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ABSTRACT 

Âsemar, C. The Choice of Education and Vocation. A Series of Empiri
cal Studies of Pupils of the Upper Level of the Compulsory 
School. Dissertation of the Faculty of Social Sciences, Univer
sity of Umeå, 1985. (in Swedish). ISBN 91-7174-218-2 
ISSN 02811-6768 

SUMMARY 

This report is a summary and a discussion of several studies, that have 
been carried out within the SYO-project (syo=educational and vocational 
guidance). The SYO-project, financed by the National Board of Education, 
has two major sources of information concerning the description and 
analyses of (1) the content of syo and (2) different persons' conceptions 
and notions of education, work, and choice of education and profession. 
The aim of this work is to investigate pupils in grade 7-9 regarding 
their actual choices and the particular conditions, that could influence 
those choices e.g. the importance of the family and the syo. In the 
framework for conducting this study, some assumptions are made about 
the role of school and syo. The pupils' choices and the conditions under 
which they occur, are examined from a societal, educational and 
individual perspective. Furthermore, a model is developed to illustrate 
how pupils' conceptions and notions are formed. Both extensive and 
intensive studies have been executed, using parents, pupils, teachers and 
counsellors. The data have been collected primarily from individual 
interviews and questionnaires. The results have been published in seven 
reports, nos. 4-10 in Pedagogiska rapporter/Educational reports. 
Department of Education, University of Umeå (in Swedish). The results 
demonstrate, that the pupils choices of education and profession are 
strongly related to sex and social class. Only their choices of education 
seem to be stable. However, when they change, the differences between 
sex and social class tend to be even larger. The influences from parents 
and school coincides so as to support the pupils* conceptions and notions 
of education, work, and educational and vocational choices, which are 
based on an individual perspective. In contrast, there can also be a break 
in the ideological transmission, such that, for example, the pupils1 

conceptions of work may reflect more of the parents' influences than 
the schools1. Different conditions of importance for the work of syo, in 
accordance with official goals, are not fulfilled. Thus, the integration 
of syo does not exist. For example, the number of pupils seems too large 
and the expectations of teachers and other persons in the school, 
concerning syo, are quite different from those of the counsellors. Finally, 
a few limitations and the principal results of the work are discussed 
along with suggestions for further research. The results concern, inter 
alia, the socially based differences in knowledge between parents and 
pupils. These differences mean, in essence, that a basic condition for 
rational choice is not fulfilled. Furthermore, the role of syo as a sorting 
mechanism in the process of social reproduction is deemphasized. Instead, 
its legitimizing function appears as more important. 

Keywords: choice of education and vocation, conceptions and notions of 
work and education, counselling, social reproduction, ideological 
transmission. 
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SAMMANFATTNING 

I föreliggande rapport sammanfattas och diskuteras ett antal delstudier, 
vilka genomförts inom ramen för ett av Skolstyrelsen finansierat 
forskningsprojekt, det s k SYO-projektet (syo=studie- och yrkesorientering). 
Projektet har haft två empiriska tyngdpunkter, varvid en beskrivning och 
analys gjorts av (1) syons faktiska innehåll och (2) skilda personers 
uppfattningar och föreställningar om utbildning, arbete samt studie- och 
yrkesval. Syftet med föreliggande arbete är att belysa högstadieelevers 
valsituation avseende utbildning och arbete. Därvid studeras olika 
förutsättningar för deras val t ex familjens och syons betydelse. I a rbetets 
teoretiska referensram klargörs utgångspunkter och antaganden om 
skolans och syons roll. Elevernas valsituation problematiseras och 
kontextualiseras på olika nivåer. Vidare utvecklas en modell som 
illustrerar hur elevers uppfattningar och föreställningar om utbildning 
och arbete formas. Såväl extensiva som intensiva studier har genomförts 
bland föräldrar, elever, lärare och syofunktionärer i en norrlandskommun. 
Insamlingen av data har huvudsakligen gjorts med hjälp av intervjuer och 
enkäter. Resultaten har redovisats i sju rapporter, nr 4-10 i serien 
Pedagogiska rapporter/Educational reports. Pedagogiska institutionen, 
Umeå universitet. Resultaten visar att elevernas val av utbildning och 
yrke under högstadietiden är starkt relaterade till köns- och socialklass
tillhörighet samt, vad avser utbildning, tämligen stabila. I den mån 
förändringar ändå sker, ökar skillnaderna mellan kön och socialklasser. 
Den påverkan som sker från föräldrar och skola medför i vissa fall att 
eleverna utsätts för en likartad förstärkning. Detta kommer till uttryck 
i elevernas individbaserade uppfattningar om studie- och yrkesval. I a ndra 
hänseenden, t ex uppfattningar om arbete, sker ett brott i den ideologiska 
överföringen, vilket innebär att arbetarklasselever utsätts för skilda slag 
av påverkan. Olika förutsättningar av vikt, för att syons arbete ska kunna 
bedrivas i enlighet med officiella mål och anvisningar, är ej uppfyllda. 
Således förekommer föga av syointegration. Elevunderlaget synes t ex 
vara alltför omfattande och förväntningarna på syon från övrig 
skolpersonal är motsatt den som syofunktionärerna själva har. Avslutnings
vis diskuteras arbetets begränsningar och huvudresultat. Dessutom ges 
förslag till fortsatt forskning. I resultatdiskussionen berörs bl a de 
klassmässigt betingade kunskapsskillnader, som finns hos föräldrar och 
elever och som medför att en grundläggande förutsättning för rationella 
studie- och yrkesval inte är uppfylld. Vidare tonas syons roll som 
sorteringsmekanism i den sociala reproduktionsprocessen ned. I stället 
framstår dess legitimerande funktion som mer betydelsefull. 
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1  

BAKGRUND 

Skolans studie- och yrkesorientering (syo) är en verksamhet, som sedan 
1940-talet, successivt växt och tillmätts en allt större betydelse för 
ungdomars studie- och yrkesval. Fram till 1971 var ansvaret för syon 
i princip delat mellan skolan och arbetsförmedlingarna. I enlighet med 
Kungl Majîts proposition (1971:34) beslutade riksdagen att skolan skulle 
fä det fulla ansvaret för syons genomförande och att en enhetlig 
organisation skulle införas pä såväl grund- som gymnasieskola. I s amband 
med att detta beslut fattades uppdrogs ät Skolöverstyrelsen (SÖ) att 
utvärdera effekterna av denna reform, vilken fick karaktären av en 
femârig försöksverksamhet (Kungligt brev 1971-06-04). 

SYO-projektet 

Hösten 1976 erhöll pedagogiska institutionen vid Umeå universitet SÖ:s 
uppdrag att genomföra en utvärdering av försöksverksamheten under en 
tid av fem år. Tillkomsten av det s k SYO-projektet var därmed ett 
faktum. Enär föreliggande avhandlingsarbete baserar sig på vissa 
delstudier inom detta projekt, ter det sig som angeläget att ge en allmän 
beskrivning av SYO-projektet för att erhålla en förståelse för dessa 
studiers plats i och betydelse för det totala utvärderingsarbetet. 

Vägledande för SYO-projektets utvärderingsansats var den kritik, som 
fram till och med 1970-talets mitt riktats mot dittillsvarande utvär
deringsforskning (se t ex Franke-Wikberg & Johansson, 1975. Franke-
Wikberg, 1977a). Denna kan sammanfattas som att: 

- utbildning ofta sågs som en isolerad företeelse och inte sattes in i 
ett vidare, socialt och samhälleligt perspektiv 

- tillgängliga metoder snarare än det aktuella problemet var styrande 
för utvärderingen 

- de uttryckta målen för en utbildning togs för givna och användes som 
direkt utgångspunkt för utvärderingen med den konsekvensen att andra 
och måhända väsentligare utbildningseffekter förbisågs 

- själva undervisningsprocessen sällan studerades 

- process och resultat ofta beskrevs i så allmänna termer att innehållet 
gick förlorat 

- utvärderingen stannade just vid beskrivningar medan försöken att nå 
förståelse och förklaring av det som framkom var sällsynta. 
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Den generella tankestruktur, som kom att ligga till grund för SYO-projek-
tets utvärderingsansats, uttrycktes i termer av: 

- förutsättningar 
- process 
- utfall 

För att erhålla såväl förståelse som förklaringar avseende det fenomen 
som studeras, krävs att information från alla nivåer samlas in. Ansatsen 
karaktäriseras sålunda av ett helhetsperspektiv. 

• 

Förutsättningar har analyserats utifrån tre olika nivåer (jfr I, s ft-11). 
På en makronivå har bl a utbildningens och syons samhälleliga funktion 
diskuterats i termer av social och kulturell reproduktion och sortering. 
Behovet av att erhålla en samlad bild över syons framväxt, där denna 
relaterades till både utbildningens och arbetslivets utveckling, var därför 
stort. 

På en mediumnivå fokuserades intresset mot förutsättningar betingade 
till verksamheten i skolan, såsom tid till förfogande, antal elever och 
arbetsuppgifter. För att bl a belysa målens eventuella styrfunktioner 
tedde det sig nödvändigt att empiriskt studera på vilket sätt olika 
personer uppfattade de av samhället uppställda målen, liksom om det 
rekommenderade arbetssättet för att nå dessa mål tillämpades. 

På en mikronivå diskuterades förutsättningar, som mer direkt kan 
relateras till individens val av studie- och yrkesväg. Dock icke primärt 
individförutsättningar i termer av begåvning, attityder etc, vilka stått 
i fokus för studie- och yrkesvalsforskningen under lång tid, utan i stället 
förutsättningar som kan ses som kontextbundna till den sociala och 
skolmässiga miljö, som individerna befinner sig i. Behovet av data, som 
tar fasta på innehållet i t ex föräldrars och deras barns föreställningar 
om utbildning och arbete, var stort. Detta innebär inte att individernas 
förutsättningar betraktades som oviktiga. Tvärtom bedömdes elevers 
kunskaper och värderingar om utbildning och arbete som viktiga att 
studera, speciellt om dessa var relaterbara till en eventuell påverkan 
från skolan och hemmet. 

För att kunna förstå utfallet eller resultatet av en viss verksamhet ter 
det sig som nödvändigt att studera vad som föregått detsamma, dvs en 
beskrivning av den process som antas utgöra kärnan i en viss verksamhet. 
För syons del antogs denna kärna utgöras av vägledning såväl individuell 
som kollektiv. 

För att till slut kort beröra det tredje steget i SYO-projektets 
utvärderingsansats, utfallet, begränsades detta till att i en viss mening 
omfatta elevers studie- och yrkesval. Dels deras faktiskt gjorda val. Dels 



3  

och måhända än mer intressant, deras uppfattningar och föreställningar 
om studie- och yrkesval, utbildning och arbete. 

Utifrån den hittills gjorda beskrivningen kan olika tyngdpunkter inom 
SYO-projektet urskiljas. Teoretiskt krävs att en referensram för 
forskningsobjektet formuleras, en referensram som beaktar syons roll i 
ett historiskt, samhälleligt perspektiv för att spegla åtminstone några 
av de förutsättningar, vilka kan antas påverka såväl syons innehåll och 
utformning som de uppfattningar och föreställningar, som olika personer 
uppvisar. 

Empiriskt utkristalliseras två tyngdpunkter: 

1. En beskrivning och analys av syons faktiska innehåll 

2. En beskrivning och analys av uppfattningar och föreställningar om ut
bildning, arbete, studie- och yrkesval. 

Metodiskt karaktäriseras SYO-projektet av problemanpassning (1 s 14-16). 
Såväl kvantitativ som kvalitativ undersökningsmetodik har kommit till 
användning beroende på det undersökta problemets art. Huvudundersök
ningarna genomfördes i en norrlandskommun och har haft en longitudinell 
uppläggning. Syo-verksamheten och av den berörda personer har följts 
under en tid av tre år på såväl grund- som gymnasieskolor. Eleverna 
på grundskolan har därvid kunnat följas genom högstadiet och gymnasie
skoleeleverna under hela utbildningen. De empiriska studier som redovisas 
i detta arbete har, med undantag av den i rapport IV redovisade 
undersökningen, genomförts i nämnda kommun. 

Uppläggningen kan tankemässigt sägas ha en trattformig karaktär, vilket 
visas av nedanstående figur, som samtidigt illustrerar vilka metoder som 
kommit till användning på skilda nivåer samt vilken karaktär den 
insamlade informationen haft. 
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Me tod i sk  an sa t s  Empi r i s k a  da t a in saml ingsn ivåe r  I n f o rma t ionens  a r t  
Kvan t i t a t i v  

K va l  i  t a t i  v  

H E L A  R I K E T  

KO MM UN 

A l l a  sk o lo r  

V i s s a  sk o lo r  

A l l a  k l a s se r  

E nsk i l d  k l a s s /  
V i s s a  

i nd i  v ide r  

Ex tens iv  

I n t ens iv  

Figur 1. Generell uppläggning av huvudundersökningen. 

Utgångspunkten för denna uppläggning var att, utifrån den typ av problem 
som identifieras vid olika datainsamlingar, erhålla en möjlighet att gä 
uppåt eller nedåt i denna "tratt" beroende på om man önskar en extensiv 
eller en intensiv belysning av ett visst problem. Ett exempel må nämnas 
för att illustrera figur 1. 

Högstadieelevernas studie- och yrkesval har belysts på tre olika nivåer. 
Enkätteknik har utnyttjats avseende alla skolor. Intervjuer har kommit 
till användning avseende eleverna i enskilda klasser. Deltagande 
observationer, intervjuer och ett yrkestest har använts för vissa elever 
i dessa klasser samt deras föräldrar. (En beskrivning av samtliga 
delundersökningar återfinns i t ex SÖ:s informationsskrift 1980:8). 

Att inom ramen för detta avhandlingsarbete ge en heltäckande bild av 
SYO-projektets olika delstudier låter sig inte göras. Avgränsningar har 
därför gjorts. Dessa kommer att preciseras närmare i den fortsatta 
framställningen men kan, utifrån den beskrivning som gjorts i detta 
avsnitt, anges som följer: 

1. Utifrån den utvärderingsansats, som beskrivits, ligger betoningen i 
detta arbete på förutsättningar och resultat. Hänvisningar till genom
förda processtudier kommer dock att göras när så erfordras. 
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2. Individmässigt har en primär avgränsning gjorts mellan grund- och 
gymnasieskoleelever. 1 fö rsta hand berör detta arbete högstadieelever 
pä grundskolan. Övriga personer som deltar har pä något sätt anknyt
ning till dessa. Således ingår elevernas föräldrar liksom lärare och 
syo-funktionärer, vilka i huvudsak varit verksamma på grundskola. 

3. Problemmässigt begränsar sig arbetet till en belysning av grundskole
elevers valsituation med avseende på studie- och yrkesvägar. 

Tidigare forskning 

I rapporterna I-VII har litteraturgenomgångar på olika sätt genomförts 
för att belysa de specifika prolbem, som där förelegat. Vissa g ranskningar 
har enbart utgått från utredningar, av myndigheter utfärdade anvisningar 
m m. Andra åter har tagit fasta på den forskning som utförts inom 
området. Några sammanfattande reflexioner kring den forskning, som 
bedrivits inom det övergripande problemområdet att välja studie- och 
yrkesväg, skall göras. Den struktur som präglar dessa reflexioner utgår 
inledningsvis från en tämligen grov karaktäristik av den dominerande 
forskningsinriktningen och avslutas med en slags behovsanalys. Konkreta 
forskningsresultat berörs endast parentetiskt. En koppling till dessa görs 
dock när resultaten från de olika delstudierna presenteras. 

Allmänt kan konstateras att forskningen från 1950-talet och framåt 
omfångsmässigt ter sig närmast överväldigande. Ett inledande försök att 
med datorbaserad litteratursökning kartlägga enskilda arbeten inom 
området övergavs snabbt till förmån för en granskning av genomförda 
forskningsöversikter (se t ex Sjöstrand 1968, Husen m fl 1969, Andrae 
1972, Magnusson 1975, Betz 1977, Härnqvist 1978, Sjöstrand 1980, Super 
1981, Mattsson 198*0. Merparten av den forskning som bedrivits låter 
sig beskrivas utifrån epiteten normativt inriktad, psykologiskt orienterad 
och/eller kvantitativt baserad. 

Den normativa ansatsen bygger på en väletablerad uppfattning om vad 
som karaktäriserar ett val. Antaganden om avsikt, konsistens och 
rationalitet är därvid centrala. Olika yrkesvalsteorier, som inte minst 
i Sverige tycks ha haft en viss genomslagskraft (Mattsson, 1984) bygger 
på antaganden om att ett val faktiskt föreligger, att detta val ses som 
fritt och att det beslut, som fattas efter en genomgången valprocess, 
är individuellt och likställ igt med andra rationella beslutssituationer. I 
en uppmärksammad artikel av Warnath (1975) betitlad "Vocational 
Theories: Direction to Nowhere" kritiserar författaren forskningen för 
att ha arbetat med beslutsmodeller som varit så generella att de i 
praktiken haft föga värde. Det sägs vidare: 
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"Their efforts are devoted primarily to increasing the efficiency 
of matching people and jobs, which they humanistically translate 
as improving decision making. Few ask the question Decision making 
for what?" (Warnath 1975, s 425). 

Innehållet i Warnaths citat har redan förebådat det psykologiska synsätt 
som genomsyrar många undersökningar. Framför allt består detta synsätt 
i att förklaringar till gjorda val samt hur dessa betecknas i termer av 
framgång och misslyckande direkt eller indirekt förläggs till individen, 
utan att utanförliggande faktorer beaktas. Många stora och omfattande 
projekt, inte minst i Sverige, har haft denna inriktning. Västmanlands
undersökningen (t ex Lundman, 1979) och Örebro-projektet (t ex 
Magnusson m fl 1975) kan tjäna som exempel i detta sammanhang. För 
en översikt av liknande angloamerikanska undersökningar se t ex Watts 
et al (1981). 

De allra flesta undersökningarna har, i enlighet med den forsknings
tradition som varit dominerande inom beteendevetenskaperna, haft en 
kvantitativ inriktning. Ofta har stora undersökningsgrupper omfattats i 
syfte att erhålla generaliserbara resultat (t ex Individualstatistikprojek-
tet, Härnqvist & Svensson, 1980). Olika typer av test för att mäta 
individuella differenser avseende begåvning, personlighet etc har kommit 
till användning, inte bara bland forskarna utan även bland praktikerna 
(Il s 17). I S verige har testanvändningen bland praktikerna minskat högst 
avsevärt medan det i t ex USA fo rtfarande dominerar vägledningsarbetet. 
Refererande till två ofta använda testbatterier säger Super följande: 

"It has therefore ... become the principal tool of vocational 
counsellors in the USA" (Super 1981, s 11). 

Förenat med en kvantitativ ansats är också bruket av statistiska 
analysmetoder. I sökandet efter samband mellan valbeteenden och 
individegenskaper synes många gånger den metodiska ansatsen vara 
överordnad den teoretiska. Utifrån en genomgång av svensk yrkesvals
forskning sägs t ex följande: 

"En begränsning i den nämnda yrkesvalsforskningen hänger samman 
med en avsaknad av ett teoretiskt kunskapsintresse" (Mattsson 1984, 
s 3). 

Utifrån denna summariska presentation av forskningen rörande studie-
och yrkesval framstår vissa slutsatser och konsekvenser härom som 
uppenbara. 

Den stora förtjänsten med de resultat, som denna forskning tillhanda
hållit, är att de givit en beskrivning av vissa faktiska förhållanden som 
karaktäriserar t ex rekryteringen till olika utbildningar och yrken. 
Kunskaper om de skevheter, som utmärkt och utmärker denna avseende 
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social bakgrund och kön, har utgjort och utgör viktiga avstamp för såväl 
forskare som för samhället och dess beslutsfattare. Således har t ex den 
svenska pedagogiska forskningen, med anknytning till studie- och yrkesval, 
under efterkrigstiden spelat en viktig roll för reformeringen av det 
svenska utbildningsväsendet. Denna kommer till uttryck både i de 
övergripande målsättningarna för skolan, där jämlikhetsfrågor successivt 
kommit att betonas alltmer och i de mer konkreta diskussioner som förts 
rörande differentiering och dimensionering (jämför II). 

De brister eller nackdelar som utmärker den beskrivna forskningsinrikt
ningen ter sig också som klara. Utifrån den normativt inriktade ansatsen, 
dvs hur elever bör välja, är risken stor att själva valprocessen liksom 
de förutsättningarna, som omgärdar densamma, kommer i skymundan (jfr 
Lundgren, 1979a). I skenet av den psykologiska inriktningens individför
klaringar framstår t ex behovet av studier som sätter in problemen i 
ett vidare samhälleligt kontext som stort. 

Även om den kvantitativt inriktade forskningen har producerat mycken 
och viktig kunskap så måste denna ändå sägas vara av relativt ytlig 
karaktär. I kombination med avsaknaden av en uttalad teoretisk 
förankring förmår inte dessa kunskaper åstadkomma mer djupgående 
förklaringar till varför studie- och yrkesval gestaltar sig på ett visst sätt. 
Med en kvalitativt inriktad forskningsansats ges möjlighet att erhålla 
mer ingående kunskaper om elevers valsituation, något som bl a också 
efterlyses av den statliga skoladministrationen: 

"Elevernas egna motiv för valen och deras upplevelser av valsituatio
ner är ofullständigt och relativt ytligt studerade" (SÖ 1978). 

Den summering, som gjorts av hittillsvarande studie- och yrkesvalsforsk
ning, kan måhända uppfattas som alltför generell till sin natur. Påpekas 
skall därför att det givetvis finns undantag. Ambitionen har dock i detta 
sammanhang icke varit att belysa dessa (jämför VII, s 4-10). 

En slutsats som kan dras av denna översikt är, att med ambitionen att 
inte bara beskriva utan även förstå och förklara, krävs en annorlunda 
forskningsinriktning än den som varit förhärskande eller med Härnqvists 
ord: 

"För att belysa detta krävs undersökningar av ett annat och mer 
intensivt slag än de mer eller mindre tekniskt avancerade 
sambandsundersökningar som nu är vanliga. Man behöver på nära 
håll kunna följa hur individer med olika egenskaper resonerar i 
valsituationen och därur konstruera olika beslutsmodeller för 
prövning i större skala" (Härnqvist 1980, s 167). 
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För att inte skapa förväntningar om att detta arbete i alla avseenden 
ger uttryck för kvalitativa och intensiva studier bör här påpekas att såväl 
extensiva som intensiva studier ingår. I bilaga I redovisas företrädesvis 
extensiva studier, medan den i bilaga II redovisade undersökningen är 
att se som intensiv. 

SYFTE 

Sett i ett vidare perspektiv utgör detta avhandlingsarbete ett försök att 
erhålla kunskap om den betydelse som utbildning och uppfostran har för 
att ett givet samhälles kultur och sociala ordning reproduceras mellan 
olika generationer. Redan här kan en första avgränsning göras i det att 
det framför allt är aspekten social reproduktion som belyses i skenet 
av grundskoleelevers valbeteenden. 

Utifrån ett något snävare perspektiv, begränsat bl a av de specifika 
förutsättningar som gällt för arbetet, kan huvudproblemet som kretsar 
kring högstadieelevers val av utbildning och arbete beskrivas utifrån 
följande frågor: 

1. Hur ser elevernas studie- och yrkesval ut och hur förändras de under 
högstadietiden? 

2. Hur kommer det sig att valen gestaltar sig på ett visst sätt? 

3. Vilken funktion har studie- och yrkesorienteringen i valprocessen. 

Den första frågan behöver knappast utvecklas för stunden medan fråga 
två och tre däremot preciseras i ett antal avseenden för att närmare 
belysa förutsättningar för syons funktion och elevernas val. 

a) Vilka är de yttre samhälleliga förutsättningarna? 

b) Vilka är de inre skolmässiga förutsättningarna? 

c) Vilka är elevens egna förutsättningar i termer av kunskaper, uppfatt
ningar och föreställningar? 

d) Vilka är föräldrarnas och skolpersonalens kunskaper, uppfattningar och 
föreställningar och i vilken relation står de till elevernas? 
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TEORETISK REFERENSRAM 

Den utvärderingsansats, som kan sägas karaktärisera detta arbete, har 
av Franke-Wikberg & L undgren (1980) benämnts teoriinriktad utvärdering. 
Förbundet med denna ansats är bl a uttalade krav på att en referensram 
för det studerade fenomenet formuleras. 

Syftet med referensramen är inte att skapa ett slags teoretiskt fundament 
utifrån vilket strikta hypoteser genereras och exakta prediktioner görs 
i syfte att verifiera/falsifiera den uppställda teorin. Avsikten är i stället 
att erhålla en ram mot vilken det studerade fenomenet kan relateras. 
Annorlunda uttryckt handlar det om att forskningsobjektet kontextualise-
ras och blir föremål för teoretiska reflexioner. Därvid läggs stor vikt 
vid att problemet sätts in i ett historiskt, samhälleligt perspektiv för 
att söka förståelse och förklaringar av varför en viss utbildningsföreteelse, 
i detta fall studie- och yrkesorienteringen, gestaltar sig som den gör 
(jfr I). 

1 de rapporter, vilka utgör underlag för denna avhandling, är det framför 
allt i I, II och VII som resonemang av mer teoretisk natur förs. I den 
mycket summariska genomgång, som här görs, presenteras först några 
antaganden och utgångspunkter, som varit vägledande för arbetet samt 
därefter en modell som sammanfattar huvudinnehållet i referensramen. 
Påpekas bör att när resultaten för respektive rapport redovisas kommer 
även resonemang med anknytning till referensramen att aktualiseras. 

Följande antaganden kan ses som viktiga både för undersökningens 
uppläggning och för tolkningen och förståelsen av resultaten (jfr Franke-
Wikberg, 1983): 

a) Det samhälle vi lever i utmärkes av skillnader mellan olika sociala 
klasser. Medelklassen antas vara den som präglar detta samhälles eko
nomiska, sociala och kulturella villkor och därmed även utbildning 
och arbetsliv. Att någon dominerar innebär också att någon domineras. 
Intressemotsättningar antas därför primärt finnas mellan olika sociala 
klasser. Dessa förhållanden har inte närmare utretts utan snarare för
utsatts (jfr VII). 

b) Utbildning ses som kontextberoende. För syons del innebär detta att 
den inte kan betraktas som en avgränsad företeelse utan i stället 
som en del i en större helhet såväl i nuet som i det förflutna. Studie-
och yrkesorienteringen måste således relateras både till det utbild
ningssystem inom vilket den verkar och till det omgivande samhällets 
arbetslivsstruktur (jfr II). 
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c) Utbildningens och därmed även syons uppgift i samhället är att med
verka till att just det samhällets sociala ordning och kultur överförs 
från en generation till en annan. Den funktion som i detta arbete 
initiait tillskrevs syon var kopplad till dess sorterande roll men har 
allteftersom referensramen utvecklats mera relaterats till en legiti
merande funktion (jfr VII, s 18-22). 

d) Genomförandet av syons handlingsprogram antas mera styrt av sam
hälleliga och utbildningsmässiga förutsättningar än av de officiella 
mål som finns uttryckta för verksamheten. Målen kan således för det 
första inte betraktas som verklighetsbeskrivningar och för det andra 
inte tas som enda och direkt utgångspunkt för utvärderingen (jfr I). 

e) Utbildning innebär att kunskaper i vid bemärkelse överförs till elever. 
Samtidigt som eleverna lär sig kunskaper av faktakaraktär antas även 
en s k metainlärning ske (jfr Lundgren, 1979b). Den kan t ex gälla 
uppfattningar om vilken typ av utbildning och arbete, som eleven för
mår klara av. De studie- och yrkesval, som eleverna gör, kan därför 
tänkas vara präglade av de uppfattningar de har om t ex utbildningens 
och arbetets värde (jfr VII, s 18). 

Den i rapport VII presenterade referensramen, inrymmer antaganden och 
resonemang som kan ses som strukturerande för samtliga delar av detta 
avhandlingsarbete. Innehållsligt sammanfattas referensramen genom 
nedanstående modell. 
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Figur 2. Antaganden om ideologisk överföring och formandet av barns/ 
elevers och föräldrars kunskaper, uppfattningar och föreställ
ningar om utbildning, arbete samt studie- och yrkesval. 

Utgångspunkten är, såsom tidigare antytts, att de samhälleliga villkor 
som gäller, på ett grundläggande sätt präglar såväl arbetslivets som 
skolans struktur och innehåll. I detta ligger att en borgerlig ideologi 
är den dominerande och att det är denna ideologi som understöds i och 
förmedlas via skola och arbetsliv. 

De kunskaper, uppfattningar och föreställningar om utbildning, arbete 
samt studie- och yrkesval, som finns företrädda hos föräldrar och elever, 
kan tänkas skilja sig åt beroende på vilken position föräldrarna intar 
i den samhälleliga arbetsdelningen. Vad vi kan förvänta oss är således 
att föräldrar tillhöriga medelklass har föreställningar som står i 
överensstämmelse med skolans ideologi. Om vi ser till vilka föreställ
ningar, som kan antas formas hos barnen till dessa föräldrar, kan således 



12 

den primära och sekundära socialisationsprocess som barnen omfattas av 
i familjen respektive i skolan sägas gå i samma riktning. Till skillnad 
från medelklassbarnen är situationen för barn från arbetarklass 
annorlunda. För dessa är det inte fråga om en ömsesidigt förstärkande 
process från skola och hem utan en ideologisk påverkan av motstridigt 
slag. Såsom figur 2 ovan försöker illustrera, kommer den ideologiska 
överföringen inte att ske utan brott eller störningar. 

Den förenklade bild av verkligheten, som en modell liknande denna ger 
uttryck för, får inte tas som intäkt för att elevernas föreställningar 
formas så rätlinjigt och entydigt som figuren antyder. Modellen är mera 
ett uttryck för ett övergripande förhållningssätt än ett detaljerat schema 
för olika faktorers inverkan. Exempelvis kan generationsmotsättningar 
och kamratinfluenser åstadkomma effekter som ovanstående modell inte 
tar hänsyn till. 

Referensramen har i stort varit styrande för detta arbetes uppläggning, 
varför de olika delstudierna har en tämligen bestämd relation till denna 
ram. För att anknyta till figur 2 belyser rapport I och II vissa samhälleliga 
villkor söm gäller för utbildning i allmänhet och för syo i synnerhet. 
Rapport III och IV utreder vissa förutsättningar för syon på en skolnivå. 
I rapport V och VI undersöks bl a elevernas studie- och yrkesval samt 
hur de förändras under högstadietiden. I rapport VII slutligen belyses 
kunskaper, uppfattningar och föreställningar om studie- och yrkesval, 
utbildning och arbete hos föräldrar, elever och skolpersonal (jfr även 
metodavsnittet). 

METOD 

Beträffande den övergripande metodansatsen hänvisas till inledningen 
(s 3-4). De specifika metoder som kommit till användning i de olika 
delundersökningarna kommer att beskrivas i anslutning till resultat
sammanfattningarna. 

Med direkt anknytning till syftesbeskrivningen ges här en översikt över 
de datainsamlingsmetoder som förekommit. 

- Elevernas studie- och yrkesval har studerats med hjälp av enkätteknik. 
Ett frågeformulär gavs dels när eleverna började i åk 7, dels när de 
avslutade sin utbildning i åk 9. Många av frågorna var identiska (V 
och VI). 
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- Samhälleliga förutsättningar har kartlagts genom olika typer av littera
turgranskningar, som successivt bidragit till att bygga upp en referens
ram (se I, II o ch VII). Sy ons framväxt i det svenska utbildningssystemet 
har granskats utifrån officiella dokument såsom skolutredningar och 
läroplaner (II). 

- Vissa förutsättningar för syons arbete i skolan har studerats både med 
intervju- och enkätteknik bland skolpersonal och elever såväl inom som 
utom den undersökta kommunen (III och IV). 

- Elevers, föräldrars, lärares och syofunktionärers kunskaper, uppfattning
ar och föreställningar har studerats genom personliga intervjuer uti
från ett strukturerat intervjuformulär med öppna frågor. Förädrars upp
fattningar om bl a arbete har undersökts med ett yrkestest. 

Sammanfattningsvis kan såväl syfte som metod beskrivas utifrån 
nedanstående schematiska sammanställning, som besvarar frågor om vad 
som studerats, hur detta har belysts samt vilka personer som deltagit 
i de olika undersökningarna. Av sammanställningen framgår också den 
tidsmässiga relationen mellan de olika delstudierna avseende genom
förande. De första datainsamlingarna påbörjades, som tidigare nämnts, 
under läsåret 1976/77. 
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Rapport 

I 

II 

III 

IV 

VI 

VII 

Vad? 

Referensram 

Syons framväxt 

Syons målsätt
ning 

Syo i under
visningen 

Elevernas 
studie- och 
yrkesval, kunskaper 
och värderingar 

Förändringar 
av elevernas 
studie- och 
yrkesval, kunskaper 
och värderingar 

Kunskaper, 
uppfattningar 
och föreställ
ningar om ut
bildning, arbete 
studie- och 
yrkesval 

Hur? 

Antaganden 
och utgångs
punkter 

Litteratur
granskning 

Intervjuer 

Vilka? 

Enkät 

Enkät 

Enkät 

Intervjuer 
Yrkestest 

Skolpersonal 
n=91. Elever 
n=83 

När? 

Är 1 

Är i  

Är 1 

Lärare, n=124 År 2 

Elever, n för Är 2 
grundskola=600 
n för gymnasie-
skola=651 

Elever på 
grundskola 
n = 3 47 

Är 4 

Föräldrar, n=30 Är 3 
Elever, n=28 o 4 
Skolpers. n=23 

RESULTAT 

Nedan skall resultaten från de olika delstudierna i korthet sammanfattas. 
Framställningen följer i s tort samma struktur som de i sy ftesbeskrivningen 
redovisade frågeställningarna. Dock kommer elevernas studie- och 
yrkesval att redovisas efter det att vissa förutsättningar belysts. 
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A. Yttre samhälleliga förutsättningar (1, II) 

Syftet med rapport I är att formulera en allmän referensram för 
utvärderingen av syo liksom att utifrån denna diskutera vilka problem
områden som tett sig intressanta att studera. Det bör i detta sammanhang 
poängteras att referensramen var i vardande och således tämligen grov. 
Successivt avsägs denna utvecklas i samspel med både teori och empiri. 
För SYO-projektet i sin helhet har detta gjorts av Franke-Wikberg (1981) 
och inom ramen för föreliggande arbete i rapport VII. 

Två olika tankelinjer kan sägas strukturera referensramen. Den ena 
bygger på ett nivåtänkande och omfattar tre analysnivåer: makro-, 
medium- och mikronivå. I den andra, som också illustrerar utvärderings
ansatsen, är grunden ett resonemang i termer av, förutsättningar, process 
och resultat (jfr inledningen). 

De samhälleliga och utbildningsmässiga förutsättningarna för syons 
bedrivande sammanfattas här utifrån de utgångspunkter och antaganden 
som gjordes i rapport I. 

En central tanke som utvecklas är att syons samhälleliga funktion kan 
kopplas till frågor om social selektion och sortering. Utifrån en given 
struktur på arbetsmarknaden krävs också att utbildningssystemet 
dimensioneras på ett visst sätt för att i stort motsvara den samhälleliga 
arbetsdelningen. Frågan om syons roll i den sociala reproduktionspro
cessen är därmed väckt. 

Sortering i sig ses som något självklart och nödvändigt för ett givet 
samhälles fortbestånd. Vad som betraktas som viktigt att belysa är därför 
utifrån vilka principer denna sortering sker samt vilka konsekvenser den 
får. 

Syons roll i utbildningssystemet diskuteras i termer av ett mål-, ram-
och regelsystem, vilka betraktas som styrande, begränsande respektive 
reglerande. Något tillspetsat karaktäriseras målsystemet som det utopiska 
och ram- och regelsystemen som de realistiska. Vad som i enlighet med 
tidigare beskrivna utvärderingsansats betonas är att målen för en viss 
verksamhet inte kan tas som enda utgångspunkt utan att de objektiva 
villkor, som styr verksamheten, noggrant måste studeras. Målen betraktas 
i sig inte som verkningslösa men ett studium av desamma måste ske 
utifrån det sätt på vilket olika personer uppfattar dem. 

Ett betydelsefullt antagande för det fortsatta arbetet är också den 
koppling som görs mellan sorteringstanken och tanken om fria, jämlika 
val, en sorteringstanke som i syons barndom uttrycktes helt öppet men 
alltmer kommit att döljas bakom psykologiserande målskrivningar (se 11). 
Det konstateras att för att en sortering av individen skall kunna göras 
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krävs att samhället erbjuder ett fritt val i betydelsen lika chanser till 
utbildning för alla eller med Gessers ord: 

"Detta innebär att lika möjligheter inte, såsom vanligen görs, ställs 
i ett jämlikhetsperspektiv utan utgör i stället förutsättningar för 
den samhälleliga sorteringsprocessen" (Gesser 1977a, s 13, jfr även 
Gesser 1984). 

Syftet med rapport II är framför allt kopplat till syons mål, dess 
organisation och använda metodik. Beskrivningen av syons framväxt 
baseras på en litteraturgenomgång av officiella dokument på olika nivåer 
i huvudsak från 1940-talet och framåt: 

1. Skolutredningar och av dessa föranledda politiska beslut. 

2. Läroplaner och eventuellt förekommande supplement. 

3. Anvisningar, speciellt inriktade mot syofrågor utarbetade av SÖ och/ 
eller AMS. 

Rapporten ger inledningsvis en grov beskrivning av det svenska samhällets 
utveckling avseende frågor kopplade till utbildning och arbetsliv. Bl a 
konstateras att ett viktigt motiv för det genomgripande förändrings
arbetet avseende utbildningssystemets reformering, som inleddes under 
1940-talet, var att avstämma utbildningssystemet gentemot arbetsmark
naden. Det är bl a mot denna bakgrund som syofrågor för första gången 
på ett mer genomgripande sätt diskuteras av 1940-års skolutredning 
genom Einar Neymark, vars arbete kom att få ett avgörande inflytande 
på den framtida utvecklingen av syon (SOU 1945:43). 

En allmän karaktäristik av syons utveckling är att den successivt har 
kommit att tillskrivas en allt större betydelse för ungdomars studie- och 
yrkesval. Från och med 1970-talets början ses syon som en självklar och 
betydelsefull företeelse i den svenska skolan. 1970-talet kan för övrigt 
ses som en brytpunkt i syons utveckling i och med 1971 års riksdagsbeslut 
om försöksverksamhet med ny syoorganisation. Då förändrades inte bara 
de organisatoriska betingelserna utan även uttryckta mål och rekommen
derade arbetsmetoder. 

Utvecklingen och förändringarna i studie- och yrkesorienteringen kan i 
stort illustreras av nedanstående figur. De resultat som presenterats i 
rapport II beskrevs på ett likartat sätt i Skolöverstyrelsens sammanfatt
ning av den femåriga försöksverksamheten (SÖ, 1 979). Nedanstående figur 
är dock innehållsmässigt utvidgad. Påpekas bör a tt den bild som förmedlas 
av syons utveckling bygger på officiella utsagor och således inte säger 
något om hur den konkreta verksamheten gestaltat sig. 
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Före 1971 Efter 1971 

Arbetsmarknadsanpassad 
(rätt man på rätt plats) 

1 
passiv, "objektiv" syo 

Målsättning 

9 Samhällsförändrade 
(Hänsyn till individuella 
krav) I 
aktiv, medvetandegörande 
syo 

Pryon yrkesförberedande Praon allmänt arbetslivs-
orienterande. 

AMS ansvarar helt/ 
delvis för syon 

Statligt ansvar för 
befattningshavarna 

Yrkesvalslärare 
på grundskola 
Syo genom specialister 

Organisation 

> Skolan har det fulla ansva
ret. Uppföljningsansvar 
to m 18 år. 

Kommunalt ansvar 

Syo-konsulenter inom alla 
utbildningsområden (ej 
högskola) Integrerad syo. 

Metoder 

Individualinriktat ^ Grupporienterat 
arbetssätt 

Syo vid enstaka — > Kontinuerlig vägledning 
tillfällen och information 

Utbildning av syo-funktionärer 

Kortare kurser ^ Sammanhållen 3-årig 
högskolelinje. 

Figur 3. Huvudsakliga utvecklingstrender i sk olans studie- och yrkesorien
tering. 
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En definitiv markering av den betydelse som officiellt tillskrivs syon 
utgjorde det beslut som medförde att utbildningen av syo-funktionärer 
frän och med läsåret 1984/85 genomförs inom ramen för en enhetlig 
3-årig högskoleutbildning. Allt i enlighet med regeringens proposition 
1983/84:86, i vilken också syons specialistfunktion tonas ned i och med 
förslaget att syo-funktionärer under vissa förutsättningar skall kunna 
tjänstgöra i den reguljära undervisningen. 

I den avslutande diskussionen berörs inledningsvis fyra olika principer 
av ideologisk karaktär: 

1. Studie- och yrkesvalets frihet 
2. Studie- och yrkesvalet som en kontinuerlig process 
3. Syons frivillighet 
4. Syo som kompensation. 

De tre första kan ses som förekommande under hela den studerade 
tidsperioden medan syo som kompensation framför allt förs fram i de 
syoanvisningar som kom efter 1971 (ASÖ 73/74:55) och grundar sig på 
den jämlikhetsideologi som starkt präglat den svenska utbildningspoli
tiken. Syons uppgift i detta sammanhang är att motverka de sociala och 
könsmässigt betingade skillnader som präglar valen inom utbildningssys
temet. Syons kompensatoriska roll antas ändå vara underställd tanken 
om individens fria val varför syons uppgifter knappast torde innebära 
något annat än att objektivt upplysa om desamma. 

Den mest markanta perspektivförskjutningen utgör måhända det sätt på 
vilket samhälls- respektive individintressen betonas. ^ Neymarks arbete 
betonades samhällsintressena kraftigt (se II, s 5) medan nuvarande syomål 
tycks prioritera individens. Tidsmässigt är dessa förskjutningar parallella 
med de organisatoriska förändringarna. Så länge AMS har huvudansvaret 
står samhällsintressena i förgrunden. När skolan tar över verksamheten 
betonas individens intressen. 

Under en stor del av den studerade tidsperioden kan ett starkt inflytande 
från psykologins olika verksamhetsområden spåras. Först kommer detta 
från utvecklings- och differentialpsykologin, därefter studie- och 
yrkesvalsforskningen och efter 1971 från socialpsykologiskt håll. 

Rapport II avslutas med ett försök att utifrån en beskrivning av den 
fortgående arbetsdelningen i samhället ge en förklaring till syons 
expansion i skolväsendet. Ur såväl arbetslivet som individens synpunkt 
blir behoven allt större. Individen behöver hjälp för att kunna överblicka 
en arbetsmarknad och ett utbildningssystem som blivit alltmer komplexa 
och svåröverskådliga. På motsvarande sätt har företagen svårt att finna 
den för dem mest lönsamma arbetskraften. Denna förklaring illustrerar 
samtidigt det spänningsfält som syon arbetar i genom att hänsyn skall 



19 

tagas såväl till individ- som arbetslivsintressen. Mot bakgrund av det 
tämligen begränsade handlingsutrymme som syon har (Jonsson, 1979) antas 
möjligheterna att tillgodose bådas intressen, i enlighet med de officiella 
målen, som tämligen små. 

B. Skolmässiga förutsättningar för syon (III, IV) 

Syftet med rapport III är att kartlägga kunskaper om och attityder till 
de officiellt uttryckta målen för syons verksamhet bland skolpersonal 
och elever både på grund- och gymnasieskola. På grund av att en 
förundersökning bland elever visade att dessa inte hade någon som helst 
kännedom om målen och ej heller kunde ta ställning till dessa när de 
lästes upp, ändrades inriktningen för elevernas del till att omfatta en 
kartläggning av deras erfarenheter av skolans syo-verksamhet. Påpekas 
bör att denna studie hade karaktären av en förundersökning. 

Utgångspunkten för problemformuleringen är att skolans syo i sig bygger 
på förutsättningen att skolpersonal vet vad syo är och vad den antas 
syfta till. De frågeställningar som belysts bland skolpersonalen rör 
kännedom om målen, måluppfyllelse, uppfattningar om syons kompensato
riska roll, syons förhållande till individ- och samhällsintressen samt 
integrationen av syo till skolans övriga verksamhet. För elevernas del 
belyses deras syn på och uppfattningar om syon, upplevelser av 
syo-verksamheten vid den egna skolan, erfarenheter av enskild vägledning 
och pryo samt önskemål om förändringar av syo-verksamheten. 

Undersökningen har genomförts i 16 olika kommuner från Stockholm i 
söder till Haparanda i norr. Antalet intervjuade personer (Ip) framgår 
av nedanstående tabeller. Datainsamlingen gjordes utifrån ett strukturerat 
formulär med öppna frågor. 

Tabell 1. Antal deltagande, skolpersonalundersökningen. 

Ip Antal uttagna Bortfall 
svarande 

Antal 

Skolstyrelseordf. 16 3 13 
Skolchef 16 3 13 
Rektor 17 2 15 
Lärare 34 1 33 
Syofunktionärer 17 0 17 

Totalt 100 9 91 
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Tabell 2. Antal deltagande, elevundersökningen. 

Grundskola Totalt Gymnasieskola Totalt 
Årskurs Linje 
7 8 9 H S E N T So Ko 

9 9 27 45 6 5 5 8 3 6 5 38 

Resultaten från skolpersonalundersökningen visar sammanfattningsvis att 
mänga, med undantag för syofunktionärerna, inte känner till den uttryckta 
målsättningen för syo samt att de intentioner som officiellt finns 
uttryckta för skolans syo ej återspeglar sig i den faktiska verkligheten, 
sådan denna uppfattades av försökspersonerna. Stora skillnader föréligger 
också mellan syofunktionärer och övrig skolpersonal. Kunskaperna om 
målen har belysts med en fråga om man känner till var de finns beskriva 
(tabell  3) samt vad de ger uttryck för ( tabell  4).  

Tabell 3. Skolpersonalens kännedom om var syomålen finns beskrivna. 

Läroplan ASÖ Båda Vet ej Antal 

Skolst.ordf. 4 9 13 
Skolledare 12 6 6 4 28 
Lärare 17 2 k 10 33 
Syofunk. 1 8 8 - 17 

Totalt 34 16 18 23 91 

Även o m syofrågor tas upp i läroplanen så var ASÖ 1973/74 det dokument 
som formellt gällde för syoverksamheten. Som tabellen visar är det i 
huvudsak syofunktionärerna som känner till detta. 
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Förutsättningarna för att känna till innehållet i målbeskrivningarna var 
därför dåliga för många. Man torde dock inte kunna undgå att, när man 
får en fråga om målet för studie- och yrkesorienteringen, säga att det 
är att informera om utbildning och yrke. På ett sådant sätt har också 
majoriteten svarat. Vad gäller övriga innehållsaspekter (kategori 2-5 i 
tabell 4), som karaktäriserats som "medvetandegörande mål", är det 
framför allt syofunktionärer som kunnat ange dessa. 

Tabell k. Skolpersonalens kännedom om innehållet i syomålen. 

1 2 3 '4 5 6 Antal svar n 

Skolst.ordf. 10 1 3 2 3 19 13 
Skolledare 24 t f  3 2 3 - 36 28 
Lärare 23 t t  5 - k 3 M 33 
Syofunk. 13 10 4 8 i  1 M 17 

Totalt 70 19 15 12 15 12 143 91 

1. Information om utbildning och yrke. 
2. Personlighetsutveckling. 
3i Kritiskt och självständigt handlande. 
k. Motverka fördomar. 
5. Aktivering för självständig verksamhet. 
6. Vet ej. 

Den värdering som görs av ovanstående mål visar att syo-funktionärerna 
också tycker att de medvetandegörande målen är viktigare än de rent 
informativa medan övrig skolpersonal anser tvärtom. 

Vad g äller de övriga frågeområdena kan nämnas att organisatoriska frågor 
setts som betydelsefulla hinder för en realisering av syomålen, liksom 
att dessa i sig betraktats som alltför högt ställda. Syons och även skolans 
kompensatoriska insatser för att motverka negativt styrande faktorer vid 
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Studie- och yrkesval anses vara synnerligen marginella. Trots att nästan 
samtliga är positivt inställda till en integrering av syon med skolans 
övriga verksamhet verkar detta förekomma i mycket liten omfattning. 
Även här anses det sätt pä vilket undervisningen är organiserad som det 
viktigaste hindret. 

Resultaten från elevundersökningen visar att elevernas kännedom om syon 
är ytterst begränsad. 

Elevernas ordknapphet var påfallande och själva begreppet syo framstod 
som främmande framför allt bland eleverna i åk 7 och 8. Många av dessa 
uppger också att de inte känner till någonting om syo-verksamheten vid 
skolan, vilket i sig indikerar att syo primärt bedrivs enbart i årskurs 
9. Vad som sammantaget ändå kan sägas är att eleverna i stort verkar 
förknippa syo-verksamheten med pryo, en verksamhet som de tycker är 
bra och som de vill ha mer av. I övrigt kopplar de framför allt syons 
arbete till att omfatta information om i första hand olika utbildningar 
och utbildningsvägar. 

I den avslutande resultatkommentaren uppmärksammas bl a resultatens 
betydelse för det praktiska syoarbetet. Samma typ av spänningsförhållan
de, som rapport II påvisade, utgör t ex det faktum att syo-funktionärerna 
Själva vill göra något helt annat (medvetandegöra) än vad övrig 
skolpersonal och även elever förväntar sig av dem (information). Den 
konfliktsituation som många syo-funktionärer här befinner sig i antas 
förstärkas av de organisatoriska hinder för måluppnåelse, som de flesta 
ger uttryck för t ex antal elever och skolor. 

Förutsättningarna för syons integrering med skolans övriga verksamhet, 
vilken de facto inte tycks förekomma, har bedömts som mindre goda. 
Så länge den ämnesisolering, som karaktäriserar den reguljära undervis
ningen fortgår, kommer knappast syon heller att kunna integreras i någon 
större utsträckning. 

Avslutningsvis diskuteras några konsekvenser för det fortsatta utvärde
ringsarbetet. Det något paradoxala förhållandet att en stor effekt av 
målskrivningarna tycks vara att skapa frustration och konflikter, 
åtminstone för syo-funktionärerna, tas som intäkt för att andra 
förutsättningar än de uttryckta målen måste belysas för den syo-verksam-
het som ändå pågår. På en individnivå ses det t ex som viktigt att 
ingående studera olika individgruppers föreställningar om utbildning och 
arbete. 

Syftet med rapport IV är att ge en allmän beskrivning av förekomsten 
av syo i undervisningen. En viktig förutsättning för genomförandet av 
syoprogrammet är att syon skall integreras med skolans övriga verksamhet 
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såsom olika ämnen och stadier. Med utgångspunkten tagen i denna 
förutsättning formuleras tre huvudfrågor: 

1. Vad lägger lärarna in i begreppet syo? 
2. I vilken utsträckning förekommer syo i undervisningen? 
3. Tar elever upp syofrågor med lärarna? 

Samtliga lärare i kommunen, som undervisade i åk 7 på grundskolan och 
åk 1 i gymnasieskolan inom vissa ämnen, utgjorde försökspersoner. De 
förhållanden som dessa lärare tar upp, berör således direkt de elever, 
som ingår i föreliggande avhandlingsarbete. 

Tabell 5. Antal deltagande fördelade på ämnen. 

Ämnen Antal uttagna Bortfall Antal svarande 

Eng 34 7 27 
Sv 31 8 23 
Ma 36 1 35 
Sk 24 4 20 
Ke 18 4 14 
Ao 7 2 5 

Totalt 
% 

150 
100 

26 
17 

124 
83 

Den uttagna gruppen domineras antalsmässigt av lärare på grundskolan. 
Av de m som svarat på enkäten är 82 grundskolelärare och 42 gymnasie
lärare. Det relativa bortfallet är också mindre bland grundskolelärarna, 
14% jämfört med gymnasielärarnas 24%. Då inga större skillnader 
beträffande skolform kunde iakttas, presenteras resultaten sammanslagna. 

Relaterat till ovannämnda frågeställningar framkommer beträffande 
lärarnas uppfattning av syon, att de tillskriver denna en rent informerande 
funktion beträffande studie- och yrkesval med en betoning på studievalen 
inom grundskolan och till gymnasieskolan. 

Över hälften av lärarna anser inte att de tar upp syofrågor i sin 
undervisning. Lärare i samhällskunskap uppger sig i högre grad än andra 
ägna tid åt syofrågor. En skattning av den procentuella tid som ägnas 
åt syofrågor visar dessutom att den använda tiden är mycket knapp. 67% 
av lärarna uppger också att stoff av syokaraktär inte finns i det 
undervisningsmaterial, som används. Endast nio av lärarna uppger att det 
förekommit ett organiserat samarbete med syo-funktionärer. 
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Lärarnas svar pä frågor om eleverna tar upp syofrâgor i samband med 
undervisningen visar att de flesta ansåg att detta skedde mycket sällan. 
När de förekom, handlade de för grundskoleelevernas del för det mesta 
om alternativkursfrågor. Knappt hälften av lärarna anser att de besitter 
kunskaper för att besvara frågorna. 

I d en avslutande diskussionen relateras resultaten dels till de anvisningar 
som finns för skolans syoarbete, dels till några undersökningar som belyst 
förevarande problemområde. Sammantaget konstateras att en mycket 
viktig förutsättning för syons genomförande i enlighet med den officiella 
målsättningen, inte kunde sägas vara uppfylld. 

C. Elevernas studie- och yrkesval under högstadiet (V, VI) 

I rapporterna V och VI presenteras resultaten från en longitudinell 
enkätstudie rörande bl a grundskoleelevers faktiska val av utbildning samt 
deras angivna yrkespreferenser. I rapport V fi nns även resultat avseende 
gymnasieskoleelever. I denna sammanfattning kommer dock endast ett 
fåtal av dessa att redovisas. 

Syftet med rapport V ä r att för elever på grundskolans högstadium och 
på gymnasieskolan beskriva: 

1. Elevernas faktiska val av kurser, tillvalsämnen och linjer. 
2. Framtida utbildnings- och yrkesplaner. 
3. Kunskaper och värderingar om utbildning och yrken. 

Antal elever på grundskolan framgår av tabell 6. Antalet elever på 
gymnasieskolan var totalt 651. Av dessa gick 424 elever i åk 1 och 227 
elever i åk 2-4. Det totala bortfallet var 13%. 

Tabell 6. Antal elever, grundskolan. 

Årskurs Antal uttagna Antal deltagande Bortfall 
Totalt Pojkar Flickor Totalt Totalt 

7 437 215 199 414 5% 
9 203 98 88 186 8% 

Totalt 640 313 287 600 6% 

Primära enheter vid dataanalyserna var skolform, kön och social bakgrund. 
Den senare har bestämts utifrån Gessers (1977b) indelning i övre och 
lägre medelklass samt arbetarklass. Fortsättningsvis benämns dessa 
socialklass I, II respektive III. De siffror som anges i tabeller och figurer 
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Är, dà ej annat anges, uttryckta i procenttal. I figurerna 4-6 samt 8 har 
valen för åskådlighetens skull behandlats som kontinuerliga variabler. 

Resultaten avseende elevernas faktiska studieval visar att såväl den 
könsmässiga som socialklassmässigt betingade rekryteringen till olika 
kurser och linjer i vissa avseenden är påfallande sned. Figur 4a och 4b 
nedan illustrerar skillnader i studievalen relaterade till socialklasstill
hörighet. 

100_ 

50 

A =1, n=68 
o =11,n=135 
• =III,n=314 

A+A A/S S+S 

100 

50 

* =I,n*84 
o =11 ,n*179 
• =111,n=359 

Yrk 2 Teoretisk 2 Teoretisk 3 

Figur 4a. Grundskoleelevers val av 
allmän (A) och särskild 
kurs i engelska och 
matematik relaterat till 
social bakgrund. A/S be
tecknar val av A- och S-
kurs i endera ämnet. 

Figur 4b. Gymnasieelevers linje
tillhörighet relaterat 
till social bakgrund. 
Yrk 2 betecknar två
åriga yrkesinriktade 
linjer. Teoretisk 2 resp. 
3, två- och treåriga 
teoretiskt inriktade lin
jer. 
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Val av tillvalsämnen för grundskoleelever följer det förväntade mönstret. 
Pojkår väljer framför allt teknik medan flickorna i högre utsträckning 
väljer språk och ekonomi (se även rapport VI). Socialklass 1 dominerar 
språken och socialklass III teknikämnet. 

De förhållanden som ovan utmärker studievalen är också betecknade för 
yrkesvalen enligt figur 5a och 5b. Indelningen av yrkesgrupper är, liksom 
socialklasser, baserad på Gessers indelningsgrunder. I yrkesgrupp 1 ingår 
således övre medelklassyrken, i yrkesgrupp 2 lägre medelklassyrken och 
i yrkesgrupp 3 arbetarklassyrken. 

luo 100 
Ä = I n=53 
° = I I pr 109 
• = III n'=258 

A = I n=62 
O = II n-150 

III n=252 

50 50 

0 yrkes
grupp 0 

yrkes
grupp 

1 2 3 1 2 3 

Figur 5a. Grundskoleelevers val av 
yrke relaterat till 
social bakgrund. 

Figur 5b. Gymnasieelevers val av 
yrke relaterat till 
social bakgrund. 
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De könsmässiga skillnaderna yttrar sig framför allt i att pojkarna väljer 
någon av extremgrupperna medan flickorna väljer yrken i yrkesgrupp 2 
vilket framgår av tabell 7. 

Tabell 7. Grundskoleelevers yrkesplaner relaterade till kön. 

Yrkesgrupp 
Kön 1 2 3 Antal % 

Pojkar 29 18 53 200 100 
Flickor 20 41 39 232 100 

Totalt 27 37 36 432 100 

Grundskoleelevernas kunskaper om utbildning har bedömts som förhållan
devis goda så länge förhållanden inom den egna skolformen avsetts. När 
kunskaper om gymnasieskolan efterfrågats var dessa betydligt sämre. I 
de flesta fall var de också relaterade till socialklasstillhörighet. Elever 
från socialklass I och, om än inte lika tydligt, elever i socialklass II 
uppvisar förhållandevis bättre kunskaper om t ex gymnasieskolans olika 
linjer än vad elever från socialklass III gör. Det bör dock noteras att 
bara 7 respektive 43% av eleverna i åk 7 och 9 kunde ange tre teoretiskt 
inriktade linjer på gymnasieskolorna. Kännedomen om de yrkesinriktade 
linjerna var än sämre. 

Elevernas kunskaper om yrken förväntades utifrån den inledande forsk
ningsöversikten vara mindre goda. I stort stöder också resultaten denna 
förväntan. Påpekas bör dock att de aspekter, som varit möjliga att belysa, 
för framför allt grundskoleelever, varit få och på intet sätt gör anspråk 
på att ge någon heltäckande bild. 

Den variation som påvisats gälla mellan olika elevgrupper avseende 
kunskaper om olika utbildningar och yrken förekommer i betydligt mindre 
utsträckning när eleverna värderar desamma i statushänseende. De 
skillnader som finns är framför allt hänförbara till skolform. 54% av 
grundskoleeleverna, jämfört med gymnasieskolans 87% anser att det finns 
statusskillnader mellan olika linjer på gymnasieskolan. Motsvarande 
siffror när det gäller yrken är 62 respektive 87%. När eleverna rangordnat 
olika linjer i statushänseende värderas de treåriga linjerna i allmänhet 
och den naturvetenskapliga i synnerhet mycket högt. Grundskoleeleverna 
visar dock en ganska betydande spridning i sina svar. Den treåriga 
ekonomiska linjen rankas t ex tämligen lågt av dessa. 
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Vid r angordningen av yrken är eleverna mer överens i sina bedömningar. 
Yrken som kan sägas tillhöra socialklass I har, med något undantag, 
värderats högst medan yrken i socialklass III värderats lågt. 

I den avslutande diskussionen görs inledningsvis några metodiska 
reflexioner. Bl a konstateras att enkätmetoden i sig inrymmer vissa 
begränsningar och att de data som presenterats inte gör anspråk på att 
i någon djupare mening förklara enskilda individers studie- och yrkesval. 
Som en beskrivning av de faktiskt gjorda valen torde den dock ha fungerat 
tämligen väl. 

Sammanfattningsvis visar denna och även andra studier att de försök som 
gjorts för att t ex motverka den sociala snedrekryteringen till olika 
utbildningar inte lett till några större förändringar. Inom grundskolan 
har visserligen skillnaderna mellan olika sociala klasser till synes minskat. 
Detta har dock skett genom reformer där man minskat på antalet eller 
helt tagit bort olika valalternativ. Vad som kan sägas om dessa 
organisatoriska förändringar är dock att de mera har karaktären av en 
symptom- än en orsaksbehandling. Effekterna av de valförändringar som 
gjorts måste sättas i relation till de val som görs till fortsatt utbildning. 
Då visar öckså resultaten att symptombehandlingen har haft liten 
betydelse. Skolan i sig synes således inte kunna påverka de socialt 
betingade skillnader som finns avseende elevernas studie- och yrkesval. 
För gymnasieskolans del innebär detta att det teoretiskt långa vägnätet, 
som är inriktat mot den högre utbildningen och mot yrken av mentalt/ 
kontrollerande karaktär relativt sett domineras av elever från socialklass 
I, medan det praktiskt korta vägnätet, inriktat mot arbetslivets 
rutinbetonade arbeten, till största delen omfattas av elever från 
socialklass III. Dessa elevers speciella valsituation diskuteras avslutnings
vis. Bl a ifrågasattes om dessa elever i egentlig mening kan sägas göra 
ett val. 

Syftet med rapport VI va r att beskriva om och hur elever på grundskolans 
högstadium förändrar sig under sin studietid avseende: 

1. Val av kurser och tillvalsämnen. 
2. Framtida utbildnings- och yrkesplaner. 
3. Kunskaper och värderingar om utbildning och yrken. 

Dessutom avsågs elevernas erfarenheter av syoverksamheten att belysas. 

Undersökningen utgör en uppföljning av de grundskoleelever som 1977 
började i årskurs 7 på högstadiet. Det frågeformulär, som då gavs till 
dessa elever, har nu återigen besvarats av eleverna i slutet av årskurs 
9. Antalet elever som deltog vid det första datainsamlingstillfället var 
414. Av dessa har 13 elever flyttat från kommunen. Av de 401 
återstående eleverna har 347 deltagit vid undersökningstillfälle två. Såle-
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ledes har 87% av eleverna besvarat enkäten. Antal elever framgår av 
tabell S. 

Tabell 8. Antal elever relaterat till kön. 

Antal uttagna Antal deltagande Bortfall 
pojkar flickor Tot pojkar flickor Tot pojkar flickor Tot 

208 193 401 181 166 347 13% 14% 54 

Ungefär hälften av frågorna var identiska mellan undersökningstillfällena. 
Några frågor har tillkommit för att ge ett säkrare underlag för 
bedömningen av elevernas kunskaper. Dessutom har ett antal frågor 
rörande elevernas erfarenheter av syon ställts. 

Elevernas val inom grundskolan förändras inte på något dramatiskt sätt 
under högstadietiden. Resultaten visar dock på några intressanta 
tendenser vad avser valen av alternativkurser och tillvalsämnen. De 
skillnader som i åk 7 fanns avseende kön och socialklasstillhörighet visar 
nämligen en tendens att öka. 

100. 
* 

A  = I, N=39 
o = II, N=90 
# = III, N=205 

60 

A+A A/S S+S 

100 

50 

A =  I,  N=39 
o = II ,  N=90 

I I I ,  N = 2 0 4  

A+A 
, 

A/S S+S 

Figur 6a. Val av allmän (A) och 
särskild (S) kurs i eng
elska och matematik i 
åk 7 relaterat till 
socialklass. 

Figur 6b. Val av allmän (A) och 
särskild (S) kurs i eng
elska och matematik i 
åk 9 relaterat till 
socialklass. 
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Som framgår av ovanstående figurer är andelen elever som väljer särskild 
kurs i både engelska och matematik lägre i åk 9 jämfört med åk 7. 
Detta gäller för övrigt även riket i sin helhet (SCB, 1981). Elever från 
socialklass I och II minskar dock sin andel i mindre utsträckning än vad 
eleverna från socialklass III gör. Flickornas andel minskar relativt sett 
mer än pojkarnas, vilket framgår av tabell 9. 

Tabell 9. Elevernas val av allmän/särskild kurs i engelska och matematik 
under högstadiet. 

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

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

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

Anm. N för pojkar varierar mellan 177-179. 
N för flickor varierar mellan 163-164. 
Procentsiffrorna är beräknade radvis inom resp. årskurs. 

Skillnaderna mellan olika sociala klasser förhåller sig tämligen stabila 
vad gäller val av tillvalsämnen medan däremot de könsbetingade 
skillnaderna tenderar att öka i framför allt ämnena teknik och ekonomi. 
Se figur 7 och tabell 10. 
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Figur 7. Elevernas val av tillvalsämnen under högstadiet relaterat till 
socialklass. 

Tabell 10. Elevernas val av tillvalsämnen under högstadiet relaterat till 
kön. 

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

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

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

Anm. N för pojkar varierar mellan 175-177. 
N för flickor varierar mellan 163-164. 
Procentsiffrorna beräknade årskursvis för respektive kön. 

Av förståeliga skäl föreligger inte data vid undersökningstillfälle 1 
avseende linjevalet till gymnasieskolan för denna elevgrupp. Elevernas 
val följer dock i stort det mönster som 1977 påvisades gälla rekryteringen 
till gymnasieskolan. En förändring är dock att intresset för de tvååriga 
teoretiska linjerna minskar inom alla socialklasserna och att eleverna 
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från socialklass I i större utsträckning valt yrkesinriktade linjer. Denna 
förändring kan även iakttas i riket i sin helhet (SCB, 1981). 

Vid en jämförelse visar det sig dock att vars och ens andel pâ de treåriga 
teoretiska respektive tvååriga yrkesinriktade linjerna är dubbelt så stor 
som den andres. 

% 

A  = I, N=38 
©= II, N=84 
•  « I II ,  N = 1 8 8  

Yrk 2 Teoretisk 2 Teoretisk 3 

Figur 8. Elevernas val av linje relaterat till social bakgrund. Teoretisk 
3 och Teoretisk 2 betecknar 3- respektive 2-åriga teoretiskt 
inriktade linjer. Yrk 2 betecknar 2-åriga yrkesinriktade linjer. 

Elevernas planer på framtida högskolestudier visar också på stora 
skillnader. 80% av eleverna från socialklass I jämfört med 33% från 
socialklass III uppger sig ha planer på högskolestudier. Bland pojkarna 
är det 36% och bland flickorna 51% som uppgett att de kommer att 
bedriva högskolestudier. 

Elevernas yrkesplaner har genomgått stora förändringar under högstadie
tiden. 



33 

Tabell 11. Elevernas yrkesplaner i åk 7 och åk 9. 

Yrkesgrupp Åk 7 Åk 9 

1 17 2 
2 24 22 
3 29 18 
Inga planer 30 58 

Totalt 100% 100% 
Antal 347 347 

Som framgår av tabellen har den andel som inte uppgett sig ha några 
yrkesplaner ökat från 30 till 58%. Som tabellen antyder Sr den 
individuella stabiliteten i valen låg. Av de elever, som angett ett konkret 
yrke vid de båda tillfällena, är det 19% som intagit samma position. 

Analysen utifrån kön och social bakgrund, beträffande dem som angett 
ett yrke, visar att flickorna ökar sin andel i yrkesgrupp 2 högst väsentligt 
medan pojkarna ökar sin andel i yrkesgrupp 3. Socialklassmässigt kvarstår 
skillnaderna men de är nu betydligt mindre. På grund av att det är sä 
få elever som angett ett konkret yrke präglas dock dessa analyser av 
stor osäkerhet. 

Elevernas kunskaper om gymnasieskolan har, som förväntat, ökat högst 
väsentligt. En fråga som belyste kunskaperna om högskolan avseende 
behörighetskrav visade däremot att få elever kände till desamma. 
Elevernas kunskaper om yrke och arbetsmarknad bedömdes, med något 
undantag, som relativt bristfälliga. Pojkar, liksom elever tillhöriga 
socialklass 1 och II, tenderar i vissa fall att besitta större kunskaper. 

Elevernas värderingar om utbildningar och yrken blir mer homogena under 
högstadietiden. Andelen elever, som anser att det finns statusskillnader 
mellan linjer och yrken ökar, liksom att deras rangordning av desamma 
är betydligt entydigare. 

Den ut/värdering som eleverna gjort av syon visar bl a att skolans studie-
och yrkesorientering handlar om studieorientering och att det analogt 
med detta finns ett behov av yrkesorientering. Vid den värdering som 
gjordes av syon i termer av bra/dålig, intar de flesta elever en 
mellanposition. Det är dock betydligt fler som anger att syon varit 
"mycket bra" jämfört med "mycket dålig". Framför allt gäller detta elever 
i socialklass I. Syons viktigaste uppgift är enligt eleverna att bistå med 
personlig hjälp, vilket tolkats som att syon i större utsträckning än vad 
som är fallet (Jonsson, 1979) bör ägnas åt s k enskild vägledning. 



34 

Elevernas ställningstaganden till ett antal påståenden om egenskaper hos 
pojkar och flickor samt till syons uppgifter tyder totalt sett på att de 
intar ungefär samma ståndpunkter i åk 7 och 9. Analysen på individnivå 
visar dock att tämligen många elever förändrat sig. Detta tolkas som 
att de värderingar, som eleverna uttryckte, inte bottnar i föreställningar 
av mer djupgående natur utan mera är ett uttryck för lättpåverkade 
attityder. Innehållsligt kan nämnas att många ger uttryck för uppfatt
ningen att fria och individbetingade val föreligger, att de flesta inte 
vill ha en differentiering på grundskolan, att syo är till för alla elever 
samt att syo borde få större omfattning i skolarbetet. 

I diskussionen görs en sammanfattande reflexion rörande skolans och 
syons inverkan på elevernas valbeteende. Med uppgiften att motverka 
snedvridna val utifrån könstillhörighet och social bakgrund framstår syons 
påverkan som tämligen marginell. Detta gäller såväl studie- som 
yrkesvalen. 

D. Kunskaper, uppfattningar och föreställningar (VII) 

Det generella syftet med rapport VII är att belysa föräldrars, elevers 
och lärares/syofunktionärers kunskaper, uppfattningar och föreställningar 
om utbildning, arbete samt studie- och yrkesval. 

Rapporten inleds med en översiktlig beskrivning av tidigare forskning, 
där det bl a konstateras att behovet av en forskning inriktad mot 
förståelse och förklaring i stället för beskrivning är stort. Utifrån de 
forskningsarbeten som visat att kvalitativa skillnader i uppfattningar och 
föreställningar tycks finnas mellan individer tillhöriga arbetar- respektive 
medelklass, görs en sammanställning över begrepp, som kunde tänkas vara 
användbara i analysarbetet. 
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Utmärkande för arbetarklass Utmärkande för medelklass 
1. Samhällsuppfattning 

dikotom, sluten 

2. Uppfostransnormer 
värderingar 

kollektivism, lydnad 
anpassning, svag 
prestationsmedvetenhet 

3. Uppfattningar om 
kunskaper, arbete: 

produktionsinriktad 
kunskapsuppfattning 
värderat arbete= 
manuellt arbete 

hierarkisk, öppen 

individualism, autonomi 
självkontroll, stark 
prestationsmedvetenhet 

instrumenteli kunskaps
uppfattning/ 
värderat arbete= 
mentalt arbete 

4. Förhållningssätt till 
utbildnings-/yrkesval: 

"låg" aspirationsnivå 
defensiv 
kortsiktig planering 
stark informationsdistans 

"hög" aspirationsnivå 
offensiv 
långsiktig planering 
svag informationsdistans 

En central tanke för skolans syoarbete är att syon skall medverka till 
att eleverna erhåller kunskaper, som möjliggör för dem att fatta 
rationella beslut beträffande deras val av utbildning och yrke. Utifrån 
bl a ovanstående sammanställning ter det sig således som viktigt att 
kartlägga vari de kunskaper som eleverna besitter kan tänkas bestå, 
liksom att belysa innehållet i deras uppfattningar och föreställningar 
om utbildning, arbete, studie- och yrkesval. Vad arbetet således handlar 
om är att i första hand identifiera kvaliteter. Kvantitetsaspekterna blir 
därför en andrahandsfråga. 

Uppfattningar och föreställningar är två centrala begrepp i denna studie 
i det att analysarbetet och kategoriseringarna av det insamlade 
datamaterialet gjorts utifrån dessa. Vad som åtskiljer begreppen är att 
uppfattningar befinner sig på en beskrivande nivå och föreställningar pä 
en förklarande. Analogt med detta har föreställningar en starkare 
anknytning till en teoretisk nivå medan uppfattningar mera direkt är 
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kopplade till empirin. Någon närmare precisering är i nuläget svårt att 
göra. En diskussion om och utveckling av dessa begrepp pågår dock inom 
den s k Umeågruppen för pedagogisk utvärderingsforskning. (Se 
Forskningsprogram, 1983). 

De för rapport VII viktigaste teoretiska utgångspunkterna och antagan
dena avseende utbildning, arbete och familj har i det tidigare redan 
sammanfattats (s 9-11). Den modell som redovisas i figur 2 har därvid 
genererat såväl syfte som analysstrategier för rapport VII. Om figur 2 
renodlas till att enbart omfatta de i studien ingående personerna ter 
den sig som följer. 

Skolpersonal 

Arbetarklassbarn Medel klassbarn 

Arbetarklass-
föräldrar 

Medel klass-
f öra 1 drar 

Figur 9. Analysmodell avseende relationen mellan föräldrar, elever och 
skolpersonal. 

Utifrån de utgångspunkter och antaganden som tidigare presenterats ter 
sig relationen mellan å ena sidan föräldrar och elever tillhörande 
arbetarklass och å andra sidan föräldrar och barn tillhöriga medelklass 
samt dessa gruppers relation till skolpersonalen som grundläggande i 
analysarbetet. Med eleverna i fokus förväntas medelklasseleverna visa 
större överensstämmelse med föräldrar och skolpersonal än arbetarklass-
eleverna, som befinner sig i ett slags spänningsfält mellan föräldrar och 
skolpersonal. 

Antal deltagande personer är totalt 81. 30 föräldrar och deras barn samt 
12 lärare och 11 syofunktionärer, i fortsättningen benämnda skolpersonal. 
Två av barnen/eleverna utgör ett bortfall i undersökningen. Datainsam
lingen har genomförts via strukturerade intervjuer med öppna frågor. 
Föräldrarna har dessutom genomgått ett yrkestest bestående av två delar, 
vilka benämnts yrkesklassifikation respektive yrkesförutsättningar. De 
bandinspelade intervjuerna har skrivits ut i sin helhet. Utskriften har 
således utgjort det konkreta underlaget för analyserna. Syftet med 
yrkestestet var primärt att pröva en alternativ metod i sökandet efter 
kunskaper om hur individer uppfattar och föreställer sig frågor kopplade 
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till utbildning och arbete. Mer specifikt belyser testet uppfattningar om 
förhållandet mellan mentalt och manuellt arbete samt individuella 
förutsättningar för skilda arbeten. 

Resultatredovisningen är indelad i tre avsnitt. I det första redovisas 
resultaten från föräldra- och elevintervjuerna. I det andra lärar- och 
syofunktionärsintervjuerna och i del tre resultatet från yrkestestet. 
Résultaten avseende föräldra- och elevintervjuerna är alltid relaterade 
till socialklasstillhörighet, varvid följande förkortningar används: ö mkl = 
övre medelklass, 1 mkl = lägre medelklass samt a kl = arbetarklass. 
Socialklassindelningen är, liksom i tidigare studier, baserad på Gessers 
indelningsgrunder. 

I. Föräldrar och elever 

En första och viktig förutsättning för att kunna göra ett rationellt val 
av studie- och yrkesvägar är att individer besitter kunskaper om 
tillgängliga alternativ. Vilka kunskaper de har/ej har i detta avseende 
kan också ses som ytterst väsentligt för organisationen och inriktningen 
av skolans studie- och yrkesorientering bl a sett i relation till talet om 
en kompensatorisk syo. 

Föräldrars kunskaper har belysts med ett tämligen stort antal frågor 
avseende det egna barnets val i såväl studie- som yrkeshänseende samt 
utbildningssystemets uppbyggnad. Elevernas kunskaper har belysts med 
en omfattande fråga om gymnasieskolan. 

Tabell 12. Föräldrars kunskaper relaterat till socialklass. 

Soc. klass Kunskaps Medel Kunskaps Antal 
rika grupp fattiga 

ö mkl 5 . 5 
1 mkl 4 6 - 10 
a kl 1 9 5 15 

Totalt 10 15 5 30 
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Tabell 13. Elevers kunskaper relaterat till socialklass. 

Soc. klass Kunskaps Medel Kunskaps Antal 
rika grupp fattiga 

ö mkl 5 _ 5 
1 mkl 5 •'* 1 10 
a kl 2 7 4 13 

Totalt 12 11 5 28 

Som framgår av tabellerna är överensstämmelsen mellan elever och 
föräldrar mycket stor. Detta gäller också om data analyseras på 
individnivå. Atta av barnen till de tio kunskapsrika föräldrarna har t ex 
också klassificerats som kunskapsrika. De kunskaper, som föräldrarna 
framför allt saknar, utgörs av insikter om konsekvenser av gjorda val 
inom grundskolan samt rent allmänt kunskaper om gymnasieskolan. En 
konsekvens av detta är att de kunskapsfattiga föräldrarna i motsats till 
de kunskapsrika inte omfattas av ett långsiktigt planeringsperspektiv. En 
vattendelare i klassifikationen av elevernas kunskaper har utgjorts av 
huruvida de känner till andra linjer på gymnasieskolan än den man själv 
har valt. De kunskapsrika har goda kunskaper om hela gymnasieskolan 
medan de övriga kan sägas ha god kännedom om enbart den linje man 
själv valt. 

Att kunskaper utgör en första förutsättning för rationella val, återspeglas 
bl a i föräldrars och elevers uppfattningar om orsaker till gjorda studieval. 
Här redovisas endast föräldrarnas uppfattningar. Överensstämmelsen med 
eleverna är dock stor framför allt avseende den medelklassbaserade 
uppfattning som benämnts "strategifokuserad inför gymnasieskolan" och 
som innebär att alla vägar skall hållas öppna så länge som möjligt. De 
resonemang, som karaktäriserats som "strategifokuserade inom grund
skolan", bygger på en mer begränsad tanke relaterad till möjligheter att 
byta alternativkurser på högstadiet. Den personfokuserade uppfattningen 
innebär att man antingen tar fasta på individförutsättningar eller ser 
valet som ett individens fria beslut. Fördelningen på olika kategorier 
framgår av tabell 14. 
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Tabell 1fr. Föräldrars uppfattning om orsaker till gjorda studieval. 

Kategorier ö mkl 1 mkl a kl Antal 

Strategifokuserade 
- inom grundskolan 1 fr 5 
- inför gymnasieskolan fr 6 - 10 
Personfokuserade 
- intressen/förutsättn. 1 1 1 3 
- elevens fria val 2 8 10 

Totalt 5 10 13 28 

Vad gäller yrkesvalen dominerar en "egenskapsbaserad" uppfattning klart 
i jämförelse med en "arbetsmarknadsanpassad". Den förra innebär att 
orsakerna till gjorda val hänförs till individuella förutsättningar såsom 
intresse och anlag medan den senare inrymmer arbetsmarknadsbetingade 
orsaker som t ex möjligheter att erhålla ett fast arbete. Utfallet av 
resultatanalyserna blir dock något osäkra på grund av att framför allt 
arbetarklassföräldrar ej uppger sig ha diskuterat yrkesvalet med sina barn. 

Förbundet med de resultat som presenterats ovan är också föräldrarnas 
ambitioner för sina barn samt barnens uppfattning om vilka yrken de 
tror sig passa bäst för. Med utgångspunkten tagen i föräldrarnas yrke 
har samtliga föräldrar högre eller åtminstone lika höga ambitioner för 
Sina barn. Kontrasten mellan medelklass- och arbetarklassföräldrar är 
dock slående. För medelklassföräldrar ter sig det vertikala valet, som 
ligger på en hög nivå som det viktigaste medan det horisontella valet, 
valet av ett specifikt yrke på en vertikalt sett betydligt lägre nivå, blir 
viktigast för arbetarklassföräldrar. Även för dessa har dock, explicit eller 
implicit, valet föregåtts av ett vertikalt val. Intressant att notera i detta 
sammanhang är också elevernas självuppfattning som bl a uttrycks i 
nedanstående tabell. Samtliga arbetarklassbarn, även de med bra betyg 
och de som avser påbörja gymnasieskolans teoretiskt långa utbildningar 
tror sig passa bättre för praktiska yrken. 
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TabeJJ 15. Elevernas uppfattning om vilket yrke som passar dem bäst 
relaterat till socialklass. 

Yrken som kräver: ö mkl 1 mkl a kl Antal 

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

Totalt 5 10 13 28 

Föräldrars och elevers uppfattningar om mer generella företeelser, inom 
utbildningsväsendet, t ex orsaker till förekomsten av olika kurser och 
linjer, visar entydigt att uppfattningarna är baserade på till individen 
kopplade egenskaper t ex begåvning, vilja, intresse och inte på skolans 
samhälleligt betingade uppgifter såsom att tillgodose arbetslivets behov. 
Utifrån detta individbaserade perspektiv framkommer dock skillnader 
relaterbara till klasstillhörighet. Detta gäller framför allt föräldrarna. 
Medelklassföräldrarnas uppfattningar har, i kontrast gentemot arbetar
klassföräldrarnas, i högre utsträckning karaktäriserats som varande 
dynamiska, offensiva, inriktade mot framtiden kontra statiska, defensiva, 
inriktade mot nuet. I de förras resonemang ges mera uttryck för ett 
utvecklingsperspektiv dvs a tt eleverna skall kunna utveckla sina förmågor 
medan de senare resonerar i termer av anpassning dvs att eleverna har 
att anpassa sig till rådande utbildningsförhållanden. Dessa resultat 
överensstämmer således med de som tabell 14 ger uttryck för. Tabell 
16 nedan visar hur föräldrarna fördelar sig på de olika uppfattningar 
som förekommit. 

Tabell 16. Föräldrarnas uppfattning om orsaker till förekomsten av alter
nati vkurser. 

Uppfattning ö mkl 1 mkl a kl Antal 

Dynamiskt perspektiv 
- interaktion ind/utb 3 6 1 10 
Statiskt perspektiv 
- individanlag 2 6 S 
- utb krav 3 S 11 
Vet ej 11 
Totalt 5 10 15 30 
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En enbart till föräldrar ställd fråga om hur de allmänt värderar och 
uppfattar dagens skola i relation till den skola de själva gått, visar på 
diametralt sett motsatta uppfattningar mellan medel- respektive 
arbetarklassföräldrar. Huvudtendensen är att de förra t ex ser den stora 
bristen i dagens skola som att den inte förmår förmedla grundläggande 
kunskaper medan de senares uppfattning är att den stora förtjänsten 
består i att eleverna erhåller dessa kunskaper. 

Resultaten avseende uppfattningar och föreställningar om arbetslivet 
föreligger för följande aspekter: arbetets värde, arbetsmarknad, 
lönedifferentiering och arbetskraftens reproduktion. Beträffande arbetets 
värde har fyra kvalitativt skilda uppfattningar (kategorier) identifierats. 
Dessa beskrivs kortfattat i det följande. 

Den första, "en kollektivets nödvändighet" innebär att arbete i sig ses 
som ett tvång samtidigt som det är en kollektiv och samhällelig plikt 
att arbeta. Analogt härmed värderas företeelser som ligger utanför själva 
arbetet som mycket positiva t ex fritid och kamratanda liksom att 
fördömanden av dem som inte arbetar ofta förekommer. 

Till skillnad från kategori 1 ger den andra, "ett existensvillkor för 
människan", uttryck för en individualistisk orientering där arbete ses som 
en överlevnadsfråga. Vad som bl a värderas blir då att ha en trygg 
anställning och en "anständig" lön. 

Överlevnadsfrågan är på sitt sätt också grundläggande i den tredje 
uppfattningen, "ett medel för materiellt välbefinnande". Här betraktas 
dock arbete som ett medel att erhålla det som så att säga ligger över 
existensminimum eftersom man, genom samhällets försorg, överlever även 
om man inte arbetar. 

Om yttre drivkrafter kan sägas utmärka kategorierna 1-3 är det inre 
drivkrafter som utmärker kategori fyra, "en individens utvecklings- och 
lyckopotential". Här är det arbetet i sig, som ger individen personlig 
stimulans och möjlighet till utveckling. 

Nedanstående tabell visar på påtagliga skillnader avseende föräldrarnas 
uppfattningar om arbetets värde. 
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Tabell 17. Föräldrars uppfattningar om arbetets värde. 

Uppfattningar ö mkl 1 mkl a kl Antal 

1. En kollektivitets 
nödvändighet 1 5 S 

2. Ett existensvillkor 
för människan 1 10 11 

3. Ett medel för mate
riellt välbefinnande k 

4. En individens utveck
lings- och lyckopotential 5 9 

Totalt 5 10 15 30 

Elevernas uppfattningar står i tämligen stor överensstämmelse med 
föräldrarnas. Deras svar medförde dock vissa kategoriseringsproblem. 

Uppfattningar om förhållanden på arbetsmarknaden, specifikt orsaker till 
ungdomsarbetslöshet, visar att medelklassföräldrar i större utsträckning 
än arbetarklassföräldrar omfattas av uppfattningar, som utgår från att 
förhållanden på arbetsmarknaden är samhällsbaserade. "Samhällelig 
determinism", innebär att arbetsmarknadsförhållanden i grunden ses som 
samhälleligt bestämda. Konjunkturförändringar ses t ex som mer eller 
mindre lagbundna och således opåverkbara. "Samhällelig aktion" utmärks 
Också a v antaganden om samhälleligt betingade orsaker. Till skillnad från 
den förra uppfattningen tillskrivs dock samhället en aktiv roll. 
Intervjuutsagorna domineras av ett ställningstagande för arbetsgivare och 
emot de arbetsrättslagar som samhället skapat. 

Den dominerande uppfattningen hos arbetarklassföräldrar är grundad på 
en mellan individer rådande konkurrens. Ungdomsarbetslösheten antas t ex 
bottna i att konkurrensen från äldre personer är alltför stor liksom att 
nya grupper t ex kvinnor och invandrare gjort sitt intåg på arbetsmark
naden. Samma individbaserade uppfattning återkommer hos eleverna men 
är då relaterad till individernas egna förmågor såsom t ex vad man kan 
och vad man har lärt sig om ett arbete. Dessa två kategorier har benämnts 
"internindividuell konkurrens" respektive "individuella egenskaper". 

Föreställningar om lönedifferentiering ger, hos nästan samtliga, uttryck 
för att löneskillnader ses som naturliga och berättigade (kategori 2-4 
i tabell 19). Motiven härför växlar dock. Hos eleverna förekommer nästan 
enbart den föreställning som kallats "insatskompensatorisk", dvs att t ex 
lång utbildning, stort ansvar skall kompenseras med en högre lön. Hos 
föräldrarna förekommer även andra föreställningar. "Motivation" innebär 
att drivkrafterna för arbete är rent materiella. Pengar blir här moroten 
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som får människor att utföra vissa arbetsuppgifter. I den kategori som 
benämnts "belöning" är utgångspunkten den att individuella egenskaper 
eller prestationer skall belönas. Hos några föräldrar förekommer dock 
en uppfattning, som innebär att löneskillnader åtminstone skall utjämnas. 
"Kompensation för orättvisor" bygger på antagandet att olika yrken för 
med sig skilda former av negativa konsekvenser t ex tunga och 
miljöfarliga arbeten, för vilka människor ur rättvisesynpunkt måste 
kompenseras. Fördelningen på de olika kategorierna framgår av tabell 
18. 

Tabell 18. Föräldrarnas föreställningar om löneskillnader. 

Kategori ö mkl 1 mkl a kl Antal 

1. Kompensation för 
orättvisor 2 2 4 

2. Kompensation för 
insatser 2 4 S 14 

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

Totalt 5 10 15 30 

Föreställningar om arbetskraftens reproduktion baseras på en fråga om 
varför människor hamnar i olika utbildningar och yrken. Denna fråga 
är central i det att den är mer övergripande än de övriga och på så 
sätt kan sägas sammanfatta personernas tidigare svar. 

Fyra olika föreställningskategorier har identifierats. "Egenskapsrepro
duktion" innebär att olika miljömässiga förutsättningar uppfattas skapa 
skilda egenskaper hos en individ. Dessa genom t ex hemmiljön förvärvade 
egenskaper relateras till olika yrken, vilka i sin tur antas ställa skilda 
krav på individuella egenskaper och färdigheter. "Yrkesreproduktion" kan 
också ses som en miljödeterminerad form av arbetskraftsreproduktion. 
Här utgör människor i barnets närmiljö, t ex föräldrar och kamrater, 
modeller för val av utbildning och yrke. 

Den "osystematiska reproduktionen" innebär att valet ses som styrt av 
tillfälligheter. Ingen direkt koppling görs till den omgivande miljön och 
valet relateras till individuella intressen. Den fjärde föreställningskate
gorin, "anlagsdeterminerad reproduktion", innebär att medfödda anlag ses 
som viktiga för den individuella kompetensen, som i sin tur är 
bestämmande för de utbildningar och yrken som individen genomgår 
respektive erhåller. 
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Resultaten visar här, liksom på mänga andra frågor, att de individbase-
racje föreställningarna (kategori 2-k) är i klar dominans hos föräldrarna 
och deras barn. Hos föräldrarna är det den anlagsdeterministiska samt 
den föreställning som ger uttryck för en slumpmässig reproduktion som 
är vanligast förekommande medan det bland eleverna enbart ges uttryck 
för en anlagsdeterministisk. 

Tabell 19. Föräldrars föreställningar om arbetskraftens reproduktion. 

Kategori ö mkl 1 mkl a kl Antal 

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

Totalt 5 10 15 30 

II. Skolpersonal 

Skolpersonalen har inte tillställts frågor av kunskapskaraktär utan enbart 
frågor för att belysa uppfattningar och föreställningar. En allmän 
reflexion som kan göras utifrån deras svar är att gruppen verkar vara 
tämligen homogen. De avvikelser som finns rör framför allt frågor som 
har med skolans syo att göra samt i viss mån arbetskraftens reproduktion. 
Med de hänvisningar som kan göras till föräldra- och elevresultaten blir 
denna sammanfattning tämligen summarisk. 

Skolpersonalens uppfattningar om utbildning är liksom hos föräldrar och 
elever individbaserade. Konkret uttrycker sig dock skolpersonalen i helt 
andra termer. Pedagogiska och organisatoriska lösningar såsom nivå
gruppering, individualisering och linjedifferentiering utmärker deras 
resonemang när orsaker till olika förhållanden inom utbildningsväsendet 
efterfrågas. Skolpersonalen tycks vidare vara väl insatt i hur föräldrars 
och elevers uppfattningar om studie- och yrkesval formar sig. Medelklass
familjen tillskrivs härvid en strategifokuserad uppfattning och arbetar
klassfamiljen en personfokuserad. 

Överensstämmelsen med medelklassföräldrarnas uppfattning om kunskaps
standarden i dagens skola är stor. Skolpersonalens svar är dock mer 
nyanserade. Rent generellt anses dock kunskapsnivån ha sjunkit till en 
icke acceptabel nivå. En pedagogisk lösning på detta ges också genom 
förslag på en ökad differentiering inom högstadiet. 
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Skolpersonalens uppfattningar om syo är av helt skilda slag för lärare 
respektive syofunktionärer både avseende "varat" och "börat". Lärare 
tillskriver i båda fallen syon en informativ roll och betraktar också syon 
som viktig för elevernas studieval. För närvarande ser sig syofunktionärer-
na själva som administratörer och informatörer. De vill emellertid, för 
den närmaste framtiden verka för att syons målsättning rörande 
kompensation, integrering etc skall föras ut bland övrig skolpersonal. 

Skolpersonalens uppfattningar om arbetets värde och om arbetsmarknaden 
visar stor överensstämmelse med medelklassföräldrarnas. Samtliga, med 
undantag för tre personer, ger t ex uttryck för att arbete ses som en 
individens utvecklings- och lyckopotential. Samhälleligt determinerade 
uppfattningar rörande arbetsmarknaden dominerar likaså bland skolperso
nalen liksom bland medelklassföräldrar. 

Beträffande lönedifferentiering urskiljes en föreställning, som inte 
förekom hos föräldrar och elever. Denna var betingad till ett i samhället 
rådande ekonomiskt system och inrymmer i sig uttryck som förändringar 
av detta för att utjämna dagens löneskillnader. Det var dock endast tre 
personer som gav uttryck för denna föreställning. I övrigt dominerade 
klart en insatskompensatorisk föreställning. 

Även avseende arbetskraftens reproduktion förekom en föreställnings
kategori, som föräldrar och elever inte gav uttryck för. I denna, som 
benämns "klassreproduktion", betraktas arbetskraftsreproduktionen som en 
samhälleligt betingad reproduktion av sociala klasser. Det är dock få 
personer som ger uttryck för denna föreställning enligt tabell 20 nedan. 

Tabell 20. Skolpersonalens föreställningar om arbetskraftens reproduktion. 

Föreställningar Lärare Syofunk
tionärer 

Antal 

1. Klassreproduktion 1 1 2 
2. Egenskapsreproduktion 6 2 S 
3. Yrkesreproduktion 4 4 
k. Osystematisk repro

duktion 2 it 6 
5. Anlagsdeterministisk 

reproduktion 3 3 

Totalt 12 11 23 
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III. Yrkestest 

Den åtskillnad som görs mellan manuellt och mentalt arbete yttrar sig 
bl a i att det ställs skilda krav pä olika yrken och analogt härmed krävs 
skilda egenskaper hos de människor som skall utöva dessa yrken. Cesser 
(1977b) visar i en studie av Svenskt yrkeslexikon, i vilket yrken och 
individuella förutsättningar matchas mot varandra, att där återfinns en 
ideologi om en tudelning mellan mentalt och manuellt arbete som bl a 
yttrar sig i att mentala arbeten värderas högre än manuella och att 
manuella yrken i tämligen liten utsträckning förutsätts kräva mentala 
egenskaper. Denna ideologi kan ses som samhälleligt förankrad i det sätt 
på vilket både arbetsliv och utbildning är organiserade. I syfte att med 
en alternativ metod belysa föräldrars uppfattningar om manuellt och 
mentalt arbete konstruerades ett yrkestest bestående av två delar. 

Del 1, yrkesklassifikation, innebär att föräldrarna först gjort en 
förutsättningslös sortering av tolv yrken, angivna på separata kort. 
Därefter ombads föräldrarna att göra en sortering utifrån status, 
begåvning samt deras lämplighet för män respektive kvinnor, såvida detta 
inte gjorts i den första sorteringen. Föräldrarna uppmanades i båda fallen 
att ordna yrkena, på det sätt som de själva uppfattar att dessa hör ihop. 
De tolv yrkena var exakt desamma, som i rapport V och VI bildade 
underlag för kunskaps- och värderingsfrågorna. De var i första hand valda 
för att representera olika sociala klasser. (De utvalda yrkena framgår 
av tabell 22). 

En klassifikation utifrån föräldrarnas konkreta sorteringar kombinerat 
med deras muntliga kommentarer, inspelade på band, har gett underlag 
för en analys av vilka principer föräldrarna utgått från när de grupperat 
de olika yrkena. 

Den hierarkiska principen karaktäriseras av att det är den vertikala 
arbetsdelningen som illustreras i termer av utbildningstidens längd, 
inkomst, status etc. Medelklassföräldrar tenderar i högre utsträckning att 
klassificera yrkena i tre nivåer eller fler medan arbetarklassföräldrarnas 
hierarki är av dikotom karaktär. De uttrycker sig i termer av "de höga" 
och "de låga". 

Den funktionella principen, som framför allt omfattas av arbetarklassför
äldrar, innebär att yrken med gemensamma funktioner, t ex vårdyrken, 
ordnas i skilda grupper. Sorteringsmönstret varierar alltifrån en indelning 
i sex grupper där yrkena matchats parvis till en indelning i endast en 
grupp. Denna förälder har i sitt resonemang utgått från att alla yrken 
har en samhällelig funktion. De personer som utgått från en funktionell 
princip har haft problem med att göra en konsekvent och renodlad 
yrkessortering. Således har de ofta erhållit en restgrupp av yrken. I 
motsats till vad som utmärkte den hierarkiska principen åskådliggörs här 
en horisontell arbetsdelning. 
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En personlig princip, som endast ett fåtal föräldrar gav uttryck för (se 
tabell 21) innebär att de relaterar yrkena till sig själva med avseende 
på hur intressanta yrkena är och huruvida man själv skulle vilja ha ett 
sådant yrke. 

Tabell 21. Föräldrarnas klassificeringsprinciper relaterade till socialklass
tillhörighet. 

Princip Socialklasstillhörighet 
ö mkl 1 mkl a kl Antal 

Hierarkisk 
- "kontinuerlig" 4 5 2 11 
- "dikotom" 1 5 5 
Funktionell 3 7 10 
Personlig 1 1 2 

Totalt 5 10 l'i 29 

Vad beträffar klassifikationerna utifrån status och begåvning kan allmänt 
konstateras att föräldrarna upplevde en viss olust inför uppgifterna. Detta 
gäller även dem som i den förutsättningslösa sorteringen spontant utgått 
från t ex statusskillnader. De flesta menar att de själva inte tycker att 
statusskillnader existerar. Den sortering som ändå görs av de flesta sägs 
mer vara baserad på vad folk i allmänhet tycker än på egna uppfattningar. 

Av de 23 föräldrar som genomfört sorteringen utifrån status (6 medel-
och 1 arbetarklassförälder vägrade) har allt ifrån en fullständig 
rangordning till en i enbart två grupper gjorts. För att erhålla en 
översiktlig bild över sorteringen har varje yrkes genomsnittliga 
rangordning beräknats. De yrken som anses ha högst status erhåller rang 
12, de med lägst status rang 1. I de fall föräldrarna gjort gruppindelningar 
erhåller varje yrke en gemensam och genomsnittlig rangpoäng inom 
respektive grupp. Nedanstående tabell visar varje yrkes medianrang dels 
totalt, dels beräknad för medel- respektive arbetarklass. 
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Tabell 22. Föräldrars rangordning av yrken utifrån status. 

Yrke Md, totalt Md, medelklass Md, arbetarklass 

Advokat 11.0 11.0 10.3 
Läkare 11.0 10.5 10.3 
Tandläkare 10.0 10.5 9.0 
Psykolog 10.0 10.0 10.0 
Lärare 8.5 7.0 9.0 
Sjuksköterska 7.0 6.0 7.8 
Polis 7.0 7.0 6.5 
Kontorist 3.5 3.0 3.8 
Svetsare 3.5 5.0 3.0 
Affärsbiträde 3.0 3.0 3.3 
Byggnadsarbetare 3.0 '4.0 3.0 
Skogsarbetare 3.0 3.0 3.0 

Som framgår av tabellen visar föräldrarnas rangordning stor överens
stämmelse med elevernas (se V och VI). 

Resultaten utifrån begåvningssorteringen bör tolkas med försiktighet. 8 
föräldrar vägrade att utföra densamma och bland de övriga finns ett 
antal som gjort ofullstänidga sorteringar. Dock kan sägas att de yrken 
som värderas högst i statushänseende och tillika tilldelas en hög position 
i den vertikala arbetsdelningen tillskrivs ett stort mått av antingen 
allmänbegåvning eller någon form av teoretisk begåvning. Yrken som 
tilldelas en låg position i ovannämnda hänseenden rankas lågt vad gäller 
allmän eller teoretisk begåvning. Sådana yrken tillskrivs i stället en 
praktisk begåvning. 

I del II av yrkestestet, yrkesförutsättningar, bestod föräldrarnas uppgift 
i att, för sex av de tolv yrken man tidigare sorterat, ange fem 
förutsättningar, som bäst ansågs motsvara de krav dessa yrken ställer. 
De sex yrkena var jämt fördelade på socialklasser. De olika yrkesförut
sättningarna är direkt hämtade från Svenskt yrkeslexikon, där en 
indelning i fysiska och psykiska förutsättningar skett. I likhet med Gesser 
(1977b) har dock de psykiska ordnats i tre huvudgrupper: 

1. Mentala förutsättningar. Här ingår språklig förmåga, idérikedom, lo
giskt tänkande, matematisk slutledningsförmåga samt teknisk förstå
else. 

2. Psykosociala förutsättningar. Organisationsförmåga, kontakt- och sam
arbetsförmåga samt miljöanpassning ingår i denna kategori. 
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3. Psykomotoriska förutsättningar används som beteckning för förutsätt
ningar som kan kopplas till såväl manuella som mentala förutsätt
ningar. Exakthet, händighet, reaktions-, koncentrations- och respektive 
koordinationsförmäga samt formuppfattning inordnas i denna kategori. 

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

Resultaten illustreras bl a av nedanstående figur. 

100. 
Förutsättningar 
• Mentala 
• Psykosociala 
• Psykomotoriska 
O Fysiska 

i I 
Il-

il 

I ¥ 

Å 
I 

övre medel
klassyrken 

N= 2 95 

Lägre medel
klassyrken 

N= 299 

Arbetar
klassyrken 

N= 299 

Figur 10. Procentuell fördelning av förutsättningar inom respektive 
yrkesklass. N=antalet förutsättningar. 

De enskilda förutsättningarnas fördelning mellan och inom olika 
yrkesklasser redovisas ej i denna sammanfattning. Här skall bara några 
av de viktigaste nämnas. För medelklassyrken var dessa t ex kontakt 
och samarbetsförmåga samt logisk förmåga. För arbetarklassyrken 
betonades fysiska förutsättningar såsom uthållighet och styrka. 
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De databearbetningar som gjorts gentemot föräldrarnas socialklasstill
hörighet visar att de tenderar att tillskriva yrken, som kan inordnas i 
den "egna" klassen, mer av de egenskaper som generellt är utmärkande 
för dessa dvs medelklassföräldrar framhåller de mentala förutsättningarna 
och arbetarklassföräldrarna de fysiska. 

Föräldrarnas bedömning av det egna barnets förutsättningar visar att 
medelklassföräldrar tillskriver sina barn mer av mentala och psykosociala 
förutsättningar. Arbetarklassföräldrarnas bedömningar var däremot 
myCket jämt fördelade på de fyra huvudkategorierna. 

Yrkestestet har i sin helhet visat att en viss samhällelig ideologi om 
arbetsdelning även återfinns i enskilda människors medvetande. Trots att 
urvalet av föräldrar och yrken varit begränsat framträder en tämligen 
èntydig bild av hur förhållandet mentalt-manuellt arbete uppfattas. För 
det första ser en majoritet av föräldrarna relationen mellan yrken såsom 
hierarkisk till sin natur och att det i denna hierarki finns klara gränser 
mellan i första hand mentalt och manuellt arbete. Föräldrarna värderar 
för det andra yrken som ligger i toppen på denna hierarki på ett annat 
sätt än de som ligger i botten. För det tredje visar också yrkestestet 
att föräldrarna tillskriver de personer som skall utöva skilda yrken olika 
egenskaper beroende på vilken position yrkena intar i den hierarkiska 
och klassmässigt betingade ordningen. 

En s ammanfattande bild över några av de framkomna resultaten i rapport 
VII il lustreras i nedanstående sammanställning. Denna ger med nödvändig
het en mycket grov bild över resultaten. Som resultatsammanfattningen 
Visat förekommer avvikelser inom nästan varje frågeområde men i de 
aspekter som tas upp nedan är ändå huvudtendensen tämligen klar eller 
om t ex två uppfattningar förekommer i lika stor utsträckning, båda 
angivna. 



51 

Sammanställning av dominerande kunskaper, uppfattningar och föreställ
ningar om utbildning och arbete hos föräldrar, elever och skolpersonal. 

FÖRÄLDRAR ELEVER SKOLPERSONAL 

Medelklass Arbetarklass Medelklass Arbetarklass (Medelklass) 

* Kunskapsrika 
* Individbaserade 

uppfattningar om 
utbildning 

* Egenskapsbaserade 
uppfattningar, 
strategiska, 
offensiva studie-
och yrkesval 

* Kunskapsfattiga 
* Individbaserade 

uppfattningar om 
utbildning 
Egenskapsbaserade 
uppfattningar« 
personfokuserade, 
defensiva studie-
och yrkesval 

# Höga yrkesambi-
tioner, djupgå
ende engagemang 

* Slump-och anlags-
bâserade före
ställningar om 
reproduktion 

Uppfattningar om 
arbete som in
strument för in
dividuell lycka 

* Låga yrkesambi
tioner, ytligt 
engagemang 

* Främst anlags-
baserade före
ställningar om 
reproduktion (även 
slump) 

* Uppfattningar om 
arbete som en 
kollektiv nöd
vändighet 

* Uppfattningar om 
arbetsmarknad som 
samhällsstyrd 

Insatskompensa- * 
tori ska föreställ
ningar om l öne
differentiering 

Främst individ-
baserade uppfatt
ningar om a rbets
marknad (även sam-
hällsstyrd) 

Insatskompensa
toriska föreställ
ningar om l öne
differentiering 

* Kunskapsrika 
* Individbaserade 

uppfattningar om 
utbildning 

* Egenskapsbaserade 
uppfattningarf 
strategiska, 
framtidsinriktade 
studie- och yrkes-
val, personfoku-
serade mot teore
tisk utbildning 

* Höga yrkesambi
tioner, ytligt 
engagemang 

* Anlagsbaserade 
föreställningar 
om reproduktion 

r Uppfattningar om 
arbete som in
strument för in
dividuell lycka 
och materiellt 
välbefinnande 

Främst individ
baserade uppfatt
ningar om a rbets
marknad (även sam 
hällsstyrd) 

* Kunskapsfattiga 
* Individbaserade 

uppfattningar om 
utbildning 

* Egenskapsbaserade 
uppfattningar, 
strategiska, 
kortsiktiga 

* studie- och 
yrkesval, person-
fokuserade mot 
yrkesutbildning 

* Låga yrkesambi
tioner, ytligt 
engagemang 

* Anlagsbaserade 
föreställningar 
om reproduktion 

Uppfattningar om 
arbete baserade 
på förnöjsamhet 

* Främst individ
baserade uppfatt
ningar om a rbets-

• marknad (även sam
häll sstyrd) 

Känner till och 
bekräftar 
framkomna 
resultat 

Insatskompensa- * Insatskompensa
toriska föreställ- toriska föreställ
ningar om löne- ningar om l öne
differentiering differentiering 

* Miljömässig egen
skapsreproduktion 
(även slump- och 
anlagsbaserade 
föreställningar) 

* Uppfattningar om 
arbete som in
strument för in
dividuell lycka 

Uppfattningar om 
arbetsmarknad som 
samhällsstyrd 

Insatskompensa
toriska föreställ
ningar om l öne
differentiering 
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Den diskussion, som avslutningsvis förts i rapport VII, ta r sin utgångspunkt 
i figur 2, s 4 avseende de skillnader och likheter som antagits utmärka 
föräldrar/elever tillhöriga olika sociala klasser. 

Allmänt konstateras att det finns väsentliga skillnader mellan arbetar-
och medelklassfamiljen i för studie- och yrkesvalet väsentliga avseenden. 
Detta gäller såväl kunskaper i allmänhet som de uppfattningar och 
föreställningar om utbildning och arbete samt studie- och yrkesval som 
visat sig föreligga. 

Vad gäller kunskaper, som betraktas som en viktig förutsättning för att 
ett rationellt studie- och yrkesval ska kunna göras, visar sig såväl 
föräldrar som elever tillhöriga medelklass både vara i besittning av 
kunskaper och dessutom använda dessa pä ett rationellt och strategiskt 
sätt medan däremot föräldrar och elever tillhöriga arbetarklass i stor 
utsträckning inte äger erforderliga kunskaper. Bristen på kunskap för med 
nödvändighet med sig att man inte kan föra de resonemang som 
kännetecknar medelklassfamiljen. I stället är deras uppfattningar 
personfokuserade i enlighet med en ideologi om individuell valfrihet. I 
den mån föräldrar och elever från arbetarklass ändå gett uttryck för 
strategiska val har dessa haft en jämförelsevis begränsad innebörd. 

En allmän karaktäristik av såväl föräldrars, elevers som skolpersonalens 
uppfattningar om utbildning är att de vilar på en föreställning om att 
människor är olika varandra i bl a begåvningshänseende. Inom detta 
dominerande individperspektiv framkommer dock skillnader mellan 
framför allt föräldrar tillhöriga medelklass, som ger uttryck för en 
dynamisk syn och föräldrar tillhöriga arbetarklass, vilka har en mer 
statisk uppfattning. 

Ett exempel på och en belysning av det spänningsfält som arbetarklass-
eleverna antas befinna sig i fås genom de skilda uppfattningarna dagens 
skola som å ena sidan medelklassföräldrar och skolpersonalen har och 
å andra sidan arbetarklassföräldrarna ger uttryck för. De förra anser inte 
att skolan lyckas förmedla vad som anses som grundläggande kunskaper 
medan de senare ser den stora förtjänsten med dagens skola som att 
den lyckas med denna kunskapsförmedling. 

En ytterligare belysning av ovan nämnda spänningsfält fås utifrån de 
uppfattningar om arbetets värde, som påvisats förekomma. Även här intar 
medelklassföräldrar och skolpersonal samma ståndpunkt, en individens 
lycko- och utvecklingspotential, medan arbetarklassföräldrarna betraktar 
arbete som en kollektiv nödvändighet och ett existensvillkor för 
människan. Elevernas uppfattningar överensstämmer i stort med 
föräldrarnas. 
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Beträffande lönedifferentiering har 69 av de 81 deltagande personerna 
gett uttryck för individbaserade föreställningar, vilket innebär att de 
i grunden ser löneskillnader som legitima. Analogt med den ideologi, 
som är förknippad med det sätt pä vilket arbete är organiserat har 
majoriteten av dessa också en insatskompensatorisk föreställning. De 
argument för löneskillnader som inryms inom denna baseras pä den 
grundläggande uppdelningen av arbete i mentala och manuella funktioner 
och yttrar sig som att yrken som är av mental karaktär också för med 
sig ett ökat ansvar, en längre utbildning etc för vilka individerna skall 
kompenseras med en högre lön. De resultat som för föräldrarnas del 
framkommit från yrkestestets del I, yrkesklassifikation, utgör också ett 
starkt stöd för detta resonemang. Resultaten avseende löneskillnadsfrågan 
är de enda där inga skillnader föreligger mellan de olika socialklasserna 
och/eller skolpersonalen. Den likartade påverkan som eleverna kan antas 
utsättas för visar sig också då eleverna mycket entydigt ger uttryck för 
en insatskompensatorisk föreställning. 

Resultatbilden avseende uppfattningar om förhållanden på arbetsmark
naden ger ett något splittrat intryck. Medelklassföräldrars och skolperso
nalens uppfattningar är entydigt relaterade till systembetingade 
förklaringsgrunder. Hos arbetarklassföräldrar förekommer både system-
Och individbetingade uppfattningar, de senare i något större omfattning. 
Hos eleverna åter dominerar ett individorienterat perspektiv, som 
dessutom, till skillnad från föräldrarnas, inte har sin utgångspunkt i en 
mellan individer befintlig konkurrens utan i stället betonar individuella 
egènskaper. En möjlig förklaring till detta är att eleverna utsatts för 
andra påverkanskällor. Som framgått av den teoretiska referensramen 
tyfcks inte minst i massmedia den uppfattningen förts fram att orsaker 
till ungdomsarbetslöshet kan ses som individbetingade. Även arbetslösa 
Ungdomar ger uttryck för en sådan uppfattning (Petrusch, 1980). En rimlig 
förklaring till det resultatutfall som visats bland eleverna i föreliggande 
studie är att även dessa tagit intryck av massmedias budskap. 

Utifrån resultatutfallet på frågan om arbetskraftens reproduktion 
berördes avslutningsvis skolans och syons roll i den sociala reproduktions
processen. 

Föreställningar om arbetskraftens reproduktion domineras, liksom i de 
frågor som har anknytning till denna, av individorienterade perspektiv. 
Detta gäller i stort sett alla med undantag av ett antal lärare. Alla 
elever ger t ex uttryck för en anlagsdeterministisk föreställning vilket 
också står i överensstämmelse med de uppfattningar som eleverna har 
beträffande studie- och yrkesvalen. Sett i relation till de antaganden 
som gjorts i den teoretiska referensramen framstår det som uppenbart 
varför just denna typ av uppfattningar och föreställningar är så 
dominerande. Den koppling som gjorts mellan sorteringstanken och 
ideologin om fria jämlika val innebär att samhället officiellt erbjuder 
ett fritt val i betydelsen lika chanser till utbildning för alla. Konsekven
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sen av denna ideologi är dock att såväl framgång som misslyckande 
tillskrivs den egna individens förutsättningar såsom begåvning, vilja, och 
intresse. 

Det bidrag, som rapport VII gett till den kunskapsbild som avhandlings
arbetet i stort försöker bygga upp avseende elevers val av studie- och 
yrkesvägar, består framför allt av att det har varit möjligt att visa på 
innehållet i elevernas kunskaper, uppfattningar och föreställningar om 
studie- och yrkesval m m samt vari skillnaderna mellan elever tillhöriga 
olika sociala klasser består. Utifrån dessa data ökar möjligheterna till 
förståelse och förklaringar av varför elevernas faktiska val gestaltar sig 
som de gör. Ett resonemang kring detta förs i avhandlingsarbetets 
sammanfattande resultatdiskussion. 

SLUTDISKUSSION 

I detta avsnitt berörs inledningsvis vissa innehållsliga och metodiska 
begränsningar i det genomförda arbetet. Därefter diskuteras huvudresul
taten och avslutningsvis ges några förslag på fortsatt forskning. 

Begränsningar 

Föreliggande arbete har på skilda sätt försökt belysa högstadieelevernas 
valsituation. Därvid har bl a olika påverkanskällor, som antagits vara 
väsentliga, belysts. Vissa begränsningar har emellertid gjorts. Det har 
t ex inte varit möjligt att studera det innehåll som förmedlas av 
massmedia och som kan tänkas beröra valfrågor. Inte heller har den 
påverkan, som eleverna kan utsättas för från kamrater, undersökts. I 
skenet av vad som här framkommit, kan dock kamratgruppen ses som 
ett intressant studieobjekt för efterkommande arbeten. 

En annan begränsning utgörs av att undervisningen i sig inte studeras, 
utan endast lärarnas utsagor om densamma. Med det syfte som detta 
ärbete haft har dock den informationen bedömts som tillräcklig. 
Undervisningen, speciellt avseende skola/arbetslivsfrågor, är självklart ett 
intressant problemområde att studera. Som en fortsättning på SYO-projek-
tet bedrivs i det s k ASU-projektet (Arbetslivet i skolans undervisning) 
forskning som fokuserar undervisningsprocessen (Frykholm, C-U & Nitzler, 
R., 1984). Inom ASU-projektet studeras också arbetslivsrepresentanters 
föreställningar om utbildning och arbete, vilket inte gjorts i detta 
avhandlingsarbete och som i sig utgör ytterligare en begränsning av 
detsamma. 

Inom SYO-projektet som helhet har processdata gett viktig information 
avseende syofunktionärers arbetsförhållanden, personlig vägledning, 
kollektiv syoinformation m m. I d etta arbete ingår i sig inga processtudier, 



55 

vilket kan ses som en begränsning. Hänvisningar till genomförda studier 
har dock självfallet gjorts. 

Metodmässigt har detta arbete tidigare karaktäriserats som probleman
passat, vilket innebär att det undersökta problemet skall styra val av 
metod och inte tvärtom. I detta arbete har problemen skiftat i karaktär 
och således har även olika datainsamlingsmetoder kommit till användning. 
Här skall inte brister och förtjänster som utmärker olika tekniker beröras, 
utan diskussionen fokuseras mera kring den övergripande uppläggningen. 
Som framgår av figur 1, s k, har undersökningsuppläggningen haft en 
trattformig karaktär. Avsikten med denna uppläggning var att erhålla 
möjligheter att röra sig mellan olika nivåer beroende pä det undersökta 
problemets art. Mot bakgrund av det uttalade forskningsbehov som 
förelegat avseende mer djupgående kunskaper om ungdomars val av 
studie- och yrkesvägar har en viss fokusering skett mot lägre liggande 
nivåer i denna tratt. Med denna, likväl som andra uppläggningar, blir 
frågor rörande resultatens representativitet viktiga att besvara. Detta 
torde framför allt gälla studier med en kvalitativ inriktning där antalet 
deltagande personer av undersökningstekniska skäl ofta måste begränsas. 

De resultat, som framkommit i de extensiva studierna, torde äga en 
relativt hög grad av representativitet. Resultaten står t ex i stor 
överensstämmelse med resultat som framkommit i andra och av 
SYO-projektet oberoende studier (jfr V och VI). Även inom projektet har 
en för syofunktionärer riksomfattande studie gjorts, som visar att de 
förhållanden som utmärker syoarbetet i den undersökta kommunen inte 
avviker från riket i sin helhet (Jonsson <5c Nitzler, 1982). 

Vad gäller de kvalitativa data som här presenterats skall dessa först och 
främst betraktas utifrån vad de så att säga står för. Det primära har 
varit att identifiera uppfattningar och föreställningar om utbildning, 
arbete, studie- och yrkesval samt att utröna om skillnader mellan olika 
sociala klasser föreligger och vari skillnaderna består. På grund av att 
antalet deltagande personer är förhållandevis få, bör en viss försiktighet 
iakttagas avseende resultatens generaliserbarhet. Några skäl talar dock 
för att data mycket väl kan vara mer generella till sin natur. 

Ett skäl är kopplat till den trattformiga uppläggningen och de skilda 
empiriska datainsamlingsnivåer som representeras i denna. Detta innebär 
att data från olika studier och nivåer kan relateras till varandra. Inom 
varje nivå har även urvalsfrågorna beaktats för att denna så väl som 
möjligt skall representera den närmast överliggande nivån (jfr V). Ett 
annat skäl är kopplat till den teoriinriktade utvärderingsansatsen och 
de krav som är förbundna med denna. Genom att formulera en 
referensram, som kontextuellt försöker förankra det studerade fenomenet 
på skilda nivåer, får även data från ett fåtal personer en viktig innebörd, 
vilket förhoppningsvis har framgått av åtminstone vissa delar av 
föreliggande arbete. 
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Resultat 

Med den teoretiska referensramen som grund samt utifrån syftet med 
detta arbete skall i det följande huvudresultaten sammanfattas och 
diskuteras. Jämsides med denna diskussion besvaras också ett antal frågor 
vilka allmänt definierar den teoriinriktade utvärdering, som föreliggande 
arbete är ett uttryck för. Följande nu närmast klassiska frågor har ställts 
(se t ex Franke-Wikberg, 1977b): 

1. Vad är det som sker i det som synes ske? 
2. Varför sker just detta? 
3. Hur kan något annat ske? 

Den allmänna strategi som förelegat när referensramen formulerats har 
varit att klargöra vissa allmänna utgångspunkter och antaganden samt 
att beskriva på vilket sätt det aktuella forskningsproblemet betraktas. 
Därvid har en övergripande, samhällelig nivå utgjort en startpunkt och 
även en slags vägvisare för de resonemang, som förts på lägre liggande 
nivåer. I följande resultatdiskussion bildar i stället individnivån 
utgångspunkt för ett resonemang där förklaringar söks på övre liggande 
nivåer. 

Utifrån högstadieelevernas faktiska utbildningsval samt deras angivna 
yrkesplaner kan konstateras att dessa är betingade till både socialklass-
och könstillhörighet. Beträffande valen av alternativkurser tenderar de 
socialklassmässigt betingade skillnaderna att öka under högstadietiden 
medan skillnaderna mellan könen är relativt stabila. Valen av tillvals
ämnen visar att de könsbetingade skillnaderna ökar i vissa ämnen och 
att skillnaderna mellan olika sociala klasser är mycket stabila under 
högstadietiden. Elevernas val till gymnasieskola samt deras planer på 
högskolestudier markerar än klarare de skillnader som finns mellan elever 
tillhöriga olika sociala klasser och kön. Ju högre upp i utbildningssystemet, 
som man så att säga kommer desto tydligare blir skillnaderna. 

Den mest påtagliga förändringen under högstadietiden vad gäller 
elevernas yrkesplaner är att de tycks bli mer och mer osäkra. Detta 
gäller särskilt de elever som avser att gå teoretiskt långa utbildningar. 
Att dessa elever i högre utsträckning inte har konkreta yrkesplaner kan 
förklaras med att för dessa framstår ett vertikalt val, som enbart tar 
fasta på nivån i den samhälleliga arbetsdelningen, viktigare än ett 
horisontellt val dvs val av yrkesområde. De som avser att gå yrkesinrik
tade linjer har oftast inte reell möjlighet att göra ett vertikalt val och 
blir därmed tidigare tvingade att göra ett horisontellt val. 

Med utgångspunkt tagen i elevernas kunskaper om och värderingar av 
olika utbildningar och yrken samt hur dessa förändras under högstadie
tiden har några intressanta iakttagelser gjorts. De värderingar som 
eleverna uttryckt beträffande utbildningars och yrkens status förändras 
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tämligen påtagligt under högstadietiden. Allt fler av eleverna menar att 
det finns statusskillnader mellan skilda utbildningar och yrken. Deras 
värderingar blir också mera entydigt relaterade till, vad gäller utbildning, 
längd och grad av teoretisk/praktisk inriktning samt vad gäller yrken 
deras position i den samhälleliga arbetsdelningen. Elevernas kunskaper 
visar sig vara tämligen ytliga och bristfälliga. Detta gäller framför allt 
frågor med anknytning till yrke och arbetsmarknad. Elevernas attityder 
formas således i en alldeles bestämd riktning under högstadietiden. 
Samtidigt verkar deras kunskaper knappast fördjupas i någon större 
utsträckning. Ställt mot de intentioner som finns uttryckta för syon så 
framstår dessa resultat som anmärkningsvärda. Genom att ge eleverna 
kunskaper om utbildning och arbetsliv har förhoppningen varit att 
värderingar av ovan nämnt slag successivt skall försvinna. Talet om 
utbildningar och yrkens lika värde framstår dock som mycket avlägset. 

Som tidigare framgått, har syons kraftiga expansion i det svenska 
utbildningsväsendet motiverats med att syo skall förstärka det fria valet 
genom att motverka socialt och könsmässigt betingade skevheter i 
elevernas val av studie- och yrkesväg. Vi har därvid sett hur syons 
officiella roll förändrats i det sätt på vilket samhälls- och individintressen 
betonats. I 19^0 års skolutredning talas mer eller mindre öppet om en 
sortering av eleverna utifrån samhällets behov medan nu gällande 
syoanvisningar starkt betonar individens intressen. Från en passiv och 
objektiv informationsförmedlande roll har syon tillskrivits en aktiv och 
medvetandegörande funktion bl a i syfte att verka kompensatoriskt för 
vissa elevgrupper. Syon har tillmätts en förhoppning om att klara av det 
som skolan i övrigt under lång tid inte lyckats förverkliga. 

En första reflexion som kan göras utifrån ovanstående är att glappet 
mellan "vad som synes ske" och "vad som faktiskt sker" framstår som 
stort. I den övergripande ansatsen för detta arbete har skilda förutsätt
ningar på olika nivåer antagits vara styrande både för hur syon faktiskt 
gestaltar sig och för elevers val av studie- och yrkesvägar. De studier, 
som försökt belysa de skolmässiga förutsättningarna för syon, har visat 
att vissa grundläggande villkor för att syon skall kunna bedrivas i enlighet 
med de uttryckta intentionerna inte är uppfyllda. I termer av ett mål-, 
ram- och regelsystem kan, vad målen beträffar, konstateras att dessa 
i huvudsak endast tycks vara kända av syofunktionärerna själva. Detta 
trots att målanvisningarna klart uttrycker att syon är en hela skolans 
angelägenhet. Att denna elementära förutsättning inte är uppfylld får 
naturligtvis konsekvenser för syons genomförande. Detta visar sig också 
i det att syofrågor sällan sägs behandlas i undervisningsammanhang utan 
att de hänskjuts till den som är specialist på syofrågor, dvs syofunktio-
nären. Kopplat till en av de få regler, som kan ses som begränsande 
för syoverksamheten, nämligen ett elevunderlag motsvarande 750 
elever/heltidstjänst, ökas förståelsen för att syofunktionärerna inte kan 
ha någon avgörande betydelse för elevers valbeteende. 
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Syoarbetet har dessutom kommit att domineras av administrativa 
uppgifter. Utrymmet för elevkontakter är därför tämligen snävt (Jonsson, 
1979). De förväntningar som ställs på syon frän "övrig" skolpersonal visar 
sig också ha en annan karaktär än vad målen och syofunktionärerna själva 
uttrycker. Detta kan naturligtvis även påverka innehållet i den personliga 
vägledning, som syofunktionärerna ägnar sig åt. 

På en individnivå har vissa kontextbundna förutsättningar av vikt kunnat 
identifieras för att förklara varför skilda elevgrupper väljer på olikartade 
sätt. För det första kan allmänt konstateras att det finns kvalitativa 
skillnader mellan elever och föräldrar tillhöriga arbetarklass respektive 
medelklass vad gäller deras förhållningssätt till studie- och yrkesval, 
utbildning och arbete. För det andra kan, också allmänt, konstateras att 
det finns motsvarande skillnader avseende kunskaper. 

Medelklassfamiljen har förhållandevis mer djupgående kunskaper än 
arbetarklassfamiljen. De förra använder sig också av sina kunskaper på 
ett annorlunda sätt än de senare vilket yttrar sig i att medelklassfamil
jens resonemang i valfrågor mera baseras på ett strategiskt tänkande 
inriktat mot framtiden jämfört med arbetarklassfamiijens personfokuse-
rade uppfattningar inriktade mot nuet. Förbundet med detta är också 
de olika ambitioner som respektive föräldragrupp har för sina barn liksom 
den självuppfattning som eleverna ger uttryck för. I båda fallen är 
medelklassfamiljen inriktad mot ett teoretiskt, långt vägnät medan 
arbetarklassfamiljen siktar på ett praktiskt kort vägnät. Kunskaper om 
olika valalternativ är att se som en viktig förutsättning för ett rationellt 
valbeteende. Med bristfälliga kunskaper om existerande valalternativ och 
tillämpliga utbildningsvägar ligger det nära till hands att betona elevens 
fria val och betydelsen av att låta elevens intressen styra valet, något 
som också visar sig känneteckna arbetarklassens föräldrar. Trots att 
valmöjligheterna är reellt beskurna ger således arbetarklassföräldrar till 
synes uttryck för en ideologi om individuell valfrihet. 

Föräldrarnas och skolpersonalens uppfattningar om mer generella 
företeelser inom utbildningsväsendet utgår i de flesta fall från ett 
individperspektiv. Även om det inom detta individperspektiv finns 
skillnader mellan medel- och arbetarklassföräldrar återspeglar sig 
individperspektivet mycket påtagligt i elevernas uppfattningar. Samtliga 
elever ger t ex uttryck för uppfattningen att det är begåvningsmässiga 
skillnader mellan individer, som ligger till grund för alternativkurs- och 
tillvalssystemet i grundskolan. Analogt härmed tillskrivs också individuella 
egenskaper den avgörande betydelsen för vilken position eleverna kommer 
att inta i såväl utbildningssystem som arbetsliv. Både framgång och 
misslyckande tillskrivs i allt väsentligt den egna individens förutsättning
ar. 
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Av resultaten framgår att uppfattningar om arbetets värde och 
arbetsmarknaden är väsenskilda mellan olika sociala klasser. T ex 
betraktar medelklassföräldrarna samt även skolpersonalen arbete som ett 
medel för individuell utveckling och lycka medan arbetarklassföräldrar 
ser arbete som en kollektiv nödvändighet och ett existensvillkor för 
människan. Analogt med de antaganden som gjorts om skilda studie- och 
yrkesinriktningar hos elever tillhöriga olika sociala klasser har eleverna 
uppfattningar som överensstämmer med föräldrarnas. Med de skilda 
vertikala positioner, som eleverna antas erhålla i arbetslivet, torde 
uppfattningarna även väl korrespondera mot de uppfattningar som 
förväntas vara dominerande på de arbetsplatser som i praktiken blir 
aktuella för eleverna. 

I enlighet med det sätt på vilket arbete är organiserat i samhället 
uppvisar nästan samtliga deltagande personer i intensivstudien föreställ
ningar som är av legitimerande karaktär. Den s k insatskompensatoriska 
föreställning, som dominerar avseende löneskillnader, är klart relaterbar 
till uppdelningen av arbete i mentala och manuella funktioner och yttrar 
sig som att yrken, vilka är av mental karaktär också för med sig ett 
ökat ansvar och en längre utbildning. För dessa insatser skall individerna 
kompenseras med en högre lön. Att människor har denna föreställning 
kan ses som viktigt inte bara för att legitimera löneskillnader utan 
fastmer för att de individer, vilka erhåller yrken som generellt sett har 
sämre materiella villkor, som oftare än andra är utsatta för hälsorisker, 
som åtnjuter en låg status etc skall acceptera dessa yrken. Förbundet 
med denna föreställning är också föreställningarna om arbetskraftèns 
reproduktion som klart domineras av individbetingade förklaringar. Hos 
eleverna förekommer t ex enbart en anlagsdeterminerad föreställning. 

För att mera direkt relatera resultatbilden till figur 2 (s 11) kan härvid 
vissa av modellens rutor fyllas med innehåll. Vi har sett hur det ibland 
finns stora klassmässigt betingade skillnader mellan föräldrar, elever och 
skolpersonal medan likheterna i andra fall är påtagliga. 

Vad gäller uppfattningar om arbetets värde och om arbetsmarknad tyder 
resultatbilden på att arbetarklasseleverna utsätts för en påverkan av 
motstridigt slag i hem respektive skola. I enlighet med vad modellen 
försöker illustrera, finns således ett brott i den ideologiöverföring som 
antas ske för elever från arbetarklassen. En förklaring till detta kan 
vara att de grundläggande materiella villkor som gäller för arbetarklassen 
torde upplevas som tämligen påtagliga av dessa elever i fråga om 
aspekter som rör arbetets värde och arbetsmarknad. 

Vad gäller uppfattningar och föreställningar om utbildning, lönedifferen
tiering och arbetskraftens reproduktion finns vissa grundläggande likheter 
mellan föräldrarna, eleverna och skolpersonalen. För arbetarklassbarnen 
sker således inget brott i ideologiöverföringen i och med att de kommer 
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till skolan. Eleverna utsätts samtliga för en tämligen likartad påverkan 
frän både skola och familj. Här kan förklaringen sökas på en samhällelig, 
ideologisk nivå. Den officiella ideologin, där ett individualistiskt, 
personorienterat perspektiv underbyggs, kan ha en sådan genomslagskraft 
att några skillnader mellan olika grupper inte uppstår. Den massmediapå
verkan som diskuterats i rapport VII torde verka i samma riktning. 
Ideologin har kommit att omfattas av alla oavsett klasstillhörighet i fråga 
om aspekter som har med lön, utbildningsval och arbetskraftsreproduktion 
att göra. 

För att öka förståelsen för den resultatbild, som växt fram, skall till 
sist några förutsättningar av övergripande, samhällelig karaktär föras 
fram. 

Med den länkfunktion som syon har mellan skolan och arbetslivet kan 
dess framväxt mer eller mindre direkt relateras till det förhållande som 
över tid karaktäriserat utbildning och arbete. Utbildningssystemet har 
blivit alltmer komplext och omfattar allt fler individer under en längre 
tid. Grund- och gymnasieutbildningen har blivit mer abstrakt samtidigt 
som yrkesutbildningen förskjutits uppåt i utbildningsnivåerna. Utmärkande 
för arbetslivet är en långtgående såväl yttre som inre arbetsdelning. 
Kvalifikationsstrukturen synes bli alltmer polariserad och problemen på 
arbetsmarknaden växer. Från att ha varit mer direkt har kopplingen 
mellan skola och arbetsliv under 1900-talet blivit alltmer indirekt. 
Parallellt med att en abstrakt iäroplanskod blivit karaktäristisk för skolan 
(jfr Lundgren, 1979b) har länken mellan skola och arbetsliv blivit diffus 
och osynlig. Skolans syo kan därför ses som en samhällelig åtgärd för 
att återupprätta denna länk mellan utbildning och arbete i syfte att 
vidmakthålla den samhälleliga arbetskraftsreproduktionen. 

Vilken funktion har då studie- och yrkesorienteringen? Vi finner t ex 
att samhällsbehov ställs gentemot individbehov. Dessa utgörs å ena sidan 
av arbetslivets behov av att på lämpligaste sätt sortera individer till 
olika positioner och å andra sidan av en uttalad ideologi om individuell 
valfrihet. På liknande sätt kan en legitimerande funktion ställas mot 
en kompenserande funktion. Vilken relation har då detta arbetes 
empiriska resultat till ovan nämnda funktioner och vilka slutsatser kan 
dras härom? 

Vad gäller syons sorterande roll visar resultaten att dess uppgift i det 
hänseendet sannolikt är mindre betydelsefull. De förutsättningar som 
gäller för verksamheten gör att syons roll blir tämligen marginell, något 
som också bekräftas av syofunktionärerna själva. Syoverksamheten blir 
mera ett led i den sortering som kontinuerligt pågår i skolan och dess 
undervisning. Syons betydelse för att upprätthålla ett synsätt om studie-
och yrkesval som ett resultat av individuella förutsättningar och fria val, 
kan däremot ses som stor och ett led i upprätthållandet av den sam
hälleliga arbetskraftsreproduktionen. Som resultaten visar är det också 
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egenskapsbaserade föreställningar som eleverna omfattas av. Kopplat till 
de resultat som visar att syon, av många skäl, inte tycks ha fungerat 
i en kompensatorisk riktning kan den slutsatsen dras att syons viktigaste 
samhälleliga funktion är att legitimera en ideologi om jämlikhet och 
jämställdhet, om rättvisa och fria val. Denna funktion upprätthålls 
självfallet inte genom att enskilda befattningshavare medvetet arbetar 
på ett visst sätt. Legitimeringen sker blott och bart genom att syon finns 
till. 

Förhoppningsvis ska de studier och de resultat som presenterats i detta 
arbete medföra att konstruktiva resonemang kan föras kring de 
förutsättningar, som omgärdar ungdomars studie- och yrkesval. Några av 
de frågor, som därvid bör tacklas, kan formuleras som följer: 

- Skolans och syons färdriktning kan kanske lyftas fram och diskuteras? 
- De stora förväntningarna på syo som en pedagogisk lösning på sam

hällets jämlikhetsproblem kan kanske tonas ned och ersättas av en mer 
realistisk syn? 

- Vi måste kanske acceptera att vissa samhälleliga villkor gäller, att 
allt inte går att ändra? 

- Myten om ett fritt val, om allas lika chanser kan kanske avlivas? 
- Måhända skall andra prioriteringar av syofunktionärernas arbetsupp

gifter göras? 
- Innehållet i t ex läromedel och personlig vägledning behöver kanske 

ses över? 

Listan på frågor kan naturligtvis förlängas liksom att en diskussion av 
dem kan föras. Detta skall dock inte göras här och nu. Min förhoppning 
är i stället att detta skall ske t ex bland de personer, som detta arbete 
handlat om. 

Fortsatt forskning 

Detta arbete har i vid bemärkelse försökt belysa frågor om social 
reproduktion utifrån ungdomars studie- och yrkesval. För att fördjupa 
förståelsen för skolans roll i den sociala reproduktionsprocessen kan flera 
olika studier vara tänkbara. En intressant uppgift vore att studera hur 
lärares och syofunktionärers uppfattningar och föreställningar om 
utbildning och arbete formas under den tid de själva utbildas. Vilket 
innehåll förmedlas inom ramen för t ex syoutbildningen och hur avspeglar 
sig detta innehåll i de studerandes föreställningar? En annan uppgift 
vore att jämföra och analysera resultaten från SYO-projektet och tidigare 
nämnda ASU-projektet. Då de båda projekten har många gemensamma 
beröringspunkter samtidigt som de kompletterar varandra i viktiga 
avseenden (jfr sid 51), ter sig en jämförande analys som värdefull att 
utföra. 
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Tidigare nämnda begränsningar utgör i sig uppslag till fortsatt forskning. 
Till exempel kan ett närmare studium av kamratgruppens betydelse för 
i första hand utbildningsval göras liksom ett studium av det innehåll 
som massmedia förmedlar i frågor av betydelse för studie- och yrkesval. 

Avslutningsvis föreslås att en uppföljning av de elever, som deltagit i 
både extensiva och intensiva studier, genomförs. Hur har deras fortsatta 
studie- och yrkeskarriär gestaltat sig? Hur har deras uppfattningar och 
föreställningar om utbildning och arbete förändrats? 
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