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Rönmark, W. & Wikström, J. Bilingualism in Tornedalen. 
The use of language of the pupils and their linguistic 
environment. Pedagogiska rapporter, Umeå, nr 79, 1980 
(in Swedish). 

SUMMARY 

A part of the project "Education in sparsely populated 
areas" financed by the National Board of Education is 
accounted for in this report. This investigation deals 
with the linguistic environment of the pupils of Torne-
dalen. Which language (Finnish/Swedish) or languages do 
they use/come in contact with at school and in their 
spare time. 354 pupils (in grade 4) in the districts of 
Haparanda, Övertorneå and Pajala were interviewed and 
observed. The results show that the majority of the 
pupils, nearly always use Swedish. However, one exception 
is the home environment where Finnish is used somewhat 
more frequently especially in conversations with parents. 
Differences between densely and sparsely populated areas 
can be found. The use of the Finnish language is most 
frequent outside the densely populated areas. The linguis
tic environment of the pupils, however, is to a greater 
extent Finnish. Apart from coming in contact with the 
Finnish language in their homes the pupils also come in 
contact with the Finnish language via Finnish television, 
which is frequently watched by the children. No differen
ces in the children's use of language as regards sex or 
social background could be found. When it comes to the 
parents there were, however, clear differences between 
social classes. Social class "3" (working class) uses 
the Finnish language more than the other social classes 
do. The conclusion which can be drawn from the results 
especially the comparison between the parents' and the 
children's language use, is that the use of the Finnish 
language is decreasing and will probably disappear within 
one or two generations. 



Rönmark, W. & Wikström, J. Tvåspråkighet i Tornedalen. 
Elevernas språkanvändning och språkliga miljö. Pedago
giska rapporter, Umeå, nr 79, 1980. 

SAMMANFATTNING 

I rapporten redovisas en delundersökning inom ramen för 
det SÖ-fi nansierade projektet Glesbygdens skolfrågor, 
del III. Denna delundersökning behandlar Tornedalselever-
nas språkliga miljö. Vilket eller vilka språk använder/ 
kommer man i kontakt med i skolan och på fritiden. 354 
elever (åk 4) i kommunerna Haparanda, Övertorneå och 
Pajala intervjuades och observerades. Resultaten visar 
att huvuddelen av eleverna nästan alltid uteslutande 
använder svenska. Ett undantag utgör dock hemmiljön 
där finska används något mera främst vid samtal med 
föräldrarna. Skillnader finns mellan tätorter/glesbygd. 
Användningen av finskan är störst utanför tätorterna. 
Elevernas språkliga miljö är dock i större utsträckning 
finskspråkig. Förutom i hemmet kommer eleverna i kontakt 
med finska språket via finska televisionens utsändningar, 
vilka i betyda nde utsträckning följs av barnen. Inga skill
nader i språkanvändning hos barnen med avseende på kön 
eller social bakgrund återfanns. Då det gäller barnens 
föräldrar fanns dock klara skillnader mellan socialgrupperna 
(socialgrupp 3 använder finska språket mera än socialgrupp 
1 och 2). Slutsatsen, som kan dras utifrån nämnda resultat, 
främst jämförelsen mellan föräldrarnas och barnens språk
användning blir att finska språket minskar och sannolikt 
kommer att försvinna inom en eller två generationer. 



Denna rapport är den andra 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 

syften är dels att ge en beskrivning av det aktuella 

språkläget i svenska och finska hos elever i årskurs 4 

i Tornedalen, och dels att undersöka om och i vilken 

utsträckning man kan finna något samband mellan tvåsprå

kiga elevers färdigheter i respektive språk och deras 

resultat vid kunskapsredovisning. 

Fältundersökningen genomfördes i årsskiftet 1975-76 och 

omfattade samtliga elever i årskurs 4 i kommunerna 

Haparanda, Övertorneå och Pajala. Detta innebar en 

undersökningsgrupp på 354 elever, då invadrarbarnen 

(34) räknats bort. En beskrivning av undersöknings

gruppen återfinnes i Rönmark & Wikström (1980a), där 

också en allmän inledning och teoretisk bakgrund till 

undersökningen redovisas. 

Syftet med denna rapport är att ge en beskrivning av 

den språkliga miljö i vilken tornedalseleverna lever, 

vilket eller vilka språk man använder och/eller kommer 

i kontakt med under sitt dagliga liv, i skolan och på 

fritiden. 



2 

BAKGRUND 

Huvuddelen av den tidigare tvåspråkighetsforskningen har 

fokuserats på individens kunskaper i respektive språk. 

Speciellt gäller detta forskning med lingvistisk och psy 

kologisk inriktning. Denna forskningsinriktning innebär 

således ofta att begreppet tvåspråkighet kommit att de

finieras genom kompetensdefinitioner av olika slag 

(Skutnabb-Kangas, 1975). Det finns dock tvåspråkighets-

forskning med andra huvudinriktningar än den ovan be

skrivna. Som ett exempel kan nämnas att tvåspråkighets-

forskning med sociologiska och sociolingvistiska ut

gångspunkter ofta har kommit att inriktas på frågor 

som rör individens språkanvändning i olika situationer. 

Språkanvändningen anses i denna typ av studier som ett 

av flera väsentliga forskningsområden (t ex Greenberg & 

Berry, 1966 och Ferguson, 1966). Vad som kommer till ut

tryck i studier med denna inriktning är då en strävan 

att studera språket i sitt sociala sammanhang, önskvärd

heten av att ge tvåspråkighetsforskningen en sådan in

riktning betonas bland annat av Fishman och Lovas (1970), 

då de framhåller nödvändigheten av att språkets funktioner 

kartlägges som ett komplement till traditionella kunskaps

mätningar. 

Tidigare forskning om språkanvändning 

Metoder 

Då undersökningar tidigare gjorts på individers språkan

vändning (language usage, -use och -choice) har syftena 

ofta varit vitt skilda. Ibland kan det ha gällt att få 

information om den språkliga situationen i ett land 

eller landsdel som helhet, ibland att beskriva den 

språkliga miljön för en grupp individer (syftet med 

detta arbete) eller att erhålla ett mått på individens 

tvåspråkighet, grundat på dennes språkliga bakgrund. 



3 

Trots olika syften har dock många undersökningar på detta 

område metodiska likheter. Ferguson (1971) säger följande 

om undersökningsmetoder, främst i studier med det först

nämnda syftet ovan: 

"Linguistic research uses principally techniques of elicitation3 
recording3 and analysis. Such techniques aret however} only 
marginally relevant to a sociolinguistically oriented survey. 
The four techniques most likely to prove effective are: the 
culling of information from published sources3 consultations 
with experts and persons knowledgeable about specific areas 
or problems the use of questionnaires, and field observation 
and interviews" (Ferguson, 1971, s 154). 

Det som sägs ovan äger också sin tillämplighet för den 

typ av studier som vi ägnat oss åt. 

En genomgång av tidigare forskning tyder på att de tre 

senare metoderna, som nämns i citatet ovan (frågefor

mulär, observation och intervju) samt kombinationer 

av dessa har varit mest utnyttjade. 

Alltsedan början av trettiotalet har frågeformulär använts 

för att kartlägga individens språkanvändning. Ett exempel 

på detta är Hoffman Bilingual Schedule (1934), som består 

av en fyragradig skala, där individens språkanvändning 

markeras med avseende på ett antal olika situationer 

(exempelvis samtal med familjen, vid läsning, i underhåll

ningssammanhang, för tänkande). Detta instrument, samt 

för skilda syften anpassade omarbetningar, har använts 

i flera arbeten (Jacobs, et al., 1966; Janssen, 1969; 

Jones, 196D; Lerea & Laporta, 1971; Lewis & Lewis, 1965; 

Rees, 1954; Riley, 1968). En hel del kritik har dock 

kommit att riktas mot Hoffmans formulär t ex Haugen 

(1956) och Mackey (1972). Denna kritik har i allmän

het pekat på det faktum att endast grova mått på in

dividens språkanvändning erhålles. Tilläggas bör att 

man även använt Hoffmanformuläret som underlag för 

intervjuer, alltså ej enbart som traditionell enkät. 
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Observationsmetoder synes vara något mindre använda i 

dessa sammanhang. Dock har individen klassificerats söm 

en- respektive tvåspråkig genom observation av vilket/ 

vilka språk som använts i klassrum och på lekplatser 

(Carruthers, 1970]. Cooper och Carpenter (1972) använde 

observationsmetoder för att få en bild av språkanvänd

ningen på eti opiska marknadsplatser. 

Intervjumetoder har ofta använts i kombination med andra 

metoder, främst frågeformulär för att få ytterligare in

formation om individens språkanvändning (Kuo, 1974; 

Kwok & Chan, 1972; Ornstein, 1971, Stafford & Milam, 

1970, Stafford, 1972). 

Intervjuer med avseende på språkanvändning i kombination 

med olika språkkunskapstest har också använts i relativt 

stor utsträckning (Jaakkola, 1973; Johansson & Wikström, 

1970; Owens, 1972). Även kombinationen frågeformulär 

och test har utnyttjats (Brennan & Ryan, 1972; Johnson, 

1953). 

Förutom ovan nämnda metoder har även andra metoder kommit 

att utnyttjas i syfte att beskr iva en individs språkan

vändning. Som exempel härpå kan Cooper och Greenfields 

(1968a) ordfrekvensestimationer tjäna. Denna metod har 

senare även använts av Cooper (1969). Övriga test för 

mätning huvudsakligen av språ kanvändning är dock säll

synta, se vidare Johansson & Wikström (1974). 

Att använda enbart intervjumetoder tycks vara relativt 

sällsynt, vilket dock har helt naturliga orsaker. In

tervjun är som metod betraktat såväl tids- som kostnads

krävande varför ett första urval och förberedande mät

ningar skett via enkätmetoder. En annan orsak till att 

intervjuer oftast kombinerats med övriga metoder torde 

vara att man i respektive undersökningar förutom syftet 

att kartlägga språkanvändningen haft andra syften till 

exempel att fastställa individens språkliga kompetens, 

varvid man använt testningar av skilda slag. 
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Ett tredje, mycket betydelsefullt, skäl att kombinera 

olika metoder har redan berörts i Rön mark & Wikström 

(1980a), vilket har att göra med möjligheten att kon

trollera erhållna data. Om att använda observations-

metoder i kombination med andra metoder av "self-report" 

karaktär säger Cooper och Carpenter (1972) följande: 

"...the present technique makes it -possible to compare a group's 
self-reported language usage (what languages people say they use 
in particular social contexts or for particular purposes) with 
actual usage" (Cooper & Carpenter, 1 972, s 266). 

Sannolikheten för att skillnader mellan individens rappor

terade och faktiska språkanvändning skulle föreligga, anses 

öka vid vissa di gloss i t i 1 ls tånd , där det. ena språket för

knippas med högre status än det andra (Hansegård, 1968). 

Då dylika förhållanden, enligt bland andra Jaakkola (1971), 

skulle föreligga i Tornedalen, finns här klara indikationer 

at.t man förutom s elf - report-meas ures borde försöka kon

trollera erhållna uppgifter genom andra metoder. 
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METOD 

Finskan i Tornedalen är som tidigare nämnts (Rönmark S 

Wikström, 1980a) huvudsakligen ett muntligt språk. 

Detta förhållande i kombination med elevernas ålder 

(årskurs 4) talar för att intervjumetoder används. 

Intervjuerna bör vidare, med hänsyn till vad som tidigare 

anförts (diglossi m m, s 4), kombineras med observationer 

av faktisk språkanvändning och data från andra uppgifts-

lämnare för att möjliggöra en kontroll av lämnade upp

gifter. 

Urval av undersökningsvariabler 

Förutom de mera övergripande begreppen domän, rollrelation 

och interaktionstyp har tidigare nämnts att vissa faktorer 

i själva talsituationen kan styra det språkliga beteendet 

på olika sätt (Rönmark & Wikström, 1980a, s 27). Detta 

är också fallet då det gäller en individs språkval och 

språkanvändning. I ett flertal arbeten har språkligt be

teende i relation till person, plats och samtalsämne be

handlats (Fishman, 1965; Greenfield & Fishrnan, 1968; 

Ervin-Tripp, 1964]. Förutom ovan nämnda tre faktorer 

har också tidpunkt och aktivitet befunnits ha ett visst 

samband med språkvalet (Schmidt & Flackey, 1971). I denna 

undersökning har vi valt att arbeta med följande faktorer: 

Person, plats, samtalsämne och aktivitet. Valet av fak

torer motiveras i det följande. 

1. Person. (Föräldrar, syskon, kamrater, lärare). Vi har 

i denna undersökning avsiktligt undvikit att ta med mor-

respektive farföräldrar av följande skäl. Tidigare under

sökningar i Tornedalen har gett vid handen att förekomsten 

av finska som talspråk är störst i de högre åldersgrupperna 

(Johansson â Wikström, 1970; Jaakkola, 1973). Sannolikheten 

att de undersökta individerna säger sig använda finska i 

dessa situationer (samtal med mor- respektive farföräld

rar) är således hög, även om dessa samtal skulle utgöras 
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av enbart lyssnande och/eller användande av enstaka ord. 

Mackey (1968) hävdar att både varaktigheten i de språk

liga kontakterna och frekvensen har stor betydelse, 

varför man i sådana fall torde få missvisande resultat. 

Det är numera mycket sällsynt att tre generationer bor 

tillsammans, varför kontakterna mellan barn och mor-

respektive farföräldrar både till varaktighet och frek

vens blir begränsade. Man skulle alltså riskera att få 

med situationer som inträffar relativt sällan och som 

därigenom har föga betydelse i sammanhanget, med en 

överskattning av andelen finskspråkiga situationer som 

följd. De situationer som valts under denna rubrik, är 

således personliga kontakter som inträffar dagligen 

under normala förhållanden. 

Då det gäller föräldrarna har vi undersökt dels vilket/ 

vilka språk barnen använder då de talar till föräldrarna, 

dels föräldrarnas språkval vid samtal med varandra och 

slutligen föräldrarnas språk vid samtal till barnen. De 

två senare uppgifterna är givetvis av stor betydelse då 

det gäller att få en bild av barnets språkliga miljö men 

den sista också av ett annat skäl: "According to some 

linguists3 a language becomes extinct when parents no 

longer speak it with their children" (Kelly, 1973, s 23). 

Man hävdar alltså att om föräldrarna slutar att tala ett 

språk till sina barn är det mycket stor risk att detta 

språk försvinner. 

2. Plats. Hemmet, skolan, skolgården och grannskapet utan

för hemmet och skolgården. Även här har vår strävan varit 

att få med platser där eleverna vistas mera frekvent. 

3. Samtalsämne (Informella samtal och skolarbete). 
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4. Aktivitet (Skolarbete, -Fritid i allmänh et och massmedia-

konsumtion). Massmediakonsumtion har valts, då denna utgör 

en icke obetydlig och frekvent återkommande del av barnets 

fritidsaktiviteter. Massmedias betydelse i tvåspråkighets-

sammanhang har framhållits av bland andra Mackey (1968): 

"Massmedia. - Radio, television,the cinema, recordings, newspapers, 
books, and magazines are powerful media in the maintenance of 
bilingualism. Access to these media may be the main factor in 
maintaining one of the languages of a bilingual, especially if 
his other language is the only one spoken in the area. Regular 
attendance at foreign filmprogrammes and the daily reading of 
foreign books and magazines may be the only factors in main
taining a personrs comprehension of a foreign language which he 
once knew. Reading is often the only contact that a person may 
have with his second language, it is also the most availablen  

(Mackey, 1968, s 562). 

Massmediakonsumtion utgörs i denna undersökning av TV-

tittande, emedan detta synes vara den mest frekventa 

formen för denna åldersgrupp. I gränstrakterna har man 

också en unik valmöj lighet då det gäller utbudet av TV-

program, såväl Sveriges Radios TV som den finska tele

visionens utsändningar är tillgängliga för huvuddelen 

av de i området bosatta. I denna åldersgrupp utgörs 

massmediakonsumtion till stor del av läsning av böcker, 

tidningar och tidskrifter (serier). Läsning är i detta 

sammanhang mindre intressant då ju finskan i Tornedalen 

huvudsakligen används i munt liga sammanhang (Rönmark & 

Wikström, 1980) . 

Språkanvändningen i respektive situation har i detta 

arbete studerats i relation till vissa bakgrunds fakto

rer, nämligen kön, bostadsort (glesbygd-tätort) samt 

föräldrarnas sociala bakgrund (se Rönmark & Wikström, 

1980a). Flera forskare, bland andra Mackey (1968), anser 

att kön är en av flera väsentli ga faktorer att ta hänsyn 

till vid en beskrivning av tvåspråkighet. Detta har varit 

en bidragande orsak till att vi valt att ta med denna 

variabel. Då det gäller bostadsort har tidigare forsk

ning i To rnedalen (Jaakkola, 1973) visat att regionala 
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skillnader föreligger, varför detta får anses vara en i 

detta sammanhang väsentlig bakgrundsfaktor. Individens 

sociala bakgrund har, då det gäller språkligt beteende, 

i ett flertal arbeten visats h a avsevärd betydelse 

(t ex Bloom S Gumperz, 1966; Cooper & Greenfield, 1968; 

Fisher, 1958; Gumperz, 1964; Labov, 1964). Också forsk

ning i Tornedalen (Jaakkola, 1971) har visat språkliga 

skillnader med avseende på social bakgrund, vilket för 

oss väl motiverar fortsatta studier härav. Den indel

ning som används här har tidigare redovisats (Rönmark & 

Wikström, 1980a). 

Procedur 

Undersökningen omfattade samtliga elever i åk 4 i de tre 

tornedalskommunerna Haparanda, Övertorneå och Pajala. An

talet försökspersoner (354) och bortfall har närmare redo

visats i en tidigare rapport (Rönmark & Wikström, 1980a). 

Efter att länsskolnämnden i Norrbottens län, samtliga 

rektorer och berörda lärare i de aktuella kommunerna kon

taktats och givit sitt godkännande till undersökningen 

gavs också föräldrarna möjlighet att avstå från deltagan

de i undersökningen. Ingen hade något att invän da vare 

sig mot undersökningens genomförande eller den metod 

för datainsamling som presenterades. 

För denna delundersökning genomfördes följande datainsam

lingar : 

A. Individuell intervju med samtliga elever 

B. Enkät till lärare 

C. Lärarobservationer av elevers språkanvändning i skolan. 

Nedan följer en närmare beskrivning av det använda till

vägagångssättet. 
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A. Individuell intervju med samtliga elever 

För detta ändamål användes tre olika intervjuare, en 

för varje kommun. Intervjuarna som noggrannt instruerades 

att följa ett utarbetat intervjuformulär är lärare och 

kommer från samma språkliga miljö som eleverna. Inter

vjuerna som ägde rum under normal skoltid och i van lig 

skolmiljö utfördes i de fall eleverna kunde, på finska, 

i övrigt genomfördes intervjuerna på svenska. Samtliga 

intervjuer spelades in på band. Genom att intervjuerna 

parallellt med inspelningen förde anteckningar på ett 

strukturerat formulär fick vi snabbt en grov bedömning 

av vissa data, då främst elevernas kunskaper i finska 

språ ket. 

De på detta sätt insamlade data hade delvis kunna erhål

las på annat sätt. Vi ansåg dock att intervjuformen var 

den lämpligaste bl a därför att vi direkt kunde få en be

dömning av elevernas aktiva kunskaper i finska språket. 

Intervjuarna som är lärare och känner området väl bidrog 

också till att avdramatisera genomförandet vilket i dessa 

många gånger kontroversiella frågor är av stor betydelse. 

För att åstadkomma exakt likadana förhållanden hade det 

givetvis varit önskvärt med en intervjuare för samtliga 

försökspersoner. Detta hade dock varit en praktisk omöj-

lighet därför att det skulle ha tagit alldeles för lång 

tid (varje intervju tog cirka 15-20 minuter) och dels 

därför att det knappast varit möjligt för någon att 

engagera sig för så lång tid. 

B. Enkät till lärare 

Samtliga lärare i årskurs 4 tillställdes en enkät där vi 

bad dem skatta sina egna kunskaper i finska språket. 

Dessutom insamlade vi genom denna enkät information om 

antalet tjänsteår i allmänhet, i Tornedalsområdet i 

synnerhet, om lärarnas formella kompetens och var de 

fått sin grundläggande lärarutbildning. 
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C. Lärarobservationer av elevernas språkanvändning i skolan 

Samtidigt med den under B nämnda enkäten instruerades samt

liga lärare att observera hur ofta eleverna använder finska 

och svenska i skolan. Dessutom bad vi också lärarna att 

försöka bedöma föräldrarnas språkanvändning. 

I instruktionen till lärarna ingick att de under en månad 

skulle observera försökspersonerna utifrån de tidigare nämnda 

aspekterna och därefter försöka göra sina bedömningar. 

I några fall ansåg sig den tillfrågade läraren inte ha de 

kunskaper som behövdes för att kunna göra de bedömningar 

som vi önskade. I dessa fall hade dock den lärare som 

tidigare haft eleven i skolan sådana förutsättningar att 

dessa observationer och bedömningar kunde göras. På så 

sätt uppkom inget bortfall vid dessa observationer. 

Datainsamlingen startade i oktober 1975 och avslutades i 

april 1976. 
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RESULTAT 

Aktiv språkanvändning i hemmet och på fritiden. 

De undersökta elevernas egen användning av finska respek

tive svenska i hemmet vid samtal med föräldrar och syskon 

framgår av följande tabell. 

Tabell 1. Elevernas språkanvändning i hemmet. 

Enbart 
finska 
% 

Mest fi 
någon sv 
% 

Fi och sv 
lika ofta 
% 

Mest sv 
någon fi 
% 

Enbart 
sv 
% 

Surrma 
% n 

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

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

S 
P 

Till yngre 
syskon 5,5 4,6 1,0 8,8 79,3 100 217 

R 
A 
K 

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

Av de undersökta eleverna använder mer än 10% enbart finska 

vid samtal med föräldrarna i hemmet. Huvuddelen, nä ra 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 föreligger ej. Valet av språk vid samtal 

med syskon följer i stort samma mönster. Dock synes en 

något mindre del då använda enbart finska. Utifrån ovan

stående tabell kan man dock inte säga att valet av språk 

till föräldrar skiljer sig från valet av språk till syskon, 

eftersom det inte framgår hur just gruppen med syskon använ

der språket vid samtal med föräldrarna. I tabell 2 redovisas 

därför dessa gruppers språkval. 
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Tabell 2. Språkanvändning hos elever med äldre respektive 
yngre syskon vid samtal med föräldrarna i hemmet. 

Enbart Mest fi Fi och sv Mest sv Enbart Summa 
fi någon sv lika ofta någon fi sv % n 

Elever Talspråk 
med till mor 12,4 5,5 
yngre 
syskon Talspråk 

till far 10,6 6,0 

Elever Talspråk 
med till mor 14,3 8,1 
äldre 
syskon Talspråk 

till far 12,0 9,3 

5,1 17,1 59,9 100 217 

2,8 17,0 63,6 100 217 

4,7 15,5 57,4 100 258 

4,3 15,1 59,3 100 258 

Vid en jämförelse mellan tabell 1 och tabell 2 finner man att 

undergruppen elever med äldre respektive yngre syskon, för

delar sig på det hela taget identiskt lika med den totala 

elevgruppen. Detta tyder alltså på att det föreligger skill

nad när det gäller valet av talspråk till föräldrar och 

syskon, dvs eleverna använder oftare finska när de pratar 

med föräldrarna än med sina syskon. 

Ned avseende på ovan nämn da skillnad kan det vara intressant 

att studera huruvida valet av språk till yngre och äldre 

syskon skiljer sig åt, då det gäller den grupp elever som 

har bådadera. 

Tabell 3. Språkanvändning vid samtal till yngre respektive 
äldre syskon. 

Enbart Mest fi Fi och sv Mest sv Enbart Summa 
fi någon sv lika ofta någon fi sv % n 

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 
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Som synes av ovanstående tabell kvarstår samma mönster vid 

språkvalet för denna grupp, som för gruppen som helhet (se 

tabell). Vid samtal med kamrater utanför hemmet, dock fort

farande på fritiden använder man språken på följande sätt. 

Tabell 4. Språkanvändning vid samtal med kamrater på fri
tiden (I) och i skolan (II) (på raster). 

Enbart Mest fi Fi och sv Mest sv Enbart Summa 
fi någon sv lika ofta någon fi sv % n 

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

Talspråk till 
kamrater II 1,4 4,2 2,0 15,0 77,4 100 354 

En jämförelse med tabell 1 visar att språkanvändningen är 

ganska likartad vid samtal me d syskon i hemmet respektive 

kamrater utanför hemmet. Detta innebar således att huvud

delen, ca 70% använder enbart svenska. Som framgår av 

tabell 4 tycks dock användandet av enbart finska vara 

något mindre förekommande i ovanstående situationer jäm

fört med samtal till syskon. 

Inga skillnader mellan pojkars och flickors språkanvändning 

synes föreligga, varför dessa data ej redovisas här. Vissa 

geografiskt betingade skillnader kan dock återfinnas, främst 

mellan centralorten och glesbygd, vilket framgår av följande 

tabell. 
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Tabell 5. Elevernas språkanvändning i relation till bostads
ort . 

Enbart Mest fi Fi och sv Mest sv Enbart Surrma 
fi 
% 

någon sv 
% 

lika ofta 
o 
o 

någon fi 
% 

sv 
% 

% n 

Till C 10,3 2,8 3,5 12,4 71,0 100 145 
T mor EC 15,0 9,2 4,9 20,4 50,5 100 206 

A Till C 6,2 2,8 1,4 17,2 72,4 100 145 

L 
far EC 13,1 11,7 4,7 17,5 52,9 100 206 

c Till 
O 

yngre C 1,0 2,0 1,0 8,0 88,0 100 100 
P syskon EC 9,4 6,8 2,6 9,4 71,8 100 117 

R Till 

a äldre C 1,0 1,0 1,9 7,7 88,4 100 104 
M syskon EC 8,4 9,7 5,3 19,5 57,1 100 154 
K 

Till 
lekkam C 0,7 0,7 2,7 11,6 84,3 100 146 
rater 3,4 7,2 9,6 19,7 60,1 100 208 

Teckenförklaring: C = centra lort EC = ej cent ralort 

Av ovanstående tabell framgår att användandet av finska språket 

främst återfinns i byarna utanför tätorten i respektive kommun. 

Vidare kan man se att finskan används mera i hemmet än vi d 

samtal med lekkamrater. Det bör också noteras att kategorin 

"finska och svenska lika ofta" är minst i de flesta, ovan 

redovisade, språkliga situationerna. Den enda klara avvikel

sen från detta mönster återfinns i den sist redovisade situa

tionen, talspråk till lekkamrater. 

"Passiv språkanvändning" i hemm et och på fritiden. 

Tidigare har vi redovisat elevernas aktiva, relativa språk

användning på fritiden, i oc h ut anför hemmet. I det följande 

sker en beskrivning av den språkli ga miljön som hemmet utgör, 

detta i syfte att få en bild av elevernas passiva s pråkan

vändning utanför skolan. I följande tabell redovisas språk

användningen hos respektive förälder, då denne talar till 

barnet, samt föräldrarnas språk vid samtal med varandra. 
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Tabell 6. Föräldrarnas språkanvändning i hemmet. 

Enbart 
fi 
% 

Mest fi 
någon sv 
% 

Fi och sv 
lika ofta 
% 

Mest sv 
någon fi 
% 

Enbart 
sv 
% 

Surrma 
% n 

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

Faderns språk 
till barnet 12,0 6,8 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 1 visar att -Föräldrarna använder 

finskan i något högre utsträ ckning vid samtal med barnen 

än barnen vid samtal med föräldrarna. Skillnaden i språk

användning föräldrarna sinsemellan respektive vid samtal 

föräldrar-barn är påtaglig, då i första fallet drygt hälf

ten av alla föräldrar använder mest finska, medan cirka en 

tredjedel använder mest svenska. I det andra fallet däremot, 

samtal föräldrar-barn, använder endast cirka 20% finska 

oftast medan cirka 70% använder svenska mest. 

Även i detta fall kan skillnader i språkanvändning mellan 

individer boende i respektive utanför centralorten konsta

teras » 
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Tabell 7. Föräldrarnas språkanvändning i relation till bo-
st adsort-

Enbart 
fi 
% 

Mest fi 
någon sv 
% 

Fi och sv 
lika ofta 
% 

Mest sv 
någon fi 
% 

Enbart 
sv 
% 

Surrma 
% n 

Moderns språk C 11,7 7,6 4,9 17,9 57,9 100 145 
till barnet EC 16,5 13,1 11,2 27,6 31,6 100 206 

Faderns språk n i_> 6,9 4,1 4,8 15,2 69,0 100 145 
till barnet EC 15,5 12,1 6,8 27,3 38,3 100 206 

Föräldrarnas 
språk till C 22,9 14,6 13,9 25,0 23,6 100 144 
varandra EC 41,2 26,5 7,8 11,3 13,2 100 204 

Teckenförklaring: C = cent ralort EC = ej ce ntralort 

Som synes används finskan mest av föräldrar som bor utanför 

tätorterna. Påtaglig är dock användningen av finska vid sam

tal mellan föräldrarna också i tätorterna . Den grupp som 

använder enbart finska är här således nästan lika stor som 

den, som använder enbart svenska. 

Som tidigare nämnts kommer eleverna, förutom vid direkt kom 

munikation med andra, även i kontakt m ed språken via ma ss

media. I den undersökta 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 respektive 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 
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Trots att nästan hela gruppen säger sig se finska program 

emellanåt, är det endast ca 10% som tittar på dessa lika 

ofta eller mera än svenska program. Ifråga om massmedia

konsumtionen synes inga eller endast obetydliga skillnader 

föreligga mellan könen samt med avseende på bos tadsort 

varför dessa resultat ej redovisas. 

Språkanvändning i s kolan 

Innan elevernas språkanvändning i olika skolsituationer 

redovisas, ger vi en kortfattad beskrivning av lärargr uppen. 

Lärarna till de i undersökninge n ingående eleverna var 49 

stycken. Av dessa erhölls uppgifter från 46, vilka ligger 

till grund för följande redovisning. Antalet tjänstgörings-

år inom området varierar mellan ett halvår (1 termin) till 

38 år. Medianvärdet ligger på en t jänstgöringstid av 7 år. 

Huvuddelen av lärarna behärskar tornedalsfinska och/eller 

ri ksf i ns ka. 

Tabell 9. Lärarnas språkkunskaper med avseende på torne
dalsf inska och riksfinska. 

% n 

Behärskar tornedalsfinska 47, 8 22 

Behärskar riksfinska 2, 2 1 

Behärskar båda 19, 6 9 

Ej finsktalande 30, 4 14 

Summa 100 46 

Av lärargruppen är som synes en knapp tredjedel enbart 

svenskspråkiga. De lärare som var finskspråkiga skattade 

själva sina kunskaper med avseende på dels att förstå 

språket och dels att tala detta i en femgradig skala där 

1 innebär mycket dåli ga kunskaper och 5 mycket bra. Re sul

tatet av denna självskattning.redovisas i figur 1 neda n. 
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/ 
V 

Kuns kapsr i finska 

Figur 1. S j a 1 v s ka 11 n i n g av kunskaper i finska. (Heldragen 
stapel = tala språket, streckad stapel = förstå 
språket. 1 = mycket dåliga kunskaper; 5 = mycket 
bra kunskaper). 

Av figuren framgår att de flesta finsktalande lärarna har 

mycket goda kunskaper i språket. 

Elevens språkanvändning i olika skolsituatio ner. 

•e uppgifter som närmast kommer att redovisas är grundade 

på lärarobservationer av eleven i olika situationer. 

Tabell 10. Elevernas språkanvändning i olika skolsituationer. 

Enbart Mest fi Fi och sv Mest sv Enbart Sunrma 
fi någon sv lika ofta någon fi sv 

O o O 0„ o O O O 'O 'o n 

Samtal med kam
rater på raster 

Samtal med kam
rater i skolan 

Samtal med lära
ren 

0,6 2,5 4,2 

2,3 

22,3 

13,0 

3,7 

70,4 100 354 

84,7 100 354 

96,3 100 354 
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Ovanstående tabell visar ett klart mönster då det gäller 

elevens språkanvändning i skolan nämligen , ju mera for

mell den språkliga situationen är, desto större inslag 

av svenska. Som synes är dock användningen av finska 

språket obetydlig i skolan, endast ca 7% använder detta 

mera eller lika mycket som svenska. En jämförelse med 

tabell 4 visar att lärarna skattar användningen av 

finska något lägre än eleverna själva, om man ser till 

språkanvändningen i skolan. 

Inga skillnader i språkanvändning mellan pojkar och 

flickor tycks förekomma, dock finns även i detta av

seende geografiskt betingade skillnader (tabell 11). 

Tabell 11. Elevernas språkanvändning i olika skolsituationer 
i relation till bostadsort. 

Enbart 
fi 
% 

Mest fi 
någon sv 
% 

Fi och sv 
lika ofta 
% 

Mest sv 
någon fi 
% 

Enbart 
sv 
% 

Summa 
% n 

Samtal med 
kamrater c. 0 0 1,4 8,2 90,4 100 146 
på raster EC 1,0 4,3 6,3 32,2 56,2 100 208 

Samtal med 
kamrater i C 0 0 0 0 100,0 100 146 
skolarbetet EC 0 0 3,8 22,2 74,0 100 208 

Samtal med C 0 0 0 0,7 99,3 100 146 
läraren EC 0 0 0 5,8 99,3 100 208 

Teckenförklaring: C = ce ntralort EC = ej centralort 

Som framgår av ovanstående är det huvudsakligen i skolo rna 

utanför tätorten som finskan användes. Finskan används, med 

ett undantag, överhuvudtaget inte vid samtal m ed kamrater i 

skolarbetet eller med läraren i tätortsskolorn a. 
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Utifrån de observationer som gjorts samt från sin kännedo m 

om eleverna ombads läraren att skatta elevens relativa 

språkanvändning totalt, alltså en språ kanvändning som inte 

är knuten till vissa bestämda situationer. 

Tabell 12. Lärarskattning av elevens totala, relativa 
språkanvändning. 

Enbart Mest fi Fi och sv Mest sv Enbart Surrma 
fi någon sv lika ofta någon fi sv % n 

Allmän språk
användning 1,1 6,3 8,1 38,2 46,3 100 348 

Här ser vi (tabell 12) att ungefär en (1) procent av eleverna 

enbart talar finska. 

Lärarna ombads vidare observera på vilket sätt finskan an

vändes i olika situationer, t ex om eleven använde full

ständiga meningar, meningar blandade med svenska eller en

dast använde enstaka finska ord. 

Tabell 13. Typ av använt språk fördelat på Centralort (C) -
Ej centralort (EC). 

I II III Summa n 

C 38,8 32,6 

C
D
 

*
 

C
O
 C

M
 

100 49 

EC 28,3 38,9 32,8 100 131 

Totalt 31 , 1 37,2 31 , 7 100 180 

Teckenförklaring: 

I Talar i fullständiga meningar på finska. 
II Talar i fullständiga meningar men blandar med svenska ord. 
III Använder endast enstaka finska ord. 
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Av 1ärarobservat ionerna framgår således att drygt hälften 

(180 av 354) av de undersökta eleverna i viss utsträckning 

använder finska språket i vissa situationer. Av dessa 180 

använder ca en tredjedel fullständiga finska meningar, en 

tredjedel blandar dessa med enstaka svenska ord och en 

tredjedel använder endast enstaka finska ord och korta 

ofullständiga meningar. Som framgår av tabell 13 före

ligger en viss skillnad i detta mönster mellan glesbygd 

och tätort. Denna skillnad är dock inte signifikant 

(Xo=l»85 p> .30). I detta sammanhang bör dock observeras 

att flertalet elever som använder finska återfinns utan

för centralorterna. Endast 49 elever i centralorterna 

använder finska. 

Språkanvändning i olika sociala grupper 

Individens socialgruppstillhörighet- bestäms i denna under

sökning huvudsakli gen på grund val av föräldrarnas utbild

ning och till viss del genom deras yrke (Rönmark & Wikström, 

1980a) . 

I följande figurer redovisas relativ, procentuell språk

användning i olika situationer dels av eleverna, dels av 

elevernas föräldrar, med avseende på socialgruppst i 11 hörig-

het. Följande beteckningar används i samtliga figurer: 

0 =socialgrupp 1 

A = socialgrupp 2 

• =socialgrupp 3 

1 = Enbart finska 

2 = Mest finska, någon svenska 

3 = Finska och svenska lika ofta 

4 = H est svenska, någon finska 

5 = E nbart svenska 

1 figurerna 2-13 skall x-axeln ej betraktas som ekvidistant. 

Av åskådlighetsskäl h ar dock symbolerna sammanbundits. 
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ö 40 

Figur 2. Språk till mor 
n =56 nV=47 n =245 
G o 

X*=13,66 p>.05 

Figur 3. Språk till far 
n =56 nV=47 n =248 
o o 

X -16,43 p<0.5 

e=̂ *: 

1 2 3 4 5 
Figur 4. Språk till äldre syskon 

n =36 nV=36 n =185 O Q 
X2=14,44 p>.05 

1 2 3 4 5 

Figur 5. Språk till yngre syskon 
n = 32 nV=31 no=154 
o 
X2=8.23 p>.40 
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1 2 3 4 5 

Figur 6. Språk till kamrater herrma 
n =56 nV=47 no=248 
o 
X2=15,76 p>.05 
8 

y 40 

2 3 

Figur 7. Språk till kamrater i skolan 
n =56 nV=47 no=248 
o 
X2=9,82 p>.20 

•--sk: 
12 3 4b 

Figur 8. Språk på rasten 
n =56 nVr--47 no=248 
o 

X*=ll,46 p>.10 

1 2 3 4 5 
Figur 9. Språk i skolarbetet 

n =56 nV=47 no=248 
o 
X2 = 5,04 p>.20 
8 



Figur IG. Språk till läraren 
n =56 nV=47 no=248 
o 

X2=3,67 p>.10 
8 

mn 

? 

Figur 11. Moderns språk till 
barnet 
n =56 nV=47 no=245 
o 

X2=24,56 p<.01 
8 

1 Ol 

90 

B[j 
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20 

10 

Figur 12. Faderns språk till barnet 
barnet 
n =56 n =47 no-248 
o o 

X*=22,63 p<.01 

1 3 

Figur 13. Föräldrarnas språk till 
varandra 
n =56 nV=47 no=248 
Q 

X*=27,52 pc.01 
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En jämförelse mellan ovanstående figurer visar på skill

nader mellan föräldrarnas och barnens språkbruk med av

seende på grupptillhörighet. Då det gäller barnen kan, med 

ett undantag (språk till far), inga statistiskt säkerställ

da skillnader påvisas (5% nivån). Föräldrarnas språkbruk 

skiljer sig däremot avsevärt mellan grupperna [p alltid 

mindre än .01). Mot bakgrund av detta tycks slutsatsen 

bli att då det gäller föräldragenerationen varierar an

vändningen av finska språket i olika sociala grupper, 

vilket inte är fallet i den yngre generationen. 

Elevernas språkanvändning i olika situationer 

Gm man rangordnar de olika talsituationerna med avseende 

på vilket språk som används, erhålls figur 14, där finska 

språket används mest i situation 1 för att sedan allt mer 

minska medan förhållandet för svenska språket blir det 

motsatta. I figuren skall x-axeln inte betraktas som ek-

vidistant. Anledningen till att symbolerna trots detta 

sammanbundits är uteslutande att åskådligheten härigenom 

ö kar. 
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30-

7 8 2 6 1 3 

Figur 14. Rangordning av talsituationer med avseende på 
språkanvändning. 

Teckenförklaring: <$ mest finska 

O finska och svenska li ka ofta 

A mest sven ska 

T alsituation n 

1 = Samtal med mor 351 

2 = Samtal med far 351 

3 = Samtal med äldre syskon 258 

4 = Samtal med yngre syskon 217 

5 = Samtal med kamrater hemma 354 

6 = Samtal med kamrater i skolan på raster 354 

7 = Samtal med kamrater under skolarbetet 354 

8 = Samtal med läraren 354 



28 

Av figuren framgår att ett speciellt mönster i talsitua

tionernas rangordning kan skönjas, nämligen att de situa

tioner där användningen av svenska språket är störst, tycks 

vara de som är mest formella medan ömvändningen synes råda 

då det gäller finska språket. 

Jämförelser mellan elev- och lärardata 

I syfte att i någon mån kontrollera erhållna data under

söktes vissa variabler med olika metoder: 

Variabel 

1. Språk till kamrater i skolan/ 
Talar finska på rasterna 

2. Moderns språk till barnet/ 
Moderns språkanvändning 

3. Faderns språk till barnet/ 
Faderns språkanvändning 

Tabell 14. Samband mellan elevintervju (El) och lärarob-
servation (LO) avseende språkanvändning i sko
lan (på raster). Absoluta tal. 

Metod 

Elevintervju 
Lärarobservation 

Elevintervju 
Lärars kattning 

Elevintervju 
Lärars kattning 

El \ I II III IV V E 

V 0 0 4 40 30 274 

IV 0 0 3 33 17 53 

III 1 0 3 2 1 7 

II 0 7 4 3 1 15 

I 1 2 1 1 0 5 

2 9 15 79 249 354 

Teckenförklaring: 

I = Enbart finska 

II = Mest fi, någon sv 

III = Fi och sv lika ofta 

IV = Mest sv, någon fi 

V = Enbart svenska 
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Överensstämmelsen mellan elevernas uppgivna och den av 

lärarna observerade språkanvändningen är på det hela 

taget mycket god. Contingenskoefficienten C, (Guilford, 

1965) är för ovanstående material .70, vilket visar ett 

relativt högt samband då den maximala contingenskoeffici

enten i detta fall är .894 (Guilford, 1965, s 339). 
r 

Kvoten blir här .78. Denna kvot kommer i fortsätt-
Cmax 

ningen att redovisas i stället för C, därför att man i 

det senare fallet får maxvärdet 1 vid fullständig 

överensstämmelse. Avvikelserna i resultat är således 

ej påfallande, dock kan man peka på vissa. Av de 20 

elever som själva säger att de använder mest finska i 

skolan (på raster), säger lärarna att 10 använder 

svenska lika ofta eller mera. I kategori 3, enligt 

elevernas egna uppgifter återfinns 2 elever, som 

lärarna placerar i kategori 1 respektive 5. De stora 

avvikelserna begränsas som synes till några enstaka 

fall och inga systematiska fel tycks föreligga, utom 

möjligen en viss tendens hos en del elever att över

skatta sin användning av finska eller det motsatta för

hållandet då det gäller lärarnas bedömning. 

Tabell 15. Jämförelse mellan elevintervju (El) och 
lärarskattning (LS) avseende moderns språk
användning i hemmet. Absoluta tal. 

LO 
El I II III IV v £ 

v I 7 23 61 55 147 
IV 4 8 32 30 3 77 
IN 4 5 12 7 0 28 
II 11 16 7 2 0 36 
I 35 13 3 0 0 51 

55 49 77 100 58 339 

Teckenförklaring: se tabell 14. 
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Även vid denna jämförelse återfinnes en relativt god över

ensstämmelse, även om sambandet är något lägre än i förra 
Q 

fallet (Qmax= -75). I detta sammanhang bör man dock obser

vera att uppgifter från elevintervjun jämförs med skatt

ningar, som lärarna gjort och som grundas på deras känne

dom om föräldrarna. Detta innebär givetvis att en större 

osäkerhetsfaktor förs in i de erhållna uppgifterna. 

Tabell 16. Jämförelse mellan elevintervju (El) och lärar-
skattning (LS) avseende faderns språkanvändning 
i hemmet. Absoluta tal. 

LS 
El I II III IV V E 

V 5 11 41 66 48 171 

IV 2 19 35 18 2 76 

III 4 6 7 2 0 19 

II 7 10 11 2 0 30 

I 22 16 3 1 0 42 

Teckenförklaring: se tabell 14. 

Ur ovanstående tabell framgår att överensstämmelsen ytter

ligare minskat något, i jämförelse med tabell 15. Fort-
C 

farande finns dock ett relativt högt samband :çmax= «67. 

I detta fall, faderns språkanvändning, liksom det före

gående, moderns språkanvändning, återfinns huvudsakligen 

avvikelserna bland föräldrar, som av eleven betecknats 

som enbart, eller mest svenskspråkiga, men av lärarna 

skattats som enbart, eller mest finskspråkiga. 
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DISKUSSION 

Bland eleverna i årskurs 4, i de tre undersökta kommunerna, 

utgör den grupp, som aktivt använder enbart finska eller 

finska i större utsträckning än svenska ca 20%. Använd

ningen av finska i denna omfattning sker i hemmet och vid 

samtal med föräldrarna. I alla andra undersökta situatio

ner används finska språket betydligt mindre än svenska. 

Om vi ser till föräldrarnas språkanvändning finner man 

att gruppen "mest finska" varierar mellan 20 och 50% 

beroende på talsituationen. Den lägre siffran (20%) av

ser andelen fäder som använder mest finska vid samtal 

med barnen. Motsvarande andel för mödrarna är något 

högre, ca 25%. Den högre siffran (50%) avser föräld

rarnas språkanvändning vid samtal med varandra. Det 

föreligger således skillnader i graden av språkanvänd

ning mellan barn- och föräldragenerationerna. Denna 

skillnad är störst om man jämför föräldrarnas språk 

till varandra med deras språkanvändning till barnen. 

Vissa skillnader tycks dock återfinnas om man jämför 

föräldrarnas språk till barnen med barnens språk till 

föräldrarna. Det framgår att föräldrarna använder 

finska i högre utsträckning vi d samtal med barnen än 

tvärtom. Detta måste innebära att en del föräldrar 

talar finska med barnen som då svarar på svenska. 

Barnen har alltså större passiva kunskaper i finska 

språket än aktiva, vilket även tycks framgå av det 

faktum att huvuddelen av eleverna ser finsk TV, medan 

enbart en mindre del använder finska aktivt vid samtal. 

Detta förhållande påminner om den ofta konstaterade 

situationen, som kan förekomma i familjer, som be

finner sig i ett tillstånd av instabil tvåspråkighet 

(t ex invandrarfamiljer, som håller på att byta språk). 

Även här brukar föräldrarna behålla det första språket 

i högre grad under längre tid än barnen (Fishman, 1966). 
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Dessa resultat kan vara intressanta att studera mot bak

grund av tidigare undersökningar på detta område. Vi 

tänker då närmast på det i Kenttä & Weinz (1968) refe

rerade arbetet av Yngve Hapaniemi där nybörjareelevernas 

språkvanor undersöktes 1945 och 1957. Av intresse i detta 

sammanhang är också de av Henrysson & Ljung (1967) genom

förda tvåspråkighetsstudierna i Tornedalen. 1945 uppgick 

andelen enbart finsktalande nyböarjare till 72%, 1957 

till 38%. 1967 var motsvarande för elever i årskurs 3 

16%. Vår undersökning visar här att andelen enbart finsk

talande i denna åldersgrupp uppgår till ca 1% (tabell 12, 

sid 21). Med denna återblick i ta nkarna tycks vår tidigare 

uttalade uppfattning få ytterligare stöd (sid 31). 

Ett förhållande som ytterligare kan komma att förstärka 

denna tendens är att användningen av finska språket är 

störst i glesbygdsbyarna. Detta förhållande gäller gene

rellt, oavsett vilka språkliga situationer som studeras. 

Utvecklingen har ju som bekant gått mot en minskning av 

befolkningsunderlaget i dessa glesbygder, vilket innebär 

försämrade möjligheter till försörjning och service. Sko

lor läggs ned då elevunderlaget minskar och människor blir 

tvungna att flytta till centralorterna eller till platser 

utanför det tvåspråkiga området. Detta gäller speciellt 

eleverna, som på grund av skolnedläggningar får flytta 

till större tätortsskolor, där finskan används mycket 

litet eller inte alls. Detta förhållande framgår även 

om man jämför antalet skolor i vår undersökning (41 sko

lor) med antalet 1967 som var 48 (Henrysson S Ljung, 

1967) . 

Användningen av finska i skolan var som väntat mycket 

begränsad. I tidigare arbeten (Jaakkola, 1973; Hanse-

gård, 1968) har antytts att man, kanske på grund av de 

bestämmelser som tidigare fanns, förbud att använda 

finska språket - använder finskan mindre vid samtal 

med kamrater på raster än i samtal på fritiden. I 

våra resultat kan vi inte se några större skillnader 

när det gäller det finska språkets användning i skolan 

eller med kamrater på fritiden. 
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Språkanvändningen med avseende på socioekonomisk bakgrund 

uppvisar ett intressant mönster. Då det gäller föräldrar

nas språkanvändning återfinns det, av bland andra Jaakkola 

(1971) påvisade mönstret, att personer med lägre socio

ekonomisk bakgrund använder mera finska än personer i 

högre socialgrupper. För barnen (eleverna i årskurs 4) 

kan dock inga sådana skillnader återfinnas utom i e n 

talsituation (språk till fadern) och detta kan då bero 

på att undersökningsgruppen är relativt stor, och signi

fikanta skillnader som går att hänföra till slumpen lätt 

kan uppstå. Tänkbara orsaker till att elever och för

äldrar skiljer sig åt i detta avseende ken enligt vår 

uppfattning huvudsakligen vara följande två eller en 

kombination av dessa. Den första orsaken är givetvis 

att användningen av finska språket minskat generellt, 

varvid finskan minskat mest där den tidigare användes 

mest, det vill säga i grupper med lägre socioekonomisk 

bakgrund. Den andra orsaken kan vara att de negativa 

attityderna till finska språket, som tidigare var rela

tivt vanliga, numera är mindre framträdande. 

Som framgår av tabell 9 är cirka en tredjedel av under

sökta elevernas lärare ej finskspråkiga. Det bör då på

pekas att vi vidtagit åtgärder (se under procedur) för 

att ändå få fram rimliga lärarskattningar av elevernas 

språkkunskaper och språkanvändning. Anledningen till 

att vi gjort en uppdelning av finska språket i riks

finska och tornedalsfinska är att vi under förberedande 

utprövningar fann att en del lärare som ej behärskade 

riksfinska kategoriserade sig som "Ej finsktalande". 

Uppdelningen har alltså skett på grundval av und ersök

ningsmetodiska hänsyn och grundas således inte på någon 

uppfattning att det här skulle röra sig om två skilda 

språk. 

De jämförelser som vi gjort i denna undersökning tyder 

på att säkerheten i såv äl intervju- som lärarobse rvations-

data är tämligen god, varför båda dessa metoder synes 

vara lämpliga i undersökningar kr ing språkanvändning. 
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Även i fråga om lärarskattningar, tycks överensstämmelsen 

vara god även om dessa vid skattning av föräldrarnas språk

användning förefaller något osäkrare än observationerna av 

språket i skolan. Utförligare jämförelser av skattnings-

metoder kommer dock att ske i kommande rapporter, varför 

vi här nöjer oss med att konstatera att både intervjuer 

och observationer tycks ge någorlunda tillförlitliga re

sultat då det gäller aktuell språkanvändning. 

De påvisade generationsskillnaderna med avseende på aktiv 

språkanvändning torde innebära att finskans ställning i 

Tornedalen håller på att ytterligare försvagas. Gm utveck

lingen fortsätter i samma takt och omfattning, det vill 

säga att barnen använder finska språket ungefär hälften 

så mycket som sina föräldrar, har finskan helt försvunnit 

om en eller två generationer. Inledningsvis nämnde vi att 

finskan används mest inom hemmet. Då barnen efterhand 

flyttar hemifrån måste det anses som mindre sannolikt 

att de tar med sig hemmets språkvanor, särskilt som 

dessa tycks vara knutna till speciella språksituationer 

(samtal med föräldrarna). Även detta förhållande stöder 

ovan nämnda troliga utveckling. 

Då man rangordnar de språkliga situationerna med avseende 

på andelen svenska respektive finska i likhet med vad som 

redovisats i figur 14, finner man som nämnts att dessa 

situationer i stort följer ett speciellt mönster. Det 

förefaller vara så att ju mera formell en situation är, 

desto mindre andel finska används. På motsvarande sätt 

ökas andelen svenska med ökande inslag av "formalitet". 

Dessa resultat har vissa paralleller med en del tidigare 

forskning. Rubin (1968) fann t ex att graden av förtro-

lighet i en situation är en avgörande orsak till att man 

väljer det ena språket i stället för det andra. Om man 

ser till de i figur 14 redovisade situationerna finner 

man att detta förhållande skulle kunna föreligga även 

här. Ytterligare forskning torde dock krävas för att 

klarare utreda vilka faktorer i talsit uationen som spe

lar in vid val av språk. 
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Av de resultat som här redovisats, blir slutsatsen att 

språksituationen i Tornedalen ingalunda är så stabil 

som vissa forskare hävdar (se t ex Loman i paneldebatt 

om dubbel halvspråkighet i Skutnabb-Kangas, 1977). 

Tvärtom synes man befinna sig i ett övergångsstadium 

mot enspråkighet (svenska). Att det skulle råda ett 

diglossiförhållande torde dock vara belagt både genom 

tidigare undersökningar (Jaakkola, 1973) och vår. 

Som tidigare nämndes är kategorin "svenska och finska 

lika ofta" vanligen den minsta i de flesta språkliga 

situationer som vi undersökt. En dylik fördelning, med 

minst antal individer i mellankategorin är typisk för 

ett diglossiskt samhälle där språken har skilda funktio

ner (Rönmark & Wikström, 1980a). Flera forskare, t ex 

Fishman (1972) har framhållit att diglossi ofta är en 

faktor som påverkar tvåspråkigheten i stabil riktning. 

Dessa båda resultat tycks därför stå i ett visst mot

satsförhållande till varandra, och med anledning av 

detta måste vi kanske vara litet försiktiga i våra 

slutsatser. Fortsatt forskning på just detta problem

område torde vara det enda sättet att komma till ökad 

klarhet i hur man ska klassificera det språkliga till

ståndet i Tornedalen. 
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