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ABSTRACT
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Reformeringen av gymnasieskolan hade som mål att bättre förbereda eleverna för en värld i
förändring, där ett fokus lades på arbetsmarknaden, högskolestudier och
samhällsmedborgarskap. Uppsatsens fokus hamnar på ett yrkesinriktat gymnasieprogram,
detta med bakgrund av att ett stort antal av dess elever inte får godkänt betyg i kärnämnena.
Ett teoretiskt inriktat gymnasieprogram har också undersökts i uppsatsen för att få ett
jämförande perspektiv.

Studien har genom kvalitativt metod studerat de olika elevernas syn på kunskap och arbete,
samt hur elever från skilda utbildningsprogram beskriver vad de anser vara användbar och
relevant kunskap i sin utbildning. Detta med syftet att urskilja mönster i tankesätt och
strategier mellan de olika eleverna på de två gymnasieprogrammen.

Uppsatsen utgångspunkter är att undersöka elevernas situation ur två perspektiv; elevernas
egna beskrivningar och upplevelser av deras skolsituation samt deras syn på framtida
möjligheter. Dessutom ger jag en belysning av samhälliga förhållanden och skolans
organisation. Uppläggningen av uppsatsen inleds med en bakgrundsbeskrivning av skolans
organisation samt relevanta reformbeslut. I den teoretiska delen studerar jag övergripande
förhållanden samt kulturella aspekter av grupptillhörighet. Den efterföljande metoddelen
inkluderar materialredovisning och en metodologisk diskussion. Därefter följer en analysdel
med tolkningar och slutsatser.

Olika kulturella mönster tenderar att reproduceras. Attityder och värderingar hos elever på det
yrkesinriktade programmet är inriktade mot arbetslivet och inte mot teoretiska studier.

Nyckelord: utbildning, arbete, klass
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1 Inledning

1.1 En gymnasieskola i förändring

Den gymnasiereform som riksdagen beslutade om 1991 hade som ett av sina mål att höja

statusen för yrkesinriktade gymnasieprogram (Skolverket 2000a, s. 16f). Enligt regeringens

förslag och bedömning ska en modern gymnasieskola vara uppbyggd efter nutida behov och

vara konstruerad så att den är flexibel och framtidsinriktad (Svensk facklitteratur 2000, s. 15).

Detta skulle bland annat ske genom att öka omfattningen av icke- yrkesinriktade ämnen,

medan undervisningen i yrkesämnena minskade. Den statushöjning som skulle ske innebar

med andra ord att göra dessa program mindre yrkesinriktade. Den övergripande

kunskapsnormen som eftersträvas har i sig inte skapat en mer jämlik skola, där elever från

olika bakgrunder och förutsättningar ska ges det stöd och den hjälp som krävs för att kunna

tillgodogöra sig sin utbildning. Mönstret är att en lägre utbildningsnivå hos föräldrarna

generellt medför sämre förutsättningar att tillgodogöra sig sin utbildning (Hellsten & Pérez

Prieto 1998, s. 20). Ett av resultaten har varit att en stor andel gymnasieelever inom

yrkesinriktade program har haft svårigheter att få ett godkänt betyg i kärnämnena i jämförelse

med elever på de teoretiskt inriktade gymnasieprogrammen. Eleverna inom de yrkesinriktade

programmen skapar ofta även en avig inställning gentemot skolans inlärning och då speciellt

de teoretiska ämnena som de ofta betraktar som onödiga (Skolverket 2000a; Skolverket

2000b).

Denna uppsats kommer att ta sitt huvudsakliga avstamp bakom siffrorna och analysera

några av elevernas egna berättelser kring sin studiegång och framtid. De elever vars

berättelser ligger till grund för denna studie gick under läsåret 1999/00 sista året på

fordonstekniskt- respektive ett samhällsvetenskapligt program vid en gymnasieskola i Skåne.

1.2 Studiens syfte och disposition

Uppsatsens övergripande syfte är att få en bättre inblick i tankegångarna och olika perspektiv

på utbildning och arbete som de olika eleverna beskriver. Detta har i sin tur gett upphov till

två centrala teman i studien:

•  Synen på kunskap och arbete; hur olika elever från skilda utbildningsprogram

beskriver vad de anser vara användbar och relevant kunskap i deras utbildning.

•  Möjligheten att urskilja mönster i tankesätt och strategier mellan de olika eleverna.



Uppsatsen kommer även att studera skolorganisationen och de mer övergripande politiska

beslut som har medfört omstruktureringar inom utbildningsväsendet. Fokuseringen hamnar på

mötet mellan de enskilda individerna och skolreformens uttalade syfte. Ambitionen är där att

belysa de förhållanden som råder mellan olika elevers attityder och hur de svarar mot skolans

praxis. Uppsatsen kommer att struktureras enligt följande mönster:

•  Bakgrundsbeskrivning av skolans roll och organisation, samt politiska reformbeslut

som i stor utsträckning har påverkat dagens gymnasieskola.

•  Teoretisk diskussion med fokus på samhällsmekanismer, kulturella aspekter och

begreppsdefinition.

•  Metoddiskussion följt av en elevpresentation och materialredovisning.

•  Analysinriktad del som tar fasta på studiens resultat samt tolkningar av dessa.



2 Bakgrund

2.1 Skolans mål

Den svenska skolans officiella mål är att ge alla barn och ungdomar en möjlighet till

likvärdiga utbildningar (Skolverkets faktablad 2001a). Detta ska ske oberoende av kön,

geografisk hemvist, sociala och ekonomiska förhållanden. Den ska ’ge eleverna kunskaper

och färdigheter och i samarbete med hemmen främja deras harmoniska utveckling till

ansvarskännande människor, och samhällsmedlemmar’ (a.a). Det övergripande ansvaret för

läroplaner, nationella mål och riktlinjer för det offentliga skolväsendet fastställs av Sveriges

riksdag och regering. Utifrån de fastställda målen och ramarna avgör sedan den enskilda

kommunen hur skolverksamheten ska bedrivas. I kommunen ska en skolplan genomarbetas

för att beskriva skolverksamhetens finansiering, organisation, utveckling och utvärdering.

Utifrån läroplanerna, de nationella målen och skolplanen är det rektorns ansvarsområde att i

samarbete med lärare och personal upprätta en lokal arbetsplan för dessa mål (Skolverkets

faktablad 2001a).

Den svenska gymnasieskolan är uppdelad i 16 nationella program (Skolverket 2000b, s.

20). Alla dessa är menade att ge en bred basutbildning och allmän behörighet till att studera

vidare på högskola eller universitet (Skolverket faktablad 2001a, s. 2) Vid sidan av dessa

finns också specialutformade och individuella program. Ett nationellt program är treårigt och

samtliga innefattar åtta stycken kärnämnen; engelska, estetisk verksamhet, idrott och hälsa,

matematik, naturkunskap, samhällskunskap, svenska (alternativt svenska som andraspråk) och

religionskunskap (Skolverkets faktablad 2001c). Den specifika inriktningen av ett program

ges genom så kallade karaktärsämnen, som utgör ungefär två tredjedelar av den totala

undervisningstiden. I denna karaktärsdel ingår även i tretton av programmen en obligatoriskt

femton veckors arbetsplatsförlagd utbildning.

De olika programmens andel av elever som inte får godkänt i kärnämnena varierar kraftigt.

Utmärkande är att andelen är högre på de yrkesinriktade programmen; till exempel hade

fordonsprogrammet gentemot det samhällsvetenskapliga programmet läsåret 1998/99 13,4

procent icke godkända i engelska, medan motsvarande siffra för samhällsprogrammet var 0,5

procent (Skolverket 2000c, s. 28). Mellan fem och sex procent av gymnasieeleverna når inte

målen för de obligatoriska kurserna i svenska, men andelen varierar beroende på program

(Skolverkets faktablad 2001d). De yrkesförberedande programmen har en överrepresentation

av andelen icke- godkända elever i alla kärnämnen (Skolverket 2000c). Elever i



gymnasieskolan ska ha lägst betyget godkänt på 90 procent av de gymnasiepoäng som krävs

för ett fullständigt program och för att ha grundläggande behörighet till högskolestudier

(Hellsten & Pérez- Prieto 1998, s. 16f ). Under läsåret 1996/97 saknade en femtedel av de

utexaminerande gymnasiestudenterna den grundläggande behörigheten (a.a.). Andelen av

icke- behöriga bland yrkesinriktade program som fordons-, bygg-, energi-, handels- och

administration och industriprogrammet var ungefär en tredjedel av eleverna (a.a.).

Motsvarande siffra för samhälls- och naturvetenskapsprogrammet var 14 respektive 9 procent

(a.a.).

Den redovisade fördelningen på det nationella planet visar således på en snedfördelning av

elevers möjligheter vid olika program att kunna tillgodogöra sig sin utbildning. Vid den

gymnasieskola som uppsatsens undersökning ägde rum hade en tredjedel av avgångseleverna

vid fordonsprogrammet 1998/99 icke- godkänt i Matematik A.1 I Svenska A hade alla elever

minst godkänt i betyg, men i Svenska B var det endast 20 elever av 27 som fick ett godkänt

betyg. Skillnaden är även här stor; samhällsprogrammet och naturvetarprogrammet har en

mycket liten andel av eleverna som inte klarar de grundläggande kriterierna för ett godkänt

betyg i kärnämnena.

2.2 Förhållanden inom den svenska gymnasieskolan

Den nya gymnasiereformen är tänkt att förbereda eleverna för en värld i förändring som ska

mötas med kunskap, men även en kunskap som ska befrämja välstånd och tillväxt (Skolverket

2000b). Det livslånga lärandet och enskilda människors vilja att ständigt växa med kunskap

framhölls (a.a.). Kunskap gavs en ny innebörd med betoning på informationssökande och eget

lärande. Gymnasiereformen syftade till att höja kvaliteten i utbildningarna där höjningen

skulle ske främst genom att de enskilda kommunerna och skolorna skulle ha större

möjligheter till att påverka den pedagogiska praktiken (a.a). De nya programmen skulle i

större utsträckning förbereda eleverna för högre studier.2 Ett annat mål var att flexibiliteten

skulle öka inom gymnasieskolan. Undervisningen skulle organiseras i kurser och i samarbete

med arbetslivet. Valfrihet, kursutformning och arbetsplatsförlagd utbildning skulle skapa en

mer dynamisk gymnasieskola. Den nya gymnasiereformen infördes successivt från och med

läsåret 1992/93 till och med läsåret 1995/96 (Reuterberg & Svensson 1998, s. 2).

                                                
1 Siffrorna är hämtade från den berörda skolans sammanställning över betygsfördelningen i kärnämnena. Se
bilaga.
2 Sven- Eric Reuterberg och Allan Svensson påpekar dock att grundläggande behörighet är långtifrån tillräckligt
för alla högskoleutbildningar (Reuterberg & Svensson 1998, s. 2).



Skolverkets utvärdering av gymnasiereformens resultat tar fasta på att de ramar som

påverkar vad som sker i undervisningen delvis är beroende av de kunskaper eller traditioner

som lärare och elever bär med sig in i skolan (Skolverket 2000b, s. 74f). En aspekt av

organisationen inom gymnasieskolan som betonas i utvärderingen är fördelningen av

karaktärsämnen och kärnämnen i utbildningen (a.a.). De yrkesförberedande programmen har

ofta karaktärsämnena koncentrerade till långa pass, medan kärnämnena blir utspridda. Detta i

kombination med att ämneslärarna i kärnämnena på en större skola kan ha upp till åtta olika

program försvårar enligt skolverkets undersökning ett fördjupat samarbete (a.a: 76).

Organisationsformerna varierar dock, men undervisningens organisation i de olika

gymnasieskolorna tenderar att i viss utsträckning följa det gamla linjesystemets mönster (a.a.).

Den största skillnaden ligger snarare i att andelen undervisningstimmar i kärnämnena har

ökat. Idag utgör de ungefär en tredjedel av den totala utbildningstiden, mot en femtedel av

undervisningstiden i det tidigare gymnasiesystemet (a.a.).

När det gäller program mot produktionsinriktning så kännetecknas eleverna, enligt studien,

av pojkar främst från arbetarklassen (Skolverket 2000b, s. 77). 3 Valet av gymnasieprogram

motiveras ofta av eleverna som främst ett genuint intresse för exempelvis bilar, motorer eller

maskiner och teknik. Det är även vanligt att de känner någon som har gått programmet

tidigare, eller att de har någon släkting som arbetar inom yrket. Benämningen push and pull

som används syftar till att eleverna i kombination med till exempel skoltrötthet och bilintresse

söker sig till yrkesinriktade program (a.a.). Samtidigt är ett vanligt argument från elevernas

sida att de vill utbilda sig till ett arbete. Men det finns även en annan aspekt; många av

eleverna har så pass dåliga betyg från grundskolan att det inte fanns några andra val, då det

ofta finns ett överskott av platser på vissa yrkesinriktade program (a.a:78).

Elever från dessa program betraktar generellt kärnämnena som något oanvändbart (Skolverket

2000b, s. 81). Inställningen till ett specifikt ämne är beroende av den mening som de kan

finna och vilket användningsområde de kan applicera det på. Konkreta objekt och praktiska

lösningar blir avgörande för studiemotivationen. Det finns även ett inslag av ”frihet” som

uppskattas i karaktärsämnena, där de kan röra sig relativt fritt i verkstaden, eller på

byggplatsen ganska mycket i likhet med en riktig arbetsplats (a.a:82).

                                                
3 Produktionsinriktning är i rapporten benämningen på industri-, bygg-, livsmedels-, energi-, och
fordonsprogrammet (Skolverket 2000b).



3 Teoridiskussion

3.1 Marginalisering

Pedagogerna Jan Olof Hellsten och Héctor Pérez Prieto (1998) har i sin studie undersökt

orsaker till marginaliseringen i den svenska gymnasieskolan. Begreppet marginalisering syftar

enligt författarna till ett utanförskap, det vill säga att befinna sig utanför en normalgrupp

(a.a:10).4 Där de generellt urskiljer två orsaksmodeller, en utanför skolans område och en som

genereras av skolans organisation. Den ena tar upp sociala och individuella förhållanden som

friställs skolans kontroll, där kön, etnicitet och social bakgrund utgör en betydande del

(a.a:22). Samtidigt som individuella, eller personliga förhållanden också kan ses som

avgörande för vad en elev kan prestera. En avgörande faktor är dock de val som eleven gör

och vilka handlingsstrategier eller utbildningsvägar hon eller han väljer (a.a.). Det antyds även

att den sociala bakgrunden är nära förknippad med förutsättningar att klara av skolan. Den

andra modellen pekar på att skolan i sig skapar marginaliseringen, detta genom att skolans

organisation och anställda inom skolan har en attityd som missgynnar vissa elevgrupper. Där

det som författarna uttrycker det, inte är en elev som har skolsvårigheter, utan en skola som

har undervisningssvårigheter (a.a). Olika gymnasiala inriktningar får olika ”status”

förhållanden och bemöts med en olika strategier från lärarna (a.a:24). Det finns ett tydligt

samband mellan individens bakgrund och förutsättningar att lyckas eller misslyckas i skolan

(a.a:27).

3.2 Utbildning och tillhörighet

Begreppet utbildning behöver inte vara något underställt formella former, utan det är likaledes

en inlärning som sker från föräldrar, kamrater, föreningar och liknande (Gesser 1985).

Beroende på olika sociala och kulturella förhållanden skapas det rimligtvis även olika

strategier när elever upplever mötet med skolan. De engelska arbetarklassungdomarna i Paul

Willis studie skapade inte bara en avog inställning emot inlärning utan även en kultur av icke-

konformitet (Willis 1991). ”The lads” som Willis följer bygger upp en motkultur mot skolans

auktoritet genom olika strategier. Dessa tar sig bland annat uttryck i en anti- intellektuell

hållning gentemot själva skolarbetet, men även som en opposition mot skolans auktoritära

                                                
4 Begreppet problematiseras dock av Johan Fornäs som tar upp en begränsning med att ett centra är fixerat och
mer, så att säga, statiskt (1995, s. 63). Samtidigt argumenterar han för att strukturella modeller är nödvändiga för
ett kritisk tänkande (a.a).



organisation. Lärarna betraktas som fiender och klassrummen blir konfrontationsplatser där

striderna oftast inte tar sig formen av direkta konfrontationer, utan mer genom en stil som

förmedlar motstånd. Det kan ske genom att låtsas sova på lektionerna, medvetet sitta på fel

plats eller till och med vara i fel klassrum. Lärarnas sanktioner, till exempel att skicka en elev

till rektorn, kan endast används med återhållsamhet, vilket ”the lads” är medvetna om och

som gör att konfrontationerna ständigt sker inom en subtil gränsdragning gentemot ett

överskridande som sanktioneras. Den kulturella sfär som blir till den ram uti ett rationellt

handlande tar sin utformning varierar, dock blir i många avseenden ”the lads” handlande en

rationell strategi för deras framtid. Fädernas yrken idealiseras och deras berättelser om

förhållandet till överordnade på arbetsplatsen domineras av liknande icke- konformistiska

attityder gentemot auktoriteter, samtidigt som det manuella arbetet blir högre värderat. Det

manuella arbetet blir i Willis studie förknippat med friheten att tjäna pengar, samt en

grupptillhörighet bland andra arbetare. Den anti- intellektuella hållningen bland

skolungdomarna fyller i Willis studie en övergripande funktionell roll för att besitta manuella

arbeten och att på ett naturligt sätt göra en övergång från skolan till arbetsplatsen.

I Rune Dahlgrens studie Unga arbetare påvisas en ”realism” i yrkesdrömmar och

framtidsplaner (Dahlgren 1985, s. 107). Ett flertal av de unga män som intervjuades i

undersökningen hade inte haft några andra planer än de industriarbeten som de för tillfället

var sysselsatta inom (a.a.). De som hade ambitioner av avancemang såg främst andra

manuella yrken som möjliga alternativ (Dahlgren 1985, s. 114f). Det fanns samtidigt uttryckt

en ovilja mot ”skrivbordsarbete” och där det manuella arbetet, med olika gradskillnader,

betraktades som ett meningsfullt och ”riktigt” arbete. Det som ger ungdomarna mening och

innehåll i deras liv beskrivs på ett konkret plan. Det är det fysiskt iakttagbara, omedelbart

begripliga, synliga och direkt belönande som utgör målen (Dahlgren 1985, s. 257). Skolan blir

i detta fall en kontrast till arbetslivet då den representerar det abstrakta och jobbet det

konkreta (a.a.). Målet att ”jobba och tjäna pengar” blev förhindrat av en utdragen

utbildningsprocess som man inte kan se någon konkret belöning av. Det skolämne som i

Dahlgrens studie benämns som ”kristendom” blir närmast en representant för abstrakt och i

ungdomarnas ögon överflödig kunskap.

Den industrimiljö som präglar Willis (1991) och Dahlgrens (1985) studier under 1970-

talet skiljer sig i många avseenden gentemot svenska ungdomars uppväxt under 1990- talet,

bland annat med avseende på arbetsmarknadens efterfrågan, olika yrkesgrupper, geografisk

tillhörighet och utbildningsmöjligheter. Attityderna från de unga arbetarna, eller icke-

konformistiska eleverna kan inte heller ses som självklart överförbara till nutida arbetsplatser



eller utbildningar. Vad som förblir väsentligt är att se till den kulturella miljö som skapar och

formar värderingar samt blir till en grund för det egna identitetsbygget.5 Relevant för att

komma närmare kulturbegreppet är att i enlighet med Billy Ehn och Orvar Löfgren betona det

kollektiva medvetandet och de kommunikationer som bär upp det (Ehn & Löfgren 1982, s.

13). Det är de erfarenheter, kunskaper och värden som en grupp människor delar och

återskapar i socialt handlande som utgör begreppets enhet (a.a.). Kultur är dock inget

organiskt förutbestämt, utan individer är samtidigt kulturbärare och kulturskapare. Människor

omformar ständigt kulturen genom att göra nya erfarenheter och genom att ifrågasätta

dominerande föreställningar och bilda motkulturer (a.a: 15). Klasstillhörighet blir i både

Willis (a.a.) och Dahlgrens (a.a.) arbeten den kulturella arena som formar både attityder och

som blir till basen i ett identitetsbygge.

3.3 Den samhälliga ordningen

Det moderna samhället kan sägas vara förknippat med en utveckling från det motsatta

traditionella samhället. Émile Durkheim såg en utveckling från det traditionella mot det

moderna som delvis en mer komplex form av arbetsdelning; från en repressiv- till en restitutiv

lagstiftning; från ett kollektivt samvete (mekaniskt) till mer abstrakta moralkoder av

samarbete grundat på ömsesidigt beroende, och skilda moraluppfattningar i olika grupper

(organiskt) (Gesser 1987, s. 104). Brytningarna med tidigare traditioner och

levnadsförhållanden i bondesamhället var också en brytning med tidigare identitetsgivande

auktoriteter (Eyerman 1987, s. 355). Materiella och sociala förhållanden utvecklades från mer

feodala strukturer till det industrialiserade samhällets ”rationaliserade” levnadsförhållanden.

Det moderna samhället är i många avseenden svårt att separera från industrialiseringen och

den vetenskapliga, sociala och politiska utveckling som har följt i dess spår (Kumar 1999, s.

82f).6

Samhälliga funktioner kan i sammanhanget uttryckas som ett nätverk av olika sociala

relationer som har en viss varaktighet och kontinuitet.7 Två faktorer blir tongivande i denna

                                                
5 Begreppet identitet härrör från det latinska  idem, som betydelsen av densamme (SAOB). Mitt användande av
begreppet syftar till betydelsen av vissa likriktade tendenser i skapandet av olika personligheter. Detta hamnar
utanför en ram av identitet som en enbart individualistiskt unik personlig karakteristiska, där betydelse då också
innefattar formning och påverkan av omkringliggande kulturella och sociala företeelser.
6 Argument mot att utvecklingen i sammanhanget skulle ha nått en ”postmodern” era motsägs av principerna om
det moderna (Kumar, s 199 1999). Moderna principer kan fortfarande uttryckas som dominerande i och med den
globala retoriken om marknadsekonomi och demokratisering (a.a).
7 Samhälle kan sociologiskt definieras som; ”En grupp individer med en intern organisering, som sammanbinder
individerna i ett nätverk av sociala relationer och  som har en viss egen  beständighet och kontinuitet över tiden
[…] individerna har en gemensam kultur och tradition, att  den sociala organisationen överlever dess
individer…” (Brante & Fast 1982, s 91f)



definition, en gemensam kultur och tradition. En av den sociologiska historiens

förgrundsgestalter Auguste Comte såg en samhällig balans när statiska förhållande av ordning

och dynamiska progressiva förhållanden var i jämvikt med varandra (Wallace & Wolf 1999,

s. 19). Det innebar enligt detta resonemang att ett överslag åt endera förhållandet bör betraktas

som ett patologiskt socialt tillstånd, något som kan liknas ett biologiskt systems funktioner

(a.a.). Enligt Durkheim är ett samhälle i sig mer än summan av alla enskilda individers egen

verksamhet (Østerberg 1996, s. 27). Det finns enligt detta resonemang olika sociala ”fakta”

som existerar oberoende av individuella manifestationer, till exempel lagar, moral och

traditioner (Wallace & Wolf 1999, s. 21) Utifrån Durkheims perspektiv läggs betoningen på

solidaritet och integration som nödvändig för att bibehålla en social jämvikt (a.a).8 Durkheim

ansåg visserligen att det fanns motsättningar mellan klasser, men att de var möjliga att

förändra genom reformer som, enligt Bengt Gesser, idag kan jämföras med argument som

”lika möjligheter för alla” (Gesser 1987, s. 107).

Till skillnad från de funktionalistsiska perspektiven på samhälliga funktioner betonar

marxismen traditionellt de klassmässiga relationerna av ekonomisk, eller materialistisk

karaktär (Wright 1997). Klasser kan ses som en aspekt av samhällens differentiering, det vill

säga uppdelningar i olika positioner eller roller, samt system av positioner och roller

(Therborn 1987, s. 249). Klasstratifiering har enligt marxistisk tradition kretsat kring

äganderelationer och exploatering (Wright 1997, s. 17).9 Relation mellan arbetare och

kapitalister blir, lite förenklat, ett beroendeförhållande där arbetaren producerar ett överflöd

som blir kapitalistens profit och där det ligger i kapitalistens intresse att förmå arbetaren att

arbeta mer än vad som är nödvändigt för en substantiell nivå (a.a.). Båda har ett gemensamt

intresse av produktionen, samtidigt som det finns en inneboende motsättning gentemot

densamma. En motsättning som grundar sig på exploatering; arbetaren är beroende av

kapitalisten för överlevnad medan kapitalisten tillägnar sig ett mervärde för att utöka sitt

kapitalinnehav (Marx 1976, s. 73f ). Exploatering är således knutet till aspekten att arbeta

                                                
8 I studien Självmordet beskriver Durkheim hur själmord kan betraktas som ett samhälligt, eller sociologiskt
faktum, där graden av mekanisk eller organisk solidaritet avgör självmordsfrekvenserna för olika samhällen
(Durkheim 1993). Katolska länder och områden har lägre nivåer av självmord än protestantiska beroende på den
inskränkthet individerna i dessa samhällen har gentemot ett eget och ’rationellt’ tänkande. Detta ungefär med
betydelsen att även om de båda religiösa inriktningarna fördömer självmordet som akt, så har protestantiska
samhällen en mer, så att säga, sekulariserad och mindre ortodox syn på religionen, med större möjligheter till
friare tolkningar av de religiösa doktrinerna.
9 I ett kapitalistiskt samhälle är exploateringen bunden till produktionsmedlens kontroll där tre centrala klasser
traditionellt brukar urskiljas; kapitalisterna - de som exploaterar och som äger produktionsmedlen samt anställer
arbetskraft, arbetarna- de exploaterade som inte äger produktionsmedlen och säljer sin arbetskraft till
kapitalisterna, samt småbourgeoisien vilka kontrollerar produktionsmedlen utan att anställa arbetare (Wright
1997, s. 17).



mer än nödvändigt. Men förhållandet mellan klasser kompliceras dock av att en majoriteten

av befolkningen inte besitter produktionsmedlen och då säljer sin arbetskraft på en

arbetsmarknad, samtidigt som alla dessa inte kan definieras som en klass. En mer, så att säga,

konventionell klassanalys blir även begränsad till att förklara aspekter som klassmedvetenhet

(Wright 1997).10 Erik Olin Wright (1997) argumenterar för att utöka klassanalysen till att

innefatta variationer genom tid och rum, samt hur individers liv påverkas inom klasstrukturen.

För att gör detta möjligt är det nödvändigt att dels lokalisera en medelklass inom strukturen

och dels att placera människor som inte är betald arbetskraft i densamma (Wright 1997, s 19).

Differentieringen av klasser blir dels beroende av förhållandet till auktoriteter, samt innehav

av färdigheter och sakkunnighet (Wright 1997, s. 19f). Detta då kapitalistiska

ägandeförhållanden inte enbart äger produktionsmedlen och anställer arbetskraft utan då den

även är beroende av dominans över arbetarna (a.a.). Det innebär i sig en apparat av

övervakning, sanktionering och olika former av hierarkier. Detta leder enligt Wright till olika

typer av tjänstepositioner inom hierarkin som kan ses som delegerade att utföra

kapitalistklassens intressen (a.a: 20f). Dessa grupper får en ambivalent hållning; ju högre upp

dessa befinner sig i en hierarki desto närmare hamnar de kapitalistklassens intressen, medan

tjänstepositioner lägre ner blir mer allierad med arbetarklassens intressen. Samtidigt är graden

av färdigheter och sakkunnighet centralt i förhållandet mellan klasserna (a.a: 22). Det vill säga

att vissa strategiska positioner inom produktionsorganisationen blir till en distinkt lokalisering

i klassrelationerna. Modellen på nästa sida visar Wrights typologisering av förhållanden till

auktoriteter inom den kapitalistiska organisationen. Den ska inte läsas som absoluta

inrutningar av klassförhållanden, utan är menad att åskådliggöra klassdistinktion som ett

förhållande mellan olika delegerande uppgifter i produktionen.

        

                                                
10 Klassmedvetenhet kan i ett bredare perspektiv definieras som, ” […] hur hög grad en individ ur en given
kategori människor upplever att hans livssituations attityder och värderingar är desamma som övriga
medlemmar i kategorin.” (Brante, Fasth 1982, s. 54) Från en marxistiskt ståndpunkt är det de gemensamma i de
individuella klassmedlemmarnas medvetande som härrör från deras socialekonomiska situation som betonas
(a.a).



(Fig 2.1. Wright 1997, s. 47)
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som av en viss kategori betraktas som betydelsefullt varierar beroende på klass- eller

grupptillhörighet (Dahlgren 1985, s. 117). Klass blir i den betydelsen lika mycket en kulturell

distansering, det vill säga hur olika grupper och individer blir formade, samt formar en

kulturell tillhörighet och olika värderingar. En dominans över lägre positioner i en samhällig

hierarki sker då inte enbart genom direkta sanktioner och konkret övervakning, utan

distinktionen av tillhörighet sker likaledes på en kulturell basis.

3.4 Den kulturella reproduktionen

Den kulturella reproduktionen, sett ur ett klassperspektiv, kan till sin grund sägas härröra från

att alla former av arbetsproduktion kräver både en manuell och mental insats av arbete för att

man ska sammanställa en produkt. Gesser påpekar att det historiskt har materialiserats en

klyfta mellan manuellt och mentalt arbete som huvudsakligen har kommit att svara mot en

samhällig klassindelning (Gesser 1987, s. 105). Det manuella arbetet har kommit att betraktas

underlägset det mentala i denna ordning. I ett kapitalistiskt samhälle kan det ses som en

polarisering mellan planerande och utförande av uppgifter i produktionen. Fredric W Taylors

benämning ’rationell arbetsdelning’ kan uttryckas som att planerande och verkställande

uppgifter skiljs från varandra (a.a:106). Planeringen av arbetet hamnar högre i den
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organisatoriska hierarkin av positioner än de verkställande uppgifterna. Denna form av under-

respektive överordning medför något som kan benämnas som en klassmässig

kunskapsmonopolisering, där ett innehav av relevant kunskap blir avgörande för

positioneringen (a.a.).

En kunskapsmonopolisering blir i sammanhanget även ett mått på användbar kunskap, då

olika förhållanden kräver skilda kvalifikationer och värden hos den enskilda individen.

Applicerat till utbildningssystemet så argumenterar Pierre Bourdieu och Jean-Claude Passeron

för att varje utbildningssystem kännetecknas av en ”funktionell dubbelhet” (Bourdieu &

Passeron 1980, s. 61). Strävan att bevara ett system sammanfaller med yttre krav på att bevara

en existerande social struktur (a.a.). Skolan får i sig en sorterande funktion och som bidrar till

att reproducera den samhälliga klasstrukturen. Bourdieu och Passeron beskriver att

utbildningssystemet uppfyller den sociala funktionen av klassreproduktion genom att säkra en

överföring mellan generationerna av ett kulturellt kapital (a.a: 62). Detta innefattar enligt

författarna även en ideologisk funktion som har till uppgift att dölja den sociala funktionen

och med det vara övertygande i sin roll som självständig gentemot dominerande klassers

intressen. För att studera skolan som delvis autonom och som reproducerande av elever till

vissa samhälliga positioner blir det nödvändigt att se den kulturella värdegrund som blir både

reproducerad och som reproduceras. Ett symboliskt kapital beskrivs av Bourdieu som olika

egenskaper av bland annat ekonomiskt-, socialt-, och kulturellt kapital som får sin egentliga

betydelse tillskrivet när sociala aktörer kan urskilja dem och ge dem ett visst värde (Bourdieu

1995, s. 97). Den handlingsarena, eller fält, som blir avgörande för aktörernas positionering är

samtidigt en kraftarena som är beroende av deltagarnas erkännande av spelreglerna (Bourdieu

1997, s. 128). Fältets struktur är egentligen ett tillstånd mellan aktörerna eller institutioner

som engagerar sig i fördelningen av kapitalarterna (a.a.). En individs habitus, det vill säga

nivå av kapitalinnehav som bestämmer positioneringen inom det specifika fältet, kan även

sägas vara ett mått på relevant kunskap och möjlighet att agera rationellt inom strukturen.

Den sociala snedrekrytering blir kanske som mest sociologiskt intressant när ideologier,

sociala strukturer och olika institutioner från familjen till skolan och andra instanser förenas

till en kompletterande förklaringsbild. Själva termen social snedrekrytering anspelar på

begränsande mobilitetschanser för grupper av individer, eller möjlighet till social rörlighet,

beroende på deras socio- ekonomiska bakgrund och med resultat att vissa positioner är under-

eller överrepresenterade av vissa grupper (Åberg (red) 1992). Att genom en utbildning främja

en social mobilitet och att öka underprivilegierade gruppers reella möjligheter är långt ifrån

självklart, då det i själva verket snarare sker en ”nödvändig” selektering i skolan (jfr Bourdeu



& Passeron 1980; Gesser 1985). Bourdieu och Passeron (1980) argumentera för att skolan

cementerar rådande klasstrukturer och ideologier genom ett sådant subtilt tillvägagångssätt att

det aldrig behöver uttalas. Det är istället motsatsen som förespråkas; lika möjligheter och

jämlikhet. Selekteringen sker snarare kulturellt; beroende av en individs innehav av

symboliskt kapital kan han eller hon förflytta sig i fältets struktur med olika framgång. En

liknelse kan dras till ett kodifierat system, där den som inte innehar kodnyckeln får gå flera

omvägar för att knäcka koden. Detta betyder inte att en individs framtid och sociala

tillhörighet statiskt reproduceras. Mats Trondman påvisar i sin studie att de flesta

”klassresenärer” i hans undersökning hade gått flera omvägar med olika arbeten innan de

sökte sig till högre utbildning (Trondman 1994). Trondmans citat av etnologen Jonas

Frykman, ”Everybody has the same chance, but only a few choose to take it” visar tydligt den

kulturella reproduktionens kärna (Trondman 1994, s. 22). I enighet med kulturbegreppet är

det inte en struktur som deterministiskt förbestämmer individens handlande och agerande,

utan där det rör sig om kulturella möten som hela tiden omformas och omdefinieras. En

klassresa benämns i sammanhanget som en ’misslyckad socialisation’ från den egna klassens

perspektiv (a.a: 46).

För att sammanfatta resonemanget hittills så har jag argumenterat för att arbetsdelning

skapar en struktur som både är materiell och kulturell. Olika individers agerande är med andra

ord påverkat av både materiella förhållanden och kollektiva värden. Anpassningen till

strukturen sker med olika strategier beroende på individens utgångsläge och medför också

olika grader av ”socialisationssvårigheter”. Vardera grupp innehar ett specifikt ”kodspråk”

som inte självklart låter sig översättas mellan de olika fälten, samtidigt som ett kapitalistiskt

system till sin natur är dominant och har behov av rekrytering. 11 I mitt resonemang har jag

utgått ifrån att materiella samhälliga förhållanden utgör en grund för det kulturella och

rationella värdet av individers kunskap och medvetenhet. Detta är satt i förhållande till en

kapitalistisk kontext som en värdegrund och rationell handlingsarena. Detta medför i sin tur

att vissa  kulturella strategier blir mer missgynnande än andra.

En betydande grund för att utbildningssystemet gynnar barn från vissa samhällsgrupper är

att högre sociala samhällskikts kultursyn och värderingar utgör systemets grund (Jönsson,

Trondman, Arnman, Palme1993, s. 12). Författarna påpekar i sin studie att individuella

prestationer inte enbart kan ses som ett kollektiv eller klassmässigt handlande, då det är

möjligt att bryta sociala mönster, men de betonar dock att ”det som är möjligt för individen är

                                                
11 Detta med avseende på tidigare resonemang angående det kapitalistiska systemets uppbyggnad kring ett
nödvändigt behov av exploatering och ett antagonistiskt förhållande mellan klasser.



omöjligt för klassen som helhet” (a.a: 35). Detta med bakgrund mot ett samhälle som grundar

sig på en hög nivå av arbetsdelning och där det inte är möjligt att garantera alla människor

samma möjligheter till avancemang (a.a: 36). Det är således inte en totalitär och ”biologisk”

struktur som bestämmer en individs framtid, utan istället olika kulturmönster som skapar

tendenser till den framtida livssituationen för människan (a.a: 164). Författarna ger

definitionen av kulturmönster tre komponenter:

(i) Existensbetingelser: behandlar olika livsvillkor beroende på till exempelvis klass,

kön och kulturella möten från olika miljöer.

(ii) Medvetandeformer: den tolkningsram som ger mening åt de egna livsvillkoren

och blir till en subjektiv självförståelse.

(iii) Handlingsmönster: olika strategier beroende på livsvillkor och tolkningsram.

Tillsamman ger dessa tre betingelser ett specifikt kulturmönster som blir till en dominant

faktor för individens framtida livsmöjligheter och placering i den sociala strukturen (a.a:164f).



4 Metod

4.1 Det kvalitativa perspektivet

Samhällsvetenskaplig forskning kan till sin kärna sägas utgöras utav observationer av

människors handlingar och tolkningar av deras yttrande (Gilje & Grimmen 1992, s. 237 ).

Kvalitativa metoder kan i sammanhanget uttryckas som ett tillvägagångssätt att producera

deskriptiva data (Bogdan & Taylor 1975, s. 4). Här står individers egna berättelser samt

observationer av deras beteende i fokus. Ett kvalitativt tillvägagångssätt utgår med andra ord

ifrån hur individer själva beskriver och definierar sin vardag (a.a.). Detta ställer specifika krav

på den kvalitativa forskaren; en hermeneutisk empatisk vilja till förståelse, verstehen, är

nödvändig för att kunna skaffa sig en förståelse av subjektets referensram och värdegrund

(a.a: 8). Betydande är att det inte är en ”sanning” som söks, utan förståelse för olika

perspektiv att beskriva den givna omgivningen. Olika individer kan ge skiftande

beskrivningar av samma aspekt och samtidigt kan olika perspektiv göra anspråk på sanningen

(a.a: 9). Något som kan uttryckas i den enkla truism att människor tolkar saker olika. Det är

således ett fokus på det unika i olika omständigheter som utgör stommen i kvalitativa metoder

(a.a:12). Väsentligt för den fenomenologiska ansatsen, som för övrigt all forskningsmetodik,

är vad som eftersöks och hur dessa resultat tolkas (a.a: 13). Detta blir i sin tur beroende av de

teoretiska perspektiv som förespråkas.

I denna uppsats har materialinsamlingen utgjorts av samtalsintervjuer som delvis har

varit strukturerade. Det betyder att jag under intervjuerna har försökts anknyta till vissa

teman, men att samtalen annars har kretsat relativt fritt beroende på dess karaktär. Forskaren

och den eller de som intervjuas bildar en subjekt – subjekt relation som är beroende av

solidaritet (Esseveld & Davies 1989). Det kan uttryckas som ett förhållande som växer fram

och där det är nödvändigt med ett visst utbyte för att skapa en nödvändig kontakt för det

kommande samtalet (Esseveld & Davies 1989, s. 26). Samtidigt är intervjuer i den

sociologiska kunskapsprocessen inte en diskussion där man förutsättningslöst ger och tar, utan

det är den intervjuades erfarenheter som står i centrum (a.a: 20). Detta fodrar i sig ett flertal

mer eller mindre möjliga kvalitéer hos intervjuaren; ” Tematiskt strukturerade djupintervjuer

fodrar också en oerhörd koncentration, att man helt går upp i en annans liv, ett särdeles gott

minne, ett gott humör och att man är avslappnad” (a.a: 27).

Johanna Esseveld och Karen Davies betonar att en viktig del av analysen är själva

genomförandet av intervjuerna; att få en känsla för intervjun och individen (Esseveld &



Davies 1989, s. 29). Man skulle kunna uttrycka det som att analysarbete påbörjas vid själva

genomförandet av intervjuerna. Många av de intryck som förmedlades under mina intervjuer

skulle troligen gå förlorade ifall jag inte själv hade varit delaktig i genomförandet. Intryck

som inte alltid är lätta att formulera, i liket med vad som Bogdan och Taylor uttrycker vara en

viktig förtjänst med den kvalitativa metoden; ” […] concepts as beauty, pain, faith, suffering,

frustation, hope, and love can be studied as they are defined and experienced by real people

in their everyday lives.” (Bogdan & Taylor 1975, s. 5). Alla intervjuer som genomfördes

bandades för att sedan transkriberas. Det kan inte uteslutas att en påslagen bandspelare

påverkar ett samtal, eller en intervju, men det var dock inget som jag själv kunde uppleva

under de intervjuer som genomfördes. Själva transkriberingen upplevde jag som en viktig del

av själva analysen och struktureringen av materialet. Att skriva ner materialet och lyssna

igenom intervjuerna var till stor hjälp för att hitta mönster och teman i materialet. Min

sammanställningen av det empiriska materialet kan uttryckas som en kombination av

intervjuanteckningar, transkribering och grundlig läsning av det utskrivna materialet som

resulterade i att vissa genomgående teman plockades ut. Där dessa sedan ställdes i förhållande

till varandra, samt omgivande faktorer och där teorier används som verktyg i min analys av

materialet.

Rollen som intervjuare ställer även krav på respekt för den intervjuades integritet. Under

materialinsamlingen betonade jag för eleverna att materialet skulle behandlas på ett sådant

sätt att det som framkommer inte sätts i relation till deras person. Som ett led i detta är alla

namn i intervjuerna fingerande och den gymnasieskolan som stod för underlaget figurerar inte

med namn. Den ort som gymnasieskolan befinner sig på kommer fortsättningsvis att refereras

till som ”staden”. Det är dock en balansgång och det kan inte uteslutas att personer i deras

omedelbara närhet kan sätta vissa uttalanden i relation till en viss individ. Jag har dock valt att

i så stor utsträckning som möjligt inte använda mig av uttryck, påståenden eller

karakteristiska som uppenbart blir sammanförda med en viss person. Integritet är dock mer är

enbart ett avpersonifierande av det insamlade materialet. Det kan även uttryckas som ett

respektfullt förhållande under själva genomförandet, samt en allmänt ”artig” presentation av

de åsikter som framförs av eleverna. Det stora förbehållet är dock att det till syvende och sist

alltid är författarens tolkningar som präglar det publicerade materialet

4.2 Tillträde till fältet

Som ett led i att undersöka elevernas perspektiv på sin utbildning och vilka möjligheter de ser

framför sig genomförde jag under höstterminen 1999 16 stycken samtalsintervjuer vid en



Skånsk gymnasieskola. De program som jag kom att undersöka var som nämnts ett

fordonstekniskt- och ett samhällsvetenskapligt program. Ambitionen var att välja elever från

ett yrkesinriktat och ett teoretiskt gymnasieprogram. Min kontakt med gymnasieskolan fick

jag genom utbildningsnämnden, som förmedlade kontakter med rektor och lärare vid skolan.

Min gatekeeper blev den projektansvarige inom utbildningsnämnden. Genom honom gavs jag

dels möjligheten att delta vid ett möte med ansvariga lärare vid fordonsprogrammet där jag

presenterade min studie och mina ambitioner. Personalen var från början öppen för mina

förslag och jag gavs möjligheten att under ett lektionspass komma och informera eleverna om

mig själv, intervjuerna och ta reda på intresset från elevernas sida att delta i undersökningen.

Jag betonade i mitt syfte att det var en undersökning om deras syn på utbildningen och

tankegångar de hade dels kring själva utbildningen och dels ett framtida arbete. Jag fick

möjligheten att genomföra intervjuerna med eleverna under lektionstid, samtidigt som jag fick

en nyckel tilldelad. Detta medförde att jag ganska självständigt kunde komma och gå samt

utnyttja lektionssalar och grupprum för intervjuerna.

Efter mitt första informationsmöte med fordonseleverna möttes jag av en viss

misstänksamhet. En elev frågade om jag aldrig hade jobbat i mitt liv. Jag förklarade att jag

personligen hade gått en fordonsteknisk utbildning i gymnasiet och att jag hade haft arbete

mer eller mindre från gymnasietiden fram till dess att jag började vid universitetet vid

tjugofemårsålder, om än inte inom fordonsyrket. Efter informationsmötet med eleverna

återkom jag när de hade sina karaktärsämnen och arbetade på sina stationer i verkstaden.

Kontakten togs genom att jag frågade eleven om han hade möjlighet att delta i en intervju vid

tillfället. Inledningsvis upplevde jag en viss osäkerhet från många av eleverna, som avtog ju

längre tid jag vistades hos dem i verkstaden. Några av de tillfrågade ville till en början inte bli

intervjuade därför att de för tillfället hade mycket att göra, men meddelade att de vid en

senare tidpunkt kunde tänka sig en intervju. Jag försökte även samtala med så många elever

som möjligt, om vad de gjorde vid stationerna och om utbildningen. Jag hade en viss

kännedom om yrket, om än ganska ringa, men det medförde i alla fall en öppning vid mina

inledande samtal med eleverna.

Efter min tid hos fordonseleverna hade jag redan en kännedom om skolan och dess

ledning. Kontakten med eleverna på det samhällsvetenskapliga programmet förmedlades

genom ledningen för skolan som gav mig namnet på en av de ansvariga lärarna vid

programmet. Efter att jag hade kontaktat honom fick jag komma under ett lektionspass och

informera om min studie samt tillfråga eleverna om de hade intresse av att bli intervjuade.

Eleverna visade sig vara positivt inställda till att delta i undersökningen.



 4.3 Intervjuerna

Längden på intervjuerna som genomfördes i fordonsklassen varierade mellan ungefär tjugo

och fyrtiofem minuter. Den relativt korta intervjulängden har flera orsaker. Dels beror den på

en viss ovana från min sida att föra samtalen vidare och följa upp frågorna, något som främst

var påtaglig vid de första intervjuerna. Dels kan en orsak vara min roll som student och

intervjuare. Att sätta sig tillsammans med en studerande från universitetet och berätta om sin

bakgrund, intressen och synpunkter på utbildning eller arbete, skapade vissa gånger en

formell stämning som var svår att överbrygga.

Redan efter det första informationsmötet på samhällsprogrammet gavs jag tillfälle att

genomföra intervjuer med eleverna. Jag hade blivit tilldelad ett grupprum där jag kunde

genomföra intervjuerna. På grund av intervjuernas längd i förhållande till lektionstiden var jag

på plats vid tre tillfällen under en tvåveckorsperiod för de fem intervjuer som genomfördes.

Intervjuerna vid samhällsprogrammet varade från fyrtifem minuter till en och en halv timme.

Jag hade tidigare genomfört elva intervjuer vid fordonsprogrammet och den ökade

erfarenheten bidrog eventuellt till att föra samtalen vidare och att förmå eleverna att utveckla

vissa frågor, men främst upplevde jag mig själv som tryggare i rollen som intervjuare och

kunde därigenom mer avslappnat samtala med eleverna. Jag upplevde också större förmåga

från elevernas sida att verbalt ge uttryck för sina upplevelser och förväntningar än vad jag

mötte vid fordonsprogrammet.



5 Materialredovisning

5.1 Elevpresentation

Det är övervägande killar som har deltagit i studien och endast två tjejer. Vid

fordonsprogrammets sista årskurs var det vid tillfället enbart killar som studerade. De tjejer

som intervjuades gick således på det samhällsvetenskapliga programmet.

5.2 Eleverna vid fordonsprogrammet

Ulf kommer från en mindre ort i Skåne. Hans mamma studerar och hans pappa arbetar som

försäljare. Anledningen till att han valde fordonsprogrammet var att han tyckte om att meka

och såg fordonsprogrammet som ett självklart val. Han har som ambitioner att göra

värnplikten efter gymnasiet. Ulf har inga direkta planer på att läsa vidare, men skulle

eventuellt kunna tänka sig att studera vidare till systemtekniker och då för att kunna tjäna mer

pengar.

Totte kommer från staden och har bott där i åtta år. Båda föräldrarna jobbar som städare och

han har en bror som studerar vid universitetet. Anledningen till fordonsvalet var att han vill

bli bilmekaniker. Hans ambition efter utbildningen är också att få arbeta inom yrket. Det som

skulle kunna få honom att läsa vidare är problem med att hitta ett arbete, samt för att få bättre

lön.

Olof kommer från en mindre ort utanför staden. Han har två bröder som arbetar som

mekaniker. Han hade flera val i grundskolan och vet inte riktigt varför han valde just fordon.

Olof hade höga betyg, och trivdes i grundskolan. Han har funderingar kring att läsa vidare ett

år efter gymnasiet för att skaffa sig ett lastbilskort och för att kunna välja bland flera yrken.

Olof ser flygplansmekaniker som ett drömyrke. Han har blivit erbjuden arbete efter

gymnasiet.

Mats kommer från staden. Anledningen till att han valde fordon var ett teknikintresse som

han delvis har fått från sin farfar som har varit mekaniker. Han känner sig trött på skolan och

har inga planer på att studera vidare. Mats kan dock se sig själv läsa några kurser efter några

år i yrket om han upplever att han vill vidareutbilda sig. Efter gymnasiet ska han göra

värnplikten. Han har möjlighet att få arbete efter avklarad utbildningen.



Jacob kommer från ett mindre samhälle utanför staden. Han förklarar sitt gymnasieval med

att det är lätt att få arbete efter genomgången utbildning. Han har inga planer på att studera

vidare, men ska göra värnplikten efter gymnasiet. Angående framtida arbeten har han för

tillfället ingen ambition att arbeta, men påpekar att han lätt kan få sig en anställning i fall han

vill. Upplever fordonsutbildningen som relativt bra, förutom kontakten med vissa lärare.

Erik som kommer från en mindre ort på den skånska landsbygden säger sig ha halkat in på

fordonsprogrammet. Tycker det är roligt att greja och har en far som är mekanikintresserad

och som arbetar med mejerikopplingar. Erik vet inte ifall han någon gång kommer att läsa

vidare och han beskriver sig vara nöjd med att få anställning på en bilverkstad. Trivs överlag

bra på fordonsutbildningen, men han hade föredragit mindre teori även inom fordonsämnet.

Nicklas är nyligen inflyttad till staden från en mindre ort i Skåne. Hans föräldrar jobbar på ett

sjukhus, pappan är utbildad lärare. Han började först på naturvetarprogrammet, men trivdes

inte på grund av det höga tempot. Nicklas säger sig alltid ha varit intresserad av fordon och att

det var anledningen till att han senare sökte sig till fordonsprogrammet. Han kan tänka sig att

läsa vidare efter gymnasiet, då han inte vill bli en vanlig mekaniker. I framtiden skulle

Nicklas gärna vilja arbeta med att utveckla motorer. Han trivs med fordonsämnet och

uppskattar undervisningen i teori då de inte får den kunskapen i verkstäderna. Nicklas har

arbete efter sin utbildning genom kontakter från sina föräldrar.

Joachim kommer från mindre ort utanför staden. Han valde mellan bygg- och

fordonsprogrammet i grundskolan då han tycker om att bygga saker och att hålla på med bilar.

Det bästa med fordonsprogrammet enligt Joachim är att jobba med bilar och lära sig hur

allting fungerar. Efter gymnasiet vill han göra värnplikten och sedan arbeta i några år. Sedan

kan han eventuellt tänka sig att bli fordonslärare. Han tror sig kunna få ett arbete efter

utbildningen.

Carl kommer från ett mindre samhälle. Han hade i grundskolan även planer på att läsa hotell-

och restaurangprogrammet, men var mer intresserad av bilar och fordon och sökte sig till

fordonsprogrammet. Hans pappa är bilmekaniker och Carl har växt upp i en bilintresserad

familj. Han kan tänka sig att studera vidare inom data som han upplever som viktigt. Det Carl

ser som positivt med sin utbildning är han har lärt sig mycket i fordonsämnet, men är



samtidigt kritisk till skolans organisation. Han tycker inte att det satsas på eleverna. Carl har

vissa dagar arbete på en bilverkstad och han kan även tänka sig att arbeta där efter gymnasiet

Tobias är inflyttad till staden sen ett år tillbaka. Han var osäker på sitt gymnasieval och var

tidigare även intresserad av dans och teater, men valde fordon på grund av sitt intresse för

bilar och motorsport. Mamman arbetar som arbetsterapeut och pappan arbetar inom vården.

Han har inga planer att läsa vidare inom ämnet, men skulle vilja arbeta med barn och

ungdomar, eller teater i framtiden. Tobias är även intresserad av att bli yrkesofficer. Han

vantrivs på fordonsutbildningen då han upplever att det inte är någon variation i

undervisningen. Han kan eventuellt tänka sig att arbeta ett år inom yrket för att tjäna pengar.

Klas kommer från ett mindre samhälle utanför gymnasieorten. Hans mamma arbetar som

sjuksköterska och hans pappa är vaktmästare. Klas hade tidigare gått ett år på

naturvetarprogrammet, men trivdes inte så bra på grund av den höga studietakten och ändrade

inriktning till fordon. Detta gjorde han eftersom det verkade kul med bilar. Han tycker att

undervisningen är lätt och saknar en högre nivå i fordonsprogrammet. Efter gymnasiet ska

han göra värnplikten. Klas kan eventuellt tänka sig att läsa vidare i framtiden, men är osäker

på vilken inriktning även om han nämner fordonslärare som ett möjligt yrke. Ett annat yrke

han kan tänka sig är bilförsäljare.

5.3 Eleverna vid samhällsprogrammet

Maria kommer från staden. Hennes pappa arbetar som fastighetsmäklare och hennes

styvmamma är socionom. Hon valde mellan samhällsprogrammet och naturvetarprogrammet

då de verkade ha bäst möjligheter efteråt. Att det blev samhällsprogrammet var på grund av

hon inte var intresserad av naturvetenskapliga och tekniska ämnen. Hon kan i framtiden tänka

sig att arbeta som socionom eller fastighetsmäklare, men hon är osäker och ska först ta ett

sabbatsår efter gymnasiet för att bestämma sig. Maria skulle gärna vilja bo utomlands under

en period.

Krister kommer från staden. Hans pappa driver en restaurang och han mamma arbetar inom

landstinget. Anledningen till att han sökte sig till samhällsprogrammet var att det upplevdes

som allmänbildande och att det fanns ett brett val till universitetet. Han vill läsa vidare i

framtiden, men ska först göra värnplikten som brandman. Ett framtida yrke Krister kan tänka



sig är brandingenjör. Han är nöjd med undervisningen på programmet och ser det som positivt

att eleverna själva får ta ett stort ansvar för sin utbildning. Krister betraktar hela

gymnasietiden som en bekymmersfri period i sitt liv.

Magnus bor på orten. Hans mamma arbetar som lärare och hans pappa arbetar vid ett

bibliotek. Magnus valde samhällsprogrammet på grund av att han tyckte det var lite lättare än

naturvetarprogrammet. Han tycker inte att det är ett intressant program, men ville läsa ett

teoretiskt program och valde då samhällsprogrammet framför de andra. Magnus har tänkt läsa

vidare i framtiden och han kan eventuellt tänka sig att läsa till socionom.

Oskar är bosatt i staden. Eftersom han har studerat ett år utomlands är han ett år äldre än sina

klasskamrater. Hans far arbetar som åklagare och hans mamma jobbar vid ett

läkemedelsföretag. Anledningen till att han valde samhälle var att han hade tänkt läsa vidare

senare och inte hade något intresse av natur eller teknik. Han kan i och för sig tänka sig att bli

brandingenjör eller pilot, men är osäker på vad han ska söka sig till. Oskar ska efter gymnasiet

göra värnplikten. Han har även varit politisk aktiv i ett ungdomsförbund.

Katrin är från staden. Hennes mamma arbetar som präst och hennes far är chef på ett

förvaltningsbolag. Hon valde samhällsprogrammet då hon upplevde att det var ett fullgott

alternativ till naturvetarprogrammet, samt att hon var mer intresserad av samhällsfrågor än

naturvetenskap. Katrin kan i framtiden tänka sig att läsa juridik, men hon är även intresserad

av journalistyrket och skulle vilja starta en tjejtidning. Efter gymnasiet vill hon gärna resa ut i

världen under en period.

5.4 Fordonsprogrammet

5.4.1 Inställning till studier

Motiveringen till val av just fordonsprogrammet från elevernas sida bygger dels på ett

fordonsintresse, men något som också framhålls är mindre läxor och ett friare förhållningssätt

gentemot studierna, där man kan arbeta mer i sin egen takt. Intresset för fordon är ofta något

som beskrivs komma ifrån släktingar eller kamrater. Att vara från en bilintresserad familj som

Mats beskriver är något som har påverkat hans gymnasieval. Vissa av eleverna har dock tänkt

på ett flertal andra utbildningar innan de började på fordonsprogrammet. Två av eleverna hade

påbörjat en annan gymnasieutbildning innan de började vid fordonsprogrammet. Klas hade till

och med hunnit med ett år vid det naturvetenskapliga programmet innan han bestämde sig för



att byta inriktning. Enligt Klas var det ett för högt tempo och mycket hemarbete som gjorde

att han vantrivdes. Fordon såg han som ett gott alternativ främst på grund av mindre

studiebörda, samt ”att det verkade kul med bilar”.

Karaktärsämnet betygsätts av eleverna som förhållandevis bra. De största bristerna som

pekas ut är kontakten med vissa lärare och i vissa fall även utrustningsnivån i skolans

verkstad. Ulf uttrycker att det borde vara en större satsning på elektronik, då detta är en

väsentlig del i dagens bilverkstäder. Utbildningen har i vissa fall svårigheter att följa den

tekniska utvecklingen som sker ute på verkstäderna, men eleverna upplever att det erbjuds en

grundkunskap i fordonsyrket. Programmet beskrivs som ”nyttigt” och att man lär sig mycket,

samtidigt som kärnämnena oftast ses som onödiga, Totte;

Ja, men när man har sådana där kärnämnen, typ religion och sådant, det tycker jag är onödigt att de har lagt
sådana lektioner, jag har ingen nytta av religion och sådant, man lär ju upp till nian religion och sådant, det
borde räcka med det ju, vi som går fordonslinjen vill bli bilmekaniker, vissa lektioner är onödiga…

Det framhålls också att kunskap inom ämnet bäst erhålls genom att vara ute på verkstäderna

där den teoretiska kunskapen inte upplevs som relevant. Erik;

- IP Hade jag fått bestämma hade vi inte haft någon teori…
- GP Inte på fordon heller?
- IP Nej…Det är onödigt…När du väl är ute på verkstad lär du dig, de går aldrig in i böckerna, det är i så fall

värden och hur hårt bulten ska dras, det är i stort sett det enda som de har…Ser om de passar ihop, gör det
de så går det…

Det blir en annan motivering till att arbeta enligt Joachim;

[…] man känner sig mer motiverad, samma sak som [inom fordon], när man har teoretiska ämnen känner
man sig inte motiverad.

Men det finns bland många av eleverna även en vilja av att följa en teknisk utveckling inom

bilbranschen. Att ha kunskap om hur nya bilmodeller och system fungerar blir nödvändigt för

att kunna skaffa sig ett arbete i framtiden. Joachim;

Ja, det kommer man aldrig ifrån det så där riktigt, med sin kunskap på datorn har man kanske större
möjlighet att överleva i framtiden, och sen så äldre människor som inte vill lära sig data har inte en chans i
livet sen ju, alltså om ett par år, om de överlever, vill ju inte företaget ha dem för de har ingen nytta av
dem…

Men den praktiska kunskapen blir alltid nödvändig enligt Joachim;



Ja, det blir det ju, men vad ska man säga, du kommer aldrig ifrån det här att skulle ett hjul gå sönder, det kan
du ju aldrig göra vid via internet, utan det måste du ju ha någon som arbetar praktiskt ju.

Det är just denna kunskap som eleverna upplever att de lär sig vid sin arbetsplatsförlagda

utbildning. Det är även genom den som många av dem har skapat kontakter för fortsatt arbete

efter sin utbildning. Samtidigt är yrkeskunnandet en viktig måttstock för eleverna vid själva

utbildningen. Att kunna meka innan skapar ett försprång gentemot elever utan tidigare

kunskaper. Carl;

Ja, och då kan de ju mer, ”kan inte du det” och såna grejer, så man har fått jobba på lite så där utanför
skolan, för att kunna hänga med…

De mer teoretisk ämnena blir ofta betraktade som att de stjäl tid från karaktärsämnet, detta i

kombination med att eleverna upplever en tidspress för att klara av sina olika moment inom

fordonsämnet. Det finns ofta en förståelse för ett visst ämnes nödvändighet, men de upplever

att det är för djuplodande och inte särskilt relevant för deras yrkesutövning. Det är även en

skillnad på de olika ämnena och då speciellt religion som ofta ges som exempel på

oanvändbar kunskap. Andra ämnen som samhällskunskap ges blandade beskrivningar; Erik

förklarar att det ett ämne som han föredrar då han inte behöver göra så mycket, samtidigt som

Carl betonar nyttan av ämnet;

[…] samhälle ligger rätt bra till…Vad jag tycker är lite intressant är lite ekonomi, arbete, man får reda på rätt
mycket som man har nytta av i framtiden i företaget, om de får lov att sparka en, om de får lov att göra det
här, löner och såna grejer, det är rätt mycket som man får ta reda på, får reda på då i samhälle…Så den ligger
nog etta…

De kärnämnen som blir betraktade som mer nödvändiga är de som kan sättas i relation till en

upplevd praktisk nytta för eleven. Joachim betonar att svenskan är onödig då han redan kan

språket, men nämner sedan att det som egentligen upplevs som överflödigt i svenskan är ”att

skriva om författarna” och att hitta information om dem. Han ser ett behov av ämnet om

ambitionen är att läsa vidare, men annars hade det enligt Joachim varit tillräckligt med

grundskolans svenska undervisning. Enligt Erik är det meningslöst att läsa något som han

överhuvudtaget inte är intresserad av. Olof kan se en nytta med ämnet företagsekonomi om

han skulle starta ett eget företag, men ämnet religion har han ingen förståelse för utan skulle

hellre vilja förlägga den tiden till fordonsämnet. De teoretiska programmen blir betraktade

som en förlängning av grundskolan och det sätt som undervisningen där bedrevs på.



5.4.2 Inställning till arbete

En yrkesutbildning ger i fordonselevernas ögon en möjligheter att skaffa sig ett yrke och en

möjlighet att tjäna pengar efter gymnasiet. Att bli ”någonting” efter sin utbildning är enligt

Carl viktigt;

Ja, jag tänkte på såna program också, men sen så varför jag övervägde att ta bort dem i första hand, det var
för att man inte blev någonting, man blir ju ingenting om man går dom linjerna, efter tre år så har du bara typ
fortsatt nian, eller vad man ska säga, sen så få du ändå välja högskola, och det är jag inte intresserad av att gå
ett par år till i skolan, utan jag vill ut och jobba och försöka tjäna pengar, ok sen när de har gått dom åren till
så kanske de tjänar mer pengar än vad jag gör, men det har blivit, jag är riktigt skoltrött på det hela nu, så jag
är inte intresserad att gå fler år, sen så är det ju många ämnen som jag inte tycker är så jätteroligt, det är ju
fysik, kemi, jag är inte en sån person som sitter bakom, sitter på kontor, det jag vill göra är att gå ut och
arbeta med händerna, jag är mer intresserad av att arbeta kroppsligt, det är inget för mig att sitta bakom en
dator hela dagarna på ett sånt jobb, det skulle jag aldrig klara av…

När jag genomförde mina intervjuer hade en stor del av eleverna på fordonsprogrammet blivit

erbjudna någon form av anställning efter sin utbildning, de allra flesta inom fordonsyrket. Det

framkommer också ett uttalat intresse för bilar och ”mekning” bland ett flertal, även om det

ibland finns invändningar mot att bli en så kallad vanlig mekaniker.

Men det finns också en medvetenhet om olika krav som ställs på eleverna efter sin utbildning.

Att plugga vidare ses eventuellt som nödvändigt i framtiden för att få bättre förutsättningar på

arbetsmarknaden och högre lön. Carl;

Det skulle vara inom data i så fall, det tror jag alltså, om du tittar på en ny bil idag som den senaste 9-5an
Saaben så sitter det elva databoxar i den ju, och det är nästan bara teknik i den, så att det är en bil som jag
skulle vilja puscha på lite, men det är om har kommit in i arbetet, eller vad man ska säga, sen så behöver man
ju utveckla sig.

Även om skoltrötthet betonas, det vill säga att man inte vill eller orkar läsa i skolan, så lämnas

det en dörr öppen för vidare studier. Det kan vara som Mats uttrycker det ”gå några kurser”

efter att ha arbetet i några år. Eller som Joachim beskriver att han skulle kunna tänka sig ett

yrke som fordonslärare då han under sin skolperiod har insett hur en skollärare borde vara i

sitt bemötande gentemot eleverna, samtidigt som han upplever en vilja av att förmedla

kunskap. Klas beskriver att han inte vet hur man ska gå tillväga för att läsa en högre

utbildning, men att han - om det krävs av arbetet - skulle kunna tänka sig att komplettera sin

utbildning. Ulf ser som främsta anledningen till att eventuellt läsa vidare att få ett bättre jobb

och tjäna mer pengar, även om han inte upplever det som aktuellt för tillfället.



5.4.3 Syn på sig själva

Den motivering som ges för valet av fordonsteknisk är ett uttryckt intresse för att ”meka”,

men också en upplevelse av förutbestämdhet och dålig information från grundskolan enligt

Carl;

Nä, de tyckte jag inte gav så där speciellt mycket för att, vad heter det syokonsulenterna, eller vad det nu
hette, det är väl hon som hade hand om det, hon var ju helt dår ju, för att hon tog ju personerna efter hur de
var, alltså, så hon sa; ”att du passar nog bra på fordon, du har nog valt rätt”, nästa som kom in, det kanske var
en tjej som det gick rätt bra för; ”ja då ska du ha lite så där, samhälle eller natur”, så hon hade redan placerat
folk efter utseende, eller hur hon såg dem när de kom, så att hon, nä, de hade ju inte klart för sig heller i
mycket, jag hade kompisar som skulle välja det ena eller andra, så fick de då reda på att, ”ja ja jag har valt
det”, och sen så fick de hem en lapp att de inte hade kommit in på den skolan så dom ringde ju och fråga
varför de inte hade kommit in, ”den linjen finns inte på den här skolan”, där är det något som är fel…Där är
det något som saknas, antagligen är det fel hos syo i grundskolan, eller så är det fel av gymnasieskolorna som
inte informerar sina blivande elever, ok vi fick lite, man får ju gå på såna här öppet hus och såna där grejer,
det var egentligen det man lärde sig mest av, att komma hit, och kunna välja på det…Det som grundskolan
erbjöd, det var inte mycket, ingen hjälp…

Fordonsprogrammet är förlagt till en byggnad som står avskilt från själva huvudbyggnaden på

skolan. Erik förklarar att han känner sig ”klassad fordon” genom sin utbildning;

- IP Man är klassad fordon så att…
- GP Du känner dig klassad?
- IP Ja, det är klassat här nere…Jämfört med resten av [skolan] så.
- GP Resten av…
- IP Resten av [skolan] så är detta aphuset…Det är känt (skratt)…
- GP Känner du så?
- IP Nej, det är så!…Alla som går här vet om det, så det är inte så farligt…
- GP Hur märker du det, genom kommentarer eller…
- IP Nä, det är väl mer…man kan göra hur man vill här (skratt), det är ingen som tittar skumt ändå…

Carl upplever det inte som att de egentligen inte tillhör den övriga skolan, det är som han

uttrycker det ”aporna där nere och ingenjörerna där uppe”. Avskildheten blir även sedd som

en trygghet av Klas och där det upplevs som spänt att vistas ”där uppe”. Det är en, så att säga,

allmän jargong om fordonsbyggnaden som mindre värderad som betonas i beskrivningarna.

Klas;
- IP Enda gången det är så är om man snackar med en tjej, ”vad går du då?”, ”Fordon”, då, annars är det

ingenting, det är liksom, fordon det är halvidioter hela bunten, tycker de.
- GP Du känner det?
- IP Ja…
- GP Vad tror du det beror på?
- IP …Myt kanske, sen så är det, jävla lätt intagningspoäng här, så det har blivit dem som inte har kunnat

bättre som har kommit hit, som kanske är lite dummare, skrikigare och jobbigare och så, jag har garanterat
högst intagningspoäng av alla här…



5.5 Samhällsprogrammet

5.5.1 Syn på utbildning

Bland de intervjuade eleverna i samhällsklassen är det andra orsaker som målas upp som

motiveringar för valet av gymnasieprogram. Det framkommer en viss osäkerhet om man valt

”rätt” bland de intervjuade, men att det i jämförelse med andra teoretiska program ändå

erbjuds goda möjligheter i framtiden. Oskar;

[…]Och jag vet inte vad jag vill bli sedan, jag har fått lite idéer, men när jag sökte så hade jag inte en aning i
alla fall, och att jag valde samhälle det var helt enkelt det enda jag kunde tänka mig, natur och teknisk det
ville jag absolut inte gå, och jag ville gå på högskola sedan så då fick det bli samhälle, det var det enda jag
kunde tänka mig.

Magnus nämner att han i grundskolan inte hade några tankar på att söka sig till ett

yrkesinriktatprogram på grund av sina höga betyg, utan valet stod mellan naturvetar- och

samhällsprogrammet. Maria uttrycker att hon från början kunde tänka sig en mer praktiskt

inriktat gymnasieprogram, men att hon senare kom underfund med att samhällsprogrammet

erbjöd bättre möjligheter för henne;

[E]gentligen var jag först inriktad på att gå sånt där naturbruk, med smådjur, men sen så tänkte jag att jag vill
inte bo därute på landet, och gå med de människorna och så där, så att jag, valde samhälle i stället, men jag
vet inte om vi fick mycket information.

Informationen som avses är den vägledning som fanns tillgänglig i grundskolan. Maria

beskriver hur hon upplevde en viss styrning i grundskolan;

- GP Syokonsulenterna, rådde de, gav de mycket hjälp?
- IP Nja, jag vet inte mig, men han, vi hade en syokonsulent som snart är pensionerad, men han tyckte, hade

man över fyra och noll, det hade dock inte jag men, då skulle man gå natur, och hade man runt tre och fem,
fyra och noll, så skulle man gå samhälle, han tycket då att man skulle gå det liksom, det var mer att han
försökte väl pusha folk att inte gå de här yrkesinriktade så där, så han placerade in oss i natur och
samhällsfack kan jag tänka.

Den informationskanal som eleverna främst upplever har varit till hjälp är de

informationsdagar som anordnades i gymnasieskolorna, samt släktingar och kompisar. Katrin

beskriver hur hennes moster påverkade henne att söka sig till naturvetarprogrammet, men att

hon genom att besöka gymnasieskolor insåg att samhällsprogrammet nog var lika bra. Det

fanns även uttryck för en tvekan mellan naturvetar- och samhällsprogrammet. Magnus;

För jag visste nog inte riktigt vad jag skulle välja, det var samhälle och natur som det vägde emellan, så då
kände jag mer folk som skulle välja samhälle och det verkade lite lättare än natur…Det är ingenting som jag
tycker är väldigt roligt att läsa, det finns vissa ämnen som filosofi och religion, tycker jag är kul, geografi och
samhällsvetenskapen är mindre roligt…



Av de elever som intervjuades på samhällsprogrammet hade alla tänkt söka sig till en

universitets, eller högskoleutbildning någon gång i framtiden, samtidigt som det fanns en

osäkerhet kring vad de ville studera eller arbeta med. Krister beskriver en ovilja till att

avgränsa sig och göra ett val;

[…] och så vet jag inte riktigt vad jag vill göra, jag har inte haft någon större lust, vi hade en sån där
högskoledag man kunde gå omkring på högskolan, så stack jag inte dit för jag hade ingen aning om var jag
skulle vända mig, så det, alla yrken verkar lika roliga eller lika tråkiga, så det är ingenting som lockar mig.

5.5.2 Syn på arbete

Bland alla eleverna som deltog i undersökningen fanns det en osäkerhet kring framtida arbete

och studier. En markering som framkommer bland eleverna på samhällsprogrammet är ett

kompetensmedvetande om kvalificerande arbeten. Det vill säga ”att bli något” är i

beskrivningarna relaterat till högre studier och yrken som på ett eller annat sätt kräver en

akademisk examen. Magnus;

Det måste vara något som jag trivs med, så, det jag har jobbat med, byggarbete, i affärer och sånt, det är inga
yrken där man behöver kunna någonting, eller det är väldigt enkla grejer i alla fall... Men […] jag ska ha
något kvalificerat yrke som man ska någon kunskap för, men jag har ingen aning om vad det kommer att
bli...

Oskar uttrycker också en viss press på sig från föräldrarnas sida att han ska bestämma sig och

mer målmedvetet söka sig till en utbildning eller yrke;

Ja, de är, speciellt när man går i trean redan, du måste bestämma vad jag ska bli, men jag säger, nä men jag
har ju ett år kvar på mig att bestämma mig, så...De vill väl att jag ska bli någonting, där, något teoretiskt yrke
där, så jag får studera och så...

Påverkan från hemmet, anhöriga och även kamrater blir betydande för vilken inriktning som

väljs på gymnasiet. Det finns enligt Krister ett ansvar från hans sida gentemot föräldrarna, där

de litar på honom att han kan ta ansvar för sin utbildning och inte välja som han uttrycker det,

en estetisk- eller teater inriktning på gymnasiet, då det skulle försvåra hans möjligheter till att

få ett framtida arbete. Magnus beskriver att han nu skulle kunna tänka sig att läsa hotell- och

restaurang, eller elprogrammet, men att ett sådant val inte skulle ses positivt av hans föräldrar.

Just elprogrammet beskriver han som intressant då några kamrater till honom som tidigare har

genomgått utbildningen nu driver egna företag. Den osäkerhet som uttrycks inför framtida

studier och arbete präglas ofta av en ambivalens inför de många val som står framför

eleverna. Maria;



Ja, alltså det, det tycker jag blir lite jobbigt att man måste veta vad man ska göra, men jag har ju tankar att
läsa vidare till socionom, eller fastighetsmäklare, jag vet inte...Alltså, det är så mycket yrken som lockar, man
vet inte riktigt så där vad man ska göra, det känns lite så panik att man måste bestämma sig snart tycker jag,
så jag tänker att jag kan ta sabbatsår, sen, söker in någonstans om jag har kommit på vad jag vill bli.

När Katrin beskriver sitt framtid yrke så är vägen dit osäker främst på grund av de

valmöjlighet hon ser framför sig.

- GP Om du ser dig själv om tio år, kan du se att du arbetar med ett speciellt yrke?
- IP Jag vet inte, jag vill ju göra det där med tjejtidningen, men om inte det, men om jag är så ambitiös så att

jag väljer att läsa juridik, så vill jag vara försvarsadvokat, med familjefrågor som inriktning...Och så vill jag
ha jättemånga barn, eller nej inte om tio år förresten, herregud, då ska jag inte ha skaffat några barn än, men
jag ska skaffa massor med barn efter det, och så vill jag ha rest jättemycket och såhär, som alla andra, fast
det är ändå (skratt).

5.5.3 Syn på sig själva

Naturprogrammet betraktas som mer krävande och även mer prestigefyllt enligt Krister. Han

övervägde att söka sig till naturprogrammet, men tyckte att även samhällsprogrammet

erbjuder ett brett urval till högre studier och därmed utgjorde ett bra alternativ. Även Maria

anser att samhälls- och naturvetarprogrammet är de som erbjuder de bästa möjligheterna

efteråt och därför stod valet dem emellan. Maria beskriver också i en skämtsam jargong

eleverna som går på de olika programmen, där vissa program betraktas som högre rankade,

samtidigt som elever från yrkesprogram har en ganska förutsägbar karaktär;

Ja alltså, man har ju nog lite förutfattade meningar om dem [fordon], att de är lite korkade och såna grejer,
man tänker ju, alltså, man tänker att i och med de har typ, det känns som om de bara sitter och pillar med
bilar och motorer och grejer och så här, och att de inte är så intresserade av att lära sig sånt som svenska och
språk och matte och såna grejer, att de är lite mer slappa liksom, för det, jag menar de som går natur och
samhälle har ändå tänkt studera en tre, fyra, fem år senare, men de är liksom klara när de har gått de här tre
åren, så det känns som lite mindre motiverade, lite slöare...Men det är inte sagt att det behöver vara så
liksom, det är nog mer upp till mig kanske...

Det är inte nödvändigtvis en stark vilja eller motivering till själva inriktningen som avgör

gymnasievalet enligt Krister utan istället är det studiemotiveringen som blir avgörande;

[...] målmedvetna det vet jag inte, men de är kanske studiemedvetna de är de [Naturprogrammet] ju, det är
nog det här, man är avundsjuk på dem som vet vad de ska göra efter skolan, vissa vet säkert vad de ska göra,
jag har ju ingen aning förutom att jag vill göra värnplikten, det är ju kanske något år, sedan står man ju där,
och jag känner mig inte lockad att läsa på universitetet…Det gör jag inte...

Naturprogrammet återkommer som en referens till den egna utbildningen. Naturprogrammet

betraktas som en mer krävande utbildning och det finns en rangordning bland programmen



där naturprogrammet intar en högre position och fordonsprogrammet hamnar bland de lägsta.

Oskar;

Det blir ju så, man ser ju, det är de [fordonselever] som går och snusar och så där...Men det är väl inte fullt så
allvarligt, det tror jag inte, det är mer som vi snackar...Alltså, jo det är väl mer snack, det är det, det är samma
sak som att säga djävla blatting, det är mest på skoj och så, det är ingenting man menar...

Enligt Magnus är den lilla kontakt som finns mellan programmen och med det en okunskap

om programmens inriktning som blir avgörande för synen på de olika inriktningarna;

Nej, jag vet inte riktigt vad de innebär, alltså energi och industri, industri har jag inte lika mycket fördomar
mot som de andra, för där känner jag folk, som hamnade där mot sin vilja, men det verkar vara jättekul tyckte
de, så det är slappt, de behöver aldrig vara i skolan, de leker med robotar och allt möjligt...Det är väl när man
känner folk, man vet inte riktigt vad de håller på med i byggnaderna där nere, så att det...De håller väl på
mycket med bilar och sånt...

Det finns egentligen inte så mycket kunskap angående de olika programmen och vad

inriktningarna egentligen innebär. Men Katrin påpekar också att attityderna kring

yrkesprogrammen även kommer från upplevda konfrontationer;

- IP […]...Alltså vi, det började inte förrän det blev bekräftat så att säga, alltså, det är liksom så att om man,
om man går med sina tjejkompisar över skolgården och kommer till fordon så börjar de skrika och hålla på
liksom...Då är det ganska, de får nästan skylla sig själva, då börjar vi prata om dem på det sättet, då tror man
ju, eller man får ju fördomar för vi har inga kontakter med dem precis, dem ser vi ju aldrig.

- GP De är avskilda..
- IP Ja, likadant med industri och så där...
- GP Hur går jargongen om t.ex. fordon?
- IP Alltså det, det stående skämtet, eller det fick vi lära oss innan vi började den här skolan, det var att

fordonsbyggnaden kallades för aphuset, men annars så är det väl det här att de träffar aldrig tjejer och de har
ganska låg och snuskig vokabulär och så här (skratt), men det är klart, det är självklart att, man tror ju inte
det egentligen, det är liksom bara sånt, det ska vara så...



6 Analys

6.1 Det materiella förhållandet

Utifrån ett bredare institutionellt perspektiv har jag argumenterat att strukturer i sig skapar

många av de förutsättningar som ligger till grund för en individs kulturella medvetenhet. Det

är inte som en superstruktur med ett eget sui generis, utan genom att skapa kulturella mönster

och tendenser till olika samhälliga reproduktioner. Klassmedvetenheten kan argumenteras

vara ett begrepp som påvisar en medvetenhet om både gruppens och individens egna roll i

klasstrukturen (jfr Wright 1997). Det blir egentligen inte blir relevant i mitt empiriska

material. Det är likaså enligt min uppfattning inte oproblematiskt att klasstratifiera människor

till olika klasstillhörigheter, då tillhörigheten till stor del urskiljs genom medvetna eller

omedvetna kulturella distinktioner. Med detta är det inte sagt att materiella förhållanden och

förhållanden till produktionsmedlen inte skulle vara av betydande vikt. Dock ligger min

betoning och fokusering snarare på en kulturell reproduktion; hur vissa övergripande

tendenser i tankesätt och handlande kan urskiljas bland individer som faktiskt får till funktion

att reproducera ett klassamhälle. Det kan jämföras med Willis övergripande

problemformulering; ”Det svåra med att förklara hur arbetarbarn får arbetarjobb är hur de

går med på det själva.” (Willis 1991, s. 38). Förhållandena inom den svenska gymnasieskolan

visar att vissa grupper av elever har större svårigheter med att tillgodogöra sig studierna, där

olika elevers sociala tillhörighet och bakgrund påverkar både gymnasieval och resultat

(Hellsten & Pérez Prieto 1998; Skolverket 2000a). Detsamma gäller möjligheter för eleverna

att tillgodogöra sig sina studier, där social och kulturell bakgrund påverkar elevernas

studieresultat. De gymnasieelever som har deltagit i studien är svåra att entydigt klassificera

tillhörande en klass i traditionell marxistiskt bemärkelse. Det är inte heller min ambition att

klassificera eleverna i en specifik materiell klasstillhörighet, som för den delen inte heller

skulle vara representativt för ett klasspecifikt handlande. Utan viljan är att i stället ta fram och

belysa de kulturmönster som existerar och som särskiljer, eller förenar de intervjuade

eleverna. Deras tankesätt och resonemang kring arbete, kunskap och handlingsstrategier blir

centralt.



6.2 Kunskap som värdebas

Intresse för ett yrke och möjligheten till en inkomst kan i fordonselevernas beskrivning

urskiljas som förenande. Medan de intervjuade samhällseleverna främst ser till framtida

möjligheter genom studier som i sin tur ska skapa möjligheter för ett stimulerande arbete. Alla

eleverna som intervjuades vid de båda programmen beskrev en osäkerhet kring sin framtid.

Den upplevda osäkerheten tog sig främst två uttryck; osäkerhet kring möjligheten att få ett

arbete och att behålla sin anställning samt osäkerheten om vilken inriktning man vill söka sig

mot;

Jag läser samhällsvetenskapliga programmet, jag försöker i alla fall hålla mig på den sidan, så att säga, så...Jag
har ingen aning faktiskt...Jag funderar på att läsa individuella kurser, inget stort program, plocka ihop några
kurser som jag tycker är roliga...Det är lite svårt, jag har inget yrke att sträva emot, så det, efter gymnasiet ska
jag väl, ja, inte göra något vettigt, det kommer nog ta tid att fundera ut någonting, något yrke. (Magnus)

Katrin på samhällsprogrammet beskriver att hon gärna vill resa under en period för att sedan

kunna hitta den inriktning som hon vill ägna sig åt, medan hon för tillfället ofta ändrar sina

planer;

Mm, fast det är olika planer varje vecka, eller innan ville jag läsa juridik, och sen, nu vill jag läsa journalistik
[…] Jag vet faktiskt inte […]

Eftersom fordonselevernas utbildning är yrkesförberedande är deras mer ”officiella” yrkesval

redan förutbestämt. Det förutsätter ingalunda att eleverna ser fordonsyrket som något

självklart, men alla de intervjuade eleverna kunde åtminstone tänka sig att arbeta inom yrket

under en tidsperiod. Yrket blir således enande för eleverna och karaktärsämnet beskrivs

positivt.12 Den framtida yrkeskarriären beskrivs dock inte av någon elev som absolut självklar

i ett längre perspektiv, utan omskolning till en annan inriktning, eller vidare utbildning inom

yrket ses eventuellt som nödvändigt i framtiden. Nicklas beskriver dock en stark vilja att bryta

sitt nuvarande yrkesval;

- GP Har du tänkt att plugga vidare då?
IP Ja, har haft det i tankarna, för jag vill inte bli vanlig mekaniker…

Klas beskrivning ger uttryck åt förhållandet mellan arbetsmarknad och kunskapsnivå och en

hög grad av anpassningsvilja till de krav som kan förväntas ställas på den enskilde individen;

                                                
12 Tobias åsikt avviker mot de övriga fordonseleverna. Han kan inte se någon framtid inom fordonsyrket och har
som dröm att bli yrkesmilitär, eller att arbeta med barn och teater. Han kan dock tänka sig att arbeta inom yrket
under en viss period för att skaffa sig en inkomst.



- GP Om du skulle läsa vidare, är det något speciellt?
- IP Nä, inte speciellt, jag vet faktiskt inte, jag vet inte hur det funkar överhuvudtaget med att läsa vidare, jag

är inte så insatt i det, får man inget jobb får man kolla upp vad man ska läsa in för att kunna få något jobb så
får man läsa in det…

Eleverna vid samhällsprogrammet har genom sitt val av utbildning främst skaffat sig en bas

för vidare studier. Ett yrke är heller inte lika självklart att ha som referenspunkt. Den framtida

”yrkesidentiteten” kännetecknas i stor utsträckning av ambivalens gentemot målet;

- GP Du var intresserad av att gå på högskola, universitet senare, vilken inriktning, vad vill...
- IP Det är ju också ett problem va, därför jag vill bli, nu har jag fått en idé nu i trean, att jag ska bli antingen

brandingenjör, eller pilot...För att bli pilot måste jag ha läst fysik A och B, det har jag ju inte, så i sådana fall
måste man läsa upp det, och det känns ju taskigt att gå och läsa två fysikkurser, och sen inte komma in på
pilotlinjen, så jag får se hur jag ska göra, jag har inte en aning faktiskt...För jag vill absolut inte gå tekniskt
basår, det är ingenting jag vill...Så jag får försöka komma på [något] annat yrke jag kan pyssla med...

- GP Så du har släppt det här med pilot?
IP Nä, nä, jag vill ju bli det, jag ska snacka med syon och se ifall det går att ordna, men annars får jag
försöka komma på ett annat yrke, till exempel, jag vill ha någonting där jag kan resa mycket... (Oskar)

Vägen genom högskola och universitet blir betraktad som relativt naturlig även om

beskrivningarna av den framtida sysselsättningen är osäker.

Ett yrke som förekommer i Ulf och Mats berättelser är systemtekniker, medan Nicklas kan

tänka sig att ett yrke med att vidareutveckla motorer. Fordonsyrkets utformning kräver ett

relativt stort tekniskt kunnande från elevernas sida och ingenjörsyrken - representerat av till

exempelvis systemtekniker - kan tolkas som en mer naturlig övergång. I två fall beskrivs

läraryrket som en eventuell inriktning, i båda fallen handlar det om ämneslärare vid

fordonsutbildningen. Nicklas beskrivning av gymnasievalet, vidare studier och framtida

arbete blir i mångt och mycket präglat av en ”yrkesrealism” som kan sägas vara representativ

för de övriga fordonseleverna;

- GP Du berättade att du var intresserad av handels tidigare
- IP Nä, jag tyckte det var skoj och så, hålla på med livsmedel och lite så stå i affärer och sådant, det är rätt

skoj…Fast jag övervägde att gå till fordon…För att i grundskolan var man ute och praktiserade mycket i
affärer och sådant och det var rätt skoj, hålla på och pyssla lite med allt möjligt…

- GP Har du något drömyrke, är det något du kan se framför dig?
IP Ja, det skulle vara flygmekaniker, det finns ju den utbildningen som man kan gå här, det finns många
grenar, så man kan välja flygteknik när man går i årskurs två, då får man åka upp till Västerås, det finns bara
en skola som har sådant, och det är fruktansvärd hög intagning så det är mycket få som…Men jag sökte
aldrig, jag tänkte att man kunde ta det sen…När man känner att man vill…

Med begreppet yrkesrealism syftar jag till att ambition och motivations nivån hos eleverna

är förhållandevis nära deras egna levnadsförhållanden och livssfär (jfr Dahlgren 1985). En

framträdande aspekt av intervjumaterialet är att många av de yrken som har beskrivits



kräver en högskoleutbildning. Motivationen till studier av teoretiska ämnen är dock relativt

låg. De teoretiska ämnena bemöts med en större skepsis och motiveringen blir många

gånger svår att hitta, eller som Joachim beskriver ett av sina ämnen;

- GP Naturkunskap, vad innebär det?
- IP Det vet jag inte för det verkar onödigt, det verkar vara något som för naturarna, samhälls…
- GP Har det att göra med miljö och..

IP Ja, det kanske det har…

Religionen som ämne betraktades som onödigt, medan samhällskunskap, svenska och

företagsekonomi lättare kunde motiveras, även om en tydlig markering gavs om dess onödiga

djup. Svenska är det verbala och skriftliga kommunikationssätt som eleverna dagligen

konfronteras med, fördjupningar utöver denna nivå betraktas i beskrivningen som onödigt.

Samhällskunskapen betraktas som positiv främst ur två aspekter; dess utformning som vissa

uppfattar som lätt att tillgodogöra sig, samt en allmännyttig karaktär som kan vara användbart

på till exempelvis arbetsplatser.

Möjligheterna till arbete var under den period som undersökningen ägde rum ansedd som

god både bland fordonseleverna och ämneslärarna. Det stora flertalet av eleverna hade genom

den arbetsförlagda utbildningen och även genom vissa lärares försorg kommit i kontakt med

företag som visade sig vara öppna för att anställa eleverna. Kunskapsinsamlingen i verkstaden

under APUn stod här i kontrast gentemot de teoretiskt inriktade kärnämnena;

- GP Hur tyckte du det funkade att vara på en arbetsplats jämfört med skolan?
-  IP Jag tycker egentligen det är bättre, för att…Man lär sig mycket mer, men att…När man är i skolan,

allting, som när vi hade varit ute, vad var det nu, fem veckor eller någonting, jag tyckte att jag hade lärt
mig mer än vad jag hade lärt mig mycket mer än vad jag hade lärt mig på hela tvåan, jag tror jag lärde
mig…Det går lättare in för man har saker att gör hela tiden, här får man, ok det är ju ett eget ansvar,
men…(Carl)

Avsaknaden av applikationsområden och bevisbar nytta med ämnet blir i beskrivningen från

Klas den största kontrasten mellan skolan och APUn;

Nä, på praktiken lärde man sig mycket mer än i skolan…Där fick man liksom komma igång och göra en
massa grejer, fattar inte innebörden av det vi får göra i skolan…Vad jag skulle ha för nytta av det.

När Magnus från samhällsprogrammet talar om ett kvalificerat yrke så ligger betoningen på

kunskapsinsamlig och utveckling, till skillnad från yrken där man inte behöver ”kunna något”.

Han beskriver även ett intresse för ämnets karaktär och att han ofta blandar sig i diskussioner

under lektionerna. Ämnet som en bred bas blir centralt i beskrivningarna och att det är nyttigt

att få insikt i samhällets uppbyggnad. Oskar har tidigare varit politiskt aktiv i ett



ungdomsförbund. Katrin och Maria känner ett starkt engagemang i vissa samhällsfrågor.

Maria beskriver visserligen att hennes engagemang ibland kan komma på kollisionskurs med

hennes ambitioner att bo utomlands;

[…] sen är det ju det att, jag är ganska mycket för så här, alltså kvinnokamp och såna grejer, och då kan det
kännas jobbigt att komma till ett land där kvinnan är liksom mer förtryckt, Sverige är ändå det mest
jämställda landet i världen, och då så är, tycker det var jobbigt att åka någonstans där folk kan se ner på mig
liksom, för att jag är kvinna, det kan vara bra att stanna kvar i Sverige med det, av den anledningen.

6.3 Kulturella mönster

Min mamma hon gör inget, hon läser, min farsa är någon slags
dataförsäljare…(Ulf)

Att göra något, eller att vara något, kan utifrån elevernas beskrivningar tolkas som nära

förknippat med ett praktiskt handlande eller ett konkret yrke. Ulf beskrivning av att studera

kan inte jämföras med ett yrke, det vill säga aspekten att ”göra något”. Skolan blir i många

avseenden likaledes uppdelad i två kategorier för flertalet av fordonseleverna; dels den

kunskap som representeras av karaktärsämnet och dels kärnämnena som blir ett ”nödvändigt

ont” i utbildningen. Karaktärsämnet kan delas in i tre kategorier med avseende på

anknytningen till ett studiemål:

•  Eleverna upplever goda möjligheter till att kunna få arbeta inom fordonsyrket.

•  Yrket är delvis inom deras intresse och ger en inkomst direkt efter genomgången

utbildning.

•  Att under en period arbeta med en inkomst ger en bra grund för eventuella vidare

studier, eller andra yrken.

Kärnämnena kan liknande delas in i två kategorier:

•  Många av de teoretiska ämnena fyller ingen funktion för det egna yrkesutövandet.

•  De teoretiska ämnena som eleverna har störst förståelse för är de som lättast kan

appliceras till ett användbart område inom det framtida yrket.

Samhällsprogrammets indelning i karaktärs - och kärnämnen är å andra sidan mindre

självklara att särskilja. Det är i stället två skäl som anges av eleverna som studiemål och nytta

med programmet:



•  Utbildningen ger en bred bas för framtida studier och stimulerande arbeten.

•  Programmet är allmänbildande och samhällsnyttigt och utgör ett fullgott alternativ till

andra teoretiska inriktningar.

6.4 Utbildning och möjligheter

Enligt den svenska skollagen ska de nationella programmen vara en grund för fortsatt

utbildning på högskolenivå och för yrkesverksamhet (Svensk Facklitteratur 2000, s. 84). Men

en betoning läggs också på att skolan har ett ansvar att främja en harmonisk utveckling till

”ansvarskännande människor, och samhällsmedlemmar” (Skolverkets faktablad 2001a). Detta

ska ske samtidigt som eleverna ska ges en ökad valfrihet att själva påverka sin utbildning

(Skolverket 2000b). Bland eleverna på fordonsprogrammet saknar ungefär 30 %

avgångsbetyg och likaså saknar drygt 30% av eleverna högskolebehörighet (Skolverkets

2000a, s. 119). Detta kan jämföras med 16% av det totala antalet gymnasieelever som saknar

högskolebehörighet (a.a.). En majoritet av eleverna uppnår dock den grundläggande

behörigheten för högskolestudier, men endast någon enstaka procent utnyttjar den för

högskolestudier inom tre år efter avslutad gymnasieutbildning (a.a:120). I skolverkets

utvärdering av fem gymnasieprogram ställs frågan vad är det man ska motivera eleverna till?

(a.a:122). Sett från ett yrkesperspektiv så anser branschen att tillräckligt många elever har

tillräcklig med kunskap i kärnämnena för att klara yrket (a.a.).13 Där man då kan se att målet

med att förbereda eleverna för yrkesverksamhet uppfylls. Medan fördelningen av elever från

de olika programmen som söker sig till högre studier är kraftigt snedfördelad (Skolverket

2000a; Skolverket 2000b; Hellsten & Pérez Prieto 1998). Den snedfördelning som sker kan

till stor del tillskrivas den kulturella värdegrunden och den kunskapssyn som i många

avseenden inte gynnar högre studier.

En aspekt av den värdegrund som skapas är förhållandet mellan elever och

karaktärämneslärarna samt kärnämneslärarna; elever i yrkesförberedande program motiverar

sitt val med dels att kunna skaffa sig ett yrke och dels en ovilja gentemot teoretiska studier (jfr

Skolverket 2000a). Kärnämneslärarna kan i detta perspektiv ses som en mellanhand till det

kommande yrkeslivet med en mer konkret inlärning och med ett förhållande lärare – elev som

                                                
13 Bland organisationer som företräder anslutna företag inom fordonsyrket kan nämnas, Motorbranchens
arbetsgivarförbund (MAF), samt Motorbranschens yrkesnämnder (MYN), som är en partsamanssatt organisation
bestående av MAF, Metallarbetarförbundet och Målarförbundet (Skolverket 2000a, s. 87). MYN har ett eget
certifikat som anger vad branschen anser vara en godtagbar standard på elevernas kunskapsnivå (a.a.).



mer liknar förhållandet på arbetsplatsen. Förhållandet mellan de olika lärargrupperna visar

generellt också på skillnader i attityder (Skolverket 2000a). Det kommer till uttryck att de

olika lärargrupperna ser olika prioriteringar som mer eller mindre viktiga (a.a: 113). Enligt

rapporten kan man urskiljas en kulturell och kunskapsmässig separering i de olika attityderna

(a.a: 102). Det pekas ut en klyfta mellan skolkultur och en yrkeskultur (a.a). I den förstnämnda

är kunskapssynen mer processinriktad och resultaten mindre betonade, utan vägen till

resultaten ses som minst lika viktigt (a.a.). Medan yrkeskulturen främst innehåller en mer

resultatinriktad kunskapssyn, det vill säga att det konkreta yrkesutövandet värdesätts med

ambitionen att skapa ”yrkesmän”. Om man ser till samverkande funktioner mellan

branschorganisationer, karaktärsämneslärare och fordonselever så blir avgränsningen större

gentemot gymnasieskolans övriga delmål genom den kunskapssyn som i praktiken dominerar.

Den valfrihet som erbjuds innebär bland annat att eleverna i den nya gymnasieskolan ska

ha möjlighet att själva välja 190 gymnasiepoäng individuella val. Enligt en

enkätundersökning gjord av skolverket ansåg 78% av fordonseleverna att de fritt har fått välja

individuella val, men det är vanligt att eleverna inte har insyn i de alternativ som finns, eller

borde finnas på skolan (Skolverket 2000a, s. 106). Ofta är de individuella valen inbakade i ett

kurspaket, för att underlättar skolans allmänna administration och planering (a.a). Sett från ett

perspektiv av en avog inställning gentemot teoretiska ämnen från många av fordonseleverna

blir rimligen en begränsad insikt i valmöjligheter dubbelverkande; skolans utformning och

utbud gynnar elever från teoretiskt inriktade program, samtidigt som elever från

yrkesinriktade program i större utsträckning avskärmas från de reella valmöjligheterna.

6.5 Kunskap genom utbildning

Att se till skolans roll som fostrare av eleverna till samhällsmedborgare blir ett komplext

förhållande. Innebörden av samhällsmedborgare blir dock central.

Tidigare motiverade begrepp existensbetingelser, medvetandeformer och handlingsmönster

kan applicerat på en ”idealtyp” av förhållandet mellan skola – individ enligt följande; elever

med ett lågt innehav av ett specifikt symboliskt kapital missgynnas i mötet med det

institutionaliserade lärandet. Medvetandeformen tar sig olika utformningar och i relationen

mellan elever och lärare på de yrkesinriktade gymnasieprogrammen skapas en självförståelse

och tolkningsram som blir praktiskt inriktad. Handlingsmönster blir i sammanhanget relaterat

till ett specifikt yrke och missgynnande för teoretiska studier. Alla människor i ett samhälle

med en hög nivå av arbetsdelning kan rimligtvis inte tilldelas samma möjligheter (jfr Jönsson

et al. 1993, s. 36). Kulturmönster har i uppsatsen argumenterats vara en dominerande faktor



för individens framtida livsmöjligheter och placering i en socialt stratifierad samhällsfunktion.

Skolan som organisation har i detta fall en roll som utbildare av samhällsmedlemmar där

resultatet i praktiken medför en roll som ”sorterare”, som i sig inte ska ses som en

nödvändigtvis uttalad, eller medveten strategi (jfr Bourdieu & Passeron 1980; Erikson 1992;

Gesser 1985). Det är snarare ett möte mellan olika livsvärldar och symboliska kapitalarter

som tenderar att vara fältspecifika. Det är med andra ord en kulturell kommunikation som

bättre förstås av vissa grupper eller individer och där det finns ”översättningssvårigheter” dem

emellan. Erikson argumenterar att om klasskillnader i utbildningsval är beroende av vissa

resursskillnader mellan ungdomar från olika samhällsklasser så blir det inte någon reell

förändring genom åtgärder som verkar lika för alla (Erikson 1992, s. 27).14 Gesser påpekar att;

” Lika möjligheter kan ha en legitimerande och därigenom disciplinerande funktion i

samhället” (Gesser 1987, s. 107).

Ett rimligt antagande är att personer med en högre utbildningsnivå får ett bredare

perspektiv på sin tillvaro, det vill säga större möjligheter till att se samhälliga samband samt

andra förutsättningar att deltaga i offentligt samhällsliv. Skolverkets rapport beskriver

aspekten av gymnasieskolans roll och det politiska målet att fostra elever till

samhällsmedborgare enligt följande;

En vidgad världsbild sträcker sig utanför själva yrkeslivet och handlar om att förstå och referera till ett större
sammanhang: t ex. i rollen som konsument och förälder: som aktiv deltagare i ideella föreningar: som
röstberättigad deltagare i politiska val (Skolverket 2000a, s 123).

Dessa aspekter på individen i relation till ”samhällsaspekter” blir i mångt och mycket en

betoning på deltagande. Ett förhållande som i gymnasieskolan kan argumenteras reproduceras

av attityder gentemot inlärning, samt en organisatorisk praxis som i flera avseenden blir

missgynnande för vissa grupper.

                                                
14 Erikson betonar i  begreppet resursskillnader att den sociala skolningen  från olika samhällsklasser påverkar
individens livsmöjligheter.



7 Sammanfattning

Den svenska gymnasieskolan har under en det senaste årtiondet genomgått en serie reformer

för att anpassa eleverna till ett samhälle i förändring. Tre aspekter blir dominanta i

motiveringen till reformerna; en flexibel anpassning till arbetsmarknaden, ett

kunskapssamhälle som kräver ett livslångt lärande, samt skolans roll som fostrare till

ansvarskännande samhällsmedlemmar. Som ett led i denna utveckling har yrkesinriktade

gymnasieprogram fått fler undervisningstimmar i kärnämnena på bekostnad av

karaktärsämnena. De yrkesinriktade gymnasieprogrammen ska även ge en allmän behörighet

till högskolestudier. Ett resultat med gymnasiereformen har varit att dessa program har en stor

andel elever som inte får ett godkänt betyg i kärnämnena.

Uppsatsen har koncentrerat sig på tre huvudteman för att komma närmare elevernas

egna beskrivningar av sin situation; inställning till studier, inställning till arbete, samt synen

på sig själva. De elever som har intervjuats från två olika gymnasieprogram påvisar kulturella

mönster som i mångt och mycket tenderar att cementera en redan given hierarkisk ordning.

Detta sker på följande sätt; fordonseleverna ser goda möjligheter till att få arbete inom yrket.

Yrket är delvis inom deras intresseområde och ger en möjlighet till inkomst direkt efter

gymnasiet. Valet ger också en trygghetsbuffert för fordonseleverna kan se sig själva arbeta

inom yrket under en period för att sen eventuellt läsa vidare, eller byta yrke. Kärnämnena blir

å andra sidan inte direkt applicerbara till yrket och dess funktion blir i högre utsträckning

ifrågasatt. De teoretiska ämnen som vinner störst gehör bland eleverna är de som mer konkret

kan appliceras till ett användbart område i deras framtid. Eleverna från det

samhällsvetenskapliga programmet tenderar istället att betona utbildningens breda bas för

framtida studier, samt möjligheten till att få yrken som betraktas som stimulerande. En

allmänbildande aspekt betonas också som en motivering till gymnasievalet.

Sett från ett perspektiv av skolans roll är tendenserna att en organisatorisk praxis i stor

utsträckning missgynnar de yrkesinriktade programmen. Detta genom att planering och

utformning läggs i ”kurspaket” som i vissa fall exkluderar eleverna från att göra reella val.

Det finns även skillnad i kunskapssyn mellan karaktärsämneslärare och kärnämneslärarare; en

yrkeskultur och en skolkultur som i kombination med branschintressen ökar klyftan mellan

teoretiskt och praktiskt inriktade studier. Det är således kulturella mönster som reproduceras

dels genom praxis och dels genom en värderingsgrund som missgynnar yrkeseleverna för

vidare studier och begränsar deras valmöjligheter.



Litteraturförteckning

Bogdan, Robert & Taylor, Steven. J. (1975): Introduction to qualitative research methods: A
phenomenological approach to the social sciences. New York: John Wiley & Sons.

Bourdieu, Pierre. (1997): Kultur och kritik. Anföranden av Pierre Bourdieu. Göteborg:
Daidalos.

Bourdieu, Pierre. (1995): Praktiskt förnuft. Bidrag till en handlingsteori. Göteborg: Daidalos

Bourdieu, Pierre & Passeron, Jean-Claude. (1980): Utbildningssystemets ideologiska
funktion. I Berner, Boel & Callewaert, Staf & Silverbrant, Henning, Skola, ideologi och
samhälle. Stockholm: Wahlström & Widstrand.

Brante, Tomas & Fasth, Eva. (1982): Termer i sociologi. Innebörd och sammanhang.
Stockholm: Liber Förlag

Dahlgren, Rune. (1985): Unga arbetare: en sociologisk studie i mellansvensk industrimiljö.
Lund: Studentlitteratur

Durkheim, Émile. (1993): Självmordet. Lund: Argos Förlags AB

Davies, Karen & Esseveld, Johanna. (1989): Kvalitativ kvinnoforskning. Stockholm:
Arbetslivscentrum.

Ehn, Billy & Löfgren, Orvar. (1997): Kulturanalys. Ett etnologiskt perspektiv. Malmö:
Gleerups.

Erikson, Robert. (1992): Lika möjligheter? Livschanser och social bakgrund. I Åberg, Rune
(red.), Social bakgrund, utbildning, livschanser. Stockholm: Carlsson bokförlag.

Eyerman, Ron. (1987): Modernitet och sociala rörelser. I Bergryd, Ulla (red), Den
sociologiska fantasin: teorier om samhället. Simrishamn: Rabén & Sjögren

Fornäs, Johan. (1995): Cultural Theory and Late Modernity. London: Sage.

Gesser, Bengt. (1987): Arbetsdelning – klass – revolt. I Bergryd, Ulla (red.), Den sociologiska
fantasin: teorier om samhället. Simrishamn: Rabén & Sjögren

Gesser, Bengt. (1985): Utbildning, jämlikhet, arbetsdelning. Lund: Arkiv förlag.

Gilje, Nils & Grimen, Harald. (1992): Samhällsvetenskapernas förutsättningar. Göteborg:
Daidalos.

Jönsson, Ingrid & Trondman, Mats & Arnman, Göran & Palme, Mikael (1993): Skola – fritid
– framtid. Lund: Studentlitteratur

Marx, Karl. (1976): Det kommunistiska partiets manifest. I Urval av Fredrik Engelstad och
Jon Elster,  Marx i ett band. Stockholm: Prisma



Reuterberg, Sven- Eric & Svensson, Allan. (1998): Vem väljer vad i gymnasieskolan?.
Förändringar i rekryteringsmönster efter den senaste gymnasiereformen. Göteborgs
universitet: Institutionen för pedagogik. Rapport nr 1998:06.

Skolverket (2000a): Utvärdering av fem gymnasieprogram 1999. Stockholm: Liber
Distribution. Rapport nr 182.

Skolverket (2000b): Reformeringen av gymnasieskolan: en sammanfattande analys.
Stockholm: Liber Distribution. Rapport nr. 187.

Studieresultat avgångselever 1998/99: Betygsfördelning vid berörd gymnasieskola.

Svensk Facklitteratur (2000): Gymnasial utbildning på 2000- talet. Program, kärnämnen,
examen. Förslag- Motiv- Beslut. Hässelby

Therborn, Göran. (1987): Klassernas språk och klasskampens spår. I Bergryd, Ulla (red), Den
sociologiska fantasin: teorier om samhället. Simrishamn: Rabén & Sjögren

Trondman, Mats. (1994): Bilden av en klassresa.  Sexton arbetarbarn på väg till och i
högskolan. Stockholm: Carlsson Bokförlag.

Wallace, Ruth A & Wolf, Alison (1999): Contemporary Sociological Theory. Expanding the
Classical Tradition. New Jersey: Prentice Hall

Willis, Paul. (1991): Fostran till lönearbete. Göteborg: Röda Bokförlaget

Wright, Eric Olin (1997): Class Counts: Comparative studies in class analysis. Cambridge:
University Press

Åberg, Rune (red). (1992): Social bakgrund, utbildning, livschanser. Stockholm: Carlsson
bokförlag.

Østerberg, Dag (1995): Émile Durkheims samhällsteori. Göteborg: Daidalos.

Elektroniska källor

Hellsten, Jan Olof & Pérez Prieto, Héctor (1998): Gymnasieskola för alla…andra. En studie
om marginalisering och utslagning i gymnasieskolan. URL:
http://www2.skolverket.se/BASIS/skolbok/webext/trycksak/DDD/751.pdf (2001-09-22)

Skolverket (2000c): Barnomsorg och skola i siffror. 2000: Del 1 - Betyg och
utbildningsresultat. Skolverkets rapport 181. URL:
http://www2.skolverket.se/BASIS/skolbok/webext/trycksak/DDD/589.pdf (2001-09-23)



Skolverkets faktablad (2001a): URL:  http://www.skolverket.se/fakta/faktablad/system.shtml.
(2001-09-13)

Skolverkets faktablad (2001b): URL:
http://www.skolverket.se/fakta/statistik/sos/sos001/index.shtml#Gymnasieskolan (2001-09-
13)

Skolverkets faktablad (2001c): URL: www.skolverket.se/pdf/faktablad/gymnasieskolan
(2001-09-13)

Skolverkets faktablad (2001d): URL:  www.skolverket.se/pdf/bs2000.pdf (2001-09-13)

Svenska akademins ordbok (2001): URL: http://g3.spraakdata.gu.se/index.html (2001-09-23)



Bilagor

Intervjuteman

Bakgrund; ort, föräldrar syskon

Intressen; fritid, engagemang

Ambitioner; Vad vill du få ut av programmet? Arbete? Studier?

Syn på utbildningen; Varför fordon/samhälle? Bra/dåligt på utbildningen?

Den framtida arbetsmarknaden; Bra/dåligt, varför?

Syn på fortsatta studie; Läsa vidare? Vad? Varför?

Svårigheter respektive möjligheter; Arbete? Studier?

Att lyckas i framtiden; Förväntningar av arbete/studier?


