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Summary 

In this report a study within the project "Education in 
sparsely populated areas" financed by the National Board 
of Education is accounted for. This study examines if 
the achievement of the pupils (grades, tests) has any 
correlation with their linguistic ability (Swedish, Finnish). 
354 pupils (in grade 4) in the districts of Haparanda, 
Övertorneå and Pajala took part. The report begins with 
a survey of previous research in this field, especially 
concerning correlations between different measures of 
achievement and different types of linguistic factors 
(monolingualism and different types of bi IinguaIi sm). 
Based on earlier testings the pupils were divided into 
three groups: pupils with active knowledge of Finnish;. 
pupils with only passive knowledge of Finnish and pupils 
without any knowledge of Finnish at all. The first group 
mentioned above was furthermore divided according to their 
abilities in the two languages. The differences between the 
groups as regards the measures of achievement used here were 
small or insignificant, especially if social class was 
taken into account. There is, however, a correlation between 
measures of achievement and knowledge of Swedish. The 
conclusion is that many factors apart from purely linguistic 
ones are of importance in this context, and possible 
differences that exist between the groups cannot be displayed 
in simple measures of achievement. 
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SAMMANFATTNING 

I rapporten redovisas en delstudie inom ramen för det SÖ-
finansierade projektet Glesbygdens skolfrågor, del III. 
Denna delstudie undersöker om elevernas skolprestationer 
(betyg, test) samvarierar med språkkunskaper (svenska, 
finska). I studien ingick 354 elever (åk 4) i kommunerna 
Haparanda, Övertorneå och Pajala. Rapporten inleds med en 
genomgång av tidigare forskning på området, främst med 
avseende på olika pr estationsmåtts samvariation med 
olika typer av språkliga faktorer (enspråkighet 
och olika typer av tvåspråkighet). Eleverna indelades 
utifrån tidigare genomförda testningar i tre grupper: 
Elever med aktiva kunskaper i finska, elever med enbart 
passiva kunskaper i finska och elever helt utan kuns kaper 
i finska. Den förstnämnda gruppen indelades vidare utifrån 
elevernas färdigheter i respektive språk. Skillnaderna 
mellan grupperna med avseende på de använda prestations
måtten var små eller obefintliga, speciellt om hänsyn togs 
till socialgruppstillhörighet. Dock förekommer samvariation 
mellan prestationsmått och färdigheter i svenska språket. 
Slutsatsen blir att många faktorer förutom de rent språk
liga spelar in i detta sammanhang, och de eventuella skill
nader som finns mellan grupperna manifesteras inte i enkla 
prestationsmått. 



Denna rapport är den sista i en serie av sex, där projektet 

Glesbygdens skolfrågor, delprojekt 3, avrapporteras. Pro

jektet, som är SÖ-finansierat, startade 1973-74, och be

handlar tvåspråkighetsfrågor i Tornedalen. Projektets syf

ten är dels att ge en beskrivning av det aktuella språkläget 

i svenska och fin ska hos elever i årskurs 4 i Tornedalen, 

och dels att undersöka i vi lken utsträckning man kan finna 

något samband mellan tvåspråkiga elevers kunskaper i res

pektive språk och deras resultat vid kunskapsredovisning. 

Fältundersökningen genomfördes vid årsskiftet 1975-76, 

och omfattade samtliga elever i årskurs 4 i kommunerna 

Haparanda, Övertorneå och Pajala. Detta innebar att 388 

elever undersöktes. En beskrivning av undersökningsgruppen 

återfinns i den första rapporten i denna serie (Rönmark & 

Wikström, 1980a), där även en allmän inledning och teore

tisk bakgrund redovisas. De övriga rapporterna behandlar 

a) elevernas språkliga miljö, b) språkkunskaper mätt genom 

skattningar, c) mätning av kunskaper i finska samt d) resul

tat av muntliga elevberättelser på finska och svenska. 

Syftet med denna rapport är att redovisa främst de finsk-

talande elevernas prestationer och deras upplevda problem 

i samband med unde rvisningen. De prestationsmått som kom

mer till användning är betyg från årskurs 3 samt resultat 

från testningar med WIT II. En beskrivnin g av den totala 

undersökningsgruppens resultat återfinns i Rönmark & Wik

ström (1980a). Undersökningsgruppen har indelats i olika 

undergrupper med avseende på språkkunskaper (Rönmark & 

Wikström, 1980b, c,-d och e). Följande gruppindelning 

har använts: Elever med aktiva kunskaper i finska, ele

ver med passiva färdigheter samt elever helt utan kun

skaper i finska. Rapporten inleds med en allmän forsk

ningsöversikt, som rör tvåspråkiga individers prestatio

ner i olika avseenden. Denna översikt avslutas med en 

beskrivning av forskningsresultat från Tornedalen. 



2 

BAKGRUND 

En avsevärd del av den tidigare tvåspråkighetsforskningen 

har sökt belysa frågan om den tvåspråkige individen gynnas 

eller missgynnas i olika avseenden, till exempel i fråga 

om möjligheten att tillgodogöra sig utbildning och hur 

den tvåspråkige presterar på olika typer av test. 

Forskningen kring tvåspråkighetens eventuella för- eller 

nackdelar för individen i olika avseenden ger knappast 

några entydiga resultat. Jensen (1962a) ger, utifrån en 

sammanställning av tidigare forskningsresultat några 

exempel på tänkbara negativa effekter söm kan hänföras 

till tvåspråkighet i individens barndom. En effekt som 

Jensen behandlar, är att den tvåspråkiges språkutveck

ling kan störas. Detta kan bland annat ge interferens-

pröblem, och ett språk med begränsat aktivt och passivt 

ordförråd. Dessa förhållanden kommer då ofta att få till 

följd att barnet på grund av bristande språkfärdigheter 

drabbas av svårigheter i skolan. Vidare kan man - främst 

med intelligensmätningar av olika slag - finna indikatio

ner på att den tvåspråkige kan hämmas i den intellek

tuella utvecklingen. Slutligen kan man finna exempel 

där tvåspråkigheten tycks ha lett till emotionell in

stabilitet och social missanpassning. Orsaker till denna 

typ av problem tycks bland annat vara identifikations-

problem, till exempel då ett språk används i skolan och 

av kamraterna och ett annat av föräldrarna. 

I en senare artikel [Jensen, 1962b] redovisas undersök

ningar, som talar mot ovan nämnda negativa effekter. 

Ett flertal av dessa undersökningar tyder på det mot

satta förhållandet, dvs att de tvåspråkiga skulle 

gynnas. Artikeln avslutas med en redovisning av fyra 

faktorer, som enligt Jensen sannolikt i hög grad bidr agit 

till de disparata resultaten. Den första är svårigheten 
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att på ett entydigt sätt definiera begreppet tvåspråkighet 

En följd av detta är att man i de olika undersökningarna 

ofta haft olika uppfattning om begreppets innebörd, varför 

resultaten knappast kan jämföras. En annan bidragande 

orsak till dessa, ofta motsägelsefulla,resultat kan vara 

undersökningarnas uppläggning. I detta sammanhang hävdas 

att undersökningspersonerna ofta varit få, tvivelaktigt 

kategori serade och dessutom inte alltid representativa för 

den grupp man avsett att studera. Undersökningsproceduren 

tycks också ofta ha varit mindre lämpligt upplagd, till 

exempel i de fall då undersökaren ej talat samma språk 

som de undersökta eller då utomstående (kamrater, för

äldrar eller lärare) varit närvarande vid unde rsöknings

tillfället. Det nämns också att det förefaller sannolikt 

att undersökaren själv i vissa fall bidragit till att 

snedvrida resultaten. Detta kan då ha skett helt oavsikt

ligt, till exempel genom att studera vissa specifika 

frågeställningar helt skilt från de faktorer, som kan 

tänkas ha påverkat r esultaten. Som ett exempel på det 

sistnämnda kan framhållas att man ofta underlåtit att 

beakta de sociala faktorernas inverkan. En översiktlig 

sammanfattning av forskningen på området uttrycks på 

följande sätt: 

"Earlier studies tended to emphasize disadvantagest whereas in
vestigations in the tast two decades tend to stress the advan
tages" (Jensen, 1962b, s 366). 

I det följande ges några exempel på undersökningar av 

senare datum som behandlat tvåspråkighet i samband med 

olika aspekter av språkfärdighet och i samband med 

intelligens. I det senare begreppet inkluderas här 

också kreativitet. 
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Tvåspråkighet och språkliga färdigheter 

Som framgått av Jensens (1962a och b) båda artiklar har 

man utifrån tidigare forskningsresultat dragit slut

satsen att den tvåspråkige individen ofta kommer att 

hämmas i sin språkutveckling i jämförelse med ensprå-

kiga individer. Även nyare undersökningar har i vissa 

fall givit stöd åt denna uppfattning, då tvåspråkiga 

visat sämre resultat än enspråkiga (se t ex Carrow, 

1972 och Hickey, 1972). Olika förklaringar har givits 

till dessa resultat, men ofta drar man slutsatsen att 

interferens mellan språken starkt bidrar till att skapa 

svårigheter för den tvåspråkige. 

En teori, genom vilken man sökt förklara ovan nämnda 

resultat är balansteorin (Macnamara, 1966). Denna inne

bär i korthet att varje individ har ett visst fast mått 

av språklig kapacitet, som antingen kan utnyttjas för 

att lära enbart ett eller flera språk. Konsekvensen av 

detta blir då att den tvåspråkiges totala kapacitet 

måste delas mellan de båda språken, varför han/hon 

med nödvändighet kommer att prestera sämre resultat 

i vart och ett av språken, än den enspråkige, som kan 

utnyttja hela sin kapacitet för ett språk. Teorin stöds 

av Macnamaras (1966) resültat där det visade sig att ju 

mera tvåspråkig undervisning man gav, desto sämre 

presterade eleverna i båda språken. Balansteorin och 

Macnamaras (1966) undersökningar kom dock att bli' 

mycket kritiserade (se t ex Hansegård, 1968). Fishman 

(1965) fann inte att tvåspråkig undervisning skulle 

ha dessa negativa effekter. Johnson (1974) polemiserar 

också mot balansteorin, då konsekvensen skulle bli 

att allt erftersom en person lär flera språk, skulle 

kapaciteten i vart och ett av språken till sist minska 

till noll. Hon finner därför anledning att varna för 

teorier av typ balansteorin: 
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"It might reasonably be said that criticizing the 'balance theory' 
or the Whorf hypothesis is flagging a dead horse. But these are 
really zombie, or vampire3 horses which appear dead for a time, 
but then arise and go off to do more damage" (Johnson, 1974, 
s 106) . 

Spolsky (1968) hävdar att det inte finns tillräckligt 

exakta mätinstrument för att testa hypoteser utifrån 

balansteorin och fortsätter med att konstatera att 

man för närvarande inte kan dra några slutsatser om 

och hur tvåspråkigheten kan påverka språkutvecklingen. 

Flera undersökningar har också visat att det inte alltid 

finns skillnader som tyder på sämre språkförmåga hos 

tvåspråkiga individer. Sålunda fann Rodrigues (1974) 

att d.e' en- respektive tvåspråkiga eleverna i undersök

ningen representerade samma språkliga population med 

avseende på syntax. Riley (1968) konstaterar att graden 

av tvåspråkighet ej korrelerade negativt med språklig 

förmåga mätt med Peabody Picture Vocabulary Test. Inte 

heller Lewis & Lewis (1965) fann några signifikanta 

skillnader då de undersökte skrivförmågan hos en- och 

tvåspråkiga elever. 

Hed ut gångspunkt från de resultat som vi funnit i tidigare 

forskning är vi därför benägna att ansluta oss till föl

jande uppfattning: 

"There seems to be no reason to expect the bilingual setting to 
produce a condition of linguistic deficiency" (Young, 1973, 
s 18) . 

Tvåspråkighet och intelligens 

I inledningen av denna rapport refererades två artiklar 

(Jensen, 1962a och b) där bland annat tvåspråkighetens 

tänkbara konsekvenser för den intellektuella utvecklingen 

diskuterades. En övervägande del av de tidiga undersök

ningarna på detta område visar att de tvåspråkiga för

sökspersonerna presenterar sämre resultat på olika typer 
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av intelligenstest än de enspråkiga (se t ex Carlson & 

Henderson, 1950 och Morgan, 1957). Även i den tidiga 

forskningen återfinns dock resultat som avviker från 

de ovan nämnda. Sålunda fann Jones (1960) inte några 

skillnader och Johnson (1953) fann att de tvåspråkiga 

visade bättre prestationer på icke-verbala test medan 

de enspråkiga presterade bättre resultat på verba la prov. 

Qfta möter man den uppfattningen att för individer med 

språkproblem skulle matematiska uppgifter vara lättare 

än verbala uppgifter. Även detta område har studerats 

i samband med tvåspr åkighetsforskningen (Carrow, 1957). 

Här fann man att den enspråkiga gruppen hade bättre 

resultat på matematiska uppgifter med verbalt innehåll 

men inga skillnader återfanns vid mekanisk räkning. 

Darcy (1963) summerar den tidiga forskningen på området 

med att tvåspråkiga individer vanligen presterar sämre 

värden på verbala test än enspråkiga. Detta förhållande 

tycks dock inte gälla för icke-verbala test, speciellt 

om socialgruppstillhörigheten hålls under kontroll. 

Även en del senare undersökningar visar att tvåspråkiga 

presterar bättre på icke-verbala än verbala test. Bowd 

(1974) fann inga skillnader mellan grupperna då det 

gällde resultat på verbala test, medan de tvåspråkiga 

presterade bättre resultat än enspråkiga på icke-ver

bala. Liknande resultat erhölls av Feldman & Shen 

(1969). 

Stafford (1966) undersökte hur olika grupper presterade 

på uppgifter av problemlösningskaraktär. I denna under

sökning kategoriserades försökspersonerna i tre grupper: 

enspråkiga "coordinate" och "compound bilinguals". Med 

"coordinate bilinguals" avser Stafford individer som 

lärt de båda språken i oli ka sociala situationer/mil

jöer, medan de som lärt språken i samma situation hän

förs till gruppen "compound bilinguals". Här fann man 

att den senare gruppen uppvisade sämre resultat än de 
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övriga då läsförståelse och intelligenskvot hölls under 

kontroll. Detta sätt att göra en distinktion mellan 

olika grupper av tvåspråkiga individer har förekommit 

ofta. Innebörden av begreppen har dock skiftat (jmf 

ovan med t ex Ervin och Osgood, 1954 och Lambert, 

Havelka och Crosby, 1958). Kritik mot dessa begrepp 

har framförts av bland andra Fishman (1966) och 

Macnamara (1970a). Diller (1970) betecknar denna dis

tinktion som en begreppslig artefakt och Haugen (1970) 

anser att den uppkommit genom en delvis felaktig tolk

ning av Weinreich (1953). Slutsatsen av denna kritik 

bör då bli att man måste betrakta resultat, från un

dersökningar där dessa begrepp använts, med viss för

siktighet. 

Även Macnamara (1970b) har gjort jämförelser mellan en-

och tvåspråkiga gruppers prestationer på problemlös

ningsuppgifter. Han finner skillnader i resul.tat beroende 

på vilket språk som används, men framhåller att det är 

omöjligt att konstatera om det är tvåspråkigheten som 

orsakar dessa skillnader. Macnamara menar att den två-

språkige ofta behärskar det ena eller båda språken sämre 

än den enspråkige (jfr Macnamara, 1966) vilket sannolikt 

orsakar dessa resultat. 

En stor del av de senare undersökningarna på området 

har i motsats till de tidigare, visat att de tvåsprå

kiga individerna ofta presterar lika bra och bättre än 

enspråkiga. Dettagäller även verbala test och test 

för att mäta någon form av "general reasoning" 

(Cummins S Gulutsan, 1974; Ianco-Worrall, 1972; 

Kittell, 1963; Lambert & Tucker, 1973; Liedke & 

Nelson, 1968; Peàl & Lambert, 1962). Man försöker 

förklara dessa resultat på olika sätt. Peal & Lam

bert (1962) och Ianco-Worrall (1972) anser att den 

tvåspråkige snabbare lär sig att skilja mellan ljud 

och referent samt att den tvåspråkiges erfarenhets-

vidd blir större än den enspråkiges. Liedke & Nelson 
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(1968) menar att den tvåspråkiges större möjligheter till 

social interaktion har betydelse för utvecklandet av 

dessa färdigheter, medan Lambert & Tucker (1973) för

klarar resultaten som en följd av positiv transfer och 

jämförelser mellan de båda språken. 

Då det gäller uppgifter som anses mäta kognitiv flexibili

tet och divergent tänkande har flera undersökningar visat 

att den tvåspråkige presterar bättre resultat än den en-

språkige (Ben-Zew, 1972; Cummins & Gulutsan, 1974; Landry, 

1974). I samtliga av dessa studier tycker man sig finna 

att tvåspråkigheten resulterar i ökad kognitiv flexibili

tet, vilken man bland annat anser bero på den tvåspråkiges 

vana vid att växla mellan sina båda språk. 

Undersökningar i syfte att mäta individens kreativitet 

kan antas vara relativt närbesläktade med de ovan nämn

da testen som avsåg kognitiv flexibilitet. Även i detta 

fall har man med några få undantag t ex Jansen (1969), 

där delvis motsägande resultat erhölls, tyckt sig finna 

att tvåspråkiga individer varit överlägsna enspråkiga. 

Jacobs & Pierce (1966) fann att det tidigare nämnda 

förhållandet (tvåspråkiga presterar bättre på icke

verbala, medan enspråkiga presterar bättre på verbala 

test) även tycktes gälla test, som avser att mäta 

kreativitet. Om båda måtten slogs samman visade dock 

de tvåspråkiga bättre resultat. Man tyckte sig, föru

tom språkfaktorns betydelse,finna att ett omvänt för

hållande rådde mellan storleken på bosättn ingsort och 

graden av icke-verbal kreativitet. Det senare skulle 

kunna ge intressanta implikationer för glesbygdsforsk-

ningen.Carringer (1974) och Landry (1968) finner båda 

att tvåspråkiga individer presterar bättre än ensprå

kiga då det gäller kreativitetstest. Den senare drar 

utifrån sina resultat slutsatsen att barn med tidiga 

tvåspråkiga erfarenheter utvecklar en högre grad av 

kreativ förmåga än barn som saknar denna erfarenhet. 
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Då det gäller forskning kring tvåspråkighetsproblem i 

Tornedalen finns det som tidigare nämnts (Rönmark & 

Wikström, 1980a) relativt få empiriska undersökningar, 

Björkquist och Henrysson (1963) fann vid jämförelser 

av standardprovsresultat att de enbart svensktalande 

eleverna hade högre standardprovsresultat än de övriga 

eleverna- Författarna ger olika tänkbara förklaringar 

till detta. Bland annat betonas de sociala faktorernas, 

betydelse. I en andra undersökning, där också jämförelser 

beträffande standardprovsresultat gjordes (Henrysson & 

Ljung, 1967) visade det sig att de svensktalande ele

verna även här presterade bättre resultat på huvuddelen 

av deltesten. Man erhöll dock inga skillnader på 

ett läsförståelseprov. Förutom dessa resultat ansåg man 

sig ha visat , att de sociala faktorerna har mycket stor 

betydelse i studier av detta slag. I detta sammanhang bör 

också nämnas den av Hansegård initierade debatten om 

ha 1vspråkighet i Tornedalen (se t ex Hans egård, 1968). 

Andra forskare såsom Loman (1974) hävdar däremot, uti

från en empirisk undersökning 1966 i Övertorneå kommun 

(se t ex Jaakkola, 1973), att man knappast finner något 

stöd för dessa av Hansegård framförda tankegångarna 

kring halvspråkighet. 

Vilka slutsatser kan dras utifrån den forskning, som 

nu givit så olika resultat? Flera forskare har försökt 

ge förklaringar till att motsägelsefulla resultat er

hållits. Darcy (1963) ger t ex följande förklaringar: 

a) det har varit svårigheter att definiera begrepp 
som t ex tvåspråkighet 

b) olika typer av mätinstrument och intelligenstest 
har använts 

c) miljöfaktorer och relationen språk och tänkande 
har inte kunnat hållas under kontroll. 

Mycket forskning har ägnats åt förhållandet språk/tän-

kande. Vissa forskare har hävdat att språket konstitu

erar eller skapar intelligensen (Whorfs teori om språk
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lig relativism). Hot teorier av detta slag talar bland 

annat Piagets idéer om sambandet mellan språk och tän

kande. Denna senare uppfattning delas av andra forskare 

t ex Keats & Keats (1974) och Taylor (1974), vilka också 

hävdar att vissa aspekter av tänkandet (begreppsbild

ning) sker mer eller mindre oberoende av språket. Macnamara 

(1970) hävdar vidare att flera begrepp såsom intelligens 

och kreativitet difinierats på ett alltför bristfälligt 

sätt i de u ndersökningar som behandlat denna fråga. Cummins 

( 1973) invänder delvis mot flacnamaras idéer och hävdar att 

tvåspråkigheten mycket väl kan tänkas påverka tänkandet i 

hög grad. Språket kan, enligt Cummins, påverka tänkandet 

på två skilda sätt, nämligen lingvistiskt och icke ling-

vistiskt. Det förstnämnda avser det förhållandet att den 

tvåspråkige har tillgång till två språkliga koder, vilket 

då direkt skulle kunna påverka tänkandet. De icke ling-

vistiska däremot utgörs av mera indirekt verkande faktorer, 

som t ex en ökad möjlighet till social interaktion. Det är 

främst den senare typen av påverkande faktorer som 

Macnamara bortser från enligt Cummins. På vissa punkter 

får dock Macnamaras kritik stöd av Cummins (1974), näm

ligen att många begreppsdefinitioner är alltför brist

fälliga. Neufeld (1974) stöder Cummins antaganden om såväl 

lingvistiska som icke-lingvistiska faktorers inverkan på 

tänkandet. Däremot delar han ej uppfattningen att Macnamara 

(1970) skulle bortse från de senares betydelse. Att 

Macnamara inte helt bortser från dessa faktorer framgår 

bl a då han pekar på två faktorer som måste beaktas i 

denna typ av forskning: "The complexity of language func

tioning" och "The complexity of social settings" {V\a cnamara, 

1967). Neufeld betonar vidare att diskussioner av detta 

slag måste relateras till de specifika situationer som 

avses i varje speciellt sammanhang. 

Det är således svårt för att inte säga omöjligt att 

dra några generella slutsatser om relationen tvåsprå-

kighet och prestation. Gaardner (1972) anser att 

ingen undersökning klart har visat att tvåspråkigheten 
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i sig skulle vara orsak till låga prestationer på t ex 

intelligenstest. Många gånger har man tyckt sig finna 

sådana resultat därför att man haft alltför begränsade 

frågeställningar och bortsett från vissa väsentliga fak

torer, t ex socialgruppstillhörighet. Detta förhållande 

påtalades tidigt av vissa forskare, som hävdade att om 

de sociala faktorerna inte inverkade fanns ingen anled

ning att förutsätta att de tvåspråkiga skulle prestera 

sämre resultat än enspråkiga (Diebold, 1966). Tvärtom 

kan tvåspråkigheten, hävdade denne forskare, leda till 

förbättrade resultat på såväl verbala som icke verbala 

test. Det torde alltså vara helt klart att några entydiga 

och generella samband mellan tvåspråkighet och presta

tioner knappast kan förväntas. 

Utifrån tidigare forskning inom detta område är vi där

för benägna att instämma i Fishmans uttalande: 

"Thus we can either find no relationship, a negative relation
ship or a positive relationship between bilingualism and in
telligence y depending on where in the dominance configuration, 
where in the acquisition - domain sequence, and where in the 
social structure we look. Similarly, there are various possible 
relationships between bilingualism and language learning" 
(Fishman, 1965, s 327). 

Ovanstående synpunkter, liksom flera andra i denna 

genomgång (t ex Neufeld, 1974, s 10) pekar på nöd

vändigheten av att problem inom området måste studeras 

i relation till utförliga situationsbeskrivningar. 

Detta har påpekats tidigare (Rönmark 8 Wikström, 1980a) 

i samband med presentation av den modell som legat till 

grund för ifrågavarande arbete. 
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METOD 

Försökspersoner 

Samtliga elever (354) i årskurs 4 i kommunerna Haparanda, 

Pajala och Övertorneå ingick. En mera detaljerad beskriv

ning av undersökningsgruppen återfinns i Rönmark & Wik

ström ( 1980a) . 

Procedur 

I samband med övrig datainsamling (Rönmark & Wikström 

1980a) genomfördes testningar med WIT II, som är ett 

konventionellt intelligenstest (Westrin, 1973), samt 

insamlades betyg från årskurs 3. Vidare intervjuades 

eleverna om de upplevt sig haft några problem att tala 

eller förstå svenska (i skolundervisningen). 

På grundval av genomförda kunskapsmätningar i svenska/ 

finska (Rönmark & Wikström, 1980c, d, e) indelades de 

undersökta eleverna i tre språkliga undergrupper: 

a) elever med aktiva kunskaper i finska, b) elever 

med företrädesvis passiva kunskaper i finska samt 

c) enbart svenskspråkiga elever. 

Den förstnämnda gruppen (elever med aktiva kunskaper i 

finska) indelades ytterligare med avseende på graden av 

kunskap i fins ka respektive svenska (Rönmark & Wikström, 

1980e ) . 

Förutom denna indelning i språkliga kategorier uppdelades 

eleverna också med avseende på socialgruppstillhörighet 

(Rönmark & Wikström, 1980a). 
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RESULTAT 

Test och betyg 

I nedanstående tabell redovisas de olika språkliga 

gruppernas betygs- och testmedelvärden. 

Tabell 1. Elevernas betygs- och testmedelvärden i olika 
språkgrupper. 

A B C Tot 

X s X s X s X s 

Svenska 2.93 .91 3.08 .81 3.27 C
D
 

L
H
 

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 O
D
 

Gymnastik 3.12 .77 3.38 .77 3.28 

O
 

C
O
 

3.23 

C
O
 

QÄ 2.09 .83 3.23 e
n
 

u
n
 

3.32 .87 3.20 •
 

O
D
 
O
 

Medelbetyg 
läsämnen 3.01 

C
O
 C

O
 

m 3.12 

L
H
 i

n
 

m 3.22 

c
o
 

3.10 O
D
 

O
D
 

Medelbetyg 
samtliga 
ämnen 3.05 

r
\
 i
n
 

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 4.90 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 6.0 0 2.04 5.85 2.11 5.73 2.07 

Medelpoäng 
verbal del 3.88 1.75 4.45 1.81 4.95 2.00 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 = ele ver med aktiva kunskaper i finska 

B = ele ver med företrädesvis passiva 
färdigheter i finska 

C = enbart sv enskspråkiga elever 
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Som framgår av tabell 1 är skillnaderna mellan grupperna 

små, men det finns dock en klar tendens i materialet. 

Med två undantag (Betyg i gymnastik och WIT II, deltestet 

figurer] är 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 kun

skaper i finska (A). 

Tolkningen av dessa resultat kommer att ske i diskus

sionen, men vi vill red an här poängtera att något or

sakssammanhang knappast kan skönjas. I samband med 

tabell 1 kan det vara lämpligt att studera socialgrupps-

fördelningen inom varje språkgrupp, som finns redovisad 

i tabell 2. 

Tabell 2. Socialgruppsfördelning inom respektive språk
grupp. 

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 8,6 79,5 8,6 12,9 78,5 28,0 20, 6 51,4 16, 0 13, 4 70,6 

Teckenförklaring: se tabell 1. 
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Elevernas resultat med hänsyn till såväl språk som social

grupp framgår av tabell 3 nedan. 

Tabell 3. Betygs- och testmedelvärden för elever för
delade 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 

r~ Svenska II 3.69 .86 3 .17 .84 3.59 .91 
t 

m 2.82 .90 3.04 .75 2.92 .97 
D 1 3.35 1.00 3.13 1 .25 3.81 1.02 
E Matemat ik II 3.39 .87 3.08 .90 3.59 .85 

I 
III 3.03 .96 3.27 .70 2.88 .96 

D I 3. 12 .86 3.38 1.19 3 .62 .80 
• 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 T 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 I 4.89 2.30 5.38 2.97 6 .35 2.04 
T Bilder II 5.92 2.15 5.50 1. 78 6.46 2.09 
1 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 

Q I 5.00 1.57 5.38 2.39 6.10 1.52 
D Urval II 4.6 7 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 

M Meningar II 4 .50 2.54 4.92 2.34 5 .73 2.05 
IM III 3.58 2. 10 4.00 2.06 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 

E 
III 5. 37 2.09 6.09 2.10 5.34 2.12 

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 
-1- r-i 4- ra 1 4-

I 4. 89 1.64 4.88 2.64 6.66 1.52 
Medelpoäng 
-1- r-i 4- ra 1 4- II 4.92 1.78 5.42 1.56 6.27 1.70 
L O L 3 JL T# III 4.33 1.91 4.98 1.94 4.55 1.89 

Teckenförklaringar: se tabell 1. 
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I tabell 3 ser man att den tidigare nämnda tendensen 

(prestation samvarierar med språkgrupp: A<B<C) inte 

framgår på samma sätt om hänsyn tas till socialgrupps-

tillhörighet. Denna tendens finns dock kvar främst i 

socialgrupp 1 (t ex betyg s venska, GÄ, medelbetyg 

samtliga ämnen, testresultat bilder, urval, meningar, 

medelpoäng verbal del), men till viss del även i so

cialgrupp 2 (samtliga testresultat utom deltest 1, 

bilder). I socialgrupp 3 uppvisar resultaten ett 

annat mönster där grupp B (huvudsakligen passiva kun

skaper i finska) presterat bäst på huvuddelen av del

testen och haft högst betygsmedelvärde. 

Om man jämför resultaten mellan de olika socialgrup

perna inom respektive språkgrupp finner man förväntat 

resultat i grupp C (enbart kunskaper i svenska), näm

ligen att socialgrupp 1 > socialgrupp 2 > socialgrupp 

3. Detta gäller för samtliga betyg och deltest utom 

för deltest bilder och meningar, där socialgrupp 2 > 

socialgrupp 1 > socialgrupp 3. I gruppen med elever 

som har främst passiva kunskaper i finska (B) är denna 

tendens inte alls lika tydlig. Här är skillnaderna mellan 

socialgrupper överlag mycket små och någon entydig ten

dens saknas. I grupp A (elever med aktiva kunskaper i 

finska) har vanligen socialgrupp 2 de högsta resultaten 

med några få undantag, nämligen deltest räkning, urval 

och figurer, där socialgrupp 1 presterat bäst. Samman

fattningsvis kan således konstateras att det förväntade 

resultatet med h änsyn tagen till social bakgrund endast 

återfinnes i den helt svenskspråkiga gruppen. 

Grupp A, det vill säga elever med aktiva kunskaper i 

finska delades upp i ytterligare undergrupper med av

seende på elevernas språkkunskaper i svenska och finska. 

Denna gruppindelning framgår av tabell 4. 



17 

Tabell 4. Antal elever med aktiva kunskaper i finska 
fördelade efter prestation på bildberättel
ser. 

s.Sv 

F x\ 

CM 1 
i—

I 

3 4-5 Tot 

1-2 18 32 11 61 

3 10 33 14 57 

4-5 2 16 18 36 

Tot 30 81 43 154 

Som framgår av denna tabell är det endast 2 elever som 

fått 4-5 på finska och samtidigt 1-2 på svenska delen. 

Även med denna indelning bör socialgruppsfördelningen 

beaktas. Denna finns redovisad i tabell 5 nedan. 

Tabell 5. Elever med aktiva kunskaper i finska fördelade 
efter prestation på bildberättelser och social-
grupp. 

.Sv 
Fi 

1 - 2  

I II III Tot II III Tot 

4-5 

I II III Tot 

1-2 2 2 14 18 5 4 23 32 0 2 9 11 

3 1 1 8 10 4 1 28 33 0 0 14 14 

4-5 1 0 1 2 2 1 13 16 3 2 13 18 

Teckenförklaring: I, II, III = socialg rupper 

1-2, 3, 4-5 = poäng på bildberättelsetest. 

Vid närmare granskning av resultaten med denna indelning 

framgår (se bilaga 1) i de flesta fall vissa tendenser, 

nämligen att de grupper som visat bästa färdigheter (på 

bildberättelser) 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. 
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Upplevda problem i skolan 

Förutom de hittills behandlade prestationsmåtten sam

lade vi in uppgifter om elevernas upplevda problem 

att tala och förstå svenska språket i skolan. Dessa 

uppgifter återfinns i tabell 6 nedan. 

Tabell 6. Antal elever med upplevda problem att tala 
och förstå svenska språket i skolan för
delade på språkgrupper (A, B och C). 

A B C Tot 

Upplevda Tala 61 31 4 96 
problem Förstå 60 28 0 88 

Teckenförklaring: A: Elever med aktiva kunskaper i finska 

B: Elever med viss kunskap i finska, 
huvudsakligen passiva färdigheter. 

C: Enbart svenskspråkiga elever 

Av de undersökta eleverna (354) har alltså drygt var 

fjärde upplevt sig ha problem med svenska språket i 

skolan. Huvuddelen av dessa, två tredjedelar återfinns 

i gruppen som har aktiva kunskaper i finska, medan 

elever i gruppen, som är enbart svenskspråkiga, prak

tiskt taget aldrig upplevt några problem av detta slag. 

Förutom den indelning som använts i tabell 6 ovan, gjor

des ytterligare en indelning för eleverna i grupp A, näm

ligen med avseende på språkfärdighet i svenska och finska 

(se tabell 4, sid 17). 
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Tabell 7. Antal elever med aktiva kunskaper i finska som 
upplevt problem i skolan när det gäller att 
tala svenska fördelade med avseende på språk
färdighet i svenska och fin ska. 

1-2 3 4-5 Tot 

EP P EP P EP P EP P 

I
D
 

1 1 1 8 8 9 9 18 18 

3 5. 5 21 12 11 3 37 20 

1-2 11 7 17 15 10 1 38 23 

Tot 17 13 46 35 30 13 93 61 

Teckenförklaringar: 

1-5 = Prestation på respektive bildberättelse 

EP = Ej upplevt problem 

P = Upplevt problem 
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Tabell 8. 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. 

Svenska 

1-2 3 4-5 Tot 

EP P EP P EP P EP P 

F 
4-5 2 0 7 9 11 7 20 16 

i 

n 3 3 7 24 9 7 7 34 23 

s 

k 

1 1 1 
Os

i 
1 

1 
1 

i—1 
i 1 

13 5 19 13 8 3 4 21 

a 
Tot 18 12 50 31 26 17 94 60 

Teckenförklaringar: 

1-5 = Prestation på respektive bildberättelse 

EP = Ej upplevt problem 

P = Upplevt problem 

Ur tabellerna 7 och 8 framgår att de elever som upplevt 

problem fördelar sig enligt ett visst mönster. Ur kolumn

summorna kan utläsas att andelen som upplevt problem är 

störst bland elever som presterat 3, eller lägre på den 

svenskspråkiga bildberättelsen. På motsvarande sätt kan 

man se att den elevgrupp som presterat 4-5 på den finsk

språkiga bildberättelsen har störst andel elever som upp

levt problem. I det senare fallet tycks detta gälla oav

sett hur man presterat på det svenska provet. 



21 

DISKUSSION 

Som framgått av resultaten kan man knappast finna några 

större skillnader i betyg och testresultat mellan de 

olika "språkgrupperna". Anmärkningsvärt är dock att 

riktningen på de små skillnader som återfinns är lik

artad. De som har goda kunskaper i finska tenderar att 

ha lägre resultat på test och lägre betyg än enbart 

svensktalande. Vi vill dock på intet sätt relatera dessa 

obetydliga skillnader till diskussionen kring tvåspråkig-

het och i ntelligens utan snarare peka på det sannolika 

förhållandet att elever med kunskaper i finska under sin 

skolgång trots allt haft vissa problem med undervisnings-

språket, svenskan. Detta förhållande skulle då ha påverkat 

elevernas möjligheter att tillgodogöra sig undervisningen, 

men samtidigt inneburit svårigheter för de finsktalande 

eleverna att redovisa sina kunskaper i olika provsamman

hang. Ett förhållande som tyder på detta är det faktum 

att mer än var tredje elev med ak tiva kunskaper i finska 

säger sig haft problem både att tala och förstå svenska 

i skolan. Dessa problem är i det närmaste obefintliga 

bland den grupp elever, som är enbart svenskspråkig. 

Mot bakgrund av detta är det närmast anmärkningsvärt 

att de funna skillnaderna grupperna emellan inte är 

större. 

Sambanden mellan socialgruppstillhörighet och presta

tionsmått av olika slag torde vara kända och av de 

flesta erkända sedan lång tid (se t ex Björkqvist & 

Henrysson, 1963 och Henrysson & Ljung, 1967). Vårt 

material (tabell 2) uppvisar i stort sett inga avvikel

ser i detta avseende från tidigare undersökningar i 

Tornedalen (t ex Jaakkola, 1974), där man funnit att 

socialgruppsfördelningen skiljer sig mellan de olika 

språkgrupperna. Detta torde alltså innebära att den 

sociala grupptillhörigheten i högre grad än "två--

språkigheten" skulle vara en tänkbar förklaring till 

de skillnader som återfinns mellan grupperna. Delvis 
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kan resultaten förklaras av att relativt sett få individer 

återfinns i socialgrupp 1 och 2, varför ett fåtal extrem

värden kan snedvrida gruppmedelvärdet. En annan tänkbar 

förklaring är att den indelningsgrund som utnyttjats då 

individerna fördelats på socialgrupper inte är adekvat 

för ett glesbygdsmaterial av denna typ (Rönmark & Wik

ström, 1980a). För detta talar det faktum att socialgrupp 

2 i en del fall presterat bättre och haft högre betyg än 

socialgrupp 1 (detta gäller då enbart vissa språkgrupper). 

Möjligen kan det förhålla sig så att en del av individerna 

som hänförts till socialgrupp 1, då de uppgivit att för

äldrarna varit egna företagare, kommit i en olämplig 

grupp eftersom det rört sig om mycket små företag av 

typen innehav av skogstraktor. Om detta varit fallet, 

torde flera av dessa, icke förväntade resultat kunna 

ges en tillfredsställande förklaring. De erhållna resul

taten pekar dock på önskvärdheten att dessa förhållanden 

(samvariation mellan språk, socialgrupp och prestations

mått) utreds) utreds ytterligare i fortsatta undersök

ningar. 

Som framgått har jämförelser på olika prestationsprov 

utförts bara mellan individer i huvu dundersökningen. 

Intressant hade givetvis varit att göra jämförelser 

med andra likvärdiga grupper ex elever i andra gles

bygdsområden. Det har inte varit möjligt att göra 

sådana jämförelser på grund av ekonomiska skäl. Mot 

bakgrund av de obetydliga skillnader som framkommit 

och de erfarenheter vi fått vid undersökningens ge

nomförande torde mera fruktbara jämförelser också 

kunnat ske inom andra områden såsom attityder, triv

sel, anpassning och självuppfattning. Vi finner alltså 

anledning att förmoda att skillnader mellan de olika 

språkgrupperna finns, även om det är en alltför stor 

förenkling att antaga att dessa skulle manifesteras i 

tydliga skillnader i rena prestationsmått. 
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Bilaga 1 

I följande tabeller redovisas denna elevgrupps medelbetyg 

och resultat på WIT II, fördelade med avseende på språk

färdigheter. 

Tabell 1. Betyg svenska. Tabell 2. Betyg matematik. 
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F i \  
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 1 
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 CM 

3.20 3.39 

Tabell 3. Betyg OÄ 

Sv 
Fi 1-2 4-5 

1-2 
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4-5 
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Tabell 5. Betyg gymnastik 
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Fi\ 1-2 3 4-5 

1-2 

3 

4-5 

3.06 

3.10 

3. 50X 

3.23 

3 . 24 

3.00 

3.18 

2. 86 

3.00 

"\_JBv 
Fi \ 

1-2 3 4-5 

1-2 2.33 3. 10 3.55 

3 2.40 3 .00 3 .57 

4-5 3 .00X 3.40 3.50 

Tabell 4. Betyg musik. 
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Tabell 6. Medelbetyg 
liga ämnen 
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Tabell 7. Medelbetyg Läsämnen Tabell 8. Resultat WIT II, 
totalt. 

Sv 
Fi 1 - 2  4-5 Sv 

Fi 1- 2 4-5 

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 .00 X 5.06 5 .67 

X ) n = 2. 



Tabell 9. Resultat WIT II, 
deltest 

Tabell 10. Resultat WIT II, 
verbal del. 
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Fi 1 - 2  4-5 Sv 
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1-2 4.29 5 .63 5.55 1-2 2.53 3.84 5.09 
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Tabell 1. Resultat WIT II, 
deltest bilder. 

Rabe 11 12. Resultat WIT II, 
deltest bilder. 
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Tabell 13. Resultat WIT II 
deltest urval. 

Tabell 14. Resultat WIT II, 
deltest meningar 
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