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ABSTRACT 

Rönmark, W. & Wikström, J. Bilingualism in Tornedalen. 
Summary and discussion. Doctoral dissertation at the 
faculty of social sciences, University of Umeå, 1980 
(in Swedish). ISBN 91-7174-057-0. 

This report is a summary and a discussion of a research 
project on bilingualism in Tornedalen. Within the project 
"Education in sparsely populated areas", financed by the 
National Board of Education, a number of studies were carried 
out aiming at giving a description of the present linguistic 
situation (Swedish/Finnish) of the pupils in the comprehen
sive school. Another aim was to see if there was any corre
lation between school achievement and the linguistic abili
ties of the pupils (Swedish-Finnish) . In this connection the 
intention was also to develop methods of measurement and 
to construct tests. The basis of the work was a model 
originally developed by Spolsky (1974) and had in a broad 
sense a "sociology of language" approach. The population 
consisted of all the 354 pupils in grade 4 in the district 
of Haparanda, Övertorneå and Paj ala. The gathering of data 
in which combination of different methods such as inter
views, observations and testings were used, took place at 
the turn of the year 1975/76. The results have been pub
lished in six reports (nr 78-83) in the series of reports 
of the Department of Education, Pedagogiska rapporter, Umeå 
(in Swedish). In this summary the main results are accounted 
for concerning the pupil's use of language and linguistic 
knowledge as well as results and marks. The results show 
that the use of the Finnish language is almost restricted 
to the home environment. As for the knowledge of Finnish 
it can be noted that about 40 per cent have active abili
ties and the rest of the pupils are purely Swedish speaking. 
The difference between the mentioned groups as regards the 
other measurements of achievement used were small or insig
nificant especially if the social background of the pupils 
was taken into consideration. The main conclusion was that 
the Finnish language in Tornedalen is decreasing and that 
in one or two generations probably all the area will be 
Swedish speaking. The consequences of this are discussed, 
and the importance of school and education is also dealt 
with. Suggestions for further research are given such as 
longitudinal and iterated cross-sectional studies and com
parative studies in other bilingual areas. Studies about 
attitudes to the languages in Tornedalen are suggested as 
well as intensified work on the developing of methods in 
bilingual research. Finnally further investigations on the 
covariation between different factors and school achievement 
are recommended. 

Keywords: Bilingualism, bilingual pupils, language use, linguis
tic ability, oral production, sociology of language, Tornedalen. 
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Rönmark, W. & Wikström, 3. Bilingualism 
in Tornedalen. Summary and discussion. 
Doctoral dissertation at the faculty of 
social sciences,. University of Umeå,, 
19 80 (in Swedish). 

SUMMARY 

This report is a summary and a discussion 
of a research project on bilingualism in 
Tornedalen. Within the project "Education 
in sparsely populated areas", financed by 
the National Board of Education, a number 
of studies were carried out aiming at 
giving a description of the present 
linguistic situation (Swedish/Finnish) 
of the pupils in the comprehensive school. 
Another aim was to see if there was any 
correlation between school achievement 
and the linguistic abilities of the pupils 
(Swedish-Finnish). In this connection the 
intention was also to develop methods of 
measurement and to construct tests. The 
basis of the work was a model originally 
developed by Spolsky (1974) and had in a 
broad sense a "sociology of language" 
approach. The population consisted of 
all the 354 pupils in grade 4 in the 
district of Haparanda, Övertorneå and 
Pajala. The gathering of data in which 
combination of different methods such as 
interviews, observations and testings 
were used, took place at the turn of the 
year 1975/76. The results have been pub
lished in six reports (nr 78-83) in the 
series of reports of the Department of 
Education, Pedagogiska rapporter, Umeå 
(in Swedish). In this summary the main 
results are accounted for concerning the 
pupil's use of language and linguistic 
knowledge as well as results and marks. 
The results show that the use of the 
Finnish language is almost restricted 
to the home environment. As for the know
ledge of Finnish it can be noted tha t 
about 40 per cent have active abilities 
and the rest of the pupils are purely 
Swedish speaking. The difference between 
the mentioned groups as regards the other 
measurements of achievement used were 
small or insignificant especially if the 



social background of the pupils was taken 
into consideration. The main conclusion 
was that the Finnish language in Tornedalen 
is decreasing and that in one or two gene
rations probably all the area will be 
Swedish speaking. The consequences of this 
are discussed, and the importance of school 
and education is also dealt with. Sugges
tions for further research are given such 
as longitudinal and iterated cross-sectio
nal studies and comparative studies in 
other bilingual areas. Studies about 
attitudes to the languages in Tornedalen 
are suggested as well as intensified work 
on the developing of methods in bilingual 
research. Finnally further investigations 
on the covariation between different fac
tors and school achievement are recommen
ded. 



Rönmark, W. & Wikström, 3. Tvåspråkighet i 
Tornedalen. Sammanfattning och diskussion. 
Akademisk avhandling vid samhällsvetenskap
liga fakulteten, Umeå universitet, 1980. 

SAMMANFATTNING 

Föreliggande rapport utgör en sammanfatt
ning och diskus sion av ett forskningspro
jekt som behandlar tvåspråkighetsfrågor i 
Tornedalen. Inom ramen för detta SÖ-finan
sierade projekt: Glesbygdens skolfrågor 
III, genomfördes ett antal delstudier i 
syfte att ge en beskrivning av det aktuel
la språkläget hos elever i grundskolan i 
svenska och finska. Ett annat syfte var 
att kartlägga om man kunde finna någon sam
variation mellan skolprestationer och ele
vernas färdigheter i respektive språk. 
I detta sammanhang var avsikten också att 
utveckla mätmetoder och att konstruera 
test. Utgångspunkt för arbetet var en 
modell, ursprungligen utvecklad av Spolsky 
(1974) och hade en i vid mening språksocio-
logisk ansats. Samtliga elever i åk 4 
(354) i kommunerna Haparanda, Övertorneå 
och Pajala ingick i unde rsökningen. Data
insamlingen, där en kombination av olika 
metoder såsom intervjuer, observationer 
och testningar utnyttjades, skedde kring 
årsskiftet 1975)76. Resultaten har redo
visats i sex rapporter (Nr 78-83) ingående 
i pe dagogiska institutionens rapportserie. 
Pedagogiska rapporter, Umeå. I denna sam
manfattning redovisas undersökningens 
huvudresultat rörande elevernas språkan
vändning, språkkunskaper samt resultat 
på test och betyg. Resultaten visar att 
användningen av finska språket är mycket 
begränsad, utom i hemmet. Då det gäller 
kunskaperna i finska konstateras att cirka 
40% har aktiva kunskaper och övriga elever 
är enbart svenskspråkiga. Skillnaderna 
mellan ovan nämnda grupper med avseende på 
övriga utnyttjade prestationsmått var små 
eller obefintliga, i synnerhet om hänsyn 
togs till elevens sociala bakgrund. Slut
satsen blev bland annat att finska språket 
i Tornedalen minskar och att man om en 
eller två generationer sannolikt är helt 
svenskspråkiga i området. Konsekvenserna 



av detta förhållande diskuteras varvid 
också utbildningens och skolans roll be
handlas. Förslag till vidare forskning ges, 
såsom uppföljningar över tid (longitu
dinella studier samt upprepade tvärsnitts
studier) , komparativa studier i andra två
språkiga områden. Undersökningar om attity
der till de olika språken i Tornedalen 
föreslås, liksom ett intensifierat arbete 
kring utveckling av metoder. Avslutnings
vis rekommenderas ytterligare kartläggning 
av olika faktorers samvariation med skol-
framgång. 



FÖRORD 

En doktorsavhandling färdig att behandlas 
i disputationens form är ett betydligt 
mer omfattande lagarbete än vad som ut
trycks i författarnamnen. Det är många som 
ställt upp med sin sakkunskap, sin hjälp 
och sitt intresse. Personer utan vars be
redvillighet och entusiasm det knappast 
blivit den slutprodukt vi nu presenterar. 
Alla de som varit oss behjälpliga känner 
vi oss givetvis stå i stor tacksamhets
skuld till. 

Det gäller naturligtvis i första hand 
alla de lärare, elever och föräldrar i 
Tornedalen som medverkat i undersökningen. 
Utan deras benägna bistånd hade det varit 
omöjligt att genomföra vårt projekt. Vår 
tanke går här också till alla skolledare, 
länsskolnämnder och skolstyrelser som bi
stått oss. Den som för oss personifierar 
alla dessa myndigheter är förre länsskol
inspektören i Norrbotten Erik Weinz. Det 
var han som först gav oss mod att ägna oss 
åt de frågor som vi i vårt projekt har 
försökt besvara. Erik Weinz kunde området. 
Han kände problemen väl, kanske bättre än 
någon annan. Han levde mitt uppe i dem . 
Erik Weinz gav oss allt stöd och mer där
till än man någonsin kan begära att få. 
Han trodde på oss. Det är att beklaga 
att han inte längre finns bland oss. Vi 
tror att han i dag s kulle ha uppskattat 
att vi fullföljt arbetet inom det område 
som såväl geografiskt som ämnesmässigt 
var så typiskt hans. 

Ett speciellt tack går till vår hand
ledare Thor Egerbladh. Thor har alltid 
haft tid att lyssna på våra problem och 
alltid läst, korrigerat och givit kon
struktiv kritik på vårt ar bete. Det har 
varit värdefulla insatser från Thors 
sida som vi uppskattat mycket. 

Vi har hela tiden under vårt arbete 
i vår chef Sten Henrysson haft en på
drivare och lyhörd lyssnare. Hans in
tresse för vårt arbete, hans goda om
döme, hans erfarenhet, hans teoretiska 



och inte minst praktiska kunskaper har 
varit de medel med vilka han styrt och 
lett oss till det som vi nu betraktar 
som ett mål, en färdig avhandling. Utan 
hans förmåga att bemästra uppkommande 
problem hade vi stått ganska villrådiga. 

Till alla kamrater vid institutionen som 
hjälpt oss och som ställt upp vid semi na
rier och vid mer eller mindre informella 
diskussioner och givit värdefulla synpunk
ter framför vi vårt tack. I det samman
hanget vill vi speciellt tacka Lasse 
Edstedt, Sigbrit Franke-Wikberg och 
Ingemar Wedman för att de för vår skull 
lagt ned så mycket tid, arbete och in
tresse. 

Vårt stora tack till Karin Bäckström, 
Anita Lampa, Birger Wiipa får också sym
bolisera vårt tack till alla lärare i 
"våra" skolor med vilka vi haft så många 
stimulerande samtal och från vilka vi 
fått så många kloka förslag på hur vi 
skulle gå tillväga. Utan Karin, Anita och 
Birger och deras vilja, positiva attityd 
och uthållighet hade vi aldri g fått det 
material vi behövde. Förmånen att få ar
beta ihop med dem har varit ovärderlig. 
Vi hoppas att de också trots alla långa 
bilresor, tröttande intervjuer och långa 
arbetsdagar ändå fått uppleva positiva 
sidor i arbetet. 
Tack Karin, Birger, Anita och alla andra 
lärare som hjälpt oss. En hjälp som vi 
inte nog kan uttrycka i o rd. 

Slutligen vill vi tacka Henning Johansson 
för allt det stöd vi fått. Henning var den 
som initierade vårt arbete. Han har hela 
tiden stött oss och ofta kommit med sina 
erfarenheter och kunskaper inom det område 
som är hans specialitet. Han har aldrig 
tvekat att ställa upp och hjälp a oss vare 
sig det gällt att följa med på långa, be
svärliga resor, att läsa manuskript och ge 
synpunkter eller att bara finnas där som 
stöd. Henning har alltid funnits till hands. 
Ett stort tack Henning! 

Umeå i november 1980 

Walter Rönmark Joel Wikström 
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I denna rapport, sammanfattas och diskuteras 

ett forskningsprojekt som behandlar två-

språkighstsfrågor i Tornedalen. Projektet 

ingår som en del i d et av SÖ finansierade 

projektet; "Glesbygdens skolfrågor", och 

pågick åren 1973-1977. Huvudsyftet med det 

här projektet var att ge en beskrivning av 

det aktuella språkläget i svenska och 

finska hos elever i grundskolan samt under

söka om man kunde finna någon samvariation 

mellan a ena sidan skolprestationer i form 

av betyg, testresultat (WIT II), upplevda 

språkproblem i skolan och a andra sidan 

elevernas kunskaper i respektive språk. 

Dessutom skulle instrument utvecklas som 

behövdas för att uppnå dessa syften. Projek

tet har redovisats i sex rapporter, vilka 

ligger till grund föi-' denna sammanfattning. 

I den första rapporten; "Inledning och all

män bakgrund", beskrivs Tornedalen geogra

fiskt och språkligt. Problem och tidigare 

undersökningar presenteras och undersök

ningsgruppens bakgrundskarakteristika redo

visas. I den andra rapporten; "Elevernas 

språkanvändning och språkliga miljö", be

skrivs hur eleverna använder/kommer i 

kontakt med de olika språken i hemmet oc h 

i skola n. Elevernas kunskaper, i såv äl 

svenska som finska, har bedömts förutom av 

eleverna själva även av deras lärare. Resul

taten av dessa skattningar redovisas i en 

tredje repoort; Elevernas språkkunskaper". 

Förutom skattningar har även andra metoder 

utnyttjats för mätning av kunskaper i 



finska. I den fjärde rapporten; "Mätning av 

kunskaper i finska", beskrivs olika instru

ment som använts och de resultat som erhål

lits. En rnetod att mäta mun tliga, aktiva 

språkkunskaper presenteras i den femte rap

porten; "Bildberättelser". Den metoden inne

bär att eleverna berättar innehållet i före

visade bildserier. Dessa berättelser (på 

svenska och finska) spelades in på band 

varefter olika typer av bedömningar genom

fördas. I den undersökta elevgruppen åter

finns elever med olika grad av kunskaper i 

såväl svenska som finska. En del elever har 

lika bra kunskaper i finska som svenska 

eller tom bättre kunskaper^ i finska än 

svenska. Dessa elever ägnas speciellt in

tresse i en sjätte rapport; "Elevernas 

skolprestatio ner", där jämförelser mellan 

elever med olika språkkunskaper görs med 

avseende på t ex betyg, testresultat och 

upplevda språkproblem i skolan. 
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BAKGRUND 

I språkligt avseende har Sverige länge, åt

minstone officiellt, ansetts vara ett jäm

förelsevis homogent land. Svenska är det 

nationalspråk som med undantag av vissa av

vikande regionala varianter - dialekter -

talas av de flesta i landet. Under senare 

år har man dock', kanske främst med anled

ning av den under sextiotalet kraftigt 

ökade invandringen börjat ägna ett allt 

större intresse åt minoriteternas ställ

ning i sa mhället. En väsentlig fråga i det 

sammanhanget har t ex varit minoriteternas 

språkliga situation och de problem den med

fört ifråga om kommunikation och utbildning. 

I samband med dessa problem har även frågor 

som rör invandrarens språkinlärning behand

lats. Vilket språk skall invandraren lära 

sig? Det som talas i det nya la ndet eller 

modersmålet? Vilka krav på språklig kompe

tens ställer det nya samhället och omgiv

ningen? Skall invandraren överhuvudtaget 

lära sig något annat språk än det nya lan

dets nationalspråk? Dessa frågor, samt 

andra som tillhör samma problemkomplex har 

flitigt debatterats såväl inom som utom 

forskarkretsarna. Då det gäller frågan om 

hur språkinlärningen bör anordnas för att 

erhålla optimala effekter har förespråkare 

för olika teorier kommit till tals. Den 

samlade forskningen ger dock föga stöd för 

den ena eller andra riktningen. Svårigheten 

att hitta ett enigt stöd för en eller annan 



riktning beror bl a på alltför olikartade 

studieobjekt, olika utgångspunkter för un

dersökningarna samt svårigheten att anordna 

adekvata undersökningstillfällen. Se vidare 

(Ekstrand, 1979, Engle, 1975, Mc Laughlin, 

1977) . 

Intresset har genom invandrarsituationen 

kommit att riktas även mot de inhemska 

minoriteternas situation. De grupper man 

härvid främst intresserat sig för är dels 

den samiska befolkningen och dels den 

finsktalande befolkningen i Norrb otten. 

I detta projekt är det främst vissa aspek

ter av den senare gruppens språkliga situa

tion som behandlas. 

Fram till freden efter svensk-ryska kriget 

1809 var Tornedalen ett enhetligt område i 

språkligt, kulturellt och ekonomiskt av

seende. Större delen av befolkningen var 

finsktalande och Torne älv utgjorde inget 

hinder för språkliga och kulturella kontak

ter. I och med den gränsdragning som blev 

följden av Fredrikhamnsfreden 1809 kom 

dock en betydande del av den finsktalande 

befolkningen att bli en språklig minoritet 

i Sveri ge. 

Antalet finsktalande i området har varierat 

under årens lopp. Slunga (1965) anger att 

antalet finsktalande i mitten av 1800-talet 

var ca 14 000 (ungefär 20% av befolkningen 

i området). I mitten av 1930-talet hade an
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delen finsktalande ökat till ca tre fjärde

delar (Slunga 1965, s 28). Hur förhållandet 

är idag är det mycket svårt att få en klar 

bild över. Exakta siffror förefaller omöj

liga att få fram, men länsstyrelsen i Norr

botten uppskattar antalet finsktalande till 

ca 50 000 (20% av Norrbottens befolkning). 

Se vidare Rönmark & Wikström (1980 a). 

En något utförligare beskrivning av Torne-

dalsområdet vad a vser befolkningstuveck-

ling, näringsstruktur, skolpolitik m m 

återfinns i Rönmark & Wikström (1980 a). 

Skolledare och lärare i Tornedalen uppmärk

sammade i olika sammanhang den betydelse 

den språkliga situationen hade för skol

arbetet. De härigenom påtalade förhållan

dena blev också föremål för viss forskning 

och utredningsverksamhet (Björkqvist & 

Henrysson, 1963; Henrysson & Ljung, 1967; 

Kenttä & Weinz, 1968) . En som angrep den 

förda skol- och språkpolitiken var N E 

Hansegård i Finskt i To rnedalen (1966) och 

i Tvåspråkighet eller halvspråkighet 

(1968). Hansegård försöker i dessa verk 

belysa faran av att man i skolan inte 

får lära sig modersmålet (finskan) utan 

i stället utsätts för en försvensknings-

politik. De erfarenheter på vilka hans 

slutsatser grundas har han fått genom 

en mångårig verksamhet som lärare i 

Kirunaområdet. Risken för att bli halv-

språkig enligt Hansegårds definition är 



överhängande för den finsktalande befolk

ningen och han befarar vidare att finska 

språket i Tornedalen är i utdöende. Torne

dalen skulle alltså enligt Hansegård (1968) 

befinna sig i ett övergångstillstånd från 

tvåspråkighet (svenska-finska) till en-

språkighet (svenska), och en avgörande an

ledning till detta skulle vara den förda 

skolpolitiken. Vissa andra undersöknings

resultat redovisade av bl a Kenttä & Weinz 

(1968) visar också på en minskning av kun

skaperna i finska. Sålunda uppgick andelen 

enbart finsktalande nybörjare 1945 till 

72 % och 1957 till 38 %, vilket givetvis 

indikerar en klar minskning. Det finns 

dock andra uppfattningar om språkförhål

landena i Torn edalen än de ovan relaterade. 

Loman (1974) hävdar att språksituationen i 

Tornedalen utmärks av den utbredda tvåsprå-

kigheten och anser vidare att språkför

hållandet utmärks av ett stabilt tvåsprå-

kighetstillstånd, där även bland barnen 

denna tvåspråkighet är "förbluffande hög" 

(Skutnabb-Kangas, 1977). De resultat Loman 

huvudsakligen stöder sig på i dessa uttalan

den kommer från ett tvärvetenskapligt forsk

ningsprojekt som genomfördes 1966 i Övertor-

neå kommun (Loman, 1974; Jaakkola, 3973). 

Mot bakgrund av ovan relaterade studier 

och skilda uppfattningar var det svårt att 

direkt förutsäga några resultat av vår un

dersökning. Ettdera av två olika tänkbara 

utfall kunde dock antas få stöd. Antingen 
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befinner sig Tornedalen i ett övergångs

skede från tvåspråkighet till enspråkighet 

(Hansegård, 1968) eller också råder det 

ken, med inslag av stabil tvåspråkighet 

(Loman, 1974 och 1977). För det senare 

antangandet talar t ex att diglossi ofta 

utgör en stabiliserande faktor vad det 

gäller den språkliga situationen (Fishman, 

1972). 

Det problemområde som vi försökt belysa i 

detta arbete är således av mycket komplex 

natur. Detta syns bl a i den modell, ut-

sprungligen utvecklad av Bernhard Spolsky, 

som vi använt för att systematisera våra 

resonemang kring de olika undersökningar 

som utförts inom ramen för detta arbete 

(se t ex Spolsky, 1974 och Rönmark & 

Wikström, 1980a). Den till vår undersök

ning anpassade arbetsmodellen redovisas 

nedan. 

diglossi, funktionsfördelning mellan språ-

A. SITUATION 

fÏÏ. TjlÏÏlLDNINGSSYSTErP 

1 . Sociologiska 
2. Lingvistiska 
3. Psykologiska 
4. Historiska 

1. MAL 

9 PDnrPQQ 

5. Demografiska 
6. Politiska 

3. RESULTAT 
J 

7. Ekonomiska 
8. Kulturella 
9. Geografiska 

Situationsaspekter 

Tanken bakom modellen är att varje ut

bildningssystem verkar i en speciell 



situation, vilken i betydande utsträck

ning påverkar systemet och även i sin tur 

påverkas av detta, främst genom de resul

tat systemet ger upphov till. Det bör så

ledes alltid vara en strävan att i dessa 

undersökningssammanhang försöka belysa den 

aktuella sitautionen på ett så allsidigt 

sätt som möjligt. En dylik situationsbe

skrivning kan ske utifrån de redovisade 

situationsaspekterna, eller utifrån ett 

urval av dessa. Alla aspekter är inte 

lika nödvändiga/intressanta i alla under

sökningar. 

I sammanställningen nedan ges en översikt

lig beskrivning över vilka områden som be

handlats - med utgångspunkt från ovan nämn

da situationsaspekter - i de sex rapporter 

där projektet redovisats. Beteckningarna 

som används hänför sig till modellen ovan. 

Rapporterna betecknas med år och bokstav 

a-f. Författare är i samtliga fall Rönmark 

& Wikström. 

Rapport Innehåll Aspekter 

1980a Beskrivning A 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

1980b Beskrivning A 1,2,4,5,6,7,8,9 

1980c Beskrivning A 1,2,5,7,9 

1 980d Beskrivning A 1,2,5,7,9 

1 980e Beskrivning A 2 

1 980f Beskrivning B : 3 1,2 

Som framgår av framställningen ovan utgör 

huvuddelen av undersökningarna situations
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beskrivningar med tonvikt lagd på de spr åk

liga förhållandena. I Rönmark & Wikström 

(1980f) behandlas en del av utbildnings

systemet, nämligen vissa av dess resultat. 



SYFTE 

Undersökningar om och kring den språkliga 

situationen i Tornedalen är alla utförda i 

mitten eller i slutet av 1960-talet och man 

har därför anledning, att innan man drar 

några slutsatser om språksituationen i 

Tornedalen, försöka beskriva dagens situa

tion och då framför allt den som gäller 

den yngre generationen. Det som är intressant 

är den kommande utvecklingen och den fram

tida språkliga situationen. Vi har därför 

valt att studera samtliga elever i årskurs 

4 eftersom det är den yngre generationens 

språkkunskaper som vi primärt är intres

serade av då vi tror att den bäst kan ge 

en bild av den förväntade språkliga ut

vecklingen i Tornedalen. Mera ingående moti

veringar till val av undersökningsgrupp 

återfinns i Rönmark & Wikström (1980a). 

Det är mot denna bakgrund som vi formule

rat syftet med vår undersökning på föl

jande sätt: 

- att ge en beskrivning av det aktuella 
språkläget, främst genom 

- att beskriva elevers kunskaper i 
svenska och finska i årskurs 4 i 
Tornedalen samt 

- att undersöka om i vilken utsträck
ning det i T ornedalen finns någon sam
variation mellan skolprestationer och 
elevers kunskaper i respektive språk -
finska och svenska 

- att utveckla mätmetoder och konstruera 
mätinstrument med avseende på ovan 
nämnda syften. 



Metodutvecklingen har då skett med syfte 

att finna lämpliga metoder att användas 

även i andra u ndersökningar om och kring 

tvåspråkighet. 

METOD 

Undersökningens allmänna uppläggning och 

tidsplan redovisas på följande sätt: 

Är 73 74 75 76 77 78 79 80 

A 
B 

C 
D 

E 
F 

G 

A: Förberedande projektplanering, littera
turgranskning. 

B: Konstruktion och utprövning av instru
ment . 

C: Informationsverksamhet. Personliga 
besök vid länsskolnämnden, hos skol
ledarna samt hos huvuddelen av de i 
undersökningen ingående lärarna (övriga 
lärare kontaktades per telefon). Infor
mation per brev till föräldrarna. Viss 
information om projektet i press och 
radio. 

D: Inskolning av intervjuare. Datainsam
ling i två omgångar. 

E: Förberedande databehandling, inskolning 
av bedömare, fortsatt databehandling. 

F: Preliminär rapportering. Viss infor
mation om resultat (t ex länsskolnämnd, 
nordkalottkonferens m m). Fortlöpande 
rapporteri ng. 

G: Slutrapportering. 



Undersökningsgrupp 

Undersökningsgruppen utgjordes av samt

liga elever i årskurs 4 i Haparan da, 

Övertorneå och Pajala kommuner. Totalt 

393 elever. Bortfallet var 5 elever. 

I undersökningen ingick alltså 388 ele

ver. 

Fördelningen av eleverna på k ommuner 

och kön framgår av tabell 1 nedan. 

Tabell 1. Undersökningsgruppen fördelad på 
kön och hemortskommuner. Antalet 
invandrarelever anges inom ( ) 
parentes. 

Haparanda Över Paj a la Totalt 
torneå 

Pojkar 60 (15) 52 (1) 96 (2) 181 (18) 

Flickor 66 (12) 44 ( 1 ) 63 (3) 173 (16) 

126 (27) 96 (2) 132 (5) 354 (34) 

Som synes ingick 34 invandrarbarn i de 

undersökta skolklasserna. Några resultat 

angående invandrarelever redovisas inte 

i vår und ersökning varför det totala 

elevantalet kom att uppgå till 354. 

Procedur 

I huvudundersökningen utnyttjades en 

kombination av flera metoder exempelvis' 

intervju, lärarskattning och observation 

samt några språktest av mera "objektiv 



natur" (ordkunskaps-, hörförståelse- och 

ordproduktionsprov). Vidare fick elever

na genomföra muntliga berättelser i an

slutning till bildserier. Slutligen in

samlades elevernas betyg från årskurs 3. 

För att i någon mån komplettera den in

formation som betygen ger administrera

des ett standardiserat grupptest WIT II 

(Westrin, 1973). Datainsamlingen in

leddes med att till lärarna lämna en 

enkät som rörde bland annat lärarens 

egen språkliga bakgrund och utbildning. 

I samband med denna enkät instruerades 

lärarna att under en månad observera 

eleverna för att ge en beskrivning av 

vilka språk de använde i oliks situa

tioner. 

I en första datainsamlingsomgång i sko

lorna genomfördes individuella intervju

er med samtliga elever. Härvid erhölls 

vissa bakgrundsdata såsom familjestor

lek, föräldrarnas utbildning och yrke 

samt uppgift om hur länge man bott i 

området (Rönmark & Wikström, 1980 a). 

Vidare insamlades uppgifter med av

seende på elevens språkliga miljö t ex 

språkanvändning (svenska/finska) i 

hemmet, på fritiden, utanför hemmet och 

i skolan (Rönmark & Wikström, 1980 b). 

Eleverna fick vid detta t illfälle även 

skatta sina kunskaper i finska (Rön

mark & Wikström, 1980 c). Vid detta 

tillfälle prövades vissa aspekter av 

elevernas kunskaper i finska genom tre 



muntliga, individuella (ordkunskaps-, 

hörförståelse- och ordproduktionsprov), 

(Rönmark & Wikström, 1980 d). 

Vid ett andra undersökningstillfälle 

ca en månad efter det första fick varje 

elev med stöd av förevisade bildserier 

berätta bildseriernas innehåll. Bildbe

rättelserna spelades in på band (Rön -

mark & Wikström, 1980 e). I anslutning 

till detta senare tillfälle genomfördes 

grupptestet (WIT II). 

Fortlöpande under tiden mellan dessa 

båda undersökningstillfällen insamlades 

elevernas betyg från årskurs 3 samt 

även resultaten från lärarenkäterna. 

Sammanställning över datainsamlings-

metoder: 

Metod Innehåll 

1. Elevintervju Bakgrundsdata, språk
användning, själv
skattning av kunska
per i finska, upplev
da språkproblem. 

2. Test Ordkunskapsprov, ord-
förståelseprov, ord-
produkt ionsprov. 



3. Elevberät
telser 

Muntliga berättelser på 
finska och svenska i 
anslutning till fyra 
bildserier. 

4. Lärarenkät Egna språkkunskaper, ut
bildning m m. 

5. Elevobser-
vat ioner 

Elevernas språkanvänd
ning i olika skolsitua
tioner . 

6. WIT II Ett antal olika presta
tionsmått t ex räkning, 
figurer. 

7. Betyg Sv, ma, ÜÄ, mu, gy. 

Databehandling 

Allt insamlat material kodades och över

fördes till hålkort för databehandling. 

Vissa testdata (ordproduktionsprovet) 

fanns enbart dokumenterat på band, var

för dessa muntliga uppgifter måste bedömas 

Bedömningen utfördes av en finskspråkig 

lärare som lyssnade igenom samtliga prov 

och bedömde dessa. Härefter kodades även 

dessa provresultat 

För att bedöma elevernas muntliga berät

telser anställdes tolv tvåspråkiga lärare 

samtliga uppvuxna och bosatta i Tornedalen 

Dessa lärare behärskade såväl svenska som 

finska och hade genom sitt arbete som 

lärare stor vana att utföra bedömningar. 

Lärarna samlades till inskolning då be



dömningsgrunder och metoder behandlades. 

Materialet (de muntliga elevberättelserna) 

hade före detta tillfälle sammanställts på 

band. På dessa band hade berättelserna 

arrangerats i grupper om tio och med de 

finska respektive svenska berättelserna 

på skilda band. Varje elev identifierades 

endast med hjälp av ett k odnummer. Vidare 

hade varje elevs svenska och finska be

rättelser sammanställts parvis på ett 

separat band. Även här utnyttjades kod

nummer för att identifiera eleverna. I 

samtliga tre uppsättningar av band använ

des olika kodnummer för att härigenom 

undvika beroende mellan de olika bedöm

ningarna. Varje lärare fick således tre 

uppsättningar med inspelade elevberät

telser: finska berättelser, svenska be

rättelser samt finska och svenska berät

telser anordnade parvis. De bedömningar 

som genomfördes var sålunda av två olika 

slag. Först bedömdes de svenska och 

finska berättelserna var för sig i en 

femgradig skala, där skalsteget 5 var en 

mycket bra berättelse och 1 en mycket dålig. 

Sedan bedömdes varje berättelsepar (svenska 

respektive finska berättelser) i en tre-

gradig skala: svenska berättelsen bäst (1), 

båda berättelserna lika bra (2) och finska 

berättelsen bäst (3). Den här bedömningen 

(tregradig skala) utfördes eftersom det 

inte kunde förutsättas att man skulle an

vända samma bedömningsnormer då svenska 

respektive finska berättelser bedömdes. 



Materialet delades upp mellan bedömarna så 

att fyra bedömare (oberoende av varandra) 

alltid utförde samma bedömningar. En del 

av materialet bedömdes dock av samtliga 

tolv bedömare (också dessa bedömningar 

skedde oberoende). Nätsäkerheten beräk

nades och befanns vara god liksom även 

överensstämmelsen i bedömningsnorm (se 

vidare Rönmark & Wikström, 1980 e). 

Testkonstruktion och metodutveckling 

Som tidigare angivits var ett delsyfte 

med undersökningen att konstruera och ut

pröva test och undersökningsmetoder, vilka 

senare sku lie kunna användas i liknande 

tvåspråkighetsundersökningar. Nedanstående 

uppställning visar vilka variabler som 

undersökts samt de metoder som utnyttjades. 

Variabel 

A. Elevens språkan
vändning 

B. Föräldrarnas 
språkanvändning 

C. Elevens språk
kunskaper 

Metoder 

1. E levi ntervju 
2. Lärarobservation 

1. Elevintervju 
2. Lärarskattning 

1. Självskattning 
a) odifferentierad 

skattning 
b) differentierad 

skattning 
2. Lärarskattning 
3. Språktest 
a) ordkunskapsprov 
b) förståelseprov 
c) ordproduktionsprov 
4. Bildberättelser. 



Då det gäller intervju, observations- och 

skattningsmetoderna har dessa behandlats 

tidigare under metodavsnittet samt mera 

ingående i Rönmark & Wikström (1980a,b, 

c), varför dessa ej kommer att behandlas 

ytterligare här. Vi kommer dock att ge 

vissa synpunkter på metodernas använd

barhet i den na typ av unde rsökningar 

under metoddiskussion (sid 49). 

Förutom de metoder som ovan nämnts ansåg 

vi det mot bakgrund av tidigare forsk

ning (se t ex Johansson & Wikström, 

1974, Lieberson, 1969) vara nödvändigt 

att komplettera metoderna genom vissa 

mera "objektiva" test. Vid testkonstruk

tionen utgick vi från ett antal förut

sättningar; 1) enbart muntliga test 

skulle användas 2) testen skulle mäta 

såväl aktiva som passiva färdigheter 

samt täcka olika språkliga nivåer 

(helst från lexikal nivå till "dis

course" -nivå . 3) testen skulle ej 

vara av speed - karaktär, ej heller 

översättningsprov 4) några indirekta 

test av tvåspråkighet skulle ej 

förekomma. Motiveringarna till dessa 

förutsättningar bygger dels på tidi

gare forskning och dels på de spe

ciella betingelser som råder i om

rådet. En mera ingående beskrivning 

återfinns i Rön mark & Wikström 

(1980a, d, e). 
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Test för mätning av förståelse 

Förståelseprov av flera typer konstruerades 

och utprövades. Det test som slutligen kom 

att ingå i undersökningen bestod av trettio 

meningar på finska, varav hälften var kor

rekta och hälften felaktiga till sitt inne

håll (språkligt var givetvis samtliga kor

rekta). Stor betydelse lades vid det faktum 

att testet skulle mäta språklig förståelse 

och inte vara ett kunskapsprov, varför 

innehållet rent faktamässigt måste vara så 

enkelt att ingen, som förstod meningen, 

skulle behöva tveka om påståendet var kor

rekt eller ej. Meningarnas ordningsföljd 

slumpades och spelades in på band. Samt

liga elever fick på så sätt identiska 

provbetingelser, trots att testet admini

strerades individuellt. Elevens svar mar

kerades av testledaren på en speciell 

blankett. 

Test för mätning av aktiva språkfärdig

heter. 

Ordkunskapsprov 

Mot bakgrund av de förutsättningar som 

ingick vid testkonstruktionen (ej över

sättning) valdes bilduppgifter, där 

eleverna på finska skulle säga vad olika 

bilder föreställde. Trots att denna typ 

av test ger en begränsning i va let av ord

klasser (huvudsakligen substantiv) bedömdes 

fördelarna ändå överväga. Konstruktionen 



innebar att bilder av föremål och företeel 

ser sammanställdes på en A4-si da som visa

des för varje elev individuellt. Han/hon 

fick säga vad bilderna föreställde och 

testledaren markerade på en speciell blan

kett korrekta svar. Den testversion som 

användes i undersökningen var en reviderad 

version av ett ordkunskapstest som konstru 

erats och urprövats inom projektet (se 

vidare Wahlberg-Orwing, 1975). 

Ordproduktionsprov 

För att mäta elevens ordförråd inom vissa 

domäner använde vi ett så kallat ordpro-

duktionsprov. Detta test har stora lik

heter med de i tvåspråkighetssammanhang 

tidigare använda "word-naming" testen 

(se t ex Cooper, 1968), men i vår under

sökning testades endast ett språk (finska) 

De domäner som valdes var hemmet (kök), 

religion (kyrka), arbete (ladugård) och 

fritid (idrottsplats). Eleverna ombads 

att i an slutning till dessa områden räk

na upp så m ånga saker eller företeelser 

de kunde komma på med ank nytning till 

respektive huvudord. Svaren spelades in 

på band och rättades. Även detta prov 

genomfördes individuellt och med standar

diserade instruktioner (se vidare Rön-

mark & Wikström, 1980d). 



Bildserieberättelser 

Tidigare i denna framställning nämndes att 

de test som skulle utnyttjas inom undersök

ningen borde täcka olika språkliga nivåer. 

För att få någorlunda standardiserade be

tingelser i samband med test av muntlig 

produktion användes bildserier. Med ut

gångspunkten att täcka flera domäner kon

struerades ett antal (8) bildserier vilka 

sedan utprövades med avseende på svårig

hetsgrad, stimuleringsförmåga och meto

dens användbarhet i allmänhet. Då utpröv-

ningen visade att metoden var användbar 

på stadiet ifråga utvaldes (också med hän

syn till erfarenheter från utprövningen) 

fyra innehållsligt olika bildserier som 

var approximativt lika svåra och före

föll vara lika stimulerande. Dessa fyra 

bildserier slumpades sedan så att varje 

elev individuellt fick berätta två bild

serier på svenska och (om han/hon kunde) 

två på finska. Berättelserna spelades in 

på band och bedömdes i en femgradig sk ala 

och i förhållande till varandra (Sv/Fi). 

Bedömnings- och testproblematiken i öv

rigt behandlas mera ingående i Rönmark S 

Wikström (1980e). 



RESULTAT 

Språkanvändning 

För att ta reda på den aktiv a språkanvänd

ningen lät vi eleverna själva skatta sin 

och sin omgivnings användning av finska 

och svenska. Vi lät också lärarna göra en 

bedömning av elevens språkanvändning (Rön

mark & Wikström, 1980 b). Oet senare bland 

annat för att få en kontroll över säker

heten i bedömningarna. 

Aktiv språkanvändning i hemme t. 

De undersökta elevernas egna bedömningar 

av användningen av finska respektive 

svenska i hemmet vid samtal med föräld

rar och syskon framgår av följande tabell. 

Tabell 2. Elevernas språkanvändning i 
hemmet (%). 

Enbart Mest Fi och Mest En- Surrma 
finska fi sv lika sv bart 

någon ofta någon sv n 
sv fi 

T Till mor 12,9 6,6 4,4 17,1 59,0 100 351 

J Till far 10,3 8,0 3,4 17,3 61,0 100 351 

S Till yngre 
P syskon 5,5 4,6 1,8 8,8 79,3 100 217 

 ̂Till äldre 
 ̂syskon 5,4 6,2 3,9 14,7 69,8 100 258 



Av de un dersökta eleverna använder mer än 10% 

enbart finska vid samtal med föräldrarna i 

hemmet. Huvuddelen, nära 60% använder enbart 

svenska i detta sammanhang. Drygt 20% av 

eleverna säger sig använda finska lika mycket 

eller mera än svenska. Några skillnader i 

språkanvändning till mor respektive far före

ligger ej. Valet av språk vid samtal med sys

kon följer i stort samma mönster. Dock synes 

en något m indre del då använda enbart finska. 

Utifrån ovanstående tabell kan man dock inte 

säga att valet av språk till föräldrar skil

jer sig från valet av språk till syskon, ef

tersom det inte framgår hur just gruppen med 

syskon använder språket vid samtal med för

äldrarna. I tabell 3 redovisas därför dessa 

gruppers språkval. 

Tabell 3. Språkanvändning hos elever med 
äldre respektive yngre syskon vid 
samtal med föräldrarna i hemme t (%). 

Enbart Mest Fi och Mest En- Surrma 
finska fi sv lika sv bart 

någon ofta någon sv n 
sv fi 

Elever Talspråk 
med till mor 12, 4 5,5 5, 1 17, 1 59,9 100 351 
yngre 
syskon Talspråk 

till far 10, 6 6,0 2, 8 17, 0 63,6 100 217 

Elever Talspråk 
med till mor 14, 3 8,1 4, 7 15, 5 57,4 100 258 
äldre 
syskon Talspråk 

till far 12, 0 9,3 4, 3 15, 1 59,3 100 258 



Vid en jämförelse mellan tabell 2 och 

tabell 3 finner man att undergruppen 

elever med äldre respektive yngre syskon, 

fördelar sig på det hela taget identiskt 

lika med den totala elevgruppen. Detta 

tyder alltså att det föreligger skillnad 

när det gäller valet av talspråk till 

föräldrar och syskon, dvs eleverna använ

der oftare finska när de pratar med för

äldrarna än med sina syskon. 

Med avseende på ovan nämnda skillnad kan 

det vara intressant att studera om valet 

av språk till yngre och äldre syskon 

skiljer sig åt, då det gäller den grupp 

elever som har både äldre och yngre syskon. 

Tabell 4. Språkanvändning vid samtal till 
yngre respektive äldre syskon (%). 

Enbart Mest Fi och Mest En- Summa 
finska fi sv lika sv bart 

någon ofta någon sv n 
sv fi 

Talspråk till 
yngre syskon 6,6 5,1 1,5 10,3 76,5 100 136 

Talspråk till 
äldre syskon 6,6 5,1 2,2 14,8 71,3 100 136 

Som synes av ovanstående tabell kvarstår samma 

mönster vid språkvalet för denna grupp, som 

för gruppen som helhet (se tabell 2). 



Aktiv språkanvändning utanför hemmet 

Vid samtal med kamrater utanför hemmet använ

der man språken på följande sätt. 

Tabell 5. Språkanvändning vid samtal med kam
rater på fritiden (I) och i skolan 
(II) (på raster) (%). 

Enbart 
finska 

Mest 
fi 
någon 
sv 

Fi och 
sv lika 
ofta 

Mest 
sv 
någon 
fi 

En
bart 
sv 

Summa 

Talspråk I 2,3 4,5 6,8 16,3 70,1 100 354 
till 
kamrater II 1,4 4,2 2,0 15,0 77,4 100 354 

En jämförelse med tabell 2 visar att språkan

vändningen är ganska likartad vid samtal med 

syskon i he mmet respektive kamrater utanför 

hemmet. Detta innebär således att huvuddelen, 

ca 70% använder enbart svenska. 

Inga skillnader mellan pojkars och flickors 

språkanvändning synes föreligga, varför 

dessa data ej redovisas här. Vissa geogra

fiskt betingade skillnader kan dock åter

finnas, främst mellan centralorten och 

glesbygd, vilka framgår av följande tabell. 



Tabell 6. Elevernas språkanvändning i rela
tion till bostadsort (%). 

Enbart 
fi 

Mest 
fi 
någon 
sv 

Fi och 
sv lika 
ofta 

Mest 
sv 
någon 
fi 

En
bart 
sv 

Sunrma 

n 

Till 
T mor 

C 
EC 

10,3 
15,0 

2,8 
9,2 

3,5 
4,9 

12,4 
20,4 

71,0 
50,5 

100 
100 

145 
206 

A Till 
 ̂far 

C 
EC 

6,2 
13,1 

2,8 
11,7 

1,4 
4,7 

17,2 
17,5 

72,4 
52,9 

100 
100 

145 
206 

s Tin 
yngre 

P syskon 
C 
EC 

1,0 
9,4 

2,0 
6,8 

1,0 
2,6 

8,0 
9,4 

88,0 
71,8 

100 
10 0 

100 
117 

R Till 
. äldre 
syskon 

C 
EC 

1,0 
8,4 

1,0 
9,7 

1,9 
5,3 

7,7 
19,5 

88,4 
57,1 

100 
100 

104 
154 

 ̂Till 
lekkam
rater 

C 
EC 

0,7 
3,4 

0,7 
7,2 

2,7 
9,6 

11,6 
19,7 

84,3 
60,1 

100 
100 

146 
208 

Teckenförklaring: C = centralort EC = ej cen
tralort . 

Ur tabell 6 ovan framgår att det är vanligare 

för den som bor utanför tätorten att använda 

finska språket. Vidare kan man se att finskan 

används mera i hemmet än vid samtal med kam

rater utanför hemmet. 

Passiv språkanvändning i hemmet 

Då vi tidigare redovisat elevens aktiva 

språkanvändning när det gäller finska kanske 

man frågar sig vilken språklig miljö som 

hemmet utgör totalt, vilket språk föräldrarna 

talar till varandra och vilket språk som 



användes när de talar till sitt/sina barn? 

Dessa data redovisas i tabell 7 nedan. 

Tabell 7. Föräldrarnas språkanvändning 
i hemmet (%). 

Enbart 
fi 

Mest 
fi 
någon 
sv 

Fi och 
sv lika 
ofta 

Mest 
sv 
någon 
fi 

En
bart 
sv 

Summa 

Moders språk 
till barnet 14,5 10,9 8,5 23,6 42,5 100 351 

Faderns språk 
till barnet 12,0 8,8 6,0 22,2 51,0 100 351 

Föräldrarnas 
språk till 
varandra 

33,6 21,6 10,3 17,0 17,5 100 348 

En jämförelse med tabell 2 visar att föräld

rarna använder finskan i något högre ut

sträckning vid samtal med barnen än barnen 

vid samtal med föräldrarna. Skillnaden i 

språkanvändning föräldrarna sinsemellan 

respektive vid samtal föräldrar-barn är 

påtaglig, då i första fallet drygt hälften 

av alla föräldrar använder mest finska, 

medan cirka en tredjedel använder mest 

svenska. I det andra fallet däremot, sam

tal föräldrar-barn, använder endast cirka 

20% finska oftast medan cirka 70% använder 

svenska mest. 



Elever kommer förutom vid direkt kommu

nikation med andra i kontakt med finska 

språket även via massmedia. I den under

sökta elevgruppen säger sig så gott som 

samtliga (93,2%) någon gång se finska 

TV-program. Tabellen nedan redovisar 

"konsumtionen" av svenska respektive 

finska program. 

Tabell 8. Konsumtion av svenska respek
tive finska TV-program (%). 

Mest finska Fi och sv Mest svenska Summa n 
program program program 

lika ofta 

1,8 8,8 89,4 100 330 

Det finns inga skäl att anta att TV-tit-

tandet bland elever i Tornedalen avse

värt skulle avvika från riksgenomsnittet 

Språkanvändning i skolan 

I detta sammanhang kan det också vara in 

tressant att studera elevens användning 

av olika språk i olika skolsituationer 

och då inte bara sett ur elevens syn

vinkel utan också ur lärarens synvinkel. 

De data som redovisas nedan är alltså 

bland annat grundade på lärarobservatio

ne r av eleven i oli ka skolsituationer. 



Elevernas användning av respektive språk 

framgår av tabell 9. 

Tabell 9. Elevernas språkanvändning i olika 
skolsituationer i relation till 
bostadsort (%). 

Enbart Mest Fi och Mest En- Surmna 
fi fi sv lika sv bart 

någon ofta någon sv n 
sv fi 

Samtal med 
kamrater 
på raster 

Samtal med 
kamrater i 
skolar
betet 

C 
EC 

C 
EC 

Samtal med C 
läraren EC 

0 0 1,4 8,2 90,4 100 146 
1,0 4,3 6,3 32,2 56,2 100 208 

0 0 0 0 100,0 100 146 
0 0 3,8 22,2 74,0 100 208 

0 0 0 0.7 99,3 100 146 
0 0 0 5,8 94,2 100 208 

Teckenförklaring; C = central ort, EC- ej cen
tralort. 

Som framgår av tabell 9 är det huvudsakligen 

i skolorna utanför tätorten som finskan an

vändes. Finskan används, med ett undantag, 

överhuvudtaget inte vid samtal med kamrater 

i skolarbetet eller med läraren i tätorts-

skolorna. 

Tabellen visar också ett annat klart mönster 

och det är att ju mer formell den språkliga 

situationen är desto större är inslaget av 

svenska språket. Som synes är användningen 

av finska språket obetydligt i skolan. Man 

kan sammanfatta elevernas språkanvändning i 



olika situationer i figur 1 där man kan se 

att finska språket används mest i situa

tion 1 för att sedan allt mer minska medan 

förhållandet för svenska språket blir det 

motsatta. I figuren skall x-axeln inte 

betraktas som ekvidistant. Anledningen 

till att symbolerna trots detta samman-

bundits är uteslutande att åskådligheten 

härigenom ökar. 

10C 

ec. 

70-

60-

LLi 
CJ 

S 
CL 

30-

1 2 3 6 -7 0 /' 

Figur 1. Ranordning av talsituationer 
med avseende på språkanvänd
ning. 
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Teckenförklaring: # mest finska 

Q finska och svenska 
lika ofta 

Û mest svenska 

Situationer 1 = Samtal med mor n = 351 
2 = Samtal med f ar n=351 
3 = Samtal med ä ldre syskon n=136 
4 = Samtal med yn gre syskon n=136 
5 = Samtal me d kamrater 

hemma n=217 
6 = Samtal i skolan på 

raster n=354 
7 = Samtal un der skolar

betet n = 354 
8 = Samtal med läraren n=354. 

Av figuren framgår att situationerna där 

användningen av svenska språket är störst 

tycks vara de som är mest formella. Om-

vändningen syns råda då det gäller finska 

språket. 

Språkanvändning i olika socialgrupper. 

Man kan i stort sett säga att några skill

nader i språkanvändning inte föreligger 

mellan socialgrupper om man ser till de i 

undersökningen ingående eleverna. Som ett 

exempel på detta redovisas elevernas språk 

till modern i figur 2 nedan. 

"Skalstegen" på x-axeln i figur 2 och 3 

nedan skall givetvis inte betraktas som 

ekvidistanta. Anledningen till att sym

bolerna trots detta bundits samman är 

att åskådligheten härigenom ökar. 



i v y ' • • 

1 2 3 4 5 

Figur 2. Elevens språk till mor. 

v = 56 

nA = 49 

nD » 245 

X2 = 13,66 p > .0 5. 
8 

Teckenförklaring O = socialgrupp 1 

V = socialgrup p 2 

• = socialgrupp 3 



1 = Enbar t finska 

2 = Mest finska någon svenska 

3 = Finska och svenska lika ofta 

4 = Mest svenska någon finska 

5 = Enbart svens ka. 

Ser man däremot till elevernas föräldrar 

finner man att deras språkanvändning, 

främst vid inbördes samtal, skiljer sig 

avsevärt mellan socialgrupperna. Det 

visar sig att cirka 43% i socialgrupp 3 

enbart talar finska med varandra. I 

socialgrupp 1 är motsvarande andel endast 

cirka 12%. Ett exempel på detta förhål

lande ges i figur 3 nedan. 



"100 

40 

i i i 

1 2 3 4 5 

Figur 3. Föräldrarnas språk till 
varandra. 

n = 56 
o 

nA = 
= 47 

nQ = = 2 48 

X2 = 
*8 

• 27, 

Teckenförklaring: Se figur 2. 

Språkkunskaper 

De hittills redovisade resultaten har in 

hämtats genom dels självskattning av eie 

ven (elevintervju) och dels lärarobserva 



tion och lärarskattning. Vi har alltså 

försökt sammanfatta resultaten av ele

vernas språkanvändning och deras språk

liga miljö. För att få en mera fullstän

dig bild av det aktuella språkläget måste 

dock dessa uppgifter kompletteras med 

data som rör elevernas kunskaper i finska. 

Tabell 10. Elevernas kunskaper (självskatt
ning) i finska och svenska på 
socialgrupper (%).-'••' 

Kan endast Kan svenska Kan svenska Summa 
svenska och någon och finska 

finska 

Social
grupp 1 30,4 23,2 46,4 100 (56)a) 

Social
grupp 2 31,9 27,7 40,4 100 (47) 

Social
grupp 3 14,1 17,4 68,5 100 

C
O
 C

M
 

a) Siffror inom parentes ( ) anger absoluta tal 

1) Angående socialgruppering, se Rönmark & 
Wikström, 1980 a. 

Detta sätt att beskriva språkkunskaper ger 

mycket grova mått, varför sannolikheten att 

de innehåller betydande felkällor är stor. 

Vi har därför gjort en uppdelning i passiva 

och aktiva språkkunskaper eller hur eleverna 

upplever sig kunna förstå och tala det 

finska språket. Resultatet av detta framgår 

av tabell 11 nedan. 



Tabell 11. Självskattning tala och förstå 
finska fördelad över socialgrup
per i procent (I). 

I II III IV V 

Soc •grp I Tala 0 10,2 8,2 22,4 59,2 

Förstå 0 10,2 14,3 14,3 61,2 

Soc •grp II Tala 0 0 4,8 21,4 73,8 

Förstå 0 0 16,7 23,8 59,5 

Soc •grp III Tala .8 4,7 13,6 28,8 52,1 

Förstå .8 3,8 25,0 28,4 41,9 

Surrma 

100(49)a 

100(42) 

100(236) 

a) Siffror inom parentes ( ) anger absoluta 
tal. 

Teckenförklaring: 

I = mycket bra kunskaper 

II = ganska bra k unskaper 

III = medel goda kunskaper 

IV = ganska dålig a 

V = mycket dål iga kunskaper 
(eller inga) 

Förutom denna skattning i femgradig skala 

av såväl aktiva som passiva kunskaper an

vändes en "totalskattning" (Rönmark & 

Wikström, 1980 c). En jämförelse mellan 

tabell 10 och tabell 11 ovan visar att 

om man gör en uppdelning i aktiva och 

passiva färdigheter får man ett annat 

resultat än vid e n "totalskattning" vilken 

ser ut att ge vissa överskattningar som 

resultat. Man ser vidare i Ta bell 11 att 

det föreligger betydande skillnader 

främst bland de som har medelgoda kun



skaper i finska språket vad det gäller as

pekterna tala och förstå. Dessutom ser man 

att det bland de som har ganska bra kun

skaper i finska språket föreligger skill

nader mellan socialgrupper, en skillnad 

som inte förekommer när det gäller använd

ning av finska språket (Se vidare Rönmark & 

Wikström, 1980 b). 

Utan att närmare i tabe llform redovisa 

materialet har vi i likhet med användningen 

av finska (Rönmark & Wikström, 1980 b) 

funnit skillnader i fråga om skattade kun

skaper mellan centralort respektive icke 

centralort (y2 = 11,62 p< .05 - förstå -. i* 
respektive x2 = 19»72 p< .01 - tala Det 

är sålunda utanför tätorten vi återfinner 

elever.med de bästa kunskaperna i finska. 

Samma skillnad - den mel lan centralort och 

icke centralort - förekommer om man jämför 

elevernas testresultat på ordkunskaps-ord

produktions- och förståelseproven. Resul

taten redovisas i tabell 12 (se vidare 

Rönmark & Wikström, 1980 d). 



Tabell 12. Medelvärden för elever fördelade 
efter kommun och centralort /ej 
centralort. 

•K OP FP TotP 

X  S  X  S  X  S  X  s  

C 0,3 6,9 10,9 14,9 10,4 12,5 29,6 33,3 

H EC 11,2 7,8 17,1 15,4 17,8 11,5 46,1 32,9 

Tot 9,6 7,4 13,7 15,4 13,8 12,5 37,1 34,0 

C 6,3 8,1 6,6 10,6 10,3 12,0 23,2 29,4 

ö EC 13,8 7,0 15,4 10,7 21,6 9,2 50,8 25,0 

Tot 10,8 8,3 12,0 11,4 17,1 11,7 39,9 30,0 

C 10,4 5,9 8,8 

P EC 13,8 6,0 15,5 

Tot 12,8 6,2 13,5 

Teckenförklaring: 

H = Haparanda 
Ö = Övertorneå 
P - Paj ala 

7,2 18,7 10,3 37,9 21,7 

9,6 22,4 9,5 51,7 23,1 

9,4 21,3 9,8 47,6 23,4 

OK = ordkunskapsprov 
0P = ordproduktions prov 
FP = förståelseprov 

C = centralort 
EC = ej centralort 
Tot = kommunen som helhet 
TotP= 0K+0P+FP 

Vissa skillnader erhölls också mellan kommu

nerna. Kunskaperna i finska är störst i 

Pajala kommun. Då det gäller de övriga kom

munerna finner man inga större skillnader 

om man ser till det totala, men skiljer man 

mellan centralort respektive icke central

ort ser man att centralortseleverna i Hapa

randa presterar bättre än motsvarande eie-



ver i Övertorneå, medan det motsatta för

hållandet råder om man jämför elever 

utanför centralorterna. 

Den tidigare redovisade skillnaden mellan 

socialgrupper återfinns även i de olika 

proven. Medelvärden på de olika proven 

i olika socialgrupper framgår av tabell 13. 

Tabell 13. Medelvärden för elever fördelade 
efter socialgruppstillhörighet. 

•K OP FP TotP 

X S  X  S  X  S  X  s 

I 8,2 7,4 9,1 12,5 11,6 12,7 28,9 31,1 

II 8,4 6,9 9,2 11,3 12,7 12,3 30,2 28,9 

III 12,3 7,1 14,8 12,2 19,7 10,8 46,8 28,1 

Teckenförklaring: I, II, III = socialgrupper 
(se vidare Rönmark & 
Wikström, 1980 a). 

OK, OP, FP och TotP, se 
tabell 12. 

Här finner man en skillnad främst mellan 

socialgrupp III och de ö vriga. Skillnaden 

mellan grupp I och II är obetydlig. Den 

erhållna skillnaden går alltså i förväntad 

riktning, dvs elever i socialgrupp III 

presterar bättre på kunskapsproven än öv

riga elever. Detta har diskuterats tidi

gare (Rönmark & Wikström, 1980 b och c). 



Några exempel på testresultat för gruppen 

av elever med olika språkanvändning 

redovisas i tabell 14. Dessa resultat 

visar att de elever som anger sig oftare 

använda språket också i allmänhet pres

terar bäst på testen. 

Tabell 14. Medelvärden för elever fördelade efter ^^ 
skattad språkanvändning i olika situationer. 

A B C 

OK OP FP Tot DK OP FP Tot OK OP FP Tot 

1 19,2 29,3 27,0 75,6 19,1 29,6 27,6 76,4 16,6 21,6 25,7 63,5 

2 18,8 25,1 27,6 71,5 17,4 29,6 26,5 64,5 13,6 16,5 22,9 53,1 

3 18,7 27,0 27,7 73,5 15,5 17,6 24,1 57,2 8,3 7,8 10,4 31,1 

4 14,5 15,9 24,3 54,7 12,9 14,5 22,0 49,5 7,5 7,9 10,4 25,9 

5 6,9 6,5 11,4 24,8 4,8 4,0 7,7 16,6 2,6 1,1 2,8 6,5 

Teckenförklaringar: 

1. Enbart finska 
2. Mest fi/någon sv 
3. Fi och sv lika ofta 
4. Mest sv/någon fi 
5. Enbart svenska 

A. Talspråk till mor 
(elevskattning) 

B. Talspråk av mor 
C. Föräldrars språk 

till varandra 
(elevskattning) 

CK Ordkunskapsprov 
GP Qrdproduktionsprov 
FP Förståelseprov 

Tot 0K+0P+FP. 

Det tabell 14 visar är också att föräldrarnas 

språk tillvarandra liksom moderns språk till 

barnet ser ut att ha ett högre samband med 

1) Av åskådlighetsskäl har standardavvikelser 
utelämnats. 



prestationen i språket. Riktigt samma ten

dens finns inte när det gäller barnets språk 

till modern dvs att ju mer användning av 

finska språket, desto högre testpoäng er

hölls. 

Ett annat sätt att mäta aktiva kunskaper 

var att låta eleverna återberätta bild

serier på finska (Rönmark & Wikström, 

1980e). Av de totalt 354 undersökta ele

verna befanns 154 ha sådana aktiva kun

skaper att de kunde berätta sadana bild

serier. Resultatet av dessa elevers 

bildberättelser på såväl finska som 

svenska sammanfattas i tabell 15 nedan. 

Tabell 15. Antal elever med aktiva kun
skaper i finska fördelade 
efter prestation på bildbe
rättelse på finska respek
tive svenska. 

SVENSKA 

1 2 3 4 5 Tot 
N. 

5 0 0 3 4 0 7 

4 0 2 13 13 1 29 

\ 3 0 10 33 12 2 5 7 

• 2 3 14 24 6 0 47 

1 0 1 8 4 1 . 14 

Tot 3 27 71 39 4 154 

Teckenförklaring : 

1 = mycket dåliga kunskaper 
2 = ganska dåliga kunskaper 
3 = medelgoda ku nskaper 
4 = ganska bra k unskaper 
5 = mycket bra kunskaper 
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Närmare 60% av dessa elever befinner sig 

bland dem som har 3 eller mer på respek

tive bildberättelse dvs medelgoda, ganska 

bra och mycket bra kunskaper i båda språ

ken. Ca 10% har ganska dåliga och mycket 

dåliga kunskaper i båda språken dvs 1 och 

2 på de båda bildberättelserna. 

Test och betyg 

Samtliga elever testades med WIT II och 

deras betyg insamlades. I nedanstående 

tabell (16)redovisas dessa betygs- och 

testmedelvärden med hänsyn tagen till 

språkfärdigheter i finska. 

Tabell 16. Elevernas betygs- och testmedelvärden i ol ika 

språkgrupper. 

A B C Tot 

X s X s X s X s 

Svenska 2.93 .91 3.08 .81 3.27 .96 3.07 .91 

Matematik 3.09 .96 3.23 .78 3.29 1.04 3. ,19 .94 

Musik 3.01 .72 3.04 .76 3.10 .88 3. ,05 .78 

Gymnastik 3.12 .77 3.38 .77 3.28 .80 3. ,23 .78 

0Ä 2.09 .83 3.23 .65 3.32 .87 3. 20 .80 

Medelbetyg 
läsämnen 3.01 .68 3.12 .55 3.22 .78 3. .10 .68 

Medelbetyg 
samtliga 
ämnen 3.05 .57 3.20 .47 3.25 .67 3. ,15 .58 

n 149 91 98 338 

Bilder 4.95 2.21 5.26 2.24 5.75 2.18 5. .28 2.23 

Räkning 3.95 1.78 4.49 1.76 4.9Û 2.04 4. ,38 1.90 

Urval 4.58 1.74 4.86 1.70 5.16 1.77 4. ,83 1.75 

Meningar 3.64 2.10 4.12 2.18 4.79 2.28 4, .11 2.22 

Figurer 5.49 2.04 6.00 2.04 5.85 2.11 5. ,73 2.07 

Medelpoäng 
verbal del 3.88 1.75 4.45 1.81 4.95 2.CO 4. . 35 1.90 

Medelpoäng 
totalt 4.45 1.88 5.04 1.95 5.50 2.00 4, .92 1.98 

n 149 84 104 337 

Teckenförklaring: A = e lever med aktiva kunskaper i fin ska 

0 = ele ver med företrädesvis passiva 
färdigheter i fi nska 

C = p; ni?.a rt r . ve. nsksrr k 5 p a plsvnr 



Som framgår av tabell 16 är skillnaderna 

mellan grupperna små, men det finns dock 

med vissa undantag (Betyg i gymnastik 

och WIT II, deltestet figurer) en tendens, 

nämligen A<B<C, det vill säga enbart 

svenskspråkiga elever (C) presterar något 

högre värden än elever med huvudsakligen 

passiva kunskaper i finska (B), vilka i 

sin tur presterar något bättre än elever 

med aktiva kunskaper i finska (A). 

I samband med tabell 16 kan det vara 

lämpligt att studera socialgruppsfördel

ningen inom varje språkgrupp. Se tabell 

17. 

Tabell 17. Socialgruppsfördelning inom 
respektive språkgrupp. 

Språkkunskaper A B C Tot 

Socialgrupp I II III I II III I II III I II III 

Antal elever 18 13 120 8 12 73 30 22 55 56 47 248 

Andel % 11,9 0,6 79,5 0,6 12,9 78,5 28,0 20,6 51,4 16,0 13,4 70,6 

Teckenförklaring: se tabell 16. 



Elevernas resultat med hänsyn till såväl 

språk som socialgrupp framgår av tabell 

18 nedan. 

Tabell 18. Betygs- och testmedelvärden för 
elever fördelade efter språkgrupp 
och social bakgrund. 

A B C  
X s X s X s 

M I 3. 06 75 3. 25 1. 28 3. 65 .75 
Svenska II 3. 69 .86 3. 17 . 84 3. 59 .91 

E III 2. 82 90 3. 04 . 75 2. 92 .97 
D I 3. 35 1. 00 3. 13 1. 25 3. 81 1.02 
E Matematik II 3. 39 ,87 3. 08 . 90 3. 59 .85 

L 
III 3. 0 3 ,96 3. 27 • 70 2. 88 .96 

I 3. 12 ,86 3. 38 1. 19 3. 62 .80 
B OÄ II 3. 69 ,95 3. 25 62 3. 45 .80 
E III 3. 03 ,79 3. 21 58 3. 10 .89 

T Medelbetyg 
I 3. 10 ,60 3. 13 82 3. 59 .71 

Medelbetyg II - 3. ,59 ,60 3. ,19 ,58 3. ,49 .79 
Y läsämnen III 2. 94 ,67 3. ,10 ,51 2. ,91 .69 
G Medelbetyg I 3. 12 .45 3. ,30 ,67 3. ,55 .61 
Samtliga II 3. ,52 .58 3. ,20 ,51 3. , 45 .64 

ämnen III 2. ,99 .56 3. ,18 ,44 3. ,00 .62 

W Bilder 
I 4 , ,89 2, .30 5. ,38 2. .97 6. .35 2.04 W Bilder II 5, ,92 2, .15 5. .50 1. .78 6, .46 2.09 

I III 4 , .87 2, .20 5, .20 2, .25 5 , .13 2.14 

T I 4, .61 1-.82 4, .00 2, .45 6 .03 1.86 
II Räkning II 3, .92 1, .31 4, .42 1, .68 5 .23 1.63 

III 3, .85 1, .81 4, .56 1, .70 4, .15 1.99 

I 5, .00 1 .57 5 .38 2, .39 6 .10 1.52 
S Urval II 4, .67 1 .72 5 .33 1, .37 5 .68 1.70 
T III 4, .51 1 .76 4 .70 1 .66 4 .43 1.62 

A I 3, .50 1 .76 3, .88 2 .85 5 .72 2.07 
Meni ngar II 4 .50 2 .54 4 .92 2 .34 5 .73 2.05 

N 
Meni ngar 

III 3 . 58 2 . 10 4 .00 2 .08 3 .89 2.14 

I I 6 .39 1 .54 5 .63 1 .92 6 .55 1.92 
N Figurer II 5 .33 1 .92 5 .75 1 .91 6 .14 2. 10 

F 

Figurer 
III 5 .37 2 .09 6 .09 2 .10 5 .34 2.12 

u 
Medelpoäng I 4 .22 1 .70 4 .38 2 .67 6 . 14 1.81 
verba 1 II 4 .17 1 .75 4 .83 1 .59 5 . 59 1.59 

del • III 3.80 1 .76 4 .39 1 .74 4 .04 1.83 

Medelpoäng 
I 4 .89 1 .64 4 .88 2 .64 6 .66 1.52 

Medelpoäng II 4 .92 1 .78 5 .42 1 .56 6 .27 1.70 
totalt III 4 .33 1 .91 4.98 1 .94 4 .55 1.89 

Teckenförklaringar: se tabellerna 16 och 17. 



I tabell 19 ser man att den tidigare 

nämnda tendensen (prestation samvarierar 

med språkgrupp: A<B<C) inte -Framgår på 

samma sätt om hänsyn tas till social

gruppstillhörighet. Denna tendens finns 

dock kvar främst i socialgrupp I ( t ex 

betyg svenska, OÄ, medelbetyg samtliga 

ämnen, testresultat bilder, urval, 

meningar, medelpoäng verbal del), men 

till viss del även i socialgrupp 2 

(samtliga testresultat utom deltest 1, 

bilder). I socialgrupp 3 uppvisar resul

taten ett annat mönster där grupp B 

(huvudsakligen passiva kunskaper i finska) 

presterat bäst på huvuddelen av deltesten 

och haft högst betygsmedelvärde. 

Tidigare har vi redovisat (Rönmark & 

Wikström, 1980 e) elevernas aktiva 

språkkunskaper i form av resultat på 

bildserieberättelser (Tabell 15, s 34). 

Det kan vara av intresse att studera 

betyg och testresultat även mot bak

grund av dessa färdigheter och social

gruppsfördelning. 



Tabell 19. Elever med aktiva kunskaper i 
finska fördelade efter presta
tion på bildberättelser och 
socialgrupp. 

1-2 3 
j 

i 
4--5 

! 

\Sv 

Fi^ 
I II III Tot I II III Tot 

i 
! I II III Tot, 

1-2 2 2 14 18 5 4 23 32 0 2 9 11 I 
3 1 1 8 10 4 1 28 33 0 0 14 14 
4-5 ! 1 

i 0 1 2 2 1 13 .16 3 2 13 18 i 

Tot 4 3 23 30 11 6 64 81 3 4 36 43 

Teckenförklaring: I, II, III = socialgrupper 
1-2, 3, 4-5 = poäng på bild-
be rätt e Is etest. 

Vid närmare granskning av resultaten med denna 

indelning framgår (se vidare bilaga 1) i de 

flesta fall tendensen att de grupper som visat 

bästa färdigheten på bildberättelserna i 

svenska också presterat bäst på testen eller 

haft högst betyg. Någon liknande tendens då 

det gäller språkfärdighet i finska är dock 

svår att se, utom i något enskilt fall (se 

tabeller, bilaga 1). 

Upplevda problem i sko lan 

Förutom de här behandlade prestationsmåtten 

samlade vi in u ppgifter om elevernas upplevda 

problem när det gällde att tala och förstå 

svenska språket i skolan. Den indelningen har 

gjorts särskilt med hänsyn till de elever som 



hade aktiva ku-nskaper i finska eftersom 

huvuddelen (ca två tredjedelar) av de 

elever som ansett sig haft problem av 

sådan art återfinns i denna grupp 

Tabell 20. Antal elever med aktiva kunskaper 
i finska som upplevt problem i 
skolan när det gäller att tala 
svenska språket fördelade med av
seende på språkfärdighet i svenska 
och finska. 

Svens ka 

1-2 3 4-5 Tot 

EP P EP P EP P EP P • 

4-5 1 1 8 8 9 9 18 18 

3 5 5 21 12 11 3 37 20 

1-2 11 7 1 7 15 10 1 38 23 

Tot 17 13 
!  4 6  35 ; 

i 
30 13 9 3 61 I 

Teckenförklaringar: 

1-5 = Prestation på respektive bildbe
rättelse (1 = mycket dåligt presta
tion, 5 = mycket bra prestation) 

EP = Ej upplevt problem 

P = Upplevt problem 



Tabell 21. Antal elever med aktiva kunskaper 
i finska som upplevt problem i 
skolan när det gäller att förstå 
svenska fördelade med avseende på 
språkfärdighet i svenska och finska. 

Svens ka 

1-2 3 4-5 Tot 

EP P EP P EP P EP P 

fr 
i 4-5 2 0 7 9 1 1 7 20 16 
n 

3 3 7 24 9 7 7 34 23 
a 1-2 1 3 5 19 13 8 3 40 21 

Tot 18 12 50 31 26 17 94 60 

Teckenförklaringar: 

1-5 = Prestation på respektive bildbe
rättelse (1 = mycket dåli gt presta
tion, 5 = mycket bra prestation) 

EP = Ej upplevt problem 

P = Upplevt problem 

Ur tabellerna 20 och 21 ovan framgår att de 

elever som upplevt problem fördelar sig enligt 

ett visst mönster. Ur kolumnsummorna kan ut

läsas att andelen som upplevt problem är störst 

bland el ever som presterat 3 eller lägre på 

den svenskspråkiga bildberättelsen. På mot

svarande sätt kan man se att den elevgrupp 

som presterat 1-2 på den finskspråkiga bild

berättelsen har störst andel elever som upp

levt problem. 



DISKUSSION 

Metod 

Jämförelse mellan elev- och lärarskattning 

överensstämmelsen mellan elevernas uppgivna 

och av lärare observerade språkanvändning 

(i skolan) var god (C=.70) se vidare 

Rönmark & Wikström, 1960 b. I detta fall 

är det högsta värdet som contingenskoeffi-

cienten kan uppgå till .894. (Guilford, 

1965). Avvikelserna är inte påtagliga och 

rör sig endast om ett fåtal fall. Här åter

finns en tendens att vissa elever över

skattar användningen av finska språket 

medan lärarna gör motsvarande underskatt

ningar. I detta sammanhang bör framhållas 

att lärarna genom den instruktion som gavs 

vid u ndersökningens början varit inställda 

på att speciellt observera språkanvänd

ningen medan motsvarande instruktion ej 

gavs eleverna i förväg. Eleverna har alltså 

skattat språkanvändningen genom att i e fter

hand dra sig till minnes hur språkanvänd

ningen brukar gestalta sig. Även om elever

nas erfarenhet av de dagliga språksitua

tionerna måste vara större än lärarnas 

torde denna återblick innebära att man 

knappast kan säga att något av de använda 

måtten skulle vara mer korrekt än det andra. 

Jämför man elevdata/lärarskattning rörande 

föräldrarnas språkanvändning i hemmet finner 

man även här en relativt god öve rensstäm



melse, även om den blev något lägre än i 

föregående fall då lärarna använt observa

tioner. Trots att överensstämmelsen måste 

betraktas som god, är det påtagligt hur an

talet stora avvikelser ökat. Huvuddelen av 

dessa utgörs av föräldrar, som eleven upp

ger vara enbart eller mest svenskspråkiga. 

Anledningarna till denna brist på överens

stämmelse kan vara flera. Sålunda kan man 

tänka sig att eleverna underskattat an

vändningen av finska i hemmet eller att 

lärarna gör motsvarande överskattning, 

vilket då skulle kunna vara en följd av 

eventuellt rådande attityder och förvänt

ningar. En sannolik förklaring är också den 

påvisade skillnaden i språkanvänding mellan 

generationerna (Rönmark & Wikström, 1980 b), 

•et kan alltså vara på d et sättet att 

läraren vid sin bedömning utgått från sina 

egna samtal med respektive förälder, samtal 

där finska språket sannolikt använts i 

större utsträckning än när föräldrarna 

pratar med barnen. 

Överensstämmelsen mellan elev- och lärar-

skattnig - när det gäller att skatta språk

kunskaper - är relativt god, även om man 

här kan se vissa skillnader. Eleverna tycks 

differentiera mera mellan aspekterna tala 

och förstå än lärarna, vilka sannolikt haft 

svårare att skatta passiva färdigheter. 

Bedömningen av passiva färdigheter knyts 

alltså till aktiva prestationer det vill 

säga hur bra eleven talar språket. En jäm

förelse enbart mellan lärar- och elevskatt



ningar är inte tillräcklig för att kunna 

uttala sig om metodens för- eller nack

delar. För detta krävs att andra färdig-

hetsmått också utnyttjas. 

Jämförelser mellan skattningsmetoder 

Till skillnad mot tidigare forskning 

(se t ex Macnamara, 1969) som ofta hävdat 

att en totalskattning inte blir annorlunda 

än en mer differentierad bedömning ger 

våra resultat en helt annan bild. 

En jämförelse mellan en odifferentierad 

skattning (vilka språk kan du) och en mera 

differentierad där man skiljer på aktiva 

(tala språket) och passiva (förstå språket) 

färdigheter och skattar kunskaperna i en 

femgradig skala, visar nämligen att den 

förstnämnda metoden tycks ge avsevärda 

överskattningar (Rönmark & Wikström, 

1980 c). 

Språktest 

I stort kan man, då man ser resultaten från 

de tre använda proven, konstatera att an

vändandet av detta slags test i vissa fall 

innebär problem. Ett problem i, sammanhanget 

är undersökningsgruppens struktur, där man i 

stort kan återfinna tre grupper: Elever utan 

några som helst kunskaper i finska, en rela

tivt stor mellangrupp där kunskaperna varie

rar kraftigt, men där huvuddelen åtminstone 

har vissa passiva (förståelse-) färdigheter 



i finska språket och slutligen en grupp 

med mycket goda kunskaper i finska. Denna 

heterogenitet ifråga om kunskaper i finska 

ger som resultat U-formade testfördelningar 

(Rönmark & Wikström, 1980 d) där en stor 

del av gruppen har låga eller inga poäng 

medan det för en annan grupp uppstår tak-

effekter. Detta förhållande gäller för samt

liga tre använda test med undantag för ord-

produktionsprovet där takeffekter knappast 

är möjliga. För att undvika de mättekniska 

problem som hänger samman med ovan skisserade 

förhållanden bör antingen extremgrupperna tas 

bort och testas med andra metoder eller också 

måste testen avsevärt omarbetas. Det senare 

kan då bl a innebära att proven blir ohan

terligt långa, vilket i detta fall knappast 

kan motiveras då andra mätmetoder kan an-

väntas - t ex muntliga elevberättelser - i 

syfte att differentiera mellan de elever som 

uppnått takeffekter. 

Anledningen till att vi ändå använt dessa 

test är vår strävan att även differentiera 

mellan de elever som helt saknar kunskaper 

i finska och de som har huvudsakligen 

passiva kunskaper, dvs förstår men ej kan 

tala språket. Båda dessa grupper av elever 

kan helt naturligt på grund av sin a begrän

sade språkfärdigheter ej berätta bildserier. 

Enda möjligheten, förutom subjektiva metoder, 

blir då test av det slag vi här använt. 



Jämförelse mellan skattningar och testdata 

Resultaten av de test som använts stöder de 

resultat som erhölls vid skattningarna. En 

jämförelse mellan elev- och lärarskattningar 

och erhållna testresultat visar dock att de 

senare genomgående korrelerar högre med 

lärarskattningarna. Detta tycks tyda på att 

eleverna har vissa svårigheter att bedöma 

sig själva på ett korrekt sätt. Denna ten

dens framkommer också vid en jämförelse 

mellan testresultat och elsvskattningar av 

språkanvändning, där en kategorisering 

grundad på elevens bedömning av föräldrar

nas språkanvändning korrelerar högre med 

testresultaten än en kategorisering ut

förd med avseende på elevens egen språk

användning. En slutsats av detta blir då 

att man i liknande undersökningar med för

del kan använda lärarskattningar framför 

elevskattningar om man önskar en snabb och 

relativt säker metod att bedöma språkfär

digheten. 

Bildberättelser 

Bildserier användes som underlag för att 

stimulera till en fri muntlig berättelse. 

Den utgjorde underlag för att bedöma den 

muntliga, aktiva språkfärdigheten. Vi val

de denna form av prov främst för att den 

ej kräver färdigheter i läsning och att 

metoden är relativt lättadministrerad (se 

vidare Rönmark S Wikström, 1980 e). Elever

nas berättelser spelades in på band var-
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efter olika bedömningar utfördes. Olika 

metoder att beräkna säkerheten i bedöm

ningarna utnyttjades och mätsäkerheten 

var hög. Se figur 4. 

Genomsnitt
lig relia- 1 
bilitet M 

1 . 0 0 "  

.90-

.80" 

.70" 

1 2 3 4 5 6 7 0 9 10 11 12 bedömare 

Figur 4. Genomsnittlig reliabilitet för 
1-12 bedömare. 

I vår undersökning bedömdes alla berättel

ser av minst 4 bedömare vilket med tanke 

på de resultat som redovisats (figur 4) 

ger en mycket god mätsäkerhet. Ytterligare 

bedömare utöver fyra ger endast marginell 

ökning i mätsäkerhet varför vi anser att 

mer än fyra bedömare knappast är nödvändigt 

i liknande situationer. De bedömningar som 

gjordes skedde efter viss tid och således 

ej i direkt anslutning till berättelserna. 

Lämpligheten av respektive bedömningsmetod 

har di skuterats av olika forskare C se t ex 

Clark, 1975) främst med avseende på deras 



eventuella konsekvenser i reliabilitetshän-

seende. För en direkt bedömning (under och 

i anslutning till provtillfället) talar då 

bl a att flera aspekter i kommunikations

situationen än den direkta muntliga fram

ställningen kan medtagas, såsom uttryck, 

gester m m och att störningar med av

seende på bristande kvalitet i inspel

ningarna undviks. Mot samma metod talar 

förhållandet att bedömaren/na kan påverka 

provet genom sin närvaro och att bedömaren 

lättare kan utsättas för "haloeffekter". 

Möjligheten att lyssna tillbaka och bilda 

sig en bättre uppfattning av vad som sagts 

saknas också. Huvudanledningen till att vi 

valde att spela in berättelserna och sedan 

utföra bedömningarna i efterhand var ett 

önskemål att kontrollera mätsäkerheten 

(se ovan figur 4) varför flera än en be

dömare måste utnyttjas. Att använda direkt

bedömning skulle då ha inneburit att provet 

blivit mycket svåradministrerat, kanske 

omöjligt att genomföra under någorlunda 

adekvata betingelser. Det är svårt att 

bedöma vilka eventuella för- eller nack

delar vår bedömningsmodell inneburit, men 

utifrån de mått på mätsäkerheten som er

hållits, vågar vi påstå att fördelarna i 

det här fallet varit större än nackdelarna. 

En jämförelse mellan de tidigare beskrivna 

språktesten och resultaten från bildbe

rättelserna visar att de senare korrelerar 

högst med ordproduktionsprovet (.78) där

näst ordkunskapsprovet (.62) och lägst med 



förståelseprovet (.51) CRönmark å Wikström 

1980 e). En anledning till detta resultat 

är att de två förstnämnda proven och bild-

berätte lseprovet förmodligen mäter samma 

språkliga färdighet (aktiva språkkunska

per) . En annan anledning till att de tre 

testen samvarierar med bildberättelsrpro-

vet i olik a hög grad är att gruppen i 

detta fall minskats från den ursprungliga 

(354) till de som överhuvudtaget kunnat 

berätta på finska (154). Spridningen i 

testresultaten har således minskats, 

främst i ordkunskaps- och förståelsepro

ven (de tidigare beskrivna takeffekterna), 

varför korrelationerna blir lägre på grund 

av "restriction of range" (Nunally, 1973). 

Resultat 

I debatten om språksituationen i Torne

dalen har vitt skilda uppfattningar fram

förts. Här kan å ena sidan nämnas den 

uppfattning som Hansegård (1968) givit 

uttryck för, nämligen den att finska 

språket håller på att dö ut och å andra 

sidan uppfattningen att språksituationen 

i Tornedalen är stabil med en betydande 

andel tvåspråkiga individer. Denna senare 

uppfattning har i olika sammanhang ofta 

framförts av Bengt Loman , t ex i panel

debatt med dubbel halvspråkighet (Skutnabb 

Kangas, 1977). Ser man till de resultat 

som redovisas i denna undersökning (se 

även Rönmark & Wikström, 1980 b), samt 



ställer dessa i relation till tidigare 

forskning i Tornedalen får man all 

anledning att ställa sig skeptisk till 

uppfattningar av det slag Loman framför. 

1945 uppgick andelen enbart finsktalande 

nybörjare till 72%, 1957 (Kenttä & Weinz 

1968) till 38%. 1967 (Henrysson & Ljung) 

var motsvarande siffra för elever i års

kurs tre 16%. Vår undersökning visar här 

att andelen enbart finsktalande i ålders

gruppen 10 år (4:e årskursen) uppgår till 

ca 1% (Rönmark & Wikström, 1980 b). 

Resultaten tyder således på att språkbyte 

(till svenska) pågår. De företeelser som 

ytterligare pekar på detta är bl a skill

naden i användni ng av finska språket 

mellan barn och föräldrar. Föräldrarna 

använder enbart finska i stor utsträck

ning vid samtal sinsemellan medan endast 

ungefär hälften av föräldrarna använder 

finska då de talar med barnen. 

Barnen i sin tur använder finskan ännu 

något mindre vid samtal med föräldrarna, 

vilket innebär att samtal i en hel del 

familjer går till så att föräldrarna 

talar till barnen på finska och de senare 

svarar på svenska. Detta förhållande på

minner om det som kan förekomma i famil

jer, som befinner sig i ett tillstånd 

av instabil tvåspråkighet (t ex invand

rarfamiljer, som håller på att byta 

språk). Även här brukar föräldrarna 



behålla det första språket i högre grad 

under längre tid än barnen (Fishman, 

1966). 

Upphör föräldrar att föra språket vidare 

till sina barn är "språkdöden" nära. Språ

ket dör alltså inte av sig själv utan 

därför att det inte finns några talare 

(Denison, 1977). När språket dessutom 

förlorar sin dubbla funktion att dels 

skapa gemensamma handlingsmönster och 

dels etablera kontakt mellan människor 

börjar det att upphöra som språk: 

"If a language ceases to be historical (to change) 
and to be meaningful we can be sure that it is on 
the -point of dying" ( Schlieben-Lange , 1977, 
sid 103) . 

Då barnen samtalar med syskon och kamrater 

utanför hemmet används nästan enbart 

svenska. Detta kan innebära att ju fler 

kontakter barnen får och ju mer tid man 

tillbringar utanför hemmet, desto mindre 

kommer finska språket att användas. Denna 

utveckling kan sannolikt komma att "accele

rera" i och med att finskans ställning nu 

är starkast i gl esbygderna. Utvecklingen 

hittills har ju inneburit att befolknings

underlaget av olika skäl kommit att minska 

i området. Det har i sin tur medfört 

minskade möjligheter till försörjning och 

service för de kvarboende, vilket i sin 

tur inneburit att ytterligare människor 

har blivit tvungna att flytta till tätor-



terna. Detta leder givetvis till stora för

ändringar kanske främst för elever i sko

lan, som genom skolnedläggelser eller för 

att genomgå vidareutbildning måste flytta 

till tätorterna, ibland även utanför det 

nuvarande tvåspråkiga området. 

Våra resultat visar att användningen av 

finska i sko lan är mycket begränsad. I 

tidigare arbeten (Jaakkola, 1973; Hanse-

gård, 1968) har antytts att man, kanske 

på grund av de bestämmelser som tidigare 

fanns, dvs förbud att använda finska 

språket, använder finskan mindre vid 

samtal med kamrater på raster än i sam

tal kamrater emellan på fritiden. I våra 

resultat kan vi inte se några större 

skillnader när det gäller det finska 

språkets användning i skolan, på raster 

eller i samtal med kamrater på fritiden. 

Att det inte föreligger skillnader i 

detta avseende är ju helt naturligt 

eftersom finskan överhuvudtaget inte 

använts i dessa sammanhang ("golveffek

ter"). 

Då det gäller språkanvändningen i olika 

socialgrupper finner man intressanta 

skillnader vid en jämförelse med tidi

gare forskning, som visat att det är 

främst i de lägre soc ialgrupperna 

finskan används (se t ex Jaakkola, 

1971). I vår undersökning visar det 

sig att skillnader mellan socialgrup



per återfinns endast bland elevernas för 

äldrar. Hos barnen (elever i årskurs 4) 

kan inga skillnader av detta slag åter

finnas, vilket får anses vara ganska 

anmärkningsvärt eftersom även relativt 

små avvikelser mellan grupperna skulle 

ha kunnat ge statistiskt signifikanta 

skillnader när undersökningsgruppen är 

så stor. 

Att de i tid igare forskning konstaterade 

skillnaderna i språkanvändning, mellan 

socialgrupper tycks ha försvunnit kan ha 

flera orsaker. En kan vara att använd

ningen av finska språket generellt har 

minskat och att denna minskning då lät

tast observeras i den grupp där använd

ningen tidigare varit störst, dvs i 

socialgrupp 3. En annan anledning kan 

vara att den sociala mobiliteten i sam

hället har ökat. Denna ökade rörlighet 

går i så fall i båda riktningarna och 

innebär att de tidigare konstaterade 

skillnaderna försvinner. En tredje tänk

bar orsak är att de tidigare ganska van

ligen förekommande negativa attityderna 

till finska språket numera helt eller 

delvis har försvunnit, och kanske fått 

till följd att finska språket nu även 

används i högre s ocialgrupper. Detta för 

hållande skulle då i sin tur künna inne^ 

bära att språkens funktion som identi

fikationskälla för en viss socialgrupp 

(Van Der Plank, 1978] minskar och sanno-



likheten till utjämning, vad avser språk-

vanorna, mellan socialgrupperna, ökar. 

Till skillnad från användningen av 

finska finner man att elevernas kunskaper 

i språket varierar mellan socialgrupperna. 

Kunskaperna i finska är större i social

grupp 3. Barnen har uppenbarligen då lärt 

språket i hemmiljön där huvudsakligen 

finska använts, men trots sina relativt 

sett större kunskaper använder man inte 

språket i större utsträckning än de barn 

som kommer från högre socialgrupper och 

som har mindre kunskaper i finska. Möj

ligen kan detta tolkas som att barnen 

från lägre socialgrupper anpassar sig 

i sina språkvanor till kamrater med 

"högre social ställning". Oavsett vil

ken tolkning man lägger in i dessa 

resultat, visar det dock att kunskaper 

i ett språk inte alltid är en tillräck

lig förutsättning för att använda 

detta. 

Om man närmare studerar de elever som 

har aktiva språkkunskaper i finska kan 

man se att de som har höga värden i 

kunskaper i finska också ligger över 

genomsnittsvärdet när det gäller kun

skaper i svenska (Se tabell 15, sid 41). 

över hälften av eleverna har fått en 

3:a eller mera i de båda språken. En

dast 18 elever (ca 10%) har 2 eller 

lägre i de båda språken. På det hela 



taget framgår ur tabellen ett positivt 

samband. Detta kan här tas som intäkt 

för att det kan vara en bakomliggande 

gemensam faktor som förklarar resultaten. 

Detta resultat tillbakavisar sålunda den 

s k balansteorin (Macnamara, 1966). Skulle 

den teorin gälla borde nämligen ett nega

tivt samband råda. Då skulle de flesta 

värdena ligga i övre vänstra eller nedre 

högra hörnet i tabell 15. 

Den av Hansegård (1968) tidigare lanserade 

uppfattningen om att dubbel halvspråkighet 

råder i området får inte heller stöd i 

våra undersökningar. Skulle dubbel halv

språkighet vara allmänt förekommande 

borde de elever som har dåliga kunskaper 

i svenska också ha bristfälliga kunskaper 

i finska. I tabell 15, sid 41 skulle då 

många värden återfinnas i nedre vänstra 

hörnet. Rad- och kolumnsummorna för de 

låga värdena i de båda språken är inte 

onormalt höga vilket skulle vara fallet 

om halvspråkighet råder. 

Ytterligare argument mot idén om dubbel 

halvspråkighet är att det är ca 20% som 

har låga värden i svenska. Detta är en 

mindre andel än vad som normalt skulle 

förväntas. 
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I samband med jämförelser av det slag som 

här behandlats - skillnader mellan social

grupper - bör nämnas något om svårigheten 

att finna lämpliga kriterier för en sådan 

kategori sering. Socialgrupp är ju knappast 

ett väldefinierat och för alla vedertaget 

begrepp. Tvärtom kan en individs sociala 

grupptillhörighet konstitueras av en eller 

flera samvarierande faktorer, av vilka 

vissa knappast kan skiljas från varandra 

(Anastasiov & Hanes, 1976). I olika under

sökningar kan man således få olika social

grupper beroende på vilka kri terier man 

valt. I vårt arbete använder vi en rela

tivt vanlig indelning i tre grupper, 

vilken i första hand bygger på utbild

ning (i detta fall föräldrarnas) och i 

andra hand yrke/sysselsättning. Om man 

rent allmänt kan ställa sig något tveksam 

till detta slags indelning, så kan denna 

tveksamhet vara speciellt befogad vid 

undersökningar som genomförs i glesbygd

områden, där hela sysselsättningsstruk

turen avviker från den som brukar före

komma i tät are befolkade områden. Se 

Rönmark & Wikström, 1980 a. Som ett 

exempel på d etta förhållande kan nämnas 

att mellanstadielärarna i vår indelning 

räknas till grupp 2, vilket kanske är 

motiverat för landet som helhet men 

blir något missvisande i en glesbygdsby 

där läraren har betydligt högre status. 

Vidare kan pekas på förhållandet att 

större företag helt eller i stor ut



sträckning saknas, varför man med gruppen 

"egna företagare" ofta menar mycket små 

småföretagare, som kanske i vissa fall 

hamnar i "fel" socialgrupp. De speciella 

förhållanden som således föreligger i 

glesbygder, och på vilka några e xempel 

ovan givits kan mycket väl få till följd 

att andra bedömningsgrunder bör till 

tillämpas vid socialgruppsindelning, 

•et senare problemet finns behandlat i 

Johansson & Wikström (1970). Slutsatsen 

blir dock att resultat med avseende på 

socialgruppstillhörighet bör behandlas 

med viss försiktighet innan man kartlagt 

hur den sociala stratifieringen fungerar 

i glesbygder. 

Allmänna reflexioner 

Vi har i vår undersökning bl a haft till 

syfte att ge en beskrivning av det aktuella 

språkläget i Tornedalen. Vi har då funnit 

att såväl kunskaperna i finska som det ak

tiva användandet av finska språket kraf

tigt minskat. 

Huvuddelen, ca 70%, av eleverna använder 

t ex enbart svenska vid samtal med syskon 

i hemmet och kamrater utanför hemmet och 

ca 40% av föräldrarna använder enbart 

svenska vid samtal med b arnen. 



Våra resultat ligger här helt i linje med 

Jaakkola (1973) som hävdade att - om 

språkpolitiken blir oförändrad - så kommer 

en språklig assimilering att äga rum där 

svenskan helt ersätter finskan även som 

privatlivets språk. 

Johansson & Wikström (1970) drog ungefär 

samma slutsatser utifrån sina undersök

ningar och gjorde prognosen att "de sista 

enbart finskspråkiga tornedalsbarnen på

börjar sin skolgång kring 1975" (Johans

son & Wikström, 1970, sid 25). Även 

dessa slutatser stöds av resultaten i vår 

undersökning. 

Språkkunskaperna i finska minskar alltså 

i Tornedalen. Om detta inte är något 

önskvärt måste kraftiga insatser göras 

nu för att kunskaperna i finska skall 

kunna bevaras och förbättras på den 

svenska sidan gränsen. 

Det måste vara värdefullt att människor 

vid en gräns, som ofta är ganska arti

ficiell, kan kommunicera med varandra. 

I de flesta fall skär landsgränsen rakt 

genom sammansatta kulturområden som på 

det sättet tvingas till delning och lätt 

medför att en generations tillgång till 

tidigare generationers kultur snabbt 

försvåras, när kunskaperna i s pråket, i 

det här fallet finska,försvinner. Även 

i kommunikationer mellan barn och för



äldrar kan idag genom finskans snabba till

bakagång stora problem uppstå med allvar

liga psykiska och sociala problem som följd. 

Inte minst i oli ka invandrarstudier har man 

belyst de svårigheter som uppkommer när 

barn och föräldragenerationen använder 

olika språk. Bland befolkningen i Tornedalen 

är det uppenbart att samma svårigheter kan 

vara/bli aktuella. 

I ett tidevarv som utmärks av nordiskt sam

arbete måste alla åtgärder som stärker kon-' 

takterna över gränsen vidtas. I det avseen

det måste kännedomen om ett grannspråk be

traktas som en grundförutsättning. Kan den 

nordiska tanken leva vidare utan bättre kun

skaper om och i våra grannspråk? Att förstå 

ett grannspråk, att utan större besvär kunna 

följa ett grannlands radio och TV och att 

läsa böcker och tidningar är en viktig grund 

för ett vidgat nordiskt samarbete. För män

niskor i ett gränsområde är språket en kon

taktlänk till människor på andra sidan grän

sen och behovet av grannspråkskunskaper många 

gånger ett dagligt behov. 

Många insatser skulle kunna göras för att 

förbättra finska språkets ställning i norra 

Sverige. Det är idag ytterst förvånande att 

av de miljoner som i vårt land sa tsas på 

språkundervisning i alla dess former endast 

någon promille går till åtgärder som avser 

att upprätthålla kontakten med en tidigare 

generation och kultur och med avsikt att 



stärka kontakterna över gränserna. Ett 

språk - i detta fall finska - som ele

ven dagligen kommer i kontakt med, får 

i skolan inte tillnärmelsevis den eko

nomiska resurs som tilldelas andra för 

eleven betydligt mer främmande språk. 

Den hemspråksundervisning som sedan 1975 

ges i finska torde inte ge annat än mar

ginella effekter inte minst med tanke på 

att hemspråksundervisningens nuvarande 

organisation gör att tid tas från andra 

ämnen. Detta kan lätt leda till att man 

inte väljer hemspråksundervisning i den 

omfattning man kanske annars skulle ha 

velat göra. 

Är det de centrala myndigheternas brist 

på flexibilitet som gör att man i skolan 

inte kan ta bättre hänsyn till olika in

dividuella och regionala behov i dessa 

avseenden? Vill man ta dessa hänsyn måste 

alltså snabba och kraftfulla åtgärder till 

Är däremot uppfattningen den att kunskaper 

na i finska språket bör dö ut hos den upp

växande svenska generationen i Tornedalen 

är de hittills vidtagna måtten och stegen 

tillfyllest. 

Trots tendensen i vå rt material - att de 

aktiva kunskaperna i finska hos svenska 

mellanstadieelever minskar - bör dock 

fortfarande denna utveckling kunna ändras. 

Ungefär hälften av eleverna har dock 



någotsånär aktiva kunskaper i finska och av 

dom har ca 20% bättre kunskaper i finska än 

i svenska. Tar man dessutom hänsyn till att 

ytterligare ca 25% av eleverna har passiva 

kunskaper i finska bör här finnas en god 

grund att bygga vidare på om vilja och in

tresse finns och om ekonomiska resurser 

tillskapas. Bör inte dessa elever ges för

utsättningar att intensifiera sina studier 

i finska språket - i många fall deras moders 

mål - och därig enom få bättre kunskap om sin 

egen kultur och direkttillgång till en annan 

Kanske måste man avsluta med ett varningens 

ord: det kan i vissa fall lätt hända att 

man, då man efterlyser/föreslår olika vägar 

att genom skilda utbildningsprogram (i sko

lan, lärarutbildningen etc) förbättra fär

digheten i ett visst språk, förenklar 

verkligheten: 

"It would, be a mistake to overestimate what any 
school oan accomplish or to overvalue the signi
ficance of a student 's performance if it is res
tricted only to the domain of the school itself. 
The school y is only one domain in the life space 
of individuals and communities. Language cannot 
"live" there3 although it may recieve important 
impulses. The life of a language depends first 
and foremost upon its use in other domains" 
(Kjolseth, 1972, s 95). 



Enbart utbildningsprogram är således inte 

alltid tillräckliga, om dessa ej kopplas 

till den verklighet individen lever i. 

Detta framgår också av den modell som 

varit utgångspunkt för vårt arbete. (Se 

sid 7 ). I den modellen läggs stor vikt 

vid den situation i vilken utbildningssys

temet verkar. Att t ex enbart läsa finska 

i skolan för att sedan inte i någon stö rre 

utsträckning använda språket i övriga sam

manhang är inte tillräckligt för att säker

ställa finskans fortlevnad i Tornedalen. 

Ett annat, kanske förbisett, problem i 

detta sammanhang är de eventuella svårig

heter som de elever (ca 30) som har bättre 

kunskaper i finska än svenska kan möta i 

skolan. De kan mycket väl bli konsekvent 

felbedömda när det gäller deras skolpres-

tationer. Lärarens bedömning av skolpres-

tation (t ex betyg) sker ju'ofta utifrån 

elevens verbala.färdighet och förmåga att 

muntligt redovisa sina kunskaper. Efter

som dessa 30 elever (ca 10% av undersök

ningsgruppen) ständigt "tvingas" använda 

sitt "sämre" språk i skolan kan felbedöm

ningar från lärarens sida förekomma. Eleven 

kan alltså ha goda kunskaper i skolämnet 

men svårigheter att gttrycka sig. En utökad 

och förbättrad undervisning i svenska kan 

vara en god hjälp för dessa elever. 



FORTSATT FORSKNING 

Vi har i vår undersökning utgått från den 

modell som redovisades på sid 7. Grund

tanken bakom modellen är att beskriva de 

ingående faktorerna så noggrannt som möj

ligt. Vi har då koncentrerat oss på situa

tionen (A) utifrån ett antal olika aspekter 

(1-9). Främst har vi beskrivit situationen 

i Tornedalen ur språkliga aspekter och 

visat på en sannolik utveckling från ett 

diglossiskt till enspråkigt samhälle. Är 

denna bedömning korrekt? För att få svar på 

den frågan bör man göra såväl longitudinella 

studier som upprepade tvärsnittsundersök

ningar med syfte att göra jämförelser över 

tid. Behovet av långtidsstudier inom två-

språkighetsforskningen har tidigare påtalats 

av andra forskare. Se t ex Oksaar (1978). 

I jämförande syfte borde också andra elev

grupper inom området studeras och jämförel

ser såväl mellan dessa elever som mellan 

elever och vuxna göras. Finska språket och 

kulturen har ju också en större spridning 

i Norrbotten. De delar (t ex Kirunaområdet) 

som vi inte berör t inom ramen för detta 

arbete vore intressanta att studera ur kom

parativ synvinkel. 

Vi har tidigare försökt beskriva det dig-

lossiska förhållandet inom Tornedalsområdet. 

Vissa tycks behärska ett språk, exempelvis 

finska inom ett speciellt språkområde, domän, 

medan kunskaperna i sa mma språk inom en annan 
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domän nästan är obefintliga. Fortsatt 

forskning inom just "domänområdet" 

är därför intressant för att få en 

klarare bild av det språkliga till

ståndet i Tornedalen och då speciellt 

inom de områden som den vardagliga skol

situationen utgör. 

Vår undersökning pekar också vidare mot 

en utveckling och förfining av metoderna 

att mäta språkfärdighet och då främst 

muntlig produktion. Bildserieberättelser 

har visat sig vara en bra metod som kan 

utvecklas till att dels omfatta fler 

domäner och dels i riktning mot att bättre 

motsvara en reell skolsituation. 

I ett dlglossiskt samhälle är det också 

värdefullt att få bättre kunskaper om 

olika gruppers attityder till sitt eget 

och andras språk. Språket är ju bara en 

av många kulturyttringar, men kanske en 

av de viktigaste för en kulturs fortlev

nad. Det vore därför av stort värde att 

få en bättre kännedom om de olika attity

derna till finska språket och dessas 

spridning i Tornedalen. Detta är viktigt 

eftersom människornas inställning till 

ett språk kan vara avgörande för om ett 

språk kommer att dö ut eller ges möjlig

het till en fortsatt existens. 



En ofta spridd uppfattning har varit att 

tvåspråkigheten i sig skulle innebära 

problem för eleverna bland annat i skol

arbetet (se t ex Macnamara, 1966). Detta 

kan säkert vara med verkligheten överens

stämmande i vissa fall och under vissa 

bestämda förutsättningar, t ex då den 

tvåspråkige har otillräckliga kunskaper 

i det en a eller båda språken samtidigt 

som utbildningssystemet tar föga eller 

i lagen hänsyn ti 11 dessa förhållanden. Upp

fattningar av ovan nämnda slag har ofta 

förekommit i samband med att språk- och 

skolpolitiken i Tornedalen debatterats. 

Utifrån de resultat som vi fått i denna 

undersökning är det omöjligt att klart 

och entydigt besvara frågan om tvåspråkig-

hetens eventuella för- och nackdelar i 

utbildningssammanhang. Problemområdet är 

dock intressant och skulle kunna ge upphov 

till ytterligare studier. Vi kan konstatera 

att språkfaktorerna kan spela in i detta 

sammanhang, dock tillsammans med flera 

andra ibland mera väsentliga, se modell 

sid 7 ). I vår undersökning har t ex social

gruppstillhörighet diskuterats som en fak

tor som ser ut att ha lika stor eller större 

betydelse. Problem att särskilja dylika 

faktorer finns dock och härrör ofta från 

det faktum att de sinsemellan samvarierar 

i betyda nde utsträckning (t ex språkfakto

rer - socialgrupp - skolframgång). Sålunda 

är det sannolikt en hel mängd faktorer som 

i sig sa mvarierar och sedan leder till fram

gång eller misslyckande i studierna. Dessa 



sammanhang är för närvarande otillräckligt 

kartlagda : 

"To disentangle economic factors from cultural fac
tors is an extremely difficult and complex task3 
due partly to the complexity of the culture concept 
itself and partly to the lack of sufficient know
ledge derrived from research regarding its impact 
on the teaching /learning processes " (Angel, 1972, 
s ,46) . 

Ett angeläget framtida forskningsområde bör 

således bli att försöka belysa ovan nämnda 

oklara samband bland annat med utgångspunkt 

från den tidigare beskrivna modellen. För 

att möjliggöra en så allsidig och ingående 

beskrivning som möjligt utifrån modellens 

olika aspekter krävs breda forskningsansat

ser av tvärvetenskaplig karaktär. 
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Bilaga 1 

I följande tabeller redovisas denna elevgrupps medel

betyg och resultat på WIT II, fördelade med avseende 

pä språkfärdigheter. 

Tabell 1. Betyg svenska. Tabell 2. Betyg matematik. 

\Sv 1-2  

Fi X 1 . 
3 4-5 \S v 

Fi X 
1-2 3 4-5 

1-2 2.39 3.00 3.73 1-2 2.33 3. 10 3.55 

3 1.90 2.73 3.14 3 2.40 3.00 3.57 

4-5 2. 50 x 3.20 3.39 4-5 3. 00x 3.40 3.50 

Tabell 3. Betyg OÄ Tabell 4. Betyg musik. 

Sv 1 - 2  
Fi 

4-5 Sv 

Fi 
1-2 4-5 

1-2 2.67 3.16 3.55 1-2 3.00 3.00 3.64 

2 2.50 3.00 3.50 3 2.50 2.85 2.93 

4-5 2.50x 3.27 3.22 4-5 2.00x 3.33 3.17 

Tabell 5. Betyg gymnastik. Tabell 6. Medelbetyg samt
liga ämnen. 

Sv 
1 - 2  4-5 

F C 
Sv 

1-2 4-5 
Fi 

1-2  3 .06  3 .23  3 .18  1 -2  2 .69  

o
 

i—i m
 3 .53  

3  3 .10  3 .24  2 .86  3  2 .48  2 .96  3 .20  

4 -5  3 .50 x  3.00  3 .00  4 -5  2  .70 x  3.24  3 .26  

Tabell 7. Medelbetyg Läsämnen Tabell B. Resultat WIT II, 
totalt. 

.Sv 1 - 2  4-5 
Fl 

Sv 
1-2 4-5 

Fi 

1-2 2.57 3.03 3.64 1-2 3.18 4 .25 5 .64 

3 2.27 2.86 3.21 3 2.90 3.94 5.86 

4-5 2.50x 3.31 3.35 4-5 2.00x 5.06 5.67 

x) n - 2 



Tabell 9. Resultat WIT II, 
deltest figurer. 

Tabell 10. Resultat WIT 
II, verbal del. 

vSv 

Fi\ 
1-2 3 4-5 s S v  

F i \  
1-2 3 4-5 

CM f—
t 

4.29 5.63 5.55 1-2 2.53 3.64 5.09 

3 4.90 5.33 6.29 3 2.40 3.70 5.14 

4-5 4.00x 5.94 6.06 4-5 2.00x 3. 88 4.67 

Tabell 11. Resultat WIT II, 
deltest bilder. 

Tabell 12. Resultat WIT 
II, deltest 
bi lder. 

Sv 

Fi 
1-2 4-5 Sv 

Fi 
1-2 4-5 

1-2 4.41 4.41 5.91 1-2 2.71 3.00 3.00 

3 4.10 4.24 6.14 3 3.88 3.82 4.44 

4-5 3.00x 6.38 5.94 4-5 4.36x 4.71 4.78 

Tabell 13. Resultat WIT II, 
deltest urval. 

vSv 

Fi 
1 - 2  4-5 

Tabell 14. Resultat WIT 
II, deltest 
meningar. 

.Sv 1 - 2  4-5 
Fi 

1-2 3.47 4.66 5. 18 1-2 2.47 3.41 5.64 

3 3.4£ 4.64 5.50 3 2.00 3.27 4.93 

4-5 1.50x 4.38 5.33 4-5 2.00x 3.44 4.61 

x) n * 2 
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