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SUMMARY 

The aim of this study is to describe the expension of 
the Swedish system for educational and vocational 
guidance (SYO) in the educational aystem from 1940 to 
the present. The major foci are goals, organisation 
and methods. The description is based on a survey of 
literature such as governmental propositions, reports 
by state commissions and curricula. In general, the 
importance of SYO has become more significant regarding 
young peoples' choice of education and vocation. In the 
beginning of the 1970s organizational conditions, goals 
and methods changed. For example, the school now assumes 
the full responsibility for the accomplishment of SYO. 
In addition the goals changed focus from society to the 
individual. In the concluding section of this report 
four principles of ideological character are discussed: 
(1) freedom of choice (2) choice as an continous process 
(3) the voluntary characteristic of SYO and (4) SYO as 
compensation. Finally, an attempt is made to relate the 
expansion of SYO to the division of la bour in society. 



SAMMANFATTNING 

Syftet med föreliggande rapport är att b eskriva studie-
och yrkesorienteringens (syons) framväxt i det svenska 
utbildningsväsendet från 1 940-talet och framåt med av
seende på mål, organisation och metodik. Beskrivningen 
baseras på e n li tteraturgenomgång av skolutredningar, 
propositioner, l äroplaner mm. Generellt har syons be
tydelse för ungdomars studie- och yrkesval successivt 
tillskrivits en allt större betydelse. 1970-talet kan 
ses som en viktig b rytpunkt i syons utveckling. Då för
ändras såväl organisatoriska betingelser som mål och 
arbetsmetoder. Skolan erhåller t ex det fulla ansvaret 
för syons genomförande och målen förändras i riktning 
från en samhälls- till en individanpassad syo. I den 
avslutande kommentaren d iskuteras fyra principer av 
ideologisk karaktär som genomsyrar syons målsättning. 
Dessa är: (1) studie- och yrkesvalets frihet, (2) studie-
och yrkesvalet som en k ontinuerlig process, (3) syons 
frivillighet samt (4) syo som kompensation. Avslutnings
vis görs ett fö rsök att relatera syons expansion till 
en i samhället fortgående arbetsdelning. 



FÖRQRD 

Framställningen i föreliggande arbete baseras i 

allt väsentligt på nedanstående rapport. En om

arbetning har dock gjorts av in ledningen och den 

avslutande kommentaren. 

Asemar, C. Studie- och yrkesorienteringens framväxt i 
grund- och gymnasieskola. En beskrivning av mål, 
organisation och metoder. Pedagogiska monografier, 
Umeå, 1977, nr 19. 
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INLEDNING 

I ett ar bete om läroplaners (i vid bemärkelse) framväxt 

och ursprung visa r Lundgren (1979) hur såväl ideologiska 

som materiella förändringar i olika samhällssystem påverkar 

utbildningens organisation och innehåll. Således på

visas t ex att folkskolans framväxt under mitten av 

1800-talet och framåt k nappast dikterades av de breda 

massornas be hov utan fastmer av krav på a tt i nordna och 

förstärka en ideologi i det samhälle som var statt i ut

veckling från feodalism mot kapitalism. Skolans uppgift 

blev här att framför allt fungera som förmedlare av 

denna ideologi. Allt eftersom industrialiseringen fort

går och accerelerar i a llt snabbare takt tillkommer 

i slutet p å 1 000-talet och b örjan på 1 900-talet helt n ya 

funktioner för skolan. Dess uppgift blir nu att möta sam

hällets kr av på k valificerad a rbetskraft gen om att på 

olika sätt differentiera utbildningen. Läroverken kom 

redan under 1800-talets mitt och slut att genomgå för

ändringar i riktning från en h umanistisk mot en natur

vetenskaplig i nriktning och 1 905 delades också lär overken 

i r ealskola, som var latinfri, och gy mnasiet. Realskolan 

blev en fristående och e nhetlig de l me d en egen ex amen 

och svarar väl mot samhällets be hov a v tjänstemän p å 

mellannivå. Flera exempel på utb ildningens differentiering 

är tillkomsten av de tekniska elementarskolorna och 

handelsgymnasierna i slutet p å 18 00- och b örjan p å 1 900-

•;alet. 

Den fortsatta utv ecklingen inder 1900-talet ha r lett t ill 

ekade krav p å specialisering i o ch m ed a tt arbetsmarknaden 

struktur förändrats. Från att i slutet p å 18 00-talet h a 

omfattat c a 60% av d en arbetande befolkningen minskade 

jordbruksnäringen till ca 34% i början på 1940-talet. 

Samtidigt har industri oc h han tverk ökat sin andel från 

22% till 38% och ha ndel och samfärdsel från 9% till 20% 
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(Richardsson, 1977). Denna förändrade struktur åter- • 

speglas också i utbildningssystemets organisation och 

omfattning. I början på 1940-talet fanns en mängd olika 

skolformer. Sjuårig folkskola, realskola uppdelad på 

fyra eller 5 år, sex- och 7-årig flickskola, tre- och 

fyraårigt gymnasium, handels- och tekniskt gymnasium 

m fl (se t ex Marklund, 1974) . De konsekvenser som 

denna splittring av utbildningssystemet medförde i form 

av bl a social snedrekrytering till olika skolformer 

utgör ett av skälen till den genomgripande förändring av 

det svenskg skolsystemet som inleddes i och med att 

1940-års skolutredning startade sitt arbete. Andra fram

trädande motiv som kan urskiljas är dels en ökning av 

antalet barn i skolpliktig ålder som kunde förutses 

inför slutet av 1 940- och b örjan av 1950-talet, dels en 

tilltagande urbanisering samt ett b ehov av att avstämma 

utbildningssystemet gentemot arbetsmarknaden både av

seende kvalitet och kvantitet (Lundgren, 1979). 

Det sistnämnda motivet är, med tanke på studie- och yrkes

orienteringens framväxt, intressant att ta fasta på. Den 

roll som syon kommit att i nta i det svenska u tbildnings

systemet är förvisso nära sammanvävd med utvecklingen 

både inom skolan och arbetslivet. Från att i b örjan av 

1940-talet ha varit av mycket b lygsam omfattning har 

syon idag vä xt till en v erksamhet, som antas spänna inte 

bara över många av skolans utan även samhällets verksam

hetsområden. 

"Studie- och yrkesorienteringen bär ses som en länk, som 
förenar skolan och arbetslivet" (Prop. 1975/76:39, s 279). 

En viss osäkerhet rörande olika begrepps innebörd och 

användning inom det område som rör studie- och yrkes

orientering har rått och råder fortfarande vilket främst 

torde bero på det faktum att ansvaret för olika studie-

och yrkesorienterands åtgärder har legat och ligger på 

skilda myndigheter. De huvudtermer som idag används 

är för AMS del yrkesvägledning där befattningshavarna 

benämns yrkesvägledare. Inom det allmänna skolväsendet 
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används den idag vedertagna förkortningen syo (studie-

och yrkesorientering). Beroende på utbildnings- och an

ställningsförhållanden benämns befattningshavarna yrkes

valslärare respektive syokonsulenter. Yrkesvalslärarna 

är statligt anställda och kombinerar ofta sin tjänst med 

undervisning samt tjänstgör enbart p å g rundskolorna. Syo-

konsulenterna är kommunalt anställda och kan tjänstgöra 

både på grund- och g ymnasieskolor. De h ar normalt ej 

lärarbehörighet. Syofunktionärer är den gemensamma beteck

ningen för dessa båda ka tegorier. Inom universitets-

och h ögskoleväsendet används ytterligare en term nämligen 

studievägledning och studievägledare. Fortsättningsvis 

kommer förkortningen syo att a nvändas, inte bara som en 

beteckning för skolans verksamhet utan som ett överordnat 

begrepp. Syo definieras'här som eri verksamhet 

vilken bedrivs i syfte att orientera och v ägleda individer 

i u tbildnings- och yrkesfrågor. 

Jag ska i det följande beskriva studie- och yr kesorien

teringens framväxt i det svenska utb ildningssystemet från 

1940-talet och framåt. Orsaken till den valda tidpunkten 

är enkel att förklara. Då l äggs nä mligen grunderna för 

företeelsen syo i den svenska skolan i och med att 1940 års 

skolutredning my cket ing ående k om att beh andla olika syo-

frågor. Framställningen är kronologiskt o rdnad o ch k ommen

teras till en beskrivning av syons ut veckling u tifrån i 

första h and do kument av officiell k araktär. De granskade 

dokumenten har i p rincip uppdelats på tre olika ni våer: 

1. Skolutredningar och a v dessa föranledda politiska be

slut. 2. Läroplaner, som dels innehåller generella mål 

och riktlinjer dels mer specifika an visningar. 3. Speciella 

anvisningar utarbetade av SÖ och/eller AMS. Denna b e

skrivning skulle n aturligtvis k unna fördjupas på många 

olika sätt med t ex en genomgång av intresseorganisationers 

sta 1Iningstaganden i olika hänseenden. Den gjorda av-

gränsningen torde dock ge en tä mligen god bi ld över syons 

utveckling framför allt av seende mål, metoder och orga

nisation. I be skrivningen görs oc kså vissa försök att jäm

föra syo ns utveckling med skolans, I e n avslutande kommentar 



4  

ges några reflexioner med avseende på tänkbara orsaker 

till syons uppkomst och expansion. En koppling till 

arbetslivet och den pågående arbetsdelningen görs bl a 

i d etta syfte. Påpekas bör att analysen är tämligen grov 

och skulle förvisso kunna fördjupas i flera avseenden. 

SYONS FRAMVÄXT I DET SVENSKA UTBILDNINGSSYSTEMET 

Som idé är syon av utomordentligt gammalt datum. I Platons 

dialog Staten framförs tankar och funderingar om yrkesvalet. 

Bl a understryks vikten av att rätt man placeras på rätt 

plats. En av den franska revolutionens grundteser var t ex 

att yrkesvalet skulle vara fritt och r espekteras av envar. 

Som en institutionell företeelse i samhället är däremot 

syon mycket ung. I början på 1900-talet växte sporadiska 

institutioner med anknytning till arbetsförmedlingen upp 

men inte förrän e fter 1:a vä rldskrigets slut börj ade syo 

få någon egentlig be tydelse och d å f ramför allt i samband 

med m ilitärrekrytering och omskolning av hemvändande sol

dater (se vidare Karlman, 19 70). I Sverige kan v erksam

heten sägas ha fått si n start, om än en mycket b lygsam 

sådan, i och med tillkomsten a v de första ungdomsför

medlingarna i mitten på 1 920-talet medan dess egentliga 

genombrott skedde i b örjan på 1940-talet då statens 

arbetsmarknadskommission (SAK) övertog den centrala l ed

ningen för arbetsförmedlingen (AF) och 1941 v idtog de 

första organisatoriska åtgärderna på syons område. Den 

offentliga debatt som föregick SAK:s övertagande av AF 

präglades framför allt av frågan om vem som v$r mest 
i '  / 

kompetent -att ha ndha syofrågor, skolan e 11er /arbetsför

medlingen. Som vi s kall se av f ortsättningen var frågan 

långt if rån avgjord oc h ma n ka n m ed v isst fog fråga sig 

om den är det än id ag även om skolan formellt har det 

fylla ansvaret. I sysselsättningsutredningens slutbetänkande 

(SOU 1979:24) riktas t ex kritik mot nuvarande grundut

bildning för syofunktionärer vilken anses va ra alltför 

snävt in riktad mot yrkesvals-teoretiska spörsmål i stället 

för att g e kun skaper om arbetslivet. Utredningen krä ver 

bl a att e n vä xelvis tjänstgöring mellan syofunktionärer 

och ar betsförmedlare kom mer till stånd. 
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Kompetensfrågan avgjordes således till arbetsmarknads

myndigheternas "förmån". Orsakerna till detta torde 

framför allt stå att finna i den ideologi som präglade 

dåtidens syo och som kan sammanfattas med "rätt man på 

rätt pla ts". Syon blev på så sätt ett arbetsmarknads-

politiskt instrument och den vägledning av individer som 

ansågs nödvändig tillhörde därför inte skolans kompetens

område. Denna ideologi är i sin tur nära sammanvävd 

med den snabba strukturförändring av svenskt när ingsliv 

som ägde rum med ökad ef terfrågan p å ar betskraft inom t ex 

industrin samt h andel och transport. 

1940 års skolutredning 

Den första mer genomgripande analysen av olika syofrågor 

gjordes inom ramen för 1940 års Skolutredning (Su) av 

Ej nar Neymark. Neymarks arbete kom att få ett avgörande 

inflytande på den framtida utvecklingen av syon både 

med avseende på mål- som på i nnehåll. Den bärande idén 

i be tänkandet var att sy on skulle ku nna användas i a rbets-

marknadsreglerande syften coh av den anledningen föreslogs 

också d en c entrala le dningen av all syoverksamhet ligga 

hos SAK eller den myndighet som kunde k omma a tt överta 

de styrande arbetsmarknadsfunktionerna. Den starka sam-

hä1lsorientering som är utmärkande, för Su : s första be-

tänkanden återfinns således även i Neymarks utredning. 

I e n di skussion om anlagsorienteringens bet ydelse belyses 

t ex syons funktion på följande sätt: 

"De krav olika yrkes- och utbildningsvägar ställa i det 
ena eller andra avseendet kunna vara högst olika, och 
när det även förhåller sig så3 att olika individer kunna 
våra högst olika i vederbörande anseenden3 är det givet
vis bara sunt förnuft om man i görligaste mån och på 
ett så tidigt stadium som möjligt försöker sortera in
dividerna efter vars och ens möjligheter att uppfylla 
ifrågavarande krav. Det måste ligga i såväl individens 
som i samhällets och näringslivets intresse att så sker" 

(SOU 1945:43, s 44-45). 
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Den förhärskande synen på syo är att d en skall var a en till 

samhällets krav och b ehov anpassad företeelse men samtidigt 

kan i N eymarks arbete förmärkas något av den skiftning 

från en stark betoning av samhällets krav och b ehov mot 

en betoning av individens i ntressen, som visar sig om man 

jämför Su : s första delbetänkanden med de senare (se t ex 

SOU 1946:31). Denna per spektivförändring har ingående 

analyserats av Richardsson (1970} och ska här inte ytter

ligare fördjupas. Den är dock viktig att n ämna då den får 

konsekvenser för skolan och dess syo i det att skolan måste 

ikläda sig dubbla roller, dels att u tveckla den enskilde 

individens anlag och i ntressen dels att anpassa individerna 

till samhällets krav. Det in dividorienterande synsättet 

kommer bl a till uttryck vad gäller de metoder som före

språkas för syoverksamheten. 

. vid diskussionen och metodbedömningen (har man) oftast 
varit mest intresserade av de metoder som avse att under
lätta och säkerställa omdömena om den unge. Självprövnings-
och s c älvbedömning sv äg en har nog i allmänhet blivit ganska 
styvmoderligt behandlad". (SOU 1945:43, s 124). 

Som ett komplement till dessa metoder borde också psyko

tekniska metoder användas. Innan en grundläggande metod-

forskning etablerats, förespråkades dock en viss försik

tighet med användandet av dessa. Den mer specifika in

riktningen för den kommande syoverksamheten sammanfattas 

i form av ett uppgiftsschema i sju punkter som kan karak

täriseras med följande nyckelord. 

1. Beredskap.' Så tidigt sorn möjligt vill man väcka 

eleverna till insikt om yrkesvalets 

betydelse. 

2. Yrkesorientering Genom en rationell yrkesorientering vill 

man klargöra vilka olika yrkes- och ut

bildningsvägar man kan välja. 

3. Anlagsorientering Nan vill hjälpa den unge att klargöra 

egna anlag, intressen och behov 

4. Avrådning Om ett beslut verkar direkt oförnuftigt 

vill man avråda, men endast i undantags

fall dirigera i en viss riktning. 
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När beslut om ett v isst yrke är fattat 

ska man hjälpa till att "utstaka" den 

lämpligaste utbildningsvägen. 

I många fall blir det fråga om att skaffa 

praktikplatser, förmedla kontakter med 

yrkesskola mm. 

En viss kontakt bör hållas med eleven och 

utvecklingen bör kontrolleras till dess 

att man ser att den går i rätt riktning. 

Det syo-program, som här kortfattat bes krivits förutsattes 

allmänt gälla både för folkskolan och de högre skolorna. 

Programmet ka n sägas vara en kompromiss utifrån två olika 

uppfattningar om vad syon' skulle innehålla. Dels den som 

hävdade att syon främst b orde ha karaktären av yrkesorien

tering. Dels den som hade en psykologiserande grundsyn och 

hävdade att orientering om och diagnostisering av anlag 

borde vara kärnan i syon. Att f astställa en be gåvnings-

profil relativt en yrkesprofil var den viktigaste uppgiften 

för dem som hade den senare uppfattningen. Generellt ges 

programmet en mycket stark förankring i den utvecklingspsy

kologiska syn som var förhärskande vid de nna tidpunkt. 

Enlig denna häv dades att en individuell b egåvningsbild 

inte börjar differentieras förrän pu berteten i nträder. 

Därför bör inte heller val av yrke och u tbildning ske 

före dessa åldrar. Ungdomen anses således inte bli y rkes-

valsmogen under folkskoletiden och a tt syon därmed i nte 

kan slutföras under skoltiden, inte ens om ett åttonde 

skolår, vilket Su föreslagit, g enomförs. Emellertid finns 

inget som hindrar en förberedande anlags- och yrkesorien

tering från att starta och i e n in gående analys av de 

undervisningsplaner som då g ällde.för folkskolan och de 

högre allmänna läroverken kla rgörs i vilka ämnen och å rs

kurser som syo k an tas upp. Principen om att s yon bör 

vara e n in tegrerad d el av skolans v erksamhet, en pr incip 

som senare kommit at t bet onas allt starkare, kan dä rmed 

sägas vara grundad. 

5. Studieorientering 

6. Praktiska åt
gärder 

7. Uppföljning 
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Man k an således spåra et t mycket aktivt in flytande från 

den dåtida psykologins företrädare, som starkt b etonade 

den biologiska mognadens betydelse i u tvecklingsprocessen. 

Arnold Gesell i Am erika, Cyril Burt i E ngland, John Elmgren 

i Sverige ger alla uttryck för detta tänkande. Genom att 

t ex använda sig av intelligenstestningar ansåg man sig 

i stora drag kunna fastställa l ämpliga ut bildningsnivåer 

och yrkeskategorier. I tidskriften Verdandi pub licerades 

1942 en artikel om psykologin i yrkesvalets tjänst där 

bl a återges ett schema även intelligenskvot, utbildnings-

och yrkesnivå enligt Cyril Burt. Ett pa r exempel må nä mnas 

från denna artikel. Genomgången folkskola och e n intelligens

kvot mellan 85-100 antogs leda till "halvkvalificerat arbete". 

En kvot p å 10 0-115 och genomgången folkskola motsvarade 

kvalificerat yrkesarbete och läg re k ontorsbefattningar. 

Den högre universitetsutbildningen, som ledde till högsta 

vetenskapliga och a dministrativa arbeten, krävde en i n

telligenskvot hög re än 15 0. Den pr ocentuella fördelningen 

av b arn på de olika kategorierna följde en strikt statistisk 

normalfördelningskurva. 0.2 % av barnen tillhörde således 

den högsta respektive den l ägsta och 72 % tillhörde de 

två mittersta av de åtta kategorierna. Som tidigare på

pekats h yste Neymark en viss misstro mot d e psykotekniska 

metoderna och förespråkade försiktighet i användandet av 

desamma tills dess att m etodforskningen h unnit län gre på 

området. Ovan återgivna exe mpel, samt va d som i övrigt 

sägs i artikeln, torde dock ge en g od b ild över den människo

syn som dominerande i då tida pe dagogisk och p sykologisk 

litteratur (Richardsson, 1978). 

1946 års s kolkommiss i on 

Skolpliktens längd sa mt d ifferentieringsfrågan v ar några 

av de viktiga frågor som skilde 19 46 års SkoIkommission 

(Sk) från 1 940 års Skolutredning (Su). Den 9-åriga skol

plikt som Sk föreslog grundar sig b l a på det s kälet att 

en grundläggande anlags och yrkesorientering, som ansågs 

nödvändig, in te skulle k unna genomföras u tan ett nio nde 

skolår. Grundtanken är här samma utvecklingspsykologiska 
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syn som genomsyrade Skolutredningens arbete. 

"Skolans yrkes fostran avser att orientera eleverna inför 
yrkesvalet >att leda dem in på rätt yrkesväg, att grundlägga 
aktningen för ett ärligt yrkesarbete s att intressera dem 
för en livsuppgift"(SOU: 1948:27, s 37). 

Ovanstaende citat, som är hämtat ur 1946 års skolkommissions 

principbetänkande, täcker i stort de övergripande mål 

och riktlinjer för en yrkesfostran som skulle vara gällande 

för den nioåriga enhetsskola som kommissionen föreslog. 

Skolan bör, anser man, redan på ett mycket tidigt stadium 

inrikta sig p å att identifiera och tillvarata elevernas 

individuella anlag så att dessa får möjligheter att ut

vecklas. Genom att b l a orientera om olika utbildnings

möjligheter och om yrkeslivet i Sverige b ör skolans yrkes-

fostran k unna bi dra till att ge eleverna en demokratisk 

yrkesvärdering och e n grundläggande aktning för andras 

yrkesverksamhet. Vi finner här ord som demokrati, aktning 

m fl vilka också an tyder en annan avgörande skillnad mellan 

Su och Sk som lättast l åter sig beskrivas med följande 

citat från Sk:s principbetänkande. 

"1940 års skolutredning har i enlighet med sina direktiv 
starkt betonat vikten av att man vid omdaningen av skolan 
söker bygga vidare på den svenska kultur- och skoltraditionen. 
Härom torde ingen oenighet behöva uppstå. Om man emellertid 
uppställer skolans demokratisering som mål för skolre
former -och härom synes enighet råda- innebär själva denna 
målsättning ett konstaterande av at t vår skola, sådan 
den ter sig idag, i skilda avseenden är en produkt av 
andra samhällsformer än demokratins oah därför på många 
sätt står i motsättning till det samhälle den skall tjäna. 
Uppgiften blir under sådana förhållanden att med fast
hållandet av d et värdefulla i det svenska skolarvet söka 
utrensa det tyngande oah otidsenliga och ersätta detta 
med element som är i nivå med samhällsutveckling en och som 
p e k a r  f r a m å t "  ( S O U  1 9 4 8 : 2 / ,  s i ) .  

Skolkommissionen siktade i större ut sträckning mot e n lö s

ning som innebar en socialt me ra jämlik och dem okratisk 

skola med in dividen i centrum. Viktigt at t på peka i detta 

sammanhang är dock att ma n inte primärt såg syon som ett 

instrument för att genomföra d etta. Vad b eträffar syon b ygger 

man sin framställning på och tillstyrker i stort d e förslag 
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till utbyggnad som 1940 års skolutredning föreslagit. 

Man säger sig dock vara medveten om att genomförandet av 

en effektiv syo åt alla elever i skolan är meningslös om 

inte vi ssa grundförutsättningar skapas. Dessa förutsätt

ningar är dels att yrkesutbildningen byg gs ut, dels att 

eleverna skall kunna ges ekonomiska möjligheter att för

verkliga ett yrkesval som svarar både mot samhällets b e

hov och elevernas egna anlag och intressen. Bakom detta 

resonemang ligger också antagandet att ett n ionde skolår 

under 50- och b örjan av 60-talet ska ge förberedande yrkes

utbildning åt 60-70% av de stora årskullar som då är 

aktuella. Det program Su ställde upp för den förberedande 

anlags- och yrkesorienteringen i åk 8 citeras i sin helhet 

av kommissionen och återkommer för övrigt i en senare ut

redning (SOU 1952:42). Den kr itik som kommissionen riktade 

mot skolutredningens förslag rörde främst yrkesorienter

ingens teoretiska inriktning. Studiebesöken sägs bli 

alltför fåtaliga och d en ku nskap som läraren ha r om andra 

yrken be döms vara mycket li ten. Dessutom inskränker sig 

yrkesvägledarens kontakt me d el even till ett få tal till

fällen, om ens något. Den b ästa yrkesorienteringen vore, 

menar man, att ge eleverna i årskurs 8 möjlighet att p rak

tisera i olika yr kesskolor samt att "någon dag i veckan" 

komma u t på olika platser i när ingslivet. 

Kommissionen gick inte närmare in p å de metodiska frågorna 

utan hä nvisade till skolutredningens förslag. För att få 

en förbättring till stånd föreslog man dock att yrkesväg-

ledarnas utbildning skulle bli mer omfattande och att 

praktiskt-psykologiska anlagsundersökningar borde k omma 

till användning. Den stora skillnaden mellan Su och Sk 

vad bet räffar syofrågorna står att finna just i deras 

respektive be toning av anlagsundersökningar. Medan Skol

utredningen förespråkade en v iss försiktighet förordar 

Skolkommissionen deras användning. Då en a v huv uduppgifterna 

anges vara att u nderlätta övergången från skola till arbets

liv bo rde syo-representanter få t illgång till resultaten 

av testpsykologiska undersökningar. 
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Det är framför allt i samband med den individuella väg

ledningen som dessa undersökningar, tillsammans med andra 

uppgifter som t ex det utlåtande om eleverna som lärarna 

har att l ämna till ungdomsförmedlingen, får verklig be 

tydelse. Vad betr äffar lärarutlåtandet menar man också att 

detta skulle vara "...betydligt mera givande om det vore 

baserat på de i det föregående nämnda testningarna" (SOU 

1948:27, s 454). Den uppföljande och k ompletterande verk

samheten föreslås nu förläggas till det nionde skolåret 

eftersom den egentliga syon skall bedrivas i årskurs 8. 

Detta förslag lades således trots att man instämde i 1940 

års Skolutrednings uppfattning att eleverna inte var yrkes-

valsmogna vid denna tid. Kommissionens förslag till linje-

differentiering i åk 9 krävde dock att syoinsatser skulle 

komma till stånd redan i åk 8. De negativa effekter som 

detta kunde medföra ansågs bl a vara att vä gledningen 

endast skulle omfatta de mest vanliga yrkena vilket de 

"unika begåvningarna" knappast ha de någon n ytta av. Viss 

omskolningsverksamhet k unde dock tänkas ge individen en 

möjlighet att ändra sitt yrkesval. En större del av syons 

fältarbete föreslogs utföras av skolans personal. Bl a 

skulle speciella tillsynslärare fungera som kontaktmän. 

Detta till trots bo rde även i fortsättningen planlägg

ningen l igga ho s dem som var experter på arbetsmarknads

frågor. "Initiativen, uppslagen ooh impulserna bör såsom 

hittills k omma från ungdoms förmedlingen" (SOU 1948:27, 

s 251). 

1949 års samarbetskommitté för utredning rö rande yrkesväg

ledningens organisation 

I sina remissvar över skolkommissionens be tänkande h ar 

både AMS och SÖ s peciellt be rört frågan om arbetsför

delningen mellan skolan och ungdomsförmedlingen. Bl a 

anförde man att organisatoriska problem borde b li föremål 

för en särskild u tredning. 1949 upp rättades en samarbets-

kommitté be stående av representanter för SÖ, AMS och Över

styrelsen för yrkesutbildning, vilka 1 952 lade fram sitt 

betänkande Yrkesvägledningen och skolan (SOU 1952:42). Ut
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redningen tog sina utgångspunkter både i 1 940 års skolut

redning och 1946 års skolkommission vad beträffar de 

grundläggande principer som borde gälla för syon. Man be 

tonade både yrkesvalets frihet och syons frivillighet. I 

det senare kunde dock yrkesorientering bl i o bligatorisk, an

tingen genom att den blev ett särskilt ämne eller genom 

integrering med andra ämnen. För vissa kat egorier av barn 

(hjalpklasselever) borde dock yrkesorientering vara obli

gatorisk. 

En syntes av resonemangen i tidigare utredningar gjordes 

då man menade att syon måste ses som en ko ntinuerlig 

process vars längd blir beroende av individernas yrkes-

valsmognad och u tbildningsförhållanden,vilket in nebär 

att syon kan påbörjas relativt tidigt och att 

"... det slutliga yrkesvalet uppskjuts så länge som möjligt 
dock med iakttagande av a tt ungdomarna böra vara väl för
beredda vid den tidpunktj då de skola lämna skolan eller 
då de inom skolan ställs inför en valsituation som måste 
lösas" (SOU 1952:42, s 13). 

Frågan om psykologiska anlagsprövningar blev även i d enna 

utredning föremål för diskussion. Man be tonade att de 

psykologiska proven inte får innebära en bart et t m ekaniskt 

registrerande av de be teenden som är lätta att objektivt 

mäta utan bör kompletteras med andra typer av observationer. 

Detta står då me ra i ö verensstämmelse med skolutredningens 

förslag än med skolkommissionens, som såg de psykologiska 

proven som en mer grundläggande företeelse i e n a nlags-

prävning. 

Svo i folks ko lan 

Det förslag som kommittén framlade rörande folkskolan 

behandlade syons omfattning o ch a rbetsfördelningen mellan 

skola och u ngdomsförmed1 ing. Någon egentlig diskussion 

om målsättningen med syo, förutom det som nämnts in led

ningsvis i detta avsnitt fördes inte. Man hä nvisade till 

en rekommendation r örande yrkesvägledning som antogs av 

internationella arbetsorganisationen 1 949 (återgiven av 
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bl a Âsemar, 1977). De principiella uttalande som görs av-

kommittén "... torde till alla delar kunna sägas stå i 

samklang med tankegångarna i den internationella re

kommendationen" (SOU 19 52:42, s 10). 

Vad bet räffar omfattningen av syo i folkskolan föreslog 

kommittén att 15 timmar anslås till yrkesorientering i 

den sjuåriga skolans avgångsklass. Praktisk yrkesorien

tering förordades enbart i d en åttaåriga folkskolans av

gångsklass. Dessutom föreslogs här en schemabunden vecko

timme till yrkesorientering. 

Bl a på grund av att l ärarna är pedagogiskt u tbildade 

föreslås nu att skolan helt tar hand om den yrkesorienterande 

udnervisningen. En förutsättning för detta var att viss 

kursverksamhet för lärarna anordnades. Ungdomsförmedlingens 

uppgifter borde i h uvudsak vara att i speciella fall be

driva a nlagsorientering och sköta den s k efterkontakten 

med eleverna. Vid anlagsorientering skulle bl a lärar-

och l äkarutlåtanden b ilda e tt v iktigt u nderlag. 

SytD i gymnasial utbildning 

Förslaget till verksamhet i realskola och gymnasium var 

i jämförelse med folkskolans av mycket b lygsam omfatt

ning. Den integrationstanke som kan spåras för folkskolans 

del var vidare helt u tsuddad då kommittén föreslog en 

yrkesorientering som " i mindre utsträckning inkräktar på 

lektionstiden" (SOU 1952:42, s 32). 

Ansvaret för syon i d e gymnasiala skolorna borde även 

fortsättningsvis helt v ila på A MS med arbetsuppgifter 

typ orienterande l ektioner, enskild yr kesvägledning, för-

äldramottagning, utg e broschyrer mm. Broschyrer av olika 

slag verkade för övrigt s pela en viktig ro ll i syon för de 

högre skolorna. Bl a säger man om den yrkesorientering som 

getts via lektioner att "Det synes emellertid tveksamt 

om en sådan yrkesorientering bör ha formen av lektioner i 

valklasserna" (s 31) och för eslår att broschyrer skall er

sätta dessa lektioner. 
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Skolans uppgifter i samband med syon kan sägas bli margi

nella även fortsättningsvis: en v iss studie- och anlags-

orientering samt p raktiska u ppgifter vid yrkesvägledares 

besök i skolan. 

Syo enjietssko lan_ 

Syo i den av skolkommissionen föreslagna 9-åriga enhets

skolan har redan tidigare be handlats av samarbetskommittén 

i "PM angående yrkesvägledning ino m försöksdistrikt med 

nioårig enhetsskola" (Återgiven i SOU 1952:42). 

Nämnda PM behandlar syons uppgifter, omfattning, orga

nisation samt den arbetsfördelning som av olika skäl måste 

komma till stånd. 

Uppgifterna för syon är nästan ordagrant desamma som skol

utredningen föreslog. Omfattningen för den yrkesorienterande 

undervisningen preciseras till cirka 15 tim/läsår i kl ass 

7, cirka 30 timmar/läsår i k lass 8. Dessutom borde särskild 

tid anslås för enskild v ägledning och kon taktarbete (cirka 

15 respektive 30 timmar/läraravdelning). Verksamheten i 

det differentierade högstadiet föreslogs få en be tydligt 

mindre omfattning. 

Med de uppgifter och den omfattning som syon får krävs 

nu (1950) för första gången att en specialisttjänst för 

syo inom skolan inrättas. Grunden för det yrkesvalslärar-

system som råder än idag var därmed l agd. Yrkesvalsläraren 

föreslogs ha ko mpetens som ämneslärare i samhällskunskap 

plus utbildning i yrkesvägledning. På grund a v d et sam

arbete som förutsattes ske med arbetsförmedling bo rde 

tjänsten förenas med arvodestjänst ino m densamma. Minst 

en yrkesvalslärartjänst bo rde finnas i varje skoldistrikt. 

Samarbetskommitténs förslag k an sägas avsluta det tioåriga 

utredningsarbete som startade i och med 1940 års skol

utrednings tillsättande. 1951 f ick SÖ i uppdrag att ut

arbeta anvisningar rörande syons organisation och inne

håll. Anvisningarna grundade sig h elt på ovan angivna PM, 

Vilken i sin helhet t illstyrktes av 1951 års riksdag (prop 

1951:136). 
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Det förslag, som vann gehör i riksdagen, var mycket starkt 

influerat av Neymarks tidigare arbete. I två avseenden 

finns dock avgörande skillnader. Det ena gäller syon i 

den gymnasiala utbildningen där Neymark förutsatte att 

ungefär lika stora insatser skulle göras som på "grund

skolenivå". Så bl ev dock inte fallet utan syoinsatserna 

på gymnasienivå bl ev av mycket mindre omfattning. Den 

andra avvikelsen gällde frågan om vem som skulle ansvara 

för syon, AMS eller SÖ. Neymark förutsatte att de s k 

ungdomsförmedlingarna helt skulle sköta syoverksamheten 

vilket också skett med h jälp av s k ko ntaktmän. Skolkommi-

sionen h ade i sin tur föreslagit at t e tt speciellt till

syns lärarsystem skulle inrättas i varje skoldistrikt. Till

synsläraren skulle dels ansvara för den förbererande yrkes

utbildningen och dels fungera som kontaktman mellan skola 

och a rbetsförmedling. Samarbetskommitténs förslag till 

yrkesvalslärarsystem vilket således vann gehör, innebar 

i p rincip att ansvarsområdena b lev delade vad gäller för

söksverksamheten med enhetsskola. Yrkesvals lärarna bl ev 

arvodesanstallda av arbetsförmedlingen men helt ve rksamma 

i nom skolan. Gymnasiets syo sköttes dock fortsättningsvis 

helt av arbetsförmedlingens yrkesvägledare. 

Läroplaner och anvisningar . 

Vid de n tidpunkt då samarbetskommittén framlade sitt för

slag fa nns fortfarande ingen en hetlig reglering av syon. 

De undervisnings- och timplaner som gällde för 1940-talet 

berör inte syon. Däremot finns bestämmelser och anvis

ningar som rör den medicinska yrkesrådgivningen(se t ex Asemar, 
1977). 

Det författningsmäss iga und erlaget för syons be drivande 

är också my cket kna pphändigt. Folkskolestadgan från 1921 

saknar helt bes tämmelser. I Fortsättningsskolestadgan 

från 1918 stadgas i den .10$: 

Bör at lärIjunge givas behövlig ledning vid val av yrke} 

varjämte lämpliga åtgärder böra vidtagas3 för att skolan 
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i samförstånd med den offentliga arbetsförmedlingens organ 
må kunna medverka till lärljungarnas anställanden inom de 
arbetsområden, för vilka de kunna antagas äga de bästa för
utsättningarna". 

I Läroverksstadgan (SFS 1933:109) åläggs rektor att l ämria 

råd och anvisningar vid el evernas val av ämnen. 

Försöksverksamhet med n ioårig enhetsskola 

1950-talet kan ses som den tidsperiod då man p å olika sätt 

försöker finna former för och tillämpa de intentioner som 

tidigare utredningar haft. Framställningen i d etta av

snitt berör framför allt de n be drivna försöksverksamheten 

med n ioårig enhetsskola som beslutades av riksdagen 1950 

(prop 1950:70). Syons bedrivande i försöksverksamheten 

grundade sig p å d et förslag som tidigare, nämnda samarbets-

kommitté l agt fram och som i sin h elhet t illstyrktes av riks
dagen. 

Med d e första årens erfarenheter av försöksverksamheten som 

grund, fastställdes 1951 r espektive 1955 de timplaner och 

huvudmoment (T o H) som med n ågot tillägg g ällde fram t om 

läsåret 196 1/62. M ålsättningen för syon, inom ramen för 

ämnet samhällskunskap, anges i T o H vara att ge studie-

och yrkesorientering med h änsyn till samhällets krav samt 

att h jälpa e leverna att k larlägga sina personliga förut

sättningar för olika studier och yrken. Ett sedan län ge 

ställt krav om praktisk yrkesorientering (pryo) reali

seras i försöksverksamheten. I årskurs 8 får eleverna 

möjlighet till detta genom att pryon b lir ett tillvals

ämne med 4 tim/vecka eller med en koncentration till 

4 veckor/läsår. T o H förordar också studiebesök i an

slutning t ill den teoretiska yrkesorienteringen. Pryon 

stod doc k inte öppen för alla elever. De, som med tanke 

på fortsatt teoretisk utbildning valde två främmande språk, 

blev nä mligen i p raktiken utestängda från p ryo. 

Anvisningar för syoarbetets metodik saknades i stor ut

sträckning. En v iss uppfattning om använd m etodik fås 

i d en redogörelse för försöksverksamheten med enhetsskola, 

som SÖ gjort. (ASÖ 1962:7). 
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Enskild vägledning har bedrivits av yrkesvals lärarna och 

i genomsnitt har man ägnat e n timme åt varje elev. Siff

rorna baseras dock på ett reducerat elevantal och är 

knappast h elt tillförlitliga. Vägledningen har troligtvis 

till stösta delen utgjorts av n ågon form av anlagsorien

tering b aserad b l a på omdömen från l ärare, skolläkare 

och psykologisk expertis. Yrkesvalslärarna själva har för 

övrigt i relativt stor utsträckning använt sig av olika 

intregse- och anlagstest och i viss mån även tillverkat 

egna test. Studie- och yrkesorientering ha r getts både 

av yrkesvalslärare, lär are i samhällskunskap, klassföre

ståndare och i vissa faïl av speciella studierektorer för 

yrkesvägledning, en försöksverksamhet som prövats fr o m 

1958/59 och om vilken m eningarna tycks ha varit synnerligen 

delade. Orienteringen har huvudsakligen bedrivits som 

kollektiv information. X ASÖ 1962:7 presenteras avslut

ningsvis data av mer kvalitativ natur grundade på fritt 

formulerade synpunkter från yrkesvalslärarna. Negativa 

synpunkter rör avsaknad a v e xpeditionslokal, brist på 

egen utbildning, avsaknad a v in tressant u ndervisnings

material mm. Som mest p ositivt har man upplevt de t stora 

intresse som visats från många håll för syon som sådan 

och kan ske då speciellt för pryo-verksamheten. 

Organisatoriskt förstärks skolans inflytande på syon i 

mitten på 1 950-talet i och med at t de n ar vodesanställning 

som yrkesvals lärarna dittills ha ft ersätts med e n pr incip 

som, för första gången, innebär att skolan automatiskt får 

en syofunktionär. 

"På orts där försöksverksamhet med enhetsskola uppnår 
åttonde klassy skall länsarbetsnämnd... anställa yrkesvals
lärare .. . Antalet elever3 som varje yrkesvalslärare har 
att ansvara för 3  bör icke överstiga 300" (AMS 1957, s 1-2). 

Arbetsuppgifterna för skola respektive a rbetsförmedling pre

ciserades ytterligare a v SÖ 1960 (ASÖ 1960:30) och i nnebar för 

skolans del teoretisk yrkesorientering, anlagsorientering 

genom lä rar- och s ko 1läkarutlåtanden, e nskild studieväg

ledning samt för och ef terarbete av den praktiska yrkes

orienteringen. Arbetsmarknadsmyndigheterna ska h andha 
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enskild yrkesvägledning, yrkesorienterande föräldramöten, 

platsackvisition, efterkontakt, tillhandahållande av 

yrkesorienterande material samt informationsgivning 

till skolans funktionärer. För genomförandet av denna 

syo förutsätts medverkan av lärare i samhällskunskap, 

som ska undervisa i teoretisk yrkesorientering,klass

föreståndare , studierektor på högstadiet, skolläkare m fl. 

Yrkesorienteringen ska ske enligt de anvisningar som ges 

i Timplaner och Huvudmoment från 1955. Där har yrkesvals-

läraren i första hand 1 timme/vecka i årskurs 8 och i andra 

hand 1/2 timme/vecka i årskurs 7 respektive 9 inom ramen 

för ämnet samhällskunskap. En konstruktion som kunde 

skapa oklarhet i de fall då yrkesvalsläraren och läraren 

i samhällskunskap inte var samma person. Detta problem 

tas också upp av 1 957 års skolberedning som anför: 

"I själva verket har denna fråga emellanåt åstadkommit 
betydande svårigheter i det praktiska skolarbetet, vilka 
för övrigt ibland fått lösas på et t sätt som varit mindre 
tillfredsställande" (SOU 1961:30, s 350). 

Syon för folkskolans del följer i pr incip det förslag 

som tidigare nämnda samarbetskommitté lä mnat. I och med 

1955 års undervisningsplan (U -55j Sker en enhetlig regle

ring av syon. Vad som skiljer folkskolan från enhetsskolan 

är, förutom skolformen som sådan, bl a pryons omfattning 

som i folkskolans åttonde klass h ögst får omfatta 12 dagar/ 

läsår. Vidare.förutsattes en större insats ske från ung

domsförmedlingens sida :genom s k kontaktmän. Jämfört med 

tidigare förslag u tökas i U- 55 den teoretiska yrkes

orienteringen från en till två veckotimmar i skolan som 

har ett åttonde och nionde skolår. Redan tidigare hade 

dock syo för första gången uppmärksammats i lä roplans-

sammanhang. I den provisoriska undervisningsplanen för 

fortsättningsskolan och i anvisningar för folkskoleinspek

törer» båda utgivna 1951, uppmanas man att anordna olika 

syoaktiviteter. Folkskoleinspektörerna får således möjlig

het a tt medge vissa avvikelser från historieämneen så att 

bl a teoretisk yrkesorientering kan in gå och att fem 

heldagar under ett l äsår kan bytas ut mot studiebesök vid 

arbetsplatser. Detta gällde 7-årig folkskola och 1-årig 
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fortsättningsskola. 

För den gymnasiala utbildningen utarbetades i mitten på 

50-talet speciella anvisningar för syo (ASÖ 1955:27 och 

1957:24). Tidigare utredningars betoning av att a nvända 

broschyrer om studie- och yrkesvägar slår med full kraft 

igenom i anvisningarna. 

"Rätt utnyttjat bör de i många falt kunna ge tillräcklig 
orienteving för ett korrekt studie~ eller yrkesval 
(ASÖ 1957:24, s 358). 

Anvisningarna ger också på e tt märkbart sätt uttryck för, 

låt mig kalla det ignorans för syons yrkesorienterande 

funktion, eller ett framhävande av gymnasiestudiernas egen

värde. Studieorienteringen ska sålunda fram allt bi dra 

ti 11 ett val som: 

"först och främst passar elevens förutsättningar i de 
olika skolämnena utan sidoblickar på kommande ylckesval" 
( ASÖ 1957 : 24, s 362). 

Den kollektiva yrkesorienteringen i form av lektioner är 

begränsad till ett minimum. I valklasser (ringar) ges 

den endast i undantagsfall. I gymnasiets avgångsklass 

ges ett yrkesvalsföredrag. Den enskilda yrkesvägledningen 

är i princip förbehållen avgångsklasserna och bör om möj

ligt anordnas under lektionstid: 

"De för enskild yrkesvägledning anmälda eleverna bör kunn a 
en och en (ev. i katalog ordning) få lämna lektione rna 
för att gå till yrkesvägledarens mottagning" (ASÖ 1957:24, 

s 362). 

Grundskolans genomförande 

Det kanske viktigaste s kc Ine 1 i tiska, beslutet- unde r 1950-tal 
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delning, från tidigare tre till nio l injer. 

1967 tillämpades för första gången principen om rullande 

läroplansreformer då ett remissförslag från SÖ så småningom 

resulterade i n u gällande läroplan för grundskolan, 

Lgr -69. Orsakerna till denna relativt snabba revidering 

av l äroplanen står framför allt att finna i de valmöj

ligheter som Lgr -62 erbjudit inte alls utnyttjats som 

man tänkt sig. Det va r framför allt de tvåbokstaviga, 

"praktiska" l injerna som inte utnyttjades av eleverna.Endast 

22% valde dessa li njer (Lundgren. 1979). I Lgr -69 slopades 

linjedelningen helt och ersattes i s tället med tillvals

ämnen, där alla val skulle möjliggöra fortsatta studier. 

I realiteten kom nu dock val av alternativkurser i e ngelska 

och matematik att b li avgörande för inträdet till fort

satta studier 

Genomförandet av grundskolan föregicks av ett omfattande 

utredningsarbete av den 1957 tillsatta Skolberedningen 

C S b), som 1961 lade fram sitt slutbetänkande. Ut

gångspunkten i den generella måldiskussion som beredningen 

för är att 

"skolans mål måste bestämmas utifrån individens behov 
och samhällets krav... En spänning mellan individens 
och samhällets intressen uppstår först då det gäller 
att ange innehållet i läroplanen"[SOU 1961:30, s 144). 

Sb utvecklar dock inte sitt resonemang åtminstone inte 

vad gäller syon. Beredningens förslag till mål och inne

håll för syon är tvärtom mycket utslätat till sin karaktär. 

En slutsats,som man kan dra av beredningens yttrande, är 

dock att allteftersom samhället förändras måste också 

skolan och syon ändras. 

Det generella mål som en studie-och yrkesorienterande under

visning enligt beredningen bör ha är att upplysa eleverna 

om olika utbildningsvägar och yrken. I detta sammanhang 

påpekades det viktiga i att eleverna själva kan göra en 
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realistisk bedömning av sina förutsättningar och att 

orientering om ekonomiska frågor, om utbildningsmöj

ligheter och om förhållanden på arbetsmarknaden ges. En 

praktisk yrkesorientering i syfte att ge eleverna kon

kreta erfarenheter av arbetslivet ska komma samtliga 

elever till del. 

En annan viktig uppgift för skolan blir att försöka bidra 

till att utjämna de skillnader i v ärderingar av olika 

yrken som finns. Men säger man 

"Skolans möjligheter.v. är i detta avseende begränsade" 

(SOU 1961.3, s 266). 

Mot ba kgrund av be redningens uppfattning om olika yrkes

områdens jämställdhet och föreställningen om att ett fritt 

val ska råda antar man dock att syon, som en del av 

skolans livs- och samhällsorientering ska kunna ge posi

tiva bidrag till en utjämning. Skolberedningen lägger 

här grunden för en uppgift som lä ngre fram i tiden skulle 

komma att b etonas alltmer. 

Sb tar ingen ställning till organisatoriska och metodiska 

frågor. Några utgångspunkter för fortsatt u trednings

arbete var dock att skolan måste ha en speciell syo-

funktionär, att skolans rektor ska h a d et slutliga 

ansvaret samt att en samverkan både inom skolan och 

mellan skola, näringsliv och arbetsmarknadsorgan måste 

komma till stånd. 

2_ oc h_ Lg r^6j3 

Skolberedningens tankar och förslag ko nkretiseras utan 

större avvikelser i Lgr -62. I avsnittet mål- och rikt

linjer betonas sammanfattningsvis: 

att eleverna qberoende av yttre villkor ska h a 

tillgång till lika utbildningsmöjligheter 

att elevens studieväg, genom successiva tillval, ska ut

formas av föräldrarna i samråd med eleverna 
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att skolan, genom studie- och yrkesorientering, ska under

lätta ställningstagandet vid ol ika valtillfällen 

att principen om det fria valet av studieväg är en hörn

sten för grundskolan. 

Beredningens neutrala formuleringar, som betingades av ett 

starkt objektivitetskrav, kommer också tillbaka i lä ro

planen . 

"För att ta ställning till frågor om utbildning och utkomst 
för framtiden måste eleverna kunna så objektivt som möjligt 
bedöma sina förutsättningar för olika studiebanor och 
yrken"{Lgr -62, s 17-18). 

Endast genom en bred samverkan i skolan förutsätts man 

kunna hjälpa eleverna till självkännedom men ändå får 

skolans insats bli: 

"mer av upplysande ooh klarläggande än av rådgivande 
natur" (Lgr -62, s 78). 

För den som så önskar ska dock skolan ställa upp för 

individuell hjälp i olika valsituationer med tanke 

på att b åde elever och föräldrar många gånger utsätts 

för påverkan av osaklig ka raktär. För första gången i 

läroplanssammanhang upp märksammas könsrollsproblematiken 

i så motto att skolan bör motverka den konventionella 

synen på val. Det krav p å objektivitet som ställs på 

syo föranleder dock tillägget att det fria valet måste 

respekteras. Här kan ändå spåras embryot till en för

ändring som innebär att syon kan få en mer aktiv funktion. 

Det kan dock förtjänas att tilläggas att redan i 1940 

års skolutredning tog s denna fråga upp. Neymark säger 

att för flickornas del kan det b li aktuellt med speciella 

åtgärder: 
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Dßn teoretiska yrkesorienteringen liksom även studie-

orientering ingår som tidigare i ämnet sam hällskunskap. 

Anlagsorientering bör i huv udsak ske inom ramen för den 

enskilda vägledningen som skolans yrkesvalslärare ansvarar 

för. Som ett komplement till den teoretiska yrkesorien

teringen anordnas även pryo som ett obligatoriskt inslag 

för samtliga elever under tre veckor i åk 0. 

Förutom Lgr -62 finns ytterligare ett dokument som kan 

antas ha verkat styrande för Syon under 1960-talet. Det 

är av SÖ utarbetade anvisningar för yrkesvägledning i sko

lan CASÖ 1960:30), Någon utveckling med tidigare, föreslagna 

program innebar dock inte anvisningarna. De kan snarast 

ses som ett administrativt dokument som framför allt 

klargör yrkesvalslärarnas medverkan och ansvarsområde 

i syon. 

Lgr -69, som i sina mål och riktlinjer bygger på 1962 

års läroplan skiljer sig, vad beträffar syon, från den 

senare endast på ett fåta l punkter. Vad som ytterligare 

betonas i Lgr -69 är de hinder som finns för ett fritt 

val avseende de könsrollsbundna beteenden och förvänt

ningar som grundläggs redan i tidig ålder. 

"I ein kontakt med samhälle och näringsliv skall skolan 
verka för att ett mer fördomsfritt yrkesval kan rea
liseras" [Lgr -69, s 36). 

Ett annat och i förhålla nde till Lgr-62 "nytt" hinder, 

menar man, "är benägenheten att enbart eller i första 

hand välja fortsatt utbildning efter betygspoäng" (s 30). 

Här får syon en viktig funktion att fylla genom att bredda 

informationen så att el ever och föräldrar får en så bred 

bas som möjligt att stå på inför olika besluts- och val 

situationer. 

Elevernas självverksamhet betonas kraftigt i Lgr -69; 

träning i besl utsfattande, att skaffa sig information, 

att skilja mellan fakta och v ärderingar. Detta bör ske 

inom ramen för hela skolans verksamhet och denna inte
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greringstanke betonas över huvud starkt vad gäller skolans 

syo. Yrkesvals läraren ansvarar liksom tidigare för den 

enskilda vägledningen, pryon mm. Den obligatoriska syon 

ingår som en del i ämnet samhällskunskap. 

En förändring har också skett vad beträffar pryons upp

läggning. Den inleds nu med st udiebesök i åk 8 och för

djupas i åk 9 då eleven under två veckor får möjlighet 

att pröva på olika arbetsområden. Förlängd pryo till 

högst 36 dagar kan nu också, i undantagsfall, beslutas 

av skolstyrelsen inom ramen för s k jämkad studiegång 

i åk 9 (Skolförordningens 5 kap., 10 och 49$). Målsätt

ningen för pryo, som tidigare varit inriktad på specifika 

individualyrken förändras nu i riktnin g mòt bredare sek

torer inom arbetslivet (Lgr 69:11, Pryo). 

Syo i gymnasiala skolor 

Under 1960-talet och början på 19 70-talet skedde för 

den gymnasiala utbildningens del stora reformer. Genom 

1964 års riksdagsbeslut inrättades ett gymnasium med 

3-åriga och för teknisk utbildning 4-åriga linjer. Detta 

gymnasium byggde i sin utformning helt på genomgången 

grundskola. Generellt blev linjed elningen mindre mar

kerad än tidigare. Linjerna blev färre och möjligheterna 

till omval efter årskurs 1 betydligt s törre. Sidoordnad 

till detta gymnasium blev den 2-åriga fackskolan som i 

sin linjedelning direkt ankn öt till grundskolans linje

differentiering i åk 9. 

Så vitt kan bedömas har denna omorganisering av den gym

nasiala utbildningen inte lett ti ll några avgörande för

ändringar för syoinsatserna inom de gymnasiala skolformerna. 

Gymnasieutredningen (Gu) behandlade också tämligen kortfattat 

oJLika syofrågor (SOU 1963 : 42) . Fackskoleutredningen (SOU 1963 : 5 0 j 

berör i än mindre utsträckning syon utan hänvisar i stort 

till gymnasieutredningens förslag och påpekar att behovet 

och omfattningen av syon i fackskolan borde bli av ungefär 

samma storleksordning som för gymnasiets del. Studieorien

tering, yrkesorientering, anlagsorientering samt enskild 
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vägledning var de hvudmoment som ingick i det årsk urs-

betonade syo-program som utredningen föeslog. I första 

hand bet onades syons informativa karaktär särskilt vad 

gäller det sätt på vilket gymnasiet föreslås bli kon

struerat. Dennà information, underströk man, måste på

börjas redan i grun dskolan. I sin uppläggning sägs vidare 

att syon måste ta hänsyn till- individens egen utveckling 

feamt till de krav som.arbetsmarknaden ställer. 

För att på ett rationellt sätt kunna utnyttja de specialis

ter som krävs för att genomföra det föreslagna syo-

programmet krävdes enligt Gu en speci ell befattningshavare 

(skolkurator) som skulle fungera som samordnare, inte 

bara för syon utan för skolans hela elevvårdande verksam

het. Vid e n jämförelse med grundskolans yrkesvalslärar

organisation framhålles att ett liknande utnyttjande av 

gymnasielärarna, skulle vara irrationellt, med tanke på 

deras långa och dyrbara utbildningstid. Lärarna får i 

detta förslag inga nya uppgifter i den elev vårdande ver-

samheten men Gu understryker att: 

"...de funktioner som lärarna tidigare haft, utnyttjas 
på ett mer systematiskt sätt. Detta gäller framför allt 
studie- och yrkesorienteringen" (s 638-639). 

Elevunderlaget för en halv kur atorstjänst per skolan

läggning beräknades till 800-1000 elever. Motsvarande 

för länsarbetsnämndens yrkesvägledare beräknades till 

2500 elever. Gu var medveten om att organisationen var 

beräknad i underkant bl a p g a att tillgången på lämp

lig arbetskraft bedömdes som liten och att en större ut

byggnad än de föreslagna inte var möjlig då. De orga

nisatoriska förutsättningarna för att bedriva en någor

lunda rationell syg var således mycket dåliga. Den 

styvmoderliga behandlingen för gymnasiets del fortsätter 

således och inte förrän i. början på 1970-talet får frågan 

en egentlig lösning. Genom 1964 års riksdagsbeslut 

antogs i stort gym nasie- och fackskoleutredningarnas 

förslag.(Prop. 1964:171). 
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De nya läroplanerna utkom 1965 och hösten 1966 var verk

samheten fullt utbyggd. Läroplanernas framställning _ _ 

bygger heltpågymnaaieutredningens arbete i Studie-

yt^fcs- och a'rBeTffemarknadsorientéringen ges företrädesvis 

kollektivt av yrkesvägledare, studierektor och kurator. 

Den tid, som härvid får användas, är de s k ttf-timmarna 

(ttf=timme till förfogande). I anvisningar från 1966ÎSÔ 1966) 

preciseras omfattningen av syon. Antalet ttf-timmar blir 

i åk 1 c irka åtta, i åk 2 sju timmar samt i åk3 res pektive 

4 fem och tre timmar. I samtliga årskurser ska dessutom 

möjlighet ges till enskild vägledning och vid behov an

lagsorientering och pe rsonutredning. 

Steget mot en helt integrerad gymnasieskola togs 1969 

och fr o m läsåret 1971/72 blev tidigare gymnasium, fack

skola och yrkesskola sammanförda till en skolform, gym

nasieskolan. Läroplanerna för gymnasieskolan (Lgy -70 

och grundskolan ( Lgr -69) är varandra mycket lika vad 

gäller generella mål- och riktlinjer. Vad som i L gr -69 

sägs om att förbereda eleverna inför val av utbildning 

och yrke uttrycks i Lgy -70 som en breddning och för

djupning av elevernas kunskaper. 

I Lgy:s allmänna anvisningar rörande syo presenteras ett 

generellt syo-program som i sitt innehåll i stort bygger 

på Lgy -65. En skillnad är att begreppet anlags-

orientering utbytts mot begreppet yrkesvalspsykologisk 

orientering och att programmet inte är lika årskursbundet 

som i Lgy -65 . Den stora skillnaden mellan dessa läro

planer är dock att det i Lgy -70 finns uttryckt en gene

rell målsättning och inriktning för syon. Följande frågor, 

som tas upp och betonas i Lgy -70 nämns, med något undan

tag, överhuvud inte i Lgy - 65, nämligen: 

att gymnasieskolans generella mål även bör genomsyra syo-

verksamheten, 

att eleverna bör övas i förmågan att själva fatta beslut 

i studie- o ch yrkesvalsfrågor, 

att syon är en uppgift för alla som verkar i skolan 

att syon bör hjälpa eleverna att uppmärksamma den styrande 

effekt som föråldrade eller av den sociala bakgrunds

miljön betingade attityder har på valet 
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att ha ndikappade elever ska ägnas speciell uppmärksamhet 

att samhället i vissa fall begränsar valmöjligheterna. 

I de direkt yrkesinriktade linjerna som i princi p är 

två-åriga inryms kanske den största nyheten i gymnasie

reformen, nämligen inslaget av teoretiska ämnen. Bl a 

ingår i samtliga timplaner ämnet arbetslivsorientering 

vilket innebär att en viktig o ch stor del av syomål-

sättningen bereds möjlighet att uppfyllas. I läroplanernas 

allmänna anvisningar finns vissa skillnader mellan grund-

och gymnasieskola. I Lgr -69 betonas att könsrollsbundna 

beteenden och förväntningar är hinder i ett fritt studie-

och yrkesval. Formuleringen i Lgy -7 0 är mera generell 

till sin karaktär då man talar om att olika attityder 

påverkar valet. En annan skillnad är det förhållande att 

det i Lgr -69 uttryckligen slås fast att enbart betygen 

ofta styr elevernas val. Betygen bör endast upplysa om 

möjligheterna att bli antagen t ill en viss utbildning. 

I Lgy -70 berörs inte betygen ur den aspekten men vad 

gäller yrkesvalsmognad och faktorer som påverkar studie-

och yrkesvalet nämns i förs ta hand betygen s roll. Även 

i Lgy -65 och SÖ : s anvisningar 1966 berörs bety gens 

"hjälpande" funktion. 

"...bör särskilt understrykas, att läroplanens intentioner 
om relativ betygsättning är väsentliga ur studie- och 
yrkesvägledningssynpunkt" (SÖ juli 1966, s 11). 

Den nya syo organisationen 

Som tidigare nämnts har bl a organisatoriska problem rest 

krav på en enhetligt reglerad syo. I olika propositioner (Prop 

1968:129, 1968:140) berörs t ex frågan om och behovet av en en

hetlig utformning av syon både i grund och gymnasieskola. På 

grundval av en inom utbildningsdepartementet företagen 

utredning fattade riksdagen 1971 beslut om försöksverk

samhet med en ny syoorganisation, vilken infördes 1973 

och var fullt utbyggd 1974 (Prop. 1971:23). 

Den likhet som karakteriserade innehållet i läropla nerna 

för grund och gymnasieskola 
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togs som utgångspunkt för att även målsättningen för syo 

borde vara enhetlig i de båda s kolformerna. En analys av 

de speciella syokapitlen som ingår i läroplanerna gjordes 

också och ett generellt syo-program med avseende på de med-

verkandes uppgifter, när och hur programmet ska genomföras 

mm, presenterades (Utb. dep. PM 1970:16). Varken mål eller 

program blev föremål för diskussioner eller reservationer 

vare sig i riksdage n eller i utbildningsutskottet (riksdags

protokoll 101, 102, 1971 . UbU: 1971 : 21) . 

Det syo-program, som en enig riksdag antog, konkretiseras av 

SÖ i de anvi sningar som idag gäller för syon i skolväsendet 

(ASÖ 1973/74:55). Dessa anvisningar genomsyras helt av 

tanken att syoverksamheten måste präglas av en helhetssyn 

med samverkan både mellan skolans olika befattningshavare 

och mellan skolan och samhället i övrigt och så speciellt 

arbetslivet. Skolans kompensatoriska insats vad gäller mot-

verkan av negativa faktorer betonas starkt. Sociala och 

könsrollsbetingade hinder i studie-och yrkesvalet måste 

motarbetas. De kunskaper, attityder och den självuppfatt

ning som skolan kan utveckla hos eleverna blir härvidlag 

viktiga. 

Ett mål som särskilt betonades i riksdags prppositionen och 

som också kommer till uttryck i Sö:s anvisningar är att 

stimuleringen av individens egen aktivitet och självanalys 

inte får innebära passivitet från syons sida. Syon får 

inte bli en passiv informationsförmedlare utan ska tvärtom 

aktivt medverka för att vidga elevernas perspektiv. De 

förutvarande kraven på objektivit et lägger nu inga hinder 

i vägen fö r en mer progressiv syo. Detta sammanhänger utan 

tvekan med den förändrade synen inte bara för syon utan 

också för skolan i sin h elhet. I de övergripande målen 

för syons verksamhet i skolan kan nu iaktt agas en markant 

omsvängning jämfört med tidigare målformuleringar. 

"Skolan bör genom hela sin verksamhet bistå eleverna att 
utveckla sina resurser så att de själva kan kontrollera 
och styra sina villkor. Därigenom har de också möjlighet 
att medverka till samhällsförändringar" (ASÖ 1973/74:55, 
s 2) . 
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I tidigare nämnda sammanhang har samhällets krav och 

behov nästan alltid tagits som utgångspunkt for syons 

arbete. Jämför t ex följande två politiska viljeytt

ringar med varandra; 

.. en effektiv studie- oah yrkesvägledning byggd på 
arbetsmarknadsprognoser skall medverka till att ungdomars 
intresse för utbildnings- och yrkesvägar kommer att visa 
god överensstämmelse med tillgången på arbetskraft" 
(prop. 1964:171). 

1971 säg er däremot dåvarande chefen för utbildningsde

partementet. 

"...vill jag starkt understryka att studie- och yrkes-
vågledningen också bör bidra till utbildningens och 
arbetslivets anpassning till de enskilda individerna och 
inte enbart tvärtom" (prop. 71:34, s 42). 

Med ovan skis serade helhetssyn som grund sammanfattas 

syons mål och uppgifter som följer: 

"att svara för allsidig orientering om utbildning, yrkes
värld, arbetsmarknad och om samhällets utbildnings-
och arbetsmarknadspolitik samt om de bedömningar och 
värderingar som utgör grund för denna politik. 

att medverka till att eleven utvecklar sin personlighet, 
sina anlag och intressen i avsikt att finna en utbild-
ningsväg och ett yrke som också tjänar en aktiv och 
ansvarskännande vuxenroll, 

att ge förutsättningar att välja med kritik, självständig-
het och engagemang och ta hänsyn till såväl egna möj
ligheter och värderingar som utbildnings- och arbets
marknadsläget på sikt, 

att öka elevernas insikt i hur attityder och fördomar på 
olika sätt kan styra och begränsa studie- och yrkes
valet 

att öva förmågan att skaffa fram och använda det besluts
underlag som behövs inför valsituationer i skolan och 
i framtiden" (ASÖ 1 973/74":"55 , s 2). 

Det "punktprogram" som därefter presenteras ger en mer 

detaljerad beskrivning av verks amheten utifrån följande 

områden. 

1. Kollektiv studie- och yrkesorientering. 

De mål som anges är starkt kunskapsinriktade bl a 
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avseende arbetsliv och arbetsmarknad. 

2. Praktisk arbetslivsorientering. 

För grundskolans del ligger tyngdpunkten som tidigare 

på pryoverksamheten. Någon motsvarighet till pryon 

finns fortfarande inte för gymnasieskolans del. 

3. Personlig studie- och yrkesvägledning. 

Den personliga vägledningen förutsätts ske både enskilt 

och i grup p. Inte minst betonas det senare då det 

framhålls att det är viktigt att skolan skapar orga

nisatoriska förutsättningar för att gruppväglednings-

metoder ska kunna tillämpas. 

4. Uppföljning. 

En stark markering görs av skolans uppföljningsansvar 

vad gäller elever med skolsvårigheter ooh handikapp av 

olika slag. 

5. Fortbildning. 

Anvisningarna konkretiserar de verksamhetsformer som 

fortbildningen bör ha till feriekurser, studiedagar mm 

och betonar även den fortbildning som kontinuerligt 

bör ske inom skolan för dem som medverkar i skolans syo. 

Det av rik sdagen antagna beslutet innebär att en enhetlig 

syoorganisation genomförs i grund- och gymn asieskola och 

att skolan får det fulla ansvaret för syon. En ny kategori 

befattningshavare, syokonsulenter, som normalt uteslutande 

skall ägna sig åt syo i skolan, införs. Syokonsulenten 

skall vara anställd och avlönad av kommunen och tjänstgöra 

i kommun ernas grund- och i förekomma nde fall gymnasieskolor. 

De förutvarande yrkesvalslärarna kvarstår tillsvidare i 

sina statligt reglerade tjänster på grundskolan med möj

lighet att kombinera syo och undervisning.En viktig för

ändring är att de resurser som tilldelas kommunerna nu 

får disponeras relativt fritt. Detta innebär att syoverk-

samheten ska kunna anpassas till olika lokala förhållanden. 

Normalt tilldelas ett s k schablonbelopp per 750 elever för 

åk 6-9 i grundskolan samt £ymnasieskolan, Extra statsbidrag 
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bör utgå för elever med olika handikapp liksom för gles

bygdskommuner. 

Den enighet, som präglade riksdagen i mål- och innehålls

frågorna, gäller inte för organisationsförslaget. Både i 

utbildningsutskottet och i efterföljande riksdagsdebatt fanns 

en kl ar skiljelinje mellan de borgerliga och socialdemo

kratiska ledamöterna. För grundskolans del förordade de 

borgerliga partierna hittillsvarande yrkesvalslärarsystem 

bl a för att detta gett en flexibilitet som, oberoende 

av elevunderlag, möjliggjort att varje högstadieskola 

kunnat ha en egen yrkesvalslärare. Många av syofunktionärens 

uppgifter ansågs också vara av kvalificerad pedagogisk 

natur. För gymnasieskolans del förordades däremot den i 

propositionen föreslagna organisationen. 

Den socialdemokratiska riksdagsmajoriteten ansåg däremot 

att det föreslagna syokonsulentsystemet skulle införas 

i båda sko lformerna. Dock skulle övergången ske mjukt och 

betraktas som en försöksverksamhet över fem år. Det an

förda huvudskälet för en särskild funktionär var att syons 

mål och program blir så omfattande att det kommer att 

krävas en heltidsfunktionär med speciell utbildning i 

form av en ett-årig kurs i studie - och yrkesvägledning. 

Dessutom skulle dessa befattningshavare komma att till

föra skolan erfarenheter från arbetslivet då kraven f ör 

att antas till utbildningen bl a skulle innehålla arbets

livserfarenhet. 

Fördjupade och nya uppg ifter för syo 

På grundval av den s k SIA-utredningen (SOU 1974:53) fattade 

riksdagen 1976 beslut om en utökning och förstärkning av syo-

verksamheten. I SIA-propositionen fcrs flera av utrednin gens 

förslag fram om än i något modifierad form. Förslaget 

om utökad praktisk arbetslivsorientering bör ej omfatta 

enbart vissa elevkategorier utan alla elever. *'Därmed bi-

behålles den grundläggande principen att eleverna skall 

få en gemensam utbildning"(prop. 1975/76, s 280). Något 

konkret förslag läggs dock inte utan man uppdrar åt SÖ 
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att göra eri översyn av arbetslivsorienteringens längd, 

former mm. SIA:s förslag till uppföljning av vi ssa elever 

intill två år efter avslutad skolgång har uppfattats 

positivt :"Var och en som inte studerar etter har arbete bör 

sökas upp för persontig kontakt" (Prop. 1975/76, s 282). 

Hänvisande till sysselsättningsutredningen betonas det 

nära samarbete som behövs mellan olika myndigheter och 

det krav på flexibilitet som bör finnas i or ganisationen. 

Skolan ska ha det primära ansvaret fram till det att 

arbete eller amsutbildning blir aktuellt, därefter an

svarar arbetsförmedlingen för fortsatta åtgärder. En för

dubbling a v de anslag som sedan 1974/75 gick till en för

söksverksamhet med up pföljande syo i ett femtiotal kommuner 

blev det konkreta resultatet av det ta förslag. Skolans 

ansvar för ungdomar mellan 16-18 år, den s k ungdoms

garantin, föreslås också utökas i rege ringspropositionen 

1979 (Prop. 1978/79:180). 

Den ökade kontakt mellan skola och samhälle som ligger i 

många av SIA:s förslag realiseras bl a genom de lokala 

planeringsråd för samverkan mellan skola och arbetsliv 

(SSA-råd) som fr o m läsåret 1977/78 inrättades i varje 

kommun. SSA-råden har framför allt rekryterat sina hel-

eller deltidsanställda sekreterare bland syof unktionärer. 

Det rtiål som innebär att syo ska motverka speciellt köns-

ro1lsbetingade studie- och yrkesval betonas starkt i SIA-

propositionen utifrån utgångspunkten att det fin ns faktorer 

i utbildning och un dervisning som snedvrider valen efter 

grundskolan. Detta har även varit föremål för speciell be

handling inom Sö:s s k könsr ollsprojekt. I "Ett friare val, 

jämställdhetsprogram för skolan" (SÖ 1975) betonas och 

utvecklas läroplanernas och anvi sningarnas intentioner i 

detta avseende. Som en konkret åtgärd föreslås bl a en 

utökad och styrd pryo. I SÖ:s senaste förslag till för

ändring av grundskolans läroplan och i regeringe ns pro

position om ny läropla n föreslås också att pryon utökas 

till att omfatta minst 6 och högst 10 v eckor i gr undskolan 

(SÖ 1978 (a). Prop 1978/79:180). 

Ett helt nytt verksa mhetsområde har i slutet på 1970-

talet öppnat sig för syofunktionärer. Den tilltagande 
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ungdomsarbetslösheten har lett till att kommunerna an

ordnar kortare kurser i syfte att bl a ge arbetsmarknads-

information. Ett exempel härpå år de s k SA-kurserna , 

(studievägar och arbetsliv) som till övervägande del har 

kommit att ledas av syofunktionärer. 

AVSLUTANDE KOHMENTAR 

Jag har i det f öregående beskrivit syons tillkomst och fram

växt i det svenska utbildningsväsendet genom att utgå 

från olika slag av officiella dokument som kan antas ha 

verkat som riktgivare för syons utveckling. Det är emeller

tid viktigt att påpeka att dessa dokument bara kan g e en 

del av en förklaring till varför syofunktionen har kommit 

till och hur den har kommit att utvecklas. I den ovan gjorda 

beskrivningen har vi sett ett flertal exempel på ol ika 

politiska och andra målsträvanden i sy fte att underlätta 

ungdomars val av utbildning och yrke. Dessa aktiva strä

vanden kan sägas utgöra en ideologisk förklaringsgrund 

till syons framväxt. 

Idéer enbart formar dock inte en företeelse av syons 

karaktär utan olika villkor av materiell natur torde 

spela en m er avgörande roll (se t ex Lundgren, 1979] . 

Samhällets ekonomiska och sociala struktur, utvecklingen 

inom arbetsmarknaden utgör exempel på ma krodeterminanter 

som ytterst spelar en avgörande roll inte bara för syons, 

utan för hela skolans utveckling. I det följande kommer 

framför allt den, under den beskrivna tidsperioden, i 

allt snabbare takt pågående arbetsdelningen, att bli före

mål för diskussion. Arbetsdelningen, som syon för övrigt 

i sig är ett u ttryck för, påverkar i sin tur skolans orga

nisation vilken kan ses som en annan betydelsefull deter

minant för syofunktionen fast på en fö r syofunktionärerna 

mer närliggande nivå. För syon kan skolans organisation 

samt arbetsmarknadens struktur sägas utgöra grundbetingelser 

för det sätt på vilket sy oarbetet skall bedrivas. Detta 

understryks inte minst av den målsättning som finns för 

syon. Utan att på något sätt göra anspråk på att de skul le 
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vara de enda betingelser som finns vill jag i det följande 

åtminstone försöka belysa deras stora betydelse för syons 

utveckling. 

Ideologiska betingelser 

Vi kan i den föregående beskrivningen av syons framväxt 

urskilja åtminstone fyra grundläggande idéer eller prin

ciper rörande skolans studie- och yrkesorientering. Prin

cipen om studie- och yrkesvalets frihet, föreställningen 

att studie- och yrkesvalet ses som en kontinuerlig process, 

principen om syons frivillighet samt föreställningen att 

syon har en kompensatorisk funktion. 

Principen om yrkesvalets frihet har alltid betraktats som 

syons ledstjärna och egentligen aldrig ifrågasatts i de 

genomgångna dokumenten fram tom 1960-talet. Drar man ut de 

yttersta konsekvenserna av den, nämligen att eleve rna helt 

fritt ska kunna välja yrke ter den sig helt orealistisk. 

Den enskilde eleven kan inte ha tillgång till alla val-

möjligheter så länge samhället och skolan sätter vissa 

gränser. Samhället bestämmer naturligtvis i stort behovet 

av arbetskraft inom olika områden och reglerar det bl a 

genom att utbildningssystemet dimensioneras på olika sätt. 

Inom utbildningssystemet finns också spärrar, både 

formella och informella, som begränsar valfriheten. 

För grundskoleelever finns förvisso inga formella spärrar. 

I Lgr -69 sägs t ex: 

"Val av tillvalsämnen och kurs får göras även i strid, mot 
elevens begåvningsmässiga förutsättningar så som dessa 
uppfattas av skolan. Det betyder att inga spärrar finns 
för tillträde till de olika valalternativen" (Lgr -69, s 34). 

För den enskilde eleven är det dock utomordentligt betydelse

fullt att han/hon har klart för sig den helt avgörande roll 

som valet av alternativkurser i e ngelska och matematik 

spelar för inträdet till olika linjer på gymnasieskolan. 

Begränsningarna i valfrihet en uppenbaras först när man 

ska välja fortsatt utbildning. Alternativkursval och 

betyg är det kriterium man idag utg år från vid intagn ingen 
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till gymnasieskolan. Valfrihet har endast den som valt 

särskild kurs och samtidigt har höga betyg. Detta påstående 

är dock inte så enkelt som det kanske kan verka vid första 

anblicken. Det är ett känt faktum att olika attityder och 

värderingar i samhället begränsar valfriheten. Så finns 

t ex djupt rotade föreställningar om vilka yrken som bäst 

passar män respektive kvinnor. Ett annat välkänt faktum 

är den sociala bakgrundens styrande och begränsande in-, 

verkan. I en analvs av det fria valet på grundskolan drar 

FrankfetWikbBrg (1977) slutsatsen att principen om det;fria 

valet reduceras till en myt» om man granskar vad som 

föregått valtillfällena. 

"Valfriheten är en illusion, som kan tänkas bilda en dim
ridå över den sorteringsprooess som hela tiden pågår 
i skolan" (Franke-Wikberg, 1977, s 34). 

Vad be tyder då principen om valfrihet för dem som arbetar 

med syo? Uppenbarligen betyder den enbart att man inte 

får styra eller snarare tvinga eleven in på ett områd e som 

han eller hon inte själv vill. Syons objektiva, och klar

görande funktion där själva beslutsfattandet överlåts åt 

eleven är det sätt som ska garantera eleverna frihet i 

yrkesvalet. Denna uppfattning har i stort varit förhärskande 

fram till slutet av 1960-talet. I Lgr-69 men framför allt 

i de anvisningar som föranleddes av beslutet om ny syo-

organisation ger man syon en delvis ny roll. För att mot

verka både sociala och könsrollsbetingade hinder i yrkes

valet tillskrivs nu syon en mer aktiv roll som inne

bär att syon mer aktivt bör verka för att minska det som 

uppfattas som ofrihet i valen . 

Det fria valet, som ingående diskuterades av 1957 års skol-

beredning, motiveras på oli ka sätt. En viktig föreställning 

var bl a att det s kulle bidra till en utjämning mellan 

barn från skilda hemmiljöer. Att så inte har blivit fallet 

har dock många undersökningar visat. I en analys av elevernas 

gjorda val inom grundskolan konstaterar t ex SÖ:s peda

gogiska nämnd sammanfattningsvis att: 
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"Valen alltjämt i hög grad samvarierar med elevernas sociala 
bakgrund. I den mån förändringar skett härvidlag beror de 
troligen snarare på ändrade regler för tillträde till 
fortsatt utbildning än på ändringar i valsystemet inom 
grundskolan" (SÖ 1970" (b), s 23). 

Den sociala snedrekryteringen till olika linjer och ut

bildningar på gymnasie- och högskolenivå är på liknande 

sätt mycket klart markerad (se t ex Asemar, 1979, Svensson, 

1977). 

Under hela tidsperioden kan ett starkt inflytande från 

psykologins olika verksamhetsområden urskiljas. Skolut

redningarna på 1940-talet hämtade tunga argument från 

den dåtida utvecklingspsykologin. Yrkesvalsmognadsbegreppet 

spelade t ex en avgörande roll för vid vilken tidpunkt 

syon skulle sättas in. Differentialpsykologernas test-

batterier kom att spela en avgörande roll vid anlagspröv

ningar. De psykologiskt inriktade yrkesvalsteorier, som 

växte fram under 1950-talet (t ex Ginzberg, Super, Roe 

m fl) torde också haft sin betydelse för formandet av 

föreställningar kring studie- och yrkesval. Gemensamt för 

dessa teorier är att de enbart leder till individuella 

förklaringsgrunder när det gäller att förklara elevens 

valbeteenden. Både framgång och misslyckanden kan således 

enbart hänföras till enskilda individers styrkor och svag

heter. Yrkesvalsteorierna torde bl a ha spelat en stor 

roll för formandet av det synsätt som innebär att yrkes

valet ses som en kontinuerlig process. Denna princip har 

framför allt kommit att betonas i slutet på 1960- och början 

av 1970-t alet då också en omsvängning i forskningsansatsen 

kan iakttagas (se t ex Rudemo, 1970). Det synsätt, som 

innebär att yrkesvalet ses som en statisk process, ersätts 

nu av ett mer dynamiskt. Konsekvenserna av att man anammat 

detta synsätt har varit att man frångått de mer punktvis 

insatta åtgärderna till förmån för ett syo-program som 

ska ges kontinuerligt på grundskolans högstadium och gym

nasieskolan. Den integrering och samverkan som framför 

allt betonas i dagens a nvisningar och läroplaner torde också 

bygga på just föreställningen att yrkesvalet är resultatet 
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av en långvarig och kontinuerlig process. De intentioner 

som nu finns om syo på låg- och mellanstadiet bygger också 

på denna princip (SÖ, 1975). 

Principen om syons frivillighet skulle lika gärna kunna 

kallas principen om syons obligatorium. De tidiga skol

utredningarna förespråkade visserligen frivillighets-

principen men successivt har t ex yrkesorientering in

ordnats inom samhällskunskapens ram och pryo blivit o b

ligatorisk. Denna utveckling är mer markant för grundskolan 

jämfört med den gymnasiala skolan. Vad som är och har 

varit frivilligt är de enskilda vägledningssamtglen. Mot 

bakgrund av vad som tidigare sagts kan frivillighet i det 

fallet vara ett olyckligt förhållande. För att kunna hjälpa 

de elever, vars alternativ av olika anledningar är be

gränsade, borde man på något sät t kunna garantera att just 

dessa elevkategorier verkligen utnyttjar möjligheten till 

enskild vägledning. 

Uppfattningen att syon har en kompensatorisk funktion 

att fylla har under slutet av 1960- coh början av 1970-

talet kommit att växa sig allt starkare. Som tidigare 

visats har syon tillskrivits en ny och v iktig uppgift 

vad gäl ler att motverka de sociala- och könsrollsmässiga 

skillnader som alltjämt i hög grad existerar i det s venska 

utbildningssystemet. Den jämlikhetsideologi som starkt 

präglat den svenska utbildningspolitiken ställer nu sitt 

hopp till en ny kategori befattningshavare. Att syon skall 

klara det som skolan tidigare inte mäktat ger dock uttryck 

för en stark övertro på vad syo n kan åstadkomma. Föreställ

ningen om syons kompensatoriska roll torde likväl vara 

underordnad tanken om individens fria val (se Franke-Wikberg, 

1977) varför syons uppgifter, vad g äller att motverka nega

tiva faktorer, knappast innebär något annat än att u pplysa 

om desamma. Avgörandet ligger fortfarande hos den enskilde 

individen vilken då har att bryta ett s ynnerligen stabilt 

och va raktigt mönster som präglar hela vårt sa mhälle. 

Effekterna av syons arbete kan under sådana betingelser 

knappats bli annat än marginella. Bakom den kompensatoriska 
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tanken ligger också ett starkt psykologiskt inflytande, 

vad gäller sättet att åstadkomma förändring. Inflytandet 

kommer nu från socialpsykologiskt håll. Att göra in

dividerna medvetna genom t ex rollspel och gruppsamtal 

ses nu som framkomliga vägar. 

Sy£ns £e rie re 1_1 a må_l 

Den generella målsättningen har alltid uttryckts så att 

syon ska verka för att individen skall träffa ett yrkesval 

som både tar hänsyn till individens egna anlag och intressen 

samtidigt som samhällets krav och behov tillgodoses. Det 

har dock skett förändringar i sättet att betona individ-

respektive samhällsintressena. 

Den roll som tillskrevs syon i 1940-år s skolutredning var 

en till samhället och arbetsmarknaden anpassad syo. Konse

kvenserna av detta blev att syon skulle sortera individerna 

så att näringslivet skulle få rätt man på rätt plats. 

Denna sorterande funktion understryks bl a av det f aktum 

att anlagsorientering i form av olika psykologiska prov 

kom att anvä ndas relativt mycket under speciellt försöks

verksamheten med enh etsskola på 195 0-talet. Successivt 

har dock individintressena alltmer kommit att skj utas i 

förgrunden. Dagens målsättning ger på ett helt annat sätt 

än tidigare uttryck för en mer individanpassad syo. I 

stället för en ensidig anpassning till arbetslivet be

tonas nu också a rbetslivets anpassning till individerna 

och elevernas möjligheter att medverka till samhällsför

ändringar. Det bör i detta sa mmanhang påpekas att dessa 

förändringar rent tidsmässigt är parallella med de or ga

nisatoriska förändringarna. I början på 1940- och 1950-

talet var syo en helt av AMS dominerad verksamhet. För grund

skolans del blev ansvarsområdena i princip delade i mitten 

på 1950-talet i och med yrkesvalslärarsystemets införande. 

För gymnasiets del v ar det arbetsförmedlingarna som svarade 

för syon fram till 1971 då riksd agen fattade beslutet om 

att syon helt skulle vara en skol ans angelägenhet. 
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Så länge AMS är huvudansvarig ställs således arbetsmark

nadens krav i förgrunde n medan individintressena betonas 

kraftigare allteftersom skolan tar över verksamheten. 

För syons vidkommande innebär detta att de idémässiga för

utsättningarna har förändrats från att ha verkat i an

passande riktning till förändrande. Detta innebär att 

syon nu har att arbeta på ett för eleven mer medvetande-

görande sätt än tidigare. Dessa idéer har dock än inte 

fått någon större genomslagskraft, I en empirisk studie 

inom det s k SYO-projektet (Asemar, 1978) har olika mål-

frågor belysts. Bland de intervjuade syofunktionärerna 

uppger nästan samtliga att man inte alls uppnått de med

vetandegörande målen. Ändå anser en majoritet att dé i en 

jämförelse med de sk informativa målen är klart viktigare. 

Vi kan sammanfattningsvis konstatera att syons mål och 

program ges en tämligen radikal framtoning i dagens må l

dokument. Syon och syofunktionären har bl a att verka som 

förändringsagent i en skola s om övrigt tämligen väl fungerar 

som en kons erverande och reproducerande institution i bl a 

socialt hänseende. Den stora tilltron till syon markeras 

av att de ekonomiska resurserna för syon ökat markant under 

1970-talet och förmodligen kommer att fortsätta att öka 

(SÖ 1979 (a)). SÖ anger i sin avslutande rapport rörande 

försöksverksamheten under 1970-talst att enbart de be

räknade reformkostnaderna för syo inför budgetåret 1900/81 

utgör cirka 40 miljoner kronor vilket kan jämföras med de 

cirka 89 miljoner som satsas bå 1979/ 80 och de 35 miljoner 

som satsades bå 1974/75 (SÖ 1979. (b)). Som tidigare an

tytts kan dock en viss pessimism förmärkas vad gäller syons 

möjligheter att förverkliga de ideologiska riktlinjerna. 

För att förstå och förklara detta krävs en o mfattande analys 

av skolans och syons funktioner på en överg ripande system

nivå, vilket dock faller utanför ramen för denna skissartade 

framställning. I det följande ges dock vissa antydningar 

vad denn a analys bör innehålla. 

Arbete och arbetsdelning 

I alla samhällen har funnits och finns en fortgående spe
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cialisering av ojika arbeten allteftersom samhället ut

vecklas och förändras i olika av seenden. Braverman (1977) 

har i sin bok "Arbete och monopolkapital" visat hur arbets

delningen uppstått och utvecklats i olika samhällstyper. 

Uppdelningen av arbete i mentala och manuella funktioner 

grundlades t ex i de an tika slavsamhällena. Den arbets

delning som karaktäriserar dagens samhälle har dock sina 

rötter i den industriella revolutionen under 1800-talet 

och de idéer som på vetenskapens grund då började växa fram. 

Babbage i början på 1800-talet och Taylor i slutet på 

1800-talet har därvid spelat den största rollen. Deras 

grundidéer är att arbetet kan delas i flera mom ent vilka 

var och ett är enklare att ut föra än helheten. Taylor ut

vecklade den s k vetenskapliga arbetsdelningen (scientific 

management) vilken fick en mycket stark genomslagskraft och 

som till stora delar också kan antas styra dagens arbets

organisation. Grunden i Taylors idéer är att man måste skilja 

mellan manuella och mentala färdigheter, dvs att det intellek

tuella planerings- och kontrollarbetet ska skötas av en 

företagsledning medan själva utförandet sköts av arbetare. 

Andra viktiga principer för Taylor var att använda sig av 

vetenskapliga metoder för urval av arbetare. Att får "rätt 

man på rätt plats" var bra för alla parter, ökade produk

tionen och vinsterna för kapitalägarna samtidigt som lönerna 

för arbetarna skulle öka (För en utförlig beskrivning, se 

Braverman (1977)). 

ArtDeJssde^ning i _ cja|!;ens_arbet£liv 

Arbetsdelningen i dagens a rbetsliv kan kar akteriseras dels 

i terme r av en yttre arbetsdelning, som tar sitt uttryck 

i en växli ng och f örskjutning mellan olika näringsgrenar, 

dels i ti llkomsten av helt nya näringsgrenar eller indu

strier. Den inre arbetsdelningen kommer framför allt till 

uttryck i den u ppsplittring av arbeten som sker inom olika 

näringsgrenar både på en hor isontell och en vertikal nivå. 

Bada dessa typer av arbetsdelning får stora konsekvenser 

för syons funktion. Följande tabell illustrerar den snabba 

omvandling som karakteriserat den yttre arbetsdelningen 

på svensk a rbetsmarknad. 
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Tabell Sveriges folkmängd 1800-1970 procentuellt fördelad på närings
grenar. (Från Richardsson, 1977, tab 1, s 41). 

Ar Jordbruk 
med bi
näringar 

Industri 
och hant
verk 

Handel o 
samfärdsel 

Offic. tjänster 
ITITI. 

1800 

y 

67.9 17.4 7.3 7.4 

A 

1940 33.9 37.9 19.7 8.5 

1950 24.6 42.7 22.6 10.1 

1960 13.8 45.1 21.0 21.1 

1965 12.0 44.0 22.0 22.0 

1970 0.1 40.2 26.5 24.0 

xSiffrorna för 1090-1930 utlämnade. 

Utvecklingen under 1970-talet och prognoserna för 1900-talet 

visar att framför allt den offentliga sektorn fortsätter 

att växa närmast explosionsartat (SGL) 1979:24). 

Samtidigt som denna kraftiga förskjutning mellan olika 

näringsgrenar skett har helt nya uppk ommit. Jag tänker 

närmast på dataindu strin som under 1960- och 1970-talet 

haft en synn erligen expansiv utveckling. Den ökade datori

seringen är dock tveeggad i sina ef fekter. Samtidigt som 

behovet av antalat "datautbildade" människor ökar åstad

kommer den ökade datoriseringen i arbetslivet s åväl en 

minskning av antalet arbetstillfällen som en dek valifi-

cering av de individer som ska sköta maskinerna. Denna de-

kvalificering eller minskning av yrkesskicklighet hänför 

sig dock mera till den inre arbetsdelningen. 

Den inre arbetsdelningen har av många (se t ex Edq vist, 1977) 

karakteriserats i termer av horisontell respektive vertikal 
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delning. Med den horisontella delningen avses den upp

delning av arbetet, som sker inom en och samma nivå, på 

en mängd olika deloperationer. Ett exempel härpå är till

verkningen av skor,som ju numera nästan enbart s ker indu

striellt. Enligt Nordisk yrkesklassificering förekommer 

över 60 (Ï) olika yrkestitlar, alla utförande var sitt 

lilla moment ölltifrån ovanläderskärare till hällappsi-

läggare men ingen kapabel att var för sig tillverka en sko. 

Den vertikala arbetsdelningen inrymmer en helt annan dimension, 

nämligen uppdelningen i över- och underordnade, i styrande 

och styrda, vilket i sig har ett mycket nära samband med 

manuellt och mentalt arbete, med höga och låga kompetens

krav, med hög och låg lö n. Den horisontella och vertikala 

arbetsdelningen står i ett öm sesidigt betoendeförhållande 

till varandra på så sätt att en ökad horisontell delning 

alltid leder till en ökad vertikal skiktning. 

Det är inte bara inom industrin som dessa dekvalificerings-

tendenser förmärks. Inom kontor och handel, servicenäringar 

m fl har också dessa idéer omsatts. Braverman visar t ex 

hur kontoristen blivit "of fer" för både den h orisontella 

och vertikala arbetsdelningen. På 1600-talet betraktades 

kontoristen, då man, som en hedrad och skicklig yrkesman 

med betydligt högre lön än arbetarna. Hot bakgrund av 

dagens förhållanden ter sig den bilden overklig. Dagens 

kontorist är en lågavlönad kvinna som på o rder har att 

utföra enkla rutinbetonade uppgifter. 

Vi kan såled es inom flera arbetsområden se exempel på en 

ökad dekvalificering. Samtidigt som denna pågår har dock 

antalet specialistarbeten med höga kva lifikationskrav 

ökat i omfattn ing. Ett utmärkt exempel på detta är ut

vecklingen inom sjukvården. Läkarna specialiseras och in

riktas mot allt snävare områden och nya yrkesgrupper som 

tidigare inte funnits, kommer till, kuratorer, psykologer, 

tekniker, administratörer m fl m fl. 
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Den utvec kling som här skisserats avseende arbetslivet kan 

i många avseenden direkt relateras till syons framväxt. 

Behovet av att skapa en insti tutionell företeelse av 

syokaraktär blir uppenbar såväl om man betraktar behovet 

ur en enskild individs synpunkt som ur företags- och samhälls

synpunkt. För den enskilde individen blir en alltmer till

tagande differentiering på arbetsmarknaden svårare att 

överblicka. Om man utgår från att individerna väljer 

utifrån intresse och anlag får de en närmast omöjlig upp

gift att överblicka arbetsmarknaden. I Nordisk yrkesklassi

ficering från 1965 finns cirka 3500 yrkestitlar upptagna. 

Att enskilda individer kräver hjälp i en sådan situation 

är inte svårt att förstå. 

Från företagshåll blir behoven lika uppenbara. Lika svårt 

som individerna har att finna ett a rbete som de vill ha» 

lika svårt har företagen att finna den för dem mest lön

samma arbetskraften. Gustafsson (1979) visar t ex hu r urval 

och anställning av arbetskraft sammanhänger med de nog

granna lönsamhetsberäkningar som företagen gör. Företagen 

måste mer och mer inrikta sig på att gö ra arbetaren så 

lönsam som möjligt varvid "rät t man på rätt plats" för 

dem blir en nödvändighet. Utifrån denna ståndpunkt blir 

naturligtvis syon även en samhällsekonomisk viktig före

teelse då den kan antas minska kostnaderna för rekry

teringen av arbetskraft. 

Mot bakgrund av dels ovan förda resonemang dels diskussionen 

om målförväntningar (anpassning-förändring) kan lätt in

ses att syofunktionen utsätts för ett starkt tryck från 

skilda håll där intressena i grunden kan vara helt åtskilda 

från varandra. Det t orde inte vara någon lätt uppgift aifct 

vara syofunktionär och arbeta utifrån detta tryck'. Utgår 

man helt från individens intressen och ar betar utifrån 

målet om samhällsförändring kommer den krassa verkligheten 

rätt snabbt att klargöra det faktum att alla inte kan 

få de eftertraktade'jobben. Det stora flertalet blir! be

svikna: syon har misslyckats. Utgår man helt från arbets

marknadens1 krav. och behov utan a tt ta hänsyn till individens 

intresse blir resultatet i princip de tsamma syon har miss
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lyckats. Om hänsyn samtidigt ska tas till båda kraven, 

vilket förutsätts i offi ciella måldokument, finns risken 

att syon mot bakgrund av det faktiska och mycket be

gränsade handlingsutrymme som finns (se Jonsson, 1979) 

inte kan leva upp till något av d em: syon har misslyckats. 

Arbetsdelningen ochi £kolan_ 

Det har tidigare antytts att skolan i sig ge r uttryck för 

en fortskridande arbetsdelning. Detta gäller både orga

nisatoriskt och innehållsmässigt. Under den tid som syon, 

åtminstone idémässigt, har funnits, har utbildningssystemet 

genomgått stora förändringar. Från 1940-talets parallell-

skolesystem har utvecklingen gått mot en allt mer samman

hållen och för alla elever mer enhetlig utbildning. Sam

tidigt har betoningsn på "urval" successivt förändrats 

mot "tillval". Dessa förändringar är sannolikt till största 

delen betingade av ideologiska skäl, men ger icke desto 

mindre en betydelsefull förklaringsgrund till syons upp

komst och expansion. 

I den "gamla" skolan fanns väl fungerande sorteringsmeka

nismer inbyggda. Dessa mekanismer kan ses som mycket viktiga 

för ett kapitalistiskt organiserat näringsliv. I och med 

att framför allt grundskolans sorterande funktion allt mer 

kommit att döljas bakom olika kombinationer av tillvals

ämnen och alternativkurser, överförs den sorterande funk

tionen till en ny kategori befattningshavare, som visser

ligen i n uläget organisatoriskt helt hör till skolan men 

ändå står betydligt närmare arbetsmarknaden än vad sko lan 

i övrigt gö r. 

Även i en annan bemärkelse återspeglas arbetsdelningen i 

skolan och får konsekvenser för syon. Samtidigt som utbild

ningen organisatoriskt blir mer och mer enhetlig ökas kraven 

på ko mpensatoriska åtgärder med ty åtföljande behov av 

specialister. Talpedagoger, kuratorer, psykologer, syo-

konsulenter, speciallärare etc har allt ökat markant. Den 

horisontella arbetsdelningen har samtidigt lett till en 
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ökad v ertikal delning med ty åtföljande separering mellan 

planering och verkställighet. Undervisningen är i princip 

förhandsplanerad med centralproducerade och många gånger 

självinstruerande läromedelspaket. Samhällets arbetsdelning 

finns också inbyggd i själva skolkonstruktionen, dock 

mera uppenbar förr än nu vad gäl ler grundskolan. I Lgr -62 

var t ex åk nio uppdelad på 9 separata linjer som ledde 

åt olika håll medan dagens grundskola inte har denna syn

liga linjedelning. I gymnasieskolan är däremot både den 

vertikala och horisontella arbetsdelningen inbyggd i sj älva 

linjekonstruktionen. För det första finns en mängd olika 

linjer och specialkurser, 22 linjer med en utbildningstid som 

varierar mellan 2-4 år samt flera hundra olika special

kurser som i tid var ierar mellan någon vecka till flera 

läsår. För det andra utmärks dessa linjer och kurser 

av det faktum att de längre och mer teoretiskt inriktade 

utbildningarna leder till yrken av mental karaktär medan 

de kortare yrkesinriktade leder till manuella yrken. De ut

märks därför också av skillnader i statushänseende, ett för

hållande som inte minst elever'na själva är medvetna om (Asemar, 
1979).. 

Denna delning får naturligtvis uppenbara konsekvenser 

framför allt för syofunktionärerna på grund skolan. Den 

ger också en mycket viktig förklaring till varför skolan 

misslyckats i sina förs ök att integrera syon med övrig 

skolverksamhet. 

Som vi visat tidigare har syointegreringstanken successivt 

kommit att växa och bli allt st arkare. I nu gällande an

visningar kan den närmast betraktas som den viktigaste för

utsättningen för att syons mål och program ska kunna rea

liseras. Idén och verkligheten skiljer sig härvidlag at på 

ett markant sätt. Entydiga" Utvärderingsresultat tyder på att 

skolan inte alls lyckats i detta avseende 1 (SÖ, 1979). För

klaringen till detta är att den ökade specialiseringen lett 

till en professionalisering vilket i sin t ur innebär att 

det inom olika områden upprättas ett kun skaps- och yrkes-

monopol(Franke-Wikberg, 1980). Detta är också vad som hänt 

med syofunktionen, vilken på skolorna kommit att intalen ut

präglad e xpertfunktion. 



46 

"Vi ska integrera, jat men jag är rädd att vi här syndar 
mer än på andra ställen...Jag har fått syosidan på abonne
mang. Skolan är liten och det är så lätt att hänvisa till 
mig. Jag tycker att mycket skulle vara normalt klassrums
innehåll men så fort det bara luktar syo hänvisar de till 
mig" (Asemar, 1978, s 21 utdrag från intervju med en 

yrkesvals lärare). 

Syofunktionären behöver dock knappast känna samvetskval 

för detta. Så länge skolans övriga olika verksamheter 

bedrivs i isoler ade former finns heller inte förutsätt

ningen för en syointegration. 

De konturer till analysmodell, som här tecknats, är föremål 

för ett mer ingående studium inom det s k SYO-projektet 

vilket bedriver en utvärdering av syon på grund- och gym

nasieskolor. För att skärpa konturerna och fylla dem med 

ett innehåll krävs bl a kunskaper om de faktiska be

tingelserna för syons arbete liksom kunskaper om det 

reella innehållet i olika syoa ktiviteter. När vi äger 

denna kunskap när jag en förhoppning om att kunna t eckna 

ett p erspektiv där vi bättre kan förstå syons plats i 

skola och samhälle samtidigt som betingelser för för

ändringar kan klargöras. 
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