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SUMMARY 

As a part of the project "Education in sparsely populated 
areas" financed by the National Board of Education three 
studies aiming at measuring and describing the linguistic 
ability of the pupils were carried out. This report accounts 
for the results of three constructed tests, two of them 
measuring active abilities (test in knowledge of words and 
production of words) and the third a comprehension test. 
354 pupils in grade 4 in the districts of Haparanda, över-
torneå and Pajala took part. The reliability of the tests 
was acceptable. Achieved results support on the whole the 
results of previously made ratings (Rönmark & Wikström, 
1980). No differences in linguistic ability as regards sex 
were obtained whereas differences were found regarding 
residential areas,densely populated areas - sparsely popu
lated areas, and social class. The results show that the 
tests have a higher correlation with teacher ratings than 
pupil ratings. Further on within the project the test 
results will be the basis of a differentiation between on 
the one hand pupils with passive knowledge of Finnish and 
on the other harrd totally Swedish speaking pupils. 
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SAMMANFATTNING 

Inom ramen för det SÖ-finansierade projektet Glesbygdens 
skolfrågor III, utfördes tre delstudier med syfte att 
mäta och beskriva elevernas språkkunskaper. I denna 
rapport redovisas resultaten av tre utarbetade test, två 
som mäter aktiva färdigheter (ordkunskaps- och ordproduk-
tionsprov) samt ett förståelseprov. 354 elever i åk 4 i 
kommunerna Haparanda, Övertorneå och Pajala ingick. Testens 
realiabilitet befanns vara godtagbar. Erhållna resultat 
stöder i stort resultaten utifrån tidigare genomförda 
skattningar. (Rönmark & Wikström, 1980 c). Inga skillnader 
i språkkunskaper med avseende på kön erhölls, däremot 
med avseende på kommun, tätort-glesbygd och socialgrupp. 
Resultaten visar att testresultaten har ett högre samband 
med lärarskattningar än elevskattningar. Testresultaten 
kommer inom ramen för projektet längre fram att ligga 
till grund för en differentiering mellan å ena sidan 
elever med passiva kunskaper i finska och å andra sidan 
helt svenskspråkiga elever. 



Denna rapport ingår som nummer fyra i en serie av sex, 

där projektet Glesbygdens skolfrågor, delprojekt 3, 

avrapporteras. Projektet, som är SÖ-finansierat, star

tade 1973-74 och behandlar tvåspråkighetsfrågor i Torne

dalen. Projektets syften är dels att ge en beskrivning 

av det aktuella språkläget i svenska och finska när det 

gäller elever i årskurs 4 i Tornedalen, och dels att 

undersöka om och i vilken utsträckning man kan finna 

något samband mellan resultat vid tvåspråkiga elevers 

färdigheter i respektive språk och deras kunskapsredo

visning. 

Fältundersökningen genomfördes vid årsskiftet 1975-76, 

och omfattade samtliga elever i årskurs 4 i kommunerna 

Haparanda, Övertorneå och Pajala. Detta innebar en un-

dersökningspopulation på 354 elever, då invandrarbarnen 

(34) räknats bort. En beskrivning av populationen åter

finns i den första rapporten i denna serie (Rönmark & 

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

retisk bakgrund till undersökningen redovisas. Rapport 

nr 2 behandlar elevernas språkliga miljö och den tredje 

rapporten tar upp elevernas språkkunskaper mätta vid 

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

Syftet med den här rapporten är att ge en kompletterande 

beskrivning av elevernas språkkunskaper. Inom projektet 

har flera metoder att mäta och beskriva dessa kunskaper 

utnyttjats. I en tidigare rapport (Rönmark & Wikström, 

1980c) redovisades resultat erhållna genom elev- och 

lärarskattningar. Förutom dessa skattningar har vi också 

använt vissa mera "objektiva" test. I denna rapport 

beskrivs dessa test samt de resultat vi erhållit. 
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BAKGRUND 

Nödvändigheten av att komplettera skattningar med test

resultat för att kontrollera erhållna data har disku

terats tidigare (Johansson & Wikström,' 1974; Rönmark & 

Wikström, 1980a). Ytterligare en anledning till att an

vända dessa test återfinner vi i det förhållande, som 

ofta visar sig vid skattningar i femgradiga skalor, 

och som tar sig uttryck i en överrepresentation av det 

mellersta skalsteget (Centraltendens). Ett av syftena 

med våra test var således att om möjligt "sprida" indi

viderna i mellangruppen. 

Användning av test i tvåspråkighetssammanhang 

Mätning av språkkunskaper innebär stora svårigheter. Bland 

annat är det svårt att hitta en entydig definition på be

greppet språkkunskap. Att erhålla ett totalt språkfärdig-

hetsmått genom att använda ett eller några få test torde 

allmänt anses som en omöjlighet, då språkfärdigheten är 

att betrakta som en mycket komplex egenskap. I flera fall 

har språkkunskap delats upp i ett a ntal delfärdigheter, 

nämligen tala, skriva, förstå och läsa. (Cervenka, 1967; 

Macnamara, 1969). De två förstnämnda delfärdigheterna 

innebär kodning (aktiva färdigheter) och de två senare 

dekodifiering (passiva färdigheter). Dessa delfärdigheter 

har ibland indelats ytterligare, i mindre delar som olika 

form-, betydelse-, ord- och ljudsystem. En sådan indel

ningsgrund har använts och ytterligare utvecklats av 

Skutnabb-Kangas (1975 a och b), där delfärdigheterna 

uppdelats på olika språkliga situationer. Lado (1967) 

har förutom de ovan nämnda färdigheterna, ytterligare en, 

nämligen översättning, vilken enligt honon bör ses som en 

separat färdighet coh därmed testas skild från de övriga. 

Även Mackey (1960) använder sig av en liknande indelning 

med olika språkliga nivåer. 
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Trots att denna uppdelning i delfärdigheter synes vara 

relativt allmänt förekommande finns få modeller hur 

delaspekterna skall komineras till en total språkfärdig

het. En del undersökningar har genom faktoranalys gett 

ett visst stöd för tanken att språkfärdigheten kan bet

raktas som bestående av ett antal delfärdigheter 

(Gaardner & Lambert, 1965). Några entydiga resultat 

kan dock knappast sägas föreligga och viss kritik har 

också riktats mot undersökningarnas generaliserbarhet 

(Fishman, 1968). Vissa forskare har också ställt sig 

tveksamma till det relevanta i en alltför stor uppdel

ning i delf ärdigheter, då dessa knappast kan existera 

oberoende av varandra (Jacobovits, 1969). 

Även Macnamara (1969) påpekar svårigheterna i detta 

avseende och betonar att man bör studera enbart de 

aspekter man direkt är intresserad av. 

Då det gäller de mått som använts i tvåspråkighetssamman-

hang har flera indelnings- och klassificeringsgrunder 

använts. En indelningsgrund kan vara att skilja mellan 

direkta och indirekta. Macnamara (1967) har indelat de 

indirekta måtten i skattningsskalor, fluencytest, 

flexibilitetstest och dominanstest. Dessa mått har 

samtliga varit relativt ofta förekommande inom två-

språkighetsforskningen. 

Fluencytesten utgörs i allmänhet av test där snabbhets

aspekterna (t ex responssnabbheten) betonas. Exempel 

på dylika test är Jonsons (1953) "Reaction-Time test 

of Bilingualism", där försökspersonen under en viss 

tid skall ange så många ord som möjligt först på det 

ena och sedan på det andra språket. Även Macnamara 

(1967) har använt liknande metoder. Ervin (1961) använde 

ett "Picture-naming-test" där försökspersonen fick avge 

responser på de båda språken för olika bilder varvid 

responssnabbheten mättes. Metoder där försökspersonernas 

förmåga att snabbt följa givna direktiv på de båda språ
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ken, har använts av bland andra Lambert (1955; 1956) 

och Rao (1964). Scherer & Wertheimer (1964) mätte hur 

snabbt försökspersonerna kunde avgöra om en mening 

var riktig eller felaktig. 

Flexibilitetstesten innebär vanligtvis att försöksper

sonen måste växla mellan olika språkliga koder. Till 

denna grupp av test' räknas bland andra "word-detection-

tësts" där försökspersonerna skall bilda nya ord på de 

båda språken utifrån ett givet ord ibland nonsensord 

(Lambert, 1959). 

Även Macnamaras (1969) "richness of vocabulary test" 

räknas till de indirekta testen. Hans test innebär i 

korthet att bilda synonyma ord eller uttryck på de båda 

språken. 

Dominanstesten kan innebära att den tvåspråkige får 

ett antal tvetydiga ord (ord som kan höra till såväl 

språk 1 som språk 2) presenterade för sig på en lista 

(Lambert, et al, 1959). Då försökspersonen sedan läser 

orden är det avsikten att han skall använda sitt domi

nerande språk, och uttala ordet på detta språk. 

Ovan nämnda test eller liknande har i vissa fall även 

kombinerats för att erhålla mera allsidiga mått på 

tvåspråkigheten. (Baker, 1971; Lambert, Havelka & 

Gaardner, 1959; Peal & Lambert, 1962). 

Den indelning som här beskrivits och exemplifierats har 

kritiserats av bland andra Jacobovits (1969), som hävdar 

att denna typ av indelning, åtminstone som den använts 

av Macnamara (1967), är tämligen godtycklig och saknar 

tillräcklig förankring i klara teoretiska kriterier. 

En hel del kritik har också riktats mot förhållandet att 

situationsfaktorerna lämnas utan avseende (Fishman & 

Cooper, 1968). Sålunda hävdar Cooper (1969) att resul

taten som erhålls genom ovan nämnda typer av test kan 
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bero på att de n tvåspråkige använder respektive språk i 

olika utsträckning beroende på vilken situation som 

före ligger. 

Cooper försöker situationsanknyta sina test genom att 

införa begreppet domän (angående detta, se vidare 

Rönmark & Wikström, 1980a). Två test "Word-naming" 

och "Word-association" har använts i detta sammanhang. 

I det förstnämnda testet "Word-naming" ombeds försöks

personen att under en minut ange så många ord som möj

ligt på de båda språken för respektive domän med av

seende på ett speciellt angivet sammanhang. Som exempel 

kan nämnas att för domänen familj skall individen räkna 

upp så många saker som möjligt som kan finnas i ett kök. 

På det senare testet får försökspersonerna ett antal 

stimulusord, (på båda språken) varefter så många asso

ciationer som möjligt skall produceras utan tidsbegräns

ning. Ett resultat av dessa studier var att språkfärdig

heten varierar med avseende på domän, samt att "Word-

naming" -tekniken förefaller vara en lämplig metod i dessa 

sammanhang. Detta test har även använts av Edelman (1969) 

och Ronch, Cooper & Fishman (1969) i liknande studier. 

De test som hittills behandlats i denna rapport hör 

till gruppen indirekta (s 3). Förutom användandet av 

dessa mått har även direkta mått t ex översättning an

vänts i tvåspråkighetssammanhang. För att erhålla 

olika tvåspråkighetsindex har man då ofta arbetat med 

parallella versioner av språktesten (t ex Lindman & 

Alho, 1971). Man har då direkt översatt ett test till 

ett annat språk. Denna approach kritiseras bl a av 

Cervenka (1967), för att den innebär stora ofta nästan 

oöverstigliga svårigheter att i verklighe ten uppfylla 

para 1lei1 i tetskriteri et, en exakt översättning. En ytter

ligare uppräkning av test som använts eller skulle kunna 

användas i detta sammanhang skulle kunna bli relativt 

lång, varför vi här nöjer oss med att hänvisa till en 

genomgång av Bordie (1970) eller Savard (1969), där ett 

stort antal test beskrivs. 



6 

METOD 

Av det som tidigare sagts framgår att det föreligger stora 

svårigheter att genomföra en adekvat testning av en individs 

språkfärdighet. Vi är också medvetna om att ett visst god

tycke spelat in vid valet av våra testmetoder. Vissa all

männa utgångspunkter har dock legat till grund för vårt 

val, vilket vi kortfattat redovisar nedan. 

I tidigare rapporter (Johansson & Wikström, 1974 och 

Rönmark & Wikström, 1980a) har påpekats att finskan i 

Tornedalen huvudsakligen är ett muntligt språk. Detta 

får givetvis avgörande konsekvenser för testningen då 

enbart vissa aspekter av språkfärdigheten kan studeras 

och uteslutande muntliga metoder kan då utnyttjas. 

Wilkinson (1968) hävdar att test av muntliga språkfär

digheter kan vara av två slag, nämligen de som mäter 

aktiva färdigheter (oral expression) och de som mäter 

passiva färdigheter (listening comprehension). Det 

förefaller nödvändigt att testa båda dessa aspekter 

i detta sammanhang även om andra forskare (t ex Perren, 

1968) hävdar att dessa båda aspekter hänger mycket 

nära samman och knappast kan testas separat och på 

ett entydigt sätt. 

Förutom nödvändigheten att använda test för såväl passiva 

som aktiva språkfärdigheter ansåg vi det önskvärt att 

täcka flera olika språkliga nivåer, helst från lexikal 

nivå upp till discourse-nivå, dvs från enstaka ord till 

längre sammanhängande avspitt. 

Många av de test som beskrivits i de nna rapport har varit 

av speedkaraktär. Mot bakgrund av den kritik som riktats 

mot dessa (t ex Chamot, 1972 och Johansson & Wikström, 

1974) har vi undvikit speedtest i denna undersökning. 
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Passiva språkfärdigheter 

Individens passiva språkfärdigheter (förståelse) kan 

mätas på flera olika sätt. Carroll (1972) använder bl a 

följande uppgiftskategorier i ett klassifi kationsschema 

för förståelsetest: 1. Självskattning 2. Rätt/fel upp

gifter eller ekvivalens med annat stimuli 3. Följa in

struktioner (ej verbala responser) 4. Olika sätt att 

fylla i saknade element i ett budskap 5. Besvara frågor 

utifrån ett meddelande 6. Känna igen med delanden 7. Repro

duktion av meddelanden. Carroll diskuterar de ovan nämnda 

metoderna och konstaterar att i vissa fall mäts förutom 

förståelse även andra aspekter såsom minne etc. För upp

gifter under punkt 2 ovan sägs följande: 

"When verification of a message oan be based either on the analytieity 
of the message or upony says a pictured referent> this technique has 
much to recommend it as a measurement of pure comprehension3 because 
(if the subject is honest and attentive)3 a correct response is 
directly dependent upon comprehension" (Carroll, 1972, s 17). 

Ytterligare fördelar med denna typ av prov (rätt/fel) upp

gifter) är att de är relativt enkla att besvara och har 

stora möjligheter att ges i muntlig form i grupp. Dock 

måste provet göras relativt långt för att motverka bris

tande reliabilitet som kan hänga samman med enkelheten 

i uppgiften. 

Med ovan nämnda utgångspunkter konstruerades trettio 

meningar där hälften av meningarna var riktiga och hälf

ten felaktiga. Stor hänsyn togs till att provet skulle 

mäta språkförståelse och inte utgöra ett kunskapsprov. 

Innehållet i meningarna var därför mycket enkelt, för 

att eleven, om han/hon förstått vad som sades, inte 

skulle behöva tveka om det riktiga i meningen. Ordnings

följden mellan meningarna slumpades, varefter meningarna 

spelades in på band för att ge likartade provbetingelser 

för samtliga elever. 
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Aktiva språkfärdigheter 

För att testa elevernas aktiva färdigheter i finska valdes 

tre olika metoder: 1) Ordkunskapsprov 2) Drdproduktions-

prov 3) Produktion av bildberättelser. I denna rapport 

kommer test 1 och 2 ovan att behandlas medan bildberättel-

seproduktion behandlas i nästkommande rapport. 

Ordkunskapsprov 

Det ordkunskapsprov som används i denna unde rsökning är 

en reviderad version av ett prov som konstruerats och ut

prövats inom projektet (Wahlberg-Orwing, 1975). Då vi 

enbart skulle pröva .kunskaperna i finska språket ansåg 

vi det önskvärt att inte använda svenska språket i 

testen, dels för att undvika att få med kunskaper i 

svenska som en aspekt i testresultatet, dels för att 

översättningsfärdigheten av vissa anses som en speciell 

aspekt av språkfärdigheten (se t ex L ado, 1961'). Med 

anledning av detta valde vi "bilditems", där eleverna 

på finska skulle säga vad varje bild föreställer. En 

begränsning i detta sammanhang blir då bland annat 

att ordklasserna i stort sett begränsas till substantiv. 

Ordproduktionsprov 

Förutom ovan nämnda ordkunskap konstruerades ett ord

produktionsprov för att mäta elevens ordförråd med hänsyn 

taget till domän. Detta test har stora likheter med de 

tidigare nämnda Word-naming testen, med den skillnaden 

att endast ett språk, finska, prövas. Vi har här valt 

fyra områden/domäner (kök, kyrka, ladugård och idrotts

plats) och eleverna ombads att räkna upp så många saker 

eller företeelser de kan, och som har anknytning till 

dessa områden. Anledningen till att vi valt just denna 

metod är dels de goda möjligheterna att situationsan

knyta denna typ av prov, dels de relativt goda erfaren

heterna som erhållits av liknande test i tidigare forsk

ning, set ex Cooper (1968). 
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Vi har alltså valt att testa direkta språkfärdigheter i 

stället för att indirekt mäta tvåspråkighet bland annat 

mot bakgrund av den kritik som t ex Nuytens (1969) riktat 

mot den indirekta ansatsen. 

De allmänna utgångspunkter som vi haft vid t estkonstruk

tionen kan alltså sammanfattas i att vi velat ha muntliga, 

direkta test, som inte är av "speedkaraktär" och där varje 

språk prövas för sig. 

Procedur 

Testadministrationen genomfördes av tre lärare (en lärare 

i varje kommun). Dessa tre lärare hade vid en i nskolnings-

dag noggrannt instruerats att administrera proven. Den 

totala tiden för genomförandet av samtliga test var ungefär 

30 minuter. 

Ordkunskapsprovet 

Provet är ett individualprov. Testledaren säger till eleven: 

"Om jag säger ordet bil till Dig kan Du räkna upp flera ord som hör 
till ordet bil eller har att göra med ordet bil t ex motors däok3 
väg osv. Om jag säger ordet hus vilka andra ord kan Du då räkna upp 
som Du tycker har med hus att göra". 

Eleven räknar då upp ord som tak, dörr, fönster etc. När 

eleven på det sättet förstått vad det hela går ut på 

säger testledaren: 

"Nu ska jag ge Dig fyra olika ord ett efter ett odh Du ska på finska 
försöka räkna upp så många ord Du kan i anslutning till det ord jag 
nämner preois som vi tidigare gjort med bil ooh hus". 

Testledaren berättar också att de ord eleven räknar upp 

skall spelas in på band. Då eleven på så sätt förstått 

instruktionen säger testledaren det första stimulusordet 

"kök" varvid eleven börjar räkna upp de ord han/hon kan 

komma på. En administrativ tidsgräns tillämpades så att 
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nästa stimulusord som 

angavs sedan orden ladu-

Förståelseprov 

Provet administrerades individuellt. Eleven instruerades 

enligt följande: 

"På den här bandspelaren kommer jag att spela upp ett antal meningar 
på finska som antingen är rätta eller felaktiga. T ex kan en mening 
låta som så: Katten har fyra ben. Den meningen är helt x*iktig. En 
annan mening kan låta katten har fem ben. den meningen är då fel
aktig. Jag ska nu ge Dig några fler exempel. Om Du tycker att 
meningen är fel säger Du "fel"3 är meningen rätt så säger Du "rätt". 

Därefter spelar testledaren upp fyra exempel. När eleven 

förstått denna instruktion säger testledaren: 

"Jag spelar nu upp ett antal meningar på den här bandspelaren. 
När Du hört meningen läsas upp blir det en kort paus och Du ska 
meddela mig om Du tycker att meningen är rätt eller fel". 

Testledaren startar bandet och den tidsbegränsning som 

då gäller, lika för alla, blir den som följer av det 

pauserade bandet. 

Mätinstrument 

Fördelningarna i ordkunskaps-, ordproduktions- och för

ståelseprovet är i samtliga fall approximativt bimodala. 

Speciellt märks detta i ordkunskapsprovet och förståelse-

provet, där U-formade fördelningar erhållits. (Se i övrigt 

bilaga 1). 

Reliabilitet 

Re 1iabi 1iteten har ej beräknats utifrån de konventionella 

statistiska metoderna, eftersom dessa på grund av för

delningarnas form (se bilaga 1) sannolikt skulle ha givit 

när 2 minuter gatt fick eleven 

var kyrka. På motsvarande sätt 

gård och idrottsplats. 
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överskattningar. För ett prov, ordproduktionsprovet, har 

inga reliabilitetsberäkningar genomförts, då prov av 

denna typ kräver upprepade mätningar för att något relia-

bilitetsmått ska kunna erhållas. För de övriga två proven 

(ordkunskaps- och förståelseprovet) användes följande 

metod: Proven delades i två h alvor, dels utifrån udda 

och jämna items, dels första och andra halvan av provet. 

Sedan infördes samtliga resultat i poängmatriser. Resultat 

som faller på diagonalen indikerar överensstämmelse mellan 

delarna och således hög reiiabilitet. För att ta hänsyn 

till mindre slumpeffekter har diagonalen samt ett respek

tive två värden över och under denna medräknats. Följande 

värden erhölls: 

Tabell 1. Procentuell andel diagonalvärden ordkunskaps-
och förståelseprov. 

FP OK a b a b 

+ -1 6 8 72 78 75 

'=3
" 
C
O
 C

M
 I- 

1 
+ 89 92 90 

T eckenförklaring: FP = = förståelseprov 

OK = = ordkunskapsprov 

a = udda/jämna item 

b = = l:a/2:a halvan av proven 

+-1= diagonalen + 1 värden o van och nedan 

+-2= diagonalen + 2 värden ovan och nedan 

Som framgår av tabell 1 faller huvuddelen av värdena inom 

de gränser som uppställts, varför vi drar slutsatsen att 

de båda proven har godtagbar reliabilitet. Se matriser 

bilaga 2. 
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Provens interkorrelationer 

Provens interkorrelationer framgår av figur 1 nedan. 

OK OP, . DP, 0P_ 0Pq 0PA FP tot 1 2 3 4 

OK 1.00 .85 .70 .55 .57 .52 .89 

0P tot -85 1,00 ,88 ,87 -B6 •80 -77 

0P1 .70 .88 1.00 .67 .63 .56 .54 

0P2 .55 .87 .67 1.00 .69 .62 .42 

OP3 .57 .86 .63 .69 1.00 .57 .41 

0P4 .52 .80 .56 .62 .57 1.00 .34 

FP .89 .77 .54 .42 .41 .34 1.00 

Figur 1. Matris över provens interkorrelationer. 

Teckenförklaring: OK = ordkunskapspr ov 

0Ptot = ordproduktions prov (Summa 0P1...+0P4) 

0P^_^ = delprov av ord produktionsprovet 
avseende olika platser (l:Kök; 
2:Kyrka; 3:Ladugård; Idrottsplats) 

FP = förståelse prov 

Som synes korrelerar OK och FP högst (.89). OK och 0P^o^. 

(.85), och 0P^_o^ och FP (.77). De i 0P ingående delarna 

korrelerar i olika utsträckning med de övriga proven 

(.70-.34). 

Som framgår av figur 1-6 i bilaga 1 har samtliga testför

delningar mer än ett toppvärde. Ett toppvärde återfinns 

alltid vid noll poäng, medan det andra varierar men ofta 

utgör det ett relativt högt poäng. Denna typ av fördelning 
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är inte ovanliga i tvåspråkiga områden. Vrede (1974) har 

bland andra erhållit liknande testfördelningar vid under

sökningar i Tornedalen. Anledningen till att denna typ av 

fördelningar erhålls, är att eleverna i detta område an

tingen totalt saknar eller har kunskaper i finska. Elev

gruppen kan alltså i stort indelas i tre grupper. En som 

har relativt goda kunskaper, en som helt saknar kunskaper 

samt en grupp där kunskaperna varierar mellan de ovan 

nämnda värdena. I den sistnämnda gruppen återfinnes då 

bland andra sådana elever som endast har passiva kun

skaper i finska. 

Då det gäller provens interkorrelationer finner man ett 

relativt högt samband mellan de tre proven (OK, QP och 

FP) som helhet. Detta kan indikera att en ganska stor 

gemensam "färdighetskärna" återfinns i testen. Sér man 

däremot till de olika deltesten i ordproduktionsprovet, 

finner man varierande samband. Detta förhållande stöder 

då vårt antagande att språkkunskaperna varierar med 

valet av domän dvs det ämnesområde man pratar om. Det del

prov som har högst korrelation med de övriga testen är 

OP^, som avser hemmiljön (köket), medan det prov som har 

lägst korrelation med de övriga avser situationer där 

eleven har kontakt med jämnåriga kamrater (idrottsplat

sen). De resultat som vi här fått fram kan således be

traktas som förväntade, bland annat utifrån elevernas 

språkanvändning (Rönmark & Wikström, 1980 b). I den rap

porten framgick nämligen att hemmiljön var den situation 

där finska språket användes mest, medan man vid kontak

ter med jämnåriga kamrater till största delen använder 

sig av svenska. En slutsats av det som här sagts bör 

vara att man vid konstruktion av språkfärdighetstest 

måste ta hänsyn till att färdigheten varierar beroende 

på vilken domän som avses. Vilka domäner som bör ingå 

beror givetvis då på syftet med respektive undersökning. 
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RESULTAT 

Elevernas testresultat med avseende på vissa bakgrunds

variabler. 

Några skillnader i testresultat mellan pojkar och flickor 

kunde inte återfinnas på något av de använda testen (inget 

p-värde understiger .25). Dessa data redovisas dock inte 

här. 

Kommun och centralort/ej centralort 

Elevernas medelvärden beräknades dels med avseende på 

kommun och dels med avseende på typ av bostadsort. 

Resultaten återfinns i tabell 2. 

Tabell 2. Medelvärde för elever fördelade efter kommun 
och centralort/ej centralort. 

OK OP FP TotP 

X s X s X s X s 

C 8.3 6.9 10.9 14.9 10.4 12.5 29 .6 33.3 

H EC 11.2 7.8 17.1 15.4 17.8 11.5 46.1 32.9 

Tot 9.6 7.4 13.7 15 .4 13.8 12.5 37.1 34.0 

C 6.3 8.1 6.6 10.6 10.3 12.0 23.2 29 .4 

ö EC 13.8 7.0 15 .4 10.7 21.6 9.2 50.8 25.0 

Tot 10.8 8.0 12.0 11.4 17.1 11.7 39 .9 30.0 

C 10.4 5.9 8.8 7.2 18.7 10.3 37.9 21.7 

P EC 13.8 6.0 15.5 9.6 22.4 9.5 51.7 23.1 

Tot 12.8 6.2 13.5 9.4 21.3 9.8 47.6 23.4 

Teckenförklaring: H = Haparand e C = centralort 

ö = Övertorneå EC = ej centralort 

P = Pajala Tot = kommunen s om helhet 

TotP= OK+OP+FP 
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Av tabellen framgår att kunskaperna i finska skiljer sig 

avsevärt mellan centralort och glesbygd, såväl med avseende 

på enstaka prov som summan av samtliga delprov. Vissa 

skillnader erhålls mellan kommunerna. Kunskaperna i finska 

är störst i Pajala kommun. Då det gäller de övriga kommu

nerna finner man inga större skillnader om man ser till 

det totala, men skiljer man mellan centralort respektive 

icke centralort ser man att centralortseleverna i Hapa

randa presterar bättre än motsvarande elever i övertorneå, 

medan det motsatta förhållandet råder om man jämför elever 

utanför centralorterna. 

Socialgruppstillhörighet 

Medelvärden i olika socialgrupper framgår av tabell 3. 

Tabell 3. Medelvärden för elever fördelade efter social
gruppstillhörighet. 

QK 
- _ — 

X s X s X s X s 

I 8.2 7.4 9 . 1 12.5 11.6 12.7 28.9 31.1 

II 8.4 6.9 9 . 2 11.3 12.7 12.3 30.2 28.9 

III 12.3 7.1 14.8 12.2 19.7 10.8 46.8 28.1 

Teckenförklaring: I, II, III = Socialgrupp ering map 
föräldrarnas utbildnings
nivå (se vidare Rönmark & 
Wikström, 1977a). 

•k, OP, FP och TotP, se tabell 2. 

Här finner man en skillnad främst mellan socialgrupp III 

och de övriga. Skillnaden mellan grupp I och II är obe

tydlig. Den erhållna skillnaden går alltså i förväntad 

riktning, det vill säga elever i socialgrupp III pres

terar bättre på kunskapsproven än övriga elever. Oetta 

har diskuterats i tidigare rapporter (Rönmark & Wikström, 

1980b och c) . 



16 

Språkanvändning 

Testresultaten för grupper av elever med olika språkan

vändning redovisas i tabell 4. Angående närmare resultat

redovisning av språkanvändning hänvisas till Rönmark & 

Wikström, 1980b). 

Tabell 4. Medelvärden för elever fördelade efter skattad 
språkanvändning i olika situationer D. 

A B C 
OK OP FP Tot OK OP FP Tot OK OP FP Tot 

1 19.2 29.3 27.0 75.6 19.1 29.6 27.6 76.4 16.6 21.6 25.7 63.9 

2 18.8 25.1 27.6 71.5 17.4 29.6 26.5 64.5 13.6 16.5 22.9 53.1 

3 18.7 27.0 27.7 73.5 15.5 17.6 24.1 57.2 8.3 7.8 14.9 31.1 

4 14.5 15.9 24.3 54.7 12.9 14.5 22.0 49.5 7.5 7.9 10.4 25.9 

5 6.9 6.5 11.4 24.8 4.8 4.0 7.7 16.6 2.6 1.1 2.8 6.5 

Teckenförklari ngar: 

1 = enbart fin ska 

2 - mest fi/någon sv 

3 = fi och sv lika ofta 

4 = mest sv/n ågon fi 

5 = en bart svenska 

Som framgår av tabell 4 erhålls vid denna mätning i stort 

förväntade resultat beträffande "talspråk av mor" och 

"föräldrars språk till varandra" medan resultaten avseende 

situation A (talspråk till mor) sämre följer den förväntade 

trenden (mera användning av finska - högre testpoäng). 

A = talspråk til l mor (elev
skattning) 

B = talspråk av mor 

C = föräldrars språk till 
varandra (elevskattning) 

OK = ordkun skapsprov 

OP = ordprodukti onsprov 

FP = förståelsepr ov 

Tot = 0K+0P+FP 

1) Av åskådlighetsskäl har standardavvikelser utelämnats 
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Skattade språkkunskaper 

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

elevernas kunskaper i finska, gundade på skattningar, 

redovisats. Dessa skattningsresultat har här legat till 

grund för en indelning av eleverna i fem kategorier vil

kas provresultat framgår av tabell 5. 
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Av tabell 5 framgår att testresultaten i stort följer den 

tendens man kan förvänta under förutsättning att skattningarna 

är korrekta. Ju högre man skattat kunskaperna desto högre 

testpoäng. Det bör dock noteras att detta förhållande i 

högre grad föreligger vid lärarskattningarna än vid elev-

skattningarna, även om man bortser från kategori 1 (Mycket 

bra kunskaper i finska), dit endast två elever ansett sig 

höra. överlag finner man att en indelning grundad på lärar-

skattningar bättre överensstämmer med testpoängen än mot

svarande indelning grundad på elevskattningar. 



20 

DISKUSSION 

Testresultaten erhållna på det sätt som här beskrivits 

fördelade på kön, bostadsort och socialgrupp stöder i 

stort de resultat som erhålls vid skattningar av olika 

slag och som redovisats i en tidigare rapport (Rönmark & 

Wikström, 1980c), varför vi inte närmare går in på dessa 

resultat här. 

Jämför vi däremot dessa testresultat med avseende på 

skattad språkanvändning kan en intressant tendens skönjas. 

Testresultaten följer i mindre utsträckning elevens skatt

ning av sin egen språkanvändning än elevens skattningar av 

andras språkanvändning, ex moderns. I tabell 4 syns detta 

förhållande vid en jämförelse av å ena sidan situation A 

(talspråk till mor) och å andra sidan situation B (talspråk 

av mor) och C (föräldrarnas språk till varandra) där eleven 

skattat moderns och föräldrarnas språkanvändning. Detta 

mönster återkommer även i andra situationer, till exempel 

vid en jämförelse mellan testresultat och elevens/barnets 

språk till fadern respektive dennes språk till eleven/ 

barnet. Man kan också se att den största överensstämmelsen 

mellan förståelseprovet och skattad, språkanvändning åter

finns i situation C (föräldrars språk till varandra). Detta 

förefaller då vara en följd av att barnen utvecklar sina 

passiva färdigheter, för att kunna förstå vad föräldrarna 

samtalar om. 

Jämför man elev- och lärarskattningar med erhållna test

resultat (tabell 5), finner man att testresultaten genom

gående korrelerar högre med lärarnas skattningar. Detta 

förhållande stöder den tendens som tidigare behandlats, 

nämligen att eleverna tycks ha vissa svårigheter att be

döma sig själva. Som tidigare framgick tycks läraren 
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lättare kunna bedöma elevens språkanvändning än eleven 

själv. Det förefaller alltså som om självskattningar i 

det här avseendet är betydligt osäkrare än utomståendes 

skattningar. En slutsats av detta blir då att man i under

sökningar av denna typ, bör föredra lärarskattningar, om 

man önskar en snabb och relativt säker metod att bedöma 

språkfärdigheten. Avslutningsvis bör här kanske fram

hållas att ytterligare forskning bör ägnas åt förhållandet 

mellan självskattning och utomståendes skattningar av olika 

variabler, t ex språkanvändning-kunskap. 
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Figur 1. Ordproduktionsprov 1. Figur 2. Grdproduktionsprov 2. 
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Figur 3. Ordproduktionsprov 3. Figur 4. Ordproduktionsprov 4. 



Bilaga 2:1 

Totalpoäng, jämna items 

total
poäng, 
udda 
items 

N 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Summa 

0 43 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 47 

1 13 6 6 2 1 1 0 0 0 0 0 29 

2 7 7 6 2 2 2 0 0 0 0 0 26 

3 1 4 4 2 4 2 0 4 0 0 0 21 

4 0 2 3 2 5 6 5 B 1 0 0 30 

5 0 0 2 0 3 2 7 1 4 0 0 19 

6 0 0 1 0 3 3 2 .4 0 5 3 21 

7 0 0 0 0 0 2 1 7 12 5 3 30 

8 0 0 0 0 0 1 2 2 5 11 10 31 

9 0 0 0 0 0 0 0 1 4 7 24 36 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 57 64 

umma 64 22 23 8 18 19 17 25 27 34 97 354 

Figur 1. Matris över poängfördelning hos ordkunskapstestet, 
uppdelat map udda och jämna items. 

Totalpoäng, item 11-20 

total
poäng, 
item 1-10 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Summa 

0 43 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 47 

1 13 10 4 2 1 1 1 0 0 0 0 32 

2 4 9 8 3 5 3 0 0 0 0 0 32 

3 0 2 5 1 4 4 0 2 0 0 0 18 

4 0 0 1 2 2 1 3 1 0 0 0 10 

5 0 0 0 1 6 1 8 3 0 0 0 19 

6 0 0 1 2 7 7 2 3 0 1 0 23 

7 0 0 0 1 0 1 5 4 3 2 1 17 

8 0 0 0 0 0 2 4 9 5 2 1 23 

9 0 0 0 0 0 1 6 7 12 13 4 43 

10 0 0 0 0 0 0 0 3 4 26 57 90 

iumma 60 24 19 13 25 21 29 32 24 44 63 354 

Figur 2. Matris över poängfördelning hos ordkunskapstestet, 
ma p första och andra halvan. 



Totalpoäng, item 16-30 

Bilaga 2:2 (3) 

Total
poäng, 

N; 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Summa 

0 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 

1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

4 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 

5 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 

6 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 1 2 1 0 0 8 

7 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 2 2 0 0 0 0 8 
15 

8 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1 1 0 0 0 7 

9 0 0 0 0 1 1 1 3 0 0 3 2 1 1 1 0 14 

10 0 0 0 0 0 1 1 0 4 1 2 1 4 1 3 0 18 

11 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 1 5 2 6 6 2 28 

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 * 3 12 8 30 

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 10 18 16 51 

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 5 16 21 48 

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 11 21 34 

Summa 100 1 0 1 1 5 5 8 i i ; 9 12 21 16 29 67 68 354 

Figur 3. Matris över poängfördelning hos förståelsetestet, 
uppdelat map första och andra halvan. 



Bilaga 2:3 (3) 

Totalpoäng, jämna items 

Total
poäng 
udda 
items 

\ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Summa 

0 95 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 

1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 1 Ó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

4 G 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3 

5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 2 0 0 0 0 6 

6 0 0 0 0 1 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 7 

7 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 5 

8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 1 0 0 0 0 7 

9 0 0 0 0 0 0 1 3 3 2 3 2 0 3 0 0 17 

10 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 3 4 5 3 1 0 22 

11 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 3 0 2 0 1 10 

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 5 4 11 2 28 

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 8 5 16 8 39 

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 7 12 21 20 66 

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 5 12 21 42 

jmma 96 3 1 2 1 3 5 6 9 12 19 24 26 34 61 52 354 

Figur 4 . Matris över poängfördelning hos förståelsetestet, 
uppdelat map udda och jämna items. 


