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Summary 

This report is the first out of six where investiga
tions within the project Education in sparsely popula
ted areas, financed by the National Board of Education, 
are accounted for. The project deals with problems of 
bilingualism in Tornedalen and aims at giving a descrip
tion of the linguistic situation of the area e.g. by 
describing the pupils knowledge of Swedish and Finnish 
and by investigation if there is any correlation between 
school achievements (tests and marks) and the linguistic 
abilities of the pupils. Furthermore the aim is to con
struct tests and develop methods of measurement mainly 
to be able to reach the earlier mentioned aims. They may 
also be used in o ther bilingual investigations. 

The report begins with a short description of Tornedalen 
as regards migration and other population trends, economic 
structure and linguistic situation. In connection with 
this school and language policy is breifly dealt with. 
Reasearch on bilingualism in general and Tornedalen in 
particular is accounted for. 

The theoretical approaches of this work are described 
and finally a working model as a basis of the investiga
tions carried out is accounted for. 

The population consisted of all the 354 pupils in- grade 
4 in the districts of Haparanda, Övertorneå and Pajala. 
The compilation of data was done through combination of 
varions different methods e.g. interviews, observations 
and testings. 

The report ends with a description of the population 
with respect to - among other twings - sex, residential 
area, family situation, grade point-average and results 
on tests. It could be stated that the distribution in 
social classes is somewhat deviant from the national 
average while the differences as for tests and grades 
are slight. 
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SAMMANFATTNING 

Rapporten är den första av sex där undersökningar inom 
ramen för det SÖ-finansierade projektet Glesbygdens 
skolfrågor III redovisas. Projektet som behandlar pro
blem kring tvåspråkighet i Tornedalen har som syfte att 
ge en beskrivning av språkläget i området bland annat 
genom att kartlägga elevernas färdigheter i finska och 
svenska samt att undersöka om det förekommer någon sam
variation mellan skolprestationer (test och betyg) och 
elevernas språkliga färdigheter. Vidare ar syftet att 
konstruera test och utveckla mätmetoder, främst för att 
uppnå tidigare nämnda syften, men också för att kunna 
användas i andra undersökningar om tvåspråkighet. 

Rapporten inleds med en kortfattad beskrivning av Torne
dalen med avseende på befolkningsutveckling, närings
struktur och språksituation. I samband därmed 
behandlas kortfattat skol- och språkpolitik. Tvåspråkig-
hetsforksning i allmänhet och i Tornedalen i synnerhet 
redovisas. 

De teoretiska utgångspunkterna för arbetet beskrivs och 
slutligen redovisas en arbetsmodell som legat till grund 
för de genomförda undersökningarna. 

Undersökningsgruppen utgjordes av samtliga elever i åk 4 
(398) i kommunerna Haparanda, Övertorneå och Pajala. 
Datainsamling skedde genom en kombination av olika meto
der t ex intervjuer, observationer och testningar. 

Rapporten avslutas med en beskrivning av undersöknings
gruppen med avseende på bland annat kön, bostadsort, 
familjesituation samt test- och betygsmedelvärden. Det 
konstateras att socialgruppsfördelningen är något av
vikande från riksgenomsnittet medan skillnaderna ifråga 
om test och betyg är små eller obefintliga. 
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I det av skolöverstyrelsen finansierade projektet Gles

bygdens skolfrågor ingår ett delprojekt som behandlar 

problem kring tvåspråkighet i Tornedalen. 

Dessa tvåspråkighetsstudiers huvudsyfte är att försöka ge 

en beskrivning av det aktuella språkläget, bland annat 

genom att kartlägga elevers kunskaper i svenska och finska 

i årskurs 4, att undersöka om och i vilken utsträckning det 

i Tornedalen finns någon samvariation mellan skolprestatio-

ner och elevers kunskaper i respektive språk samt att ut

veckla mätmetoder och konstruera de instrument som före-

gåedne syften kräver. 

Projektet startade 1973. En omfattande datainsamling gjor

des 1975/76 och detta är den första rapporten som redo

visas. Utöver denna rapport, som ger en inledning och all

män bakgrund till problemområdet och undersökningarna samt 

presenterar undersökningsgruppens bakgrundskarakteristika, 

kommer resultaten att redovisas i ytterliga re fem rapporter. 

I rapport nr 2: Elevernas språkanvändning och språkliga 

miljö, beskriver vi hur eleverna använder/kommer i kontakt 

med de olika språken i olika situ ationer, såsom i hemme t, 

skolan och på fritiden. Elevernas kunskaper, i såväl sven

ska som finska, har skattats av eleverna själva och av 

deras lärare. Resultaten av dessa skattningar redovisas i 

rapport nr 3: Elevernas språkkunskaper. 

Förutom skattningar har även andra metoder utnyttjats för 

mätning av kunskaper i finska. I en separat rapport, nr 4: 

Mätning av kunskaper i finska, beskrivs olika instrument 

som använts och de resultat som erhållits. 

Ytterligare en metod att mäta elevens muntliga, aktiva 

språkkunskaper beskrivs i rapp ort nr 5: Bildberättelser. 

Den metod som där redovisas går ut på att låta eleverna 

göra berättelser med utgångspunkt i förevisade bilderier. 
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Berättelserna, svenska och finska, spelades in på band, 

varefter olika typer av bedömning genomfördes. I den 

undersökta elevgruppen återfinns elever med olika kun

skaper i såväl svenska som finska. En grupp elever har 

lika bra ell er bättre kunskaper i finska än svenska. 

Dessa elever ägnas speciellt intresse i rapport nr 6: 

Elevernas skolprestationer, där jämförelser mellan ele

ver med olika språkkunskaper görs med avseende på t ex 

skolbetyg, testresultat och upplevda språkproblem i skolan. 

Undersökningen sammanfattas och huvudresultaten diskuteras 

i en separat del: Tvåspråkighet i Tornedalen: Sammanfatt

ning och diskussion. Där ges också förslag till fortsatt 

forskning. 
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BAKGRUND 

Sverige har officiellt arvsetts vara ett homogent land i 

språkligt avseende. Svenska är nationalspråket som talas 

av de flesta i landet. Problem till följd av språklig och 

kulturell pluralism har ansetts vara mycket små. 

Först på senare år, under 1960 och 1970-talen i och med 

den kraftiga invandringen till Sverige och de problem som 

denna medförde, har man i Sverige på al lvar börjat studera 

olika minoriteter och deras ställning i samhället. En vik

tig delaspekt i det avseendet har minoritetens språkliga 

situation ansetts vara. Frågan exempelvis om vilket språk 

invandrarbarnet först skall lära sig i skolan i det nya 

landet har blivit viktig att få svar på. Är det det språk 

som talas i hemlandet eller är det det språk som han/hon 

möts av i det nya landet? Andra frågeställningar som man 

försökt belysa är vilka krav på språklig kompetens det 

nya samhället och omgivningen ställer. Skall invandraren 

överhuvudtaget lära sig något annat språk än det nya lan

dets nationalspråk? 

Samtidigt med språkdebatten om och kring invandrarna in

tensifierades också debatten om de inhemska minoriteternas 

språksituation. I Sverige finns i stort sett två inhemska 

språkliga minoriteter. En är den samiska befolkningen, en 

annan är den finsktalande i Tornedalen. 

Tornedalen var fram till freden efter den svensk-ryska 

kriget 1809 ett enhetligt område i språkligt, kultu

rellt och ekonomiskt avseende. Större delen av befolk

ningen inom området hade finska som sitt språk och 

Torne älv utgjorde inget hinder för språkliga och kul

turella kontakter. Handeln vid älven var relativt liv

lig och Torne älv utgjorde en viktig kommunikationsled 

inte minst kring sekelskiftet 1800 då intensifierad 

nyodling började och även bergsbruket expanderade som 

en följd av exploateringen av den övre älvdalens natur

tillgångar. 
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Genom Fredrikshamnsfreden 1809 kom gränsen mellan Sverige 

och Finland att utgöras av Torne, Muonio och Könkämä 

älvar. På det sättet klövs en enhetlig kulturbygd i två 

hälfter och en ansenlig den av del finsktalande befolk

ningen kom att bli en sp råklig minoritet i Sverige (Slunga, 

1965). 

I enlighet t ex med Slunga (1965) menar vi med Tornedalen 

i fortsättningen det område som i dag omfattar de nuvarande 

kommunerna Haparanda, Övertorneå och Pajala. Se vidare 

figur 1. 

O (Pajala 

Haparanda 

I*« 
Luleå 

Figur 1. Undersökningsområdet: Kommunerna Haparanda, övertorneå 
och Pajala. 
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Dessa kommuner är vad vi i dagligt t al kallar så kallade 

glesbygdskommuner med en större tätort i varje kommun och 

i övrigt mindre byar. Befolkningsmässigt är, enligt be

folkningsräkningen 1976/77, Pajala kommun den största med 

9 164 (2321) invånare tätt följd av Haparanda och Över-

torneå med 9 OSO (5594) respektive 6 387 (2767) invånare. 

Siffror inom parentes ( ) anger antalet personer boende 

i tätorten. 

Befolkningsutvecklingen i dessa kommuner visar i stort 

en gemensam trend. En kraftig befolkningsminskning p g a 

utflyttning har ägt rum under de senaste 11 år en. Minsk

ningen är något svagare i Haparanda kommun jämfört med de 

övriga två. Centralorterna i respektive kommun har dock i 

det närmaste kunnat hålla ett konstant befolkningstal. 

Flyttningsströmmen har också gått från landsbygd till cen

tralort. De flesta som flyttar är i åldern 20-30 år var

för , ålderssammansättningen blir något sned och bygden 

långsiktigt töms på personer i produktiv ålder. Se figur 

2, 3 och 4 nedan. 

Index 
140 

Haparanda (centralort) 130 

120 

110 

100 
Haparanda konrmun 

HlNikkala 

—Seskarö 

.Karungi 

Glesbygd 
Index 1965 = 100 

1975 1965 1970 

Figur 2. Befolkningsutveckling i Haparanda kommun 
Källa: Folk- ovh bostadsräkning 65, 70, 75. 
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110 . 
Pajala (centralort) 
3unosuando 
Korpilombolo 

Tärendö 

Kangos 

Pajala kommun 

Glesbygd 
Index 1965 = 100 

1965 1970 1975 

Figur 3. Befolkningsutveckling i Pajala kommun. 
Källa: Folk- och bostadsräkning 65, 70, 75 

Index 

Övertomeå [centralort) 

Svanstein 
Hedenäset 
Övertomeå kommun 
Glesbygd 

Juoksengi 
Index 1965 100 

1965 1970 1975 

Figur 4. Befolkningsutveckling i Övertomeå kommun. 
Källa: Folk- och bostadsräkning 65, 70, 75. 
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Näringsstrukturen, definierad som antalet förvärvsarbetande 

dagbefolkning ger också en likartad bild i de tre kommunerna. 

Få människor är sysselsatta i tillverkningsindustri och han

del medan det stora flertalet människor arbetar i offentlig 

förvaltning, med jord och skogsbruk och jakt och fiske. I 

Haparanda kommun intar dock inte skogsbruket, jakten och 

fisket en lika framträdande roll som i Övertorneå och Pajala 

och de anställda inom den offentliga förvaltningen är i 

Haparanda något fler till antalet. (Social utvecklingspla

nering i Norrbottens län). Se vidare figur 5. 

100 

80 -

60 -

40 

20 
n 

tL 
A B C D E F G 

ÖVERTORNEÅ 
KOMMUN 

A B C D E F G 

PAJALA KOMMUN 

A B C D E F G 

HAPARANDA 
KOMMUN 

Figur 5. Andelen sysselsatta i olika näringsgrenar i övertorneå, 
Pajala och Haparanda kommun. (Källa: Folk- och bostads
räkning, 1975). 

Teckenförklaring: se nästa sida. 
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Teckenförklaring: 

A Jord- och skogsbruk, jakt, fiske. 

B Gruvor och mineralbrott, tillverkningsindustri, el, 
gas, värme och vattenverk 

C Byggnadsindustri 

D Varuhandel, restaurang- och hotellrörelse 

E Samfärdsel, post och televerk 

F Bank, försäkring, fastighetsförvaltning, uppdragsverksamhet 

G Offentlig förvaltning och andra tjänster 

Den språkliga situationen i norra Sverige är svår att be

skriva. Uppgifterna om antalet finsktalande varierar 

kraftigt. Enligt Slunga (1965) var antalet personer i 

Norrbotten som dagligen använde finska i mitten på 1800-

talet ca 14 000 (ungefär 20 % av totalbefolkningen). I 

samband med 1930-års folkräkning företogs en särskild 

språkundersökning i övre Norrland. Den visade att finska 

var huvudspråket i Tornedalen för drygt 70 % av befolk

ningen. Andra uppgifter om språksituationen kan t ex 

hämtas ur handlingar rörande prästmöten i Luleå 1934. De 

uppgifterna redovisas i tabell 1 nedan. 

Tabell 1. Antal personer 
enbart svenska 

i finnbygden 
samt svenska 

talande enbart 
och finska. 

finska, 

Enbart finska Enbart svenska Svenska och 
finska 

Summa 

1908 21586 18505 6737 46828 

1915 16193 23240 14717 54150 

1921 19115 24568 16758 60441 

1927 12207 24760 26993 63960 

1934 10743 24461 33370 68574 

(Slunga 1965 sid 28) 
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Länsstyrelsen i Norrbottens län (1973) uppskattar att 

närmare 50 000 personer i No rrbotten (20 % av totalbe

folkningen) kan tala finska. 

Loman (1974) hävdar att språksituationen i Torn edalen 

utmärks av den utbredda tvåspråkigheten. I de tre 

kommunerna Haparanda, Övertorneå och Pajala finns enligt 

Loman 9 500 personer som är balanserat tvåspråkiga och 

13 000 med finska som modersmål. Med balanserat tvåsprå

kiga menar Loman här personer som behärskar finska och 

svenska lika bra. 

För att bättre förstå dagens språksituation i Tor nedalen 

bör man kanske ge en kort beskrivning av den skol- och 

språkpolitik som förts under årens lopp. 

I mitten på 1850-talet började de första folkskolorna 

inrättas i Norrbo tten. Undervisningen försiggick på be

folkningens modersmål finska. Efterhand uttalades från 

centralt håll behovet av att man inom de finska försam

lingarna bland det uppväxande släktet borde ge undervis

ning också i svenska språket eller som landshövding 

Widmark uttryckte det "att underlätta och befrämja våra 

finnars strävan att förvärva sig kunskap i svenska språ

ket" (Slunga, 1965, s 59). Undervisning i och på svenska 

började under 1870-talet införas i de finsktalande skol

distrikten. Oet kärva ekonomiska läget medförde dock en 

långsam utbyggnad av skolan. I och med ett regerings

beslut 1888 bestämdes att staten skulle inrätta och 

bekosta nya skolor där undervisningsspråket skulle vara 

svenska. 1888 års skolpolitik gör att undervisningsspråket 

finska ersätts av svenska. 

Vid sekelskiftet 1900 säger folkskolinspektören att "varje 

barn inom inspektionsområdet utan stora svårigheter kunna 

besöka någon skola" (Slunga, 1965 sid 67) och svenska språket 



10 

var undervisningsspråk i nästan samtliga skolor. I en 

statlig utredning som tillsattes 1919 om folkskolevä

sendet i de -finsktalande delarna av Norrbotten sägs att 

man inte kunnat spåra något missnöje med den förda skol

politiken. Tvärtom ville befolkningen ha mer undervisning 

i svenska. Utredningen föreslog dock som en kompromiss 

att man skulle få läsa finska i fortsättningsskolorna. 

Beslut om frivillig finska i fortsättningsskolorna togs 

dock efter många turer i riksdagen först 1935. Under 

tiden hade livlig diskussion pågått om finskans vara eller 

inte vara i skolan. Den finska pressen agerade bl a för 

finskan i skola n liksom några av Tornedalslärarna i den 

s k språkpetitionen 1928 till Skolöverstyrelsen. Andra 

lärare och skolrådsledamöter uttalade sig dock kraftigt 

mot finskundervisning i folkskolan. 

Införandet av sjuårig folkskola 1937 gjorde fortsättnings-

skolan överflödig. Därmed blev det ingen undervisning i 

finska eftersom det inte fick förekomma finska inom folk

skolans ram. Från och med 1955 års undervisningsplan 

fick man dock möjlighet att läsa finska i den obligato

riska skolans högsta klasser,om det kunde ordnas hela 

klassavdelningar. 1957 föreskrev SÖ att det inte förelåg 

förbud att tala finska under rasterna i skolan och ett år 

senare blev det möjligt att läsa finska för enskilda 

elever som valfritt ämne. Fr o m 1975 kan eleverna er

bjudas hemspråksundervisning i fin ska. 

Skolledare och lärare i Tornedalen har i olika sammanhang 

uppmärksammat tvåspråkighetens inverkan på arbetet i sko

lan. En som angrep den dittills förda språk- och skolpoli

tiken i detta a vseende är Hansegård,(1966, 1968) som för

söker belysa faran av att man inte i tidiga år och inte 

heller i skolan får lära sig sitt modersmål ordentligt. 

Risken att bli hal vspråkig enligt Hansegårds definition 

är därför överhängande för den finsktalande befolkningen 
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i Tornedalen. I motsats till exempelvis Loman (1974) 

hävdar Hansegård vidare att det finska språket 

i Tornedalen är i utdöende och att halvspråkighet råder 

i området. 

Tvåspråkiga/diglossiska samhällen 

Att exakt försöka beskriva en språklig situation låter sig 

inte göras speciellt lätt. Vad menar vi exempelvis med 

"tvåspråkighet"? Är det att behärska två språk lika väl 

som den som har det som sitt enda språk eller är det att 

endast kunna göra meningsfulla yttranden på två olika 

språk? Kan tvåspråkighet möjligen vara att man vid vissa 

tillfällen talar ett språk exempelvis svenska i skolan 

eller i kontakt med sociala myndigheter och ett annat 

språk exempelvis finska i samtal med familjemedlemmar 

och på sin f ritid? I språkvetenskapliga kretsar brukar 

detta senare förhållande - att man i ett samhälle talar 

ett språk i det officiella livet (skolan, i kontakt med 

myndigheter osv) och ett annat under fritiden, i det var

dagliga livet - kallas för diglossi. Givetvis förekommer 

individuella variationer i ett språksamhälle som kallas 

diglossiskt och diglossi är därför snarare en beskrivning 

av språktillståndet på det kollektiva planet medan två

språkighet oftare används som begrepp för att beskriva in

dividens språksituation. I sig behöver ett diglossikt sam

hälle inte vara förenat med en hög grad av t våspråkighet 

på det indiv iduella planet. Det beror nämligen helt på i 

vilken utsträckning de olika språkgrupperna kommer i kon

takt med varandra. Fishman (1967) har på följande sätt 

försökt beskriva relationen mellan tvåspråkighet och dig

lossi. 
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Diglossi Ej diglossi 

Tvåspråkighet A Både diglossi 
och tvåspråkighet 

C Tvåspråkighet 
utan diglossi 

Ej tvåspråkighet B Diglossi utan 
tvåspråkighet 

D Varken tvåspråkig-
het eller diglossi 

Figur 6. Relationer mellan tvåspråkighet och diglossi. 

Ett samhälle med både diglossi och tvåspråkighet (enligt 

A ovan) innebär en utbredd tvåspråkighet bland indivi

derna där individen använder ena språket i mer familjära 

situationer och det andra i mer formella, officiella sam

manhang. Det kan exemplifieras med förhållanden i Torne

dalen fram mot slutet av 1800-talet då den finsktalande 

befolkningsgruppen lärde sig svenska för att använda det 

i officiella sammanhang men behöll finskan som privat-

1ivets språk. 

Diglossi utan tvåspråkighet (B) innebär att språken har 

skilda funktioner, ett språk i officiella sammanhang 

ett annat i familjära. Individen behärskar dock bara 

det ena språket. I Tornedalen förekom den situationen 

i tidigt 1800-tal och tidigare där de olika språk

grupperna (finsk- och svensktalande). 

Exempel (C) på tvåspråkighet utan diglossi hämtas från 

de samhällen där många individer är tvåspråkiga men 

där det inte finns någon allmän norm för när det ena 

respektive andra språket skall användas. Amerika, där 

många språk används, men där alla förutsätts kunna 

använda "nationalspråket", kan nämnas som exempel här. 

Att finna ett samhälle där det varken finns tvåspråkighet 

eller råder diglossi är svårt. Ett sådant språksamhälle 

kan bara hittas inom ett så begränsat och väl isolerat 

område att det knappast kan vara av intresse i den här 

framställningen att närmare ge exempel på detta. 
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Språksituationen i Tornedalen 

Den av Fishman (1967) ovan beskrivna figuren har bl a 

Jaakkola (1973) använt när hon försöker ge en beskrivning 

av den historiska utvecklingen av språksituationen i 

Tornedalen. Se figur 7. 

Språkgrupperna 
lever mestadels 
åtskilda 

Interaktion förekorrmer mellan språkgrupperna 

1. Diglossi utan 
tvåspråkighet 

2a. Diglossi jämte 
tvåspråkighet 

2b. Tvåspråkighet 
utan diglossi 

3. Varken digldssi 
eller tvåspråkighet 

1. Intill 1870-
talet: 

2. Efter 1870-
talet: 

3. I framtiden, om 
språkpolitiken för
blir oförändrad 

Den svenska över 
klassen och den 
finskspråkiga all
mogen lever mes
tadels åtskilda. 
En del ämbets
män kan också 
finska. Interak
tion även med 
hjälp av tolk. 

2a. De finskspråkiga 
lär sig svenska 
men bevarar fins
kan som privat
livets språk. 

Svenskan blir även 
privatlivets språk. 
En språklig assimile
ring har ägt rum. 

2b. Språkens funktioner 
hålls ej isär. Svenskan 
tränger in även i hem
men. Finskan röner in
verkan av svenskan. 

Figur 7. Den språkliga situationens utveckling och sociala 
förutsättningar i Svenska Tornedalen (Jaakkola, 
1973, s 36) . 

Jaakkolas figur ger i sig en bra förklaring av de olika 

begreppen även om vi anser att figuren har vissa sakfel. 

Enligt vår mening bör t ex i den första kolumnen meningen 

"En del ämbetsmän kan också finska" strykas, för om en del 

ämbetsmän redan kan finska då finns ju en tvåspråkighet 

och då borde den kommentaren höra hemma i den mellersta 

kolumnen i figuren. 
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Jaakkola framhåller att det finns en funktionell uppdel

ning mellan finskan och svenskan i Tornedalen där svenskan 

skulle vara det officiella språket i kontakt med myndig

heter i skolan osv medan finskan gärna används i familjen 

och på fritiden. Finskan som talas i området är ett tal

språk som i viss mån förlorat kontakten med det finska 

riksspråkets utveckling och därvid i vissa avs eenden skil

jer sig från riksfinska. Flan kan alltså ta la finska men 

inte gärna skriva språket. Men att gå så långt som ibland 

påstås att den finska som talas i Tornedalen är ett helt 

annat språk än riksfinskan är enligt Hansegård (1975, munt

lig uppgift) felaktigt. 

Stabil/instabil tvåspråkighet 

Fishman (1968) påvisar tre förhållanden som visat sig sam

variera med språkbevarande respektive språkbyte. För det 

första är en grupps språkbevarande en funktion av grupp

samhörighet t ex genom en gemansam kultur. Då det gäller 

den finsktalande befolkningen i Tornedalen förefaller det 

som om gruppgemenskapen och de gemensamma kulturuttrycken 

inte varit så starka att de märkbart kunnat bidra till ett 

språkbevarande. 

Förhållandet kan synas något annorlunda om man studerar 

den andra inhemska minoritetsgruppen samerna där bl a 

rennäringen och den samiska kulturen anses utgöra den 

gemensamma nämnaren som bättre kan bidra till ett 

bevarande av "kulturspråket". 

För det andra finner man att tätortsmiljön befrämjar 

språkbyte mer än en utpräglad glesbygdsmiljö. Ett 

minoritetsspråk överlever således längst i typiska gles

bygder, som i viss mån är isolerade. Det resultatet får 

stöd även i forskning rörande Tornedalen (se t ex Jaakkola, 

1973). 

För det tredje brukar, i de fall de olika språken har 

olika status, högstatusspråket tränga ut lågstatusspråket. 
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I Tornedalen torde det vara ett historiskt faktum att -

åtminstone sedan slutet av 1800-talet - svenskan varit och 

fortfarande är högstatusspråket. Den förda skolpolitiken (se 

s 9) och den allmänna språkpolitiken torde kraftigt ha bi

dragit därtill. Myndigheternas inklusive kyrkans inställning 

att svenskan är huvudspråket och att inflyttade myndighets

personer ofta inte kunde, eller hade bristfälliga kunskaper 

i, finska bidrog till att ge svenskan ställning som hög

statusspråk gentemot finskan. 

Ser man till dessa förhållanden applicerade på Tornedalen 

förefaller det svårt att ansluta sig till de tankegångar 

om den språkliga situationen som framförts av bl a Loman 

(1974) och som tidigare relaterats (s 9). En mera rimlig 

förväntan blir då att Tornedalen bör befinna sig i ett 

tillstånd av språkbyte. Det enda som eventuellt skulle 

tala mot detta är den stabiliserande verkan ett diglossi-

förhållande ofta utgör (Fishman, 1972). Samhällen som 

befinner sig i tillstånd av språkbyte karaktäriseras ofta 

av vissa typiska språkliga mönster. Som exempel på ett 

dylikt visar Fishman (196B) på skillnader i språkanvänd

ning mellan föräldra- och barngeneration. Det har visat 

sig att barnen i dessa s ituationer alltid tenderar att byta 

språk snabbare eller mera fullständigt än föräldrarna, ett 

förhållande som ofta påvisats inom invandrarforskningen. 

Delvis som en följd av det ovan nämnda kommer det språk, 

som håller på att försvinna att längst behålla sin ställ-

ning inom föräldrahemmet, även då det nästan helt för

lorat sin betydelse inom övriga domäner: "According to 

some linguists, a language becomes extinct when parents 

no longer speak it with their children" (Kelly, 1973, 

s 23). 

Tvåspråkighetsforskning 

Tvåspråkighetsforskningen har bedrivits av forskare från 

skilda vetenskapliga discipliner, främst lingvistik, 

psykologi och sociologi. Helt naturligt har en följd 

av detta blivit att likartade problem studerats utifrån 

skilda teoretiska utgångspunkter och.med olika metoder. 
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En illustration till ovan nämnda förhållande kan vara den 

mängd olika definitioner av begreppet tvåspråkighet sort) 

man kan finna i tidigare forskning (Johansson S Wikström, 

•• -1,97.4, och Skutnabb-Kangas, 39751. Dessa definitioner skil

jer sig ofta avsevärt från varandra bland annat med av

seende på de krav som en individ bör uppfylla för att kunna 

klassificeras som tvåspråkig. Haugen (39531 hävdar t ex att 

en person kan sägas vara tvåspråkig då han/hon kan göra 

fullständiga, meningsfulla yttranden på två s pråk. Andra 

forskare ställer betydligt högre krav: 

"The only valid definition forne is the total behavioral 
functioning of an individual in at least two interchangeable 
languages" (Roemig, 3 9.7H, s 731. 

Huruvida individen måste behärska språken flytande 

varierar avsevärt enligt olika definitioner. Sålunda 

hävdar till exempel Gutierrez (1972) att detta inte 

nödvändigtvis behöver vara fallet, medan andra, såsom 

Levinsky (1970) betonar kravet på fullständig "fluency" 

i båda språken. 

Ibland kan samma forskare vid två skilda tillfällen, 

bland annat beroende på syftet med den aktuella under

sökningen använda olika definitioner. Sålunda har Haugen 

förutom ovan nämnda definition även använt andra, som 

ställer betydligt högre krav på individens språkliga 

kompetens (Skutnabb-Kangas, 1975). Följden av denna 

definitionsförbistring blir att en inte obetydlig 

begreppsförvirring kan sägas råda: 

"The reason for this discrepancy has only become clear to me 
after I realized that in speaking of bilingualism3 many people 
ave quite simply not talking about the same thing as I" 
(Haugen, 1972, s 307). 
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Dessa förhållanden har också påtalats senare av andra 

forskare (se t ex Johansson & Wikström, 1974 och Skut-

nabb-Kangas, 1975). Vi kommer inte här att försöka 

göra någon värdering av respektive forskningsansats, 

utan nöjer oss med att konstatera att tidigare forsk

ningsresultat bl a på grund av ovanstående förhållanden 

kan vara svåra att jämföra. 

Då det gäller tvåspråkighetsforskning inom lingvistikens 

område har man traditionellt främst intresserat sig för 

språket i sig och mindre för hur och varför individerna 

använder detta. Metodiskt har man i sin forskning ofta 

arbetat med intensivstudier av en eller några få indi

vider, (Leopold, 1939-49; Burling, 1959; Rüke-Dravina, 

1973). Då det gäller tvåspråkighet har man betraktat 

den som en fråga om kontakt mellan två skilda språk 

varvid huvudvikten lagts vid studier av interferens-

fenomen mellan språken. Med interferens avses här an

vändandet av vissa grunddrag i ett språk vid tal och/ 

eller skrift av ett annat (Mackey, 1969). Lingvistisk 

forskning med dylik traditionell inriktning har ofta 

kritiserats, främst mot bakgrund av att man inte i till

räcklig utsträckning beaktat inverkan från övriga fak

torer i samhället (Fishman, 1968 a och b). 

Psykologiskt inriktad forskning har företrädesvis studerat 

tvåspråkighet i relation till prestationer i olika samman

hang såsom skolframgång, intelligens m m (Macnamara, 1966, 

Carlsson & Hendersson, 1950, Peal & Lambert, 1962). Van

ligen har man då använt sig av experimentella metoder med 

tester av olika slag, ofta med inslag av "speedkaraktär". 

Testen betraktas i många fall som contextfria, det vill 

saga oberoende av situationsfaktorer, vilket gett anled

ning till kritik (exempelvis Fishman, 1968 a och b). 

Senare har dock avsevärda insatser gjorts i syfte att 

göra sådana test situationsanknutna (Cooper, 1968). 
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Tvåspråkighetsforskning med sociologisk anknytning har 

främst studerat tvåspråkighetsproblematiken på ma kronivå. 

Som metod har ofta befintliga data och enkäter från stora 

undersökningsgrupper utnyttjats. Kännetecknande för denna 

typ av forskning har rent metodiskt varit det stora in

slaget av så kallade "selfreport measures" varit. Den 

kritik som riktats mot detta arbetssätt har främst in

riktat sig på validitetsaspekterna. Man har hävdat att 

undersökningspersonerna medvetet eller omedvetet styrt 

sina svar i vissa riktningar. 

De ovan nämnda vetenskaperna har under senare år alltmer 

kommit att samarbeta kring problemkomplexet. Härvid har 

tvärvetenskaper som psykolingvistik, växt fram. Under en 

följd av år användes beteckningarna socio lingvisti k och 

språksociologi (sociology of language) ofta som synonymer. 

Fishman (1971 a) anser dock att dessa beteckningar står 

för två vetenskapliga riktningar som i vissa avseenden 

skiljer sig från varandra. Han uttrycker förhållandet 

på följande sätt: 

.. it seemed clear to me that sociology of language implied a 
broader field of interest> and one that was less Iinguaaentri o, 
than did sodolinguistics" (Fishman, 1971 a, s 7). 

Fishmans syn innebär i korthet att sociolingvistiken ur

sprungligen var en utvidning av den traditionella ling

vistiken, medan språksociologin främst studerar sociala 

mönster och processer där språket kan anses utgöra en 

väsentlig faktor, i kombination med flera andra. 

Tvåspråkighetsforskning i Tornedalen 

Internationellt har intresset för forskning kring två-

språkighetsproblem varit relativt stort. I Sverige 

tycks intresset för dessa frågor ha varit mera begränsat, 

varför undersökningarna på detta område är av ganska sent 
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datum. En huvuddel av denna forskning behandlar tvåspråkig-

het i samband med invandring medan en mindre del behandlar 

inhemska minoritetsgrupper med andra modersmål än svenska. 

Inom ramen för vår undersökning är det huvudsakligen forsk

ning av den senare typen som kommer att behandlas. 

Inledningsvis bör nämnas två undersökningar, som ofta 

åberopas i "tvåsprå kighetssammanhang" men som inte stu

derar direkta tvåspråkighetsproblem, men dock special

fall därav, nämligen dialektfrågor. Den ena försökte be

lysa effekten av undervisning på dialekt i Piteåområdet 

(Österberg, 1961). I den andra jämfördes standardprovs-

resultat mellan dialekt- respektive icke dialekttalande 

barn i Dalarn a (Berglund, 1966). Österberg kunde kon

statera att eleverna uppnådde bättre resultat om de först 

undervisades på sin dialekt och att man senare övergick 

till "rikssvenska". Berglund visade att dialekttalande 

elever under de första skolåren låg klart under riksgenom

snittet i standardproven. Skillnaderna minskade dock 

klart med ökad skolgång. 

Undersökningar som gjorts inom Tornedalsområdet är mycket 

få till antalet och de ger ingen sammanhängande bild av 

tvåspråkighetssituationen i Tornedalen. Det finns många 

självupplevda beskrivningar av den finsktalandes situation 

under 1900-talet (Tenerz, 1966) och flera historiska 

tillbakablickar av vilka man kanske främst kan nämna 

Slunga (1965). Av de direkta empiriska undersökningarna 

inom området bör nämnas den som Jaakkola m fl utförde 

1966. I denna studerades bland annat det språkliga be

teendet i sex byar i Övertorneå kommun. Man intervjuade 

347 personer i åldern 15-64 år. Av dessa 347 som utgjorde 

84% av totalgruppen uppgav 96% att de till en viss grad 

kunde både finska och svenska. De som bäst behärskade 

finska fanns i åldersgruppen 55-64 år, medan de som an

såg sig behärska svenskan bäst återfanns i de yngre ål

dersgrupperna 15-24 år. 
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•e av Hansegård (1966 och 1968) initierade tankegångarna 

om finskans utdöende i Tornedalen och argumentationen om 

hur barn med finska som modersmål bör undervisas saknar 

systematiskt insamlat empiriskt underlag och kan inte få 

något stöd förrän man exempelvis försökt göra en grundlig 

beskrivning av den yngre generationens språkkunskaper i 

finska. 

Ett försök i den riktningen gjordes av Kenttä och Weinz 

(1968) som i en enkätstudie försökte kartlägga nybörjar-

elevernas språkvanor och attityder till de lokala språ

ken. Exempelvis kan nämnas att i 21% av "nybörjarhemmen" 

talades enbart finska och att 11% av nybörjareleverna 

enbart eller så gott som enbart talade finska. 

Björkquist och Henrysson (1963) och Henrysson och Ljung 

(1967) har försökt belysa frågan om de finsktalande ele

verna på grund av bristande språkförmåga missgynnas i 

skolan. I den första undersökningen (1963) jämfördes 

standardprovsresultat mellan finsktalande och icke 

finsktalande elever. Trots att kategorin finsktalande 

i undersökningen erhöll lägre poäng än den icke finsk

talande gruppen kan man inte därav direkt dra slutsatsen 

att "halvspråkighet" råder eller att det skulle vara ett 

handikapp i skolan om man har finska som modersmål. En 

orsak till detta är att kategoriseringarna "finsk"- res

pektive "icke finsktalande" i undersökni ngen inte är 

helt invändningsfria. En annan kan vara de sociala fak

torernas inverkan. 

Undersökningen 1967 gav ökat stöd åt antagandet att de 

sociala faktorerna spelar en stor roll i detta samman

hang, och ofta betyder mera än eventuella skillnader i 

språkkunskaper. Förutom ovan nämnda forskning har en 

del mera geografiskt begränsade undersökningar genom

förts i Tornedalen och Kirunaområdet (Johansson & Wik

ström, 1970; Nystål & Sjöberg, 1976). Johansson & 



21 

Wikström bekräftar med sipa undersökningar bl a att vissa 

socialgruppssamband finns ifråga om språkkunskaper samt 

att individen ofta tenderar att överskatta sina kunskaper 

i språket ifråga. Nystål & Sjöberg fann inga skillnader 

vare sig mellan socialgrupper eller mellan en och två

språkiga när det gäller prestationer på det s k DPI-

testet (Ekstrand, 1974). 



22 

SYFTE 

De citerade undersökningarna är i stort sett de enda av 

empirisk karaktär som gjorts inom "språkområdet" i 

Tornedalen. Alla är utförda i mitten eller i slutet av 

1960-talet och man bör därför, innan man drar några slut

satser om språksituationen i Tornedalen, försöka beskriva 

dagens situation och då framför allt den som gäller den 

yngre generationen. Med en sådan grund blir det möjligt 

att följa den kommande utvecklingen och den framtida 

språkliga situationen. 

Vi har därför valt att beskriva språksituationen genom 

att studera elever i årskurs 4 eftersom det är den yngre 

generationens språkkunskaper i primärt är intresserade av 

eftersom vi tror att den informationen kan ge den bästa 

bilden av den förväntade språkliga utvecklingen i Tor ne

dalen. 

Det är mot denna bakgrund som vi formulerat syftet med 

vår undersökning på följande sätt: 

- att ge en beskrivning av det aktuella språkläget i 
Tornedalen främst genom 

- att b eskriva elevers kunskaper i svenska och finska 
i årskurs 4 samt 

- att undersöka om och i vilken utsträckning det i 
Tornedalen finns någon samvariation mellan skolpre-
stationer och elevers kunskaper i respektive språk 
(finska och svenska) 

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

Metodutvecklingen har då skett med syfte att finna 

'lämpliga metoder att användas även i andra undersök

ningar om och kring tvåspråkighet. 
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Teoretiska utgångspunkter 

Utifrån syftena med vår undersökning Qch mot bakgrund av 

våra erfarenheter inom utbildnings- och undervisnings

området kom vi att ta våra utgångspunkter i språksociolo

gin, och då med den betydelse som Fishman (1971 a) anger: 

"All in all then, the sociology of language is concerned with 
language varieties as targets, as obstacles and as facilitators3 
and with the users and uses of language varieties as aspects of 
more encompassing social patterns or processes" (Fishman, 1971 a, 
s 9 ) . 

Vi ha r inte primärt varit intresserade av språket/språken 

i sig utan snarare språkanvändningen i olika situationer 

och de eventuella implikationer språkförhållandena kan 

leda till främst inom utbildnings- och undervisningsområdet. 

Individens språkliga kompetens är en komplex variabel där 

flera komponenter ingår. Enligt Cervenka (1967) och 

Macnamara (1969) kan den språkliga kompetensen sägas 

bestå av följande fyra färdigheter: Tala, skriva, lyssna 

och läsa. De två första färdigheterna innebär kodning av 

information och de två senare dekodifi ering eller med 

andra ord aktiva och passiva färdigheter. Dessa fyra 

färdigheter kan i sin t ur sägas bestå av syntetiska, 

semantiska, lexikala och fonetiska nivåer dvs form-, 

betydelse, ord- och ljudsystem. Denna indelningsgrund 

har använts och även vidareutvecklats av Skutnabb-

Kangas (1975 a och b). Finskan är i den f orm som den 

naturligt förekommer i Tornedalen, ett nästan uteslu

tande muntligt språk, varför färdigheterna läsning och 

skrivning inte behandlas i vår undersökning. 



24 

Språkens funktionsuppdelning, i ett diglossiskt samhälle, 

innebär att det ena språket används enbart i vissa samman

hang medar} det andra nästan uteslutande används i andra. 

Det har som följd att några generella kvantitativa mått 

på individens tvåspråkighet såsom balanserat tvåspråkig 

m m knappast kan erhållas. Dylika mått, som använts bland 

annat av t ex Johnson (1953) och llacnamara ( 1969) blir 

givetvis föga adekvata i detta sammanhang. Med tanke på 

diglossitillståndet och mot bakgrund av det faktum att 

tvåspråkighet som begrepp som tidigare nämnts visat sig 

svårt att definiera på ett entydigt och för alla accep

tabelt sätt, kommer vi i denna u ndersökning att arbeta 

med de två språken finska och svenska var för sig. Detta 

innebär att vi fortsättningsvis kommer att tala om kun

skaper i finska respektive kunskaper i svenska. Några 

"tvåspråkighetsindex" eller liknande kommer således ej 

att beräknas. Begreppet tvåspråkighet kommer i fortsätt

ningen i denna framställning endast att användas som en 

allmän etikett eller som samlingsord. 

Individens språkliga kompetens måste i d etta sammanhang 

studeras mot bakgrund av de olika sociala situationer där 

respektive språk används. Vi kommer då in på begrep

pet domän, vars innebörd, i likhet med begreppet tvåsprå

kighet, varierat inom tidigare forskning (Fishman, 1968 c). 

Då det gäller språksociologiskt inriktad forskning har 

dock detta begrepp använts med i huvudsak likartad inne

börd i en rad arbeten (Edelman, 1968; Fishman, 1964, 

1965, 1966; Fishman & Greenfield, 1972). Inom denna under

sökning har vi valt att ge begreppet följande beskrivning, 

som mycket nära anknyter till ovan refererade arbeten: 

"Domains are sociolinguistic constructs having to do with institu
tionalized spheres of activity in which language behavior occurs 
(i.e. family3 education, economy} etc )" (Findling, 1972, s 151). 
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Valet av domäner i en undersökning bör givetvis ske från 

fall till fall antingen genom pilotstudier eller på grund

val av tidigare forskning. I vår undersökning valde vi 

domänerna familjen, fritiden och utbildningen. Detta ur

val har skett mot bakgrund av tidigare undersökningar i 

området, se vidare t ex Jaakkola (1973). 

Inom ramen för varje domän bör olika rollrelationer och 

typen av interaktion beaktas (Cooper, 1969; Fishman, 

1971 b ). Olika normer kan påverka det språkliga beteendet 

på skilda sätt och ofta beror dessa normer på individernas 

respektive rollrelationer. De relationer som beaktas i 

denna undersökning är föräldrar-barn-syskon-kamrater, 

samt lärare-elevrelationer. Typen av interaktion kan 

karaktäriseras utifrån den grad av styrning vissa normer 

kan ha på interaktionen. Gumperz (1964) använder termerna 

"transactional" och "personal". Den förstnämnda typen 

står för en formell typ av interaktion där vissa veder

tagna normer styr i hög grad, medan den senare typen 

är mera informell och därmed medger en större individu

ell frihet i interaktionen. Man kan sålunda förmoda att 

interaktionen inom familjedomänen är mera informell än 

den interaktionstyp som förekommer inom utbildningsdo

mänen. 

I ett flertal tidigare arbeten har relationen mellan språk

ligt beteende (i tvåspråkighetssammanhang användandet av 

det ena eller andra språket) och person, plats och sam

talsämne behandlats (se t ex Fishman, 1965; Greenfield & 

Fishman, 1968; Ervin-Tripp, 1964). Förutom dessa 

faktorer har även andra befunnits ha vissa samband med 

den tvåspråkiges val av s pråk, till exempel tidpunkten 

för samtalet och den aktivitet som pågår (Schmidt-

Plackey, 1971). Motiveringar till valet av följande fak

torer framgår nedan. 
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1. Person (Föräldrar, syskon, kamrater, lärare). Det före

faller ganska naturligt att studera vilka personer som in

går i olika talsituationer, bland annat mot bakgrunden av 

att de tidigare nämnda rollrelationerna till övervägande 

del definieras genom de i samtalet deltagande individernas 

ställning. Hor- respektive farföräldrar har ej tagits med 

i denna undersökning av flera skäl. Ett är att ett bety

dande partiellt bortfall sannolikt skulle ha erhållits. 

Det skulle ha inneburit svårigheter att dra några 

slutsatser från erhållna uppgifter. En annan orsak är att 

tidigare undersökningar visat att såväl kunskaper i som 

användning av finska ökar i högre åldersgrupper (Johans

son S Wikström, 1970; Jaakkola, 1973). Då man sannolikt 

säger sig använda mycket eller enbart finska i dessa 

situationer torde avsevärda överskattningar av språk

användning med avseende på finska språket bli följden. 

Detta blir speciellt framträdande då vare sig varaktig

heten eller frekvensen (Mackey, 1968) av dessa språk

situationer torde vara särskilt omfattande med nuvaran

de, ofta generationsskilda"bosättning. 

2. Plats (Hemmet, skolan samt grannskapet utanför dessa 

båda). Avsikten var här att ta med de platser där eleverna 

vistas huvuddelen äv sin tid, eftersom man i tidigare 

sammanhang påvisat skillnader i det språkliga beteendet 

mellan dessa typer av platser. Jaakkola (1973) har 

visat att finska språket i Tornedalen främst används 

i inofficiella sammanhang, till exempel i hemm et medan 

svenskan används i officiella sammanhang, till exempel 

inom utbildningen. 

3. Samtalsämne (Informella samtal i h emmet, skolan och 

på fritiden samt samtal i anslutning till skolarbetet). 

Det diglossiförhållande som tidigare beskrivits i kom

bination med det förhållandet att praktiskt taget all 

undervisning sker på svenska leder sannolikt till att 

eleverna främst kan använda finska språket i informella 

sammanhang och i myck et begränsad utsträckning vid sam

tal i skolan om sådant som rör skolarbetet. 



27 

4. Aktivitet (Skolarbete, aktiviteter i anslutning till 

fritiden i skolan, i och utanf ör hemmet samt massmedia

konsumtion). Den aktivitet man ägnar sig åt styr givet

vis det språkliga beteendet på olika sätt. Då det gäller 

olika aktiviteter i skolan har redan tidigare nämnts att 

språket huvudsakligen är svenska. I fråga om massmedia 

har man i dessa gränstrakter en unik valmöjlighet då 

förutom svensk TV, även den finska televisionens sänd

ningar är tillgängliga för huvuddelen av de i området 

bosatta. Att t ex se/höra program .på ett visst språ k har 

stor betydelse då det gäller att bevara sina språkkunskaper. 

Detta har framhållits av flera forskare (se t ex 

Mackey, 1968). Övrig konsumtion av massmedia, till 

exempel läsning av böcker, tidningar och tidskrifter 

på finska torde i sammanhanget vara obetydlig, då 

finskan i Tornedalen främst används i muntliga samman

hang. 

De ovan beskrivna faktorerna och kombinationer av dessa 

har utnyttjats i ifrågavarande arbete. Nedanstående 

figur försöker beskriva en i und ersökningen tänkbar 

språk/talsituation. 
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Figur 8. Relationer mellan språkligt beteende, bakgrunds
faktorer och domän samt rollrelation, interaktions-
typ och faktorer i ralsit uatiorien. 
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De bakgrundsfaktorer som vi valt att arbeta med i vår 

undersökning är kön, bostadsort och socialgruppstill

hörighet. Vissa forskare på tvåspråkighetsområdet hävdar 

att kön samvarierar med språkliga variabler (t ex 

Mackey, 1968). Då det gäller Tornedalen har tidigare 

återfunnits vissa skillnader i språkkunskaper mellan 

män och kvinnor (se t ex Johansson & Wikström, 1970). 

Vidare kan man ibland möta uppfattningen att flickorna 

i Tornedalen varit mera benägna att byta språk (till 

svenska), men uppgifter av detta slag saknar i stort 

stöd av empiriska data. Tidigare forskning i Torne

dalen (se vidare Jaakkola, 1973) har påvisat betydande 

regionala skillnader med avseende på finskspråkigheten, 

främst mellan tätorter och glesbygd. En beskrivning 

av. språkförhållandena i Tornedalen bör således även 

omfatta eventuella skillnader med avseende på denna 

variabel. Individens sociala bakgrund har i ett fler

tal arbeten (t ex Bloom & Gumperz, 1966; Cooper & 

Greenfield, 1960; Fisher, 1958; Gumperz, 1964; Labov, 

1964) visat sig samvariera med olika aspekter av det 

språkliga beteendet. Även tidigare forskning i Torne

dalen (t ex Jaakkola, 1971 och 1973) har påvisat språk

liga skillnader med avseende på socialgruppstillhörighet 

vilket motiverar att denna variabel medtages även i detta 

arbete. 

Som framgått av det tidigare har en strävan från vår 

sida varit att studera språket i sitt sociala samman

hang. Med hänsyn till denna strävan är det föga adekvat 

att studera' individens språkliga beteende skilt från de 

situationer där språket används. 

Om man således vill studera vilken roll de olika 

språken har för den tvåspråkige individen bör man 

exempelvis enligt Pipping (1969) samla in följande 

tre uppsättningar data; 1. Ett mått för individens 
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språkliga kompstens med avseende på var je språk. 2. Ett 

mått på omfattningen och innehållet av individens inte-

raktion med andra två- eller enspråkiga individer. 

3. Ett mått för den språkliga kompetensen hos de in

divider den undersökte interagerar med. I föreliggande 

undersökning har vi med olika metoder försökt erhålla 

mått i enlighet med ovanstående tre punkter, dock en

dast i begränsad utsträckning då det gäller punkt 3. 

Bristen i det senare avsnittet är betingat främst av 

forskningsekonomiska faktorer. 

Framställningen hittills torde visa att i undersök

ningen ingår ett flertal var och en mycket komplexa 

företeelser. De tidigare förda resonemangen kan 

systematiseras i nedans tående arbetsmodell, vilket 

ursprungligen utvecklats av Bernhard Spolsky (se t ex 

Spolsky, 1974), men som här anpassats till den aktuella 

1. Sociologiska 
2. Lingvistiska 
3. Psykologiska 
4. Historiska 
5. Demografiska 
B. Politiska 
7. Ekonomiska 
8. Kulturella 
9. Geografiska 

Situationsaspekter 

Tanken bakom modellen är att varje utbildningssystem 

verkar i en speciell situation, vilken i betyd ande 

utsträckning påverkar systemet och även i sin tur 

påverkas av detta, främst genom de resultat systemet 

ger upphös till. Det bör således alltid vara en 

strävan att i dessa undersökningssammanhang försöka 

belysa den aktuella situaionen på ett så allsidigt 

sätt som möjligt . En dylik situationsbeskrivning kan 

ske utifrån de redovisade situationsaspekterna, eller 

utifrån ett urval av dessa (alla aspekter är inte lika 

undersökningen, 

A. SITUATION 

i". UTBILDNINGSSYSTEM̂  

V 
|1. HÄL l_̂  

j2. PROCESS 

' I 
|3. RESULTAT j 
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nödvändiga/intressanta i alla undersökningar). I samman

ställningen nedan ges en översiktlig beskrivning över 

vilka områden som behandlats i förhållande till olika 

situationsaspekter i de sex rapporter där projektet 

redovisats. De beteckningar som används hänför,sig 

till beteckningarna i modellen ovan. Rapporterna be

tecknas med år och bokstav a-f, författare ( i samtliga 

fall Rönmark & Wikström) utelämnas. 

Rapport Innehåll Aspekter 

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

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

1980c Beskrivni ng A 1,2,5,7,9 

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

1 980e Beskrivning A 2 

1 980f Beskrivning B : 3 1,2 

Som framgår av framställningen ovan utgör huvuddelen 

av undersökningarna situationsbeskrivningar med ton

vikt lagd på de språkliga förhållandena. I Rönmark 

& Wikström (1980f) behandlas en del av utbildnings

systemet, nämligen vissa av dess resultat. 

Mål- och processdelarna ser vi närmast som angelägna 

områden för fortsatt forskning och berör dessa delar 

endast i förbi gående inom ramen för denna undersökning, 

•et bör dock påpekas att utbildningssystemets mål i 

alla väsentliga avseenden är desamma över hela landet, 

vilket, med några få undantag gäller även processidan. 
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METOD 

Undersökningens allmänna uppläggning 

Projektet inleddes med förberedande planering, litteratur

granskning och konstruktion av instrument 1973/74. Under 

våren 1975 togs kontakter med länsskolnämnden i Norrbotten 

för information. Samtidigt påbörjades utprövningar av mät

instrument (Wahlberg-Orwing, 1975). Hösten 1975 informera

des samtliga skolledare och lärare i området huvudsakligen 

genom personliga besök, varvid alla berörda gav sin tillå

telse till undersökningens genomförande. Elevernas för

äldrar informerades per brev och gavs möjlighet att av

böja deltagande, en möjlighet som dock ej utnyttjades. 

Viss information om projektet gavs även genom artiklar 

i ortspressen och genom inslag i lokalradion. 

I samband med informationsverksamheten under hösten 1975 

anställdes tre lärare i området, en från varje kommun 

(Haparanda, Övertorneå och Pajala), för att genomföra 

datainsamlingen. Dessa lärare inskolades för uppgiften 

vid två tillfällen och deltog även vid konstruktion 

av instrument. 

Datainsamlingen genomfördes i omgångar runt årsskiftet 

1975/76 varefter sammanställning av material och bear

betning inleddes. Bland annat samlades muntliga elev-

berättelser och vissa språktest in genom bandinspel

ning (se vidare procedur), vilket ledde till att ett 

omfattande redigeringsarbete krävdes för den fortsatta 

databehandlingen. I juni 1976 vidtalades 13 tvåspråkiga 

lärare att under sommaren utföra bedömningar av elev-

berättelserna. Dessa lärare inskolades under en dag 

för uppgiften. Under hösten 1976 insamlades slutligen 

det sista materialet, det vill säga bedömningsresul

taten och vissa testresultat. Våren 1977 genomfördes 

den huvudsakliga databehandlingen vilken under hösten 

följdes av rapportering. 
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Undersökningsgrupp 

Undersökningsgruppen utgjordes av samtliga elever i årskurs 

4 i Haparanda, Övertorneå och Pajala kommuner.'Skolornas 

geografiska placering framgår av figuren nedan. Anledningen 

till att hela detta område valdes var främst att tidigare 

forskning visat att språkförhållandena varierar kraftigt 

inom denna region (Jaakkola, 1973). Det var således önsk

värt att erhålla en så stor geografisk spridning som möj

ligt. Årskurs 4 valdes bland annat med tanke på att ele

verna då erhållit betyg i årskurs 3, ett ofta använt mått 

på kunskaper vilka kommer att ingå i datainsamligen. 

Vidare kan det antas att eleverna här uppnått den mognad 

som krävs för att på ett meningsfullt sätt kunna ingå som 

undersökningspersoner utan alltför stora specialarrange

mang ifråga om exempelvis instruktionerna. 
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Figur 9. Geografisk placering av i undersökningen ingående 
skolor. 
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Metoder för datainsamling; 

Vi har i denna undersökning utnyttjat flera metoder i 

kombination, nämligen intervjuer, lärarskattningar och 

observationer samt mera "objektiva" test av typen ord

kunskaps-, hörförståelse- och ordproduktionsprov. Önsk

värdheten av en dylik kombination av metoder har tidigare 

diskuterats av Johansson & Wikström (1974). Även annan 

forskning har betonat svårigheterna att med en enda 

metod erhålla valida data, bland annat Lieberson (1969), 

som betonar att enbart "self-report measures" kan ge 

osäkra resultat. Detta gäller i synnerhet då diglossi 

föreligger. En del problem kan även uppkomma då den un

dersökta språkgruppen har en stark identitetskänsla 

och använder ett språk inom gruppen och ett annat till 

personer som betraktas som "out-siders" (Ferguson, 1969). 

Detta problem har även påtalats senare, bland annat av 

Laosa (1975). I en strävan att undvika eventuella 

effekter av detta slag engagerade vi intervjuare som är 

bosatta i området och väl förtrogna med den aktuella 

miljön. 

Vissa testningar har således genomförts, främst i avsikt 

att komplettera och kontrollera övriga insamlade data. 

Vi är dock medvetna om den kritik, som riktats mot vissa 

typer av testningar i liknande sammanhang: 

"Any psychological approach to the problem of bilingualism need 
a fimi theoretical basis to be laid in collaboration by linguists 
and psychologists" (Nuytens, 1969, s 106). 

Den typ av testningar Nuytens ställer sig tveksam till är 

främst de så kallade indirekta testen av tvåspråkighet. 

Dessa kan till exempel innebära att man mäter' respons-

hastighet och liknande icke språkliga färdigheter på de 

båda språken, för att härigenom fastställa vilket språk 

som dominerar (se vidare Johansson & Wikström, 1974). 

Nuytens (1969) konstaterar att man sannolikt ännu ej 
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nått "mätningsstadiet" härvidlag. Vi har som tidigare 

nämnts använt några språktest, dock icke av indirekt 

typ. 

Förutom de ovan nämnda metoderna har vi även låtit ele

verna berätta s k bildserier. Eleverna har visats en 

serie bilder som tillsammans utgör en handling varefter 

de muntligen har försökt återge dem. Dessa bildserie-

berättelser har skett på svenska och i de fall eleven 

kunnat även på finska. Berättelserna har sedan bedömts 

för att vi bl a på detta sätt skulle få ett mått på 

elevernas förmåga till muntlig produktion. Att berätta 

bildserier har vi bedömt vara en god skattning av en 

vanligt förekommande redovisningssituation i skolan. 

Eleverna i undersökningsgruppen har också möjlighet att 

få hemspråksundervisning och betyg i detta ämne, i det 

här fallet finska. 20 elever erhåller hemspråksundervis

ning där 9 elever fått betyget 3, 10 elever fått betyget 

4 och 1 elev fått betyget 5. 

För att i viss mån komplettera den information som 

betygen ger om elevernas kunskaper och färdigheter 

har ett standardiserat grupptest, WIT II administrerats. 

Detta test är egentligen avsett att fungera som ett 

traditionellt intelligenstest, men enligt Westrin (1973) 

har testet starkt samband med skolprestation. Det är 

således främst med avseende på den senare egenskapen 

som vi här utnyttjat testet. 
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UNDERSÖKNINGSGRUPPENS BAKGRUNDSKARAKTERISTIKA 

Antalet elever i de tre aktuella kommunerna var vid under

sökningstillfället, höstterminen 1975 och början av vår

terminen 1976, 393. Av dessa kom fem att utgöra totalt 

bortfall på grund av sjukdom. De i undersökningen ingående 

eleverna var således totalt 388. Fördelning på kön och 

kommun framgår av följande tabell. 

Tabell 2. Undersökningsgruppen fördelad på kön och hem
ortskommun. Antalet invandrarelever anges inom 
( ) parentes. 

Haparanda Övertorneå Pajala Totalt 

Poj kar 

Flickor 

60 (15) 

66 (12) 

52 (1) 

44 (1) 

96 (2) 

63 (3) 

181 (18) 

173 (16) 

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

Som framgår av ovanstående tabell ingick 34 invandrarbarn 

i de skolklasser som undersöktes. Med invandrare avser vi 

här elever som är födda i Finland. Inom ramen för syftena 

med denna undersökning kommer denna grupp i fortsättningen 

att hamna utanför den egentliga populationen, varför vi 

fortsättningsvis ej kommer att redovisa några resultat 

för invandrargruppen. Det totala elevantalet i undersök

ningen uppgick alltså till 354. 

Bostadsort 

Som tidigare påpekats finns i varje kommun en större cen

tralort, medan den övriga befolkningen bor i omkring-

liggande byar som kan vara av varierande storlek. För

delningen av de undersökta eleverna på centralort 

respektive icke-centralort framgår av tabell 3. 
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Tabell 3. Undersökningsgruppen fördelad på kommun 
samt centralort/ej centralort. 

Haparanda Övertorneå Pajala Totalt 

Centralort 69 38 39 146 

Ej centralort 57 58 93 208 

126 96 132 354 

Av tabell 3 framgår att huvuddelen av eleverna i Övertorneå 

och Pajala kommuner bor utanför tätorten, medan förhållan

det i Haparanda kommun är det omvända. 

Familjesituation 

Då det gäller de undersökta elevernas familjesituation kan 

nämnas att huvuddelen lever i så kallade "fullständiga" 

familjer, det vill säga familjer där både mor och far in

går. Endast sex elever, alltså mindre än 2 procent, kom

mer från "ofullständiga" familjer. 15 elever är enda 

barnet i familjen, medan övriga (339) har minst ett sys

kon. Av dessa 339 elever har 136, det vill säga över 38 

procent av det totala antalet, minst två syskon eller 

f 1 e ra . 

Yrkestillhörighet 

Föräldrarnas yrkestillhörighet visar ett för glesbygden 

relativt vanligt mönster, med en överrepresentation av 

grupper med folkskola/lägre utbildning som bakgrund. 

Med utgångspunkt från faderns yrkestillhörighet finner 

man att 62 procent har yrken som kräver lägre utbild

ning (folkskola). Endast 5 procent är jordbrukare. De 

övriga yrkeskategorierna fördelar sig enligt följande: 

lägre tjänstemän och lärare utgör tillsammans 21 procent 
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egna företagare utom jordbrukare (främst butiks- och 

åkeriägare) 7 procent, högre tjänstemän 1 procent, 

samt övriga (pensionärer, arbetslösa samt andra icke

förvärvsarbetande ) , 4 procent. 

Granskar man moderns yrkestillhörighet finner man att 

drygt hälften (54%) är hemmafruar, 30 procent har yrken 

som kräver kort formell utbildning, folkskola eller mot

svarande. övriga kan kategoriseras som lärare och lägre 

tjänstemän, 12 procent. 4 procent utgörs av förtidspen

s i o n ä r e r ,  s t u d e r a n d e n  m m .  

Om man utifrån ovanstående data gör en indelning i utbild

ningsnivåer enligt den av Magnusson m fl (1967) använda 

metoden erhålls följande tabell. 

Tabell 4. Undersökningsgruppen fördelad med avseende 
på föräldrarnas utbildningsnivå, I-III. 

I II III Totalt 

Absoluta tal 56 47 248 351 

Procent 16 13 71 100 

Teckenförklaring: 

I Akademisk utbildning. Lärarhögskola, seminarium, 
socialhögskola, socialinstitut eller motsvarande. 
Kvalificerad utbildning över studentexamen, men 
med kortare utbildningstid. 

II Gymnasial utbildning: gymnasieingenjör, gymnasie
ekonom eller motsvarande. 
Utbildning på fackskolenivå: institutingenjör, tek
nikerutbildning, handelsinstitut eller motsvarande 
med realexamen, eller motsvarande linjer inom en
hetsskola, grundskola som grund. 
Realskoleutbildning, flickskola, folkhögskola, eller 
motsvarande utan specialutbildning som påbyggnad. 

III Kvalificerad yrkesutbildning, yrkesskola eller mot
svarande hantverksutbildning. Ej yrkesutbildad 
arbetare. 
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Som synes i tabell 4 är nivå II underrepresenterad i för

hållande till vad som kunde ha förväntats. Som en jäm

förelse kan nämnas att Nygren (1970) erhöll följande pro

centuella fördelning av elever i åk 6 i nio rektors områden 

i Örebro, 1968; 1=10,6%; 11=38,5%; II1=50,9%. 

Betyg och test 

I årskurs 3 får grundskoleelever normalt sina första betyg 

och dessa sätts i ämnena svenska, matematik, orienterings

ämnen, musik och gymnastik. De tre första betygen kommer 

här att betecknas som färdighetsämnen, de två senare som 

övningsämnen. 

Enligt de av Skolöverstyrelsen utfärdade anvisningarna för 

betygsättning (1969) skall betygsgraderna fördelas enligt 

följande för landet som helhet. 

Betyg 12 3 4 5 

Procent 7 24 38 24 7 

Denna norm gäller såväl betyg i en skilda ämnen som betygs-

medelvärde. 

För undersökningsgruppen erhölls följande betygsfördel

ningar för de tre färdighetsämnena. 
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Figur 14. Poängfördelning på WIT II, ve-rbal del (ofylld sta
pel) i relation till förväntad fördelning (streckad 
stapel). 
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Figur 35, Poängfördelning på WIT II, totalt (ofylld sta
pel) i relation till förväntad fördelning (streckad 
stapel). 
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Den avvikelse i betygsfördelningen, som erhållits för 

undersökningsgruppen torde sålunda inte vara att betrakta 

som alltför markant. 

När det gäller resultat på testet (WIT II) totalt finner 

man att fördelningen i stort överensstämmer med den för

väntade (Y2 = 10,186 p>.20). Medelvärdet för enbart den 
8 _ 

verbala delen ligger dock något lägre (X = 4.3) än det 

normerade (X = 5.0). 
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KOMMENTARER 

Värt att notera i denn a resultatsammanställning är den 

tidigare nämnda sneda fördelningen med avseende på 

föräldragruppens yrkestillhörighet och utbildningsnivå. 

Man bör dock i detta sammanh ang hålla i minnet a tt den 

prestige/status en individ åtnjuter i exempelvis en 

glesbygd som funktion av yrke/utbildning avsevärt kan 

skilja sig från den som gäller för motsvarande yrke 

och utbildningsnivå i storstaden. Exempelvis kan nämnas 

att en lärare i en glesbyg dsskola har en betydligt 

högre status bland byns medlemmar än den hans kollega 

har i den "stora staden". Dessa förhållanden bör man 

noga beakta och inte göra alltför stora generaliseringar 

utifrån socialgruppstillhörighet. 

För betygsättning i svenska skolan gäller av Skolöver

styrelsen utfärdade anvisningar. Jämför man den betygs

fördelning som vi erhållit i vårt urval med de normer 

som SÖ utfärdat finner man att fördelningarna ser unge

fär likadana ut. En signifikansprövning x2 (Siegel, 

1956) ger dock vid handen att det föreligger en statis

tiskt sett säkerställd skillnad. Detta förhållande beror 

huvudsakligen på det faktum att urvalet i vår undersök

ning är Felativt stort, varvid även små differenser ger 

statistiskt säkerställda skillnader. Dock kan vi i det ta 

sammanhang inte bortse från det faktum att betyget 3 i 

vår undersökningsgrupp använts oftare än vad man kunnat 

förvänta sig. Avvikelser i betygsfördelningar från de 

av SÖ avfärdade anvisningarna synes alltså förekomma. 

Erfarenheter utifrån sammanställd betygsstatistik i 

landet (SÖ, 1969) visar att de så kallade orienterings

ämnena tenderar att ha något för höga betygsmedelvärden, 

främst genom att betygen 1 och 2 använts i alltför be

gränsad omfattning. Detta är således inget specifikt 

för de glesbygdsskolor som ingår i vå r undersökning. 
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