen för 
ämnet arbetslivskunskap på yrkesinriktade linjer kan sägas att de förstnämnda ofta 
refererar till en samhällsnivå, medan de senare vanligen rör sig på verksamhets
nivå. Dessa skillnader i målformuleringar kan möjligen vara en förklaring till de 
skillnader mellan teoretiska och yrkesinriktade linjer som vi funnit. Vi tror 
emellertid inte att skillnader i målskrivningar ger hela förklaringen. En orsak till 
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det är att målen är så allmänt formulerade att nästan allt som behandlas i undervis
ningen kan hänföras till något mål i läroplansskrivningen.5 En annan orsak är att 
man inte i mål kan formulera att olika utbildningar i gymnasieskolan skall för
medla skilda bilder av arbetslivet (kopplade till ett visst ideologiskt innehåll) 
vilket vi funnit att man faktiskt gör i gymnasieskolan.6 

5 Jfr Gustavsson, 1981. 
6En fråga som man kan ställa sig i detta sammanhang är vad som händer när man nu 
planerar att införa ämnet samhällskunskap även på de yrkesinriktade linjerna. I för
söksverksamheten med treårig yrkesinriktad utbildning tilllämpas redan idag en 
läroplan där m ål och riktlinjer är geme nsamma för teoretiska och yrkesinriktade linjer. 
En tänkbar konsekvens av detta är att eleverna på yrkesinriktade linjer inte kommer att 
uppleva undervisningen som relevant i relation till deras erfarenheter och föreställ
ningar. Som stöd för den hypotesen kan tas de studier som Gleeson & Witty (1976, 
1982) gjorde vad gäller effekterna av "the new social studies", där de bl a konstaterar att 
trots att undervisningens innehåll förändrades ganska drastiskt, så blev effekterna på 
individnivå inte vad man väntat sig (jfr kap 3, s 53-54). Utifrån våra resultat kan man 
också på goda grunder anta att undervisningen, trots den gemensamma läroplans-
skrivningen, faktiskt kommer att bli ganska olika på teoretiska och yrkesinriktade 
linjer. 
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Kapitel 12 

På väg mot en pedagogisk transformationsteori? 

Vi har i inledningen till vår teoretiska referensram konstaterat att gymnasieskolans 
undervisning om arbetslivet inrymmer ett reproduktions-, ett transformations- och 
ett transmissionsproblem. Av dessa fokuserar vi vårt teoretiska intresse till 
transformationsproblemet. Det kan definieras som frågan om hur och varför en 
objektiv verklighet på olika sätt transformeras till olika pedagogiska diskurser, dvs 
olika sätt att i skolan tala/undervisa om denna verklighet. Transformations
problemet omfattar således hela den kedja av processer där samhällsutveckling och 
ideologiska strömningar - via bl a läroplaner, läromedel och lärare - avsätter sig i 
konkreta undervisningssituationer. 

Våra empiriska studier visar att gymnasieskolans undervisning om arbetslivet 
gestaltar sig tämligen olika på olika linjer, trots att innehållet enligt läroplanen 
inte ska skilja sig så mycket (åtminstone inte mellan olika teoretiska och olika 
yrkesinriktade linjer). Hur ska dessa skillnader teoretiskt förstås och förklaras? Låt 
oss först och främst konstatera att ideologiska styrmedel i form av explicit formu
lerade mål och anvisningar förefaller vara förhållandevis dåliga förklaringsfaktorer. 
Inte heller tycks ekonomiska och organisatoriska ramar ensamma kunna förklara de 
skillnader vi funnit - de var i stort sett lika för de linjer som vi studerat.1 

Ett sätt att förklara skillnaderna vore naturligtvis att utgå från en strukturfunk-
tionalistisk förklaringsmodell och hävda att den skiktspecifika och sektorsspecifika 
socialisation som äger rum i gymnasieskolan är funktionell och nödvändig för att 
bringa ordning i och upprätthålla ett kapitalistiskt produktionssätt.2 Det kan i och 
för sig vara sant. Vi menar emellertid (i likhet med Durkheim, 1964) att blotta 
påvisandet av en funktionalitet inte förklarar ett visst fenomen. Dessutom har vi 
inte visat att denna socialisation faktiskt är funktionell, även om mycket talar för 
det. 

I stället för att söka svar i målrationella och funktionalistiska förklarings
modeller söker vi vår förståelse och våra förklaringar i homologier i föreställ
ningsvärlden mellan olika sociala fält. Vi har tidigare ställt oss frågan om det finns 
likartade sätt att tänka mellan olika nivåer i arbetslivet och motsvarande "nivåer" i 

*En organisa torisk ram av betydelse, som vi tidigare diskuterat, är lärarnas bakgrund. 
Lärare på teoretiska linjer har ofta en akademisk grund för sin undervisning, medan 
lärare på yrkesinriktade linjer ofta har e gen yrkeserfarenhet som grund, vilket natur
ligtvis kan återspeglas i undervisningen. Denna skillnad kan emellertid inte förklara de 
horisontella skillnader som vi funnit mellan olika teoretiska och olika yrkesinriktade 
linjer. 

2Denna typ av strukturfunktionalistiska "förklaringar" är vanligast inom ett kon-
sensusperspektiv (jfr avsnittet om strukturfunktionalism, kap 4, s 85 ff), men detta 
tänkande ligger ofta implicit även i vissa marxistiska analyser (jfr avsnitten om 
kapitallogik och korrespondensteori, kap 4, s 80-83). 
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gymnasieskolan, liksom om det finns föreställningar som är vanliga på alla nivåer 
inom en sektor, men som skiljer sig från föreställningar som återfinns inom en 
annan sektor - och om det i så fall finns motsvarande likheter och skillnader inom 
gymnasieskolan? 

Föreställningsanalyserna visar att det inte finns några enkla och självklara sam
band mellan det sociala rummet och gymnasieskolans sociala rum. Den bild som 
successivt växer fram är synnerligen komplex. Det man kanske i förstone kunde 
tro är att människor på högre nivåer i arbetslivet tänker på samma sätt som elever 
och lärare på teoretiska linjer, medan föreställningar som är vanliga på basnivå 
oftare skulle återfinnas på yrkesinriktade linjer. Sådana likheter finns, men det 
finns också föreställningar som är mer sektorsbundna. Huruvida vissa föreställ
ningar är nivårelaterade medan andra är sektorsrelaterade är dessutom inte alltid en 
fråga om skillnader mellan olika aspekter. Föreställningar kring en och samma 
aspekt kan uppvisa både vertikala och horisontella laddningar. Det är inte heller 
alltid så att elevgruppernas föreställningar överensstämmer med de föreställningar 
som är vanliga inom motsvarande sektor/nivå i arbetslivet. Eleverna kan som 
kollektiv uppvisa vissa gemensamma karaktäristika som avviker från de mönster 
som är vanliga i arbetslivet. Det är också så att en enskild individ kan uppvisa en 
stor inre splittring i föreställningar över olika aspekter. 
Trots den komplexitet som vi ovan antytt, så menar vi ändå att vi funnit stöd för 
antagandet att det finns vissa homologier i tankestrukturer och handlingsmönster 
mellan de båda sociala rummen - homologier som förs in i klassrummen via 
elevernas och lärarnas individhistoriska relationer till arbetslivet.3 Vi har i elev
studien visat att elevsammansättningen uppvisar stora skillnader i detta avseende 
mellan olika linjer i gymnasieskolan. Vi menar att detta är en förklaring till de 
skillnader i dominerande föreställningar som vi funnit på de linjer som vi studerat. 

Av våra resultat i observationsstudien drar vi slutsatsen att sammansättningen 
av de människor som ingår i den pedagogiska situationen betyder mest för hur den 
pedagogiska praktiken utformas inom givna ramar. Vår utgångspunkt är att inne
hållet i gymnasieskolans undervisning om arbetslivet inte détermineras av någon 
objektiv och "sann" kunskap som alla elever måste tillägna sig för att fungera i ett 
framtida arbetsliv. Mot bakgrund av våra resultat menar vi att även om en sådan 
"sann" kunskap existerade, så skulle ideologiska styrmedel i form av läroplaner, 
läromedel etc vara ganska trubbiga instrument för att styra undervisningens 
innehåll i en bestämd riktning. Våra resultat tyder också på att läraren endast i 
begränsad utsträckning har kontroll över undervisningens innehåll och form. Vi 
menar att vad som faktiskt sägs och görs i en undervisningssituation styrs av en 
mängd faktorer över vilka den enskilde läraren inte alltid råder. 

När man i skolan undervisar om arbetslivet, så talar man om en verklighet som 
såväl lärare som elever på något sätt har erfarenhet av. Vad som sägs i under
visningen kommer därigenom alltid, medvetet eller omedvetet, att relateras till den 
erfarenhet och den förförståelse som elever och lärare har. På detta sätt kopplas 
undervisningens innehåll till de verkligheter som elever och lärare, genom sina 
individhistoriska relationer till arbetslivet, för med sig in i undervisnings
situationen. 

3 Jfr definitionen av begreppet "individhistorisk relation till arbetslivet" i kap 5, s 
115-116. 
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I vår teoretiska referensram har vi hävdat att den subjektiva aspekt av verklig
heten som på detta sätt förs in i klassrummet fungerar som en reglerande meka
nism för den pedagogiska diskursen. Vi menar att vi i våra empiriska studier funnit 
stöd för det antagandet. Det förefaller att vara så att den selektiva kunskap, 
erfarenhet och föreställningsvärld som lärare och elever på olika linjer är bärare av, 
ger upphov till linjespecifika strukturer som påverkar och styr undervisningens 
innehåll - både vad man ska tala om och vad man ska säga - vid en given tidpunkt 
och i en given situation. 

Tankar om en "innehållslig styrgrupp" 

Begreppet "styrgrupp" introducerades av Dahllöf (1967; 1971) som i sin studie 
visade att den tid som läraren ägnade åt ett visst kursavsnitt var relaterad till 
studieförutsättningarna för en viss grupp av elever i klassen. Styrgruppen utgjordes 
av den grupp elever som beträffande studieförutsättningar befann sig mellan den 
10:e och 25:e percentilen. När dessa elever var färdiga med sina arbetsuppgifter 
gick läraren vidare. Lundgren har i en uppföljande studie (1972; 1973) visat att den 
nivå på vilken styrgruppen ligger påverkar det språkliga interaktionsmönstret i 
klassmmmet. Lundgren visade även att eleverna i styrgruppen tilldelas en annan 
pedagogisk roll än övriga elever i klassen. De får oftare än andra svara på frågor 
och de får oftare repetera sina svar. Av detta drar Lundgren slutsatsen att styr
gruppen fungerar som en kontroll för läraren vad gäller undervisningsnivå och tala. 
När styrgruppen har "förstått" kan läraren lämna ett kursavsnitt och gå vidare till 
nästa. 

Vad Dahllöf och Lundgren utvecklat är tankar om hur läraren anpassar sin 
undervisning till elevernas/styrgruppens studieförutsättningar. Vad vi mot bak
grund av våra resultat försöker utveckla är tankar om en "innehållslig styrgrupp". 
Vi menar att det i en undervisningssituation också finns en innehållslig styrgrupp4 

och att läraren - medvetet eller omedvetet - anpassar undervisningens innehåll till 
de tankestrukturer som dominerar i denna grupp. Mycket förenklat innebär vårt 
antagande att undervisningens innehåll på olika linjer i gymnasieskolan präglas av 
vissa dominerande tankestrukturer som är karaktäristiska för såväl det sociala fält 
(sektor) som det sociala skikt (nivå) som utbildningen i första hand förbereder för. 
Dessa tankestrukturer transformeras in i undervisningssituationen bland annat via 
elevernas individhistoriska relation till arbetslivet. De dominerande tankestruk
turerna fungerar sedan som en genererande och reglerande mekanism för den peda
gogiska diskursen. 

4Denna styrgrupp är inte densamma som den Dahllöf (ibid) identifierade, dvs elever som 
ligger mellan 10:e och 25:e percentilen. Vi vill i likhet med Lundgren (1977) ge en mer 
"funktionell" definition av begreppet styrgrupp. Med innehållslig styrgrupp avser vi 
den grupp elever vars föreställningsvärld och tankestrukturer stämmer överens med 
dominerande föreställningar i de sociala fält (sektorer/nivåer) som linjen förbereder för 
och till vilken läraren anpassar s in undervisning. 
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I ljuset av en sådan "teori" ter sig våra resultat mer förklarliga. Det "går" helt 
enkelt inte att undervisa eleverna på vårdlinjen utifrån ett företagsekonomiskt 
perspektiv (lika lite som det går att undervisa en grupp moderater om socialismens 
välsignelser). Skillnaderna i dominerande tankestrukturer är allt för stor. Läraren 
kommer mer eller mindre omedvetet att innehållsligt anpassa sin undervisning till 
de tankestrukturer som är dominerande i det selektiva urval elever som han/hon 
undervisar. Viktigt att notera är att vi inte talar om en nivåmässig anpassning till 
elevernas studieförutsättningar, utan om en innehållslig anpassning till elevernas 
tankestrukturer.5 

En fråga man kan ställa sig är naturligtvis om vi har ett tillräckligt stort urval 
av linjer och klasser för att dra de generella slutsatser som vi gör? Till den frågan 
vill vi säga att det rent teoretiskt förhåller sig så att om något är generellt giltigt, 
så ligger i detta att det generella också måste finnas i det specifika - annars vore det 
ju inte generellt. Problemet är bara att urskilja vad som är det generella och vad 
som är det unika. Vi menar naturligtvis inte att man på alla Verkstadstekniska 
linjer bildar klassens fackförening eller att man på alla vårdlinjer gör ett grupp
arbete som handlar om att arbeta i u-land. Vi menar inte ens att området löner och 
lönebildningar alltid behandlas på det sätt som man gjorde på de linjer som vi 
följt. Vad vi med bestämdhet vill hävda är dock att det finns vissa generella inslag 
i de observationer som vi gjort. Detta generella kan vi identifiera genom att söka 
strukturlikheter över hur olika aspekter av utbildning och arbetsliv behandlas på en 
och samma linje, och se hur dessa strukturella kännetecken skiljer sig från hur 
motsvarande aspekter behandlas på andra linjer. 

En sådan analys visar att undervisningen på de olika linjer som vi följt uppvisar 
vissa specifika linjekaraktäristika vad gäller innehåll och förmedlade före
ställningar. Dessa linjekaraktäristika står ofta i samklang med de dominerande 
föreställningar och tankestrukturer som återfinns hos elever, lärare och avnämare 
för respektive linje, vilket ger stöd för vår tanke om en innehållslig styrgrupp. Vi 
har i varje fall inte funnit något som bättre förklarar det utfall vi fått. 

Utbud och efterfrågan på den språkliga marknaden 

Om vårt antagande om en innehållslig styrgrupp är riktigt väcks frågor om hur den 
"ser ut" och på vilket sätt den fungerar i en konkret klassrumssituation. Om vi 
börjar med den första frågan så tror vi att den innehållsliga styrgruppen är 
förhållandevis stor, det kan i vissa fall röra sig om mer än hälften av eleverna i en 
klass. Vidare menar vi att den är förhållandevis homogen vad gäller föreställningar 
och tankestrukturer, och vi menar också att dessa står i samklang med före

^Detta behöver på intet sätt innebära att det inte också kan förekomma en nivåmässig 
anpassning till olika elevgruppers studieförutsättningar. Däremot vill vi påstå att 
mycket av det som av lärarna uppfattas som en nivåmässig anpassning till elevernas 
studieförutsättningar egentligen är en fråga om en innehållslig anpassnig till 
elevernas/styrgruppens tankestrukturer. 
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ställningar som är vanliga inom de sociala fält som linjen i första hand förbereder 
för. 

Vi tänker oss att de dominerande föreställningarna i klassrummet upprättar ett 
fält i Bourdieuansk mening, där det är möjligt att urskilja vad som är doxa och vad 
som i relation till det är ortodoxa och heterodoxa föreställningar.6 I enlighet med 
principen om "det språkliga utbytets ekonomi"7, kommer de utsagor som görs i 
detta fält att i viss utsträckning anpassas till det sanktioneringssystem som 
konstituerar fältets inre logik. Bourdieu menar ju att det finns olika språkliga 
habitus - socialt formade dispositioner att uttrycka sig på ett visst sätt och att säga 
vissa saker - och att det finns olika språkliga marknader där olika sätt att tala och 
olika innehåll värderas på olika sätt. Överfört till vårt problemområde skulle det 
innebära att det på olika linjer i gymnasieskolan finns olika sätt att uttrycka sig, 
och olika värderingar och föreställningar som är mer eller mindre "gångbara" och 
socialt accepterade. Föreställningen om arbete som idealistisk verksamhet är 
exempelvis inte särskilt gångbar på ekonomisk linje, lika litet som föreställningen 
om arbete för ekonomisk vinning är socialt accepterad på vårdlinjen. Vi menar att 
det informella normsystem som upprättas på olika sätt kommuniceras till 
agenterna i fältet. Däremot behöver de inte vara medvetna om det normsystem som 
råder. Det handlar snarare om en "känsla för praktiken" (un sens pratique), dvs en 
känsla för vad som i varje situation är rätt att säga och att göra. 

Det är således individerna i fältet som upprättar strukturerna, samtidigt som 
strukturerna påverkar individernas beteende. De dominerande tankestrukturerna gör 
att en viss diskurs blir mer sannolik än en annan diskurs, samtidigt som diskursen 
i sig påverkar individernas tankestrukturer. Detta kan över tid leda till en 
linjespecifik homogenisering av föreställningar och tankestrukturer, men det kan 
också leda till en tydligare polarisering mellan ortodoxa och heterodoxa före
ställningar. I relation till vår empiri innebär det att de elever som söker sig till 
exempelvis verkstadsteknisk linje har en viss förankring i det sociala rummet som 
ger dem vissa gemensamma drag i sina individhistoriska relationer till arbetslivet. 
Det gör att de uppvisar vissa likheter i habitus - likheter som bland annat kommer 
till uttryck i deras föreställningsvärld. När dessa elever samlas och bildar en 
(skol)klass uppstår ett socialt fält där vissa tankestrukturer är dominerande. Elever 
med en föreställningsvärld som avviker från dessa utsätts genom språkliga mark
nadskrafter för sanktioner och en strukturell påverkan i riktning mot en homo
genisering, dvs de påverkas att börja tänka på samma sätt som styrgruppen. Denna 
strukturella påverkan "drabbar" även läraren, som i viss utsträckning tvingas 
anpassa sin undervisning till de dominerande tankestrukturerna. Samtidigt som 
läraren i en bemärkelse är en del av de påverkande strukturerna, så är/blir han också 
påverkad av dessa strukturer. 

Gymnasieskolans undervisning om arbetslivet skulle, om vår analys är riktig, 
leda till att skillnaderna i tankestrukturer mellan elever på olika linjer skulle öka 
under tiden i gymnasieskolan - inte så mycket som ett resultat av undervisningen i 
sig, utan mer som ett resultat av de olika sociala miljöer som olika elevkategorier 
vistas i och till vilka undervisningen anpassas. Detta skulle stödja tanken om att 
det i gymnasieskolan sker en nivå- och sektorsspecifik socialisation till det sociala 

6Jfr kap 4, s 97. 
7Jfr Bourdieu, 1984. Jfr även kap 4, s 101. 

333 



rummets olika positioner, vilket i sin tur stöder vårt antagande om att under
visningen om arbetslivet kan ses som en del av en social och kulturell repro
duktion. Samtidigt måste vi komma ihåg att undervisningen om arbetslivet endast 
utgör en mycket liten del av gymnasieelevernas vardagsverklighet. De socialisa-
tionseffekter som direkt kan hänföras till den explicita undervisningen om arbets
livet är förmodligen ganska marginella. Däremot är undervisningen om arbetslivet 
en del av en större helhet som sammantaget verkar i en och samma riktning. 

Den analys av gymnasieskolans undervisning om arbetslivet som vi skissartat 
tecknat konturerna av kanske ger vid handen att vi företräder ett deterministiskt 
synsätt, som inte lämnar något utrymme för komplexitet, dialektik och förändring. 
Vår empiri ger emellertid åtskilliga prov på motsatsen. Det finns på varje utbild
ningslinje en grupp elever som uppvisar motbilder till de dominerande tanke
strukturerna. Om denna grupp är stark kan den göra inbrytningar i fältet och 
tillskansa sig positioner, vilket på sikt kan förändra de strukturella mönstren. I 
vårt empiriska material finns sådana tendenser på samhällsvetenskaplig linje och i 
viss utsträckning på vårdlinjen. Eleverna på ekonomisk linje och på verkstads
teknisk linje är däremot mer homogeniserade och där är heterodoxa föreställningar 
relativt ovanliga. 

Något om den pedagogiska transformationen 

För att återgå till den ursprungliga frågan om hur och varför en objektiv verklighet 
transformeras till olika pedagogiska diskurser, så måste vi göra kopplingar till 
avnämarstudiens fältanalyser. Vi fann i dessa stora vertikala och horisontella 
skillnader inom och mellan vårdsektorn och den verkstadsmekaniska sektorn vad 
beträffar såväl materiella som mentala villkor. Av detta drar vi slutsatsen att 
arbetslivet inte är något entydigt och oomtvistat. Arbetslivet gestaltar sig olika 
beroende på vilken position det betraktas från. Frågan är då vilka, eller mer 
korrekt, vems bilder av arbetslivet som ges i gymnasieskolan, och hur de har 
transformerats på vägen dit? 

Innan vi går in på den frågan kan det vara intressant att notera att man på chefs-
och mellannivå inom verkstadsmekanisk sektor tror att skolan ger en alltför 
negativ bild av arbetslivet, medan man på basnivå menar att den bild som skolan 
ger är alltför positiv. Båda dessa påståenden kan rimligen inte vara sanna i en 
objektiv bemärkelse.8 I subjektiv bemärkelse - i relation till de olika respondent-
gruppernas olika perspektiv - kan de dock vara sanna. Oavsett hur det förhåller sig 
med den saken, så ger dessa båda uppfattningar uttryck för att det finns motstridiga 
intressen kring hur man vill att arbetslivet ska framställas i skolans undervisning. 
Grovt sett kan vi säga att företrädare för en samförståndssyn vill att skolan skall 
framställa arbetslivet i enlighet med vad som gagnar de dominerande klasserna 
bäst, medan företrädare för ett konfliktperspektiv vill att arbetslivet ska framställas 
så att konflikten mellan dominerande och dominerade klasser blir tydlig. 

8Den "objektiva" sanningen (i den mån det existerar någon sådan) är kanske snarast att 
skolan förmedlar en mycket diffus bild av arbetslivet. 
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I avnämarstudien fann vi att samförståndsperspektivet var vanligt förekommande 
på samtliga nivåer inom både vård- och verkstadsmekanisk sektor. Denna 
samförståndssyn manifesterades och befästes av den dominerande vårdideologin 
("patienten i centrum - att vårda och hjälpa") och den dominerande produktions
ideologin ("företaget i centrum - att producera och sälja"). Det tydligaste uttrycken 
för att denna samförståndssyn också återfinns i gymnasieskolans undervisning om 
arbetslivet har vi funnit på vårdlinjen och på ekonomisk linje, där mycket av 
undervisningen kännetecknas av detta tänkande. Även i undervisningen på verk
stadsteknisk linje återfinns mycket av den dominerande produktionsideologin, men 
där kännetecknas undervisningen mer av ett "handfast" fackligt perspektiv som 
visserligen i stora delar, men inte alltid, överensstämmer med samförstånds-
tanken.^ Den samhällsvetenskapliga linjen är den som uppvisar den största själv
ständigheten gentemot de sociala fälten. Det är också där som ett konflikt
perspektiv ibland kan spåras, även om undervisningen i sin helhet ändå tar sin 
utgångspunkt i ett bevarande av det bestående. 

Vad vi kan konstatera är att det finns ett klart samband mellan centrala 
avnämarintressen och undervisningens innehåll och framträdelseformer. Vi tror inte 
att dessa avnämarintressen i första hand realiseras via en statlig styrning och 
kontroll. I likhet med bl a Offe och Baethge menar vi att staten (i termer av poli
tiker och administratörer) varken kan eller vill gagna specifika klassintressen, 
åtminstone inte på något uppenbart och medvetet sätt.10 Vi tror inte heller att 
läromedelsförfattare och lärare på något systematiskt och medvetet sätt försöker 
framställa arbetslivet så att det ensidigt gagnar specifika intressen. Därtill är 
tankarna om skolans oväld och utbildningens funktion som objektiv kunskaps
förmedlare alltför grundmurade. Vi tror snarare att dessa avnämarintressen infil
treras i undervisningen via en mängd olika kanaler: opinionsbildare, massmedia, 
diskussioner i informella grupperingar på arbetsplatser, i bostadsområden, i 
familjer etc. Detta leder till en kollektivisering av vissa föreställningar om 
utbildning och arbete och vad som är viktigt att lära om arbetslivet. Det ger en 
"officiell bild" av arbetslivet som sedan avsätts i läroplansskrivningar, i läromedel 
och så småningom även i enskilda lärares undervisning.11 

Den officiella bilden består, dels av en del som är oomtvistad och som inte sätts 
i fråga, dels av en del om vilken det förs en ideologisk kamp mellan olika 
intressen. Vi menar att det är inom detta kampfält som de "möjliga" bilderna av 
arbetslivet definieras. Vilka av dessa möjliga bilder som faktiskt kommer att 
realiseras på olika utbildningslinjer i gymnasieskolan bestäms ytterst av de 
människor som ingår i den pedagogiska situationen. Mot bakgrund av våra empi
riska resultat vill vi därmed påstå att den viktigaste faktorn i den pedagogiska 
transformationsprocessen utgörs av vad vi tidigare kallat "den innehållsliga styr
gruppen". Det är trots allt, menar vi, i konfrontation med den som den peda
gogiska diskursen får sin slutliga form och sitt slutgiltiga innehåll. 

9jfr diskussionen om fackets position inom verkstadsmekanisk sektor i avnämar
studien, kap 7, s 172 ff. 
l°Jfr diskussionen om relationen mellan statlig utbildningspolitik och kapitalets 
intressen i kap 4, s 82. 
11 Jfr Negt & Kluges resonemang om offentlighet och erfarenhet (Negt & Kluge, 1974). 
Jfr även kap 4, s 90 ff. 
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Implikationer för framtiden 

Vilka konsekvenser får våra forskningsresultat för synen på gymnasieskolans 
undervisning om arbetslivet? Svaret på den frågan är i enlighet med vårt tidigare 
resonemang beroende av vilket perspektiv på frågan om utbildning och arbetsliv 
som man vill anlägga. Med utgångspunkt tagen i ett konsensusperspektiv kan vi 
konstatera att socialisationen till arbetslivets olika positioner verkar fungera 
ganska bra. Det finns egentligen inga alarmerande resultat som skulle påkalla 
några omedelbara åtgärder: 

* Eleverna på ekonomisk linje tillägnar sig ett språk och ett förhållningssätt 
som gör dem skickade att hantera sin omvärld på ett speciellt sätt. De lär sig 
begrepp och teorier som "förklarar" och legitimerar det kapitalistiska pro
duktionssättet. De lär sig att argumentera, att problematisera och att sätta in 
saker i ett större sammanhang. 

* Eleverna på samhällsvetenskaplig linje tillägnar sig också ett språk och ett 
förhållningssätt till omvärlden, men till skillnad från eleverna på ekonomisk 
linje är det inte lika mycket fråga om ett maktspråk. Det handlar snarare om 
en slags empatisk/social förståelse som kommer till uttryck i ett problema-
tiserande och intellektualiserande språkbruk, ibland med vissa radikala inslag. 

* Eleverna på verkstadsteknisk linje fostras till att inordna sig i ett kollektiv 
som "inom spelets regler" arbetar med frågor som löner, arbetsmiljö och 
arbetarskydd. 

* Eleverna på vårdlinjen lär sig att inordna sig i en hierarki där den egna 
positionen på förhand är given. De lär sig också vissa etiska och moraliska 
regler - att om man arbetar inom vården så ska man känna empati och vara 
omvårdande. Man ska dessutom vara förnöjsam och inte prioritera egna krav 
vad gäller arbetsförhållanden, löner mm. 

Utifrån ett perspektiv där man vill upprätthålla och bevara den sociala ordning som 
råder kan den socialisation som sker i gymnasieskolans undervisning om arbets
livet antas vara ganska funktionell.12 Om man däremot har ambitionen att i och 
genom skolans undervisning åstadkomma förändringar i arbetslivet, finns det 
anledning att bli betänksam. Vad vi har visat på är hur gymnasieskolan bidrar till 
en social och kulturell reproduktion. Vi har också visat på vissa möjligheter till 

har ege ntligen inte undersökt huruvida denna socialisation faktiskt är funk tionell 
eller inte. Det finns i vårt intervjumaterial utsagor som antyder att s ocialisationen till 
arbete på basnivå inom verkstadsmekanisk sektor inte "fungerar" tillfredsställande. 
Företrädare för denna uppfattning vill att skolan starkare än vad som nu sker ska betona 
anpassningskvalifikationer. De vill också att skolan ska lära ut grundläggande kun
skaper i företagsekonomi även till elever på verkstadsteknisk linje, så att dessa 
blivande arbetare får "förståelse" också för företagsledningens problem. (Jfr ä ven kap 
7, s 163, not 14). 
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förändringar. Dessvärre förefaller dessa möjligheter inte att vara särskilt stora. Med 
tanken om hur samhälleliga realiteter förs in i skolan via elevernas individ
historiska relationer till arbetslivet, och hur dessa upprättar strukturella fält som 
genererar vissa pedagogiska diskurser, blir utrymmet för förändringar relativt 
begränsat. Det innebär naturligtvis inte att man inte bör ta till vara den potential 
till förändring som faktiskt finns. Sjön är redan full av yxor! Vi ser det emellertid 
inte som vår uppgift att i detta sammanhang komma med förslag om vad som kan 
och bör göras. 

Vi har ibland blivit anklagade för att vara "sjuttiotalistiska" i vår syn på 
relationen mellan utbildning och arbetsliv, att svartmåla verkligheten, att bara se 
problem och inte möjligheter. Till detta vill vi säga att vi inte ser vår forskning 
som en svartmålning av verkligheten. Vår ambition är snarare att tända ett ljus för 
att kunna se i mörkret. Först då kan man kanske finna vägar ut ur det. Vi skulle 
också ha kunnat svara med Bourdieu, att... 

..samhällsvetenskapen gör slut på mycket hyckleri, men förstör också många 
illusioner. /.../ Samhällsvetenskapen skulle inte alltför illa ha fullgjort sitt 
uppdrag, om den kunde resa sig mot den oansvariga Voluntarismen och sam
tidigt mot den fatalistiska scientismen; om den kunde b idra, om aldrig så lite, 
till att definiera den rationella utopismen, förmögen att spela på kunskapen om 
det sannolika för att göra en framtid av det möjliga (Bourdieu, 1980, s 65). 

Om vi med detta arbete i någon mån kan sägas ha bidragit till detta är vi mer än 
nöjda. 
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Summary 

Background 

The outline of this study describes the frictions in the relation between school and 
working life manifested in the whole industrialized Western World in the 1970s 
and in the early 1980s. Tough competition on the international market, followed 
by economic decline, resulted in a sharp increase in youth unemployment in this 
period. In Sweden as in many other western countries a number of measures were 
taken in order to solve this problem. One of these measures was to bridge the gap 
between school and the working world by introducing vocational and career 
studies. However, these studies were fairly soon subjected to criticism. Some of 
the factors that were highlighted were e.g. the teachers' insufficient knowledge, the 
meagre content and the students' lack of interest in the subject. In these circum
stances the National Board of Education initiated this research project. 

Theoretical frame of reference 

According to the theory-generating approach advocated in this study it is important 
to relate the vocational and career education of upper secondary school to a 
historical and social perspective, to identify its conditions and potentials in a broad 
sense, and to study the actual formation of the teaching process. A number of 
conditions for this procedure are presented in the theoretical frame of reference. 
Inspired by modern British and French sociology of education (Bernstein, 
Bourdieu) a theoretical model comparing both society and school to "social rooms" 
was constructed. The individual's structural localization in these rooms - vertically 
as well as horizontally - is assumed to be of vital importance for the individual's 
notions, attitudes, dispositions and patterns of behaviour. Assumptions are also 
made that there are certain homologies in structures of thought and in patterns of 
behaviour between the different "social rooms" - homologies that are brought into 
the classrooms through the students' and teachers' individual and historical 
relations with working life. These structurally conditioned factors constitute an 
important explanatory basis for understanding the mechanisms underlying the 
reproductive function of the educational system. 

Starting from the reproduction problem, vocational and career teaching is 
regarded as part of both a general and a specific socialization to the various sectors 
and positions of working life. This means that vocational teaching is characterized 
more by socialization than by qualification - i.e. that it is more a question of 
transmitting notions and attitudes than of transmitting the knowledge and skills 
required for specific assignments. 

The way in which school deals with working life - the instructional discourse -
is determined by a number of factors such as curricula, teaching material, the 
teachers' backgrounds and experiences, the students' individual and historical 
relations with the world of work, the requirements and expectations of the future 
employers, etc. However, the actual formation of the discourse is not assumed to 
be mechanically determined. The teacher is assumed to have a certain amount of 
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freedom in his or her own teaching, but even this seemingly free activity is 
controlled and defined by social structures - structures that are often hidden and 
unknown to the individual teacher. Our ambition is to try to describe how these 
structures manifest themselves in specific teaching situations. Our main problem 
thus deals with how and why an objective reality - in this case the world of work -
is transformed into different instructional discourses. We assume that explicit 
goals have a limited significance in this process. 

In our theoretical frame of reference we also assume that teaching is a dialectic 
process where conflicting interests are confronted. The content and form of 
teaching appeals to different students in different ways. The meaning and effects of 
a certain teaching programme will therefore be different for different groups of 
students. This is an important basis of the analysis of our empirical data. 

Aim 

The overall aim of this study is to examine education as a transmission of 
ideology and as a part of the social reproduction process. We want to describe how 
school deals with the world of work - the content that is brought up and how this 
content is handled - but our ambition is also to try to acquire more general 
knowledge of the mechanisms generating various instructional discourses. 
Naturally, we also want to be able to comment on the results of this education -
results in terms of transmitted opinions and notions in various aspects of edu
cation and work. Finally, we want to relate the results of the classroom obser
vations to the students' future positions in the "social room". Comparisons are 
made between the notions of education and working life transmitted by different 
course programmes and the notions found in different sectors and levels of working 
life. This is made in order to explain the formation of different discourses in terms 
of resemblances and differences (homologies) between the "social room" of upper 
secondary school and the "social room" of society. 

Empirical studies 

Our empirical research focuses on the teaching process. In order to shed light upon 
important conditions of this process we have carried out a number of substudies. 
The field studies in the working world surveys public interest in vocational and 
career education, as well as the notions of education and working life held by 
different people in different positions. The teacher study examines the teachers' 
qualifications for teaching - their theoretical education and their work experience on 
which their vocational teaching is based - as well as their own notions of 
education and working life. The student study examines the students' individual and 
historical relations with the working world and their notions of education and 
working life. The process study focuses on the content and form of education. The 
aim of this study is to try to identify transmitted notions of education and working 
life. The manifestations of the education are analysed and discussed in an overall 
perspective, in which transmitted notions are related both to the actual formation 
of the teaching process and to the social conditions of this process. 
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The type of data we have collected are mostly official documents, teaching 
materials, in-depth interviews and taped lessons. Our empiric data consist of 
approximately 80 student interviews, 30 teacher interviews, 40 interviews with 
employees and 60 taped lessons. 

Strategies of analysis 

"Notion" is a key concept in our studies. This concept refers to more general, 
structuring and integrating principles; a kind of subjective "explanations" of 
relations and connections determining how various aspects of the surrounding 
world will be interpreted and valued. Notions include different kinds of knowledge 
of and assumptions about the nature of reality and they are, to a certain extent, 
assumed to be determinitive of the individuals' (communicative) action potentials. 
Notions are regarded as more abstract, general and permanent in comparison with 
attitudes and values. They express the different ways in which people organize and 
bring meaning to their surrounding world, differences that are ultimately based on 
the different material and ideological circumstances of different people. 

In order to grasp people's notions of education and the world of work we use 
certain questions, e.g. Why do people work? Why are there differences between 
jobs regarding wages, influence and social status? How do people end up in 
different educations and occupations? What is the cause of unemployment? With 
such questions (and a great number of probing questions) we try to grasp people's 
basic notions of e.g. work, division of labour, the labour market and the repro
duction of labour. 

The empiric analysis of the responses to these questions reveals different 
patterns/categories of answers with different types of structural characteristics -
from notions with a clear individual relevance, to notions expressing more con
sistent thinking in terms of political systems. Differentials in wages can, for 
example, be regarded as the result of more or less genetically determined differences 
between people, or as a necessary motivation to make people work or as a legi
timate compensation for different achievements and working conditions. Wage 
differentials can also be regarded as a means to level out injustices created by the 
division of labour between manual and mental work, or as an effect of a given 
political/economic system. 

The concept of notion is the central unit of analysis through which different 
substudies can be joined. The overall model of analysis implies that different 
theoretically and practically oriented course programmes in upper secondary school 
can be related to different sectors and positions in the world of work. The field 
study of "working life" is reduced to a closer examination of, on one hand, the 
metalwork sector, which has a male dominance, is production-oriented and often 
privately-owned and, on the other, the health-care sector, which has a female 
dominance, is not directly production-oriented and form part of the public sector. 
The course programmes forming the primary recruitment basis of these sectors are 
metalwork and nursing, whereas the intermediate and higher levels are often 
recruited among students of economics, social sciences and natural sciences. These 
are also the five course programmes of our classroom observations. 
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With the concept of notion as a theoretical tool vertical and horizontal analyses 
are made. The vertical analyses refer to comparisons between different levels of 
working life and the corresponding "levels" of upper secondary school, whereas the 
horizontal analyses refer to comparisons between different sectors of working life 
and the corresponding "sectors" of upper secondary school. The aim of these 
comparative analyses is to find out if there are general patterns (homologies) in 
notions between the "social room" of society and the "social room" of upper 
secondary school. 

Results 

In the field studies of the world of work, two dominating social fields are described 
and analysed: the health-care sector and the metalwork sector. The field analyses 
indicate great differences in conditions within and between these fields. Differences 
in people's notions and structures of thought, related to positions in the social 
fields, have also been found. The world of work facing students from different 
course programmes will thus be very different - both mentally and materially. We 
have asked ourselves if this is reflected in the vocational and career education of 
upper secondary school. 

The classroom observations offer a fairly clear-cut answer to this question. 
Vocational teaching is quite different in different course programmes, in spite of 
the fact that the content, according to the curriculum, should be almost identical. 
This can be exemplified with the question of how the sphere of wages and wage 
formation is treated in the observed course programmes. Starting with the 
economics course programme we found that these questions were in many respects 
treated from the point of view of business economics. In connection with wage-
increases the company's productivity, investment demands, reasonable profit, etc 
were discussed. The students were also acquainted with economic theories and 
principles for wage negotiations. Great importance was attached to definitions and 
to the learning of concepts: production, productivity, profit, investment, fixed 
capital, wage drift, inflation, etc. 

Much of the education in economics was carried out in the form of discussions 
where the students were given the opportunity to argue, criticize and dispute. 
However, the discussion and the criticism were always kept within certain limits 
defined by the teacher. In spite of the fact that the education emphasized social 
aspects of the world of work, no overall analysis was made of the economic 
system of society. This system was taken for granted - criticism and discussions 
only referred to limited aspects of the system. The discussions and the critical 
attitude gave the impression of seemingly objective teaching, free from value 
judgements. 

The notions of education and work transmitted in the economics course 
programme are more individualistic/conservative in comparison with the other 
course programmes. Work is described as a means to self-fulfilment, but also as an 
instrument of gain. Wage differentials are usually regarded as a legitimate com
pensation for different efforts and achievements in working life. Even if the teacher 
gives an "unprejudiced" presentation of the consequences of a wage policy which 
shows solidarity with low-paid workers, in another connection he or she, may 
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transmit the notion that it is quite legitimate to give ample rewards to people with 
unique talent and competence. Unemployment is described as a consequence of 
rationalizations and market forces. It is the price you have to pay for the profits of 
the companies and for safeguarding the jobs in the long run. Regarding the repro
duction of labour, the notion of the individual's freedom of choice is transmitted 
together with the importance of becoming competitive in the labour market 
through education. 

What do the students in the economics course programme actually learn about 
working life and, more precisely in this example, about wages and wage 
formation? We believe that the most important knowledge transmitted is a 
language and an attitude enabling these students to deal with their surrounding 
world in a specific way. They learn about concepts and theories "explaining" and 
legitimizing the prevalent economic system. They learn to argue, to problemize 
and to see things in different ways. They also learn to analyse and to deal with 
problems in general terms. (All students of economics will of course not acquire 
this knowledge and these notions. Whether they will thrive and grow is a matter of 
the students' social background, notions and their future ambitions regarding 
education and work). 

In the metalwork course programme the sphere of wages and wage formation 
was introduced by letting the students specify how they would like to use a limited 
wage-increase potential - in the form of cash wage-increases, longer paid vacations 
or fewer working hours per week? They were also asked to specify if a possible 
wage-increase should be the same for all employees in absolute terms, in per
centages, or if the wage-increase potential should be used for a special low-wage 
profile distribution. The individual opinions were coordinated in a general meeting 
where a joint statement of the class was made in the same way as at trade unions 
meeting. 

Whereas the students in the economics course programme study theories and 
concepts in connection with wage formation, the students in the metalwork course 
programme only discuss how they would like to use a given potential for wage-
increeses. They do not get any theoretical knowledge about the constitution of this 
potential. Nor do they discuss overall principles of the distribution of capital in 
society. The sphere of wages and wage formation is treated in a narrow "trade-
union" manner and the main function is to clarify the rights and duties of the 
students as future workers. 

The notions of education and work transmitted in the metalwork course 
programme can be regarded as reformistic, even if they in all essentials are of a 
legitimizing nature. Work is described as an idealistic activity, where everybody 
strives for a common cause and where all kinds of work are equally important. 
Wage differentials are regarded as legitimate, since different jobs require different 
training and responsibilities, even if discussions about a low-wage profile indicate 
that the proportions of these differences are called in question. Unemployment is 
in all essentials depicted as an individually-referenced problem. In order to avoid 
unemployment the students are recommended to be active, conscientious, clean and 
proper, and to take offered jobs. The teacher also transmits the notion that the 
students' choice of work does not have to be final just because they have chosen a 
vocationally-oriented education. It is important to have goals and to continously 

343 



strive for development and progress. Thus, the vocational choice is described as 
basically free and independent. 

What do these students actually learn about education and the world of work? 
We believe that the most important "knowledge" transmitted in the metalwork 
course programme is adjustment, conformance and submission to superiors. These 
concepts express a relation transmitted by both the form and content of the 
education. The students learn what the teacher regards as "useful knowledge". The 
economic system of society and the conditions of working life are taken for 
granted. The expressed criticism is always kept within the framework of the 
representative democracy. The students are brought up to conform to a collective 
dealing with questions like work environment and occupational safety. The 
students are not given the concepts or the theoretical knowledge required for active 
participation in wage negotiations. (Different social backgrounds and notions have 
an influence on the effects of this education at the individual level. Every instance 
of "symbolic violence" carries the seed of its opposite: protest and opposition. 
There are students who do not share the values transmitted in the course pro
gramme, students who will be more or less resistent to the content transmitted in 
the instructional discourse). 

In the social sciences study programme the development of working life is 
presented in a historical/social perspective. The teacher lectures on the develop
ment of work from various forms of pre-industrial methods of production - via 
industrialism - to the visions of the future of the computer era. The future world of 
work is described on the basis of a theoretical comprehension of the connections 
between production and social development, and on the basis of a discussion about 
the great innovations: What about unemployment? Is it reasonable that everybody 
shall work throughout the whole of their lifetime? What kinds of work will be 
required in a short-term and in a long-term perspective? The teaching focuses more 
and more on the students' vocational choices. Together with the study and careers 
counsellor different education programmes, careers and labour-market prospects are 
examined. Much of the teaching is devoted to a group project on the choice of 
work where the students have to identify the required education, work environment, 
wage benefits and labour-market prospects for a number of typical middle class 
occupations. The question of wages and wage formation is thus reduced to a 
question of how much you earn in different professions - if a physiotherapist earns 
more or less than a physical education teacher. 

The notions of education and work transmitted in the social sciences study 
programme are more radical in comparison with the other study programmes. 
Work is usually described as a means of self-fulfilment. The teacher objects to an 
instrumental outlook on work, where money, rationality and effectiveness are 
regarded as the most desirable goals. He is also critical of the technical and 
commercial development of society. The technical development is considered to be 
prompted by the profit motive of the companies and it is to a certain extent con
sidered to be in conflict with genuin human needs. However, the division of labour 
and the distribution of capital in society are not systematically examined. Wage 
differentials are depicted as (legitimate) compensations for the different achieve
ments required by different occupations. Unemployment is considered to be caused 
by structural changes in society and should be handled with strong political 
measures. The students in the social sciences course programme are, like the 
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students in the economics course programme, recommended to make themselves 
more competitive on the labour market through education. The meritocratic 
ideolody is thus legitimized. The question of vocational choice is in all essentials 
treated in accordance with the notion of the free choice. 

What the students in the social sciences study programme actually learn about 
education and working life is, first of all, different reproduction strategies. The 
students learn to maximize their own opportunities to reach a "satisfactory" and 
well-paid profession with good labour-market prospects. They also acquire a 
language and an attitude to the surrounding world but, unlike the students in the 
economics course programme, it is not a language of power. It is more a question 
of empathic/social awareness, expressed in a problemizing and intellectualizing 
language, sometimes with radical features. However, basically it is a matter of a 
(covert) legitimation of the meritocratic ideology. 

In the nursing course programme the world of work is in many respects 
synonymous with the health-care sector. In order to cover the subject content, and 
still maintain a certain connection with the health-care sector, a group project on 
work in developing countries was carried out. Much of the content was devoted to 
working conditions and professional requirements applying to work in developing 
countries. However, professional requirements were, to a great extent, transferred 
into a question of general qualities required for work in the health-care sector. The 
sphere of wages and wage formation was only treated marginally, in a discussion 
about conditions in developing countries. At a working seminar, the teacher and 
students agreed that there is a danger in paying too high wages in the health-care 
sector, since this may attract the "wrong" kind of people - those who are not 
devoted to take care of others, but only to make money. 

The notions of education and work transmitted in the nursing course programme 
are basically conservative, even if some radical (feministic) features can also be 
found. Work - especially nursing - is depicted as an idealistic activity that should 
be carried out by people with an inner conviction that they are working for 
something important and meaningful. External working conditions such as 
working-hours, wages, etc will thus be of minor importance. Indirectly this also 
transmits the notion that other people are spurred by external rewards and that 
wage differentials are an important stimulus to induce people to work. Unem
ployment as a social phenomenon is not problemized, but is simply regarded as an 
effect of the rationalizations of production. Unemployment is described as an 
unfortunate but inevitable problem in society, due to unknown and uncontrollable 
forces. Regarding vocational choice, the notion of the importance of individual 
talent permeates the teaching. The main message is that different people are more 
or less fit for different professions, and that it is important to get the right man in 
the right place in society. 

What do the students in the nursing course programme actually learn about the 
world of work and more specific about wages and wage formation? First of all, 
conformance to a hierarchy, where each individual's position is defined. Further
more, a general moral and ethical system of rules, implying that those who are 
going to work in the health-care sector should feel empathy and be devoted to 
nursing. They should also be contented and not give priority to their own 
interests, especially not regarding wages. 
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The examples above illustrate how the same sphere of content is treated in 
completely different ways in different course programmes. Business and national 
economics permeate the content of the teaching in the economics course pro
gramme. The historical/social perspective dominates in the social sciences course 
programme. In the nursing course programme, working life is synonymous with 
the health-are sector and it is regarded from the point of view of future nursing 
assistants. Correspondingly, the metalwork sector and the future metalworker are, 
in a way, present in the (metalwork) trade union perspective in the metalwork 
course programme. But all the course programmes share the view that the 
established society is an obvious and "natural" basis of the vocational and career 
education and that the most important function of school is to prepare the students 
in the best possible way for the prevailing world of work. Questions about school 
and working life are treated in a consensus perspective, where all people are 
assumed to share the same interests. 

Conclusion and discussion 
According to our results there are great differences in the vocational and career 
education between different course programmes of upper secondary school. How 
can these differences be given a theoretical explanation? In the light of our 
theoretical frame of reference we have chosen to pursue our comprehension and our 
explanations through the resemblances and differences in notions between different 
levels and/or sectors in the world of work, and the corresponding "levels" and 
sectors of upper secondary school. However, there are no simple and obvious 
connections between the "social room" of society and the "social room" of upper 
secondary school. The picture gradually emerging is extremely complex. At first, 
you might believe that people at higher levels share the notions of students and 
teachers in theoretical course programmes, whereas notions that are more common 
at the basic level can more frequently be found in vocationally-oriented course 
programmes. These resemblances exist, but there are also notions that are more 
related to sectors. Furthermore, notions of the same aspect can manifest both 
vertical and horizontal relevance, and as a collective the students can manifest 
certain joint characteristics differing from the usual pattern of notions in the 
corresponding sector/level of working life. The individual can also manifest great 
inner lack of conformity in notions of various aspects. 

In spite of the complexity indicated above, we have found support for the 
hypothesis that there are certain homologies in structures of thought and in 
patterns of bahaviour between the two "social rooms". The selective knowledge, 
experience and notions of teachers and students in different course programmes 
give rise to structures of thought specific for each course programme, influencing 
and directing the classroom discourse. In order to explain these results theoretically 
a "content-related steering group theory" is introduced. In very simplified terms 
this means that the content of the education in different course programmes - the 
instructional discourses - is influenced by certain dominating structures of thought, 
characteristic of both the social field (sector) and the social stratum (level) for 
which the education primarily prepares the students for. These structures of 
thought are transformed into the teaching process through the students' and 
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teachers' individual and historical relations with the world of work. The pre
dominant structures of thought will then act as a generating and regulating 
mechanism for the classroom discourse. The teachers will, more or less uncon
sciously, adjust the content of their teaching to the structures of thought pre
dominant in the selective group of students attending their class. It is important to 
bear in mind that we are not talking about an adjustment to the students' general 
abilities, but of an adjustment to the students' structures of thought. 

We imagine that the predominant notions in the classroom create a social field 
in Bourdieu's sense of the word. This means that it is possible to discern the doxa 
and, in relation to this, the orthodox and heterodox notions in the classroom 
discourse. In accordance with the principle of "the economy of the linguistic 
exchange" (Bourdieu, 1982), the verbal statements made in this field will, to a 
certain extent, be adjusted to the system of sanctions constituting the inner logic 
of the field. According to Bourdieu there are different linguistic habitus - socially 
formed dispositions to express oneself and to say certain things - and different 
linguistic markets where different ways of speaking and different contents are 
valued differently. Transferred to our problem area this would mean that there are 
different ways of speaking and different values and notions that are more or less 
socially accepted in different course programmes. We believe that this informal 
system of norms is in various ways communicated to the agents in the field. 
However, they themselves need not be aware of the prevalent system of norms. It 
is more a question of a "sense of practice" (un sens pratique), i.e. a sense of what 
is the right thing to say and to do in every situation. 

Consequently, it is the individuals in the field who establish the structures, at 
the same time as the structures influence the individuals' behaviour. The domi
nating structures of thought make one discourse more probable than another, at the 
same time as the discourse in itself affects the individuals' structures of thought. 
This can, in the course of time, result in a homogenization of notions and 
structures of thought, but it can also lead to a more distinct polarization between 
orthodox and heterodox notions. In relation to our empirical studies this means 
that the students who apply to, for example, the metalwork course programme 
have certain positions in the "social room" providing them with certain joint 
characteristics in their individual and historical relations with working life. This 
gives them certain resemblances in habitus - resemblances expressed for example 
in their notions and ways of looking at things. When these students gather to form 
a (school)class, a social field is established with certain dominating structures of 
thought. Students with different habitus and notions are, through linguistic market 
forces, subjected to sanctions and structural influence towards mental homo
genization. This structural influence also applies to the teacher who, to a certain 
extent, is "forced" to adjust his or her teaching to the dominating structures of 
thought. At the same time as the teacher is part of the influencing structures, he or 
she is also influenced by these structures. 

The vocational and career education of upper secondary school would, if our 
analysis is correct, lead to greater differences in structures of thought between 
students in different course programmes - not primarly as a result of the actual 
teaching, but more as a result of the different social environments of different 
groups of students to whom the instructional discourse is adapted. This would 
support the idea that vocational and career education can be regarded as part of a 
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social and cultural reproduction. At the same time we must bear in mind that 
vocational and career education is only a small part of the everyday life of the 
students in upper secondary school. The socialization effects that can be explicitly 
referred to the vocational and career education are probably marginal in this 
perspective. 
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BILAGOR 



Bilaga 1 

Intervjuformulär (avnämare) 

AVNÄMARES FÖRESTÄLLNINGAR OM UTBILDNING - ARBETE 

Bakgrundsinformation 

1. Hur många år har du arbetat i förvärvslivet? 

2. Hur länge har du haft ditt nuvarande arbete? 

3. Vad har du för utbildning? 

4. Är du fackligt aktiv? Organisationstillhörighet? 

5. Ser du dig som (representant för) arbetsgivare eller löntagare? 

Arbete 

6. Kan du kortfattat beskriva ditt arbete? 

7. Om du jämför arbetslivet av idag med hur det var förr - vad tror du är de största 
skillnaderna? Varför har vi fått den här utvecklingen? Är den på gott eller ont? 
Vad kan man göra åt utvecklingen? Demokrati, medinflytande i arbetslivet? 

8. Vad menar du med ett bra arbete? Vad tycker du själv är viktigast? Vad är 
egentligen arbete? Varför arbetar människor? 

Arbetsdelning 

9. Hur uppfattar du skillnaderna mellan olika yrkesgrupper i vårt samhälle? (Lön, 
inflytande, social status?) Varför har olika yrken olika mycket betalt? Är det bra 
som det är idag eller bör man försöka få till stånd någon förändring? I så fall 
hur? 

10. Vad är det som gör att människor hamnar i olika utbildningar och yrken? 
Varför lyckas en del bättre och andra sämre? 

11. Hur ser du på relationen arbetsgivare/arbetstagare? I vilken utsträckning anser 
du att parterna har gemensamma mål och intressen? Finns det grundläggande 
skillnader? Hur bör man lösa konflikter? (Samförstånd eller strid) 
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12.ViIken funktion fyller fackföreningarna idag? Förändring över tid? Lagstift
ningens betydelse? Vilka frågor bör facket i första hand driva? 

13. Hur ska en bra arbetare/anställd vara? Hur lär man sig det? 

14. Hur ska en bra chef vara? Hur lär man sig det? 

Arbetsmarknad 

15. Hur ser du pä arbetslösheten? Vad beror den på? Vilka är det som drabbas? Vad 
kan man göra åt den? (kort- och långsiktigt) Måste det finnas arbetslöshet i ett 
samhälle? 

16.Vem eller vilka tror du bestämmer hur det ser ut på den svenska arbetsmark
naden? På vilket sätt ka dom påverka? 

Kvalifikation 

17. Vilka speciella kunskaper och färdigheter bör man ha för att klara av det arbete 
som du har? Hur har du lärt dig det? (Skolans roll?) 

18. Vilka mer allmänna kunskaper tycker du krävs för att arbeta inom vårdsektorn/ 
verkstadsindustrin? Hur lär man sig det? (Skolans roll?) 

19. Om vi ser till allmänna kunskaper om arbetslivet - finns det några kunskaper 
om arbetslivet som du tycker att alla borde ha, oavsett vilket yrke man ägnar 
sig åt? (Skolans roll? 

20. Vilken tycker du är skolans viktigaste uppgift? Varför är det viktigt? 

21. Om du jämför skolan av idag med hur det var förr - vad tycker du är de största 
skillnaderna? På vilket sätt är det bättre eller sämre idag? 

22. Tror du att skolan ger en objektiv och rättvisande bild av arbetslivet? Om inte, 
vilken bild tror du skolan ger? På vilket sätt kan den vara missvisande? 

23. Tycker du att man i undervisningen bör föra fram motsättningar mellan 
arbetsgivare och arbetstagare? Hur ser du på att företrädare för de olika parterna 
kommer in och deltar i skolans undervisning? 

24. Tycker du att undervisningen bör inriktas mot allmänna kunskaper om arbets
livet eller tycker du att den bör vara mer yrkesinriktad? 

25. Finns det kunskaper om arbetslivet som man bäst lär sig genom att läsa 
böcker? Vad tycker du att en lärobok om arbetslivet i första hand borde 
innehålla? 
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Samverkan mellan skola och arbetsliv 

26. Varför tror du att man idag satsar så mycket på att utveckla samarbetet mellan 
skola och arbetsliv? Vilka problem tror du man kan lösa på det sättet? För 
vem är det här egentligen bra?(Eleverna, skolan, arbetslivet) Varför är det bra? 
Kan det finnas några risker med ett för nära samarbete mellan skola och 
arbetsliv? 

27. Vad kan man lära sig genom studiebesök och praktik? Hur ser du på lärlings
systemet? Hur bör förhållandet vara mellan teori och praktik? 

28. Är det företag/institution där du arbetar inblandad i någon form av samarbete 
med gymnasieskolan? På vilket sätt? Är du själv inblandad? 

29. Hur tycker du att man på bästa sätt skulle kunna bygga upp ett samarbete 
mellan skola och arbetsliv? Ser du några svårigheter med ett sådant samarbete? 

30. Tror du att man genom påverkan av skolans elever på längre sikt kan åstad
komma förändringar i arbetslivet? (t ex jämlikhet) Vilka förändringar borde 
man i så fall arbeta för i skolan? 

Är det något som jag inte har frågat om som du tycker är viktigt att framföra i det 
här sammanhanget? 
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Bilaga 2 

Intervjuformulär (lärare) 

LÄRARES FÖRESTÄLLNINGAR OM UTBILDNING - ARBETE 

Bakgrundsinformation 

1. Vilken/vilka linjer/ämnen undervisar du i? Hur många år har du undervisat? 
Vilken utbildning har du? Har du någon annan arbetslivserfarenhet utöver 
läraryrket? Vilken/hur lång? 

Arbete 

2. Vad menar du med ett bra arbete? Vad tycker du själv är viktigast? Vad är 
egentligen arbete? Varför arbetar människor? 

3. Om du jämför arbetslivet av idag med hur det var förr - vad tror du är dom 
största skillnaderna? Varför har vi fått den utvecklingen? Är utvecklingen på 
gott eller ont? Vad kan man göra åt den? Hur ser du på den tekniska 
utvecklingen - användandet av datorer och robotar? Vad är det som driver den 
utvecklingen? Bra/dåligt? Vad kan man göra åt utvecklingen? Demokrati, 
medinflytande i arbetslivet. 

Arbetsdelning 

4. Hur uppfattar du skillnaderna mellan olika yrkesgrupper i vårt samhälle? (Lön, 
inflytande, social status) Varför har olika yrken olika mycket betalt? Är det bra 
som det är idag eller bör man försöka få tillstånd någon förändring? I så fall 
hur? 

5. Vad är det som gör att människor hamnar i olika utbildningar och yrken? Varför 
lyckas en del bättre och andra sämre? 

6. Hur ser du på relationen arbetsgivare/arbetstagare? I vilken utsträckning anser du 
att parterna har gemensamma mål och intressen? Finns det grundläggande 
skillnader? Hur bör man lösa konflikter? (Samförstånd eller strid) 

7. Vilken funktion fyller fackföreningarna idag? Förändring över tid? Lagstift
ningens betydelse?Vilka frågor bör facket i första hand driva? 

Arbetsmarknad 

8. Hur ser du på arbetslösheten? Vad beror den på? Vilka är det som drabbas? Vad 
kan man göra åt den? Måste det finnas arbetslöshet i ett samhälle? 
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9. Vem/vilka bestämmer över hur det ser ut på den svenska arbetsmarknaden? På 
vilket sätt kan dom påverka? 

Kvalifikation 

10. Vad ska ungdomar idag göra för att i möjligaste mån vara säkra på att få ett 
arbete i framtiden? 

11. Vilken är skolans viktigaste uppgift? Varför är det viktigt? Sambandet skola -
arbetsliv? 

12. Om du jämför skolan av idag med hur det var förr - vad är de största 
skillnaderna? På vilket sätt är det bättre eller sämre idag? 

13. Ger skolan en objektiv och rättvisande bild av arbetslivet? 

14. Finns det kunskaper om arbetslivet som alla borde ha oavsett vilket yrke man 
senare tänker ägna sig åt? I så vall vilka? 

15. Kan man genom påverkan av skolans elever på längre sikt åstadkomma 
förändringar i arbetslivet? Vilka förändringar borde man i så fall arbeta för i 
skolan? 

16. Hur skulle man på bästa sätt kunna bygga upp ett samarbete mellan skola och 
arbetsliv? Ser du några svårigheter med ett sådant samarbete? 

Frågor om fortbildning 

17. Idag talas om hur viktigt det är att skola och arbetsliv närmar sig varandra och 
att kunskaper om arbetslivet ska ingå som en viktig del i skolans 
undervisning. Många lärare anser sig ha för dåliga kunskaper om arbetslivet. 
Hur ser du själv på detta förhållande? Vad kan man göra åt det? 

18. Vad tycker du att en fortbildningskurs om arbetslivet i första hand borde inne
hålla? Har du några idéer om hur den skulle kunna läggas upp? 

19. Vet du om att det anordnas en fortbildningskurs om arbetslivet i X i vår? 
Tänker du delta? Varför/varför inte? 

Är det något som jag inte har frågat om som du tycker är viktigt att framföra i det 
här sammanhanget? 

372 



Bilaga 3 

Intervjuformulär (elever) 

ELEVERS FÖRESTÄLLNINGAR OM UTBILDNING - ARBETE 

Bakgrmi(teinfQrmatiQn 

1. Du går nu på x-linjen, varför har du valt den här utbildningen. Vad har du för 
framtidsplaner? Utbildning efter gymnasieskolan? Yrke? Varför vill du bli det? 
Hur blir man det? Föreställningar om yrket? Krav och möjligheter till arbete? 
Vem/vad har påverkat ditt utbildnings- och yrkesval? Vad har dina föräldrar för 
yrken och utbildningar? Vad tycker de om ditt val? 

Arbete 

2. Vad är ett bra arbete? Vad tycker du själv är viktigast? Vad är egentligen arbete? 
Varför arbetar människor? Skulle du arbeta om du inte behövde för pengarnas 
skull? 

3. Om du jämför arbetslivet av idag med hur det var förr, vad är då dom största 
skillnaderna? Varför har vi fått den utvecklingen? Bra eller dåligt? Föränd
ringar? Hur ser du på den tekniska utvecklingen - användandet av datorer och 
robotar? Demokrati, medinflytande i arbetslivet? 

Arbetsdelning 

4. Hur ser du på skillnader mellan olika yrkesgrupper i vårt samhälle (lön, 
inflytande, social status)? Varför har olika yrken olika mycket betalt? Är det 
bra som det är idag eller bör man förändra på något sätt? I så fall hur? 

5. Vad är det som gör att människor hamnar i olika utbildningar och yrken? Varför 
lyckas en del bättre och andra sämre? 

6. Hur ska en bra arbetare/anställd vara? Hur ska en bra chef vara? 

Arbetsmarknad 

7. Vad beror arbetslöshet på? Varför är det så hög arbetslöshet idag? Vad kan man 
göra åt den? Finns det jobb bara man anstränger sig? Är det någon skillnad 
mellan kvinnors/mäns möjligheter att fä jobb? Lättare med lång utbildning? 

8. Om du fick välja mellan att arbeta och gå i skolan, hur skulle du välja då? 
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9. Vad kan du göra för att om möjligt vara säker på att få ett arbete i framtiden? 
Finns det särskilda branscher/områden som man skall satsa/ej satsa på? 

10. Varför finns det fackföreningar? Vilka frågor bör facket i första hand driva? 
11. Finns det några motsättningar mellan vad facket vill och vad arbetsgivaren 

vill. Vad beror det på? Finns det gemensamma intressen? Hur skall man lösa 
eventuella konflikter som kan uppstå på en arbetsplats? (Samförstånd el strid?) 

Kvalifikation 

12. Vilken är skolans viktigaste uppgift? Varför är det viktigt? Om du jämför 
skolan av idag med hur det var förr - vad är dom största skillnaderna? 

13. Vad skulle hända om det inte fanns någon skola i Sverige? 

14. Vad tycker du att man bör få lära sig om arbetslivet i skolan? Varför är det 
viktigt? Har du några idéer om hur undervisningen om arbetslivet ska 
bedrivas? Vad kan man lära sig av studiebesök/prao etc? Vilken nytta har man 
av kunskaperna? Relationen teori - praktik? Allmän eller yrkesinriktad 
praktik? 

15. Det sägs att skolan och arbetslivet skall försöka närma sig varandra, varför tror 
du det blivit aktuellt? Är det bra att man gör sådana försök? För vem/vilka är 
detta? 

Är det något som jag inte har frågat om som du tycker är viktigt att framföra i det 
här sammanhanget? 
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Bilaga 4 a 

DAGBOKSBLAD 
Lärare 

Klass 
Datum 

1. Tid Innehåll och uppläggning Läromedel/ 
arbetsmtrl. 

2. Varför valde du att ta upp just det här innehållet? 
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3. Vad tycker du var viktigast? 

4. Vad tror du eleverna har lärt sig? 

5. Tror du att elevernas åsikter och värderingar om arbetslivet har påverkats/ 
förändrats? Hur? 

6. Kunde du ha behandlat det här orådet/avsnittet på något annat sätt (innehåll, 
form)? För- nackdelar? 

7. Övrigt att notera: 
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DAGBOKSBLAD 
Elever 

Bilaga 4 b 

Namn 

Klass 
Datum 

1. Vad har ni gjort pä arbetsHvsorienteringen/samhällskunskapen idag? 

2. Vad är det viktigaste som du har lärt dig? 

3. Varför tycker du att det är viktigt? 
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4. Har du ändrat åsikt om något som rör arbetslivet? På vilket sätt? 

5. Tycker du att ni borde ha behandlat det här avsnittet/området på något annat 
sätt? I så fall hur? 
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