
pedagogiska 
rapporter 
umeå nr 80 1980 
TVÅSPRÅKIGHET I TORNEDALEN 
Elevernas språkkunskaper 

Walter Rönmark 
Joel Wikström 

* 
à 
v-* 

v* 

m 
Ar 

UNIVERSITETET I UMEÅ ISSN 0348-9388 



pedagogiska 
rapporter 
umeå nr 80 1980 
TVASPRÄKIGHET I TORNEDALEN 
ELEVERNAS SPRÅKKUNSKAPER 

WALTER RÖNMARK 
JOEL WIKSTRÖM 

-y / 
UNIVERSITETET I UMEÅ 



Rönmark, W. & Wikström, J. Bi 1 inguai ism in Tornedalen. 
The linguistic ability of the pupils. Pedagogiska rappor
ter, Umeå, nr 80, 198G (in Swedish). 

SUMMARY 

In the project "Education in sparsely populated areas", 
financed by the National Board of Education, several 
different methods of measuring and describing the linguistic 
ability of the pupils (Swedish - Finnish) were used. In this 
report a study, where rating methods have been used (self 
rating and teacher rating) is accounted for.,354 pupils (in 
grade 4) in the districts of Haparanda, Övertorneå and 
Pajala took part. Two types of self rating methods were 
carried out, undifferentiated and differentiated rating 
respectively. The results show that the first method com
pared to the second one yields considerable overestimations 
of the linguistic ability. A comparis on between pupil (i.e. 
self-) and teacher ratings shows a relatively high correlation. 
Approximately every fifth pupil considers himself or herself 
to have an average or above average ability of speaking 
Finnish, whereas every third pupil considers himself or her
self able to understand the language to the same extent. 
Differences between the ability of the pupils regarding 
their residential areas (densely populated - sparsely popu
lated areas) and social background were found but not as 
for sex. It is outside the densely populated areas and in 
"social group 3" (working class) that you will find the 
pupils who have the greatest knowledge of the Finnish 
language. Furthermore the results show that the ability of 
understanding Finnish is much greater than that of speaking 
it. 
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SAMMANFATTNING 

Inom det SÖ-finansierade projektet Glesbygdens skolfrågor, 
del III, utnyttjades flera olika metoder att mäta och be
skriva elevernas språkkunskaper (svenska-finska). I denna 
rapport redovisas en delstudie där skattningsmetoder ut
nyttjats (självskattning och lärarskattning). 354 elever 
(åk 4) i kommunerna Haparanda, Övertorneå och Pajala in
gick. Två typer av självskattning genomfördes, odifferen
tierad respektive differentierad skattning. Resultaten 
visar att den förstnämnda metoden i förhållande till den 
senare ger avsevärda överskattningar av språkkunskaperna. 
En jämförelse mellan elev- (själv-) och lärarskattning 
visar ett relativt högt samband. Ungefär var femte elev 
anser sig ha medelgoda eller bättre än medelgoda kunskaper 
då det gäller att tala finska medan var tredje anser sig 
förstå språket i motsvarande grad. Skillnader mellan ele
vernas kunskaper med avseende på bostadsort (tätort-gles-
bygd), social bakgrund men ej kön erhölls. Det är utanför 
tätorterna samt i socialgrupp tre man återfinner elever 
med störst kunskap i finska språket. Resultaten visar 
vidare att kunskaperna att förstå finska är betydligt 
större än kunskaperna att tala finska. 



Denna rapport utgör den tredje i en serie av sex, där 

projektet Glesbygdens skolfrågor, delprojekt 3 avrap^-

porteras. Projektet, som är SÖ-finansierat startade 

1973-74, och behandlar tvåspråkighetsfrågor i Torne

dalen. Projektets syften är dels att ge en beskrivning 

av det aktuella språkläget i svensk a och finska hos 

elever i årskurs 4 i Tornedalen, och dels att under

söka om och i vilken utsträckning man här kan finna 

något samband mellan resultat på kunskapsredovisning 

och tvåspråkiga elevers kunskaper i respektive språk. 

Fältundersökningen genomfördes i årsskiftet 1975-76 

och omfattade samtliga elever i årskurs 4 i kommunerna 

Haparande, övertorneå och Pajala. Detta innebar en un

dersökningsgrupp av 354 elever. En beskrivning av un

dersökningsgruppen återfinnes Rönmark & Wikström 

(1980a), där också en allmän inledning och teoretisk 

bakgrund till undersökningen redovisas. Syftet med 

denna rapport är att redovisa vissa aspekter av 

elevernas språkkunskaper. Inom projektet har vi ut

nyttjat flera olika sätt att mäta och beskriva dessa 

kunskaper. Ett sätt har varit att låta elever och 

lärare utföra skattningar av språkkunskaperna. I denna 

rapport redovisas resultaten av dessa skattningar samt 

jämförelser mellan lärar- och elevskattningar. 
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BAKGRUND 

Skattning som r-.ätmstod 

Individens språkliga status har i tidigars forskning ofta 

fastställts genom skattningar, dels sjelvskattningar och 

dels skattningar av någon utomstående (Johansson & Wik

ström, 19 74 3 - Detta sätt att arbeta har varit speciellt 

vanligt (Fishman, 19S8), eftersom man hävdat att indi

videns subjektiva uppfattning om sin språkliga status 

är högst väsentlig, då det primärt är denna som ligger 

till grund för det språkliga beteendet (Pipping, 1969). 

Förutom tradition torde metodens enkelhet ofta haft en 

avgörande betydelsa för dess användning: 

"Obviously3 it is easier to ask a person about his language 
behavior than to gather sufficient data in order to extract 
the regularitiec in such behavior from the data alone" 
(Fishman, 1969, s 11). 

Självskattning av språklig kompetens har ofta varit den 

enda metoden vid urval och klassificering av undersök

ningspersoner. Sålunda har data från självskattningar 

använts för att placera individer i olika kategorier, 

såsom balanserat tvåspråkiga, olika grader av fluency 

i båda språken, vilket språk som dominerar eller grup

peringar i termer av "compound-coordinate b i 1inguals". 

(Cohen, 1971; Galton, 1973; Dillon et al, 1973; Goggin & 

Wickens, 1971; Lsmothe, 1974; McMenamin, 1973; Ryan, 

1972; Schenkkan S Millard, 1965; Sole, 1972; Weist, 

1974). 

Då man utnyttjat självskattning för att erhålla mått på 

individens språkliga kompetens har dsnna metod ofta kom

binerats rnsd andra metoder, till exempel skattning av 

någon annan person, vanligen lärare (Ciborovski & Shoy, 

1974; riassad st a l. 1366; Stafford & Milam, 1970; 

Stafford, 1972; Young, 1971), ellsr med språktest av 

clika slag (Bowd, 19 74; Caramazza et al, 1974). Cummins S 

Gulutsan (1974) använder en kombination av lärar-, sjäiv-

skattning och test. 
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Även enbart skattningar av utomstående har varit vanliga 

för att bestämma språklig kompetens. Ofta rör det sig här 

om lärarskattningar av elevernas kunskaper (Ehrlich, 1971; 

Heras & Nelson, 1972; Sadek et al, 1975; Spolsky 8 Holm, 

1971), eller av deras språkliga hemförhållanden (Cothrell, 

1971; Spector, 1972). Ibland har olika skattningar av 

utomstående skattare kombinerats, till exempel lärarskatt

ningar och skattningar av andra bedömare (Feldman & Shen, 

1969; Williams & Van Hart, 1972). 

Mätningarnas tillförlitlighet 

Det råder delade meningar om tillförlitligheten i mått som 

erhållits på ovan beskrivna sätt. Fishman (1968) betonar 

att man måste varâ medveten om reliabilitets- och validi-

tetsaspekterna, speciellt vid självskattningsmetoder. 

Värdet av skalor där individen själv skall skatta sin 

språkliga kompetens har ifrågasatts: 

"Such scales are obviously weak because of varying attitudes toward 
grading. Subjects typically over-rate their skill in a second 
language" (Cervenka, 1967, s 17). 

Även Johansson & Wikström (1970) har funnit liknande över-

skattningstendenser vid jämförelser mellan skattade kun

skaper och kunskaper mätta med konventionella test. 

Risken att felkällor av olika slag påverkar mått, grun

dade på undersökningspersonernas subjektiva utsagor har 

även påtalats av Lieberson (1969) och Cooper & Carpen

ter (1972). Se vidare RÖnmark & Wikström (1980a och b). 

Macnamara (1969) redovisar jämförelser mellan olika mått 

på tvåspråkighet, där sambandet mellan data från själv

skattningar och testdata är tämligen högt. Skutnabb-

Kangas (1975) drar, utifrån ett antal undersökningar, 

slutsatsen att "självskattning som mått på tvåspråkighet 

tycks vara ett tämligen pålitligt mätinstrument" 

(Skutnabb-Kangas, 1975, s 26). Hon gör dock vissa reser
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vationer och tar upp ett antal faktorer som kan sned

vrida resultaten till exempel språkens status, "fnängden" 

kontakt med det andra språket och eventuella skolbetyg 

i språken. Några av dessa faktorer tycks vara relevanta 

vid undersökningar i Tornedalsområdet (se vidare Johans

son & Wikström, 1974) varför detta bör beaktas. 
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METOD 

Utifrån den tidigare forskning, söm ovan nämnts, fann vi 

att uppgifter grundade på ska ttningar måste kontrolleras 

på olika satt. Eftersom vår undersökning huvudsakligen 

genomfördes i klassrumssituationen valde vi att göra 

denna kontroll genom jämförelser mellan elev- och lärar-

skattningar och genom att komplettera dessa med andra 

metoder. Resultaten från dessa mätningar redovisas dock 

inte i den här rapporten utan kommer att behandlas senare 

Som framgått i en tidigare rapport (Rönmark & Wikström, 

1980a), har vi valt att arbeta med de båda aktuella 

språken var för sig och vi har därför inte låtit eleverna 

skatta graden av tvåspråkighet, utan graden av sina kun

skaper i finska respektive svenska. Undersökningen om

fattade som tidigare nämnts (Rönmark & Wikström, 1900a 

och b) samtliga elever i åk 4 i de tre tornedalskom-

munerna Haparanda, övertorneå och Pajala. Antalet för

sökspersoner 354 och bortfall (1%) har närmare redovisats 

i tidigare rapporter. Efter att länsskolnärnnden i Nor r

bottens län, samtliga rektorer och berörda lärare i de 

aktuella kommunerna kontaktats och givit sitt godkän

nande till undersökningen gavs också föräldrarna möj

lighet att låta sina barn avstå från deltagande i un

dersökningen. Ingen hade något att invända vare sig mot 

undersökningens planerade genomförande och/eller den 

metod för datainsamling som presenterades. 

Procedur 

Datainsamlingen för denna delundersökning skedde genom 

a) individuell intervju med samtliga elever b) läraren-

kät och c) lärarskattning av elevers språkkunskaper i 

finska, Genomförandet av nämnda datainsamlingar presen

teras närmare i det följande. 
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Individuell intervju med s arati ig a alever 

För detta andsmål sngagsrads vi tre olika intervjuare, 

en för varje kommun. Intervjuarna som noggrannt instru-

eradsä att följa stt. utarbetat intervju-formulär var 

lärare och kommer fr S n s aroma opr-lkliga miljö önm ele

verna, Intervjuerna som ägda rum under normal skoltid 

och i vanlig skolmiljö utfördes i de fall eleverna 

kunde språket, på finska, i övrigt försiggick inter

vjuerna på svenska. Samtliga intervjuer spelades in 

på band. Genom att intervjuarna parallellt med inspel

ningen förde anteckningar på ett strukturerat formulär 

fick vi en grov bedömning av elevernas aktiva kunskaper 

i finska språket. Intervjuarna som är lärare och känner 

områdat väl bidrog också till att avdramatisera genom

förandet vilket i dessa många gånger kontroversiella 

frågor kan vara av stor betydelse. 

För att minska variationen mellan intervjuerna hade det 

givetvis varit önskvärt med en intervjuare för samtliga 

försökspersoner. Getta skulls dock med tanke på det 

relativt stora antalet försökspersoner ha tagit alldeles 

för lång tid (varje intervju varade ca 15-2C minuter) 

och.det torde därför knappast ha varit möjligt för någon 

intervjuare stt engagera sig för så lång tidsperiod. 

Läraranket 

Samtliga lärare i årskurs 4 tillställdes en en kät där vi 

bad den skatte sin c^en förjaga i finska språket. Gess-

i: ber." ir sam la dö vi genom denna enkät information om an

talet tjänsteår i allmänhet och i Tcrnedalsområdet i 

synnsrhst, information om lärarnas allmänna komoetens 

och jm var ds fått sir. grundläggande lärarutbildning. 



RESULTAT 

Elevskattningar 

Frågar man eleverna vilka språk han/hon kan, får man ett 

relativt grovt mått på språkkunskaper som för vår under

sökningsgrupp framgår av tabell 1. 

Tabell 1. Eleverna fördelade med avseende på kommun och 
kunskaper (självskattning) i finska i procent 
(%) . 

Haparanda övertorneå Paj ala Surrma 
korrmun korrmun korrmun 

Kan endast 
svenska 9 (30)a 9 (33) 1 (4) 19 (67) 

Kan svenska och 
något finska 15 (54) 1 (4) 4 (13) 20 (71) 

Kan svenska och 
finska 12 (42) 17 (59) 32 (115) 61 (216) 

Surrma 36 (126) 27 (96) 37 (132) 100 (354) 

0 i 
Siffror inom parentes ( ) anger absoluta tal. 

Som framgår ovan är det 19% som anger att de enbart kan 

svenska. Den återstående delen 81% påstår sig kunna tala 

finska i någon ut sträckning. Såväl procentuellt som abso

luta tal finns de flesta finsktalande i Pajala kommun. 

Inga könsskillnader förekommer i detta avseende (X-~ 1,75 

p> .40). Görs samma klassificering av språkkunskaper uti

från social gruppering ^ erhålls en förd elning enligt 

tabell 2. 

1) Ang. social gruppering se Rönmark & Wikström, 1980a. 
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Tabell 2. Elevernas språkkunskaper (självskattning) i 
finska och svenska fördelade på socialgrupper 
i procent (%). 

Kan endast 
svenska 

Kan svenska 
o ngn finska 

Kan svenska 
och finska 

Surrma 

Soc.grp 1 30,4 (17) 23,2 (13) 46,4 (26) 100 (56)*) 

Soc.grp 2 31,9 (15) 27,7 (13) 40,4 (19) 100 (47) 

Soc.grp 3 14,1 (35) 17,4 (43) 68,5 (170) 100 (248) 

a).Siffror inom parentes ( ) anger absoluta tal. 

Sedan lång tid tillbaka har kunskaper i finska varit mest 

framträdande i socialgrupp 3 (Jaakkola, 1971) medan de 

högre socialgrupperna varit övervägande svenskspråkiga» 

Tabell 2 ger ett visst stöd för antagandet att det är i 

socialgrupp 3 som de flesta finskspråkiga finns. Beträf

fande den ojämna socialgruppsindelningen i populationen 

se Rönmark 8 Wikström (1980a). 

Detta sätt att beskriva språkkunskaper kan dock ofta ge 

en överskattning och måste därför betraktas som ett 

ytterst grovt mått. Vi har därför gjort en uppdelning 

i péssiva och aktiva språkkunskaper eller hur eleverna 

upplever sig förstå och kunna tala det finska språket. 

Eleverna har skattat sina respektive färdigheter i en 

femgradig skala där det första skalsteget anger att 

eleven kan tala/förstå finska mycket bra medan skalans 

femte steg visar att eleven talar/förstår finska mycket 

dåligt eller inte alls. Tabell 3 visar hur denna för

delning över socialgrupper ser ut. 
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Tabell 3. Självskattning tala och förstå finska fördelad 
över socialgrupper i procent (%). 

I II III IV V Summa 

Soc •grp I Tala 0 10,2 8,2 22,4 59,2 100 ( 49 )9 

Förstå 0 10,2 14,3 14,3 61,2 

Soc •grp II Tala 0 0 4,8 21,4 73, B 100 (42) 
Förstå 0 0 16,7 23,8 59,5 

(42) 

Soc •grp III T ala .8 4,7 13,6 23,8 52,1 100 (236) 
Förstå .8 3,8 25,0 28,4 41,9 

a) Siffror inom parentes C ) anger absoluta tal. 

Teckenförklaring: 

I = mycket bra kunskaper 

II = ganska bra k unskaper 

III = medelgoda kunskaper 

IV = ganska dåliga 

V = mycket dåliga kunskaper 
(eller inga) . 

Denna tabell visar att en uppdelning av språkkunskaper i 

en aktiv och passiv del ger andra resultat än om man an

vänder ett "totalmått". Detta i motsats till vad t ex 

MacNamara (1969) anser då han hävdar att en total skatt

ning inte blir sämre än en mera differentierad bedömning. 

Jämför man med tabell 1 och 2 finner man där en "över-

skattning" av kunskaperna i finska språket. Går man lite 

djupare in i tabell 3 ser man att 10% tycker att de har 

medelgoda/mer än medelgoda kunskaper att tala finska 

(Skalsteg I-III). Motsvarande andel när det gäller att 

förstå finska kan beräknas till 28%. 

Utan att närmare i tabell form redovisa materialet har 

vi i likhet med användningen av finska (RÖnmark & Wikström, 

1980b) funnit skillnader i fråga om skattade kunskaper 

mellan centralort respektive icke centralort (x^* 11*62 

p< .05 - förstå - respektive y2= 19,72 p< .01 - tala - ). 
' k 
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Det är sålunda utanför tätorten man återfinner elever med 

de största/bästa kunskaperna i finska. 

Lärarskattningar 

För att få möjlighet att jämföra elevernas skattningar av 

sina kunskaper med utomstående observatörers har vi även 

låtit lärarna bedöma eleverna i variablerna tala och 

förstå finska. 

Lärarnas bedömningar framgår av tabell 4. 

Tabell 4. Lärarskattningar av elevernas kunskaper i 
aspekterna tala och förstå finska (absoluta 
tal) . 

Tala finska 

\ v 
'"V 

IV III II I Summa 

I 0 0 0 0 51 51 

II 0 0 1 42 23 66 

Förstå 
finska 

III 0 0 26 19 1 46 

IV 0 23 16 12 2 53 

V 63 17 6 2 0 88 

Summa 63 40 49 75 77 304 

Teckenförklaring 

I = mycket bra kunskaper 

II = ganska bra kunskaper 

III = medelgoda kunskaper 

IV = ganska dåliga kunskaper 

V = mycket dålig a kunskaper 
teller inga). 
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Resultaten visar ett högt samband mellan de båda del-

aspekterna tala och förstå (Contingenskoefficienten 

C = .79 C .09. 
Cmax 

•m man gör motsvarande jämförelser mellan de två del

aspekterna ovan enbart för elevskattningar blir sam-
C bandet något lägre (Qmax* .80) se tabell 5 nedan. 

Detta kan möjligen indikera att eleverna vid skatt

ningen differentierar något mera mellan aspekterna 

tala och förstå. 

Tabell 5. Elevernas skattning av sina kunskaper i aspek 
terna tala och förstå finska (absoluta tal). 

Tala språket 

V IV III II I Summa 

I 0 1 0 0 1 2 

II 0 1 .3 9 1 4 

Förstå 
språket III 14 32 24 3 0 73 

IV 31 42 9 4 0 06 

V 139 14 2 0 0 155 

Summa 184 90 30 16 2 330 

Teckenförklaring: se tabell 4. 

Jämförelser mellan elev- och lärarskattningar 

Eftersom såväl läraren som eleven kan antas ha god förmåga 

att bedöma de båda variablerna tala och förstå frågar man 

sig hur dessa olika bedömares skattningar-självskattaren-* 

eleven och den utanförstående observatören läraren-öve^ens-

stämmer. Tabellerna 6 och 7 redovisar relationen mölläfl 

lärarnas och elevernas skattningar. 
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Tabell 6. Samband mellan lärarens bedömning av elevens 
förståelse av finska och elevens självskatt
ning (absoluta tal). 

Självskattning 

v IV III II I Summa 

I 9 24 32 12 1 78 

II 25 25 23 2 0 75 

Lärar-
skatt-
ning 

III 26 19 12 0 0 57 

IV 30 6 3 0 1 40 

V 53 6 0 0 0 59 

Summa 153 50 70 14 2 309 

Teckenförklaring: se tabell 4. 

C Contingenskoefficienten C = .54 (Qmax = »6)« 
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Tabell 7. Samband mellan lärarens bedömning av elevens 
förmåga att tala språket och elevens själv
skattning (absoluta tal). 

Sj älvskattning 

V V IV III II I Summa 

I 9 16 11 14 1 51 

II 17 32 16 1 0 66 

Lärar-
skatt- III 23 18 5 1 0 47 
ning 

IV 43 4 4 0 0 51 

V 75 7 0 0 0 82 

Summa 167 77 36 16 1 297 

Teckenförklaring: se tabell 4. 

Q 
Contingenskoefficienten C = .6 (çmax= -67). 

Vid ett närmare studium av dessa tabeller finner man att 

sambandskoefficientenxinte blir fullt så hög som tidigare 

genom att 27% respektive 25% (se tabell 6 och 7) av grup

pen tillhör de som lärarna bedömt efter skalsteget 1 och 

2 medan eleverna givit motsvarande bedömningar värdena 

4 och 5. Mer än hälften av dessa värden beror på tre 

lärares bedömningar. Bortser man från dessa torde ett 

relativt sett högre samband uppnås. 
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DISKUSSION 

Vi har i denna undersökning valt två olika metoder att 

låta eleverna skatta sina kunskaper i finska. Dels med 

en frågetyp "vilket/vilka språk kan DU?" som kan be

traktas som ett relativt grovt och odifferentierat sätt 

att försöka mäta språkkunskaper och dels med en fråge

form där eleven ombetts skatta sina kunskaper i en fem-

gradig skala. Dessutom skedde skattningar både när det 

gäller att tala språket (aktiv kunskap) och när det 

gäller att enbart förstå språket (passiv kunskap). 

Jämfört med de förstnämnda frågetyperna skulle de 

senare skattningarna kunna anses vara mer differentie

rade. 

Ett intressant resultat i denna undersökning är den stora 

skillnaden i elevernas kunskaper som erhålls på detta sätt. 

Det mer differentierade måttet ger en avsevärt mindre an

del som anser sig behärska finska. Detta kan tolkas som 

att man vid en tota lbedömning av sina språkkunskaper i 

betydande utsträckning tenderar att förlita sig på sina 

kunskaper i förståelseaspekten. 

Dessa resultat kan således inte sägas stödja vissa 

tidigare forskningsresultat, där man ansett att de un

dersökta individernas upplevelse av sin språkfärdighet 

är tämligen odifferentierad (Lindman & Alho, 1971; 

Macnamara, 1969). Anledningen till att våra resultat 

delvis avviker från de ovan nämnda kan bl a härledas 

till att den språkliga situationen i Tornedalen i 

vissa avseenden avviker betydligt från den som råder 

i de områden där Macnamara och Lindman & Alho utfört 

sina undersökningar. 

Bland annat utifrån detta och de olikheter som råder 

mel lan olika områden i såväl språkligt kulturslit sdrn 

andra avseenden bör försiktighet iakttas när det gälier 

att generalisera och applicera resultat från en språksocio-
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logisk undersökning i ett område och i en kult ur till 

en annan. 

I en tidigare rapport (Rönmark & Wikström, 1980b) har 

visats att den "passiva användningen"av finskan är betyd

ligt mer utbredd än den aktiva. Nästan alla undersökta 

elever ser till exempel finska TV-program. Vidare visas 

att eleverna när de pratar med sina föräldrar använder 

finska relativt sällan, betydligt mindre ofta än för

äldrarna när de pratar med sina barn. Detta torde på 

sikt kunna ge som resultat att vissa elever mer utveck

lar de passiva kunskaperna i finska, det vill säga för

ståelseaspekten, än de aktiva kunskaperna. Resultaten 

hittills kan tolkas som att eleverna i sina skattningar också 

ger uttryck för denna skillnad. I andra områden där flera 

språk talas oftare torde individen i högre uts träckning 

koppla kunskaper i en aspekt till en annan. Det är i så

dana områden därför troligt att personer inte gör någon 

skillnad mellan förmågan att tala respektive förstå språket 

varför en mera odifferentierad uppfattning om kunskaperna 

utvecklas. I Tornedalen bör man därför mot defina bakgrund 

vid språkforskning försöka differentiera mellan aépekterna 

tala och förstå (aktiv-passiv) och att vid skattningar även 

försöka få en gradering av kunskaperna. Jämför man våra 

resultat med sådana som tidigare erhållits i Tornedalen 

(Jaakkola, 1973; Loman, 1974) finner man påtagliga skill

nader. Loman (1976) beskriver t ex i en paneld ebatt språk-

förhållandena i Tornedalen på följande sätt: 

"Om jag tittar nu lite på vad som har hänt i Tornedxxlen, så är 
det faktiskt på det sättet att finskan är iake stadd i utdöende 
i Tomedalen. Dom undersökningar som den här forskargruppen 
gjorde visade att ungefär 96% av befolkningen behärskade 
båda språken, svenska och finska. Och även bland barnen är 
denna tvåspråkighet förbluffande hög" (Skutnabb-Kangas, 
1977, s 221). 

Mot bakgrund av våra resultat finner vi det litet svårt 

att dela dessa åsikter, då andelen individer som kan 

finska lika bra som eller bättre än svenska är avsevärt 

lägre än de som kan svenska bättre än finska. 
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En anledning till att våra resultat skiljer sig från de 

ovan refererade kan vara att användningen av finska språ

ket minskat under de cirka 10 år som ligger mellan de 

refererade undersökningarna och vår. En annan trolig 

orsak är undersökningsgruppernas olika åldersfördel

ning. Jaakkola (1973) undersökte ett urval personer 

i åldersgruppen 15-64 år, ^^ medan vi undersökte elever 

i årskurs fyra, det vill säga en grupp 10-11 åringar. 

I en tidigare rapport (Rönmark & Wikström, 1980b) visar 

vi att föräldragenerationen använder finskan i avsevärt 

större utsträckning än barnen. Mot denna bakgrund är det 

naturligt att resultaten i vår undersökning skiljer sig 

från Jaakkolas. 

Ytterligare en orsak till att resultaten i vår undersökning 

skiljer sig från t ex Jaakkolas (1973) kan vara skillnader 

i skattningsmetoderna. Jaakkola har använt en mindre dif

ferentierad skattning än vi, vilket som tidigare nämnts kan 

medföra överskattningar av språkkunskaperna. 

Studerar vi resultaten av skattningarna i relation till 

socialgruppstillhörighet finner vi ett förväntat resultat. 

Andelen elever med de bästa kunskaperna i finska är störst 

i socialgrupp 3. Detta resultat liknar de som Jaakkola 

(1971) redovisar. Vi återfinner detta resultat oberoende 

av skattnings sätt, doc k mindre framträdande vid den 

differentierade skattningen. Detta resultat kan förvän

tas utifrån tidigare forskning i Tornedalen .(Jaakkola, 

1971 och 1973). Resultatet blir dock något förvånande 

då vi ställer det i relation till språkanvändningen 

(Rönmark & Wikström, 1980b) där vi inte fann skillnader 

mellan socialgrupperna med avseende på elevern as använd

ning av finska språket. Det råder alltså skillnader i 

1) Jaakkola påtalar själv det förhållandet att kunskaperna 
i finska är mest utbredda inom de högre åldersgrupperna 
(Jaakkola, 1973, s 63). 
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kunskapsaspekten sett över socialgrupper medan man inte kan 

se någon skillnad mellan socialgrupper när det gäller"an-

vändningsfrekvensen"av finska språket. Detta kan bero på 

olikheter i språkanvändning mellan eleverna och deras för

äldrar (föräldrarna i socialgrupp 3 använder det finska 

språket i större utsträckning än övriga). En tänkbar följd 

av detta blir då att barnen i dessa familjer har lärt sig 

finska språket i hög grad men s enare kommer att använda 

det i mindre omfattning och endast i samma utsträckning 

som barn i de övriga socialgrupperna. 

Utifrån de resultat som vi erhållit vid jämförelser mellan 

elev- och lärarskattningar av språkfärdigheterna i finska 

tycks man kunna dra slutsatsen att båda dessa metoder ger 

relativt likartade resultat. I detta sammanhang får vi dock 

inte glömma att de faktorer, som nämnts tidigare i denna 

rapport, (språkens status, språkliga kontakter och betyg) 

och som anses kunna ge upphov till felskattningar, kan in

verka på både l ärar- och elevskattningar och sålunda ge 

fel i "samma riktning". Om detta förhållande skulle råda 

kan vi alltså tänka oss att skattningarna kan innehålla 

felkomponenter av betydande storlek trots relativt god 

överensstämmelse. En viss skillnad mellan elev- och lärar

skattningar kan dock skönjas, nämligen den att eleverna 

i sina skattningar tycks differentiera mer i aspekterna 

tala och förstå språket än vad lärarna gör. Detta torde 

vara helt naturligt, eftersom det för utomstående bedömare 

givetvis är svårare att skatta passiva kunskaper 'arför 

dessa skattningar ofta knyts till aktiva prestationer, 

det vill säga hur bra och ofta eleven talar. 

Vi kan i denna rapport ej ge en heltäckande värdering av 

skattningar som metod för att fastställa språkfärdighet 

utan vi nöjer oss med att konstatera att överensstämmelsen 

mellan lärar- och elevskattning är relativt hög. 
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Jämförelser mellan skattningar och andra mått på språ kkun

skaper behandlas i kommande rapporter. 

Det torde dock vara klart att trots såväl självskattarens 

som observatörens relativt goda bedömningar av de båda 

delaspekterna tala och förstå, ger en kombination av be

dömningar och självskattning ett säkrare mått på språk

kunskap . 
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