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SUMMARY 

The purpose of this report is to describe a frame of reference 
concerning evaluation of SYO (educational and vocational gui
dance). The frame of reference is built up partly from our 
direction of evaluation partly from how we look at SYO. Our 
view of evaluation is among other things characterized by 
a comprehensive view, where the problem that you study gets 
a strong connection to the surrounding society. The role of 
SYO is discussed from a macro- medium and micro level. It is 
for example supposed that the most obvious function of educa
tion and SYO in our society is to sort people. Finally, some 
interesting issues concerning the evaluation and some methodo
logical problems are discussed. 



SAMMANFATTNING 

Syftet med denna rapport är att beskriva en referensram för 
SYO-projektets utvärderingsarbete. Referensramen byggs upp 
dels utifrån vår utvärderingsinriktning dels utifrån vår syn 
på syo. Vår utvärderingsansats präglas bl a av en helhetssyn 
där det problem som studeras får en stark anknytning till 
det samhälle som omger skolan. Syons roll diskuteras utifrån 
makro- medium och mikronivå. På samhällelig nivå kopplas t ex 
skolans och syons roll främst till en sorterande funktion. 
Avslutningsvis diskuteras intressanta problemområden att be
lysa i utvärderingen samt några metodiska överväganden. 
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Bakgrund 

Skolöverstyrelsen uppdrog 1976 åt pedagogiska institutionen 

vid Umeå universitet att utvärdera skolans studie- och yrkes-

orienterande verksamhet. 

I Sö:s direktiv framgår bl a att föremålet för utvärderingen 

är försöksverksamheten med ny syo-organisation i olika kommu

ner och att redovisningen bl a ska avse hur syoprogrammet för

verkligas. (Kungl brev 1971-06-04). Det forskningsprojekt som 

nu arbetar med utvärderingen (SYO-projektet), har under året 

1976/77 arbetat med planering och genomförande av vissa stu

dier (Asemar, 1977a). 

Det övergripande syftet med hela projektet är att göra en ut

värdering av den studie- och yrkesorienterande verksamheten i 

grund- och gymnasieskola. Den undersökningsansats som vi- väl

jer, är naturligtvis intimt sammankopplad med vilken syn vi har 

på utvärdering och hur vi betraktar syon i olika avseenden. 

Delvis inom ramen för detta projekt har Franke-Wikberg (1977 a, 

b) utvecklat olika resonemang kring pedagogisk utvärdering var

för vi i denna rapport endast summariskt kommer att uppehålla 

oss vid utvärderingsinriktning. Konsekvenserna för SYO-projek-

tets del utifrån vår syn på utvärdering framgår också till vissa 

delar av Franke-Wikberg och Asemar (1977). 

Huvudsyftet med denna rapport är att klargöra vårt betraktelse

sätt på skolans syo. Vi vill fästa på pränt några av de tankar 

vi haft och resonemang vi fört, vilka fått och kommer att få 

stor betydelse för utformningen av det empiriska arbetet. Ge

nom att väga ihop utvärderingsansats med vår uppfattning om 

syo hoppas vi helt enkelt kunna tala om varför vi vill göra 

det vi gör och varför vi gör det på det sätt vi gör. 

Vi undviker avsiktligt att använda begreppet teori då vår an

sats här inte är, att utifrån begreppets klassiska bemärkel

se, skapa ett teoretiskt fundament, som genererar strikta hy

poteser, ger möjligheter att göra exakta förutsägelser etc. 
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Vårt resonemang ska i stället ses som en beskrivning av det 

perspektiv vi som utvärderare har då vi utför vårt projekt

arbete. Referensramen behandlar hur vi ser på syon och dess 

roll i samhället, på syon som en del av utbildningssystemet 

samt syons eventuella konsekvenser för enskilda individer. 

Att vi har en bestämd uppfattning vägleder oss naturligtvis i 

vårt sökande efter kunskap och får även konsekvenser för hur 

vi så småningom analyserar vår vunna kunskap. 

Utvärderingsinriktning 

Generellt kan sägas att en utvärderare har till uppgift att 

skaffa fram ett underlag som möjliggör en välinformerad bedöm

ning av det som är föremål för utvärderingen. Hon/han har så

ledes att försöka ge en belysning som är så allsidig och så 

djup som möjligt är. Utvärderaren kan härvid välja olika an

satser och strategier för hur hon/han ska gå tillväga för 

att lösa sin uppgift. Vi ska nedan försöka peka på några ut

märkande drag i vårt sätt att tänka och handla i fråga om pe

dagogisk utvärdering. 

I Franke-Wikberg & Johansson (1975) diskuteras olika alterna

tiva angreppssätt, där en utvärdering förespråkas som låter 

problemet bestämma hur undersökningen ska läggas upp och vilka 

metoder som är tillämpbara. Tanken att utvärdering ska vara in

riktad mot själva processen och inte centreras kring resultat 

understöds. Innehållet i aktiviteterna bör sättas i fokus. Vi

dare betonas att det är viktigt att försöka sätta in och be

lysa problemet i dess sammanhang. 

Tiden efter 1975 har inneburit fortsatt utvärderingsarbete och 

i samband därmed har de utökade erfarenheterna av pedagogisk 

utvärdering också medfört att det ter sig angeläget att nu två 

år senare peka på vissa åsiktsförskjutningar. Huvudprinciper

na för utvärdering är desamma som förut. Vad som ytterligare 

har kommit att framtonas är för det första hur nödvändigt 

det är att fundera över inom vilken teoretisk referensram man 
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arbetar. Det är härvid fråga om att utvärderaren försöker 

klargöra för sig själv och för andra med vilket synsätt han/ 

hon griper sig verket an. Vid utvärdering av undervisning blir 

det fråga om funderingar som rör såväl makro-, medium som mik

ronivå dvs tankar på både det samhälleliga planet, på utbild-

nings-/undervisningsnivå och på individnivå. Den teoretiska 

referensramen avses fungera som eji utgångspunkt bland andra 

utgångspunkter för vilken information som kan vara intressant 

att.inhämta i det empiriska arbetet. Den är således att se 

som en uppslagskälla för fokusering av utvärderingsinnehåll 

samt som en deklaration av det prospektiv som är utvärderarens. 

För det andra har det ansetts viktigt att det sammanhang eller 

det kontext som gäller för utvärderingsproblemet vidgas jämfört 

med vad som var fallet 1975. Det innebär att problemet får star

kare anknytning till det samhälle som omger skolan. 

! • : : . 
I det ovan refererade arbetet gjordes försök att utreda för-

-,hållandet mellan pedagogisk utvärdering och pedagogisk forskning. 

Några skarpa gränslinjer kunde inte dras. övertygelsen har växt 

sig allt starkare att det för det tredje är riktigt att lik

ställa utvärdering och forskning vid den typ av kritiskt upp

gift som är vår. Vi menar att vi har att försöka belysa ett 

stycke verklighet på bästa sätt, att också försöka förstå var

för verkligheten ser ut som är fallet samt utifrån den vunna 

kunskapen om det existerande diskutera tänkbara förändringar 

och dess konsekvenser. 

Om utvärderaren då vill kunna ge en verklighetsbeskrivning 

måste han gå utöver eller, alternativt uttryckt, bakom de 

officiellt uttryckta målen för verksamheten. Dessa mål kan 

således, för det fjärde, inte tas som direkt utgångspunkt 

eller tas för givna då utvärderingsuppgiften ska lösas. Den 

begränsade och/eller felaktiga infallsvinkel som blir följden 

av att enbart ta fasta på skolans egna mål finner vi ange

läget att understryka ännu starkare än vad vi tidigare gjort. 

Av ovan förda resonemang följer att vi för det femte, knappast 
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vill se utvärderingen begränsad till en kontroll av i för

väg definierade aspekter. Vi eftersträvar att inte minst 

försöka upptäcka nya effekter som uppträder i samband med 

en viss undervisning. Sådana effekter, som kan tänkas fram

gå under processens gång måste beskrivas i termer av sitt 

innehåll och inte på det generella sätt som utbildnings-

effekter vanligen beskrivits i. Sett i relation till vad mer

parten utvipderingsstudier e-fta hat * behaFidlàt ,bXir det .$&åga 
om en förskjutning från kortsiktiga, lätt manifesterbara 

effekter som provresultat och attitydpoäng till mer svår

åtkomliga och ibland mer på sikt uppkomna effekter som 

föreställningar om t ex varför eleven valt den utbildnings-

väg han/hon har valt (Dahlgren & Franke-Wikberg, 1977). 

Den inriktning på utvärdering som vi vill plädera för finns 

utförligare behandlad t ex i Franke-Wikberg & Johansson (1975), 

Franke-Wikberg (1977 b och a). För syftet med denna rapport 

har vi inte bedömt det vara nödvändigt att här gå in mer i 

detalj på hur vi ser på utvärdering. Den läsare som önskar en 

närmare beskrivning av utvärderingsansatsen hänvisas till i 

första hand ovan angivna källor. 

Syons roll i samhället 

Vilka samhälleliga funktioner utbildning och skola antas ha 

far konsekvenser för utvärderingen. Den utvärderare som tar 

fasta pa skolans egen framträdelseform med kunskapsförmedling 

i fokus, kommer sannolikt att samla in andra data och tolka 

sina data på ett annorlunda sätt än exempelvis den utvärderare 

som menar att den sociala-ideologiska funktionen som verkar i 

samhällsbevarande riktning är skolans primära uppgift. 

Oavsett vilka samhälleliga funktioner utvärderaren anser 

vara de centrala gäller dock att en direkt koppling till 

individnivån inte kan göras (jfr s 3). Kapitallogikerna 

har t ex fått motta stark kritik för att de på ett alltför 

mekanistiskt sätt förutsätter en länk mellan produktionsliv 

och elevens kunskapsinhämtning. Förklaringarna riskerar 

att bli alltför förenklade (Berner et al., 1977). 



5  

Utvärdering med utgångspunkt tagen i skolans egna utsagor 

om dess funktion befattar sig å andra sidan mer sällan med 

den samhälleliga nivån. Man koncentrerar sig i stället på 

att besvara frågan i vilken grad insamlade dataresultat 

harmonierar med skolans uttalade mål. Ansatsen leder ofta 

till ytlighet och till lösningsförslag av begränsat och 

kortsiktigt slag (jfr s 3-4). 

En slutsats är att det är nödvändigt men ej tillräckligt 

att analysera och ange perspektiv för det pedagogiska feno

menet sett i relation till dess samhälleliga sammanhang. I 

den teoretiska referensramen måste också lägre liggande led 

omfattas och vävas samman. Vi ska i det följande försöka klar

göra vilka utgångspunkter och antaganden, som ter sig ange

lägna att relatera till syon i skolan på ett samhälls- ut

bildnings- och individplan. 

Då utbildningssystemets roll i samhället diskuteras ligger 

det nära till hands att framför allt koppla skolans syo till 

den sorterande funktionen. En analys av olika utvecklings

trender vad gäller syon påvisar att den sorterande funktionen 

i syons barndom uttrycktes helt öppet i olika målskrivningar 

men att den successivt kommit alltmer i skymundan i officiellt 

uttryckta mål. Sorteringsfunktionen har kommit att bli mindre 

uppenbar genom att man har psykologiserat målskrivningarna på 

olika sätt. Den psykologiska inriktningen har kanske den inne

börden att 

". . . den står som garant för att elevens och inte samhällets 
intressen sätts i fokus i. verksamheten ... den ger ett •in
tryck av att samtliga elever erbjuds sådan vägledning att 
valet kan företas utifrån lika villkor för alla" {Franke-

Wikberg, 1977 b, s 30). 

En annan förklaring till att den sorterande funktionen sällan 

öppet diskuteras kan vara att föreställningar om det fria 

valet, lika chanser för alla, fri konkurrens etc tycks be

tonas och understödjas både från samhälleligt håll och i skolan. 

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

Samtidigt som föreställningar t ex om det fria valet sanno

likt omfattas av många i vårt samhälle kan också föreställ

ningar om medfödd begåvning och nedärvda intressen tänkas 

vara vanligt förekommande. Genom att utgå från sådana för

klaringsgrunder för elevers studie- och yrkesval kan skolan, 

som utåt framstår som objektiv och neutral, rättfärdigas. 

Problem, som rör skevheter i val av utbildning och yrke t ex 

val betingade av könstillhörighet och social bakgrund, kan 

i stället komma att företrädesvis hänskjutas till individuella 

variationer. 

Att utgå från att skolan har en sorterande funktion i samhället 

är inte något unikt för detta projekt. Gesser (1977) visar 

t ex hur ekonomer och sociologer använt och använder sig 

av sorteringstanken genom att sätta den i relation till de 

sociala selektionsprocesser, som förekommer i samhället. I 

en beskrivning och analys av P. Sorokins arbeten (Sorokin 

1924, 1947, 1964) visar Gesser hur Sorokins teorier om social 

rörlighet och social stratifiering i grunden utgör en teori 

om olikhet mellan individer. 

Kopplat till sorteringshypotesen innebär Sorokins teorier 

att sorteringen förutsätts ske efter personliga egenskaper 

där begåvning är den viktigaste faktorn. För att en sor

tering av individerna ska kunna accepteras krävs att sam

hället erbjuder ett fritt val i betydelsen lika chanser 

till utbildning för alla. 

"Detta innebär att lika möjligheter intet såsom vanligen 
görs, ställs i ett jämlikhetsperspektiv utan utgör i stället 
förutsättningar för den samhälleliga sorteringsprocessen" 

(Gesser, 1977, s 13). 

Lika chanser får i denna tolkning en helt annan innebörd i 

så motto att den "frihet" som skolan erbjuder är ett måste 

för ett samhälle som i övrigt är ojämlikt. Sett ur detta 

perspektiv framstår det också berättigat att betrakta före

ställningar om fritt val och lika chanser som myter. 



7  

Att utgå från att en av skolans och syons funktioner är den 

sorterande kan kanske för många, inte minst enskilda be

fattningshavare i skolan, väcka viss anstöt då begreppet 

sortering har kommit att bli negativt laddat. Vi menar dock 

att sortering är naturlig, oberoende av samhällsstruktur, 

och att den för ett givet samhälle är nödvändig med tanke 

på just det samhällets fortbestånd. I det sammanhanget an

sluter vi oss till tanken om att utbildningens övergripande 

funktion är reproducerande. Bourdieu och Passeron betonar 

i sitt teoretiska arbete den socialt ideologiska funktionen 

och i det sammanhanget kan den sorterande funktionen sättas 

in (Berner m fl, 1977). 

Som vi ser det, är sortering i sig således inte särskilt an

märkningsvärt . Vad vi däremot menar behöver sättas i fokus 

är utifrån vilka principer sorteringen sker ooH vilka konse

kvenser den får. Både principerna och konsekvenserna blir 

naturligtvis ytterligt viktiga att empiriskt studera. Detta 

implicerar att skolan och därmed bl a dess syofunktionärer 

kan antas bidra till att sortera individer till olika ut

bildningar och yrken. Vi vet dock inte hur detta går till 

så läng£.vi inte känner till innehållet i deras arbete och 

vad som styr det, vilka prioriteringar de gör i sina arbets

uppgifter, vilka elever de kommer i n ärmare kontakt med etc. 

Vad gäller speciellt syo-funktionärernas arbete kan deras 

möjligheter att verka i förändrande riktning ifrågasättas 

med den vetskap vi hittills har om förutsättningarna för 

deras arbete i form av begränsad tid parad med ett stort elev 

underlag (Söts lägesrapport, 1977). 

I detta sammanhang menar vi att projektet har en viktig funk

tion att fylla vad gäller att relatera tanken om skolans sor

terande funktion till det innehåll som faktiskt förmedlas. 

Som Gesser (1977) påpekar har svensk utbildningsforskning i 

stort sett förbigått att studera vilka kvalifikationer som 

utbildningen förmedlar. De individuella variationerna utifrån 

begåvning, intresse och aspirationer har tillmätts stor be

tydelse men det räcker inte att hänvisa till sådana faktorer 

när det gäller att förklara val av utbildning och yrke. 

"En reduktion av kvalifikationer till naturliga egenskaper 
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kan tolkas som försök att föra ut ur bilden sociala och 
historiska faktorer" (Gesser 1977, s 44). 

Att olika sociala förhållanden torde utgöra viktiga förkla

ringsgrunder till studie- och yrkesvalsbeteenden inryms är 

vi övertygade om. Här menar vi dock inte enbart faktorer 

relaterade till hemmiljö (jfr s 11) utan även sådana som 

mer direkt rör det omgivande samhället. En skola fungerar 

på en viss ort, i en viss kommun och utbildningen kan mera 

omedelbart relateras till den struktur som den kommunen har. 

Att belysa kommunala och regionala förhållanden med avseende 

på arbetsmarknad, näringslivets struktur, utbildningens di

mensionering och syons uppbyggnad, blir en uppgift i ut

värderingen. Här gäller det bland annat att försöka belysa 

den aktuella situationen med statistiska fakta av olika art. 

Syons roll i utbildningssystemet > 

Utifrån den arbetsmodell, som projektet ursprungligen arbetat 

med (se Äsemar 1977 a) bestäms syons roll i utbildningssy

stemet och den enskilda skolan i huvudsak av ett mål-, ram-

och regelsystem, där målsystemet kan sägas vara det icke

begränsande (något tillspetsat det utopiska) medan ram- och 

regelsystemet är det begränsande (eller det realistiska). 

Vi har redan nu erhållit sådan kännedom om målsystemet 

att vi ytterligare styrkts i uppfattningen att skolans 

officiella mål inte kan tas som utgångspunkt för utvär

deringen. Vi menar därmed inte att målen.är helt verknings

lösa utan att de tolkas på olika sätt och att det är olika 

personers tolkningar, som blir viktiga att belysa. De 

officiella målen, som de upplevs av syofunktionärerna, 

torde utifrån de villkor som ges idag vara mycket svåra att 

nå. Vi har för övrigt stöd för att det vore felaktigt att ens 

utgå från att övrig skolpersonal känner till målen. Om de 

gör det har de ofta tolkat dem så att syon endast har en 

mycket snäv informationsteknisk inriktning (Äsemar, 1977 b). 

Detta innebär att syofunktionärernas vardag torde vara något 

helt annat än de "sön- och helgdagar" som beskrivs i läro

planen och syoanvisningar. 
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Det stycke verklighet, som vi vill beskriva, måste med nöd

vändighet relateras till de objektiva villkor som styr verk

samheten dvs de begränsade ram- och regelsystemen. Som exem

pel på ramar kan nämnas ekonomiska förutsättningar, tid, an

tal skolenheter, antal elever, i vilken utsträckning lektions

tid får utnyttjas. Bland dessa villkor torde tillgången på 

och fördelningen av de ekonomiska resurserna vara av avgörande 

betydelse för syons arbete. Kommunerna får nu relativt fritt 

disponera tilldelade resurser men huvudprincipen för utnytt

jandet bör vara att antalet tjänster ska motsvara antalet 

grundbelopp. Ett grundbelopp motsvarar i sin tur ca 750 elever. 

Det är ett stycke konkret verklighet att en syofunktionär 

inom ramen för en heltidstjänst har att arbeta med 750 elever. 

En tjänstgöringsbedömning kan dock ske för att resurserna ska 

kunna läggas där de bäst behövs beroende på t ex elevgruppens 

sammansättning (ASÖ 1973/74:55). Huruvida detta sker i den 

kommun där utvärderingen ska genomföras måste naturligtvis 

studeras. 

Syons roll i skolan formas dock inte enbart utifrån mer eller 

mindre officiellt uttryckta anvisningar utan präglas också 

âv de förväntningar som skolledning, lärare och elever har 

eller uppfattas ha på syon. Om ett flertal elever efterfrågar 

en viss inriktning på syon försöker syofunktionären kanske 

skapa den. Om ett flertal lärare förväntar sig att syon bör 

spela en viss roll spelar kanske syofunktionären den rollen. 

Sist, men inte minst viktigt, formas naturligtvis rollen av 

de som själva deltar mest aktivt i det formella syoarbetet på 

skolorna dvs syofunktionärerna på skolorna. Vad förväntar 

de sig av skolans syo? Vad betyder deras utbildning och er

farenhetsbakgrund för hur de ser på syos funktion och hur de 

lägger upp arbetet? 

Vilken är då syons reella roll i skolan? Ja, det vet vi egent

ligen inte och för att få svar på den frågan måste i första 

hand syofunktionärernas men även bl a lärarnas insats belysas 

utifrån både kvantitativa och kvalitativa aspekter. I vilken 

utsträckning ägnar man sig åt olika aktiviteter och vad inne

håller dessa aktiviteter? Här bör åter påminaas om det viktiga 
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i att relatera verksamheten till villkoren för densamma både 

inom utbildningssystemet och från samhälleligt håll. 

Syons roll på individnivå 

Det finns många frågor att ställa kring hur och varför 

eleverna väljer som de gör. Elevens sätt att resonera kring 

studie- och yrkesvalsfrågor uppstår självfallet inte i ett 

vakuum. Ställningstaganden vid ett visst tillfälle är ett led 

i en omfattande process, som är utsträckt över lång tid och 

som kan tänkas vara påverkad av många olika faktorer. Skolan 

spelar genom sin kunskaps- och attitydförmedling en viktig 

roll, men andra påverkanskällor kan vara nog så viktiga. 

Den hemmiljö, som eleven växer upp i och det inflytande som 

föräldrar, syskon och kamrater har kan antas vara en central 

förklaringsgrund. Det omgivande samhället med dess struktur 

och utbud av arbete är också betydelsefullt i sammanhanget \ 

liksom vilka kunskaper om utbildning och yrkesliv eleven be

sitter. Att skilja ut skolans verksamhet jämfört med exenppel-

vis föräldrar, kamrater och massmedia i syfte att bestämma 

vad som betyder mest är en i det närmaste ogörlig uppgift. 

A/i ut går från att någonting händer under skoltiden, att 

eleven utvecklas och att skolan och syon i det avseendet har 

en viss effekt på individerna, vars innebörd vi dock vet 

väldigt litet om idag. 

Den yrkesvalsforskning, som bedrivits, har i stor utsträckning 

fokuserat intresset på och tolkat orsakerna till valet genom 

att utgå från individuella egenskaper. Uppmärksammade yrkes

valsteorier av, t ex Ginzberg, Super, Holland vilar alla på 

en individuell, psykologiskt baserad grund (översikt över 

yrkesvalsforskning: se t ex Sjöstrand, 1968; Rudemo, 1970} 

Elgqvist-Saltzman, 1976). Kritik har dock riktats mot denna 

inriktning samtidigt som man efterlyser forskning där val-

processen relateras till det omgivande samhället (bl a Andrae, 

1972; Stark, 1977). I det sammanhanget betonas också den sociala 

bakgrundens betydelse för val av utbildning och yrke. Som 

Gesser (1976) påpekar är det dock önskvärt att kunna komma 

bakom de gängse yrkes- eller socialgrupperingarna genom att 

söka bestämma familjens yrkeshistoria. Det är vår avsikt att 

genom intervjuer med elevernas föräldrar försöka göra en täm
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ligen ingående beskrivning av elevernas sociala bakgrund. 

Genom att koppla frågan om studie- och yrkesval till en sor

terande funktion, vilket vi gör, är det uppenbarligen inte till

räckligt att utgå från individegenskaper utan andra förklarings

grunder av den typ som nämndes inledningsvis måste till. Med 

den utgångspunkten blir det intressant att se hur syon förbe

reder individerna inför specifika valtillfällen och vilket 

innehåll som förmedlas i vägledningen. Jämfört med den under

visning, som förmedlas av lärarna, jämfört med de läromedel 

som eleverna kommer i kontakt med är syofunktionärens del 

av påverkanskakan tämligen liten. Vi kommer dock inte att inom 

ramen för detta projekt att närmare kunna belysa syo som den 

sker i den vanliga undervisningen och som den företräds i läro

medel. Vi kommer därmed inte att helt lämna läromedels- och 

undervisningssidan men åtminstone vad den senare beträffar 

kommer vi att begränsa insatserna till en indirekt och mer ex

tensiv nivå. 

De enskilda elevernas studie- och yrkesval blir vårt kriterium 

när det gäller att bestämma effekterna av skolan och syons 

arbete. Vi vill poängtera att det inte räcker med att konsta

tera förekomsten av ett visst val utan att bevekelsegrunderna 

för valet noggrant måste utredas. Vilka val gör eleverna? Hur 

motiverar man sitt val? Sker det någon utveckling i elevernas 

sätt att resonera i frågor som rör studie- och yrkesval under 

skoltiden och vari består i så fall den förändringen? Vilka 

föreställningar har eleverna rörande sina egna val, rörande 

utbildning, arbete och arbetsmarknad? 

Intressanta problemområden att belysa i utvärderingen av 

SYO 

Den diskussion som hittills förts om vår syn på utvärdering 

och om syon i förhållande till samhälle, till undervisnings

system och till individutveckling leder tillika med utvär

deringsuppdragets natur till vissa konsekvenser för vad som 

är mest centralt att försöka belysa i vå rt empiriska arbete. 

Försöken att vid utvärderingen placera in syo i 

sammanhang och att presentera en helhetsbetonad 

taget med den processinriktade utvärderingsansa 

sitt 

bild 

ts vi 

större 

samman-

förfäktar 
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gör att det inte är tillräckligt att begränsa utvärderingen 

till att isolerat studera elevutveckling. Uttryckssättet att 

det i utvärderingen gäller att beskriva ett stycke verklighet 

och försöka förstå varför den ser ut som den gör kan i för

stone te sig som en enkel uppgift. Graden av komplexitet i 

verkligheten gör dock att problemet att skildra detta komplex 

i stället kan verka oöverstigligt. Vi varken tror eller av

ser att försöka ge en fullständig och alltomfattande beskriv

ning. Vi har emellertid ambitionen att försöka genomföra en 

utvärdering som återspeglar något av komplexiteten i pro

blemet. 

Vi har sagt att vi vill behandla utbildningseffekter av syo 

i termer av elevutveckling. Den utveckling som vi anser vara 

central att fokusera intresset på rör eventuella förändringar 

i e levernas sätt att resonera vad gäller de egna valen av ut

bildning och yrke. Vi vill försöka belysa vad som kännetecknar 

deras resonemang i frågor som rör utbildning och yrke och val 

av utbildnings- och yrkesvägar. I det sammanhanget vill vi 

således försöka komma åt innehållet i deras sätt att tänka 

i dessa frågor, t ex vilka kunskaper och värderingar, vilka 

föreställningar som elevens aktuella val har till grund. De 

problem som här blir aktuella att försöka belysa har karaktär 

av att ge svar på frågor av typen "vad?" eller i v iss mån 

"hur?" Vad kännetecknar elevernas föreställningar om utbildning 

och yrke? Hur resonerar de? 

Det blir också angeläget att så noggrant som möjligt beskriva 

syoarbetets uppläggning, att få en uppfattning bland annat av 

syofunktionärernas arbetssituation. I vilken utsträckning ägnar 

man sig t ex åt enskild vägledning, kollektiv irrfermation och pryo? 

Vilken prioritering görs bland alla de aktiviteter som ligger 

inom deras arbetsfält? Vad kännetecknar dessa aktiviteter i de 

speciella fallen? Det gäller även att få en bild av inslagen 

av syo i u ndervisningen. I vilken utsträckning förekommer syo 

i undervisningssammanhang? Finns det stoff av syokaraktär i 

läromedlen? En beskrivning av vilka ramar som påverkar syons 

uppläggning behövs. En beskrivning av såväl de yttre ramarna 

t ex av hur arbetssituationen ser ut i en aktuell kommun som 

av de ramar som gäller inom skolan bör belysas. 
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Den beskrivning som det i det senare fallet främst är fråga 

om rör sådana problem som kan uttryckas i termer av "hur mycket 

och "i vilken utsträckning?" Denna typ av frågor är nödvändiga 

att besvara i vår utvärdering men utgör inte i sig ett till

räckligt underlag för den information som är angelägen. På 

samma sätt som vad gällde eleverna och deras föreställningar 

om utbildning och yrke är det också här av intresse att få 

innehållsbaserad kunskap t ex om vad vägledningssamtalen 

handlar om och vilka värderingar som läromedlen ger uttryck 
t 

n •• for. 

Samtidigt som det således är centralt att kartlägga syon 

i ovan nämnda avseenden blir det också av intresse att uti

från analoga antaganden som gjorts vad gäller eleverna till

fråga andra individgrupper. De föreställningar som syofunk-

tionärer och lärare har om utbildning och yrke kan tänkas 

återspeglas medvetet eller omedvetet i deras agerande. För

utom de skolpersonella grupper som kan förväntas vara av 

största betydelse för elevens utveckling spelar givetvis 

elevens föräldrar en viktig roll. Hur resonerar man därhemma 

kring utbildnings- och yrkesfrågor? Vilken utbildningstradition 

präglas hemmet av? 

Självfallet är också andra påverkanskällor aktuella för 

eleven. Det är dock inte möjligt att studera exempelvis mass

media inom ramen för denna utvärdering. Elevens egen kamrat

krets kommer ej att identifieras. Sorn tid igare påpekats är 

inte heller syftet med detta projekt att bestämma graden av 

olika faktorers påverkan. Vad vi i stället åsyftar är att med 

de problem vi ställer och med den information utvärderingen 

kan ge försöka fylla tomheten i den ruta som är den pedagogiska 

Kanske kan vi med vår utvärdering bidra med kunskaper som ger 

det makroteoretiska resonemanget om t ex skolans sorterande 

funktion mer av innehåll. 
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Hur kan de i utvärderingen aktuella problemen studeras? 

För att besvara frågan hur man kan gå till väga för att 

belysa de problem, som vi sagt oss vilja göra i utvärder

ingen av syo i grund- och gymnasieskolan, kommer vi dels 

in på uppläggningen av undersökningen och dels in på val 

av metoder. 

Utvärderingsuppläggningen blir självfallet beroende av att 

vi vill försöka införskaffa information, som inte bara rör 

bredd utan också djup. Den väg vi valt att gå är att i 

första hand fokusera utvärderingen till en kommun i landet. 

Viss information, som täcker hela kommunen, inhämtas. Urvalet 

av individer och av datainsamling sker sedan via ett tänkande 

i "tratt-form". Viss information inhämtas från samtliga skolor 

i k ommunen, annan rör vissa utvalda skolor. Ytterligare infor

mation är begränsad till vissa klasser. Andra data omfattar 

endast ett urval individer i dessa klasser. Föräldrarna till dessa 

"intensivelever" är de som kommer att ingå i undersökningen. 

Ett urval av de läromedel, som används i intensivklasserna 

kommer att granskas. Lärarna i dessa klasser kommer att till

frågas mer ingående än övriga lärare i k ommunen. Förhållandet 

är detsamma för syofunktionärena. Samtliga syofunktionärer 

ingår i.undersökningen, men de som tjänstgör vid de speciellt 

utvalda skolorna kommer att delta jämförelsevis mer aktivt i 

i u tvärderingen än de övriga. 

Betonas bör att uppläggningen är flexibel. Vi kommer exempel

vis eventuellt att också gå ut till ett riksurval av en eller 

flera individgrupper, om det visar sig angeläget att få vissa 

problem belysta av ett mer reprssentativt samp-el.. 

Av vårt tidigare resonemang torde det också stå klart att 

utvärderingen blir longitudinell till sin uppläggning. Efter

som vi ser elevens utveckling i fråga om resonemang kring 

utbildnings- och yrkesval som utbildningseffekt blir en 

naturlig konsekvens att vi vill försöka följa denna utveck

ling. Vi avser därför att studera de aktuella intensivklass
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erna under den tid grundskoleeleverna går på högstadiet 

och gymnasieeleverna befinner sig i gymnasieskolan. ( För 

en mer detaljerad beskrivning av uppläggningen hänvisas 

läsaren till Franke-Wikberg & Asemar, 1977 ). 

Vårt synsätt vad gäller metodval är att problemen och prob

lemens art är det som ska bestämma vilka metoder, som till

ämpas. Det finns alltför många exempel på att detta till 

synes självklara faktum behöver understrykas (se t.ex 

Franke-Wikberg, 1977 a). Med problemstyrning som utgångs

punkt för utvärderingen sett i relation till de för oss 

aktuella problemen följer att ett flertal olika tekniker 

kommer att användas i vårt arbete. För de frågor som ska 

besvaras med beskrivningar av ibland översiktskaraktär, för 

de som ofta försöker ge svar på frågan "i vilken utsträck

ning" lämpar sig kvantitativa metoder väl. De enkäter som 

ges till e-n stor grupp elever, enkäter till lärare, dag

boksanteckningar som förs under läsåret av kommunens syo-

funktionärer, statistiska sammanställningar över arbets

situationen kan exemplifiera tekniker som överensstämmer 

med detta slag av information. 

Då det däremot gäller problem där avsikten är att få svar 

på frågan "vad?", "vari?" måste dessa angripas på ett annat 

sätt. Då det t.ex gäller att belysa olika individers före

ställningar vet vi inte i förväg vad de kommer att innehålla 

En kategorisering går bara att göra utifrån individers egna 

utsagor. Enkäter med i förväg strukturerade svar i form av 

alternativ är då inte möjliga att använda. Den metodik som 

blir aktuell är den s.k kvalitativa. Då kan i stället prob

lemen belysas via intervjuer med öppna frågor, vilka ibland 

är direkt ibland indirekt ställda. Strukturerade situationer 

i form av att individen ställs inför ett problem, varefter 

uppföljande frågor ställs, kan också tänkas ge den infor

mation som eftersträvas. För att belysa frågan om vad som 

avhandlas i ett vägledningssamtal, vid kollektivt given info 

mation etc tycks deltagande observation vara den metod som 

bäst svarar mot det problemet. 
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Slutsatsen utifrån vårt synsätt i fråga om metodval blir 

således den att för våra problem bör Kvantitativ och kvali

tativ metodik kombineras. I syfte att belysa problemen 

i utvärderingen av syo på bästa sätt är alla metoder tillåtna! 
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