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FÖRORD 

Den akademiska atmosfären i Umeå har varit en idealisk arbetsmiljö 

för en undersökning av det slag som genomförts i föreliggande ar

bete. När jag nu lägger fram resultaten av undersökningen och sam

lar mig för att frambringa ett tack till alla de personer som hjälpt 

mig, finner jag att snart sagt hela universitetet varit engagerat 

i projektets utförande. Det har i ordets bästa bemärkelse blivit 

ett tvärvetenskapligt arbete, varvid jag har haft förmånen att kon

sultera olika ämnesföreträdare från professorer till amanuenser, 

studievägledare, vaktmästare och alla tänkbara kategorier arbetare 

inom universitetet. Det blir dock omöjligt att här nämna mer en ett 

fåtal av alla de personer, som stått till tjänst. 

När jag nu emellertid försöker att rikta mitt tack till några, som 

jag besvärat vid många tillfällen, gör jag det utan att placera dem 

i någon inbördes rangordning. 

Först och främst vill jag tacka sektionen för pedagogiskt utveck

lingsarbete vid Umeå universitet, som ställde medel till mitt för

fogande så att denna undersökning kunde genomföras. Birgitta Willen, 

pedagogisk konsult, vid avdelningen tog initiativet till att pro

jektet Finska studenter tilldelades anslag. Bert Fredriksson, chef 

för utbildningsavdelningen, tillstyrkte ett första anslag från dis

ponibla medel, så att arbetet kunde omedelbart påbörjas. Universi

tetets förre rektor Karl-Gustav Paul stödde projektet vam£ och uni

versitetets nye rektor Lars Beckman gav även ett fortsatt stöd, så 

att arbetet kunde färdigställas. Ulla Blomquist, byrådirektör vid 

sektionen för utbildnings- och fakultetsärenden, utbildningsledare 

Marianne Ek, och byråsekreterare Lennart Brinkstam vid utbildnings

expeditionen har hjälpt mig att skaffa fram värdefulla data. Samtliga 

ovannämnda personer inom förvaltningen har kollegialt samarbetat med 

mig. Jag riktar till dem och genom dem ett varmt tack till förvalt

ningen. 
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Det är en stor glädje att här kunna rikta ett varmt tack till ytter

ligare en stor grupp, utan vars benägna hjälp hela undersökningen 

skulle ha gått i stöpet. Jag tänker på alla de finska studenter, 

som offrade några timmar av sin dyrbara studietid för att bidraga 

till undersökningens fullföljande. Det är min varma förhoppning, 

att undersökningens primära syfte, som varit inriktat på att hjälpa 

mina landsmän från Finland, kan förverkligas och att undersökningens 

forskningsresultat länder dem till gagn. 

En synnerligen viktig kategori bland universitetspersonalen är alla 

studievägledare, studierektorer och kansliskrivare, som med oför-

tröttlig energi hjälpt mig att spåra studenterna och skicka dem upp

repade kallelser både per brev och telefon. Dessutom har de hjälpt 

mig att sammanställa studieresultat på de olika nivåerna. Jag hé.r 

ofta stört dem mitt i deras administrativa och övriga göromål, utan 

att de dock någonsin vägrat mig hjälp eller avspisat mina enträgna 

önskemål om uppgifter av skiftande slag. Utan deras stora arbetsin

sats skulle jag inte ha klarat av de många problem som uppkom i sam

band med registerdata. Jag vill alldeles särskilt nämna studieväg

ledarna Gunilla Boström, Lars-Gunnar Nilsson, Anna-Lena Täljedal och 

Sture Andersson samt studierektorerna Jan Granåsen, Claes-Göran 

Larsson och sekreterare Carin Fils vilka alla visat ett så uppenbart 

intresse för denna undersökning och varit en så värdefull förbindel

selänk till studenterna. 

Mitt tack går också till lärarna på Kursverksamheten i Umeå. Sär

skilt vill jag tacka fil kand Per Eklund, som tillställde mig under

visningsmaterial, som han sammanställt för svenskundervisningen och 

som också anordnade ett seminarium, där vi fick tillfälle att disku

tera igenom olika språkproblem, som finska studenter har. 

Till personalen vid fonetiska institutionen vill jag även rikta ett 

speciellt tack. Med professor Claes-Christian Elerts tillstånd gjordes 
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de speciella inspelningarna, söm behövdes för språktestet och fone

tiska institutionens lärare Kjell Weimer och Eva Strangert med

verkade vid inspelningarna. Teknikern, fil mag Olla Stensson, ut

förde de tekniska finesserna vid utraderingarna och hjälpte till 

vid varje datainsamlingssession så att högtalarna fungerade per

fekt. För bokningàrna av lokalerna svarade fil mag Birgitta Sellberg. 

Humanisthusets prefekt, docent Sverker Ek, hjälpte också till att 

de olika salarna fick utnyttjas för ändamålet med undersökningen. 

Dialekt- och ortsnamnsarkivets chef, docent Gunnar Pëllijeff och 

arkivarien Gunnel Westerström anordnade också ett uppsamlingstill

fälle i deras seminarierum med de fina högtalarna. Till samtliga 

dessa medhjälpare går mitt varma tack. 

Vid några privata seminarier har jag fått värdefull hjälp från 

professor Sigurd Fries med utarbetandet av rättrtingsmall för ett 

av deltesten i språkfärdighetstestet. Universitetslektor Ingvar 

Lundberg har i många sammanhang och på olika punkter stimulerat 

och hjälpt mig. 

Ett speciellt tack vill jag även rikta till professor Uno Zackrisson 

och hans medarbetare på statistiska institutionen, där så mycken 

individuell omtanke och omsorg lagts ned på att underlätta studier

na för finska studenter. Den positiva attityden till finska studen

ter och gentemot denna undersökning, som varit uppenbar bland sta

tistikerna, har varit stimulerande och värdefull för mig i mitt ar

bete. Professor Zackrisson har dessutom beredvilligt delat med sig 

av sin fond av statistisk kunskap, när jag bett om råd. 

Professor Karl-Hampus Dahlstedt, som även varit min lärare, har be

tytt mycket för mig i min långa språksociologiska grundutbildning. 

Jag tackar honom särskilt för all den inspiration han gett mig. 

Många andra forskare och lärare vill jag även tacka i detta sam

manhang. Därvidlag går mina tankar långt tillbaka i tiden till mina 
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två första lärare, småskollärarinnan Toni Rundt och folkskol

lärarinnan Signe Björkeli, vilka så länge de levde följde mina 

studier med stort intresse och vilka jag har att tacka för den 

grundläggande positiva inställningen till tvåspråkighet, som 

jag alltid haft. Läroverkslärarna, universitets- och högskole

lärarna i Finland vill jag även nämna som en viktig grupp, utan 

att dock plocka ut någon särskild. 

I USA betydde professorerna vid University of Chicago mycket för 

mitt växande intresse föi språksociologi och undervisningsteknik. 

Bland lärarna där, vill jag speciellt nämna professor Viola 

Manderfeld, vars idéer om hörförståelse stimulerat mig till 

mycket experimenterande. Intresset för tvåspråkighet uppmun

trades även av professor Joseph Schick vid Indiana State Uni

versity, och professor Einar Haugen vid University of Wisconsin. 

Hemma i Sverige har professor Torgny Segerstedts skola i socio

logi betytt mycket för grundläggande idéer i språksociologi. 

I Umeå har jag haft glädjen att få undervisa i socialpsykologi 

och i språksociologi, varvid samarbetet med docent Sven Styrbcrn 

varit värdefullt och stimulerande. Docent Styröorn tackas dess

utom för att han ställt upp som handledare i mitt avhandlings

arbete. Under några seminarier i hans doktorandgrupp fick jag 

värdefulla synpunkter på undersökningens uppläggning av docent 

Styrborn själv och av fil lic Auli Hakulinen och de övriga semi

nariedeltagarna. Till dem alla riktas ett varmt tack. 

Till högre seminariet vid sociologiska institutionen under pro

fessor Georg Karlssons ledning riktas även ett varmt tack för kri

tiska och värdefulla kommentarer. Ett speciellt tack vill jag rik-

te. till fil dr Berit Wik, som inbjöds till ett av dessa seminarier, 

där hon i egenskap av lingvist, framförde värdefull och konstruktiv 

kritik av en preliminär version till språkfärdighetskapitlet. 
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Jar tackar också fil dr Rune Åberg för värdefulla synpunkter på den 

empiriska delen av materialet. 

Till fil kand Eva Christina Johansson, som hjälpt mig vid der sta

tistiska bearbetningen framförs här ett innerligt tack. 

För att manuskriptet föreligger i det skick, som här presenteras 

i prydlig pränt, tackar jag Gun-Marie Ericsson, Ida Luik, Else-Marie 

Jarl, Birgit Östlund och Helena Veikkola. 

Mina allra närmaste vill jag till sist tacka för att de stått ut 

med den jäktande mamman. Min make, Georg Karlsson, min son Johan 

och min dotter Lena har med jämnmod funnit sig i att störas i sin 

nattsömn, medan jag smattrat på skrivmaskinen. Ett stort tack till 

Er alla tre, som jag tillägnar detta arbete. 

Umeå i april 1974 

Siiri Sahlman-Karlsson 
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I INLEDNING 

1.1 Undersökningens bakgrund 

En betydande andel av de utländska studenterna i Umeå utgörs av studenter 

från Finland, både sådana som har svenska som modersmål och sådana som 

har finska som modersmål. De finskspråkigas antal har börjat tilltaga i 

en märkbar grad och denna utveckling har av olika anledningar accelere

rat, så att man i dag kan säga att det finns en ansenlig majoritet av 

finländska studenter, dvs en etnisk grupp som består av två slags stu

denter: 1) finlandssvenska, som har haft svenska som skolspråk och moders

mål, och som därmed i språkligt hänseende inte nämnvärt skiljer sig från 

rikssvenska studenter, 2) finska studenter, som gått i finska skolor och 

har finska som modersmål och som läst svenska vid finska läroverk som 

det andra inhemska språket under 8 läsår. Vid Umeå universitet har man 

kunnat konstatera att denna sistnämnda kategori ofta har avsevärda svårig

heter med det svenska språket trots att de läst det som ett främmande 

språk i så pass många år. 

Då allting tyder på att andelen finskspråkiga studenter inte kommer att 

avtaga under den närmaste tiden utan snarare tilltaga, på grund av de re

lativt stränga spärrarna till högre undervisning i Finland och andra fak

torer ansågs det synnerligen angeläget att kartlägga de finska studenter

nas situation vid Umeå universitet. En undersökning av dessa studenters 

språksvårigheter, deras sociala situation, deras allmänna trivsel, följ

der av språkkontakt, hur de klarar sina studier med mera ansågs angeläget 

att bli utförd. Resultaten av denna undersökning hoppas jag kan bli till 

nytta både för de finska studenter, som i framtiden har för avsikt att 

förlägga sina studier hit till Umeå universitet och för Umeå universitet, 

som är mycket välvilligt ställt till de finska studenternas närvaro här 

och som framför allt önskar att de på det mest effektiva sätt även kan 

tillgodogöra sig den undervisning som universitetet kan erbjuda dem trots 

det initiala handikapp som språksvårigheter och andra anpassningssvårig

heter kan innebära. 
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1.2 Den prekära studiesituationen i Finland 

Under åren 1966-67 införde man i Finland spärrar vid intagningar till 

universitet och högskolor. De stränga spärrarna började snart visa re

sultat i en stark nedgång av antalet examina vid finska högskolor, ^ret 

1972-73 utexaminerades bara en halv procent mer studerande än under det 

föregående läsåret, vilket innebär att ökningen av antalet avlagda äm-

bets- och slutexamina praktiskt taget avstannat. Enligt uppgifter från 

statistiska centralbyrån i Finland avlades under läsåret 1972-73 samman

lagt *8 428 ämbets- och slutexamen. Antalet examina inom humaniora min

skade från 31.9 procent till 27.6 procent jämfört med året 1971-72. Däre

mot ökade antalet samhällsvetenskapliga examina från 29.4 procent till 

34 procent för samma år. Antalet disputationer var lika stort för de två 

åren, medan antalet licentiatexamina steg med 2.8 procent"*"^ från år 1971 

-72 till nästföljande år. 

Utbildningsexplosionen i Finland har med andra ort för tillfället stag

nerat . 

Det andra resultatet av de stränga spärrarna visar sig i én småningom 

stigande ström av finska studenter som söker sig till utbildningsan

stalter utanför Finlands gränser. 

1) Uppgifterna hämtade ur Meddelanden från universitetsförvaltningen, 
Stockholms universitet9 (19723 nr 10, juni 1), s 2 där citat ingnr 
från Information i prognosfrågor, SC3 1972:3. 

Det kan vara av intresse att notera, att siffrorna för Sverige skiljer 
sig speciellt för samhällsvetarna, bland vilka endast 16 procent avsåg 
att fortsätta studera, vilket är 11 procentenheter lägre än vad som no
terats året 1971-72. Hen den mest markanta minskningen av andelen som 
avsåg att bedriva fortsatta studier gäller beteendevetarna, för vilka 
andelen sjunkit från 44 till 24 procent av samtliga examinerade. 
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Låt oss ta en titt på en del statistiska data. 

Statistiska uppgifter över antalet studenter, som antagits till högre 

utbildning vid olika universitet och högskolor i Finland under år 1971 

visar hur hårt sporrarna drabbar de finska studenterna."^ Det framgår 

bland annat att andelen antagna studenter av samtliga, som sökt inträde 

vid de olika högskolorna fördelar sip som följer: 

Veterinärhögskolan 14 .4 % 

Universitetet i Tammerfors 15 .0 % 

Handelshögskolan i #bo 19 .5 s-15 

Handelshögskolan i Vasa 22 .5 % 

Jyväskylä universitet 19 .9 % 

Uleåborgs universitet 21 .5 % 

Åbo universitet 22 .2 % 

Helsingfors universitet 27 .6 % 

Allra lättast var att vinna inträde vid Tekniska högskolan i Willman

strand, där 88.2 % antogs av samtliga inträdessökande. 

Aret 1972 innebär en skärpning av den redan härda spärren. Så uppvisar 

de statistiska uppgifterna för Tammerfors universitet5 exempelvis, att 

bara 10 % av alla. inträdessökande antogs. Något lättare blev det år 1972 

jämfört med året innan att komma in vid Veterinärhörskolan. Procentan

talet låg där vid 16.0. Tammerfors universitet,, som är ett privat insti

tut, visade sig hösten 1972 vara ett av de allra svåraste universiteten 

att komma in vid. Allra svårast var det att komma in vid den ekonomisk-

administrativa fakulteten, därnäst vid den samhällsvetenskapliga fakul 

teten. Andelen uttagna studenter för respektive fakulteter var 7% och 

8%. Det är att observera att vid samma universitet antgos 13% till den 

medicinska och 23% till den humanistiska fakulteten. Tammerfors univer

sitet skiljer mellan rena fakul- e *er och så kallade utbildningsavdel

ningar. Följande siffror illustrerar hur antalet antagna studenter för

delar sig mellan dessa två kategorier: till fakulteterna antogs 10% av 

alla sökande, till utbildningsavdelningarna 13%. Bland de sistnämnda 

var gallringen hårdast inom avdelningen social välfärd , där 9% av de 

sökande antogs. 

1) Expeditionerna vid de olika universiteten och högskolorna i Finland sam
manställer årligen statistiska uppgifter om antalet antagna studenter. 
Man kan rekvirera dessa tabeller från respektive högskolor, om man vill 
ha uppgifter så snabbt som möjligt. De sammanställs långt senare av sta
tistiska centralbyrån. 
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Dessa siffror visar klart hur svårt det för tillfället är att vinna in

träde vid finska högskolor. Om i medeltal bara 1-3 av tio studenter kan 

vinna inträde vid högskolorna i Finland, är det högst sannolikt, att de 

utgör ett slags elitskikt av studenter i landet. Intagningen sker på 

basis av studentbetyg och dessutom i en del fall på basis av speciella 

inträdesprov. Förslag har väckts att samtliga sökande skall underställas 

inträdesförhör i hopp om att upptäcka speciella begåvningar, som kanske 

inte lyckats så bra i studentskrivningarna. 

Då studentexamen emellertid i sig innebär en relativt hård gallring av 

elevmaterialet i Finland, torde det vara rimligt att antaga att det bland 

de 70-90 % studenter, som inte kommer in vid finska högskolor, dock finns 

en ansenlig potential, som bör vara lämpad att bedriva högre studier, 

även om det finska högskoleväsendet inte kan bereda plats för den. 

Därav följer att det studentmaterial som kommer från Finland inte är 

särskilt dåligt. I följande tabeller och sammanfattning redovisas 

närmare för fördelningen av det allmänna betyget i studentexamen för den 

studerande finska Studentpopulationen i Umeå och för den totala student

andelen i Finland för åren 1971 och 1972. 

Tabell 1 Det allmänna betyget i finsk studentexamen hos de finska 

studenterna i Umeå 

Laudatur 

Magna cum laude 

Cum laude approbatur 

Lubentur 

Approbatur 

Uppgift saknas 

Procent 
5 

12 

20 

18 

2 

Totalt N lt+8 

För jämförelsens skull har jag skaffat fram uppgifter om det allmänna 

studentbetyget för samtliga finska studenter i Finland för åren 1971 

och 1972. 
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Tabell 2 Antalet godkända studenter fördelade på allmänt betyg i 

studentexamen i Finland åren 1971 och 1972. Procentuell 

fördelning 

Är Laud. Proc. 

1971 3295 

1972 3329 

(16) 

(15) 

Magn. 

6258 

6351 

Proc. Cuml. Proc. Lube Proc. 

(32) 

(30) 

5403 

5651 

(27) 

( 2 6 )  

4355 

5280 

(22) 

(25) 

Appr. Proc. Tot. Proc 

575 (3) 

769 (4) 

19891 (100: 

21371 (loo! 

Tot. 6624 (16) 12609 (31) 11059 (27) 9635 (23) 1344 (3) 41262 (100! 

Tabell 3 Sökte du till någon högskola eller något universitet 

i Finland innan du kom till Umeå? 

Procent 

Ja 66 

Nej 34 

Totalt 100 

N = (148) 

Tabell 4 Blev du antagen till någon/något av dem? 

Procent 

Ja 6 

Nej 60 

Uppgift saknas 34 

Totalt 

N = 

100 

(148 ) 
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Tabell 5 Antal högskolor/universitet som du sökt dig till i 

Finland? 

Antal högskolor Procent 

1 28 

2 19 

3 8 

4 5 

5 4 

6 1 

Uppgift saknas 34 

Totalt 99 

N = (148) 

Som tabell 1 visar finns det i vårt material 5 procent laudaturstudenter 

och 12 procent magna cum laude studenter, vilka kan sägas utgöra ett 

slags elitskikt av studenter. För våren 1971-1972 fanns det 16 procent 

laudaturstudenter och 31 procent magna cum laude studenter i det totala 

studentantalet för hela Finland. Vi ser således att detta elitskikt är 

underrepresenterat för Umeås del, men samtidigt är det dock värt att 

konstatera att procentandelen är relativt hög i alla fall, med tanke på 

att dessa studenter knappast skulle ha drabbats av utspärrning vid 

finska högskolor och universitet, utan de har av en eller annan an

ledning just valt Umeå som studieort. Även mittengruppen, de så kallade 

cum laude studenterna, är intressant ur jämförelsesynpunkt. I vårt 

material är de överrepresenterade som synes av tabellen. Hela 43 procent 

av de finska studenterna i Umeå tillhör denna cum laude kategori, scm i 

stort är jämförbar med de gamla AB studenterna i det gamla gymnasiet. 

För Finland i sin helhet är denna grupp cum laude studenter för åren 

1971-1972 bara 27 procent av det totala antalet studenter. (Se tabell 2). 

Men just denna kategori har drabbats hårt av de stränga spärrarna vid 

finska universitet och högskolor. Min hypotes är emllertid att det inom 

denna kategori finns en ansenlig begåvningsreserv, som kanske inte kunnat 

göra sig gällande inom ramen för gymnasieutbildningen, men som inte kan 

betraktas som en grupp som inte lämpar sig för akademiska studier. 
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Det är viktigt att få don myten avlivad att vi i Umeå fått ett bottenskikt 

av finska studente?.- Finns det ott slags ''bottenskikt" så utgörs det 

av de ca 18 procent approbatu? studenter, som finns i vårt material. 

Här hsr vi en vino överrepresentation om vi jämför med procentsiffran 

3 för antalet approbaturstudenter totalt för åren 71-72 i Finland. 

Lubenturstudenterna, com utgör 20 procent i vårt material och ca 

23 procent för hel- Finland är ockcå en kategori, som universitets

dörrarna varit stängda fö? i stort. Sainm.infattningsvis kan sägas att cum 

laude, lubentu.r och api/robuturotudenterna sannolikt är den grupp som 

sökt nig till finska Löf^koicr i förste; hand och sedan i andra eller 

tred'je hand ti.1! Uns,0;, eft nr det att dr, inte kunnat antas i Finland. 

t! m en en gè:/.; vill j ng b? t ma att det inte finns skäl för att nedklassa 

dessa approboturst-.r* enter till något slags bottenskikt, eftersom 

sekundärskolan i linr .r.d fortfar, .nde verkar utgallrande i sig själv, 

så att den g cm klr.rat studentexamen vid finska gymnasier därmed även 

proklcïïr.eratr? regen för a kr demie';a studier. Studentexamen heter inte 

utan fog "maturitctscr-nen'n 

1) Sagt av professer -Tuva undc-r rektorskonferensen i Uppsala, vars 
huvudtema T"".r att tolk- utvecklingstendenserna i nordiskt universitets
liv: 

I Finland fimi dot en betydande skillnad mellan nya och gamla uni
versitet" . De aline universiteten håller på studentexamen som inträdes-
fendra1"1 även om c:» apar.o kc.ii beviljas. Universitetsexplosionen har 
varit stor i Finland sen den var5.t i alla nordiska länder. Professor 
Mikko Ju va, riktor för Me.V.ningfors universitet säger i en tidnings-
intervju i TJ:T7 (6/11-72; att en sänkning av kursvillkoren måste vara 
till skada för det intern at ionelJ.a samarbetet. I Finland har vi i 
praktiker- en dv.t r äd e s •: znr.en och alla fakulteter är spärrade - en 
tanke s-nn även laraerato av U 68 i Sverige. På en fråga om hur det 
vore med e.n gen sr-am ncrdr.sk standard vid en inträdesexamen, svarar 
professor J-iva att studieplatser alltid kan ställas till förfogande 
för dem sen kan hävda sin reala kompetens, men kommer det nya skaror 
till univers inaa a krävs det även nya pedagogiska grepp. 

V"rf att notera; 
Darr nar k k.ar ir-te onh vill inte införa inträdesexamen till universiteten. 

I Norge driver r.vm principen att gymnasiet inte är den enda vägen till 
universitetss'rad 1er och denna princip ser ut att bli alltmer accepterad, 
enligt professer Jchaniu-s dndenaes, rektor vid Oslo universitet. Med 
rcalkompetens avses i Norge de faktiska förutsättningar som en 
studerande kan ha att g "^r aurora ett valt studium. 
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På frågan om studenten sökt inträde vid någon högskola eller något 

universitet i Finland innan han/hon sökte hit blev svaren "ja" 98 i 

antal (66 procent) och "'nejr' 50 i antal (34 procent). (Se tabell 3). 

Den andra frågan lydde: Blev du antagen till någon av högskolorna 

eller universiteten? Svarsprocenterna här utföll som följer: "ja" 9 

i antal (6 procent), °neji? 89 st. (60 procent), och för 50 studenter 

saknas uppgift (34 procent). (Se tabell 4). Jämför denna procentandel 

med de 34 procent som inte sökt inträde vid någon högskola, vilket 

framgår av tabell 3. De sex procenten , som sökt inträde och antagits, 

men det oaktat föredragit studier i Umeå, fick besvara frågan (se tabell 4), 

varför de trots att de antagits i Finland förlagt sina studier hit. 

Följande uppställning av antalet finska studenter, som uppgett olika 

skäl för valet av Umeå som studieort belyser frågeställningen: 

Uppgivna orsaker till varför man valt Umeå som studieort 

1) Fått mottaga stipendium. Stipendiemottagare. 

2) Får färdighet i svenska som biprodukt av studier förlagda till Sverige. 

3) Era bostadssituation i jämförelse med Finland. 

*0 Berörda vetenskap är bättre utvecklad i Umeå än på studieorter i Finland. 

5) Personliga skäl: förlovad, gift. 

6) Tekniska skäl: geografisk närhet till hemorten i Finland. 

7) Har akademisk slutexamen från Finland, och bedriver doktorandstudier 

i Umeå. 

En del har angett två eller flera skäl. 

1.3 Tillströmningen av svenska studenter till högre undervisning 

Under de senaste åren har tillströmningen av svenska studenter till högre 

undervisning minskat. Denna minskning har drabbat Umeå universitet hårt 

de allra senaste åren. Utbildningsavdelningen vid Umeå universitet har 

sammanställt tabeller över nyinskrivna studerande vid Umeå universitet. 

En närmare titt på tabellerna 6-7 samt figur 1 som följer visar klart den 

sjunkande tendensen. 

i 
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Tabell 6 Nyinskrivna vid Ume° universitet 

Ht 1956 - VT 1973 (per 03-01) 

Nyinskrivna (bruttotal) 

Termin Fil Med Odont Summa 
år fak fak fak Umeå un i v 

HT 1956 - - 20 20 

VT 1957 - - 19 19 

HT 1957 - - 21 21 

VT 1958 - - 16 16 

HT 1958 - - 20 20 

VT 1959 - 18 20 38 

HT 1959 - 17 21 38 

VT 1960 - 31 20 51 

HT 1960 - 28 22 50 

VT 1961 - 21 22 43 

HT 1961 - 24 19 43 

7T 1962 - 28 17 45 

HT 1962 - 45 20 65 

7T 1963 - 48 22 70 

HT 1963 115 25 29 169 

VT 1964 29 33 26 88 

HT 1964 395 39 24 458 

7T 1965 75 39 24 138 

;IT 1965 754 73 57 884 

7T 1966 200 67 53 320 

HT 1966 1009 76 34 1119 

7T 1967 332 76 31 439 

HT 1967 1535 57 36 1628 

7T 1968 460 52 33 545 

I) Källa: Umeå universitet.» utbildningsavdelningen 

Statistiskt meddelande nr 1973:1, 1973-03-07 
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Tabell 7 Nyinskrivna vid Umeå universitet1^ HT 1968 - VT 1973 (per 03-01) 

Termin Hum Samh Mat-nat Summa Med Odont Summa 
ar fak fak fak fil fak fak fak Umeå un i v 

HT 1968 472 1020 483 1975 48 33 2056 

VT 1969 123 256 141 520 48 31 599 

HT 1969 503 1011 505 2019 51 29 2099 

VT 1970 69 228 70 367 48 33 448 

HT 1970 377 1071 495 1943 57 35 2035 

VT 1971 129 245 97 471 60 30 561 

HT 1971 308 711 396 1388 57 31 1476 

VT 1972 104 237 103 444 64 30 538 

HT 1972 296 634 247 1177 62 31 1270 

VT 1973 2) 93 152 83 328 54 30 412 

1) Källa: Statistiska Centralbyråns meddelandeserier U 

1967 :4 

1968:5 (ej odont fak), 17, 21 

1969:6 9 22 

1970:23, 33 

1971:25, 36 

samt för övrigt utbildningsavdelningens interna statistikproduktion 



ffbHSnVI 
u i njsav de In Ingers 

Lennart Brinkstai 1973-09-07 
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Det kan därför synas glädjande att tillströmningen av finsktalande stu

denter till Umeå universitet kraftigt stigit de senaste åren."^ Det bor 

dock understrykas att intagningsbegränsningar även gäller vissa sektorer 

i svenskt utbildningsväsende. Nästan alla yrkesinriktade högre utbild

ningar är sedan länge hårt spärrade i Sverige, men tillträdesbegräns

ningen har ännu inte utvidgats att gälla samtliga utbildningsvägar. Denna 

information har på många vägar nått fram till Finland. Det har blivit 

räddningsplankan för många som önskat få studera vid ett universitet, men 

som inte lyckats forcera de höga intagningskraven i Finland. Umeå har 

därvidlag erbjudit en möjlighet för många finska studenter att få bedriva 

högre studier. En annan faktor, som kanske förbigåtts i diskussionen om 

orsaken till, att finska studenter förlagt sina studier hit, är att den 

internationella vågen även nått finsk skolungdom, speciellt gymnasieung

dom. Arbetskraftens rörlighet inom Norden och studenternas i viss mån 

fria valmöjligheter att studera inom Norden i vilket land de än väljer, 
2 )  

har utnyttjats av många. Sverige har kanske hittills varit det land som 

1) Rektorsämbetet vid Umeå universitet har även uppmärksammat den stora an
delen nyinskrivna finska studenter, som läser vid Umeå uiversitet. Den pro
centuella andelen torde vara störst just vid Umeå universitet i jämförelse 
med landets övriga universitet. Jag har inte fått några exakta siffror om 
andelen finska studenter vid svenska universitet förutom det ovan uppgivna 
om att Umeå skulle ha den största andelen. Hösten 1972 var nästa 10% av de 
nyinskrivna finska studenter och speciellt linje 6, dvs ekonomlinjen fick 
mottaga 40% finska studenter bland de nyinskrivna. Rektorsämbetet menar med 
rätta att det både ur informationssynpunkt och utbildningssynpunkt är vik
tigt att uppmärksamma den speciella kategori studenter, som Umeå därmed till
förts . 

2) Våren 1971 hemställde de filosofiska fakulteternas utbildningsnämnder vid 
Umeå universitet i ett förslag till universitetskanslersämbetet att behörig
hetskung öreisen § 3 mom h skulle ändras s° att studerande från Finland (ev 
övriga nordiska länder)? som inte har svenska som modersmål inte ges gene
rell behörighet att inskrivas vid svenskt universitet. Bakom detta förslag 
låg de krav som rests från en del studievägledare, kommittéer för tröskelpröv
ning, treterminsprövning m fl instanser, vilka hävdade att det bakom studie
misslyckanden och studieavbrott låg orsaker, som spårats till bristfälliga 
kunskaper i svenska. Detta förslag till ändring sändes sedan på remiss till 
samtliga fakulteter vid landets olika universitet. De inkomna svaren till Uni
versitetskanslersämbetet i detta ärende var emellertid mycket negativa till 
en sådan utestängning. I enlighet med de olika yttrandena från konsistorierna 
hemställde UK.Ä, att Kungl Maj:t lämnar utbildningsnämndernas framställning, i 
vad avser en skärpning av bestämmelsen i 3 § i behörighetskunggörelsen, utan 
åtgärd. (Enligt kopia 72-01-lL! av Dnr 5086/71 U). Det "p av intresse att no 
tera här att enligt UK^:s mening skulle den skärpning av behörighetskravet 
som utbildningsnämnderna i Umeå föreslagit kunna få en menlig inverkan på det 
fortsatta nordiska samarbetet på utbildningsområdet. Denna uppfattning har ock
så kommit till uttryck i flera av remissyttrandena. 



25 

mest lockat både arbetare och studenter från sina nordiska grannländer3 

men det är ingen som vet, när utvecklingen vänder åt motsatt håll. Det 

är värt att komma ihåg att svenska studenter även har rätt att obehindrat 

förlägga sina studier till Finland eller till något annat nordiskt land,, 

om de så önskar. Under det allra sista året har några akademiskt utbildade 

personer redan tillträtt tjänster i övriga nordiska länder på grund av ar

betslöshet i Sverige. Det finns tom svenska lärare bosatta i Umeåv som 

pendlar mellan Finland och Sverige. Några tandläkare, som fått sin utbild

ning i Sverige, har också börjat praktisera i Finland. Detta slags utbyte 

av tjänster de nordiska länderna emellan kan tänkas komma att öka i fram

tiden."^ En tredje orsak till att många finska studenter just föredragit 

Umeå, är den geografiska närheten. En karta över Finland, med uppdragna 

länsgränser, visar från vilka län de finska studenterna rekryterats. (Se 

Js^rta s 26). Det framgår av siffrorna där att 105 av de 148 studenternas 

dvs 71% kommer från Vasa- Uleåborgs- och Lapplandslänen. 

En fjärde orsak till att finska studenter valt att studera vid ett 

svenskt universitet är den kortare utbildningstiden. Visserligen utgör språ

ket ett hinder och utbildningstiden kan förlängas med ett eller ett par år, 

men i jämförelse med den totala utbildningstiden i Finland anser m?nga att 

det ändå är lönsamt att studera i Sverige» Fånga finska studenter har känt 

oro över att de eventuella problem som de har blivit alltför uppförstorade 

av massmedier såväl här i Sverige som i Finland. De medger gärna att språket 

i början bereder svårigheter, men de tycker att deras språksvårigheter har 

Överdrivits. Dessutom tycker de, att man underskattat vikten av att de här 

kan förkovra sin språkfärdighet under den långa studievistelsen, och att det 

primära inte är att omedelbart klara den höga studietakten. Fånga vill med

vetet sondera och pröva sig fram under den första terminen för att få erfa

renhet och för att även klara av anpassningsproblemen till den nya miljön 

innan de på allvar vill kasta sig in i studierna. PUKAS-andan har inte gri

pit de finska studenterna. 

1) I anknytning till betänkandet rörande internationalisering av universitets
utbildningen är det viktigt att bestämmelserna om examensgiltighet i de 
olika länderna blir bättre klarlagda. Som läget ^r nu accepteras exempel
vis inte alla svenska examina i andra länder. Rapporterna på. den punkten 
är inte särskilt gynnsamma (jfr UNT 24/2-1973). Detta problem är också ett 
av de mest angelägna för de finska studenterna i Umeå. Många har oroligt 
frågat sig vad en svensk examen är värd i Finland. Fånga har åven hänvänt 
sig till mig. Därför skrev jag till undervisningsministeriet och bad att 
få uppgifter om bestämmelserna. Av det preliminära svaret framgick att be
stämmelserna är mycket vaga och att studenterna måste hänvända sig i ären
det till ett av ministeriets avdelningar, där dessa trenden sköts och var
vid man bedömer från fall till fall. Jag har lämnat brevet med informationen 
till studievägledare Elisabeth Grimlund på förvaltningen. Finska studenter 
kan numera hänvända sig i dessa ärenden till studievägledarna. 
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1.4 Undersökningens syfte 

Målsättningen för föreliggande undersökning är att 1. kartlägga hur de 

finska studenternas språkkunskaper påverkar deras studieresultat, 2. att 

erh°lla en bild av vilka komponenter i de finska studenternas studiemiljö 

och tidigare erfarenheter som påverkar deras språkfärdighet. Sådana kom

ponenter som studier, vänner, kamrater och umgänge9 fritidsaktiviteter; 

läsning av tidningar, TV-tittande, lyssnande på radioprogram, attityder 

till svensk miljö ävensom tidigare vistelse i svenskspråkig miljö och ti

digare kontakter med svensktalande personer har allesammans relevans för 

språkfärdigheten, och 3. att utifrån erhållna resultat formulera konstruk

tiva förslag till förbättrade studiemöjligheter inte enbart för finskta

lande studenter utan även för andra utländska studenter, som väljer svenska 

universitetsorter för akademiska studier. 

Vissa bakgrundsfaktorer, såsom individernas studentbetyg, antalet år de 

läst olika språk«, deras hemspråk, föräldrarnas socio-ekonomiska ställning 

m m är relaterade till de verksamma komponenterna i studiesituationen. 

Som ovan i korthet angetts är avsikten med föreliggande undersökning i 

första hand att behandla språkfärdighetens betydelse för studieframgång. 

Den specifika språkfärdigheten gäller kunskaper i det svenska språket. 

Hen även kunskaper i finska, som är modersmålet för de finska studenterna, 

ingår som ett delmoment i vad man kallar för allmän språkfärdighet. Man 

har funnit i undersökningar, där hypotesen prövatss att studenter med goda 

kunskaper i modersmålet tenderar att även uppvisa goda kunskaper i nål 

språket (något av de främmande språken de läser i skolan). Cassirer och 

hans medarbetare har funnit stöd för sådana hypoteser. (Cassirer, 1971; 

Bäckström, 1972; Stendahl, 1970). 

Därför är det angeläget att relatera de två språkområdena till varandra. 

Utöver kunskaper i svenska krävs i många ämnen vid Umeå universitet kun

skaper i engelska, eftersom en stor del av kurslitteraturen är på engelska. 

Det ligger i undersökningens intresse att även kartlägga hur kunskaper 

i engelska kan påverka de finska studenternas studiesituation. För att 

få en uppfattning om språkfärdigheten hos de finska studenterna kan man 

delvis utnyttja uppgifterna om betyg i de olika språken. Den informa

tionen utgör en komponent i den input ! som studenten har vid inträde 
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till universitetet. Men det är sannolikt att han/hon har utökat sin språk

färdighet antingen genom tidigare vistelse i Sverige eller någon annan 

svenskort eller också genom tidigare studier och andra aktiviteter. 

För att få en bild av den finska Studentpopulationen, som den är just vid 

tillfället för undersökningen, är det viktigt att få fram ett slags 

mått på språkfärdighet i svenska vilket kan relateras till ett mått av 

studieprestationer. Av denna anledning behövdes för denna undersökning 

ett testbatteri med vars hjälp det skulle bli möjligt att uttrycka rent 

kvantitativt mängden av språkfärdighet. Då emellertid bakomliggande teo

retiska resonemang gett anledning till att tro att det finns olika aspek

ter i språkfärdighet som är viktiga för olika sociala situationer, var 

det angeläget att konstruera ett testbatteri, som beaktade dessa 

olika aspekter i den totala språkfärdigheten. Dessa aspekter kallas här 

för delfärdigheter. Det finns olika sätt att göra uppdelningar mellan 

delfärdigheter. 

En av de vanligaste distinktionerna är den mellan aktiv språkfärdighet och 

passiv språkfärdighet (Dahlstedt9 1970, s M-l). Dessa delfärdigheter i sin 

tur kan uppdelas på förmåga att tala, lyssna, läsa och skriva. I dessa 

delfärdigheter ingår olika aspekter av språkfärdighet, som är viktiga 

i olika sociala sammanhang. I den akademiska undervisningen är det 

viktigt med en passiv hörförståelse, men det är också viktigt att den 

finske studenten kan skriva, läsa och tala svenska för att kunna klara 

studierna. Hur stor språkfärdigheten skall vara för att man kan klara av 

kurserna på en tillfredsställande nivå, är en viktig om ock vansklig fl*ga 

att få svar på. Ett av de viktigaste syftena blir för denna undersöknings 

del att få ett visst mått för den aktuella språkfärdigheten vid tiden 

för undersökningen. Utgångspunkten är antagandet att en viss språkfärdig

het dels är nödvändig för att den finska studenten kan klara sina studier, 

dels tillräcklig för att han/hon skall klara den sociala situationen i 

den främmande kulturmiljön som den svenska universitetsmiljön i Umeå 

bildar. 

Undersökningen syftar även i andra hand att kartlägga vilka faktorer som 

påverkar de finska studenternas språkkunskaper. Härvidlag spelar natur

ligtvis skolans svenskundervisningen stor roll. I ett speciellt avsnitt 

förs en diskussion om språkundervisning i Finland. Hur de finska 

studenterna själva skattat sin språkfärdighet var emellertid viktig. 
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att kartlägga. Dessutom var det av intresse att få data om vilka faktorer 

som bidragit till den subjektivt upplevda goda språkfärdigheten respek

tive bristande språkfärdighet i svenska. På det teoretiska planet har jag 

utgått från att de finska studenterna har relativt goda teoretiska kunska

per i svenska vad beträffar grammatik. De finska studenterna uppger i all

mänhet att skolan gett dem en gedigen teoretisk undervisning i språk, me

dan däremot den muntliga färdigheten upplevts mera bristfällig. Men det 

finns så många fler faktorer som bidrar till ekade kunskaper i svenska 

förutom skolans undervisning. Studenternas motivation och egen aktiva in

sats att utöka språkfärdigheten är viktip-a faktorer att kartlägga. 

För denna undersökning är det följaktligen värdefullt att få fram data 

i vilken mån olika aktiviteter bedrivs för att utöka språkfärdigheten. 

Som redan nämnts i uppräkningen av de olika komponenterna i början av 

detta kapitel kan tidigare vistelse ha stor betydelse för förbättrade 

kunskaper i svenska. Vistelsen här på ort och ställe är i sig själv en 

sådan faktor som automatiskt ökar språkfärdigheten. Detta %r en trivial 

hypotes, som dock måste understrykas. Studierna i sig själva befrämjar 

även språkfärdigheten, likaså umgänge och kontakter med svenska kamrater. 

Vilken roll attityder till svenska och Sverige har, är ett problemkomplex 

som skulle behöva kartläggas grundligt. För denna undersöknings del har 

några frågor i enkäten snuddat vid dessa problem. Aktiva insatser från 

studenterna krävs när det gäller att utöka kunskaper i svenska. Några av 

dessa aktiva ansträngningar återspeglas i läsvanor av t ex tidningar och 

litteratur på svenska såväl som intresse för svenska radio och TV-program 

samt svensk film. Alla dessa olika variabler torde ha samband med språk

färdighet . 

Varför finska studenter sökt sig till Umeå har varit en viktig problem

ställning att kartlägga inom ramen för denna undersökning. De data som 

undersökningen fått fram torde ge en tillfredsställande förklaring. 

Det tredje huvudsyftet med denna undersökning är det som angavs i den 

kallelse, som skickades ut till de finska studenterna5 när denna under

sökning inleddes. Där stcd att läsa, att det yttersta syftet med under

sökningen är att hjälpa de finska studenterna här i Umeå. Genom att sam

la in data om olika aspekter i de finska studenternas studiesituation 

och genom de direkta frågor som berör praktiska åtgärder kan det bli 
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möjligt att åstadkomma förbättringar som hjälper både nuvarande och kom

mande finska studenter bär i Umeå. Men det Mr mycket sannolikt att många 

hjälpåtgärder som de erhållna resultaten från denna undersökning kan leda 

till, även kan vara ägnade att hjälpa övriga utländska studenter som sö

ker sig till Umeå. 

För att kunna hävda sig som en attraktiv universitetsort, är det viktigt 

att Umeå universitet underlättar studierna för presumptiva utländska stu

derande. De idéer som exempelvis de finska studenterna har lagt fram har 

redan formulerats i konstruktiva förslag till förbättrad information, 

studievägledning m m. Alltså har redan några av syftena för denna under

sökning kunnat realiseras, innan detta arbete ännu lagts fram. Dessa åt

gärder ansågs vara så värdefulla och viktiga att de borde verkställas 

omedelbart1^. 

1.5 . Undersökningar inoi. ämnet 

Överhuvudtaget kan man säga, att undersökningar om förhållandet mellan 

svenska och finska språkgrupper är relativt sällsynta, vilket redan år 

1960 påpekats av professor Pipping i en artikel publicerad i Suomalainen 

Suomi nr 28, s 286-290. 

En undersökning av finska immigranter i Sverige utfördes av Vilho A Koiranen 

år 1966 under rubriken Suomalaisten siirtolaisten sulautuminen Puotsissa, 

(Helsingfors, 1966). Denna undersökning är intressant och har gett vissa 

uppslag för databehandlingen. 

1) Avdelningen för studievägledning, rektorsämbetet, studentkårens kurator, 
representanter för utbildningsavdelningen, lärare på Kursverksamheten 
m m deltar sedan hösten 1973 i de allmänna informationsmöten, som numera 
anordnas vid början av terminerna för utländska studenter. En finskta
lande studievägledare har även anställts för några veckor i början av 
terminen för att stå till tjänst med upplysning m m vid registrering. 
Hottagning har anordnats några gånger i veckan under den första tiden. 
Det vore önskvärt med en heltidsanställd (eller åtminstone deltidsan
ställd) finsktalande studievägledare, som de finska studenterna kunde 
konsultera under hela %ret. 
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Ären 1967-1970 har ett antal undersökningar om olika språkgrupper utförts 

vid Åbo Akademi. Bland dem är Mikael von Nandelstadhs undersökning 

De finskspråkiga studenterna vid Abo Akademi I, år 1971, ett pionjär

arbete, som följdes av Roger Broos panelundersökning om de finska 

studenterna. Dessa två undersökningar är parallella till den här redo

visade undersökningen. Så vitt jag vet är de två Åboundersökningarna 

unika och dylik sociologisk forskning torde inte ha skett tidigare. 

I alla fall har jag inte lyckats spåra resultat från något håll. 

Undersökningar om studieframgång d:äremot är talrika. I ett senare 

avsnitt berör jag några få av dem. 

1.6 Teoretisk referensram för undersökningens uppläggning 

En mycket enkel schematisk uppdelning, som många forskare arbetat med, är 

följande, som illustreras med figuren nedan: 

Operations 

/ 
Input Output 

Input innefattar beskrivning av individen t ex i fråga om 
förkunskaper, social- och studiemässig bakgrund, motivation 
och förväntningar. Här gäller det att försöka mäta alla 
egenskaper hos individen som direkt eller indirekt har 
betydelse för resultatet. 

"Process (el operations) omfattar allt det i undervisningen som 
kan tänka? påverka resultatet. Exempelvis kan nämnas undervisnings
metoder, tidsuppläggning av undervisningen, lärarvariabler, 
inlärningsstrategi och studieaktivitet på elevsidan. ' 

r'Output har t ex att göra med vilka kunskaper som förvärvats och 
hur språkfärdigheten har utökats, m m. 

Denna interaktionsmodell är statisk, men den kan utvidgas till ett 
mera dynamiskt analysschema av följande utformning: 

1) Denna schematisering har bland andra använts av Sigbrit Franke, Martin 
Johansson och Ingemar Fedman vid avdelningen för pedagogik5 Umeå 
universitet. Beskrivningen ovan är hämtad ur deras rapport Teoretiska 
och praktiska problem vid utvärdering; av utbildning - Några synpunkter . 
Som rubrik för schemat har de Interaktionen input-process-output'. 
Schematiskt interagerar de tre komponenterna på det sätt som figuren 
anger. 
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Som synes av schemat finns det inom ''process' -boxen en del sociologiska 

karakteristika, som kan tänkas påverka språkinlärning och därmed även 

studieframgångg vilket anges av pilarna mellan boxarna. 

De heldragna pilarna anger i schemat kausalsamband mellan variblema i 

de olika boxarna och uttrycker samtidigt en rörelse i tiden. Den streckade 

linjen mellan °output,? och ' inputi? boxarna anger, att processen kan 

upprepas ånyo och i princip hur många gånger som helst. I den bemärkelsen 

är schemat dynamiskt. 

Figuren presenterar alltså i schematiserad form olika faktorer som på

verkar sambandet malle.n språkfärdighet och studieframgång. 

Jag utgår från. antagandet att språkförmåga är av betydelse för studie

framgång. Genom att konstruera ett språkfärdighetstest, som mäter olika 

delfärdigheter i svcrska, vill jag pröva denna hypotes. Den totala poäng-

siffran som varje individ får på detta test får vara ett mått på språk

färdighet. Dessutom tillkommer betygen i olika språk som ett mått på språk

färdighet. Dan subjektiva bedömningen av språkfärdigheter i termer av 

vissa delfärdigheter är även viktig. Sociologiska karakteristika som 

påverkar språkinlärning, som t ex vistelse i svensk miljö och svenska 

kamrater, bostad i svensk korridormiljö m m? är också relevanta för en 

helhetsbedömning av studenternas situation. En del socialpsykologiska 

komponenter, som t ex studenternas aspirationsnivå såväl som graden av 

decidering att uppnå genom studier det slutmål (en akademisk slutexamen), 

som de ställt för sig, är allesammans faktorer som ingår i studieprocessen. 

I brist på bättre prognos .instrument för framgång i vidare studier är 

studenfbeti^get på nuvarande stadium ett lämpligt mått, när vi skall 

belysa språkets betydelse som inkörsport till framgångsrika akademiska 

studier för de finska studenternas del. 

1) Riktigheten av de betygsuppgifter som de finska studenterna lämnat 
har jag inte haft tillfälle att kontrollera. Det är uppebbart»ått 
minnet kan svikta och att en del uppgifter kan vara felaktiga. 
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Studentbetyget i språk anser jag vara ett så pass värdefullt mått 

för språkkunskaper att det bör ingå som en komponent av språkfärdighet 

och på den grunden relateras till studieframgång. Problemet gäller ju 

akademiska studier i en annan språkmiljö, òch vilken roll språkkunskaper 

spelar här bortsett från i övrigt höga studentbetyg, är en relevant 

fråga för denna undersökning. En fördel med att använda betygen i 

språk som mått på språkfärdighet, förutom testresultaten på språkfärdig

hetstestet, för de finska studenternas vidkommande är att betygssystemet 

i Finland är enhetligt för hela landet och alla skolor. I många länder 

saknas ju i stor utsträckning ett enhetligt betygssystem, vilket 

innebär en betydligt svårare problematik om man vill använda skol

betyg som mått på färdigheter av olika slag. 
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1.7 Population 

Populationen för denna undersökning utgjordes av samtliga vid Umeå 

universitet våren 1973 inskrivna studenter, som avlagt studentexamen vid 

finska läroverk med finska som undervisningsspråk. Moderpopulationen består 

av 176 finska studenter. De 55 finlandssvenska studenterna som var 

registrerade vid Umeå universitet föll utom ramen för denna undersökning. 

Dock ingår i materialet en liten grupp bestående av 10 finlandssvenska 

studenter, som i misshugg fått kallelse till de tillfällen, där fråge

formulären skulle fyllas i och där testbatteriet administrerades. Den 

lilla gruppen kommer att behandlas separat för sig och endast enstaka 

jämförelser kommer att göras mellan moderpopulationen och den lilla 

försöksgruppen av finlandssvenska studenter. 

I undersökningen deltog 1M-8 finska studenter, vilka definieras i denna 

undersökning som studenter som uppgett att de avlagt studentexamen vid ett 

finskt läroverk med finska som undervisningsspråk. Hädanefter kommer 

jag att med finska studenter avse denna specifika grupp och kommer att 

använda termen finlandssvenska studenter för de studenter av finsk 

nationalitet som har avlagt studentexamen vid läroverk i Finland med 

svenska som undervisningsspråk. 

Genom de olika institutionernas studierektorer, studievägledare och 

kanslipersonal fick jag uppgifter om finska studenter som är registrerade 

vid de olika institutionerna. Dessutom gick jag igenom studentkårens 

inskrivningsmatrikel för att fånga upp de finska studenter som inte kommit 

med genom de olika institutionerna. De totala antalet inskrivna finska 

studenter som jag fått namnuppgifter på uppgick till 176. Samtliga fick 

kallelse till Humanisthusets dramastudio där studenterna ombads fylla 

i frågeformuläret samt delta i det språktest, som konstruerats för 

att mäta språkfärdighet i svenska. Som ovan nämnts deltog 148 i under

sökningen. Det totala bortfallet blir därmed 28. För bortfallet redogörs 

närmare i nästa avsnitt. (Se 1.8.) 



1.7.1 Bakgrundsvariabler i tabellform 

Tabell 8 Könsfördelning 

Antal Procent 

Män 80 54 

Kvinnor 68 46 

Totalt N = 148 100 

Tabell 9 Födelseår fördelat på kön 

Födelseår Män Kvinnor 

1935 1,5 

43 1,3 

44 1,3 1,5 

45 3,9 

46 1,3 6,0 

47 14,3 7,5 

48 13,0 7,5 

49 23,4 11,9 

50 19 35 22,4 

51 14,3 16,4 

52 6,5 16,4 

53 1,3 7,5 

54 1,5 

100,1 100,1 

(77) (67) 
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Som mått på studenternas språkliga bakgrund har jag använt föräldrarnas 

språk, hemspråket och uppgifter om deras egen språkidentifikation 

(se tabellerna nedan). 

Tabell 10 Kr dina föräldrar finsktalande, svensktalande, annat språk 

Procent 

Båda finsktalande 86,5 

En av föräldrar finsk—' 
talande, en svensk
talande 10 5 8 

Båda svensktalande 0,7 

Annat språk 2,0 

Totalt N = 100,0 

(148) 

Tabell 11 Vilket språk talas i ditt hem? 

Språk Procent 

Enbart finska 87,8 

i1 Mestadels finska 7,4 

Svenska och finska 
lika mycket 2,0 

Enbart svenska 0,7 

Enbart något annat 
språk 1,4 

Annan språk kombination 0,7 

Totalt N = 100,0 

(148) 



38 

Tabell 12 Betraktar du dig själv som finskspråkig, tvåspråkig 

annat språk 

Språk 

Finskspråkig 

Tvåspråkig 

Annat språk 

Procent 

85,8 

12,8 

Totalt N 100,0 

(148) 

Som framgår av tabellerna är populationen i språkligt hänseende mycket 

homogen. Man kan skilja mellan dels en ansenlig maj:oritet, som betraktar 

sig som helt finskspråkig (86%), dels en minoritet som betraktar sig 

som tvåspråkig. Bland de sistnämnda finns en student5 som dessutom 

kommer från ett helsvenskt hem, men han har själv tagit studenten vid 

ett finskt läroverk. (Den finlandssvenska gruppen bestående av 10 

personer betraktade sig som tvåspråkig.) 



Tabell 13 Grundutbildning 

Utbildning Procent 

Stud ex 79.1 

Dim betyg utan 
stud ex 0.7 

Merkonom 16.2 

Akad slutex 2.0 

Annat 2.0 

Totalt M = 100.0 

(148) 

Tabell 14 Ar och termin för studentexamen 

fir och termin Procent 

Våren 1955 0.7 

Våren 1964 0.7 

Våren 1965 1.4 

Våren 1966 2.7 

Våren IS67 2.7 

Våren 1968 8.1 

Hösten 1968 2.7 

Våren 1969 14.9 

Hösten 1969 5.4 

Våren 1970 27.0 

Hösten 1970 1.4 

Våren 1971 16.9 

Hösten 1971 4.1 

Våren 1972 10.8 

Uppgift saknas 0.7 

Totalt N = 100.0 

(148) 



Tabell 15 Inskrivningsår och termin vid Umeå universitet 

Är och termin Procent 

Hösten 1967 0.7 

Våren 1969 0.7 

Hosten 1969 2.7 

Våren 1970 1.4 

Hösten 1970 9.5 

Våren 1971 2.0 

Hösten 1971 27.7 

¥åren 1972 11.5 

Hösten 1972 30.4 

Våren 1973 12.2 

Uppgift saknas 1.4 

Totalt N = 100.0 

(148) 

Tabell 16 Civilstånd 

Procent 

Gift 11.5 

Förlovad 13.5 

Sammanboende 8 « 8 

Stadigt sällskap 25.00 

Inget av ovan 39.2 

Uppgift saknas 2.0 

Totalt N = 100.0 

(148) 
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Tabell 17 Finska studenter vid Umeå studentkår fördelade på olika 

fakulteter (och Lärarhögskola). 

Fakultet Antal 

Samhällsvetenskapliga 109 

Humanistiska 31 

Naturvetenskapliga 6 

Lärarhögskola 2 

Totalt 148 

Tabell 18 Finska studenter vid Umeå studentkår fördelade 

på olika ämnen. 

Ämne Antal 

Företagsekonomi 38 

Nationalekonomi 20 

Pedagogik 5 

Psykologi 8 

Sociologi 12 

Statistik 26 

Engelska 19 

Tyska 8 

Nordiska språk 2 

Historia 2 

Matematik. 5 

Fysik 1 

Lärarhögskola 2 

Totalt 148 
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1.7.2 Den sociala sammansättningen bland finska studenter 

N^r det gäller Finland och de finska studenterna i Umeå var jag in

tresserad av att undersöka från vilka socialklasser de finska studenterna 

rekryterats. Faderns eller målmåns yrke kodades på två olika sätt. 

Kär gavs ett tillfälle att följa en finsk socialklassindelning baserad 

på skattning av olika yrkens prestige, som utförts som ett avhandlings

arbete av Rauhala (1966). Den andra kodningen gjordes enligt den gängse 
1) 

svenska socialklassindelningen såsom den utarbetats av SCB 

Korrelationskoefficienten (Kendalls rangkorrelation) för de två 

kodningarna blev 0.863. De två tabellerna nedan visar socialklass

tillhörigheten enligt finsk och svensk indelning. 

Tabell 19 De finska studenternas i Umeå sociala sammansättning enligt 

faderns socialgruppstillhörighet i Fauhalas klassifikation 

Antal Procent 

Socialgrupp I 

Socialgrupp II 

Socialgrupp III 

Uppgift saknas 

97 

13 

37 

1 

65.5 

25.0 

0.7 

8 . 8  

Summa (N) 148 100.0 

1) Kodlista för socialgruppsindelning (P0725) SCB, Utredningsinstitutet. 



43 

Tabell 20 De finska studenternas i Umeå sociala sammansättning enligt 

faderns socialgruppetillhörighet i SCB:s klassifikation 

Antal Procent 

Socialgrupp I 41 27.7 

Socialgrupp II 82 55.4 

Socialgrupp IIÌ 22 14.9 

Pensionärer 1 0.7 

Uppgift saknas 2 1.4 

Summa 148 100.0 

Av tabellerna ovan framgår att rekryteringen till studier vid Umeå 

universitet med avseende på de finska studenternas socialklassbakgrund 

är mycket sned. Data från finska högskolor och universitet för åren 

1940-1961, med andra crd de år för vilka det finns uppgifter om stu

denternas socialklasstillhörighct högskolevis enligt Rauhalas klassi-

ficerirfcssksla • fi.nns tillgängliga. Det finns också data som bygger 

på Statistiska centralbyråns i Finland klassifikationsskala, men 

den är inte jämförbar med den skala, som jag använt i min undersök

ning. Rauhalas skala är däremot direkt jämförbar, varför det kan vara 

av särskilt intrssse att jämföra mina data med data för Finland i stort 

även om det inte finns data ända fram till 70-talet. Trenden är emel

lertid så pass klar, att några större förändringar knappast är märk

bara. (Dessutom kan man i-" kontrollens skull jämföra siffrorna i 

Rauhalas klassificering med Statistiska Centralbyråns i Finland, var

vid det visar sig att den jämna trenden hållar sig från 50-talet 

uppåt till 70-talet.) 

Tabellen, som presenteras nedan är tagen ur Korkeakouluopiskelijoiden 

alueellinen ja sQsiaalinen tausta 1940-1969, Opetusministeriö, 

Korkeakoulu- ja tiedeosaston julkaisusarja no 4, Helsinki, 1972. 

(Högskolestuderandes regionala och sociala bakgrund 1940-1969. 

Undervisningsministeriet, Högskolornas och vetenskapsavdelningens 

publikationsserie no 4, Helsingfors, 1972.) 



Tabell 21 Nyinskrivna studenters sociala bakgrurid högskolevis med början 

från året 1940-41 enligt Hauhalas klassificeringsskala. Andelen 

procent. 

Inskriv Faderns Samtliga 
ningsår status 

T10 ̂  o J\\J _L d 
Sv /> ÄA studerande 

HU Su Ä.A uu Ta.U JU TH VH HH HH HH HH 

1940-41 1 - 3  33 21 43 41 28 51 43 34 
4 - 6  53 65 50 57 59 43 61 61 
7 - 9  3 7 6 2 3 5 3 3 
uppg sakn 1 7 2 - 10 2 14 1 
totalt 100 100 100 100 100 100 100 100 

1945-46 1 - 3  26 22 39 30 31 30 49 27 
4 - 6  69 68 58 65 66 64 49 68 
7 - 9  5 4 1 5 3 5 3 4 
uppg sakn 1 7 2 - 1 1 - 1 
totalt 100 100 100 100 100 100 100 100 

j.950-51 1 - 3  25 20 35 9 20 17 31 22 25 27 25 
4 - 6  70 73 59 78 72 83 65 73 69 64 70 
7 - 9  5 6 2 g 5 - 4 4 3 - 4 
uppg sakn 1 7 4 4 3 - 1 - 3 9 1 
totalt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

1955-56 1 - 3  24 23 36 14 29 10 27 36 15 29 25 
4 - 6  70 70 57 76 65 86 68 60 70 60 69 
7 - 9  5 7 7 11 4 - 5 3 15 6 5 
uppg sakn 1 1 . .  - 3 5 - 1 6 1 
totalt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

1960-61 1 - 3  25 16 31 13 10 9 31 21 23 29 19 29 23 
4 - 6  68 76 65 80 80 70 61 79 70 62 67 63 69 
7 - 9  7 7 4 4 9 11 4 - 6 6 13 4 6 
uppg sakn - 1 - 3 2 10 5 - 1 4 2 4 2 
totalt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Förkortningarna för de olika högskolorna är från vänster till höger: 
HU=Helsingfors universitet, "O^bo (finska) universitet, fiA=$bo Akademi, 
UU=Uleåborgs universitet, TaU=Tammerfors universitet, JU=Jyväskylä univer
sitet, TH=Tekniska högskolan., VH=Veterin?.rhögskolan5 HH=(finska) Handels
högskolan, SvHH=Svenska handelshögskolan3 ÅHH=/bo (finska) handelshögskola, 
ÄAHH=£bo Akademis Handelshögskola. 

Socialklasserna 1-3 motsvarar socialklass 1,4-6 socialklass II och 
7-9 socialklass III i den skalan som använts vid k-'dringen. 
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Det kan också vara av intresse att jämföra dessa siffror med samtliga 

studenter för Umeå universitet. I det hänseendet finns det data från år 

1969 i den av Korpi (1969, s 286) utförda undersökningen av umestuden-

ter. Dessutom finns det data för samtliga studenter i hela riket för år 

1968."^ Nedanstående tabell viaar fördelningarna för Umeå och hela landet. 

Tabell 22 Universitetsstuderandes sociala sammansättning i Umeå 1969 

och i hela riket 1968. Procentuell fördelning. 

Socialgrupp T 

Socialgrupp II 

Socialgrupp III 

Studenter i Urne"' 
1969 

17 (%) 

52 

30 

Studenter i hela 
riket 1968 

40 (%) 

37 

23 

Som synes av tabellerna är andelen för socialgrupp III lägst i förelig

gande material, som gäller finska studenter vid Umeå universitet. För 

åskådlighetens skull ställs här procenttalen för de finska studenterna 

i Umeå intill procenttalen för finska studenter i hela Finland även om 

årtalen inte stämmer exakt för de båda grupperna. 

Tabell 23 Socialklasstillhörighet för finska studenter i Umeå och 

finska studenter i hela Finland. Procentuell fördelning. 

Umeå finska Studenter i hela 
studenter år 72 Finland år 61 

Socialgrupp I 25% 23% 

Socialgrupp II 65 69 

Socialgrupp III 9 6% 

Uppgift saknas 1 2 

Totalt 100 100 

1) De finns återgivna i Lena Johansson, Utbildning - Empirisk del, kap 
7 i betänkande om svenska folkets levnadsförhållanden, Stockholm, 
1971, s 87. 
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Som framgår av tabellen är skillnaderna små mellan de olika socialgrupps-

fördelningarna för de finska studenterna i Umeå jämförda med studenterna 

i hela Finland. Studenter från socialklass I är alltså inte överrepresen

terade här i Umeå, vilken hypotes framkastats av många3 som spekulerat 

över vem det är som kommer hit till Umeå från Finland för att studera. 

1.7.3 Sammanfattande diskussion 

Jämlikhetens problem är ett av de svårlösta feociala problemen. Det har 

återspeglats i debatten kring den nya skolan. Utbildningen var och är 

fortfarande i Finland en ansenlig kanal för vertikal mobilitet (Allardt, 

1972, s 174). A Hardt säger att man med stolthet talade om skolsystemets 

betydelse, men man bör även komma ihåg att verksamheten hos en institu

tion som ett medel att uppnå högre socialt anseende samtidigt är ett 

tecken på att institutionen i fråga bevarar (konserverar) de rådande 

klasskillnaderna samt har en utgallrande karaktär. Enligt Allardt visar 

samtliga undersökningar i såväl Finland som i de andra nordiska länderna9 

att den sociala sammansättningen av högskolestuderande och läroverkselever 

inte motsvarar hela befolkningens sociala bakgrund. Det övre skiktet och 

mellanskiktet har varit klart överrepresenterade och arbetarklassen under-

representerad. Detta kunde belysas med ett otal statistiska tabeller. Upp

gifter om studenternas och läroverkselevernas sociala bakgrund har man 

handskats med ovarsamt speciellt vid internationella jämförande studier. 

En viktig felkälla, som sällan beaktats i sådana sammanhang är enligt 

Allardt den att man vid en jämförelse av olika länder utgår ifrån andelen 

studerande från arbetarklass eller överklass utan att beakta att storle

ken hos dessa olika socialklasser varierar ansenligt i olika länder. 

(Allardt, ibid., s 174). 

Orsakerna till att skolsystemet konserverar ojämlikheten anger Allardt 

vara av två slag: 1. skolsystemets karaktär och organisation och 2. hem

miljöns betydelse för studieprestationerna. I fråga om hemmiljöns bety

delse är meningarna delade. Det är tänkbart att det finns biologiska 

skillnader mellan de oli.ka socialklasserna i den bemärkelsen att intel

lektuellt välrustade och aktivitetsmässigt högklassiga individer tidiga

re har lyckats klättra upp till de högre samhällsskikten. Helt allmänt 

anses dock betydelsen av den biologiska faktorn liten i jämförelse med 

den gynnsamma miljön som högre socialklass utgör i socialisationen och 

därmed för studieprestationerna. 



1.8 Bortfallet 

Moderpopulationen utgjordes son nämnts av 176 finska studenter och av 

dessa deltog 149 studenter i undersökningen. Därutöver ingår 10 finlands

svenska studenter, vilka inte hade något emot att fylla i formulären och 

deltaga i språkfärdighetstestet. Jag var tacksam för att de ville dal

taga och bilda en liten grupp för jämförelse speciellt av resultaten på 

detså kallade vokabulärtestet, som mäter tvåspråkighet.Men i övrigt är 

gruppen så pass liten och tillkommen ur så speciella slumpmässiga förhål

landen att de resultat, som kommer fram inte kan betraktas som represen

tativa för finlandssvenska studenter i stort. 

När det gäller de finska studenterna i Umeå är även denna grupp en popu

lation för sig ur vilken jag inte vågar generalisera till finska studen

ter i allmänhet. I vissa hänseenden kan gruppen vara representativ för 

samtliga, studenter i Finland, som kommer att framgå i senare avsnitt av 

denna rapport, men det betyder inte att gruppen utgör något som helst 

representativt stickprov för en total finsk Studentpopulation. De resul

tat som undersökningen kommer fram till hänför sig enbart till just denna 

grupp. Jag kan inte heller med bestämdhet £>åstå att bortfallet inte skulle 

kunna tänkas snedvrida undersökningsresultaten. Det är ju en fråga som 

inte kan besvaras generellt (Vejde, 1962, s 29). 

Det slutliga antalet ifyllda formulär blev 148 för finska studenternas 

del och 10 för finlandssvenska studenter. En student hade enbart fyllt 

i språkfärdighetstestbatteriet medan rasten av frågeformuläret var blankt. 

Detta frågeformulär kasserades av den anledningen. Det totala bortfallet 

blev 28 studenter eller 15.9%. Resultatet kan anses tillfredsställande 

med tanke på det omak deltagandet i undersökningen beredde de finska stu

denterna. Det är ju allmänt känt hur livrädda människor är, när det gäl

ler att ställa upp för testning oavsett hur enträget man försöker tala 

om att testresultaten blir anonyma och inte har någon som helst indivi

duell betydelse för de deltagande och inte kan skada dem på sätt. 

Jag tror att orsaken till det relativt låga bortfallet var att de finska 

studenterna genom kallelsen fick klart för sig att undersökningens prak

tiska syfte var att hjälpa dem själva. 

Hur bortfallet skett och vilka de egentliga orsakerna är3 är alltid ett 
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vanskligt problem. Olika insamlingsmetoder av data kan resultera i olika 

grader av bortfall. Postenkäts- och intervjumetoder resulterar enligt 

många undersökningar i högre svarsDrocent för den senare metoden och som 

regel i lägre för den förra (Karlsson, 1961, s 127). Undantag finns dock. 

Så kunde till exempel Nandelstadh (1971, s 71) påvisa det motsatta .for

hållandet i den undersökning av Abo-studenter, som han utförde. 

Den datainsamlingsrnetcd som jag använt mig av i denna undersökning kan 

kallas för gruppenkat. Speciell kallelse sändes till studenterna att 

deltaga i undersökningen. Det är av vikt att denna kallelse inte kommer 

alltför långt i förväg, så att studenten hinner glömma bort hela saken. 

Hen det är också viktigt, att den kommer i lagom tids så att studenterna 

hinner i god tid reservera den tid som undersökningstillfället eventuellt 

kan dva. 

Några kallelser com sänts på posten, kom tillbaka till mig med stämpeln 

"Ater avsändaren". Jag gick ytterligare gonom studentkårens adressregister 

och institutionernas register och sände iväg nya kallelser till adressa

ter som fått adressen ändrad, vilket infångade ytterligare några respon-

denter. Sammanlagt fick jag i retur 14 brev med stämpeln : ̂ ter avsända

ren''. 

Kur många som kastat kallelsen direkt i papperskorgen utan att bry sig 

om varken det första kallelsebrevet eller följebreven är svårt att veta. 

En hypotes, som låg nära till hands som förklaring till eventuellt bort

fall, var det antal studenter, som på grund av olika slags svårigheter 

inte klarat av det minimiantal poäng, som krävs för fortsatta studier 

vid de olika fakulteterna. Genom universitetsförvaltningen fick jag till

gång till de olika protokollen med namnlistor på studenter, som under

gått treterminsprövn'ng för at i: få tillstånd att fortsätta sina studier. 

Samhällsvetenskapliga kommitténs namnlista upptog 22 namn och Humanis

tiska fakultetens 2, sammanlagt prövades alltså 24 finska studenter av 

kommittéerna. Av dessa 24 deltog 17 i enkäten och av de resterande 7 hade 

åtminstone en avbrutit studierna för tillfället. Kallelsebreven till denna 

student kom i retur två gånger med stämpeln ter avsändaren9 på kuver

ten. De sex, som inte deltog i enkäten fick nya kallelser, men behagade 

inte komma. Bortfallet för denna grupp blir därmed 25%. 
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Jag har tittat på poängsumman i språkfärdighetstestet samt dessutom 

granskat det allmänna betyget i studentexamen för dessa 17 studenter. 

Deraè betyg och testresultat avviker inte på något speciellt sätt fr°n 

den övriga populationen. Orsakerna till fördröjda studieprestationer 

kan ligga på nå .fröt annat plan. I några fall nr det sociala svårigheter 

som ligger bakom de försenade studieprestationerna. Detta gäller tyvärr 

exempelvis den gifta kvinnliga studenten med ett eller flera barn."^ 

I följande tabeller redovisas bortfallet fördelat på kön3 ålder och ämnen. 

Tabell 24 Bortfallet ämnesvis 

Ämne Totalt Bortfall Procent 

Statistik 29 3 10 

F öre tags ekonom i 46 8 17 

Nationalekonomi 27 7 25 

Sociologi 13 1 8 

Pedagogik 6 1 17 

Psykologi 9 1 11 

Historia 2 0 0 

Svenska 2 0 0 

Tyska 10 2 20 

Engelska 22 3 15 

Matematik 5 0 0 

Kemi 1 1 100 

Fys ik 1 0 0 

Odontologi 1 1 100 

Lärarhögskola 2 0 0 

Totalt 176 28 16 

1) På grund av risken för avslöjandet av studenternas identitet, kan jag 
inte gå in på en mera detaljerad beskrivning av den studiesociala si
tuationen hos en del studenter. 



Tabell 25 Bortfallet fördelat på ämne och kon 

£mne Män Kvinnor Totalt 

Statistik 3 0 3 

Företagsekonomi 6 2 8 

Nationalekonomi 5 2 7 

Sociologi 1 0 1 

Pedagogik 0 1 1 

Psykologi 1 0 1 

Historia 0 0 0 

Svenska 0 0 0 

Tyska 0 2 2 

Engelska 1 2 3 

Matematik 0 0 0 

Kemi 1 0 1 

Fysik 0 0 0 

Odontologi 0 1 0 

Lärarhögskola. 0 0 0 

Totalt 18 10 28 

(%) (64%) (36%) (100%) 

Tabell 2h Bortfallet fördelat på ålder och kön 

^lder Antal män Antal kvinnor Totalt 

28 år 2 0 2 

27 1 0 1 

26 3 0 3 

24 4 2 6 

23 3 C 3 

22 3 1 4 

21 1 5 6 

20 1 1 2 

19 0 1 1 

Totalt 18 (61%) 10 (36%) 28 (100%) 



51 

Tabell 27 Kallelser, som returnerats med stämpeln v$ter till av

sändaren'" . 

Män 9 (64%) 

Kvinnor 5 (36% ) 

Totalt 14 (100%) 

1.9 Datainsamlingen 

Materialet lör undersökningen insamlades under mars-april, vårterminen 

1973. Till datainsamlingstillfällena fick de finska studenterna kallel

ser i huvudsak institutionsvis. Eftersom dramastudion bara rymmer bort

åt 50 personer var det lämpligt att inkalla studenterna institutionsvis. 

Det visade sig vara rätt lämpligt, då studierektorerna och studievägle

darna på det sättet kunde anvisa lämpliga dagar och klockslag för under

sökningstillfällena, så att de inte kolliderade med föreläsningar och 

gruppövningar. De studenter3 som inte kunde närvara bereddes andra till

fällen att deltaga i undersökningen. 

De första kallelserna sändes genom institutionernas studierektorer, studie

vägledare eller kansliperson .1. Kallelserna var skriftliga med informa

tion om undersökningens syfte. De var undertecknade av universitetets 

rektor K G Paul och undersökningsledaren. Dock tror jag att studierekto

rernas och studievägledarnas personliga engagemang betydde mycket for att 

uppslutningen blev så pass stor och för att den positiva inställningen 

till undersökningen var så utbredd. 

Förutom skriftliga, personliga, kallelser satte en del studievägledare och 

studierektorer även upp kallelser på institutionernas anslagstavlor med 

uppgifter om plats och tid för ifyllande av enkäten. 

Dramastudien var den huvudsakliga uppsamlingsplatsen. Vid ett tillfälle 

användes en lärosal och vid ett annat uppsamlingstillfälle användes dia

lekt- och folkmålsavdelningens seminarierum. Dramastudion och de två 

andra salarna har ypperliga högtalaranläggningar och lämpade sig däri

genom synnerligen bra för de höra-ooh-förstå övningar, som spelats in 
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på fonetiska institutionens laboratorium, vilket befinner sig i Humanisthu

set, där även de ovan nämnda uppsamlingssalarna är belägna. 

Två timmar hade bokats för varje session vilket visade sig vara tillräck

ligt.^ Ingen klarade uppgifterna på mindre än en timme. De flesta behövde 

mellan 1 1/2 - 2 timmar för att fylla i enkäten och språkfärdighetstestet. 

På själva enkäten lämnade de finska studenterna inte namnuppgifter, men 

för att kunna kontrollera vilka som hörsammat kallelsen fick studenterna 

skriva upp sitt namn på en separat kontroll-lista för de olika ämnena. 

Genom denna kontroll-lista kunde jag pricka för samtliga som deltagit 

samt sedan skicka nytt följebrev till dem som uteblivit. De flesta studie

vägledare sände påminnelsebrev till uteblivna, vilket ledde till att de 

flesta så småningom hörsammade kallelsen. En del fick också telefonledes 

kallelse eller personliga påminnelser. 

1) I början av varje insamlingssession redogjorde jag kort på finska för 
undersökningen och berättade även om de konkreta hjälpåtgärder, som re
dan åstadkommits för att hjälpa de finska studenterna. Under arbetets 
gång har jag hela tiden varit inriktad på att försöka konkret och prak
tiskt hjälpa finska studenter, där det visat sig möjligt att gripa in. 
Redan när denna undersökning planerades var den ledande tanken den att 
försöka komma på praktiska lösningar av en del problem. De talrika in
tervjuerna och kontakter med Umeå universitetsmyndigheter och institu
tioner gav mig strax en inblick i olika problem, där hjälpåtgärder 
kunde sättas in. Så hade t ex statistiska institutionen utfört en intres
sant undersökning av de finska studenternas studieresultat. Det framkom 
att språksvårigheter kunde spela en viss roll och att en speciell lista 
på facktermer kunde vara till hjälp. Studierektorn ombad mig översätta 
en terminologilista och en del notationer. Det visade sig emellertid 
att listan var mycket omfattande och jag kände mig osäker över om jag 
skulle kunna få reda på samtliga termer. Jag kontaktade då Statistiska 
Centralbyrån i Helsingfors för att få någon expert där att utföra över
sättningen. Det visade sig då, att de hade färdigt för tryckning en 
engelsk-finsk terminologilista, som de omedelbart sände till mig. Dess
utom fick jag information om att en liknande engelsk-svensk lista fanns 
att tillgå genom Handelshögskolan i Stockholm. Statistiska institutionen 
fick ett par dagar senare en sådan lista, varefter studierektor Granåsen 
sammanställde en terminologilista på dessa tre språk, engelska-finska
svenska. Två veckor senare hade samtliga finska studenter på statistis
ka institutionen fått ett exemplar av upplagan. Som en konkret hjälp-
åtgärd blev denna lista uppskattad. Liknande listor av facktermer vore 
önskvärda i andra ämnen också. Som framgår av ovan åstadkoms inom ramen 
av förarbetet i denna undersökning en praktisk stödåtgärd för att under
lätta finska studenters studiesituation. 
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Datainsamlingssessionen inleddes med att jag helt kort berättade om under

sökningens syfte, varefter en namnlista cirkulerade bland deltagarna. Där

efter delade jap: ut gruppenkäterna och räknade antalet studenter samt jäm

förde med namnlistans antal. Ingen student vägrade att skriva upp namnet 

pa den separata lista, som jag hade för kontrollens skull. 

Därefter redogjorde jag för formulärets uppläggning samt gav instruktioner 

om hur frågeformuläret kunde ifyllas samt hur språkfärdighetstestet skulle 

administreras. 

Den första delen av språkfärdighetstestet, som inspelats på band, inledde 

testbatteriet. ^ Det tog exakt 20 minuter att lyssna på bandet och sam

tidigt införa svaren på frågorna i särskilda kolumner avsedda för de tre 

underavdelningarna på detta hörförståelsetest. Underavdelningarna var: 

a) 15 fyllnadssatser, b) 10 definitioner och c) 5 direkta frågor. 

Här avlyssnandet av bandet var klart fick studenterna besvara de resterande 

frågorna och de två språktesten i den ordning de själva föredrog. Jag fram

höll dock att det sista språktestet, ett så kallat lucktest, var ganska 

tröttsamt, varför det kanske vore förståndigt att börja med det. Men jag 

ville inte bestämma i vilken ordning studenterna ville arbeta. Jag tror 

att det ökar studenternas förtroende för uppgiften om man låter dem själva 

avgöra vilka uppgifter de löser först. En viss risk kan dock föreligga i att 

den svåraste och mest tröttsamma uppgiften blir bristfälligt löst om man 

sparar den till sist. 

Manga studenter stannade kvar och väntade tills sessionen var över varefter 

de länge och väl diskuterade undersökningens uppläggning. De visade ett 

uppenbart intresse för undersökningen och hade även givande synpunkter att 

meddela om sin studiesituation. Jag har inte frågat om de finska studenternas 

ekonomiska problem. En student verkade besviken över att jag inte utfrågat 

om hur de upplever sin ekonomiska situation samt hur de finansierar sina 

studier. Vid konstruerandet av frågeformuläret hade jag från början planer 

pa att utfraga om ekonomiska problem. Den ekonomiska aspekten är i och för 

sig viktig, men eftersom den inte direkt anknyter till den speciella fråge

ställning som jag är mest intresserad av i denna undersökning utelämnade 

1) Språkfärdighetstestet beskrivs i detalj i ett särskilt kapitel. 
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jag de ekonomiska frågorna. Det gäller ju att avväga hur mycket man kan 

taga med och hur mycket man vinner med ett så omfattande formulär som 

tröttar ut respondenterna. Dessutom hade året innan en trebetygsuppsats 

om de finska studenternas motiv och anpassning tagit upp de ekonomiska 

frågorna, varför det inte var så angeläget att replikera dem i denna under

sökning (Ivars, Wickström, 1972). 

Undersökningsinstrument 

I föreliggande undersökning har tre olika instrument kommit till använd

ning, nämligen: 1) frågeformulär, 2) informella intervjuer och 3) språk

färdighetstest (Frågeformuläret: Se appendix 2). 

1.10.1 Frågeformuläret 

Vid konstruerandet av frågeformuläret har den ledande principen varit att 

utforma enkla, korta frågor med fasta svarsalternativ i samtliga fall där 

det varit möjligt. Några enstaka öppna frågor har varvats med frågor som 

haft fasta svarsalternativ, dels för att undvika monotonin, dels för att 

neutralisera den s k centraliseringstendensen som gör sig gällande, när 

det finns färdiga svarsalternativ till hands dvs att man söker sig till 

de mera neutrala alternativen, mot mitten av alternativskalan (Karlsson, 

1961, s 153). Avseende frågornas inbördes förhållande har jag också för

sökt klumpa ihop en del frågor som på ett eller annat vis hör ihop med 

varandra. Jag har med andra ord strävat efter att åstadkomma enstaka 

"areas'' där olika delkomponenter bildar frågornas kärna. 

Vid konstruktionen av frågeformuläret har jag haft stor nytta av von 

Nandelstadhs (1971) intervjuenkät formulär och Broos (1971) kompletterande 

formulär till Nandelstadhs undersökning. Von Nandelstadhs och Broos upp

följande panelundersökning är på en del punkter paralleller till denna Umeå

undersökning. Vissa frågor har jag med von Nandelstadhs och Broos till

stånd plockat ut direkt, andra har jag omformulerat och en del frågor har 

tillkommit ytterligare för att komplettera de specifika frågeställningar, 

som jag haft i tankarna.^ Den teoretiska ramen för frågorna och ett pre-

1) Speciellt Sociologiska metoder under redaktion av G Karlsson har visat 
sig vara en lämplig handbok för metodologiska problem vid konstruktion 
av frågeformulär. 
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liminärt frågeformulär togs upp till diskussion under två seminarie-

sessioner i en doktorandgrupp vid sociologiska institutionen i Umeå. 

För att testa hur frågeformuläret fungerade, prövade jag det på några 

svensktalande studenter. För att få en så smidig översättning som möjligt 

översatte jag själva frågorna till finska. Efter smärre justeringar över

lät jag översättningen av det svenska frågeformuläret åt fil kand Jouko 

Konsti, som studerar nordiska språk vid Umeå universitet. 

Vid jämförelse av Konstis och min egen översättning fann vi att de över

ensstämde i stort. Dessutom anlitade jag pol mag Marja Weimar att ännu 

en gång se över frågorna. Hon fick även fylla i formuläret för att pröva 

om frågeformuläret var klart och lättfattligt. För att ytterligare testa 

formulärets klarhet prövades det på en del finska studenter och akademiker, 

som inte ingår i moderpopulationen. 

Vid datainsamlingen visade det sig att frågeformuläret fungerade bra. 

Efter varje insamlingsperiod frågade jag deltagarna om de haft svårigheter 

att fylla i formuläret. Jag fick inga klagomål, tvärtom ansåg de flesta 

att frågorna var enkla och klara att besvara. Inga missförstånd tycks ha 

uppstått på grund av formuleringarna. Jag var själv närvarande vid varje 

insamlingsperiod. I början av perioden lät jag deltagarna förstå att de 

kunde komma fram till mig och fråga om något var oklart. De ytterst få 

frågor, som ställdes var av trivial natur och hade ingenting med frågornas 

förståelighet att göra. 

Frågeformuläret var prekodat för att underlätta överföringen av data till 

hålkort. Det visade sig att de finska studenterna inte hade svårigheter 

att fylla i på rätt ställe. Kodningskolumnen var intakt på samtliga for

mulär. Ingen har blivit förvillad av kodschemat. 

Den första delen av frågeformuläret innehåller sammanlagt 87 frågor, 78 

frågor med fasta alternativsvar och 9 frågor med öppna svarsalternativ. 

För de öppna alternativen har speciella koder utarbetats för den vidare 

analysen. Den senare delen av frågeformuläret består av ett språkfärdig

hetstest, som är uppdelat på tre olika delmoment. Språkfärdighetstestet 

kommer att diskuteras i ett särskilt avsnitt. 
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1.10,2 Kodningen 

Kodningen utfördes av fil kand Jouko Konsti och av mig själv. Där oviss

het rådde om kodningen konsulterade vi två varandra och dessutom anlitade 

jag fil kand Anders Pilebro. Faderns eller målsmans yrke som efterfrågades 

i fråga nummer 16 i enkäten kodades på två olika sätt, dels enligt SCB:s 

tidigare socialgruppsindelning med tre olika socialklasser, fördelade 

pa fem grupper. Grupp 1 motsvarande socialklass 1, grupperna 2 och 3, 

där lantbrukare ingick i grupp 3, motsvarande socialklass II och slut

ligen grupperna 4 och 5 där grupp 5 fick representera lantbrukare eller 

lantbruksarbetare, motsvarande socialklass III. Den andra socialklass-

kodningen gjordes enligt Rauhalas nio-gradiga skala, i vilken 1-3 mot

svarar socialklass I, 4-5 klass II och 7-9 klass III. Här gavs ett lämp

ligt tillfälle att jämföra de två ländernas olika typer av socialklass

indelning. Det yrke som studenterna själva aspirerar på i fråga nr 17 

kodades enligt Nordisk yrkesklassificering. 

I ett senare avsnitt kommer jag också att behandla databehandlingen av 

sprakfärdighetstestet. Här må nämnas att rättelserna av testet gjordes 

av tva bedömare oberoende av varandra. Det kan vara värt att notera redan 

nu att de två olika rättningsmallarna på lucktestet hade en korrelations

koefficient på 0,992 vilket kan betraktas som ett mått på den undre grän

sen för kodningsreliabiliteten. 

När samtliga kodningar var slutförda och språkfärdighetstestet rättat 

stansades materialet på hålkort och de första körningarna på datamaskin 

gjordes på UMDAC."^ Överföringen på hålkort och de första frekvenstabel-

lerna blev klara inom maj månad 1973. 

1) UMDAC:s standardprogram kallat SPETS har använts vid programmeringen. 
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2 SPRÄKFÖRHÄLLANDEN I FINLAND 

2.1 De två nationalspråkens ställning 

Regeringsformen av år 1919 stadgar att finska och svenska är landets två 

nationalspråk och en speciell lag, den så kallade 1922 års språklag, ga

ranterar de två språken jämställdhet. Båda språkgruppernas kulturella och 

sociala behov skall tillgodoses enligt grunder, som språklagstiftningen i 

Finland ger garantier för. Finskan är numera det dominerande språket i 

Finland. Såväl inom statsförvaltningen som i förvärvslivet är det nödvän

digt att kunna finska och finskan är därför även ett viktigt undervisnings

ämne i landets svenskspråkiga läroanstalter. Finskan har dock inte varit 

landets dominerande språk förrän från senare delen av 1800-talet. Fram 

tiil dess var svenskan det enda officiella språket i FinJands förvaltning 

och kulturliv. Svenskans dominerande ställning i Finland kan föras till

baka till Sveriges politiska storhetstid, då Sverige utsträckte sitt po

litiska inflytande till de finska provinserna. Särskilt betydelsefullt för 

svenskans ställning i Finland blev det faktum att svenska ämbetsmän till

delades höga tjänster i Finland samt att undervisningsspråket blev svenska 

i stället för latin. Det finska språket var länge ett allmogens språk, dvs 

ett slags patois.^ Den nationella finskhetsrörelsen som länge pyrt i Fin

land men först under 1800-talet drev igenom de viktigaste kraven för att 

nå jämställdhet med svenska, hade en mycket stor andel i att finskan från 

att ha varit ett patois, (Haugen, 1972, s 105) blev ett språk, som mycket 

snabbt utvecklades till ett standardspråk, ett språk som utvecklat ett 

begreppssystem för moderna vetenskaper, litteratur och kultur, kort sagt 
2 ) 

ett språk jämställt med världens övriga kulturspråk. (Jfr även Loman, 

1971, s 2 .) 

1) I fransk lingvistisk terminologi skiljer man mellan olika regionala dia
lekter, som kan användas som skriftspråk. Termen "patois" har Andre Mar
tinet, A Braun och andra reserverat för "un dialecte qui s'est degrade". 
E Haugen (1972, pp 97-11, jfr speciellt s 99 i Sociolinguxstics) defi
nierar patois som "a language norm not used for literary (and hence 
official) purposes, chiefly limited to informal situations". 

2) Mikael Agricola (1508-1557) är skaparen av det finska skriftspråket och 
den första finska litteraturen. Hans sammanlagda produktion omfattar ca 
2 *400 sidor i tryck (Rapola, 1962, s 7). Men även om Agricola lagt grui — 
den till den finska litteraturen, anses det allmänt, att den finska lit
teraturen först på 1800-talet blev verkligt rotfäst i Finland. Kai Lai-
tinen (1968, s 9) skriver om bakgrunden till den finska litterära tradi
tionen: "Det var då - 1800-talet - de första egentliga klassikerna fram
trädde och betydelsefulla tankeriktningar och stilarter utkristallisera
des. Av den orsaken har 180^-talet fått en exceptionellt stor betydelse 
för senare tiders finländsk Litteratur: sporrande i positiva fall, nor
mativt klavbindande i de negativa." 
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Det är dock intressant att konstatera hur pass sent det finska språket 

blev jämställt med svenskan i Finland. Finskhetsrörelsen uppnådde sin 

första stora seger i samband med att kejsar Alexander II lät sammankalla 

den finska lantdagen (valtiopäivät) år 1863 i Borgå. Snellman lyckades 

nämligen förmå kejsaren att utfärda ett språkreskript (kieliasetus ), en

ligt vilket det finska språket skulle vara jämställt med svenskan vid 

ämbetsverk och domstolar. Finskan började därefter också göra sig gäl

lande i skolorna. Folkskoleförordningen av år 1866 lade grunden till en 

modern folkskoleundervisning i landet. De nya finska läroverken började 

även röja väg för det finska språket i det offentliga livet och den högre 

kulturen. År 1858 grundades i Jyväskylä det första finskspråkiga läro

verket . 

Finskan och svenskan tillhör båda två minoritetsspråk i den bemärkelsen 

att de talas av några miljoner människor. Ingetdera språket tillhör världs-

spiåken; de tillhör inte ens de viktigaste europeiska språken. Av denna 

anledning är det viktigt att studiet av främmande språk i Finland ägnas 

uppmärksamhet för att Finland skall kunna klara av kulturella, handels-

mässiga och andra förbindelser med övriga länder i världen. Men genom att 

landet är tvåspråkigt och genom att kulturförbindelserna är livaktiga med 

de övriga nordiska länderna, är det viktigt att det finns personer i Fin

land som behärskar de båda inhemska snråken. Det faktum att Finland offi

ciellt är tvåspråkigt innebär att den svenska minoritetens språk i Fin

land har en intern funktion inom förvaltning, industri och handel. Men 

svenskan har även en extern funktion genom att post-, telegraf- och han

delsförbindelser med de övriga nordiska länderna är synnerligen livaktiga. 

Dessutom är det värt att notera att det nordiska samarbetet, trots det 

misslyckade Nordek, tilltager DÅ alla kulturella nivåer (KUODÌO, 1972, 

s M-84). Primärt kan man säga att behovet av kunskaper i svenska går tillba

ka på tillfredsställandet av den svenskspråkiga minoritetens olika såväl 

kulturella som sociala behov, men sekundärt har behovet av svenskkunskaper 

växt i takt med den allmänna internationaliseringen och speciellt i takt 

med det expanderande nordiska kulturutbytet, rörligheten på arbetsmarkna

den, den tilltagande turismen med flera faktorer. 

Trots att den finlandssvenska minoriteten befolkningsmässigt är på till

bakagång och man skulle kunna tro att svenskans betydelse i och med 
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den demografiska utvecklingen avtar, så visar det sig paradoxalt nog att 

svenskan ännu inte förlorat fotfäste i finskt smmhällsliv och speciellt 

inte gått nämnvärt tillbaka inom näringslivet. 

Att många finlandssvenskar upplever läget för det svenska språket i Fin

land rätt bekymmersamt beror inte på någon antagonism mellan språkgrup

perna, utan måste ses mot bakgrunden av just det faktum att den finlands

svenska befolkningen minskar i snabb takt. Ännu vid folkräkningen år 1968 

uppgick den finlandssvenska befolkningen till 330 538 personer eller 7.*43 

procent av landets samtliga invånare. I landets huvudstad, Helsingfors, 

bodde då 65 338 svenskar. Det är intressant att notera, att det för när

varande finns endast tio städer i hela världen med en större svenskspråkig 

population. Den fullkomliga stagnationen för den finlandssvenska befolk

ningen under förra hälften av tjugonde seklet är ett särdrag i den demo

grafiska utvecklingen i Finland. Storleken av den finlandssvenska befolk

ningen har under förra hälften av 1900-talet växlat mellan 340 000 och 

350 000 (Törnudd, 1966, s 20). Landets finska befolkning har emellertid 

vuxit, så att svenskarnas andel under ett drygt halvsekel har sjunkit från 

1/7 (drygt 14%) till mindre än 1/13 (mindre än 7.7%). 

Nu i början på 70-talet ligger siffran nere på ca 7 procent (enligt de 

allra sista uppgifterna på 6.7%). Den stora emigrationen till Sverige 

efter andra världskriget har bidragit till den kraftiga åderlåtningen. 

Emigrationen har huvudsakligen utgått från Österbotten, där bristen på 

industrier och andra näringar skapat ett överskott av arbetskraft, som 

sedan absorberats av Sverige. Av de omkring 300 000 svenskspråkiga i Fin

land bor ca 100 000 i Österbotten. De övriga bor i de gamla kustbygderna 

i Nyland och Egentliga Finland samt på Åland. För övrigt kan sägas, att 

svenskarna är mera koncentrerade till tätorter än finnarna. Av hela lan

dets stadsbefolkning år 1960 var 8.7% svensk. Av hela landets stadsbefolk

ning bodde 19.8% i Helsingfors. Helsingforssvenskarna utgör dock endast 

9.5% av den totala befolkningsmängden i Helsingfors. Tendensen till den 

faktiska minskningen av den finlandssvenska befolkningen ser ut att hålla 

sig. Prognoser har gjorts kort före 1960 års folkräkning. Enligt dessa 

skulle finlandssvenskarna år 1980 uppgå till omkring 300 000 personer el

ler 5.3 procent av landets totala befolkning. Törnudd (ibid, s 22) anser 

att siffran förefaller närmast att tyda på att den tagits i överkant. 



2 . 2  Vikten av övriga snråk 

Olika språk kan under olika historiska skeden tillmätas olika betydelse. 

Vid språkundervisningen i ett land reflekteras detta i antalet timmar, som 

anslås för undervisning av de olika språken samt i den lärarutbildning, 

som krävs för att fylla positionerna ute : c, felorna och vid universiteten. 

Under tiden mellan första och andra världskriget fick tyskan i Finland en 

stark ställning som det vanligaste främmande språket, som man läste i sko

lorna. (Observera att svenska i finska skolor lästes som ett andra inhemskt 

språk och finska lästes vid svenska läroverk i Finland som ett andra in

hemskt språk. Det ligger något i själva terminologin, då man talar om in

hemska språk till skillnad mot främmande=) Efter det andra världskriget 

har däremot engelskan trängt fra;» och blivit det första främmande språket 

för de flesta. Vid många läroverk i Finland läser man en lång kurs i det 

första främmande språket och en kort kurs i det andra främmande språket. 

Det innebär att man som regel läser det första främmande språket i sju 

år och det andra främmande språket i 3 års tid. Svenska och finska som 

det andra inhemska språket har tills helt nyligen lästs i minst 8 års tid. 

Men i och med grundskolans införande (enligt svensk modell i många stycken) 

mister svenskan denna självklara position. Enligt de nya bestämmelserna 

skall kommunerna själva få avgöra vilket språk barnen skall läsa i den 

nya grundskolan som ett andra språk förutom sitt modersmål. Det heter vis

serligen att föräldrarna får uttrycka preferenser för sina barn, men i 

realiteten blir undervisningen beroende av tillgång på lärare och av kanmu-

nernas egen bestämmanderätt., som kan bl:» avgörande för språkvalet i 

skolorna. 

2.3 Ett debattinlägg i språkpolitiken 

Det kan vara värt att här beröra den allmänna snråkpolitiken, när det gäl

ler vilka språk eleverna får läsa i den nya skolformen. Kuopio har i den 

förutnämnda artikeln en intressant diskussion om språkundervisningspoli

tiken i Finland."*"' Hr menar att man i Finland tills dato inte fört någon 

medveten språkundervisningspolitik utan mest diskuterat betydelsen av de 

två inhemska språken.» På 30-talet flammade språkstrider upp och en lik

nande situation uppstod i samband med remissbehandlandet av den nya skol

författningen av år 1968. Då garanterades genom riksdagsbeslut det andra 

1) I det följande avsnittet baseras diskussionen på de synpunkter Kuopio 
fört fram-
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inhemska språket en fast ställning inom grundskolan, då det stadgades att 

det andra inhemska språket skulle vara obligatoriskt som ett första eller 

andra främmande språk för eleven. Den nya författningen för språkundervis

ningen öppnade möjligheter för studiet av flera snråk i grundskolan. Kuopio 

hävdar emellertid att situationen i verkligheten inte alls harmonierar med 

den nya skollagen. Det administrativa beslutet på hög nivå diskriminerar 

i själva verket studiet av övriga språk och har gjort det hela till en teore

tisk modell utan förankring i verkligheten. Enligt grundskoleförfattningen 

kan franska, tyska eller ryska väljas som det första främmande språket i 

grundskolan under vissa betingelser. Villkoren är följande: 

- om kommunen önskar det och 

- om kommunen får dispens från statsrådet (valtioneuvoston lupa) 

- om kommunens befolkning är tillräckligt stor och 

- om antalet intresserade elever, som vill läsa språket ifråga 

är minst 32 och 

- om det kan antagas att elevunderlaget även frc.mg3nt bibehålles 

tillräckligt stort. 

Men hela problemet kompliceras av Undervisningsministeriets och Skolöver

styrelsens cirkulär, där direktiven ytterligare begränsar de praktiska 

valmöjligheterna. I länen och kommunerna är direktiven ännu mer enkelrik

tade. Där heter det för den finska skolans del: engelska läses från tredje 

klass, svenska från sjunde klass och tyska eventuellt som frivilligt ämne 

från åttonde klass.Kuopio ställer en mycket intressant fråga: Skall vi 

här i Finland rätta ess efter riksdagens lagbeslut eller efter de kommunala 

myndigheternas önskemål? Artikelförfattaren menar att de kommunala myndig

heterna ner än gärna förverkligar ett ovan skisserat ensidigt språkprogram, 

eftersom det underlättar kommunens undervisningsplan. Men Kuopio framhåller 

att riksdagsbeslutet som dock ytterst vilar på föräldrarnas valdeltagande 

borde ligga till grund för alla kommuners skolplanering. 

1) I Finlands svenska skolor har givetvis finskan hög prioritet som första 
främmande språk. 
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Härvidlag har han förmodligen rätt i sitt tänkande, att valmöjligheterna 

för den enskilde eleven minskar i och med att besluten fattas på kommunal 

nivå. Det traditionella parallellsystemet inom skolväsendet, som gällt 

hittills, skulle3 om man tillät den formen fortleva, erbjuda större val

möjligheter. Dock framhålles i artikeln, att ensidigheten i det traditio

nella systemets parallellformer visar sig numera i en skev fördelning av 

språkstudier. I början på 1960-talet var antalet abiturienter, som skrev 

den långa kursen i engelska och tyska i studentexamen ungefär jämt för

delat mellan de två språken. Våren 1972 skrev 33% av abiturienterna tyska, 

medan 66% skrev studentskrivningen i engelska och knappt en procent i något 

annat språk.Dessa siffror kan jämföras med föreliggande data från Umeå

materialet, eftersom en stor andel av studenterna, som nu studerar här 

avlagt studentexamen just omkring 1972. Det visar sig att 61 procent 

(N=147) läst den långa kursen i engelska» medan 39 Drocent läst den långa 

kursen i tyska. Samtliga finska studenter tillhör de åldersklasser, som 

läst svenska som andra inhemska språk, vilket betyder att de ägnat B år 

åt studiet av svenska. Men i 'framtidens studentkullar kommer svenskstu

dierna att uppvisa en radikalt förändrad profil. Hösten 1971 markerade 

en klar vändpunkt i språkpolitiken, när det gäller val av första främman

de språk för elever i de lägre klasserna i läroverken. Då valde nämligen 

83% ev eleverna engelska i första klass, 14% valde det andra inhemska 

språket, dvs svenska, knappa 2% valde tyska och ca 1% något annat språk5 

vilket innebär att den ungdom som sex år senare (1977) avgår från mellan-

skola/grundskola varken kan franska, tyska eller ryska. Det andra inhemska 

språket har ungdomarna visserligen läst som en kortare kurs inom de kate

gorier som valt engelska eller något annat språk som första alternativ. 

De som fortsätter i gymnasieskolorna och eventuellt får sin studentexamen 

1980 kommer att bestå av ungdom, som har ringa grundkurser i franska, ryska 

eller tyska. Denna prognos, som Kuopio ställer på basis av nuvarande sta

tistiska uppgifter J finner han klart otillfredsställande ur planeringssyn

punkt. Han menar att bristen på planering rentav har lett utvecklingen 

till denna ohållbara situation. 

1) Observeras bör att man i Finland som regel skriver studentskrivningen 
i bara ett främmande språk. 
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Kuopio hävdar att den allmänna opinionen bakom vilken skolmyndigheter 

och kommunalmän ligger har påverkat föräldrarnas åsikter vid styrningen 

och valet av vilka språk barnen skall läsa i skolan. I mitten på 60-

talet introducerades undervisning av ett främmande språk i folkskolans 

tredje klass. Då valde nästan samtliga kommuner engelskan. Detta, menar 

Kuopio, ledde automatiskt till att eleverna vid övergången från folk

skola till läroverk fortsatte att läsa engelska vid läroverket. När 

studerande från grundskolorna går vidare till yrkesskolor, är mål

sättningen ofta att de lär sig ett för dem nyttigt språk av yrkesmässig, 

teknisk eller handelsmässig karaktär. Efter år 1977 anser Kuopio att 

eleverna blir tvungna att påbörja studier från grunden i såväl franska, 

ryska som tyska om de skall få nämnvärd nytta av dessa språk. Gymnasie

elever har det inte alltför mycket bättre förspänt eftersom de kommer 

att ha högst tre års studier i något av de nämnda språken, som de valt 

som tilläggsspråk. De mest språkbegåvade kommer att kunna utöka sin 

språkfärdighet, medan de studerande som ligger på lägre nivåer kommer 

att möta svårigheter. Den statliga språkpolitiken har fått utvecklas 

ensidigt, när det gäller elevernas möjligheter till språkstudier. Detta 

har skett utan att man gjort några utredningar eller bedrivit forskning 

än mindre planering på området, säger Kuopio som en avslutande kommentar 

om språkpolitiken i Finland. 
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3 BEHOVET AV SVENSKA I FINLAND 

3.1 Kartläggande undersökningar av behovet 

I det följande avsnittet vill jag taga upp problemet om behovet av svensk

kunskaper i Finland, eftersom just det problemet kan bli mycket aktuellt, 

när det gäller finska studenter, som studerar i Umeå och vilka under sin 

vistelse här kan tänkas förvärva en relativt god språkfärdighet, som de 

kan ha stor nytta av när de återvänder till sitt hemland. Vid mina inter

vjuer med finska studenter har det kommit fram, att när det exempelvis 

gällt sommararbete i Finland har några av de finska studenterna som sökt 

sommararbete i Finland fått dessa arbeten just på grund av att de inhämtat 

praktiska färdigheter i svenska, som fortfarande anses viktiga inom många 

arbetsområden i Finland. Det har gällt tjänstgöring på banker, företag, 

resebyråer m m. 

Vad kan denna positiva inställning till svenskkunskaper ha för grund? Den 

har uppenbarligen en reell förankring i näringslivets behov av språkkunnig 

arbetskraft. Även denna problematik blir klart belyst av vissa resultat, 

som man kommit fram till genom en kartläggning av behovet av språkkunska

per. Genom olika språkorganisationers, näringslivets och Åbo universitets 

sociologiska institutions försorg har man startat ett forskningsprogram, 

som avser att belysa just behovet av färdigheter i olika språk. En del av 

forskningsrapporterna föreligger redan färdiga, bland dem de vid Åbo uni

versitet framlagda rapporterna (Roininen 1971, 1972; Laitinen, 1972; Virta, 

1971). Dessa forskningsresultat framhåller vikten av att man beaktar sned

vridningen av utvecklingen i snråkpolitiken om man vill få till stånd en 

förbättring av nuläget. Bristerna, som gjort sig märkbara under slutet av 

sextiotalet och som börjat väcka uppmärksamhet speciellt som ett arbets-

marknadspolitiskt Droblem, har blivit så pass allvarliga, att lärare i 

tyska exempelvis har svårigheter att få arbete efter den nya skolformen. 

En ytferst intressant följd av denna utveckling visar sig exempelvis i in

tagningen av studerande till de olika fakulteterna i Finland just nu. För 

att komma in vid universitetet i Tammerfors i Finland krävs i år, hösten 

1973, speciellt höga betyg i studentexamen. Vid särskilda uttagningsprov 

i vilka över 9 000 studenter beräknas deltaga kommer på basis av inträdes
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proven bara 341 studenter att antagas till studier. Allra svårast är att 

komma in vid den fakultet där man läser för ekonomie kandidatexamen, där 

det krävs ett allmänt medelbetyg i dimissionsbetyget på minst 9.54 enheter 

(4,77)^. Däremöt är det allra lättast att komma in vid avdelningen för 

germansk filologi där tyskan innehar en central position. Där krävs ett 

medelbetyg på 8.30 (4.15) enheter. Men det intressanta är det faktum att 

här återspeglas antagligen tyskans svagare ställning i det nya skolsystemet. 

Vem väljer ett ämne, där man dels redan nu har sämre förkunskaper, dels 

kommer att få svårigheter på arbetsmarknaden? (För övrigt är det totala 

procentantalet enligt senaste tillgängliga rapporten, Heisingin Sanomat, 

31/7 1973, 3.8 ». % för intagning till Tammerfors universitet. Jämfört med 

hösten 1972 (10-30% på samtliga universitet) har procentandelen alltså 

sjunkit avsevärt. Det blir en mer och mer utpräglad elit, som överhuvud

taget har en chans att få bedriva akademiska studier i Finland, om man en

bart tar hänsyn till betyg vid intagningen till olika högskolor och uni

versitet. ) 

Åbo-undersökningarna siktar på att kartlägga det aktuella behovet av i dag 

samt på längre sikt behovet omkring år 1980. 

Både kvalitativa och kvantitativa behov av språkfärdighet inom handel, in

dustri och service-organ har man försökt kartlägga. Eftersom dessa forsk

ningsresultat, som forskarna kommit fram till, grundar sig på samma bas

material, kan det vara lämpligt att ge en parallellredovisning av forsk

ningsresultaten. Och eftersom jag för de finska studenterna vid enkättill

fället redovisat Åbo-undersökningens forskningsresultat för att uppmuntra 

dem i deras studier, kan det vara av intresse att även här rekapitulera 

dessa intressanta resultat. 

Baspopulationen utgjordes av företag inom industri, handel och service

organisationer, vilka samtliga finns medtagna i det allmänna företagsre

gistret och vilka består av minst fem arbetstagare. Samplet omfattade 

1 025 arbetsplatser med ca 100 000 arbetstagare. Postenkätundersökningen 

gjordes vid årsskiftet 1971-1972. 

1) Siffrorna i parentes anger de rikssvenska motsvarigheterna på betygs 
skalan 1-5 i den nya grundskolan. 
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Resultaten visar att ett eller två sprîk inte förslår. Närmare två tredje

delar av de utfrågade företagen anger att de behöver såväl svenska, engel

ska som tyska, drygt två femtedelar anger sig behöva minst två främmande 

språk och ytterst få uppger att de klarar sig med enbart finska eller ett 

annat språk. Svenskans betydelse inom näringslivet är central. Bara 10% 

av företagen uppgav att de inte behövde svenska alls. Praktisk talfärdig

het i svenska behövs speciellt i samtal med kunder i affärer och på kontor, 

förståelse av svensl text behövs när det gäller att läsa instruktioner 

och tolkning av dessa instruktioner för kunder. Kuopio hävdar med skärpa, 

att dessa forskningsresultat borde beaktas, då man planerar skolornas un

dervisningsplaner. I all svenskundervisning borde ingå övningar i prak

tisk muntlig färdighet. 

En jämförelse av svaren från föreliggande undersökning av de finska stu

denterna i Umeå, där de utfrågas om eventuella orsaker till bristande 

språkfärdighet i svenska kan vara av intresse. I svaren framkommer en del 

kritik just av skolundervisningen i svenska vid finska läroverk, där ton

vikten legat på teoretiska färdigheter med sikte på studentexamens skrif-

liga förhör och där den muntliga färdigheten helt förbigåtts. De praktiska 

färdigheterna man eventuellt har, har man förvärvat på annat vis, eller i 

sällsynta fall genom en ovanligt" kannig och energisk svensklärare, som 

förstctt att betona betydelsen av muntlig språkfärdighet. De finska stu

denterna blev även ombedda att ange faktorer, som bidragit till god fär

dighet i svenska och därvidlag har några studenter pekat på svensklära

rens nit och intresse vid läroverket. För att återgå till Åbo-undersök

ningen grupperades de främmande språken på basis av kvantitativa behov 

i tre undergrupper: Behovet av svenska är störst: (12.8% av företagens per

sonal), behovet av engelska och tyska kommer i andra hand (7.3% respektive 

5.3%) och på tredje plats gruppvis kommer behovet av franska och ryska 

(0.6% respektive 0.4%). (Se tabell 24 och 25.) 

I relation till de olika företagsformerna, servicenäringarna, handel 

och industri, är det kvantitativa behovet störst inom servicenäringarna> 

näst störst inom handel och minst inom industrin. De observerade diffe

1) Med kvantitativt behov avses här den procentuella andel av språkkunniga 
personer som enligt arbetsledare behövs inom den totala arbetskraften 
för varje näringagren. 
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renserna ansluter sig till strukturella olikheter hos nämnda företagsty

per: industrierna har största arbetskraften, följd av handeln och minsta 

arbetskraften återfinns hos servicenäringarna, där alltså språkbehovet är 

störst. Tabellerna (24) och (25) nedan visar den procentuella fördelningen 

av behovet i svenska och det kvantitativa behovet av olika snråk inom nä

ringsgrenar. 

Tabell 24 Behovet av svenska enligt näringsgrenar 

(behovet av svenska procentuellt) 

Näringsgren inget mycket måttligt ganska mycket totalt 
litet stort stort 

Industri 13 .5 23.4 30 .6 19.8 21.7 100 (252) 

Handel 8 .6 29.4 31 .4 16.4 14.2 100 (385) 

Servicenäringar 8 .5 25.5 23 .7 20.3 22.1 100 (59) 

I medeltal 10 .3 26.9 30 .5 18.0 14.3 100 (696) 

X2 = 25.6 p > 0.5 df = 20 

(Tabellen hämtad ur Lai tinen, 1972, s 78) 

Tabell 25 Det kvantitativa behovet av svenska, engelska, tyska, ryska 

och franska (%) fördelade på olika företagstyper i början av 

år 1972 

Företagstyp Svenska Engelska Tyska Ryska Franska Arbetskraft 

Industri 10.6 6.8 5.1 0.3 0.2 53 913 

Handel 14.7 7.2 5.3 0.4 1.0 32 767 

Service 26.3 15.7 7.8 1.3 1.1 3 353 
naringar 

Totalt i hela 12.8 7.3 5.3 0.4 0.6 90 035 
Finland 

(Tabellen hämtad ur Roininen, 1972, s 8) 

Arbetslivets behov av språk är som framgår av tabellen störst för svenskans 

del. Som god tvåa kommer engelskan; tyskan som tredje språk närmar sig be



hovet av engelskan. Dessa två språk, dvs engelska och tyska bildar gemen

samt grupp två i en slags rangordning. Som tredje grupp kan ryskan och 

franskan betraktas. Den första kolumnen i tabell 25 är intressant såtill

vida att industrins behov för svenskans del är ca 10.6%, medan det för 

handeln är betydligt högre, 14.7% och ytterligare ännu högre för service

näringar till vilka Roininen hänför advokatbyråer, bokförings-, konto-

m m byråer såväl com hotell- och restaurangrörelser och övriga personliga 

serviceinrättningar. Roininen förklarar att skillnaderna ansluter sig till 

strukturella olikheter hos de olika förotagstypernas arbetskraft. Indu

strins arbetsplatosr Mr i avseende å arbetskraften större (i genomsnitt) 

än handelns, scm i sin tur är större än de övriga servicenäringarnas. 

Tabell 26 Det uppskattade kvantitativa behovet av svenska, engelska, 

tyska, ryska och frenska {%) fördelade på olika företags

typer för år 1980 

Företagstyp Svenska Engelska Tyska Ryska Franska Arbetskraft 

Industri Il . 1 7.7 5.3 0.6 0.3 62 550 

Harilsl 16.7 10.7 6.3 1.1 1.1 36 069 

Service-

o
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21.5 11.2 2.3 1.9 3 428 
nüringar 

Totalt i 13»8 9.3 5.8 0.8 0.6 102 037 
hela Fin- • 
land 

(Tabellen ur Foininan, 1972, s 9) 

På basis av de svar som influtit från arbetsledarna för de olika företags

typerna cm det uppskattade behovet av språkkunskaper framgår av tabell (25) 

att de olika språkens inbördes ordning är densamma som för behovet för år 

1972 med undantag för förhållandet mellan ryska och franska. Det kvanti

tativa behovet av ryska uppskattas till något större än behovet av franska. 

Det kvantitativa bu ho ve t förhåller sig för övrigt för år 1980 som for 1972 

med avseende på de olika företagstypernas strukturella karaktär..Det kvan

titativa behovet ökar för samtliga språk inom samtliga företagstvper. 

Enligt forskarna kommer således behovet av kvantitativa kunskaper i de 

olika språken att växa fram till 1930, som utgör den tidsetapp som fors

karna vill göra prognoser för. Sven då, dvs år 1980, kommer det att be
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hövas utbildat folk, som kan olika språk3 fastan statistiska prediktioner 

tyder på att det .då inte längre finns sådana soin läser den längre kursen 

i varken tyska, ryska eller franska. Läget kommer även för svenskans del 

att bli mer prekärt. Inom ramen för parallellskolsystemet finns det möj

ligheter att studera det andra inhemska språket under sju-åtta års tid3 

då däremot antalet läsår för svenskans del i den nya. skolformen kommer 

att krympa till sex år i de flesta kommuner. Den inbördes grupperingen 

inom språken kommer att bli oförändrad till 1980. Uppskattningsvis för

modas det kvantitativa behovet att växa mest i engelska och svenska. 

Forskarna har även klarlagt i vilka delar av Finland behovet av språkfär

dighet i främmande språk är störst. Landskapet Nyland i södra Finland 

(med huvudstaden Helsingfors som centralort) har det största behovet me

dan Morra Karelen har det minsta. F"r dagen gäller att det kvantitativa 

behovet minskar i takt när man jämför mer utvecklade områden med mindre 

utvecklade områden. I gengäld växer behovet just inom de mer utvecklade 

regionerna. (Se karta 2, s 70.) 
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3.2 Språkfärdighetsn i vAer 

För att få en upufattning crû behovet av kvalitativ språkfärdighet har föl

jande fyra språkfärdighetsnivåer uppställts: (Nivåerna har hämtats hos 

Kommittén för språkfärdighetens utvidgning - Kielitaidon laajentamistoi-

mikunta). 

A Förståelse av lätt text och höi. örståelse av innehållet i 

tydligt artikulerat tal. 

B Förmåga att läsa relativt enkel text med några få hjälp

medel (lexika, gloshjälp). 

C Förmåga att läsa allmän text, förmåga att uttrycka sig skrift

ligt med hjälp av lexika, god förmåga att förstå det talade 

språket och förmåga att konversera på detta främmande språk. 

D Förmåga att utan hjälpmedel läsa krävande text på det främ

mande språket, förmåga att obehindrat använda det främmande 

språket i skriftliga sammanhang och förmåga att konversera 

ledigt på det främmande språket (med gott uttal). 

När det gäller behovet av kvantitativa språkfärdigheter har som ovan fram

gått svenskan fortfarande en ledande ställning bland de så kallade främ

mande språken. Men Aboforskarna kom fram till synnerligen intressanta re

sultat, när det gällde behovet av kvalitativa språkkunskaper. Med kvali

tativt behov avses den nivå av språkfärdighet som enligt arbetsledarens 

uppskattning krävs av de språkkunniga personerna. Språkfärdighetsnivåerna 

ovan h"\r använts som mått för att ange behovet (Roininen, 1971, s 6). 

Tabellen nedan visar hur de olika företagstyperna har bedömt behovet av 

kvalitativa kunskaper inom ds olika språken9 som näringslivet fått ge 

uttryck för. 
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Tabell 27 Det kvalitativa behovet av svenska, engelska, tvska, rvska och 

franska fördelat efter företagstyper i börian av år 1972. (Siff

rorna är medelvärden för språkfärdighetsskalan. De olika ni

våerna A, B, C och D har fått numeriska värden från 1 till # 

Nivå A=l, B=2, C=3 och D=4. Ju högre numeriskt värde desto 

högre kompetensnivå ; det betyder med andra ord att siffran 

fyra motsvarar den högsta kompetensnivån. 

Företagstyp Svenska Engelska Tyska Ryska Franska 

Industri 

0"> i—
! C
M
 

2.01 2.15 2.10 2 .13 

Handel 2.08 2.17 2.28 2.05 2 .01 

Service
näringar 

1.87 2.00 1.97 1.19 1 .49 

Totalt 2.12 2.07 2.19 1.97 2 .00 

(Tabellen hämtad ur Laitinen, 1972, s 92 . )  

Av tabellen framgår att det totala behovet av kvalitativa språkfärdig

heter är störst i tyska, medan svenskan kommer i andra hand och engelskan 

i tredje hand, franska och ryska därnäst. Skillnaderna mellan det totals 

behovet för de olika språken är emellertid ganska små. Däremot är skill

naderna för de olika språken mellan de olika företagstyperna betydligt 

större. Inom handeln är det kvalitativa behovet allra störst i tyska, 

engelskan kommer i andra rummet och svenskan i tredje, rvska och franska 

därnäst. Om nu undervisningen av exempelvis tyska krymps ned till tre gym

nasieårs studier, menar Kuopio, att försäljningscheferna snart måste an

vända sin tid till att plugga starka verb i tyskan, eller också måste kri

sen lösas genom att man importerar språkkunnig arbetskraft eller börjar 

utbilda finsk ungdom vid utländska skolor. Därmed menar Kuopio är det 

också uDpenbart att Undervisningsministeriet måste Dlanera för ett stat

ligt språkpolitiskt undervisningsprogram inom ramen för vilken man länsvis 

kan bestämma de orter, där det finns möjligheter att redan från grundsko-, 

lans lågstadium få studera tyska, ryska och franska. Som slutkläm anför 

Kuopio att det språkligt isolerade Finland inte har råd att sänka språkf£r.. 

dighetsnivåerna, vilket skulle leda till bristfälligt informationsflöde. 

Finland behöver fortfarande i framtiden ett tillräckligt stort antal sp^fc. 

kunniga Dersoner i svenska, engelska, tyska, ryska och franska. 
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Âbo-forskarnas undersökningar ger också data om det kommande kvalitativa 

behovet för år 1972 fram till år 1980. Tabellen nedan visar i procenten

heter behovet av ökade kvalitativa kunskaper. 

Tabell 28 Ökning av det kvalitativa behovet från år 1972 till 1980 

(i %-enheter). 

Företagstyp Svenska Engelska Tyska Ryska Franska 

Industri 0.5 0.9 0.2 0.3 0.1 

Handel 2.0 3.5 1.0 0.7 0.1 

Övriga ser
vicenäringar 5.2 5.8 3.4 1.0 0.8 

Totalt i he- 1.0 2.0 0.5 0.4 0.0 
la Finland 

(Tabellen ur Roininen, 1972, s 9.) 

Åboundersökningarna är i många avseenden intressanta. De har klart visat 

att kunskapsnivån i främmande språk av arbetsledningen betraktas som all-

för låg och helt otillfredsställande. De har också visat att språkkonstel

lationen, svenska, engelska och tyska, är mycket viktig för det finska 

näringslivet och inget av de berörda språken får försummas i skolunder

visningen eftersom prognoserna tycks tyda på att dessa språk kommer att 

bli allt mer betydelsefulla inom näringslivet under den kommande tioårs

perioden. Författarna till rapporterna har också med skärpa betonat att 

skolundervisningen bör sikta på en aktiv språkfärdighet. Vad som däremot 

kan tyckas bristfälligt i undersökningarna är definitionerna på de olika 

språkfärdighetsnivåerna. Arbetsledarna, som anmodats att gradera språkfär

dighetskrav med hjälp av dessa kriteriers måste ha haft en svår uppgift. 

Tabellerna visar ju så pass låga nivåer för de olika företagstyperna, att 

man osökt frågar sig om den slags språkfärdighet är tillfredsställande som 

ligger så lågt som lite över nivå B (siffervärdet = 2), m a o en språkför

måga, som går ut på att läsa relativt enkel text med några få hjälpmedel. 

Siffrorna i tabellerna är visserligen genomsnitt, men man blir något be

tänksam, om arbetsledarna överhuvudtaget haft klart för sig innebörden av 

definitionerna på de olika språkfärdighetsnivåerna. 
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Man kan också fråga sig om kvaliteten i språkfärdighet hänger samman med 

antalet år man läst ett främmande språk. Kuopios resonemang ovan kan tol

kas i den riktningen, när han anför som exempel krympningen av studier i 

tyska till tre år, vilket enligt honom skulle leda till en svår kris. El-

legård (DN 29/12 1970) har i en brett upplagd artikel några synnerligen 

tänkvärda saker om denna problematik. Eliegård säger för det första att 

man bör skilja mellan kunskap och färdighet. Ellegård skriver att Ukas-

systemets princip att ange utbildningseffekt i termer av studietid kan 

vara rimlig i fråga om kunskapsresurser, men inte när det gäller språkfär

dighet. Därför föreslår han att dessa båda moment skiljs åt i språkutbild

ningen, så att den studerande kan välja kurser utifrån sina egna behov 

och förutsättningar. Det tycks vara en allmän tro att allt skulle bli 

bättre om man fick mera tid till undervisningen, t ex att ju fler år man 

har läst ett språk i skolan desto bättre behärskar man det. Som regel stäm

mer det ganska väl. Men då tänker man kanske inte alltid på att språkfär

dighetsträningen ju också är beroende av koncentrationen i undervisningen 

på just språkfärdighetsmomentet. Rigmor Granlund (DN 28/10 1970) har just 

talat för denna koncentrerade träning. Ellegårds och hans medarbetares 

undersökningar inom forskningsgruppen MUP (Mål, Undervisning, Prov) i 

Göteborg tyder emellertid på, att inte ens en fullständig koncentration 

på språkfärdigheten, med uppgivande av allt annat, är tillräckligt. Den 

räcker åtminstone inte till att höja de svagaste upp till en godtagbar 

nivå. Hösten 1969 ordnades en särskild undervisningsgång för engelskstu

derande (98 studenter) som hade extremt låga värden på institutionens 

diagnostiska skriftliga språkfärdighetsprov. Tidigare erfarenhet på ins

titutionen talade för att studerande med detta utgångsläge hade minimala 

chanser att klara sig fram till 40-poängsnivån. Därför infördes en ny 

strategi för att se om man kunde nå större språkfärdighet med nya metoder. 

Den första terminen ägnades rätt och slätt åt intensiva språkfärdighets-

övningar. Men trots att specialgrupperna ägnat sig så gott som helt åt 

språkfärdighetsträningen under handledning av speciallärare, så visade 

det sig att deras genomsnittliga studieresultat i just språkfärdighet s-

momentet underskred de övrigas, som alltså inte fått denna specialträning 

och som från början haft höga poäng vid intagningstillfället. Det kan vara 

intressant att notera att språkfärdighetsträningen under den första hösten 

hade sin tyngdpunkt i ordförrådsuppbyggnaden. Därvidlag visade testen att 

man nådde markanta framsteg. I de test som prövade förmågan att skilja 
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mellan korrekta och inkorrekta satser var framstegen inte så markanta. Slut

ligen visade det test som prövade studenternas självständiga produktion i 

form av uppsatsskrivning en markant skillnad mellan specialgrupperna och 

de grupper som inte fått extra träning. Kuggningsprocenten för de förra 

grupperna var 80 jämfört med de senare, som låg på 20%. Ellegårds slutsats 

tyder på att det går, även om det sker trögt, att höja de svagt preste 

rande studenternas språkfärdighet på enskilda punkter. Men när det gäller 

komplexa färdigheter, som ligger till grund för känslan för grammatisk 

korrekthet och stilistisk valör så är möjligheterna små att förbättra fär

digheten. Här tycks individens anlag spela en stor roll. Och de anlagen 

är svåra att påverka på universitetsstadiet. Det kan här påpekas att i 

de gällande studieplanerna för språkämnena tilldelas ungefär hälften av 

poängvärdet åt språkfärdighet. Ellegård menar att det brister i Ukas-

systemet på just den punkten att kurserna låses så hårt till varandra. I 

språkämnena är det knytningen av färdighetsmomentet till kunskapsmomentet, 

som är problematiskt, eftersom de två inte går att väga ihop. Utbildnings

effekten hos Ukas-systemet är rimligt i termer av studieinsats inom kun

skapskurser, men på färdighetssidan bryter systemet helt och hållet sam

man. MUP-gruppens undersökningar visar att medan tio procent av studen

terna redan som nybörjare har den språkfärdighet som krävs i engelska för 

40 poäng, så börjar de sämsta 20 procenten på en nivå som snarast motsva

rar grundskolans. Vad värre är, enligt Ellegård, de som börjar på en lägre 

nivå har i regel också mindre förmåga att förbättra sin färdighet. Klyf

torna ökar. 

Den modell för ett mera flexibelt system, som Ellegård har arbetat med för 

att skilja ut färdighetsmomentet från kunskapsmomentet, går ut på att kon

struera språkutbildningslinjer på ett enklare och mera rationellt sätt än 

vad som varit fallet hittills. 

Ellegård har för ändamålet konstruerat en skala för språkfärdighet, en 

skala som är både allmängiltig och absolut. Det system som utarbetats 

inom MUP kan i princip anpassas till alla stadier. Den tiogradiga skala, 

som konstruerats ser ut som följer: 
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1. Medianvärde på grundskolans mellanstadium 

2. Medianvärde på grundskola,is högstadium 

3. Medianvärde på gymnasiet 

4. 

5. Minimivärde för nuvarande 20 poäng 

6. Minimivärde för nuvarande M-O poäng 

7. Minimivärde för nuvarande 60 poäng 

8. 

9. 

10. Medianvärde för välutbildad infödd 

Det testbatteri3 som utarbetats i Göteborg, täcker enligt Ellegård, huvud

sakligen ordförrådets vidd och förmågan att skilja mellan grammatiskt/sti

listiskt riktiga och oriktiga satser. Dessa aspekter är å andra sidan grund

läggande: deras korrelation med t ex förmågan att själv uttrycka sig nyan

serat och korrekt är mycket stor. Ellegård anser att provbatteriet går 

dessutom att bygga ut till ett c-.fatta även särskilda test för muntliga 

färdigheter och för att pröva och gradera speciella färdigheter som si

multantolkning och skriftlig översättning. Universiteten skulle enligt 

den av Ellegård skissade modellen kunna stå som provkonstruktörer och ad

ministratörer av test. I princip skulls vem som helst kunna skaffa sig 

intyg över sin språkfärdighet helt oberoende av om han gått i en viss 

skolform eller deltagit i någon speciell undervisning. Vid behov av un

dervisning skulle universiteten sedan kunna stå till tjänst med behövlig 

sådan. Men helt allmänt skuJ le inte all språkfärdighetsträning behöva va

ra obligatorisk. Helt nya språkutbildningsiinjer skulle kunna skapas, om 

man skilde ut språkfärdighetsmomentet från kunskapsmomentet. De indivi

duella behoven varierar från exempelvis korrespondenter, tolkar och över

sättare: uppenbarligen är den praktiska språkfärdigheten primär för dessa 

kategorier. De kunskapsr.oment, scm krävs av dessa kategorier kan ligga 

inom helt andra områden än det språkliga. En korrespondent kan behöva fö

retagsekonomi eller annan branschutbildning; en översättare av teknisk 

litteratur kan behöva en naturvetenskaplig-tcknisk utbildning, simultan

tolkar utbildning i internationell rätt osv. Det är självklart att en 

översättare och en tolk r;låste behärska såväl språket som ämnet (ämnets 

terminologi) inom vilket han/hen översätter. Omvänt menar Ellegård, blir 

det möjligt för folk, som inte har något större intresse för perfektion 

inom den aktiva språkbehärckningen att koncentrera sig på de kunskaps-

kurser, som språkinstitutioner?, ger. En journalist, en UD-tjänsteman, el

ler en resebyråman kan klara sig med en eÄementär språkfärdighet, som är 
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inriktad Då praktiska språkproblem. Hen han kan ha behov av att utvidga 

sina kunskaper om det främmande landets sociala och kulturella förhållan

den. Och de förhållandena kräver inte studier av sådana finesser hos ett 

språk, där det gäller att känna till reglerna för adverbialets plats med 

mera. 

Det av Ellegård föreslagna systemet verkar otvivelaktigt smidigt. Om det 

dessutom kan anpassas till arbetsmarknadens behov och till samhällets be

hov i stort samt dessutom kan ge samtliga parter en klar bild av vad ut

bildningen har för kvalitet, borde det genomföras till gagn och glädje 

för arbetsgivare och arbetstagare."^ 

Resonemangen ovan gäller som underlag för motiveringen att många finska 

studenter, som nu studerar i Umeå, här kommer att förbättra sina språkfär

digheter i svenska, men det gäller även i viss mån att somliga av de 

finska studenterna kommer att förbättra sina färdigheter i engelska. Vid 

personliga intervjuer med två finska studenter vilka båda två studerat 

engelska här vid Umeå universitet med bara tre års engelskstudier från 

finskt gymnasium som grundutbildning, framkom det att dessa två trots 

många svårigheter klarat 20-poëngskursen inom drygt två terminers tid. 

Dessutom ansåg båda två att de vid sidan om engelskstudierna fått svenska 

gratis och betraktar sig väl kvalificerade för akademisk sekreterarexa-

men, som de båda två önskar avlägga. Den språkfärdighet, som de därmed 

tror sig få, kommer att hjälpa dem att få sekreterararbete i Finland. 

Bägge två har redan utsikter att få ett kvalificerat sekreterararbete 

som väntar dem så fort de blivit färdiga. Tilläggas kan, att båda två 

framhöll att det varit arbetsamt men mödan värt att läsa engelska här, 

eftersom båda två läst den långa kursen i tyska vid det finska gymnasiet 

och därmed missat chansen att läsa den långa kursen i engelska vilket av

sevärt skulle ha underlättat deras engelskstudier i Umeå. När mari skall be

döma studieframgång i relation till språkfärdighet, är det viktigt, att man 

skiljer på individens behovsnivå och systemets. Systemet säger att inom så 

och så många terminer ska studenten klara av så och så mycket. Utbildnings

effekten i termer av studietid på systemnivå är en käpp i kärrhjulet för 

behovs- och tillfredsställelsenivån på individplanet. 

1) Resonemangen ovan bygger helt på Ellegårds tankegångar i DN 29/12 1970. 
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*+ UTBILDNINGSIDEOLOGI OCH JÄMLIKHETSSTR£VANDEN 

^ Den nya grundskolan 

Diskussionen kring skolväsendets förnyelse och kring grundskolan har 

under åratal varit ett av de mest debatterade allmänna spörsmålen. De 

senaste tjugo åren har skolan reformerats i var mans mun. Varje ny 

reform innebär naturligtvis förändringar av det gamla och bestående samt 

nyheter av en sådan art, som får folk att känna ero och osäkerhet inför 

det nya. Människan är som-regel så funtad att hennes försvarsmekanismer 

reagerar omedelbart, när något hotar hennes invanda livsmönster. Den 

negativa kritik som drabbat grundskolans genomförande i Sverige har även 

reflekterats i Finland. De som ställt sig negativa mot den nya grund

skolan i Finland har gärna tagit upp sådana aspekter av den svenska 

grundskolans verkliga eller inbillade misslyckanden, som verkar i av

skräckande syfte. Speciellt har motståndarna - inte minst när det 

gäller den svenska skolan - försökt sia att kunskapsnivån i den nya 

skolan kommer att sjunka. Lepistö (19729 s 245) säger, emellertid, 

att dessa crakler aldrig egentligen definierat vad de avser med kun

skapsnivå, ej heÄer vad som menas med de mått med vilka de mäter 

kunskap. Utan klara begrepp om olika kunskapsnivåer kan man påstå 

vad som helst utan att någon egentligen är klar över vad saken gäller. 

Sakligheten lider av alla propagandistiska angrepp. Hålsättningen 

med skolans kunskapsmässiga fostran står i intimt samband med mätningen 

av kunskapsnivåer. Grundskolans målsättning i detta hänseende accentueras 

på ett helt annat sätt än inom det gamla parallelskolesystemet. I grund

skolans målsättning poängteras särdeles starkt - starkare än i övriga 

skolformer - vikten av att utveckla elevens tankeförmåga. Att memorerà 

detaljkunskap är oviktigt. I konsten att utveckla tankeförmåga läggs 

speciell tonvikt vid problemlösning, kreativitet, förmåga att dra 

egna slutsatser och se kritiskt på kunskapsinnehållet. Allt detta. 

kräver att eleverna i skolan lär sig god studieteknik. 



Grundskolan i Finland har haft form"nen att lära sig en del av de 

misstag, som begåtts i Sverige vid grundskolans införande9 men den 

finska grundskolan är inte identisk med den sver.Eka trots många lik

heter. Det finska samhället är snabbt på väg att bli ett utbildnings

samhälle. I detta samhälle spelar skolreformen en viktig roll. De nva 

idéerna förutsätter hos individerna en omorientering och en ny in

ställning till skolan. I det nya utbildningssamhället måste allt fler 

individer inom en allt kortare tidsrymd tillägna sig allt mer växande 

kunskapsmängder. Detta innfrär att massornas utbildning är en viktigare 

uppgift än utbildning av en speciell elit. En av grundskolans allra 

viktigaste målsättningar har varit att skapa större jämlikhet och social 

rättvisa. Det demokratiska kravet att allt större elevkullar kan 

garanteras en framgångsrik studietid har också legat som grund för den 

allmänna jämlikhetsideologin. Den rådande filosofin hittills har varit 

att skillnader i inlärningskapacitet på ett naturligt sätt har förklarat 

skillnader i prestationsnivåer. Det återstår dock att se om den nya 

grundskolan såväl i Sverige som i Finland kan organisera skolans 

verksamhetsformer så att samtliga elever uppnår goda studieresultat 

oaktat skillnader i elevernas olika individuella förutsättningar. 

4.2 Några, synpunkter i svensk och finsk debatt om högre utbildning 

På universitetsnivå tyder dessvärre spärrar och andra begränsningar 

inte på att ett slags jämlikhet är inom sikte. Hur illa man än må tycka 

om elittänkandea så tycks trenden inom den akademiska världen vara mot 

ett elitskikt av studenter i Finland. Detta gäller även för Sverige. 

ftven om jämlikhetsideologin föreskriver att alla bör beredas tillfälle 

att utbilda sig kommer det andra moment som rubbar ideologin. UKA har 

vid flera tillfällen varit tvunget att begränsa intagningen till olika 

utbildningslinjer av resursskäl. Varje år är det just inom ramen för 

resurserna som intagningen till olika utbildningar kan ske. När det 

gäller kapacitet är det två saker man måste ta hänsyn till i all 

utbildningsplanering: De studerandes behov och arbetsmarknadens behov. 

Detta gäller även för Finlands del. För föreliggande undersökning 

har behovet av kunskaper i svenska en viss aktualitet, eftersom svenskan 

speciellt i kvantitativt hänseende intar en ledarställning bland de 

språk som personer sysselsatta inom finskt näringsliv måste besitta 

kunskaper i. 
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Det är rimligt att antaga att de finska studenter, som studerar i Umeå 

och under studietiden här blir mer eller nnindre tvåspråkiga (=finska och 

svenska) får en viss kompensation för sina ansträngningar att förlägga 

studierna hit samt för de ekonomiska investeringar det innebär att 

studera i ett främmande land. Det är varken < rimligt eller orealistiskt 

att tänka sig att de i framtiden kommer att ha nytta av sin språk

färdighet i svenska även om arbetsmarknadsläget för akademiker just 

nu är kärvt. 

Samhällsvetare har länge hävdat att en lång utbildning, gärna en akademisk 

slutexamen, är praktiskt taget nödvändig i det moderna samhället, om 

man skall kunna hävda sig och få inträde till olika yrken och arbeten 

som kräver specialisering. En gedigen utbildning har även ansetts öppna 

portarna till någct slags medelklass status ( Coleman, 1966). 

En undersökning i Sverige, som gjorts för UKA*:s räkning av Bengt Gesser 

och E Fasth (Gymnasieutbildning och social skiktning, UKÄ, Juli 1973) 

och vilken redovisas i Saco (1973, nr 10, s 14 f) under rubriken 

sHögre utbildning ingen garanti för bättre jobb', pekar på att gymnasie

skolans elever inte längre tar det för givet att högre utbildning 

garanterar bra jobb. Enligt Gesser och Fasth går nu allt fler ut på 

arbetsmarknaden direkt efter gymnasiet i stället för till högre ut

bildningsanstalter. För juni 1972 finns det uppgifter om detta. (Se 

speciellt £igur 1 i Saco, s 15). Några siffror från den aktuella un

dersökningen och en liknande U 68 undersökning, som gjordes på mitten 

av sextiotalet kan vara intressanta, att jämföra. Mellan 30 och 40 

procent av dem som tillfrågades °r 1972 planerade för fortsatt utbildning 

vid universitet eller högskola jämfört med 60-70% i mitten på 60-talet. 

Gesser drar slutsatsen att socialgrupp-ett-yrken inte längre aspireras 

av så många som tidigare. Enligt tidigare undersökningar har knappt 

en av tio ungdomar från arbetarhem skrivit-.in sig vid universitet och 

högskola, medan det för socialgrupp I gällt att minst åtta av tio ung

domar gått till högre utbildning. Gesser visar i sin undersökning att 

andelen barn från arbetarhem minskar n^r utbildningsnivån ökar. Sanno

likheten att nå prestigeutbildningsnivån bedöms som fyra gånger så 

stor för ungdomar från övriga grupper som for dem från arbetarhem. 

(Gesser och Fasth s 100). Den här tendensen, som Gesser tar upp hänger 
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troligen samman med det allmänna konjunkturläget. Från Finland finns det 

data3 som pekar på konjunkturernas betydelse för rekryteringen till så

väl sekundärskolor som universitet och högskolor. Elovainio visar att 

ekonomiska depressioner speciellt minskat andelen universitetsstuderande 

vilkas hemvist är socialgrupp III. Speciellt från depressionsåren p* 

1930-talet finns det uppgifter om studielån. Depressionen verkade i den 

riktningen att studenterna inte vågade söka lån. eller rentav inte fick 

lån även om de sökte. Av dem som studerade under de svåra depressions

åren 1910-1930 har i medeltal cirka 70% haft studieskulder. (Elovainios 

1971, s 266). Elovainio har också pekat på det faktum, att så snart 

som det akademiska arbetsmarknadsläget blir kärvare så minskar antalet 

högskolestuderanden. Det sker dessutom ett slags eftersläpning några år 

då depressionen redan är ett övervunnet stadium (Elovainio, ibid5. s 267). 

Nedgången tycks också mest drabba andelen studenter från arbetarhem och 

andelen kvinnliga studenter (Elovainio, ibid s 267)."^ Härvidlag stämmer 

trenden väl med Gessers undersökning, (Gesser, Fasth, 98-99). När det 

gäller de finska studenterna här i Umeå avspeglas också oron över fram

tiden och de arbetsmöjligheter, som en akademisk slutexamen kan leda 

fram till. Men genom de intervjuer som jag haft med finska studenter har 

det framgått, att de insett värdet av en gedigen utbildning. De flesta 

som jag diskuterat med, har faktiskt tryckt på värdet av att få en ut

bildning, som ger dem en chans att konkurrera med "vriga arbetssökande, 

när det väl en gång blir tvungna att söka sig ut i arbetslivet. Dess

utom har många studenter även pekat på det faktum, att även om det just 

nu är kärvt på arbetsmarknaden kan väl läget så småningom ljusna och då 

kan det vara värdefullt med dessa studier omedelbart efter skolan. En 

viss optimism tycker jag mig ha. kunnat spåra i de flesta studenternas ut

talanden. Den föreliggande undersökningen av finska studenter i Umeå är 

ett slags studium av studieframgång hos en etnisk minoritet. Den finska 

Studentpopulationen avviker dock i många avseenden från eh etnisk minori

tet av gängse typ, exempelvis samtliga finska invandrare i Sverige. De 

finska studenterna har vissa karakteristika» som skiljer dem från vanliga 

1) Det kan vara värt att notera här att andelen högskolestuderande från 
arbetarhem är procentuellt sett mycket högre i Finland än helt allmänt 
i väst-Europa. Därvidlag påminner studentsammansättningen om de öst
europeiska länderna (Elovainio, 1971, sid 272). I Saco, nr 1, 1971l-> 
s 11, finns tabeller, som visar vilken andel kvinnorna utgör av ̂ ola 
Studentpopulationen i några länder. För Sverige är procentandelen 41.6; 
för Finland *48.2; för Sovjet 49.0 och för Bulgarien den högsta 53.6. 
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invandrare. Merparten av de finska studenterna kommer från hem? som kan 

karaktäriseras som medelklass- eller överklasshem. Coleman har genom sina 

massiva data, som rapporterats i den berömda Coleman Report (op.cit), 

kommit till den slutsatsen att skol- och studieframgång beror mycket på 

olika "input' -variabler, som exempelvis studenternas familjers social-

klasstillhörighet och den därmed sammanhängande studiemotivationen som 

föräldrarna utövar en viss press på. Det kan därför antagas att de fin

ska studenterna genom sina föräldrar känner en stark motivation att stu

dera och avlägga en akademisk examen. Det yr självklart att de kan kän

na sig motiverade utan föräldrarns medverkan, men det är rimligt att 

deras motivation får förstärkning genom föräldrarnas inställning. 

Det sociala system, som vi kallar för familj, kan struktureras på ett 

sådan sätt att det producerar till exempel individer, som motiveras 

starkt för att uppnå vissa saker. Det kan vara rikedom, framgång och 

status i samhället etc. Men systemet kan också struktureras på ett annat 

sätt, så att det producerar betydligt svagare behov för att uppn- vissa 

saker. I ett samhälle som Finland av i dag är förmodligen de flesta fa

miljerna strukturerade så att barnen uppmuntras att eftersträva och upp

nå vissa högt uppsatta m°l, eftersom sådant beteende anses ha centralt 

värde inom det finska kulturlivet. 
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5 SPRÅKET SOM ETT SOCIALT FENOMEN 

Språket är ett socialt fenomen, 
en institution, som människan 
själv har skapat. 

(Erkki Itkonen, 1966, s 15.) 

5.1 Kort översikt av sociolingvistikens framväxt 

Den gren av beteendevetenskaperna som kallas för språksociologi har län

ge varit ett underutvecklat område inom sociologin. Giglioli (1972, s 7) 

säger att sociologin och lingvistiken utvecklats i ömsesidig isolering 

från sekelskiftet fram till slutet av 1960-talet. Inom lingvistiken valde 

man att inte ägna uppmärksamhet åt språkets sociala aspekter. Denna reci-

proka likgiltighet har förmodligen två paradoxala orsaksförklaringar.Den 

första orsaken, enligt Giglioli, är den att man inom sociologin redan pc 

ett mycket tidigt stadium insåg vikten av språkets roll i samhället, men 

just det faktum, att sociologerna betraktade språket som en nödvändig 

förutsättning för varje mänsklig gruppbildning gjorde ett de försummade 

att inse vikten av differentiering i socialt beteende. Den andra orsaken, 

enligt Giglioli, är Saussures distinktion mellan langue och parole vilken 

dikotomisering sedan omformulerats av andra forskare i olika termer (jfr 

de engelska distinktionerna: language and speach, code and message, com-

petance and performance)."^ 

1) Langue (language) och parole (speach). Begreppet langue (enligt 
Saussure, 1916, postum framställning av anteckningar från föreläsning
ar) hänför sig till den totalitet av grammatiska regler som delas av 
medlemmarna i ett språksamhälle, medan parole hänför sig till indivi
duella talares faktiska yttranden (talakter). Varje talakt följer na
turligtvis grammatiska regler, men återspeglar samtidigt talarens per
sonliga ordval, uttal och andra konkreta manifestationer i talet; det 
grammatiska systemet, å andra sidan, är språkets sociala del och har 
'potential existence in each mind, or, more specifically, in the minds 
of a group of individuals'. (Se Giglioli, Language and Social Context, 
Cox & Wyman, 1973, s 7 ff.) 

.Jfr även Malmberg, 1970, s 12. ?!Med sin mycket debatterade motsättning 
mellan vad han (Saussure) kallade la langue och la parole, gjorde han 
en för all vetenskaplig behandling av språk nödvändig distinktion mel
lan det abstrakta systemet, koden, dvs själva den struktur av uttrycks
resurser, SOTT, den talande människan disponerar över, och den konkreta 
manifestationen av detta system i talhandlingen och talsituationen/' 
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Denna distinktion mellan langue och parole tycktes, enligt Giglioli,först 

föra de två disciplinerna lingvistik och sociologi ihop, men vad som fak

tiskt hände, oavsiktligt eller inte, var att distinktionen förde dem 

isär. Gigliolis resonemang är intressant att följa. Han säger nämligen: 

"For, if langue is defined as a set of grammatical rules 
existing in the mind of everyone, it becomes unnecessary to 
bother with the study of actual speech in social interaction. 
It appears mach morê fruitful to analyse the homogeneous, 
abstract and invariant rules of langue on the basis of the 
linguistic intuitions of a few informants, or, for that mat
ter, of the linguist himself." (ibid., s 7) 

Under de allra senaste åren har klyftan mellan lingvistik och sociologi 

minskat avsevärt. Språket återspeglar verkligheten även på denna punkt. 

Vi har fått beteckningarna språksociologi och sociolingvistik, som båda 

två karakteriserar fusionen mellan sociologi och språkvetenskap. Av oli

ka definitioner framgår även inom vilken av de två disciplinerna respek

tive forskare för in sociolingvistiken eller språksociologin. Torgny 

Segerstedt, som tillträdde professuren i sociologi vid Uppsala universi

tet år 1947, skrev emellertid redan år 1944 ett språksociologiskt verk 

Ordens makt som kan sägas vara ett pionjärarbete i språksociologi i 

Sverige. Karl-Hampus Dahlstedt, professor i allmän språkvetenskap vid 

Umeå universitet, använder termen sociolingvistik och definierar den som 

följer: 

"Sociolingvistik är den gren av språkvetenskapen, som strä
var efter att beskriva och förklara språket som ett öppet och 
sammansatt system med avseende på dess sociala innebörd och 
sociala manifestationer." (Dahlstedt, 1973, s 240) 

Dahlstedt hänför, som framgår av definitionen, sociolingvistiken primärt 

till språkvetenskaperna men han betraktar också sociolingvistiken som 

den nya vetenskap som bildar en bro mellan beteendevetenskaper och ling

vistik. Till och med den gamla dialektologin, som ofta hänförts till den 

rent språkliga disciplinen, kan enligt Dahlstedts teorier bli en gren 

under beteckningen sociodialektologi i språksociologin. Människospråket 

är nämligen inte bara splittrat i ett antal språk utan även i underarter, 

variationer både i geografiskt och socialt hänseende. Klassmotsättningar 

manifesteras vertikalt i sociodialekterna, exempelvis olika uttal i olika 

samhällsskikt (sk sociodialektal variation). 

Bengt Loman (1972) har i sitt inledande kapitel till boken Språk och sam
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hälle en kort beskrivning av termerna språksociologi, sociolingvistik och 

språkantropologi, vilka enligt honom sammanfattar "olika strävanden att 

vetenskapligt beskriva sambandet mellan språk och samhälle: språkets funk

tioner i samhället, språkets varianter och dessa varianters fördelning på 

olika funktioner, situationer och socialgrupper, språket som social och 

politisk faktor, språket som norm, klassmärke och barriär". Enligt Loman 

(ibid., s 5) innebär beteckningen språksociologi att man "tillämpar socio

logiska aspekter och metoder på språkliga fenomen", språkantropologin, 

att man betonar de antropologiska aspekterna och metoderna. Socioling-

vistiken9 enligt Loman, är den lingvistiska vetenskap som intresserar sig 

for språkets sociala funktioner och varianter.Men Loman framhåller 

även mycket riktigt att en sxräng grànsaragning på basis av olika metoder 

och aspekter snarast är av ondo. Vi har här att arbeta på gränsmarker, 

där det tvärvetenskapliga samarbetet är viktigt, när "det gäller att be

skriva det komplicerade samspelet mellan språk och samhälle". 

o  .  2 )  
Loman är bade lingvist och sociolog. Genom att han i likhet med Labov 

1) Lomans definition av sociolingvistik sammanfaller med Fishmans, vilken 
lyder som följer: "Sociolinguistics is the study of the characteris
tics of language varieties, the characteristics of their functions, 
and the characteristics of their speakers as these three constantly 
interact, change, and change one another within a speech community". 
(Jfr Fishman, Joshua A., Sociolinguistics, Newbury House Publisher, 
Rowley, Massachusetts, 1972, s 4.) I andra sammanhang föredrar emel
lertid Fishman termen "the sociology of language", vilket han gör i 
det stora verket Readings in the Sociology of Language, 1968. Se spe
ciellt sida 6 i introduktionen. 

2) William Labovs viktigaste verk är det monumentala The Social Stråti-
fikation of English in New York City, (Washington, 1966), där hela den 
empiriska tyngden ligger vid en makroanalys av New York-engelskan. Det 
lilla stickprov av storstadspopulationen, som Labov arbetar med, har 
han fått i andra hand genom ett strikt och samvetsgrant gjort urval, 
som gjordes för en annan sociologisk undersökning. Samplet var så li
tet som ca 25 sagesman. Dessutom anlitade Labov ett antal informanter. 
Vad som förbryllat många läsare av Labovs stora arbete är just det 
lilla stickprovet. Labov har dock själv i "The Study of Language in 
its Social Context", i Studium Generale, 23, 1970, s 43, försökt visa, 
att om urvalet görs riktigt, kan ett så litet sampel vara tillräckligt 
för att få fram data om den sociala stråtifieringen såsom den fram
träder i språket. 
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arbetar med sociologiska metoder ligger tyngdpunkten i hans angreppssätt 

på den sociologiska sidan. Genom att mer eller mindre betona den ling-

vistiska eller den sociologiska anknytningen synes en del forskare välja 

termerna språksociologi eller sociolingvistik allt efter pérsonligà pre

ferenser. Det är dock intressant att notera att Dahlstedt använder ter

merna språksociologi och sociolingvistik som synonymer. 

Malmberg (1970, s 16-18) framhåller hur Strukturalismen banat väg för en 

linje, som betonar ;'språkets plats inom ramen för en större social och 

kulturell struktur.Språket kan inte isoleras från hela det komplex av 

vanor och normer, som kännetecknar ett samhälle. 

3'Det är liksom dessa inordnat i den sociala hierarkin och 
underkastat de förändringar, som denna genomgår. Språket är 
bl a hela den begrepps- och tankevärld, som uttrycker ett 
givet folks eller språkgrupps kulturtradition, och kan allt
så inte uttömmande beskrivas annat än som en del av det allmänna 
kulturschemat. Språket blir en integrerande - del av samhälls-
och kulturtillståndet. —— 'Den språkliga innehållsanalysen 
kan aldrig genomföras utan hänsyn till den sociala och 
kulturella miljö, i vilken språket fungerar. Språkvetenskap 
utan kontakt med sociologiska och kulturhistoriska fråge
ställningar blir därför en orimlighet." 

Dell Hymes (1972) skriver i en programförklaring om termen 1sociolinguis-

tics' att den är den mest generella, eftersom den inte bara antyder länken 

mellan lingvistik och sociologi utan även mellan lingvistik och de andra 

socialvetenskaperna. Föregångare till termen sociolingvistik är enligt 

Hymes etnolingvistik och psykolingvistik. Antropologin, psykologin, 

sociologin och statskunskapen har under 40-, 50- och 60-talen åter fått 

anknytning till studier som rör språkets sociala roll, vilket bidragit 

till den strukturella lingvistikens utveckling. Nya forskningsfält upp

stod, som betecknades med de nya termerna. Hymes nämner som exempel att 

den semantiska deskriptionen kallades för etnolingvistik, men den kallas 

inte längre så, när det blivit praxis i bägge lägren att forska på det 

området. Inom sociolingvistiken överlappar numera sådana ämnesområden som 

lingvistisk relativitet, tvåspråkighetsproblem, semantiken kring- släkt

skap s termino log i och mönstret av tilltalsformer, vilka tidigare föll under 
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samtliga olika discipliner beroende på forskarens hemvist i Lunet"1"^. 

5 *2 Centrala problem inom sociolingvistiken 

Att samhällsförhållandena i hög grad framtvingat språkscciologin är den 

slutsats som Bengt Loman kom fram till, då han föreläste om viktiga forsk-
2 ) 

ningsuppgifter inom språksociologin som pockar på lösningar^ . Det är 

viktigt att vi kan mäta attityder mot folk, som talar med en främmande 

brytning; den ideologi, som förs fram i skolans undervisning är även av 

intresse för språksociologen; hur språk skall talas och skrivas likaså. 

Ett mycket viktigt språksociologiskt problem är hur samhället försöker 

styra språkutvecklingen samt vem som fattar besluten därom och enligt 

vilka principer sker besluten. Frågor av följande typ ar viktiga: Hur lär 

sig barn språk? Hur går vuxna aktivt in för språkinlärning? Hur stimule

ras språkinlärning av språkpolitik? Vilka krafter verkar i all språkpla

nering och vilka ideer omfattas~av dessa krafter? Hur förs budskapet ut 

till samhället och hur kan samhällsmedlemmarna påverka språkpolitiken? 

I U-länderna är språksociologisk forskning viktig och sammanhänger intimt 

med U-ländernas allmänna politiska problem. Hur klarar man kommunikatio

nen med många inbördes obegripliga språk som talas i cn del länder? Vil

ket av de olika språken skall upphöjas till landets officiella språk och 

vilken av de otaliga dialekterna blir prestigedialekten och på vilka grun

der? Storstäderna har sina språkproblem också; det finns slv.amens språk, 

de kriminella har sin argot, ungdomen sin slang. Alla problemen har rele

vans för språksociologin. Fältet är som synes stort. 

1) Jfr Dell Hymes, Editorial introduction, i Language in Soclct3r,Vol. I, 
Number 1, April 1972, s 12-13. Övriga sociala problem som har med språket 
att göra är exempelvis språkplanering, standardspråkens roll m m. 
Läsaren hänvisas till bl a arbeten av Einar Haugen, Language Conflict 
and Language Planning: The case of modern Norwegian3 Harvard University 
Press, Cambridge, Mass., 1966 och Björn Jernudds recension av detta 
arbete i Language, Vol. 47, Number 2, 1971, s 490-493. 

2) Bengt Loman i gästföreläsning om språksociologi i Umeå den 6 april 
1970. 
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Dahlstedt (1970c s 41) framhåller även vikten av forskningauppgifter inom 

språksociologins och språkpsykologins verksamhetsfält, när det gäller 

svenskundervisningen i skolan och den konkurrens som massmedierna inne

bär i språkutvecklingen. Dahlstedt nämner några väsentliga distinktioner 

som en sådan forskning bör iaktta och som kan klart urskiljas redan nu i 

den forskning som bedrivs. Han räknar upp följande: 

"1. skillnaden mellan aktiv språkfärdighet och passiv språk
förståelse 

2. skillnaden mellan språk- eller dialektbyte och förändring
ar av vissa språkvanor eller språkstrukturer i ett bevarat 
språk eller en dialekt 

3. skillnaden mellan fullständigt byte av språk eller dialekt 
och inlärning och behärskning av ett språk eller en språk
form som aktivt andra språk i en tvåspråkig samhällsmiljö 

4. skillnaden mellan massmediernas språkliga inverkan på barn 
och vuxna 

5. skillnaden mellan massmediernas inverkan på ett språk ta
lat som modersmål av infödda och på samma språk inlärt och 
använt som andra språk av invandrare eller människor som 
tillhör inhemska språkminoriteter. 

De två sista punkterna är väsentliga. Varje språkakt innebär 
latent en språkundervisande funktion (Jfr kap 3 i Dahlstedt, 
1970). Den funktionen aktivéras helst om mottagaren är ett 
barn i språkinlärningsåldern eller om han av sociala skäl be
höver lära ett nytt språk eller en ny språkform." 

Därmed menar Dahlstedt att följande arbetshypotes kan ställas: 

:Ju närmare mottagaren befinner sig den optimala språkinlär
ningssituationen åldersmässigt eller socialt desto större är 
massmediespråkets inflytande på hans språk." (ibid., s M-2) 

Samman fa t tn ing s v i s kan här fastslås att språkets ställning i det sociala 

sammanhanget, (den sociala kontexten) för sociolingvistiken är det cent

rala och mycket komplexa problem, som samtidigt är ett betydelsefullt 

problemområde för socialvetare inom alla discipliner. Det är ett forsk

ningsområde, som ännu inte definierats entydigt, men som börjar få vissa 

konturer som avgränsar den från andra vetenskapsgrenar. Många socioling-

vistiska ternata har redan studerats grundligt och mycket av det metodo

logiska och teoretiska arbetet som bildar grundvalen för varje vetenskap 

har utförts. Mycket värdefullt deskriptivt material har samlats som bil

dar stommen för den nya vetenskapen. Sociolingvistiken av idag ägnar 

intresse och uppmärksamhet åt sådana begrepp som två- och flerspråkighet, 
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språkstandardisering, språkplanering, dialektral variation och stilistisk 

variation samt förvärvande av språkkunskaper eller språkfärdighet i ter

mer av olika grader av 'kommunikativ kompetens1, en term lancerad av 

Hymes (Pride, 1972). Det är detta sistnämnda sociolingvistiska delområde, 

som föreliggande undersökning representerar. Det centrala i avhandlingen 

är språkfärdighetens betydelse för studier i en annan social, kulturell 

och språklig miljö. 

5. 3 Olika definitioner av språk 

För en lekman är språket något ganska givet och självklart. Lyons (1969, 

s 2) säger: 

?... language is something we tend to take for granted; some
thing with which we are familiar from childhood in a practi
cal unreflecting way". 

Allt det som verkar självklart och givet gör också att det krävs spe

ciella ansträngningar för att man skall kunna betrakta saker och ting 

från en ny synvinkel. För att kunna studera exempelvis sitt eget språk 

helt objektivt måste man övervinna många svårigheter av olika slag som 

möter en vid det objektiva studiet av språket. Lyons (ibid.,s 2) säger 

att det inte enbart är vår intuitiva kunskap i språket och hemmastaddhet 

däri som utgör ett hinder för att studera det objektivt utan det finns 

dessutom all sköns sociala och nationella fördomar förknippade med språ

ket som är svåra att frigöra sig ifrån. 

Dahlstedts (1970, s 4H) definition av språket lyder: 

:'Språket är ett föreställnings- och meddelelsemedel i form av 
ett delvis medfött och delvis inlärt system av regler och 
tecken med kognitiv, emotiv och social innebörd." 

Dahlstedt menar att 

"'Denna definition är grundläggande också för språkvården,som 
hittills ofta har begränsat sina värderingar till språket 
såsom ett kognitivt (kunskapsmässigt) meddelelsemedel och 
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förbisett såväl dess egenskap att vara ett föreställnings-
medel som dess emotiva (känslomässiga^ och sociala funktioner 
(s 44)1) 

5.4 Hur fungerar språket och vad är det uppbyggt av? 

5.4.1 Olika funktioner 

För att förklara hur språket fungerar måste man laborera med begrepp,som 

är både abstrakta och mycket specifika för språkfunktionen. Olika teorier 

som finns om språkets funktioner arbetar ofta på en mycket abstrakt nivå. 

Chomskys transformationsteori är en sådan teori. Enligt den måste en or

ganism som skall använda olika begrepp i förväg vara programmerad för att 

bygga upp just sådana begrepp. (Chomsky, 1968, s 106 et passim.) 

Bengt Sigurd (1970, s 25) tar upp olika funktioner hos språket, symbol

funktionen, symtomfunktionen, kontaktfunktionen och leksaksfunktionen. 

Språkets primära funktion är att överföra kognitiv betydelse (symbol

funktionen). Men valet mellan ord och konstruktioner med olika stilistisk 

valör och olika värdeladdning innebär också information. Med symtomfunk

1) Itkonen (1966) ger ingen explicit definition av språket. Han bara 
konstaterar att det är ett socialt fenomen, en institution skapad 
av människan själv. Men i sitt stora arbete ställer han dock frågan 
"Vad är språk" och besvarar den frågan genom hela verket med att re
dogöra för språkvetenskapernas systematik och med en framställning 
av språkvetenskapernas nyare forskningsinriktningar. Härvidlag kom
mer han in på problem om språkets uppkomst, språkens släktskap, hur 
denna släktskap kan fastställas, hur språk undergår förändringar samt 
hur dialekter och skriftspråk uppstår och hur språken påverkar var
andra . 

Läsaren hänvisas till Malmbergs Språket och människan, Hansegårds 
Tvåspråkighet eller halvspråkighet, Eliegårds arbeten m fl, som finns 
upptagna i litteraturförteckningen. I samtliga arbeten finner man 
långa kapitel, som beskriver vad språk är. Ingen författare har dock 
så explicit definierat vad som menas med språk som Karl-Hampus 
Dahlstedt i citatet ovan. Man får egentligen leta med lupp efter väl 
avgränsade definitioner. 
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tionen avser Sigurd den information man får om ursprunget av en talare 

(t ex genom hans dialekt), om hans sinnesstämning och hans attityd till 

det han säger (ofta genom Intonationen). Kontaktfunktion föreligger i 

exempelvis en konversationssituation mellan främlingar, där syftet är 

att skapa kontakt snarare än utbyte av information. 

En av språkets viktigaste funktioner enligt Hockett (1958, s 574-580) är 

'cultural transmission' varigenom beteenden förs vidare från en genera

tion till en annan (det som allmänt kallas för socialisation). 

Språkets funktion som kommunikationssystem är slutligen en av de allra 

viktigaste funktioner (Morris, 1946; Malmberg, 1963). Språkets centrala 

roll för alla former av umgänge och kontakt mellan människor gör själva 

språket till ett oundgängligt redskap för kommunikationen. (Malmberg, 

1970, s 8.) 

5.4.2 Uppbyggnadselement 

Det är intressant att notera att vi kan artikulera och urskilja många 

fler ljud än dem som vårt eget språk gör bruk av. Småbarn i jolleråldern 

kan producera många fler enstaka ljud än vuxna, som redan lärt sig språ

ket (Robinson, s 24). Antalet ljud som har fonemisk betydelse är mycket 

stort, men de olika språken använder blott en del av dessa ljud för att 

bygga upp språket. Antalet fonem mellan olika språk varierar mycket.Inga 

språk har exakt samma fonem utan de uppvisar egna fonemstrukturer. Hos 

djurspråk saknas sådana strukturer. Det internationella Fonetiska Alfa

betet (IPA) har tecken som motsvarar ungefär det uttal, som de olika 

språkens fonem har. I varje språk för sig finns det tecken för ljud som 

bara mycket grovt motsvarar själva uttalet. Detta hänger delvis samman 

med att 

?,när en skrift där varje fon motsvaras av en bokstav används 
genom århundraden för ett och samma språk, ändras icke alltid 
ordens stavning med det att den talade formen förändras ... 
Ljudförändringarnas gång i svenskan har emellertid medfört 
att sambandet mellan den fonematiska formen och den skrifliga 
formen blivit mindre. En del stavningsreformer har emeller
tid förbättrat det. Det finns stora skillnader mellan olika 
språk i detta avseende. I t ex finskan, ungerskan och span
skan är överensstämmelsen mellan den fonematiska formen och 
stavningen mycket nära ..." (Elert, s 116-117) 
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Förutom skillnaderna mellan tal och skrift uppstår svårigheten med pro

sodiken, som inte finns angiven i skrift, med några få undanta? när. 

Tryckstark stavelse kan i enstaka fall anges med accenttecknet, som i 

svenskans allé, maner, etc. Kvantiteten kan anges som i finskan medelst 

dubblering av vokaler och konsonanter (geminering). I vissa språk hänger 

gemineringen kvar i skrift, fastän kvantiteten i uttalet är kort (jfr 

eng. dinner dii ̂ r). 

Satsintonationen saknar också tecken för en fullständig angivelse av in-

tonationen. Interpunktionen ger enbart vissa ledtrådar. 

Sammanfattningsvis kan sägas att de skriftliga tecknena inte ger en full

ständigt adekvat beskrivning av det auditiva ljudförloppet. 

5.5 Språket en produkt av socialisationsprocessen 

När man talar om språkfärdighet kan det vara lämpligt att utgå från den 

färdighet, som personer som behärskar ett språk redan har och som de fått 

gratis av sin omgivning under uppväxttiden, en färdighet, som "unga och 

gamla, män och kvinnor, dumma och intelligenta" har oavsett samhällsklass, 

uppväxtort, skolutbildning med mera (Teleman, 1971, s 130). Enligt mo

derna lingvister nedärvs språket såsom ett socialt betingat system. Men 

själva förmågan till språket är medfödd (latent) hos homo sapiens, dock 

inte så att den omedelbart fungerar, t ex kalvens medfödda förmåga att 

stå på sina ben kort efter födelsen"*"^. Det råder en förunderlig jämställd

het i det postulatet, att alla människor är lika inför språket, dvs alla 

människor har en medfödd mekanism i hjärnbarken, som gör det möjligt för 

dem att förvärva ett språk, vilket som helst i den naturliga miljö, där 

detta språk talas och där individen får växa upp. Språket är en produkt 

av socialisationsprocessen. 

1) Karl-Hampus Dahlstedt, föreläsningar i språksociologi, våren 1970. 
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Mead (1934) framhåller språkets primära roll som ett instrument i allt 

socialt handlande. För honom är språket ett socialt fenomen, som man lär 

sig genom andra individer. Det Ego, som Mead talar om i samband med jag

upplevelse, lär sig av Alter vad denna upplevt. Språket är en av de färdig 

heter som överförts från Alter till Ego, Häri ligger socialisationens 

kärna. Men språket är inte en ren abstraktion utan med språket förknippas 

inlärningen av den materiella kultur, som individen växer upp i och där

med lär sig individen även att uppfatta verkligheten, som egentligen är 

inbyggd i språket. Av tesen att språket år socialt följer även att språ

ket är ett instrument för beteenden, eftersom just våra handlingar gör 

det möjligt att vi kan etablera kontakt med varandra, allt enligt Mead, 

vars sammanfattning i korthet lyder: 

'You cannot convey a language as a pure abstraction,you 
inevitably in some degree convay^alsc the life that lies 
behind it. (T'ead, 1934, s 283). 

Helt allmänt kan sägas att språket för människan är en av de mest funda

mentala förutsättningarna för att hon skall kunna klara alla de vardags

livets problem, som hon möter. Från den allra första stunden ett barn 

föds till världen konfronteras det med språkliga socialisationsåtgärder. 

Hela livet igenom är språket en av de viktigaste mekanismer som styr 

individens uppfostran och utveckling i hemmet, skolan och ute i arbets

livet. Det är en allmänmänsklig uppgift för samhället att erbjuda alla 

medlemmar det viktiga instrumentet - språket - som gör dem delägare av 

det samhälle de lever i och till medskapare av den kultur de omgärdas av. 

1) En mycket intressant analys av Meads tankegångar ges av Sten Andersson 
i "En fenomenologisk läsning av George H. Mead, Eller varför verklighe
ten är verklig och inte ett skådespel" i Forskningsrapport från Socio
logiska Institutionen vid Göteborgs Universitet, Nr 20, Februari,1972. 
Jfr speciellt s 18-33. 
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5*6 Den kulturella och samhälleliga bakgrunden och symbolmiljön 

Den kulturella bakgrundens och symbolmiljöns betydelse för individens tanke

värld och språkliga vanor anses av somliga forskare (Bernstein, 1965,s 144-

168) vara av så grundläggande art att skolprestationer exempelvis påverkas 

av de olika koder (elaborated and restricted) som olika samhällsklasser 
. . .  o  1 )  

anvander i den sprakliga kommunikationsprocessen. Bernsteins arbeten har-
' 2 )  o  

vidlag har varit banbrytande. I det projekt, som är under gång i England, 

under Bernsteins ledning, har forskarna undersökt medelklassbarns och läg

re arbetarklassbarns språk, varvid Bernstein lanserade begreppen restric

ted code för arbetarklassbarnens språk och elaborated code för medelklass-
3) o  o  

barnens språk. Forskarna har försökt påvisa att det råder avsevärda 

skillnader i ordförråd och syntax mellan de två socialklasserna. Språket 

1) Bernstein hävdar att varje samhällsklass använder sin egen "kod" vid 
muntlig kommunikation. Med kod avses då det språk som användes i tal
situationen. Talsituationen åter definieras som en social situation 
där två eller flera personer är direkt inbegripna i muntlig kommuni
kation som talare och/eller åhörare. Jfr Loman, Språket i blick
punkten , 1971, s 225-226 och 233. För de engelska termerna 'restric
ted' och 'elaborated' har bl a Gun Widmark termerna 'begränsad' och 
'utvidgad^ jfr installaticnsföreläsninp hösten 1973. 

2) Se exempelvis B.Bernstein and D. Henderson, "Social Class Differences 
in the Relevance of Language to Socialization", Sociology, Vol 3, 
1969 och W.Brandis and D. Henderson, Social Class, Language and Com
munication ,Routledge and Kegan Paul, London, 1968. 

3) Harriet Bjerrum Nielsen har en omfattande kritik av Bernsteins teori 
och speciellt av hans kodbegrepp i en artikel "Klassespecifik sprog-
brug®, Häften för kritiska studier, 5-6, 1973, s 64-81. 
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hos lägre arbetarklassbara karaktäriseras som ordfattigt, Tärnfört med 

medelklassbarnens rikare ordförråd.Dessutom karaktäriseras de l^gre 

arbetarklassbarnens satskonstruktioner som mindre fullständiga än medel

klassbarnens satsbyggnader. Förekomsten av abstrakta begrepp är också 

ovanlig bland arbetarklassbarnens språkliga uttryckssätt. Då emellertid 

språket spelar en så central roll i det moderna samhällslivet har den 

kod som individen lärt sig som barn en stor betydelse för hans hela liv. 

Med en begränsad kod är individens möjligheter att uttrycka sig klart, 

koncist, tydligt och med en god grammatisk behärskning mycket beskuren. 

Loman, som sysslat med forskning kring talsyntax har även uppmärksammat 

de socialt betingade varianterna hos språkstrukturerna såsom de reflekte

ras i tal och kraft. Loman (ibid. s 239 f) framhåller att språket självt 
2 )  

är ett socialt fenomen, som man lär sig i en viss miljö (symbolmiljö). 

1) Ett av de första empiriska arbetena.inom Bersteins projekt har nu pub
licerats under rubriken Social Class, Language and Communication., för
fattad av Walter Brandis och Dorothy Henderson, (Beverly Hills, Cali
fornia, Sage Publication, 1970). P° ett seminarium i allmän språkveten
skap hade jag fått i uppgift att redogöra för forskningsresultaten i 
detta arbete. Jag var mycket skeptisk mot de kriterier som använts för 
att mäta arbetarbarns och medelklassbarns språkanvändning. Jag har svårt 
för att tro att antalet adverb, adjektiv osv samt proportionen mellan 
dessa är så strategiska variabler att man på basis av dem kan skilja 
rentav mellan två olika koder. Så vitt jag kunde finna tycktes för
fattarna mest vara inne på att få bekräftelse för sina hypoteser, utan 
att de i själva verket kunde finna stöd för dem. Vid seminariet fram
förde jag dessa tankar. Till min tillfredsställelse finner jag vid skri
vande stund att en recension i Language in Society, Vol 2 Number 29 
October 1973, skriven av Michael P Paratsos innehåller en ännu mera 
kritisk granskning av resultaten, men de stämmer i stort med dem jag 
framförde. 

Labov, The Logic of Nonstandard English , Georgetown Monographs on 
Language and Linguistics, Vol, 22, 1969, pp. 1-22, 26-31) som också 
publicerats i Language and Social Context (ed. Giglioli), 1973, s 179-215, 
säger på sida 192 i en fotnot att Berstein ännu inte närmare specificerat 
sitt centrala begrepp 'kod'. Labov skriver: No rules or detailed de
scription of the operation of such codes are provided as yet". 

2) Förhållandet mellan samhälle och språk redovisas i en mycket intressant 
rapport i Lomans forskningsprojekt under rubriken Meddelanden från Tal
syntax , Lund, 1972. Jfr även Segerstedt, Ordens makt, 19M-4. 
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Jag citerar Loman: 

;ïVissa människor växer upp i en språkligt givande miljö, där 
t ex båda föräldrarna mer eller mindre har språket till yrke. 
Andra växer upp i en miljö som språkligt sett är mera torftig, 
t ex genom att föräldrarna själva saknar högre boklig eller 
teoretisk utbildning och kanske har ett tungt och monotont 
kroppsligt arbetes där språket spelar en underordnad roll.De 
får mindre språklig stimulans i sin dagliga gärning - mindre 
tillfälle att träna sin språkförmåga". 

Loman tror att skolan härvidlag skulle kunna göra mycket mer än vad som 

hittills skett. Den tonvikt som författarna till boken Språket i blick

punkten lägger på den pedagogiska tillämpningen av nyvunna insikter om 

språket, som ett socialt fenomen borde rimligen leda till ökade resurser 

i svenskundervisningen. Det är viktigt att, såsom Loman framhåller sam

manfattningsvis, eleverna får lära sig röstvård, ett ledigt och säkert 

uppträdande inför ett auditorium, men framför allt att de lär sig att 

använda de grammatiska strukturerna helt automatiskt. De måste läras att 

återge sina tankar med adekvata ord och meningar. De skillnader, som 

bottnar i de olika möjligheter till språklig träning och utveckling, som 

olika symbolmiljöer erbjuder olika individer i alla samhällen kan förmod

ligen utjämnas genom intensiv träning i skolan. Den allmänna språkfärdig

heten är en produkt av många faktorer. Hemmets roll, skolans roll och 

massmediernas roll etc samvarierar. 

Skillnader i språkfärdighet beror inte nödvändigtvis på skillnader i 

intelligens utan snarare på de skillnader som barn från olika sociala 

miljöer får uppleva under de känsliga utvecklingsåren i barndomen och 

ungdomen. Det blir dels en språksociologisk, dels en samhällspolitisk upp

gift att finna en lösning på problemet hur man skall utjämna eller neu

tralisera sådana effekter, som olika sociala bakgrundsvariabler kan ha. 

Som en samhällelig rättighet, som är.självskriven för varje individ, be

traktar även Erik Allardt språket, speciellt just modersmålet (i föredrag, 

början av år 1973). Det är helt allmänt intressant att notera att intres

set för språkets viktiga roll inte längre omfattas endast av språkvetare, 

språklärare, beteendevetare och andra mer eller mindre fackkunniga,utan 

att även lekmännen har fått upp ögonen för språkets viktiga funktioner i 

samhället. 

1) (Jfr Pirjo Itkonen, "Lukion kielenopetusn, Äidinkieli 1973, opetusoppia 
lukiota varten, Äidinkielen opettajain liiton vuosikirja XX, Helsinki, 
1973, speciellt s 30). 
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6 ALLMÄNT Qtf SFR." KLI H KOMPETFNS OCH SPRÅKFÄRDIGHET 

I likhet med Chomsky har många språkvetare börjat inse vikten av att få 

fram en teori5 som kan förklara människans förmåga att lära sig ett språk 

och att använda det. Ytterst skulle en sådan teori även kunna förklara 

vad språket självt är (Chomsky, 1957; 1965). Chomskys välbekanta dikoto-

misering, competence och performancebygger på tesen, att eftersom det 

finns ett oändligt antal språkligt korrekta satser, som visserligen ald

rig uttalats, så är språket inte en upprepning av tidigare material 

utan en speciell skapande förmåga, som grundar sig på vissa språkliga 

regler. Denna förmåga, eller kompetens, som människan har, enligt Chomsky, 

gör att hon kan bilda grammatiskt korrekta satser utan att hon har någon 

medveten teoretisk kunskap om grammatik. 

Detta kompetensbegrepp får inte förväxlas med vad som kunde kallas för 

allmän språkfärdighet, där den som håller på att lära sig språket på ett 

helt annat sätt än den inf"Ndde får lära sig grammatik eller genom olika 

imitationsmekanismer på lång sikt inhämta färdigheter i det främmande 

"Sppråket. 

Guffsperz (1969, s 242-243) har framhållit vikten av att känna till i vilka 

sociala situationer individen kan bruka olika språkliga varianter. 

Förutom den rent språkliga kompetensen i termer av att en samhällsmedlem 

kan tala det eller de språk som används i samhället så att han eller hon 

kan uttrycka sig språkligt korrekt% har den amerikanska språkantropologen 

Dell Byrnes (t ex 1971) lancerat begreppet språksocial kompetens. 

För att en individ skall kunna kommunicera korrekt med sina medmänniskor 

i det samhälle där hon lever krävs att hon även behärskar situationella 

faktorer i det sociala fältet. 

För denna undersöknings del anser jag det vara tillfyllest att laborera 

med ett slags språkfärdighet, som siktar på en mera allmän och högt ut

vecklad behärskning av ett språk, som man håller på att l"ra sig eller 

också redan behärskar någorlunda väl vid sidan om modersmålet. 
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Denna språkfärdighet inbegriper att man behärskar vissa grammatiska 

regler som gäller för det främmande språket, att man någorlunda väl 

behärskar även språkets syntax och formlära, att man förstår språket, 

när det talas, att man kan läsa och skriva det behjälpligt. 

Denna uppräkning av olika aspekter hos språket innehåller några av de 

aspekter av språkfärdighet, som jag ansett viktiga att försöka testa 

för att få fram ett slags mått på språkfärdighet vid själva testtillfället. 

Samtidigt är det värt att notera, att språkfärdighet inte är någonting 

statiskt, utan den kan förbättras om individerna utsätts under en 

längre tid för systematisk träning under olika former. Tidsaspekten är 

synnerligen viktig, när det gäller den finska studenten i Umeå. Det 

kan synas trivialt att påpeka att ju längre tid studenten vistas i den 

främmande språkmiljön, desto mer utvecklas språkfärdigheten och ju mer 

studenten utsätts för nya erfarenheter, nytt studiematerial m m desto 

mer ökar hans kunskaper rent fackmässigt, men samtidigt ökar även hans 

språkfärdighet. Man kan hålla med Carroll och Freedle (1972, s 359-360) 

att det material och de ämnen som studenten läser fungerar som ett slags 

undervisningsmaterial som lär ut nya lexikala element, ger orden nya 

meningar, utvidgar och utvecklar nya komplexa syntaktiska strukturer m m. 

Den allmänt upplagda undervisningen bidrar också medelst diskussioner 

av undervisningens innehåll att öka språkfärdigheten. Språklig färdighet 

är antagligen en av de färdigheter, som utvecklas praktiskt taget under 

människans hela livstid. Dessa generella påståenden till trots, vet man 

faktiskt ytterst litet om hur den "lingvistiska kompetensen" (Carrolls 

term, ibid., s 360) utvecklas. 

Malmberg har en till saken hörande viktig diskussion om språkbehärskning 

när det gäller kunskaper i ett främmande språk, som man håller på att till

ägna sig. Malmberg (1971, s 162) skriver; 
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"Det är ofrånkomligt, att den rent tekniska behärskningen av en 
språkmekanism blir något tomt, ett skelett eller en skiss, där 
vissa för oss väsentliga värden saknas. För att förstå ett 
främmande språks ord och former och för att nyttja dessa för 
att överföra sina egna tankar, behov och känslor, räcker det 
inte att ungefär känna dessa olika elements rent"intellektuella 
betydelser och funktioner, deras lexikaliska och grammatiska 
valörer. Man måste också ha levat tillräckligt länge i miljön 
i fråga vare sig nu denna miljö är det verkliga livet på 
platsen eller böckernas värld - för att känna de konnota-
tioner, nyanser och associationer som de språkliga elementen 
framkallar hos den infödde eller hos den som tillhör den sociala 
gruppen i fråga. Vill man driva denna princip mycket långt, 
måste man inte bara ta hänsyn till allmänspråket utan också 
till det speciella språk som exempelvis en diktares individuella 
uttrycksmedel utgör. För att läsa en författare som Valéry och 
för att kunna delge sina elever denne skalds idéer, är det 
nödvändigt, att läraren gör sig förtrogen med den mycket speciella 
begreppsvärld som diktarens poesi representerar." 

I citatet finns implicit en definition av mycket höggradig språkfärdighet, 

eftersom den inrymmer förståelse av t o m en diktares individuella språk, 

idiolekt. Det är klart att många aldrig uppnår en sådan språkfärdighet 

ens inom sitt eget modersmål. Denna höggradiga språkfärdighet kräver 

förutom vanlig språkförmåga även insikter i litteraturanalys och kun

skaper i en sådan begreppsvärld, som många individer aldrig kanske kommer 

i beröring med. 

Bennett (1966, s 106-107) har en mycket intressant diskussion av olika 

färdighetsnivåer inom vilka graden av färdigheter i termer av delfärdig

heter kan testas. Bennett talar om "Language proficiency" ( som väl 

närmast kan översättas med god språkbehärskning). Med en avancerad 

nivå av god språkbehärskning avser Bennett en nivå, där individen 

praktiskt taget är tvåspråkig. Denna nivå presupponerar ett förhållande 

mellan två språk, som förekommer enbart på de totala språksystemens nivå. 

Och det är enbart på denna nivå - den mest avancerade - som Bennett 

tycker att översättning från ett språk till ett annat är berättigat. 

På varje lägre nivå, det vill säga på fras-, sats- eller avsnittsnivå 

(paragraph level) säger Bennett: 

..."the differences between the two perceptual grids which 
reflect and are reflected by the two languages are part of 
the total set of differences between these two sypt^ims. Any 
attempt to convert one language into another, to see a set of 
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events from the same angle in spite of vast referential 
linguistic and social differences nnust bend one of the 
languages. It may work with a language of near-neighbour 
communities, provided that the text is naive, but the result 
of translation will scaicely be more than a caique of the 
original... Translation is an exercise of style in interpretation 
and the assessment of style is notoriously difficult^. (Bennett, 
1966, s 107). 

Den avar.carade språkfärdighetsnivån består enligt Bennett av två huvud

komponenter, det talade och det skrivna språket . Det skrivna kan 

uppdelas i två underavdelningar, läs- och skrivfärdighet. Det talade 

språket å sin sida består av två underavdelningar, dvs den aktiva orala 

färdigheten (muntlig språkfärdighet) och den passiva hörförståelsefärdig 
2 )  

heten . Allt undervisningsmaterial som omfattar läsmaterial, audio-

visuellt material och koriœrsatrion skall pedagogiskt vara så upplagt, 

att den studerande bibringas en djup förståelse av det främmande 

språket, dess k-ilturtillhörighet och en förståelse av hur den främmande: 

kulturen fungerar i det dagliga livet. 

1) Se schema på sida 101. 

2) Begreppet passiv hörförståelse kan emellertid diskuteras. Stern (1970, 
s 61) säger uttryckligen att man kan inte tala om rent receptiva och 
passiva processer i språkförståelse (hörförståelse). Stern säger: 
Mthe individual actively selects and imposes his own construction on 
what he hears. Basically, listening and speaking are equally productive 
processes. Stern, Perspectives on Second Language Teaching, 
Modern Language Center Publications, No 1, Toronto: The Ontario 
Institute for Studies in Education, Toronto, 1970. 
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Språkfärdighetsschema 

Språk färd ighet s-
kategorier Aktiva Passiva 

Muntlig Tala Lyssna, höra 
(oral) (aural) 

Skriftlig Skriva Läsa 

(Att tala och skriva representerar aktivt produktivt språkbruk. Att lyssna 
och läsa betecknar passivt mottagande av språkliga meddelanden.) 

Olika komponenter, som är betydelsefulla för denna avancerade språkfärdig

het skall kunna manifesteras i fcljande delfärdigheter: 

1. hörförståelse och igenkännande av allmänna grammatiska 

mönster och alla avvikelser och variationer; 

2. kännedom om de sociala aspekterna i det främmande 

språksamhällets liv och förståelse av alla de 

aspekter i den främmande kulturen som kommer till 

uttryck i press, radio, TV osv, 

3. diskriminationsförmåga med avseende på fonem, allofoner 

och intonation, inklusive semantiska och funktionella 

olikheter (samlandet mellan fonologiska och stilistiska 

drag, t ex dialektala varianter som kontrasterar mot 

riksspråksvarianter); 

kännedom om principerna för avledningsmöjligheter med 

hjälp av affixala morfem (t ex förstå - förståelse); 

5. färdighet i intensiv och extensiv läsning och skriv-

f£rdÎ£het i paritet med det egna modersmålet (eventuellt 

högre) inklusive skriftlig stilistisk produktion. 

1) Bennett talar om händelser i massmedierna som har "references to 
events by way of harmonics of meaning" (eg., 'big and little 
Neddy1 i England 'the primaries' i USA). Bennett, 1966, s 107. 
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Dessa fem komponenter representerar komplexa delfärdigheter av den 

totala språkfärdigheten och det är denna komplexitet i språkinlärning, 

som skiljer språkfärdighet från många andra färdigheter som t ex konsten 

att simma, köra bil, dansa m m. De flesta färdigheter är av det slaget 

att de bara kräver en partiell mobiliserinr av människans resurser, då 

däremot språket kräver en insats där hela personligheten blir invecklad. 

Bennett (ibid., s 70) menar emellertid, att målet för undervisningen 

av främmande språk alltid måste vara att bibringa eleven färdigheter 

i talförmåga, hörförståelse, läsning och skrivning i nivå med den 

språkfärdighet som eleven har inom sitt eget modersmål. Det är uppenbart 

att Bennetts ideal är en helt tvåspråkig person. 

Bennett diskuterar även behovet av olika delfärdigheter för vuxna och 

barn. Han säger att det är viktigt att man definierar vuxenstuderandes 

behov på basis av en fullständig beskrivning av den yrkeskategori han 

tillhör. I de fall där samtliga delfärdigheter krävs (tala, förstå, läsa, 

skriva) kan likväl den relativa betydelsen hos några delfärdigheter 

variera från fall till fall. Inom en delfärdighet är det tänkbart med 

större krav på expertiskunskap: Det krävs exempelvis alldeles speciella 

kunskaper vid översättning och tolkning för att inte tala om simultan

tolkning. Vetenskapsmannen behöver ofta stor läsfärdighet och kanske 

även speciellt god hörförståelse av ett visst vetenskapligt språk 

(scientific register of the language). Affärsfolk och personer i 

servicenäringar i allmänhet har ett primärt behov av talfärdighet och 

kanske även stilistisk skrivfärdighet för att kunna göra reklam för 

sina produkter samt ge instruktioner åt konsumenten på målspråket (eng 

target language). Inom sitt eget referensområde måste affärsmannen 

ägna stor uppmärksamhet st uttal och vårdat språk om han skall lyckas 

vinna kunderna och öka sin försäljning. 

För barnens del gäller följande slag av språkfärdighetsbehov: 

För små barn är det viktigt att de kan tala och förstå språket inom det 

område som innefattar lek i dess olika former; för något äldre barn 

är det viktigt att de kan läsa och förstå det talade språket; tonåringen 

såvitt han/hon inte specialiserat sig ännu för något bestämt ämne, behöver 

kunna tala, förstå och läsa, och i den mån framtida studier kräver det, 

behöver tonåringarna även god skrivfärdighet. 
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När man följer Bennetts kriterier för olika åldersklasser kan man se 

att med stigande ålder sker en kumulering och integrering av delfärdig

heter, så att på den högsta språkfärdighetsnivån som uppnås i vuxenåldern 

skall färdigheten i det främmande språket motsvara färdigheten i det 

egna språket (och rentav färdighet utöver det). Tvåspråkighetskriteriet 

skymtar hela tiden bakom Bennetts teoretiska resonemang. 

Bennetts resonemang är intressanta' ur tvåspråkighetssynpunkt. En vanlig 

distinktion när det gäller två olika typer av tvåspråkighet är den som 

man gör mellan sammansatt tvåspråkighet (compound bilingualism)och 

samordnad tvåspråkighet (coordinate bilingualism) ̂ . Med den förra avses 

den typ, när det andra språket lärs under medverkan av modersmålet. 

Den senare typen är den språkfärdighet som förvärvas naturligt i en 

tvåspråkig miljö, där modersmålet inte behöver fungera som en förklarande 

kod och där ingen översättning behöver förekomma, där rentav översättningen 

kan vara omöjlig för att återge vissa nyanser i både emotionella och 

kulturella dimensioner. Den typ av tvåspråkighet, som icke infödda språk

lärare vid universitet och läroverk besitter kallas ibland för kulturell 

tvåspråkighet (cultural bilingualism), skoltvåspråkighet (bilinguisme 
2 ) 

scolaire) eller dylikt. Som er.var vet kan färdighet i ett andra språk 

vid så kallad skoltvåspråkighet vara mycket omfattande i vissa avseenden, 

t ex gloskunskap, men det behöver inte innebära att man behärskar språket 

aktivt. Steget från skoltvåspråkighet till naturlig tvåspråkighet, 

där den tvåspråkige behärskar båda språken ungefär lika bra, är mycket 

långt. Detta mål har Bennett ställt för språkundervisningen. Många 

fler tvåspråkighetsforskare anser detsamma, när de hävdar att det är 

just den samordnade tvåspråkigheten som bör eftersträvas av naturliga 

skäl (Hansegård, 1968, s 67). 

1) Haugen, 1956, Bilingualism in the Americas, Alabama, s 78-90. 

2) Taillon, L., Diversitedes langues et bilinguisme. Montreal, 1959. 
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Sammanfattning 

I detta avsnitt har jag försökt mycket entydigt definiera begreppet 

språkfärdighet i termer av för denna undersökning relevant formulering. 

Den som lär sig främmande språk uppnår sällan den inföddes höga nivå 

av språkfärdighet, men man kan sätta målet för studenter, som studerar 

vid utländska universitet vid en kompetens, som möjliggör att mail kan 

tillgodogöra sig akademisk undervisning och att rean även kan prestera 

skrivningar och muntliga förhör på undervisningsspråket. För föreliggande 

undersökning gäller det konkret att ha goda kunskaper i svenska. 



7. OM SPRÅKUNDERVISNING 

7.1 Inledande synpunkter 

De flesta torde vara överens om att språkundervisningen i Finland länge 

varit inriktad på att förbereda de blivande universitetsstuderande att 

förstå vetenskaplig text, som ofta skiljer sig väsentligt från det 

vardagsspråk, som människorna behöver i den alldagliga kommunikationen. 

Undervisningen har karakteriserats av förberedelser för universitets kurs

litteratur. Nya mål har emellertid börjat hägra för språkundervisningen, 

men det tar sin tid innan nya undervisningsmetoder slår igenom. Det tar 

tid att utbilda lärare, vilka själva har den kompetens som krävs för att 

de skall kunna lära ut det levande språket såsom det talas och inte enbart 

ett språk, som man visserligen kan läsa men inte förstår då det talas. 

De nya idéerna poängterar speciellt vikten av att studenterna måste även 

kunna tala och förstå det främmande språket i det aktuella främmande lan

det. Härvidlag har det brustit i fråga om undervisningen. Vid flertalet 

finska läroverk har de flesta elever haft ytterst få tillfällen att höra 

det främmande språket talas av infödda talare. De tillfällen man haft 

att få höra främmande språk har varit beroende av lärarens förmåga och 

tidsresurser att ägna något av lektionstiden åt muntliga talövningar.Det

ta har öppet vidgåtts av Skolöverstyrelsen i Finland. Den audiovisuella 

undervisningen börjar så småningom göra sitt intåg till finska skolor. 

De senaste fyra åren har studentskrivningarna ändrat karaktär. Ett nytt 

moment har införts där man prövat med prov av muntlig språkfärdighet. De 

stora Äbo-undersökningarna som redovisades i kap. 3 om det kvalitativa 

och kvantitativa behovet av främmande språk i Finland har pekat på att 

den muntliga språkfärdigheten värderas mer och mer i takt med det ökade 

internationella samarbetet och speciellt med det nordiska samarbetet,som 

hittills omhänderhafts av den finlandssvenska befolkningsandelen i Finland. 

Det har varit svårt att uppbringa personer för internationellt bistånds

arbete emedan de inte muntligt behärskat främmande språk tillräckligt 

bra. Det har ofta konstaterats att finska akademiskt utbildade personer 

kan sammanställa på ett alldeles utmärkt sätt litterär text på sina res

pektive ämnesområden på olika språk, men att referera samma saker munt

ligt och spontant kan bereda oövervinnliga svårigheter. 

Världen krymper på många sätt och innevånarna i Finland möter numera ut

länningar överallt i Finland. Då träder språkkunskaper i förgrunden i de 
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olika serviceorgan, som alla kommer i beröring med. När språkundervis

ningen nu kommer att omfatta även grundskolans elever är det värdefullt 

att eleverna får lära sig muntliga färdigbeter och de måste få lära sig 

att uttrycka sig ledigt och begripligt och de måste också lära sig att 

förstå olika varianter. De måste framför allt övervinna sin ängslan att 

7 .2 Explicit och implicit metod 

Den finske studenten har ett teoretiskt utgångsläge i fråga om språkfär

dighet, som ligger på en relativt hög nivå. I finska skolor har språkun

dervisningen följt de traditionella metoderna. Såvitt de resultat, som 

Ellegård och hans medarbetare kom fram till i den så kallade Göteborgs

undersökningen (explicit och implicit undervisningsmetod) har någon ge-

neraliseringsbarhet torde den explicita metoden som i stort dominerat 

språkundervisningen i Finland delvis kunna förklara att de teoretiska 

kunskaperna är relativt goda bland finska studenter som klarat student

examen i svenska. Däremot brister det i kunskaper (muntlig språkfärdig

het) som man eventuellt når bättre resultat genom den s k implicita me

todens där audiolingvala strukturdrillövningar spelar en viktig och cent

ral roll och där man inte går in för att förklara strukturella och andra 

olikheter med hjälp av modersmålet. I den explicita metoden däremot sker 

ju förklaringen av grammatiska fenomen och övriga språkliga problem med 

modersmålets hjälp och metoden sägs gå ut på att hos eleverna skapa med-
2 )  

veten insikt om hur de olika språken fungerar (Ellegård, 1971, s 126) . 

1) Liknande resonemang har förts på många ledarsidor i finska tidningar. 
"Den tigande finnen" i Heisingin Sanomat, 9/10-1972 är ett dylikt 
ledarstick. 

2) Se även Torsten Lindblad, Implicit and Explicit - An Experiment in 
Applied Psycholinguistics, Assessing Different Methods of Teaching 
Crammatical Structures in English as a Foreign Language, Pedago
giska Institutionen, Lärarhögskolan i Göteborg, Rapport nr 11, Juni 
1969; och även Tibor von Elek and Mats Oskarsson, Teaching Foreign 
Language Grammar to Adults, A Comparative Study, Department of Edu
cational Research, Gothenburgh School of Education, Research Bulle
tin No. 103 May 1972. 
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Båda metodernas den implicita (direktmetden) och den explicita (insikts

metoden), har sina försvarare och belackare. En del av de finska student

erna har vid intervjuer och också i en öppen fråga i enkäten framhållit 

att deras dåliga språkkunskaper beror på bristande audiolingvala övning

ar och på att målet för språkundervisningen har varit det skriftliga 

studentprovet, varför den muntliga färdigheten försummats. Några andra 

finska studenter har däremot poängterat att deras goda språkfärdighet 

beror just på den gedigna t-oretiska (insiktsfulla) bakgrunden som sko

lans språkundervisning gett dem. 

I en sammanfattning skriver Ellegård (ibid.,s 129) om de två modellerna 

som han och hans medarbetare experimentellt studerat följande: 

"Både teoretiska överväganden och experimentella rön ty
der på att den mekanistiska inlärningsmodellen (den impli
cita modellen, min anmärkning) är otillräcklig för att 
förklara språkinlärningen, vare sig det gäller barn eller 
vuxna. I båda fallen synes en mentalistisk förklarings
modell (explicita modellen, min anmärkning) påkallad.Hos 
barnen engageras en medfödd men omedveten disposition, 
hos den vuxne krävs i stället medveten insikt för att be
härska nya syntaktiska regler. 

Den audiolingvala språkundervisningsmetoden bygger på en 
språkteori som inte stämmer överens med vad vi vet om språ
kets struktur och på en inlärningsteori som inte är adek
vat. De empiriska undersökningar som gjorts antyder vida
re att strukturdrillmetoden är mindre effektiv än en mer 
insiktsbetonad metod för inlärning av grammatiska svårig
heter, när det gäller vuxna elever. 

Vad som hittills gjorts är dock endast jämförelser av 
speciella utformningar av respektiva undervisningsmetoder. 
Men hur den allmänt sett mest effektiva undervisningsme
toden skall se ut på olika åldersstadier är ännu långt 
ifrån klart. Ett stort fält ligger öppet för tillämpad 
forskning på språkundervisningens område. Vi kan hysa 
ganska gott hopp om att den skall leda till resultat när 
nu de teoretiska grundvalarna har gjorts starkare''.^) 

1) De teoretiska grundvalarna återfinns hos Chomsky som Ellegård betrak
tar som sin lärofader inom den generativa grammatiken. Ellegård argu
menterar emellertid mycket klart för sina ståndpunkter och tycks finna 
stöd för dem i Chomskys teorier, då han angriper det sätt som språk
undervisningen bedrivits på i svenska skolor. 
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7.3 Caseys undersökning av två olika metoder i undervisning i 

Finland 

Det kan vara av intresse att här helt kort redogöra for en undersökning, 

som gjorts i Finland på gymnasienivå. Casey (1968) undersökte för- och 

nackdelar med två olika metoder, muntlig språkfärdighetsträning och kon

ventionell undervisning. Lärarna som undervisade på gymnasiestadiet 

identifierades genom en speciell metodprofil, vilken man fick fram genom 

ett frågebatteri. Därefter valdes femtio försökselever ut från de två 

profilgrupperna, som antogs representera de två undervisningsmodellerna. 

Eleverna matchades med avseende på vissa variabler som exempelvis språk

färdighet 3 ålder, kön, antalet år de läst engelska och vistelse och re

sor till utlandet. Därefter fick eleverna genomgå olika språkfärdighets

test, som undersökningsledaren konstruerat. Det visade sig att de elever, 

som tränats i muntlig språkfärdighet kunde urskilja flera fonemiska dis

tinktioner och hade något bättre uttal samt kunde producera mera kompli

cerade satser i dialogform än de elever som tränats enligt den konventio

nella metoden o Skillnaderna var dock inte statistiskt säkerställda. De 

"traditionella" eleverna som tränats konventionellt klarade däremot bätt

re både översättningsprovet och ett test där man prövade allmän språk

kunnighet. Skillnaderna i översättningsprovet var statistiskt signifi

kanta. Resultaten bör emellertid tolkas med försiktighet. Många variab

ler kontrollerades inte experimentellt och den metodskala som här bedömdes 

viktig och central verkar inte reliabel. (Jfr Elek and Oskarsson, 1972, 

s 2:9-2:10) 

Undersökningen tyder emellertid på att symnasie-eleverna kan vara utsatta 

för olika undervisningsmetoder beroende på lärarnas individuella intresse 

och inriktning, vilket även klart framgått från de intervjuer, som jag 

haft med finska studenter. Det finns uppenbarligen lärare som själva vär

derar vissa delfärdigheter mera än andra för dem mindre värdefulla del

färdigheter. Och detta oaktat det, att undervisningen i hög grad dikteras 

av de höga krav som studentskrivningen ställer på gymnasie-elever i 

Finland. 
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7.4- Barns och vuxnas språkinlärning 

Bennetts ideer om språkundervisnings som syftar till allmän tvåspråkig-

het g skiljer sig från Ellegårds. I ett kapitel om barns och vuxnas språk

inlärning gor Ellegård (ibid., s 120-123) en jämförelse av barnets och 

den vuxnes inlärningsförmåga. Ellegård är chomskian och hans resonemang 

bygger på tesen, att den medfödda mekanismen som barn använder för sin 

språkinlärning inte längre synes vara tillgänglig i vuxen ålder. Jag ci

terar Ellegård: 

;'Barn lär sig ungefär med li ca stor lätthet ett andra och ett 
tredje språk förutsatt att de placeras i en för barnet natur-
Jig miljö, där dessa andra språk talas. Viss sammanblandning 
av de så inlärda språken förekommer normalt under inlärnings
tidens men om inlärningen sker i skilda sammanhang försvinner 
sammanblandningen rätt snart (ibid.3 s 120). 

När vuxna däremot lär sig ett nytt språk utgår de från sitt modersmål och 

dess begreppssystem. Den vuxnes möjligheter att tillägna sig ett främman

de språks syntaktiska och fonetiska struktur p° samma omedvetna sätt som 

sker hos barnet äp beskurna genom den blockad som det redan inlärda mo

dersmålet utgör (Ellegård, ibid. , s 122). Ellegård tror att det är en 

biologisk mognadsprocess som sätter stopp för den 'naturliga1 språkinlär

ningsförmågan vid en viss ålder. (Vändpunkten tycks markeras av puberbe-

teten i 12-15 års åldern). Flera fakta stöder denna slutsats.1^ 

1) Den kanadensiska, neurokirurgen W Penfield-, som studerat flerspråkiga 
barns språkinlärning, säger att barnets hjärna är plastiskt i motsats 
till den vuxnes 5 vars hjärna nått ett mogenhetsstadium där inlärning 
inte lägre sker s° automatiskt och lätt som hos barnet. Se speciellt 
Wilder Penfield, !?The Learning of Languages , 1959. Reprinted in Joseph 
Michel, ed. Foreign Language Teaching: An Anthology, Macmillan, New York, 
1967, pp. 192-214. 

Se även Eric Lenneberg, Biological Foundations of Language, John Wiley S Sons, 
New York, (1967) som också säger att den automatiska inlärningen 
av ett nytt språk synes försvinna med tilltagande ålder. Han talar 
om språkinlärningsblockeringar som g*^r språkinlärning svårare efter 
pubertetsåldern. (Jfr s 176). 
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Den vuxnes förmåga att inom gränsen för modersmålets struktur vidga sitt 

ordförråd minskar inte med stigande ålder utan snarare tvärtom (Ellegård 

ibid., s 122). Därmed menar Ellegård att den vuxnes inlärning av ett främ

mande språk kan ses som en utvidgning av det egna modersmålet. Det skulle 

innebära att den vuxnes språkfärdighet i det främmande språket består av 

en ordskatt i det främmande språket, medan den fonetiska strukturen och 

syntaxen följer modersmålets mönster. Denna språkfärdighet kan inte be

tecknas som total tvåspråkighet i den bemärkelsen som Bennett lägger i 

begreppet. Själv är jag benägen att hålla med Ellegård, att det vore orea

listiskt att förvänta sig det slag av tvåspråkighet, som tvåspråkiga indi

vider förvärvat i barndomen tack vare tvåspråkig kontinuerlig påverkan. 

All erfarenhet tyder på att vi lär oss det fonetiska systemet mycket di-

digt och helt omedvetet under den socialisationsprocess, då barnet lär 

sig språket från sin omedelbara miljö. All senare inlärning sker mer eller 

mindre genom intensiv träning och imitation. Men hur intensiv den träningen 

än är, förråder sig den utländske talaren nästan alltid inför den infödde. 

Hur väl man än talar ett främmande språk, kan en språkexpert alltid upp

täcka vissa drag, som skiljer getterna från fåren. 

Därför ars sr jag det orimligt att av utlänningar kräva en språkfärdighet 

som är jämställd med den inföddes. Vi kommer långt nog med en approxima

tion. För de finska studenterna torde det väsentligaste vara en språkfär

dighet som gör det möjligt för dem att följa med den akademiska undervis

ningen samt att klara av tentamina och skrivningar på svenska. Det är en 

absurd tanke, att de skulle tillåtas att skriva på finska vid examens

tillfällena. Det framgick mycket klart från de intervjuer som jag haft 

med finska studenter. De själva insåg vikten av goda språkkunskaper. Några 

studenter menade tom, att om några studenter hade så stora språkproblem 

att de krävde att få examineras på finska, så kunde de lika gärna åka hem 

till Finland. De har därmed visat att de inte är vuxna situationen. Några 

studenter framhöll även, att det är den enskilde studentens fel, om han 

inte klarar av språket med den gedigna språkutbildning,, som skolan er

bjuder. De, som tror sig ha språksvårigheter, rekommenderas av enstaka 

intervjuade att förkovra sig på språkkurser och ta arbete under en termin 

eller ett år i svensk miljö, för att förbättra språkfärdigheten. 



Ill 

Dessa resonemang om olika undervisningsmodeller och olika komponenters 

roll i själva undervisningen f°r bilda den stomme kring vilken mina re

sonemang om de olika de. färdigheternas betydelse kommer att koncentrerasa 

då jag diskuterar den finska studentens situation. 
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8 ALLMÄNT OM SPRÅKFÄRDIGHETSTEST 

8.1 Det teoretiska intresset 

Språkforskare och samhällsvetare har länge intresserat sig för problemet 

hur man skulle kunna sammanställa ett testbatteri eller något sorts instru

ment, med vars hjälp man skulle kunna mäta språkfärdighet hos olika indi

vider, inte enbart färdighet i individens eget modersmål, utan även färdig

het i olika språk. Om man skulle kunna konstruera valida testinstrument som 

uttryckte kvalitativt olika språkfärdigheter i olika språk, skulle man där

igenom kunna ge en kvalitativ beskrivning av en given persons tvåspråkig-

het eller mångspråkighet i form av speciella språkfärdighetsprofiler. Tills 

dato finns det dock inga sådana allmänt accepterade språkfärdighetsprov, 

som kan mäta en individs totala språkfärdighet. 

Under de allra senaste åren har förfinade faktoranalytiska undersökningar 

rapporterats, där hypoteser lagts fram, enligt vilka sådana totala språk

färdigheter skulle kunna beskrivas medelst olika delkomponenter i språk

färdighet, (Burt, 1949; Gardner et Lambert, 1965; Leino, 1970; Löfgren, 1979: 

Wrede, 1971). Lindman och Alho (1971, si) menar dock att 

"de skiftande slagen av test som kommit till användning vid 
faktoranalytiska undersökningar, liksom de undersökta begåvnings
domänernas olika omfattning, gör det dock mycket svårt att finna 
stöd för någon allmän hypotes beträffande någon specifik och 
representativ faktorstruktur." 

<, 

Fishman (1968) har även ur sociologisk synpunkt kritiserat det menings

fulla i antagandet att de erhållna faktorstrukturerna skulle gälla för 

språkbeteende utanför testsituationen. 

Om man i likhet med Lindman och Alho (1971, si) utgår från definitionen 

av språkfärdighet i global bemärkelse i termer av delfärdigheter uppstår 

då den för denna, undersökning viktiga frågan om hur dessa delfärdigheter 

är relaterade till varandra och även beroende av varandra. Lindman och 

Alho, som gått genom många modeller, säger 

... med undantag av Osgoods (1957) modell har inte många egent
liga teorier uppställts, utifrån vilka det vore möjligt att 
predikera förhållandet mellan olika delfärdigheter och den sam
mansatta språkfärdigheten (se dock Lado, 1967). 
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8.2 Syftet med språkfärdighetstestet 

Det primära syftet med det språkfärdighetstest, som konstruerats för denna 

undersökning, är att få ett generellt mått på kunskaper i svenska, som 

sedan kan relateras till mått på studieframgång. 

Syftet med de olika deltest, som det totala testet består av, har varit 

att mäta vissa aspekter i språkfärdighet, vilka jag bedömt som viktiga 

för den finska studentgruppen, som bedriver studier vid Umeå universitet. 

Men samtidigt kan testet tänkas ha ett sekundärt värde i egenskap av ett 

tänkbart diagnostiskt instrument för att mäta språkfärdighet hos andra 

studerandegrupper, som eventuellt i framtiden förlägger sina studier hit."^ 

Som regel konstrueras diagnostiska prov med ett relativt stort antal item 

inom olika delområden, som man vill testa. Eftersom syftet med ett diagnos

tiskt prov oftast är att komma åt speciella inlärningssvårigheter, är det 

brukligt att fästa uppmärksamhet mera vid typen av fel hos olika item eller 

grupper av item än vid den totala poängsumman av rätta svar. Den bakom

liggande tanken vid konstruktionen av diagnostiska prov är att testet byggs 

upp av element, om vilka man av pedagogisk erfarenhet vet, att de bjuder 

svårigheter för eleverna. Det diagnostiska instrumentet siktar i regel 

mindre på en övergripande evaluering av det totala kunskapsinnehållet. 

I den bemärkelsen är språkfärdighetstestet i föreliggande undersökning 

ett dylikt instrument, eftersom syftet inte är att täcka hela kunskaps

fältet i svenska hos finska studenter. De delfärdigheter, som i testet 

ansetts viktiga, har en viss relevans för studiesituationen. Det gäller 

att förstå den rikssvenska varianten, det gäller att kunna tala och skriva. 

För dessa färdigheter är grammatiska kunskaper och stort ordförråd väsent

liga. 

För vårt syfte är det viktigt att få ett numeriskt mått på språkfärdighet, 

som vi kan relatera till andra mått hos de variabler som studeras. I den 

bemärkelsen strävar vi efter att mäta språkkunskaperna objektivt. Ur socio

logisk synpunkt är emellertid även den självbedömda förmågan att förstå, 

1) Vid avdelningen för nordiska språk vid Jyväskylä universitet har man på
pekat behovet av diagnostiska prov. (Privata samtal med bl a Matti 
Rahkonen). 
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tala, läsa och skriva viktig, då individernas beteende i stor utsträck

ning kan tänkas vara beroende av denna subjektiva bedömningKoiranen 

(1966) har visat att korrelationen mellan självbedömd språkkunskap och 

ett mera objektivt kunskapstest är mycket hög. I slutet av detta kapitel 

kommer jag att redovisa för några samband mellan resultat på delttgter 

och subjektiva skattningar som de finska studenterna gjort av sina språk

kunskaper. 

8.3 Förberedande studier för testet 

Under ett års tid före insamlandet av data bedrev jag förarbete och för

sökte tänka igenom vilket slags språkfärdighetstest som vore lämpligt 

att administrera i samband med insamlandet av de övriga data, som krävdes 

för denna undersökning. För att få en inblick i vilka slags svårigheter 

de finska studenterna mötte, när de konfronterades med de olika regionala 

riksspråksvarianter, som talas i Sverige, sökte jag upp lärare som har under

visat i svenska på kurser avsedda för utländska studenter och speciellt 

lärare, som har haft finska studenter på sina kurser inom Kursverksamheten 

vid Umeå universitet. Jag gick också och lyssnade på undervisningen samt 

deltog i kafferaster mellan lektionerna och efteråt. Dessutom intervjuade 

jag ett antal finska studenter som deltagit i dylika kurser nen även andra 

finska studenter, som vistats i Sverige en längre tid och vilka visat sig 

ha olika erfarenheter av svårigheter i svenskt uttal och hörförståelse av 

svenska.^ 

Genom de åtta år de finska studenterna läst svenska som det andra inhemska 

språket i Finland har de fått goda teoretiska kunskaper i grammatik samt 

besitter en relativt hygglig färdighet i läsförståelse och en något mindre 

god färdighet i skriftlig framställning på svenska, men när det gäller 

att tala det andra inhemska språket brister det i den aktiva färdigheten. 

1) Pipping och Lillja (1970, s 15 f) anser emellertid att det i allmänhet 
är praktiska taget omöjligt att kontrollera i vilken mån subjektivt 
upplevd och rapporterad språkkunskap har en objektiv motsvarighet. Se 
även Broo (1971, s 49) som har liknande synpunkter ifråga om mätproblem 
i samband med språkkunskaper. 

2) Fil kand Per Eklund och fil kand Ulla Hurst, båda två lärare vid Kurs
verksamheten^ ställde även upp med ett extra seminarium, där vi gick 
igenom en hel del undervisningsmaterial, dels sådant de själva samman
ställt för sina kurser på basis av de erfarenheter de fått från tidigare 
undervisning, dels material som tillställts dem från olika håll. 



115 

Den passiva hörförståelsen av olika varianter av svenska är inte heller 

så god som önskvärt vore. Några av mina finska informanter vill hävda 

att hörförståelse av den rikssvenska varianten är en av stötestenarna 

åtminstone i början av Sverigevistelsen, innan studenterna vänjer sig 

vid både svenskintonation och uttalsskillnader mellan rikssvenska och 

finlandssvenska, den variant av svenska, som de flesta har fått lära sig 

vid finska läroverk. Speciellt satsmelodin - intonationen - förefaller 

att bereda svårigheter i början, innan man vant sig vid den rikssvenska, 

som härvidlag skiljer sig markant från den finländska satsmelodin (både 

den finska och den finlandssvenska). 

Ifråga om skillnader mellan den finlandssvenska varianten och den riks

svenska varianten är det speciellt några mycket väsentliga drag som skiljer 

de båda åt. Dahlstedt (1967, s 12) tar upp vokalismen, alveolarerna och 

de två tonala ordaccenterna, som han anser vara säregna för rikssvenskan 

i förhållande till de flesta europeiska språk utom norskan.1^ 

8.4 Skillnader mellan rikssvenska och finlandssvenska 

I det följande ges en kort beskrivning av de tre kategorierna av uttals

skillnader mellan rikssvenska och finlandssvenska. Avsnittet bygger på 

Elerts (1970) och Thors (Loman, 1971) arbeten om dessa skillnader. 

2 )  
De så kallade retroflexa konsonanterna, som bildas mot tandvallens 

bortre del eller mot främre delen av hårda gommen, förekommer vid uttalet 

av sista konsonanten i exempelvis ordet bort i Mellan- och Nordsverige, 

dvs den variant av rikssvenska, som kallas för uppsvenska. Elert (ibid, 

s 47) har en uppställning av samtliga retroflexa konsonanter enligt 

schemat nedan: 

Klusil toni f •£ ] aspirerad i uppsv bort 
oaspirerad i uppsv först 

ton [cjj uppsv bord 

Frikativa toni f^] uppsv fors 

ton r2j 1 frikativa (dvs icke rullat) r-ljud 
i uppsv ros j rara 

1) Dahlstedt använder termen sverigesvenska, där jag föredrar rikssvenska 
enligt finlandssvensk praxis, (Dahlstedt, 1967 s 15 och s 18). 

2) Andra termer för retroflexa konsonanter är supradentala och postalveo-
lara konsonanter. (Elert, 1970, s 47). 
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Lateral 

Tremulant 

Nasal 

tonf 1^1 

ton Fr 1 

ton r 1 

Många uppsvenskar uttalar skriftens 
ri, t ex i pärla, sorla som en retro-
flex lateral 

"rullande tungspets-r", uppsv fri 

uppsv horn 

De i schemat understreckade konsonantförbindelserna, som i uppsvenskt 

uttal sammansmält till ett ljud, uttalas i den finlandssvenska varianten 

som två olika ljud (liksom i södra Sverige). Det finlandssvenska r är 

som det finska r ett främre r-ljud (tungspets-r) och det bakre r, det 

skorrande eller "rullande bakre r-ljud" [ R] (tungrots-r) förekommer i 

Finland endast som en individuell egenhet, som ofta beror på artikula-

toriska uttalssvårigheter (Thors, 1971, s 90), Det normala uttalet för 

förbindelserna av r+d., 1, n, s, t (t ex bord, porla, hörn, fors, skjorta) 

är bland finska studenter två separata ljud, såsom de uttalas i finlands

svenskan. Likaså är det i Sverige ålderdomliga uttalet av d. före j_ vanligt 

i Finland. Sålunda uttalas det initiala d. i ord som djup och djärv. Ytter

ligare skillnader i uttal påträffar man i uttalet av sje- och tje-ljuden. 

Enligt Thors (ibid, s 90) uttalas det finlandssvenska sje-ljudet längre 

fram i munnen än det vanliga sje-ljudet i Sverige och i tje-ljudet görs 

alltid t-förslaget 

I finskan är de tonlösa klusilerna jk, p, och t_ oaspirerade. Kvaliteten 

av klusilerna är något mjukare än i de språk, där det förekommer oppo-
2 ) o 

sition mellan tonande och tonlösa klusiler. Thors framhåller emellertid 

att även om konsonanterna p, t_, k inte uttalas med samma tydliga aspira

tion som i Sverige så är de normalt inte helt oaspirerade i Finland heller. 

Man kan dock hävda att i brist på opposition av tonlösa och tonande klu-
3 ) 

siler blir uttalet slappare. I Helsingfors-svenskan är ett "tjockt" 

(velariserat) /!/ vanligt. 

1) Sje-ljudet torde för övrigt inte bereda några svårigheter för de finska 
studenterna här i Umeå, eftersom det norrländska sje-ljudet praktiskt 
taget är identiskt med det finlandssvenska. 

2) Se Lyons, 1969, s 120-123. Lyons har en utförlig diskussion av distink-
tiva drag hos en del fonem. Diskussionen baseras på arbeten av Trubetzkoy, 
Jakobson och andra medlemmar i den s k Prag-skolan. 

3) När jag uttalar ordet plomb låter klusilen £ som ett tonande b i öronen 
på mina familjemedlemmar. De påstår, att jag uttalar ordet fel, fastän 
jag hävdar, att det initiala p_ skiljer sig avsevärt från det finala b. 
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Dessa uttalsskillnader av konsonanter och konsonantförbindelser kan på

verka hörförståelse i början av vistelsen här i Sverige. Men för de flesta 

tar det inte lång tid att lära sig passivt förstå det rikssvenska uttalet, 

medan däremot det aktiva uttalet i försök att imitera det rikssvenska ut

talet är svårare och tar längre tid att lära sig. Här spelar dessutom 

attityder till olika varianter en viss roll. En del studenter är ange

lägna att lära om snarast möjligt, andra tycker att det spelar ingen 

större roll vilken uttalsvariant man har. Svenskarna har som regel inte 

större svårigheter att förstå den finlandssvenska varianten. Finlands

svenskarna å andra sidan har som regel inte heller några svårigheter att 

förstå de regionala rikssvenska varianterna. När det gäller vissa retro-

flexer kan det emellertid uppstå missförstånd. Av egen erfarenhet minns 

jag hur svårt det var för en del uppsalabor (speciellt i affärer) att 

förstå mitt tillnamn (=Karlsson), såsom jag uttalade det i början av min 

vistelse i Sverige med ett tydligt hörbart r framför jL. Efter det att min 

make gjort mig uppmärksam på "feluttalet" rättade jag uttalet till "Kalsson" 

utan r och därefter uppstod det inga missförstånd. Varianter på namnet 

Karlsson, som jag kunde notera på försändelser av varor, som jag bett att 

få hemsända från olika affärer var Carson, Garson och Karson. Mitt oaspi-

rerade k uppfattades som g, och 1 efter r hördes tydligen inte alls. Men 

så snart som jag slutade att uttala r framför .1 uppfattades namnet rätt. 

Även ordet köttfärs, som slutar med en retroflex i uppsvenskt uttal, men 

vilket jag uttalade med ett hörbart r, var jag tvungen att lära uttalet 

av såsom uppsalaborna uttalar det. Affärsbiträdena stirrade på mig utan 

att förstå vad jag ville ha..Av egna erfarenheter vill jag dra slutsatsen 

att uttalsskillnaderna mellan rikssvenska och finlandssvenska är svårast 

just när det gäller de retroflexa konsonanterna. 

Skillnaderna i vokalismen är inte så stora att de vållar alltför stora 

svårigheter i hörförståelse. Däremot gäller för vokalerna att det aktiva 

bruket av rikssvenska vokalvarianter är svårare. Bland vokalerna är det 

speciellt a och u som uttalas annorlunda i Finland än i Sverige. Thors 

(op cit s 90) framhåller att det finns bara ett a-ljud i finländsk hög

svenska, nämligen ett s k europeiskt a-ljud, ett mellanting mellan det 
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rikssvenska a. i ordet tal och ljudet a_ i ordet ta l l D e t  f i n l a n d s s v e n s k a  

vokalsystemet sammanfaller i detta hänseende med det finska. (Jfr fotnot 1). 

Det finlandssvenska u-ljudet är enligt Thors (op cit, s 90) ett annat än 

i Sverige och liknar snarast ett bergslags-u.. Det förekommer både som långt 

och som kort. J. finskan saknas detta u-ljud, som har de fonetiska tecknen 

füll för långt u och f"el för kort u. Det uttal av u-1 judet, som finska 

studenter får lära sig i skolan är beroende av lärarens uttal. Lärare 

i svenska är oftast finskfödda och har själva fått lära sig uttalet av 

det svåra u-ljudet, vilket delvis kan förklara att uttalet just av denna 

vokal varierar bland läroverkselever i Finland. Om det föreligger olik

heter mellan det svenska u-ljudet och det finlandssvenska så är emeller

tid inte skillnaden så stor som en del svenskar tycks antaga. Det rundade 

o-ljud, som en del svenskar förknippar med finlandssvenskt uttal verkar 

helt främmande för mig. Det är möjligt att det u-ljud med vokalen Tqj] 

alltså ungefär som o-ljudet i ordet bo, som skulle vara betecknande för 

äldre svenskt uttal, finns företrädd i dialekter, man i finlandssvenskt 

högspråk hör det inte hemma. 

Skillnaden mellan kort je-ljud (i ordet sett) och kort ä-ljud (i ordet 

sätt) förekommer inte i finlandssvenskt uttal. Den skillnaden finns ju 

inte heller hos många som talar rikssvenska, utan uttalet av kort e och 

kort ä har sammanfallit. Thors (op cit, s 90) skriver att vid uttalet 

av långt och långt ä. strävar man emellertid åtminstone i vårdat tal 

att skilja åt sådana ord som veta och väta. I svenskundervisningen i 

Finland har lärarna länge eftersträvat att lära ut detta uttal och det 

gäller även uttalet av de långa vokalljuden i sådana ord som vara, fara, 

bara, mina, göra, etc där kortstavigt uttal är ytterst vanligt i städernas 

språk. Det korta vokalljudet är någonting som svenskar som regel uppfattar 

som typiskt finskt uttal. 

1) De rikssvenska vokalerna a och q;(i tedi respektive tal) finns upp
tagna som två olika vokalfonem med fonetiska tecken fal ochfal] 
i den s k vokalfyrsidingen. Kardinalvokalen a_ (ofta kallad kungen 
bland kardinalvokalerna) representerar ensam vokalfonemet a i finskan 
och därför blir fyrsidingen en vokaltresiding i det finska vokal
systemet. Jfr Elert, 1970, s 35 och Hakulinen, Auli och Ojanen, Jussi, 
Kielitieteen ja fonetiikan terminologiaa, Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seura, Helsinki, 1970, s 220-221. 
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Kvantiteten skiljer sig också ifråga om en del konsonanter. Fonetiskt 

sett är den tonlösa konsonanten åtminstone halvlång efter lång vokal i 

att ord som exempelvis veta eller efter en tonande konsonant som 1 i 

exempelvis ordet vilka framför allt i bildad helsingforssvenska. Stavelse-

gränsen kan åtminstone i det senare fallet anses gå genom den tonlösa 

konsonanten k_. Uttalet betecknat i enlighet med finsk ortografi skulle 

då bli vilk-ka. Mikael Reuter tog upp dessa egenheter i det finlands

svenska uttalet under ett seminarium på fonetiska institutionen i Umeå 

hösten 1972. Han fäste också uppmärksamhet vid att finlandssvenskan av 

allt act döma har fast tillslutning mellan lång vokal och därpå följande 

konsonant i högre grad än rikssvenskan. Ordet vita skulle i finsk orto

grafi realiseras som viitta. 

Ävon de obetonade slutvokaler, som i uttalet faller bort (apokope) i ord 

som int's sku' (för inte, skulle) satt1 (för satte) är typiskt finlands

svenska olikheter i uttal, som emellertid uppmärksammas i modersmåls

undervisningen i svenska skolor i Finland. I svenskundervisningen i finska 

skolor har de inte samma aktualitet, eftersom dessa uttalsvarianter knap

past är företrädda bland lärarna själva. Jag har aldrig hört en finsk 

student, som tnlar svenska använda uttrycket int1 skuf. Uttrycket hör 

hemma bland finlandssvenskar, som har svenska som modersmål. Det fin?la 

t_-ot i bestämd form av substantiv och i supinumformer hörs sällan i fin

landssvenskt uttal och tycks, enligt Reuter, inte liksom i rikssvenskan 

vara på väg att bli vanligare tack vare skriftspråket,1^ 

förutom skillnader i vokalismen och konsonanterna finns den synnerligen 

viktiga skillnaden i tonfallet, som skiljer rikssvenskt högspråk från 

finlandssvenskt. Den för rikssvenskan karakteristiska grava accenten sak

nas i Finland med undantag för den västnyländska dialekt, som talas kring 

Hange och Ekenäs. Härvidlag anses allmänt att finskan har påverkat svenskan 

i Finland så att den grava accenten försvunnit. Den akuta accenten kan 

sägas vara allenarådande. Satsmelodin är starkt fallande. (Jfr Thors, s 89). 

Några säregenheter i syntaxen är bland annat den friare ordställningen 

i finlandssvenskan, och vilken givetvis framträder mest i talspråket. 

Adverbialets och objektets placering i satsen skiljer sig även ofta från 

rikssvensk praxis. 

.1) Reuters Mikael, "Hur talar Helsingforssvenskarna?", Språkvård, nr *+ 
1973, s 16-20. 
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Även ifråga om ordförrådet finns det avsevärda Skillnader mellan riks

svenska och finlandssvenska och dessutom betydande skillnader mellan det 

finlandssvenska högspråket och de olika dialekterna i olika landsändar. 

Det kan dock påpekas att man strävar både i syntax och ordförråd att av

lägsna sådana egenheter, som försvårar kontakten med Sverige. Så strävar 

man exempelvis att undvika de många fennicismer, som vill smyga sig in i 

språket från finskan. Men som Thors framhåller finns det emellertid ord 

och uttryck som anses så värdefulla i finlandssvenskan att ingen skulle 

vilja byta ut dem mot några andra. Som exempel kan anges det finlands

svenska handelslag, som motsvaras av det rikssvenska ordet konsumbutik. 

Helt allmänt kan slutligen konstateras att språkriktighetssträvandena i 

det svensktalande Finland går ut på att hålla det bildade språket så 

nära det vedertagna högspråket i Sverige som möjligt. En fullständig lik

riktning med språkbruket i Sverige anses dock vara en utopi, i synner

het ifråga om uttalet. (Thors, i Loman, 1971, s 97). 

8•5 Motiveringar för valet av delfärdigheter 

I en undersökning av den art, som föreliggande arbete är, skulle det vara 

orimligt att begära av studenterna att genomgå en massa test av olika slag. 

Här gällde det att välja delfärdigheter, som kan tänkas bidra till att 

klarlägga behovet av språkfärdighet i akademiska studier. Vid all aka

demisk undervisning intar föreläsningar fortfarande en relativt central 

roll. Därvidlag är studenten oftast en passiv åhörare, för vilken det 

gäller att förstå det som sägs i katedern. Hörförståelse är följaktligen 

en viktig delfärdighet. Ordkunskap är givetvis också en viktig delfärdig

het. Ordkunskap behövs ytterligare i både skriftliga och muntliga övningar. 

Tyvärr kunde jag inte utvidga testtillfället till att omfatta även tal

situationer. Grammatiska kunskaper testades i någon mån i det så kallade 

lucktestet, som samtidigt även kräver ordkunskap och framför allt kunskap 

i fraseologi. Det rätta bruket av prepositioner, rätta verbformer, lo

giska resonemang för att klara av kongruens, med mera utgjorde viktiga 

element i lucktestet. 
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Nedan följer en schematisk sammanställning av de olika deltesterna. I 

kolumnen till vänster ges variabelnamnen på de olika typerna och under

avdelningarna i deltesten. I den högra kolumnen ges en kort beskrivning 

av de uppgiftstyper, som testen bestod av. 

8.6.1 Schema av deltesterna i språkfärdighet 

Variabelnamn 

Hörförståelsetest test-1 

,f test-2 

" test-3 

Uppgiftstyper 

Femton fyllnadssatser 

Tio definitioner 

Fem frågor 

Vokabulärt e st test-4 

test-5 

Tjugoåtta finska ord med fem svars
alternativ på svenska, av vilka endast 
ett är rätt 

Tjugoåtta svenska ord med fem svars
alternativ på finska, av vilka endast 
ett är rätt 

Lucktestet (standard "cloze Ifyllande av ord, som strukits ur en 
procedure") sammanhängande text. Antalet luckor är 

60. Strykningarna har skett enligt 
speciella regler 

8.6.2 Rättning av deltesterna 

Samtliga deltest i hörförståelse har rättats medelst naturlig dikotomi-

sering: i rätt - fel kategorier. 

De två vokabulärtesten har också dikotomiserats: rätt - fel. Lucktestet 

har rättats av två olika personer, varvid två olika rättningsmallar ut

arbetats. Den ena rättningsmallen är en enkel dikotomiserad mall: rätt -

fel. Den andra är en finare graderad rättningsmall, som utarbetats i 

samråd med professor Sigurd Fries vid institutionen för svenska vid Umeå 

universitet, Den dikotomiserade rättningsmallen ger max 60 poäng. Den 

finare graderade rättningsmallen ger max 100 poäng. Svårighetsgraden av 

olika item har legat till grund för den graderade rättningsmallen. Ele

ment, som ansetts försvåra testet är 1. speciella ord (speciellt prepo-

sitioner), 2, grammatiska konstruktioner, 3. speciella idiom m m. 
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1 ) 
8.7 Hörförståelsetestet 

Hela hörförståelsetestet är inspelat på band på fonetiska institutionens 

laboratorium vid Umeå universitet. De två fonetikerna, som hjälpt mig med 

uppläsningen av samtliga satser, kommer båda två från Stockholm. Ingen

dera har ett alltför särpräglat stockholmsuttal, utan deras uttal kan 

karakteriseras som typiskt mellansvenskt, med en viss anknytning till 

stockholmskan. Varje sats, definition eller fråga lästes först upp av 

den manlige medhjälparen. Därefter följde en längre paus varefter den 

kvinnliga medhjälparen upprepade samma sak en gång till. Efter upprep

ningen följde ånyo en paus, under vilken studenterna ytterligare hade 

tid att både tanka och skriva ner svaret på den blankett, där plats re

serverats för varje item. Det kan påpekas här att samtliga finska studen

ter hade lättare att förstå den kvinnliga rösten än den manliga. Men den 

kvinnliga rösten kom ju som ett slags förstärkning till den manliga rösten. 

Som regel uppfattar man ju bättre en upprepning av samma sak. 

Testet är uppdelat i tre avdelningar. Del ett består av 15 s k fyllnads-

satser. Studenterna anmodades att fylla i ett sista icke påbörjat ord i 

samtliga 15 satser, som de fick höra. Finessen med dessa femton satser 

var den, att det allra sista ordet efter inspelandet hade raderats ut. 

Det gjorde att satsen, när den spelades upp, verkade stympad och avhuggen. 

Den naturliga intonationen konserverades emellertid på detta sätt. Vissa 

obetonade ord framför det sista ordet som studenterna blev ombedda att 

fylla i försvann nästan helt eller hördes mycket svagt, som t ex preposi-

tionen på i uttrycket 'på söndag' i uppgift nr 13 (se appendix). När 

ordet 'söndag' raderats hörde man ett smärre explosivt jd, å-vokalen hördes 

knappast alls. Den här tekniske detaljen kan ha försvårat förståelsen av 

den totala satsen. Intonationen i svenskan bevarades emellertid intakt, och 

jag tror att de som uppfattat satserna rätt, därmed också visat sig redan 

ha vant sig vid att lyssna till den rikssvenska varianten. Vid provkör

ning av testet med svenska försökspersoner visade det sig att provet var 

1) De 30 hörförståelseuppgifterna finns redovisade i Appendix 1, del 1, 
i slutet av rapporten. De konsonantförbindelser och vokaler, som jag 
antagit vara svåra, har jag streckat under. 
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mycket lätt och det var ytterst få som hade svårigheter att fylla i de 

raderade orden. 

Andra delen av hörförståelsetestet bestod av 10 definitioner och tredje 

delen av 5 frågor. Sammanlagt innehöll testet 30 item. För att verkligen 

mäta horförståelse tilläts de finska studenterna att besvara testet på 
2 )  o  

svenska eller finska. Svaren på satserna, definitionerna och frågorna 

kunde som regel anges med ett enda ord och i ett enstaka fall med två 

ord. Två av frågorna krävde svar på finska eftersom de finska uttrycken 

efterlystes i frågorna. 

Det är intressant att notera, att en del finska studenter konsekvent 

svarat på finska, medan det stora flertalet svarat på bägge språken, allt

efter hur de råkat komma på ord och begrepp. En del av svaren kan synas 

felaktiga för en person, som inte behärskar finska. Svaret på uppgift nr 9 

bland definitionerna är exempelvis 'maskros'. Men detta svårutrotade ogräs 

heter 'voikukka' på finska, vilket ordagrant översatt blir 'smörblomma' 

på svenska. Termen 'smörblomma' som dessutom är vanlig i finlandssvenska 

1) Den allra svåraste uppgiften bland fyllnadssatserna är den som lydde: 
De lämnade hemmet i gryningen och återvände inte förrän vid mörkrets 

. (Svaret= 'inbrott'). Bara en av totalt 148 finska studen
ter har fyllt i det svenska ordet 'inbrott'. Denna fråga var synnerligen 
svår att klara även om man hade chansen att besvara frågan med ett finskt 
ord, eftersom idiomet 'efter mörkrets inbrott' inte kan översättas orda
grant till finska, utan man måste antingen omskriva uttrycket med en 
temporal bisats eller med en speciell satsmotsvarighet, kallad tempo-
ralkonstruktion II i traditionell finsk grammatik. Det är dock intres
sant att notera, att en finsk student kommit på denna temporalkonstruk-
tion och besvarat frågan med ett enda ord fi. 'tultua' (partitiv av 
perfekt particip i passiv av verbet 'tulla' = 'komma, anlända'). Denna 
form tillsammans med genitiv av 'pimeä' = Mörker' motsvarar exakt svens
kans prepositionsuttryck 'vid mörkrets inbrott' finskans 'pimeän tultua'. 
Jag har emellertid godkänt svaret "ankomst", som uppgetts av 21 respon-
denter, vilket innebär att 15 % (N=148) fått rätt på detta item. Bland 
definitionerna var den åttonde uppgiften svårast. Definitionen lydde: 
Den kroppsdel, där luktorganet har sitt säte. (Svar: näsan). Åttioen 
av 14-8 studenter har klarat uppgiften, dvs 58 % av samtliga. 

2) Uppslaget, att svaren kan anges på det språk man vill, har jag fått från 
Professor Viola Manderfeld, Department of Germanics, vid University of 
Chicago, där hörförståelsetest ingår som rutin vid varje "comprehensive 
examination", som studerande i språk måste klara för sin slutexamen. Jag 
har själv varit med om att konstruera dylika test under den tid jag 
verkade som lärare vid University of Chicago läsåret 1948-1949. Här 
inpräntades vikten av hörförståelse. Av den anledningen ansågs det vik
tigt att svaren till testet kunde ges alternativt på modersmålet. 
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har jag naturligtvis godkänt som svar. Det ar värt att notera att växt

namn varierar avsevärt också mellan rikssvenska och finlandssvenska. Så 

heter till exempel den svenska smörblomman 'solöga' på finlandssvenska, 

för att nu nämna bara ett exempel. 

8.B Vokabulärt estet 

En faktor, som vid all språkfärdighet är central, är själva ordförrådet. 

Vid konversationsövningar, som jag åhörde, och vid andra undervisnings

tillfällen har jag uppmärksammat hur svårt det kan vara att komma på det 

rätta ordet. Det är speciellt svårt ätt i aktivt språkbruk omedvetet 

komma på de rätta och adekvate, uttrycken, även om de finns med i det 

passiva ordförrådet. Som ett andra moment i testet var jag därför angelä

gen att få ett slags vokabulärtest. I min jakt på vokabulärtest i svenska 

kom jag på två olika test, som jag fann både intressanta och väl gjorda. 

Peter Cassirer har inom projektet Språkfärdighet i engelska (Spreng) ut

arbetat Ett vokabulärprov i svenska, (Rapport 5, 1971). 

Cassirer ville med sitt vokabulärtest pröva hypotesen att studenter med et 

stort ordförråd i svenska också har ett stort ordförråd i engelska vid 

påbörjandet av akademiska studier i detta senare ämne. 

Testresultaten visade emellertid att testet blev mycket lätt. Medelvärdet 

låg så högt uppe som 93.1 (av 100 möjliga, rätta svar). Testet omfattade 

totalt 190 deltagare, bland dem 10 --tländska studenter, men en del ut

ländska studenter visade sig rentav uppnå resultat vilka var bland de 

bästa. Medelvärdet torde inte ha påverkats nämnvärt av de 18 utländska 

studenternas prestationer. Eftersom testet verkade alltför lätt, ville 

jag inte replikera det på -le finska studenterna här i Umeå. 

Vid mina efterforskningar stötte jag på det vokalulärtest, som konstruerat 

av Ralf Lindman och Lasse Aino i Språkfärdighetstest i svenska och finska. 

Mätning och standardisering på en tvåspråkig population (1971). Lindman 

och Alho ställde sig positiva till att jag ville använda vokabulärtestet 

ur deras språkfärdighetstest, då de var speciellt intresserade av att få 

se hur resultaten skulle utfalla för den population, som jag ville studera 

1) Här gavs ett lämpligt tillfälle till samarbete över gränserna. 
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Lindmans och Alhos vokabulärtest är av flervalstyp. Det består av två 

delar med 28 item i varje del. Den första delen är en finsk version 

(FOV T) och mäter ordförråd i finska, den andra delen är en svensk ver

sion (SOV T) och mäter ordförråd i svenska såsom angetts av författarna. 

Den första delen (FOV T) har ett finskt bjudord tillsammans med fem svenska 

ord av vilka ett är det rätta synonymordet med stimulusordet. På motsva

rande sätt består den andra delen av testet (SOV T) av ett svenskt bjud

ord tillsammans med fem finska ord, av vilka ett är det rätta svarsal

ternativet bland de fem orden. Stimulusorden (bjudorden) valdes f^ån ett 

urval av 130 slumpmässigt valda ord ur ett lexikon. Orden översattes från 

finska till svenska och vice versa av en grupp bestående av nio tvåspråkiga 

personer. Som distraktorer valde man fyra ord bland de mest frekventa fel

översättningarna. Det rätta svaret tillkom som nummer fem bland de fem 

alternativen. Testkonstruktörerna medtog i den slutliga testversionen 

28 item för bägge språken med spiit-half reliabjIit~ter på .92 (SOV T) 

och .91 (YOV T)* 

Lindmans och Alhos försökspersoner utgjordes av 100 mer eller mindre två

språkiga personer. Testinstruktionerna gavs både på finska och svenska. 

Eftersom min population består av finska studenter (förutom den lilla 

kontrollgruppen av 10 finlandssvenska studenter) skrev jag testinstruk

tionerna enbart på finska. 

Försökspersoner, som klarar av samtliga 56 ord i denna tvådelade vokabu

lärtest, torde rimligen vara tvåspråkiga. Det hävdas ofta att ord i sig 

själva inte har någon existens och ingen betydelse, utan de måste stå i 

ett sammanhang, i en kontext, som bestämmer betydelsen. 

Det är självklart att ett stort antal ord får sin givna betydelse genom 

kontexten. Man kan inte inkludera vilka ord som helft i ett vokabulärtest. 

Det är viktigt att eliminera sådana ord, som uppvisar alltför subtila 

betydelseskillnader. Även om det är riktigt att orden får sin fullständiga 

semantiska innebörd i kontexten, kan man även omvänt säga att kontexten 

i sin tur ger en bestämd betydelse åt orden. Därför kan ett vokabulär

test bli alltför lätt om rnan ger orden i en kontext. Det är inte all

deles oviktigt att känna igen ordens betydelse i ett kontextfritt vakuum 

(tomrum). Men det är klart att orden i vokabulärtesten inte får vara hur 
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mangtydiga "som helst. Ralf Lindmans och Lasse Alhos vokabulärtest anser 

jag emellertid vara ett lämpligt test att mäta ordkunskap med, eftersom 

detta test laborerar med de två språk, som är strategiska för den popu

lation som jag undersöker och eftersom det visat sig ha god diskrimine

ringsförmåga. De empiriska resultaten kommer att redovisas i ett avsnitt 

för sig. Det är emellertid befogat att redan här rapportera att de två 

deltesten i vokabulärtestet visade sig i hög grad mäta kunskaper i respek

tive svenska och finska hos de två grupperna som deltog i detta test, dvs 

de 148 finska studenterna och de 10 finlandssvenska studenterna. Även 

om den lilla finlandssvenska kontrollgruppen är liten och man får uttrycka 

sig försiktigt om de erhållna resultaten (och framför allt undvika gene

raliseringar) så är det dock intressant att man kan notera skillnader 

i prestationerna för de två studentkategorierna. Deltest FOV T som i 

mitt testbatteri kallats för test-4 och som Lindman-Alho konstruerat för 

att mäta ordkunskap i finska, gav faktiskt utslag i riktning mot kunskaper 

i finska. Av denna anledning uteslöts det ur det totala språkfärdighets-

testet som jag här kallar för totaltest. Det andra deltestet, kallat 

SOV T av Lindman-Alho och test-5 i mitt batteri, visade sig i hög grad 

mäta kunskaper i svenska. Detta deltest renderar maximalt 28 poäng. 

Uteslutandet av test-4 gjorde jag efter att ha jämfört resultaten för 

den finska studentgruppen och den finlandssvenska på test-4 och test-5. 

Här förelåg intressanta skillnader. En poängsammanslagning av presta

tionerna i fyra klasser enligt tabellen (Tabell29) nedan visar att samt

liga tio finlandssvenska studenter hamnar i den klass (IV), som har de 

högsta poängen (=19 - 28). Denna del av vokabulärtestet mäter kunskaper 

i svenska, såsom även Alho och Lindman ursprungligen avsett, då de konstru

erade detta SOV T. 

Tabell 29 Resultat av test 5 (=vokabulärtest, som mäter kunskaper i 

svenska) uppdelat på fyra klasser 

Klass Antal poäng Antal studenter Q-
V 

I 6 - 1 1  24 15 

II 

•=f i—i i CN H
 47 30 

III 15 - 18 45 28 

IV 19 - 28 42 27 

Totalt 1 - 2 8  158 100 

(De tio finlandssvenska studenterna återfinns samtliga i klass IV). 
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Däremot visar en jämförelse med resultaten för test-4, att de finlands

svenska studenterna hamnar mera utspridda bland de olika klasserna. 

Ingen når de allra högsta poängen och en hammar faktiskt allra lägst 

på poängskalan. I detta deltest är det alltså de finska studenterna som 

klarar sig bättre och testet kan därför sägas mäta kunskaper i finska. 

Det är det test, som Alho och Lindman kallar för FOV T (jfr Lindman-Alho, 

s 8H). En sammanslagning av testen test-4 och test-5 har en klart utjäm

nande effekt och neutraliserar språkfärdighet i riktning mot tvåspråkig-

het. Som ett mått på tvåspråkighet är antagligen just kombinationen av 

de två testen ett bra instrument. 

Det kan synas överflödigt att jag använt bägge deltesterna, men som fram

går av resonemangen på föregående sida, är validitetsproblemet viktigt. 

Dessutom är det kombinerade testet <*tt värdefullt instrument för att mäta 

tvåspråkighet, vilket också är ett delproblem i denna undersökning, om och 

underordnat. (Från tabeller i slutet av detta avsnitt framgår vilket sam

band som råder mellan detta kombinerade test och den subjektiva skatt

ningen av tvåspråkighet., som jag har frågat om i enkäten)."*^ Av samtliga 

ovan nämnda skäl föll valet på Lindman-Alhos vokabulärtest. 

Sammanfattande kommentar: De två deltesten i vokabulärtestet visade sig 
mäta kunskaper i respektive svenska och finska. Deltest test-4, som gav 
utslag i riktning mot kunskaper i finska, uteslöts därför ur det totala 
språkfärdighetstestet. Deltest test-5, som däremot visade sig mäta kun
skaper i svenska, bibehölls. Uteslutandet av test-H gjorde jag efter att 
ha jämfört resultaten för den finska studentgruppen och den finlands
svenska på de två deltesterna i vokabulärprovet. 

2 )  
8.9 Lucktestet ("Cloze procedure") 

"Cloze procedure" är en teknik som utarbetats av Taylor (1953). I en 

korpus av skrift eller tal har införts luckor, som försökspersonerna 

1) Alhos och Lindmans två mätmetoder korrelerade relativt högt. De jämförde 
testresultaten på sitt språkfärdighetstest med försökspersonernas själv
skattningar. De fann dock, att korrelationen var högre för den svensk
språkiga gruppen än för den finskspråkiga i deras material. 

2) Argument för och emot användningen av "cloze procedure" test är legio. 
Bormuth (1968), Greene (1965), Taylor (1957) och Peisach (1965) har 
funnit att testresultat av cloze-procedure typ korrelerar med mera kon
ventionella test av läsförståelse. Weaver och Kingston (1963) fann vid 
faktoranalytiska studier att poängsumman påverkas av en speciell förmåga 
(forts nästa sida) 
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själva får fylla i genom att gissa eller genom att dra logiska slutsatser 

på basis av kontexten. Beroende på vilka ord som uteslutits kan svårighets

graden av ett sådant här lucktest variera i hög grad. Det kan även konstrue

ras så, att det mäter olika saker, beroende på vilken analys man gör av de 

olika svaren man får in. I det lucktest, som jag konstruerade hade jag upp

satt kriteriet rätt, dvs lämpligt svarsalternativ i luckorna; rätt svar 

definierat absolut, kontextuellt (den semantiska innebörden klar), gram-

matikaliskt korrekt form (rätt tempusform, kongruens, rätt genus, rätta 

prepositioner och adverb m m). Ytterligare förutsätter detta test förutom 

textförståelse ordproduktionskapacitet. 

Ett clozetest mäter i viss mån både textförståelse och ordproduktions

kapacitet och därvidlag är gloskunskap också en viktig faktor. Vid rätt

ningen av lucktestet har i någon mån uppmärksamhet ägnas åt olika grader 

av produktionskapacitet, men i stort har rätt svar accepterats, om det i-

fyllda ordet passat in i kontexten. Man skulle naturligtvis kunna tänka 

sig en ytterst fin gradering av ordval och därmed eventuellt få ett bättre 

mått på språkkunskaper och speciellt ordkunskap, men för ändamålet i under

sökningen ansågs den rättningsmallen tillfyllest, som användes. Dessutom 

visade den finare graderade rättningsmallen hög korrelation med den enk

lare dikotomiserade rättningsmallen (r=0.99). Jag ansåg det värt att två 

olika personer utförde de två typerna av rättning för att på det sättet 

få ett mått på den undre gränsen för kodningsreliabiliteten. 

I lucktestet spelar kontexten en viktig roll. Valet av ordet i den tomma 

luckan blir beroende av hela sammanhanget. Ordens kontextberoende är en 

av de intressantaste lingvistiska problemen, som måste prövas empiriskt. 

Utgångspunkten för kontexten i lucktestet var att den i så hög grad som 

möjligt skulle bestå av autentisk text, med en så stor spridning av van

liga ord som möjligt. Innehållet skulle inte få vara alltför abstrakt, inte 

baserad på en dialog och inte diskriminera mellan exempelvis humanister, 

naturvetare och andra kategorier av studenter. Texten skulle helt enkelt 

vara vardaglig text, som alla konfronteras med. Texten skulle även ut

väljas slumpmässigt i den mening att författare, genre och stil inte 

(forts från föregående sida) 

1) att utnyttja redundansen i ett avsnitt oberoende av verbal förmåga. 
Coleman och Miller (1968) fann även att redundansen i ett avsnitt på
verkar de lingvistiska 'cues' i kontexten. Rankin (1958) fann att cloze 
procedure poäng baserade på strykningar av substantiv och verb tycktes 
mäta någonting annat än poäng baserade på strykningar av funktionsord. 
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inte bestämdes i förväg. Jag gick genom en del ungdomslitteratur, tills 

jag fastnade för den slutliga texten. Efter en del justeringar och stryk

ningar, som förtestandet gav anledning till, blev slutversionen den som 

finns i Appendix 1, del 3. Ett antal prepositioner kom ytterligare till 

i de avslutande satserna, som fick bilda avrundningen av texten. Det är 

att märka att man kunde fylla i olika ord i en och samma lucka. Vid rätt

ningen gällde att ordet passade in i kontexten. Det kan vara värt att no

tera, att speciellt svenska försökspersoner mycket ofta fyllde i exakt 

samma ord som fanns i ursprungstexten, I många fall faller sig det hela 

naturligt att fylla i just det ord som fanns i originalversionen. 

För en genomsnittssvensk bereder prepositionerna inte så stora svårigheter 

som för en utlänning, som studerar språket. Visserligen är prepositionsbru-

ket i svenskan ofta mycket osäkert, som även Dahlstedt framhåller (1970, 

s 66). 

"Vacklan mellan i_, mellan etc är vanlig i för övrigt lika
dana ordfogningar... Detta gäller framför allt för de konstruk
tioner där prepositionerna saknar varje rums- eller tidsbetydel
se, dvs enbart har syntaktisk innebörd." 

Denna vacklan i bruket av prepositioner kom även till uttryck i lucktestet, 

där speciellt uttrycket 'han tog sig om hakan' visade en flora av varianter 

på prepositioner. Prepositionen 'om', som efterlystes i lucktestet, kla

rade de flesta svenskarna, men av finnarna var det ytterst få som klarade 

uppgiften. Däremot godkändes både 'under'; "över* och 'på' av professor 

Fries vid det seminarium under vilket vi gick ig-porn samtliga fel. De extra 

poäng, som tilldelades enligt den finare graderingen, gällde just exempel

vis skillnaden mellan preposi!ionen "om" och de övriga godkända preposi

tionerna. Prepositionen "om" gav ett axtra poäng. 

Den finlandssvenska kontrollgruppen bestående av tio studenter och de 

svenska gymnasisterna är emellertid en lämplig jämförelsegrupp, då det 

gäller att bestämma inom vilken poängram resultat på lucktestet kan 

anges som ett slags kompetens jämställd med den inföddes. Det maximala 

antalet poäng som man kunde få på lucktestet var 100 poäng. Det är värt 

att notera, att den finlandssvenska gruppen härvidlag nådde mycket höga 

poäng. Samtliga faller inom gruppen 89-100 poäng. Medelvärdet för den 

finlandssvenska kontrollgruppen blev 94.7 (standardavvikelsen 3.1). Den 

lägsta poängsumman var med andra ord i den finlandssvenska gruppen 89 och 
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den högsta poängsumman var 100 poäng. Denna höga poängsumma uppnåddes i 

testet av en enda person. 

Lucktestet prövades även på en grupp svenska gymnasister. I årsklass II 

på den naturvetenskapliga linjen vid Östra gymnasiet i Umeå deltog 17 

närvarande elever i testet under en svensklektion. Det högsta poängtalet 

(99 poäng) uppnåddes av en elev och det lägsta poängvärdet var 70 poäng. 

Medelvärdet för hela gruppen blev 90.6 (standardavvikelsen 8.2). 

Det högsta poängantalet i den finska gruppen var 97 poäng på detta lucktest 

och det lägsta 0. Medelvärdet för de finska studenterna på lucktestet blev 

59.3 (standardavvikelsen 20.8). Vid en jämförelse av de poängtal som de 

finska studenterna erövrat på detta lucktest med den finlandssvenska 

gruppen visar sig, som framgår av tabellen nedan, att endast åtta finska 

studenter hamnat inom 90-100 poängsklassen. 

Tabell 30 Antal poäng av max 100 som erövrats av finska studenter på 

lucktestet 

Klass Antal poäng Antal studenter % 

A 0 - 49 42 28.4 

B 50 - 69 55 37.1 

C 70 - 89 43 29.1 

D 90 - 100 8 5.4 

Totalt 1 1=148 100.0 

Tabell 31 Jämförelse av medelvärden och standardavvikelser på lucktestet 

mellan finska studenter, finlandssvenska studenter och svenska 

gymnasister. (Maximipoängsumma på lucktestet = 100) 

X s N 

Finska studenter 59.3 20.8 148 

F inlandssvenska 
studenter 94.7 3.1 10 

Svenska gymnasister 90.6 8.2 17 

Totalt 175 
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Jag har här testat två grupper, som har svenska som modersmål. Den fin

landssvenska gruppen har något högre medelvärde på lucktestet än den riks

svenska gymnasistgruppen. Båda gruppernas t&stvärden ligger emellertid 

betydligt högre än de finska studenternas. Detta tyder på att lucktestet 

är ett tämligen gott instrument att mäta kunskaper i svenska med. 

8*10 Det totala testet i språkfärdighet 

De tre olika delfärdigheterna, som jag konstruerat test för eller använt 

färdiga test för, kan ges numeriska testpoäng. Hörförståelsetestet ger 

maximalt 25 poäng, vokabulärtestet 28 poäng och lucktestet (enligt den 

finare graderingen) 100 poäng. När man summerar de tre testen uppgår den 

totala råpoängs iffran därmed till maximalt 153. 

Följande fyra tabeller visar fördelningarna på de olika deltest som tagits 

med i det totala sluttestet. Den femte tabellen visar fördelningen på det 

totala testet. Indelningen av poängantalet i klasser är godtycklig för

utom att gränsen i samtliga tabeller går mellan två klasser omkring central

värdena, vilka finns angivna nedanför tabellerna. Dessutom har jag i några 

tabeller markerat de bästa resultaten i enbart det högsta antalet poäng. 

Tabell 32 Fördelning av antal poäng på test 1 i hörförståelse (max poäng 15) 

Antal poäng N 

0 - 5  20 13 

6 - lö 56 38 

11 - 13 59 40 

14 - 15 13 9 

Totalt N=148 100 

A= 9.5, s- 3.6 (M= 10.4, Q= 2.7) 
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Tabell 33 Fördelning av antal poäng på test 2 i hörförståelse (max poäng 10) 

Antal poäng N % 

0 - 5  9 6 

6 - 8  52 35 

9 40 27 

10 47 32 

Totalt N=148 100 

Tabell 34 Fördelning av antal poäng på test 5, vokabulärtest, som mäter 

ordkunskap i svenska (max poäng 28) 

Antal poäng N 9-'O 

0
 

«—i 1 to 

16 11 

11 - 14 55 37 

15 - 20 59 40 

21 - 27 16 11 

28 2 1 

Totalt N=148 100 

x= 15.3, s= 4,4 (M= 14.7, Q= 2.8) 

Ingen har mindre än 6 poäng. 

Tabell 35 Fördelning av antalet poäng på lucktestet (max 100 poäng) 

Antal poäng N % 

0 - 2 0  10 rr 
/ 

21 - 40 11 7 

41 - 60 53 36 

61 - 80 53 36 

81 - 100 21 14 

Totalt N=148 100 

x= 59.3, S= 20.8 (M= cn
 
o
 

cn
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Av tabellen nedan framgår hur fördelningen på totaltestet ser ut. Jag 

har delat upp poängen i nio klasser, med femton poängs klassgränser. Det 

lägsta värdet är 25 poäng och det högsta värdet 147 poäng, som uppnåtts 

av en student. Ingen har, som synes uppnått det maximala antalet möjliga 

poäng (=153). 

Tabell 36 Fördelning av antal poäng på totaltestet 

Antal poäng N % 

0 - 1 5  0 0.0 

16 - 30 4 2.7 

31 - 45 8 5.4 

46 - 60 6 4.1 

61 - 75 19 12.9 

76 - 90 27 18.4 

91 - 105 32 21.8 

106 - 120 29 19.7 

121 - 135 15 10.1 

136 - 150 7 4.8 

151 - 153 0 0.0 

Totalt N=147 99 .9 
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Kommentar 

Det är värt att notera att ingen i hela materialet nått upp till 153 poäng. 

Om ett test resulterar i alltför många goda prestationer finns anledning 

att misstänka att det inte diskriminerar särskilt väl. På den punkten 

verkar detta test uppfylla kriteriet för en god diskrimineringsförmåga. 

I språkfärdighetstestet, som de finska studenterna genomgick, angavs 

inga tidsbegränsningar utan studenterna fick hålla på så länge de ville. 

Det 20 minuter långa hörförståelsetestet, som inspelats på band, var i 

den meningen tidsbegränsat, att pauserna mellan uppläöhingarna ansågs 

tillräckliga för att försökspersonerna skulle ha tid att både tänka och 

skriva ner svarsorden. Lösningen av varje enskilt item i denna del av 

testet kunde inte nämnvärt påverkas av tidsbegränsningen. Av rent prak

tiska skäl kunde testet knappast administreras på något annat sätt, för 

att verkligen mäta den slags hörförståelse, som är av nöden, om man skall 

kunna hänga med en föreläsning eller vanligt tal. Egentlig snabbhet mätte 

emellertid inget av deltesten. Men det fanns en del yttre faktorer, som 

bidrog till att påverka tidsmarginalen. Testet och ifyllandet av fråge

formuläret tog tillsammans så pass lång tid, att det måste ha påverkat 

en del studenters prestationer. Somliga infann sig under några lediga 

lunchtimmar, andra hade bråttom till eftermiddagsföreläsningar eller 

andra evanemang, så att det maximala tidsutrymmet inte utnyttjades av. 

samtliga. Detta kan ha påverkat prestationsnivån avsevärt. Somliga stu

denter har inte avslutat det ansträngande lucktestet, vilket jag tror 

beror på tidsbrist. Den stora variationsvidden i den finska studentgrup

pen (=97-0) på lucktestet tyder på att tröttheten påverkat resultatet. 

Eftersom sådana här testsituationer inte är obligatoriska och inte leder 

till några uteslutni gar av studenter eller ens några som helst personliga 

bety gssättningar, får man räkna med stora variationer i prestationsnivå 

mellan vad man kunde kalla frivilligt deltagande och obligatoriskt del

tagande. De olika, fördelningarnas medelvärden kan av ovan angivna skäl 

vara något lägre än om testet varit obligatoriskt. 
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8.11 Interkorrelationer 

Interkorrelationer mellan de olika deltesten av språkfärdighet och det 

totala testet. 

Tabell 38 Produktmomentkorrelationskoefficienten (r) 

Deltester i språkfärdighet Totala testêt 

Hörförståelse-
test-2 

Vokabulär
test 
test-5 

Lucktest 

0.72 Hörförståelse 
test-1 

0.63 0.56 0.60 0.72 

Hörförståelse 
test-2 

0.59 0.58 0.68 

Vokabulärtest 
test-5 

0.67 0.77 

Lucktest 0.98 

De deltest, som ingår i det totala språkfärdighetstestet, har konstruerats 

för att mäta olika aspekter av färdigheter i svenska, vilka bedömts ha 

särskild betydelse för studenternas studier. Därav följer, att de olika del

testen inte bör vara alltför starkt korrelerade. Samtidigt bör de inte vara 

alltför okorrelerade, eftersom det då vore tveksamt, om man borde arbeta 

med en enhetlig språkfärdighet. Kanske borde man i så fall i stället under

söka effekten av vart och ett av de särpräglade deltesten. 

De observerade interkorrelationerna framgår av tabell 38. Som synes är in-

terkorrelationerna av måttlig storlek utom korrelationen mellan lucktestet 

och totaltestet (r=0.98), vilket är naturligt, eftersom lucktestet ingår i 

totalen med mycket stor vikt. Hörförståelsetestens korrelationer med de öv

riga testen ligger lägst. Sven om skillnaderna är sial är det kanske inte helt 

orimligt att antaga att hörförståelsen är en ganska artskild språkfärdighet 

jämfört med ord- och grammatikkunskap. Det verkar ganska klart, att de olika 

testen verkligen mäter olika aspekter av kunskap i svenska, samtidigt som 

de tycks vara tecken på en enhetlig språkfärdighet. 
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8.12 Samband mellan några subjektiva skattningar av språkförmåga 

och övriga mått på språkfärdighet 

För att få en bild av hur de finska studenterna själva upplever sina 

kunskaper i svenska infördes i frågeformuläret frågor som avsåg att 

mäta förmåga att förstå den talade rikssvenska varianten, förmåga att 

själv tala svenska och att skriva svenska. Dessutom ställdes några frå 

gor om hur de finska studenterna upplevde språksvårigheter i samband 

med läsning av kurslitteratur, och svårigheter att följa föreläsningar 

på svenska. 

Skolans dimissionsbetyg i svenska har också relaterats till de sub

jektiva skattningarna. 

Några av frekvenstabellerna presenteras nedan. 

Tabell 39 Hur bra anser du dig förstå talad rikssvenska? 

Procent 

Mycket bra 12.8 

Ganska bra 32.4 

Någorlunda 49.3 

Ganska dåligt 2.7 

Mycket dåligt 2.7 

Totalt N = (148) 200.0  



Tabell 40 Hur bra anser du $ig kunna tala svenska? 

Procent 

Mycket bra 3.4 

Ganska bra 31.1 

Någorlunda 54.1 

Ganska dåligt 10.1 

Mycket dåligt 1.4 

Totalt N = (148) 100.0 

Tabell 41 Hur bra anser du dig kunna skriva svenska? 

Procent 

Mycket bra 3.4 

Ganska bra 39.2 

Någorlunda 49.3 

Ganska dåligt 6.1 

Mycket dåligt 2.0 

Totalt N = (148) 100.0 



Tabell 42 Tycker du att det är svårt att aktivt följa med 

föreläsningarna på. svenska? 

Procent 

Ja, absolut 3,4 

Ja, lite 35,1 

Vet inte 6,1 

Absolut inte 53,4 

Går ej på före
läsningar 2,0 

Totalt N = 100,0 

(148) 

Tabell 43 Tycker du att det är svårt att läsa kurslitteratur 

på svenska? 

Procent 

Ja, absolut 4,7 

Ja, lite 36,5 

Vet ej 10,1 

Absolut inte 47,3 

Har ej läst kurs
litteratur på svenska 2,0 

Totalt N = 100,0 

(148) 
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Vid en jämförelse av frekvenstabellerna kan man observera betydande skill-

.ader mellan de olika aspekterna av språkfärdighet. När det gäller att 

förstå den rikssvenska varianten är det hela 45% (N=148) som anser sig 

förstå antingen mycket bra eller ganska bra, medan det är bara 35% som 

anser sig kunna tala mycket bra eller ganska bra. När det åter gäller 

förmåga att skriva svenska har 43% uppgett, att de tror sig skriva mycket 

bra eller ganska bra. De olika kunskapskomponenterna har såsom de mätts 

signifikanta samband med den subjektiva skattningen. Självskattningarna 

återspeglar något av skolans teoretiska undervisning, som siktat mera på 

skriftlig och teoretisk färdighet. Studenterna har ju även påpekat, hur 

det brustit i skolans undervisning, när det gällt den praktiska språk

färdigheten, dvs förmåga att tala det främmande språket som studeras 

i skolan. I svaren förefaller denna insikt i skolundervisningens brister 

ge utslag i riktning' mot sämre talkapacitet än skrivkapacitet. Men för 

övrigt bör man vara försiktig med att dra några generella slutsatser 

av de subjektiva skattningarna. (Jfr korrelationsmatrisen'. ) 

Tabell 44 

Korrelationsmatris : 

Korrelationer mellan testen i språkfärdighet plus betyg i svenska på 

dimissionsbetyget och självskattningar av olika färdigheter. 

^C^stvärden och 

S j äl v-^^Sv^nska 
skattningar av 

Test 

2 

Test 

1-2 

Test 

5 

Luck-

testet 

Total-

testet 

Betyg i 

svenska 

Förmåga att förstå 
talad rikssvenska 0.59 0,61 0.59 0.58 0.63 0.23X 

Förmåga att tala 
svenska själv 0.75 0.55 0.51 0.51 0.56 0.27 

Förmåga att skriva 
svenska 0.36 0.41 0.42 0.41 0.44 0.31 

Förmåga att följa 
undervisning på 
svenska 0.41 0.50 0.36 0.37 0.42 0.23 

Förmåga att läsa 
kurslitteratur 
på svenska « ^ x 0.21 0.24X 0.35 0.35 0.35 0.28 



mi 

For beräkning av korrelationerna har Kendalls rangkorrelatian (tau) an

vänts. De med asterisk markerade korrelationerna är signifikanta på 1%-

nivån, medan alla övriga är signifikanta på 0.1%-nivån. 

Som man kan vänta sig är självskattningarna inte särskilt bra som mått 

på faktiska språkkunskaper. Alltför många subjektiva faktorer påverkar 

dessa skattningar. Det är dock värt att notera att korrelationerna mel

lan skattad förmåga att förstå och tala svenska och hörförståelsetesten 

är relativt höga liksom korrelationerna mellan dessa test och den skat

tade läsförmågan är låga. Man kan också notera att korrelationerna mel

lan skattningarna och totaltestet är relativt stora. 
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9 STUDIERESULTAT 

9.1 Inledning 

I detta kapitel skall jag behandla sambandet mellan studieresultat och 

några faktorer som kan tänkas orsaka bra eller dåliga studieresultat. 

I första hand är jag intresserad av den roll som kunskaperna i svenska 

spelar, men eftersom också andra faktorer påverkar studieresultaten har 

jag ansett det nödvändigt att ta hänsyn till några av dessa andra fakto

rer. 

I analysschemat (sid 32) framhöll jag den dynamiska aspekten hos de va

riabler som är centrala i studieprocessen. Med dynamiken avser jag de 

förändringar som sker både i språkinlärning och i inhämtande av kunska

per, som sedan konkret påverkar studieprestationen. Det är denna föränd

ring som sker i samband med undervisningen under hela studietiden som är 

av centralt intresse. 

De flesta undersökningar, som gjorts, har emellertid varit mer eller 

mindre statiska beskrivningar av samband mellan studieprestation och 

sådana faktorer som ålder, skolbetyg, socialklasstillhörighet och dylikt. 

Alla dessa faktorer kan i och för sig vara intressanta och ha en viss 

betydelse, men det finns säkerligen en mängd andra faktorer som till 

exempel kommunikationsproblem, som är lika viktiga och som även borde 

beaktas , när man försöker förklara graden av studieframgång. 

9-2 Allmän forskningsbakgrund 

På sistone har man mer och mer börjat inse språkets centrala roll för 

framgångsrika studier. Den verbala förmågan både när det gäller moders-

mål och främmande språk, har antagits vara en viktig strategisk variabel 

för studieprestation. För närvarande pågår inom ämnet intressanta under

sökningar vid Psykologiska institutionen i Umeå.^ Faktorer, som man 

1) Lundberg, Ingvar och Brännström, Lauritz, Studenters förutsättningar 
för framgång på Allmän psykologi I (AB 1). Preliminär analys, Delrap' 
port, Psykologiska institutionen, Umeå 1974:02. (Sektionen för peda
gogiskt utvecklingsarbete.) 
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funnit vara viktiga för framgång i den kurs som går under beteckningen 

Allmän psykologi I, har bland annat befunnits vara 1. logisk induktiv 

förmåga, 2. verbal produktion, 3. verbal förståelse, 4. kreativitet och 

5. engelsk vokabulärkännedom. Många av dessa egenskaper, som mätts me

delst speciellt utformade test, har visat sig ha samband med studiefram

gång. Vad som är av speciellt intresse i detta sammanhang är det resultat, 

som psykologerna korn fram till, att det engelska vokabulärprovet var en 

av de bättre prediktorerna för framgång på kursen i psykologi. Vokabulär

testet i engelska, som konstruerats på psykologiska institutionen, är ut

arbetat enligt samma principer som vokabulärtestet i föreliggande under

sökning av finska studenter. Ett test, som konstruerats för att mäta läs

förståelse, har likheter med lucktestet i min undersökning. Detta test 

visade sig också kunna förutsäga frcrngång i psykologistudier. 

Man skulle förvänta sig att i ett land -som USA, där så många utländska 

studenter årligen avlägger exanir.a vid amerikanska universitet , denna 

lingvistiska aspekt skulle La beaktats, men den faktorn har inte ägnats 

någon nämnvärd uppmärksamhet. Daremo": finns det en hel del undersökningar 

om samband mellan stu.dieprectation och anpassning till värdlandet,såväl 

akademisk som social (Sewell 2 Davidson, 1951).. Även attityder har be

handlats och relaterats till ekonomiska? soc5ala, intellektuella och mo-

tivationella faktorer.""^ 

Forskningen o;n vilka faktorer som påverkir studieresultatet är givetvis 

omfattande. Dan svenska forskningen på området håller internationellt en 

hög standard. Vanligtvis läggs for-:/cn.ingsrrciekten upp rom prognosstu

dier, så att tillämpligbeten klarare skall frargå, ir.sn jag är här in

tresserad av de grundläggande orsakssammanhangen, ron i:edan kan läggas 

till grund för prognoser, o:.i man sä vill. 

l)Den kanadensiske språkforskaren Wallace E Lambert och hens medarbetare 
(1967, s 91 f) har försökt bredda och integrera olika intresseinrikt
ningar inom tvåspråkighetsforskiiingen genom att nalkas problemet från 
ett socialpsykologiskt perspektiv. Dessa forskare menar att intresset 
för hur språkfärdigheten ire veckla s i ett främmande språk eller i ett 
andra språk förutom ens modersmål inte enbart skall koncentreras till 
studiet av sprciella språkanlag utan man måste även ta hänsyn till olika 
sociala attityder och motiv vilka är intimt förknippade med inlärning
en av främmande språk. Lambert menar också att intresset för den en
skilde individen inte enbart får riktas mot dennes situation isolerat 
utan måste också omfatta all den sociala påverkan som utövas på indivi
dens beteende, när han håller på att lära sig språket och också den 
återverkan (repercussion) som följer på beteendet. 
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De senaste åren har inneburit en intensifiering av forskningen som för

modligen kan förklaras på grund av den omorganisation av hela skolväsen

det, som den svenska skolan varit föremål för. Det gamla skolsystemet 

har fått ge vika för den nya grundskolan, det nya gymnasiet och i viss 

mån även det nya universitetet, exempelvis genom U 68. Hur undervisningen 

skall bli så effektiv som möjligt och omfatta så många som möjligt har 

debatterats i snart sagt alla medier. 

En viktig principfråga har varit, om det överhuvud är möjligt att förut

säga studieresultat på basis av några faktorer och om det är möjligt, 

vilka dessa faktorer kan vara. De teoretiska resonemangen kring denna 

problematik har varit många. Mera allmänt är problematiken om man kän

ner till orsaksrelationerna så väl, att man kan göra praktiskt menings

fulla prognoser. Jag anknyter här till den utredning av problematiken 

som lagts fram av Kompetensutredningen (KU).1^ 

Om man utgår från antagandet att vi vet tillräckligt för att göra rim

liga förutsägelser av studieframgång så kan sådana förutsägelser ha tre 

olika användningsområden. 

1. Studenterna kan få information och rådgivning inte blott 

om utbildningens innehåll och inriktning utan även om si

na egna möjligheter att klara av utbildningen. Den enskil

des valsituation kan med andra ord underlättas. 

2. Prognosmöjligheterna bestämmer i vilken grad vi kan an

passa utbildningssystemet till olika egenskaper hos indi

viderna. 

3. Prognosdata kan användas i urvalssituationer, dvs i 

samband med spärrade utbildningsvägar. (Den akademiska 

undervisningen, s 36.) 

1) Jfr kap 4 i Den akademiska undervisningen, 1970, samt Studieprognos 
och studieframgång, SOU 1968:25. Dessa två verk innehåller utförliga 
rapporter och genomgångar av olika undersökningar gjorda på området. 
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9.3 Olika faktorer som har samband med studieframgång 

I Kö:s sammanställning av svenska undersökningar (SOU 1968:25) delar man 

upp faktorer, som har samband med studieframgång9i tre huvudgrupper: 

1. Skolbetyg, dvs tidigare studieprestationer 

2. Testresultat, t ex vid begåvningsprov och personlighets-

mätande prov 

3. Bakgrundsfaktorer, t ex kön och socialgrupp 

Man får förutsätta att studenterna anpassar sig till sin studiesituation 

allt efter som tiden går och att alltså deras prestationsförmåga ökar ju 

längre de bedriver sina studier. Själva tiden, som tillbringats vid uni

versitetet, blir en viktig faktor. 

Eftersom jag har samlat in data om bakgrundsfaktorer, betyg i skolans 

dimissionsbetyg (=avgångsbetyg), studentbetyg samt dessutom konstruerat 

ett språkfärdighetstest, kommer därutöver alla de nämnda faktorer att 

ingå bland de faktorer, som kan tänkas ha samband med de finska studen

ternas studieframgång här i Umeå. Dessutom har jag några data om mål

medvetenhet, vilken här betecknas med termen decidering, som också ingår 

som en bland de faktorer som tas upp. 

Följande faktorer, som antas ha samband med studieframgång kommer därför 

att tagas upp: 

1. Tiden (i terminer) 

2. Testresultat i språkfärdighet 

3. Skolbetyg i svenska och matematik 

4. Det allmänna vitsordet i studentbetyget 

5. Decidering 

6. Socialklasstillhörighet 

9.4 Mått på studieframgång 

Studie framgången är intimt förknippad med den målsättning varje enskild 

individ har. Eftersom jag inte vet vilka målsättningar alla finska stu

denter i gruppen har, är det enklast att hålla sig till en mycket all-
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män definition av studieframgång. Dessutom blir det en definition i ter

mer av vad slags vikt systemet lägger på kriteriet studieframgång. 

Den totala poängsumman för varje enskild individ i populationen är ett 

konkret mått på studieresultat.*^ Dessutom är den ur jämförel se synpunkt 

ett acceptabelt mått, då samtliga finska studenter som ingår i materia

let läser ämnen, där poängsumman följer gemensamma riktlinjer. Inom den 

medicinska fakulteten är bedömningsgrunderna olika, men i materialet in

går inga medicinestuderande. 

Eftersom avsikten i denna studie är att relatera studieframgång till 

språkfärdighet verkar det rimligt att betrakta det erhållna poängantalet 

som ett lämpligt mått på studieframgång. Poängsumman är givetvis det 

enda objektiva måttet som vi kan laborera med. I brist på bättre mått 

har jag som mått på studieframgång valt antalet erövrade poäng under vår

terminen 1973. 

1) Genom de olika institutionerna har jag fått uppgifter på hur många. 
poäng samtliga studenter klarat på olika kurser. Uppgifterna är de 
slutliga poängsiffrorna för vårterminen 1973, som beräknades pågå fram 
till den 31 augusti 1973. Poäng, som erövrats efter detta datum, räk
nas inte som erövrade under vårterminen. De studenter, som vistats 
här flera terminer, har under vårterminen kompletterat resterande ten
tamina från tidigare terminer och dessutom klarat ett antal kurser,som 
de läst under terminen. De poängsummor, som här laborerats med, är de 
totala poängsummorna, som erövrats under vårterminen 1973. Det kan 
exempelvis röra sig om en komplettering i ämnet statistik med en gam
mal rest på 3 poäng och en avklarad tentamen i företagsekonomi, som 
ger 15 poäng. Den totala poängsumman har då beräknats vara 18 poäng 
för terminen. Poängsumman kan med andra ord inbegripa studieresultat 
antingen på två olika nivåer eller flera i olika ämnen. 

Jfr utdrag ur utbildningskungörelsen för filosofiska fakulteten,28§. 
Studerande som bedriver eller bedrivit studier enligt en studiekurs 
får deltaga i undervisningen enligt en annan studiekurs på samma ut
bildningslinje, om han godkänts i samtliga prov för den förstnämnda 
studiekursen eller fått tillstånd av den utbildningsnämnd som fast
ställt lokal studieplan för samma studiekurs. Bestämmelserns i 23 § 
andra stycket äger motsvarande tillämpning. 

Tillstånd enligt första stycket får ges, om den studerande godkänts i 
prov som avser tre fjärdedelar av studiekursen och om utbildnings
nämnden finner att de studerande kan antagas vara i stånd att fullföl
ja återstoden av studiekursen inom skälig tid. Tillstånd får dessutom 
ges även i annat fall, om synnerliga skäl föreligger (KK 1972:370) 

Jag har inte beaktat den kvalitativa aspekten på en avklarad kurs, även 
om det finns finska studenter, som fått spets. Spets avspeglas emeller
tid inte i poängsumman och har därmed ingen relevans för vårt kriterium. 
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Fördelama med detta mått är, att det utgör ett officiellt studieresul

tat och alltså kan antas vara angett på ett någorlunda objektivt sätt, 

samt att det är relativt lätt att samla in. Det kan användas på alla 

studenterna i materialet, eftersom de alla studerar vid någon filosofisk 

fakultet. Nackdelar finns också. Olika ämnen har olika stränga krav,vil

ket gör, att samma poäng kan stå för ganska varierande studieprestation. 

Olikheter i ämneskombinationer verkar i den riktningen, att olika krav 

i olika ämnen resulterar i varierande studieprestation. Härvidlag skulle 

det ha varit värdefullt med en svensk kontrollgrupp, vars studiepres

tation kunde ha jämförts med de finska studenternas. En sådan undersök

ning har inte kunnat utföras inom ramen för denna undersökning."^Poängen 

är dessutom baserade på heltidsstudier och om någon studerar på mindre 

än heltid står hans poäng för en i motsvarande grad större studiepresta

tion. Om någon har otenterade kurser hängande kvar från föregående ter

min, kan han läsa in dem - särskilt under sommaren - med ganska liten 

arbetsinsats och hans poäng blir då för höga för den arbetsinsats han 

gjort. Ytterligare vore det av intresse att se vilken effekt själva un

dervisningen inom olika ämnen har. I föreliggande undersökning har inom 

ämnet psykologi samtliga finska studenter klarat det maximala antalet 

poäng på kursen som krävts. Psykologi är det enda ämne, som kan uppvisa 
o 2 ) 

så goda studieresultat. Dessutom är jag egentligen mer intresserad av 

studieförmåga än studieprestation, eftersom det är mellan studieförmågan 

och språkfärdigheten som den direkta relationen finns. Emellertid har 

jag inte kunnat få ett direkt mått på studieförmåga, och därför får jag 

nöja mig med ett mått på studieprestation. Bland tänkbara sådana mått 

har jag beslutat använda erövrade poäng undersökningsterminen trots den 

osäkerhet och bristande exakthet som otvivelaktigt vidlåder detta mått. 

För mina ändamål har jag dock ansett tillförlitligheten och exaktheten 

tillräckliga. 

1) Det vore värdefullt med dylika undersökningar. Arbete inom denna pro
blematik har på sistone påbörjats (Elgquist-Saltzman - Lindberg,1972). 

2) Jag har intervjuat finska psykologiestuderande vilka orsaker kan tän
kas ligga bakom de goda studieprestationerna i psykologi. Studenterna 
har uppgett följande: 1. rutinerade, duktiga lärare på psykologen, 
2. utmärkta föreläsningar, 3. effektiv uppföljning och kontroll av 
arbetsuppgifter, exempelvis vid laborationer, bra kurslitteratur 
och tidig inkörning i engelskspråkig facklitteratur. 
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9.5 Sambandet mellan studieerfarenhet och studieframgång 

I denna undersökning betraktar jag studieframgången som den beroende 

variabeln, som påverkas av olika faktorers bland vilka jag antagit att 

språkfärdigheten är en central variabel. Dessutom tillkommer några and

ra faktorer, som räknats upp i början av detta kapitel. Detta enkla 

kausala antagande att språkfärdigheten påverkar studieresultaten är na

turligtvis endast partiellt. Vi får räkna med att ett antal andra fak

torer förutom själva språkfärdigheten också påverkar studieresultaten. 

Sådana faktorer kan ha både positiv och negativ effekt. 

Jag skall här först ta upp den faktor som har med studieerfarenhet att 

göra och som kan ges ett mått i det antal terminer som studenten vis

tats här. 

Jag har ritat upp en prestationskurva av medeltalet erövrade poäng för 

vårterminen 1973 (Figur 2). 

Figur 2 Prestationskurva för finska studenter. Medelvärden på antal 

erövrade poäng för vårterminen 1973 (N=147) 
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Som synes av kurvan sker det ett språngartat hopp mellan första och and

ra terminen. Andra och tredje terminen ligger studieprestationen unge

fär på samma nivå och därefter stiger kurvan jämt fram till femte ter

minen varefter ytterligare ett ryck förefaller att inträffa tills man 

efter sex terminers studier når upp praktiskt taget till 20 poäng per 

termin. Samtliga studenter, som vistats här sju respektive åtta termi

ner har även klarat 20 poäng. 

Följande tabell ger en mera detaljerad bild av studieresultaten rela

terade till antalet terminer vid universitetet. 

Tabell 45 Antal erövrade poäng per termin efter antalet terminer vid 

universitetet 

Antal poäng 

Termin 
20 - 15 - 19 6 - 1 4  0 - 5  N 

l:a termins-
studenter 3 (15%) 1 (5%) 6 (30%) 10 (50%) 20 (100) 

2:a 19 (45%) 5 (12%) 15 (36%) 3 ( 7%) 42 (100) 

3:e " 12 (57%) 5 (24%) 4 (19%) 21 (100) 

4:e " 23 (53%) 6 (14%) 8 (19%) 6 (14%) 43 (100) 

5 :e " [2 (67%j] )"l (33%)] f3 (100)J 
6:e " 9 (75%) 2 (16%) 1 ( 8%) 12 ( 99) 

7-8:e " 6(100%) 
. 

6 (100) 

Totalt N = 1 74 (50%) 14 (10%) 36 (24%) 23 (16%) 147 (100) 

Bortfall: 1 

I det följande granskar jag lite närmare resultaten i ovanstående tabell. 

Som synes av tabellen har jag delat upp antalet poäng i fyra klasser. 

Den första klassen är såtillvida intressant att där ingår alla de som 

har klarat studierna i normal takt enligt systemkrav. Den andra klassen 

(poäng 15 - 19) är den klass som befinner sig ovanför tröskelvärdegrän

sen, den tredje klassen är den som närmar sig tröskelvärdegränsen och 

den fjärde slutligen den som har mycket låga resultat. Det är värt att 
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notera att exakt hälften av de finska studenterna klarar studierna i 

normal takt. Tio procent ligger mycket nära normalstudietakten, medan 

den lägsta klassen, som består av 16 % noterar svaga studieresultat och 

24 % ligger nära tröskelvärdet. 

Ser man enbart på procentandelarna terminsvis för studenter som klaret 

20 poäng (den första kolumnen lodrätt) framgår där klart en tendens att 

ju fler terminer man vistats vid universitet desto bettre klarar man de 

erforderliga 20-poängen. De som studerat här längst (7-8 terminer) har 

allesamman klarat 20 poäng. Som en parentes kan här noteras att studenter

na i sistnämnda kategori allesamman avlagt fil kand eller ekonomexamen. 

Det kan ytterligare vara intressant att titta på kolumnen längst till 

höger där de svagast presterande återfinns. Då är att notera £tt det in

te finns en enda svagt presterande bland dem som vistats här minst fem 

terminer, medan däremot resultaten börjar dala, när man går ner till 

fjärde termin och under fjärde termin. Sämst ligger första terminarna 

till. Men det är också värt att notera att ännu efter den tredje termi

nen har en del finska studenter svårigheter att klara av kursfordringar

na. Genom intervjuer med finska studenter har jag också kommit fram till 

den uppfattningen att två års studietid här i praktiken innebär så pass 

god anpassning till studiemiljön3 att studierna därefter börjar flyta 

normalt. De flesta finska studenter har kommit till liknande slutsatser 

själv och anser att dessa två år varit goda investeringar för förbätt

rade färdigheter av olika slag. Nybörjare» som jag diskuterat meds har 

uppmuntrats av utsikten att inom två år kunna lära sig språket så pass 

bra att det inte utgör ett större hinder för studier i övrigt. 

Resultaten för förstaterminsstudenterna "r verkligen drastiska, som fram

går av tabellen. Det är bara tre studenter, som klarat 20 poäng. De tre, 

som klarat de stipulerade 20-poängen är intressanta ur den synpunkten3 

att man skulle kunna antaga att just dessa tre inte haft några språksvå

righeter, eller att de haft mycket höga betyg i svenska i skolans dimis-

sionsbetyg respektive studentbetyget. Jag har tittat på dessa bakgrunds

variabler för de tre studenterna. Därvidlag befanns, att två av dessa 

tre vistats ett helt år i Sverige under vilket de antagligen lärt sig en 

hel del svenska. Ingendera hade höga betyg i svenska i skolbetyget. En 
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av dem hade mycket höga testvärden på totaltestet. Den tredje studenten, 

som klarat 20 poäng, kom direkt från skolan med både bra betyg i svenska 

i dimissionsbetyget och i studentexamen och med allmänbetyget laudatur. 

Sammanfattningsvis kan sägas, att studieprestationen blir bättre och 

bättre ju flera terminer studenten vistats här. Ett dramatiskt hopp sker 

mellan första och andra terminen. Andra och tredje terminen är tämligen 

lika. Skillnaderna mellan tredje och fjärde samt fjärde och femte är 

likartade medan det är svårt att uttrycka något om skillnaden mellan 

femte och sjätte terminen på grund av det mia antalet (3 st). Det är 

värt att notera att studierna efter det första året går mycket bättre 

termin för termin. 

9.6 Selektionsfaktorn 

Hur skall man nu förklara detta samband? En rimlig tolkning synes mig 

vara den att med tiden blir studenternas studieförmåga bättre. De lär sig 

studera och utnyttja de tekniska och övriga resurser som studiemiljön 

erbjuder dem, exempelvis bibliotek, audiolingvala och audiovisuella tek

niska hjälpmedel förutom allmän studieteknik och systematisering av ar

betstider. 

Förmåga att förstå undervisningsspråket är givetvis en mycket viktig 

aspekt av denna studieförmåga. En annan tolkning av sambandet är den 

selektion som sker under vistelsen här genom att de sämre studenterna 

faller bort. 

Låt oss först se lite närmare på selektionsfaktorn. 

En blick på prestationskurvan (Figur 2) ger vid handen, att det före

l i g g e r  s k i l l n a d e r  i  p r e s t a t i o n  m e l l a n  d e  o l i k a  t e r m i n s g r u p p e r n a ,  d v s  

de som varit här i en, två, tre osv upp till åtta terminer. 

Med mitt material kan jag inte ge en fullständig förklaring av detta 

samband. Det är dock klart, att en ökande språkfärdighet måste till en 

del förklara att studierna går bättre termin för termin. En blick på me

delvärdeskurvan på testpoängen i språkfärdighet (Figur 3) ger vid handen, 
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att språkfärdigheten också stiger i takt med antalet terminer, som stu

denterna vistats här. Uppenbarligen går inlärningen av språket samman 

med studieprestationen. 

När vi resonerar kring dessa kurvor, måste vi emellertid ha i tankarna 

olika selegerande faktorer, som kan påverka kurvornas utformning. Vi 

får räkna med att här finns selektionseffekter men även inlärningsef

fekter. Det är möjligt, att selektionen verkar i den riktningen, att de 

som stannar och studerar en längre tid utgör en bättre grupp. 

Att selektionen går i motsatt riktning genom att några av de bättre 

studenterna kommer in vid finska universitet förefaller rimlig. Hur 

många finska studenter som avbryter sina studier i Umeå finns det inte 

uppgifter om. Jag har hört sägas, att avbrottsfrekvensen skulle vara 

hög för finska studenter och detta har tolkats som att de finska stu

denterna misslyckats i sina studier. Jag har emellertid inte hört en 

enda finsk student uttala sådana åsikter. Den grupp av finska studenter, 

som medan de studerar här, samtidigt fortsätter att söka vinna inträde 

vid något finskt universitet och som, när de antagits, omedelbart åkt 

hem till Finland, har jag några enstaka uppgifter om. Några som ingår 

i mitt material a har jag i efterhand fått uppgifter om, att de kommit 

in vid finska universitet och därför avbrutit sina studier här. 

De flesta vill ju helst studera i hemlandet9 där de även räknar konkret 

med att få arbete efter avslutade studier. I mitt material är det bara 

7 % (N= 148), som absolut ämnar stanna i Sverige, om de kan få arbete 

här, 13 % kan eventuellt tänka sig att stanna här, medan den övervägande 

majoriteten 80 % kan knappast tänka sig att stanna här."^ 

1) Ett viktigt problem för de finska studenterna är examensmotsvarig
heterna mellan Sverige och Finland, vilket för övrigt även kan fun
gera som en selegerande faktor. Uppgifterna tills dato har varit syn
nerligen vagt formulerade och det framgår av tidningsartiklar och 
brev, som jag fått från undervisningsministeriet, att det inte finns 
några explicit uttalade bestämmelser om de olika examinas inbördes 
värde. Det kan dock vara värt att notera, att en speciell kommitté 
helt nyligen tillsatts för att utreda bestämmelserna om examensmots
varigheterna i Sverige och Finland. Det beräknas att kommitténs ut
låtande blir klart under våren 1974. Ännu för några år sedan var be
stämmelserna likartade i Sverige och Finland, men det nya svenska sys
temet har inneburit en depreciering av den svenska fil kand-examen. 
Examensmotsvarighetsbestämmelserna, som härrör från tiden före denna 
depreciering, har ännu inte justerats för att gälla i nuläget. 
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Sammanfattande kan man om den eventuella selektionseffekten säga, att 

den är mycket osäker. Bland de finska studenterna kan selektion före

ligga i båda riktningarna, så att både de bättre och de sämre studenter

na sållas bort, och i brist på ytterligare data kan man inte avgöra vil

kendera selektionen som är starkast. Dessutom tillkommer, att i den mån 

studenterna slutar på grund av studiesvårigheter, torde språksvårighe

terna spela en stor roll. Indirekt kan alltså även selektionen åtminsto

ne delvis föras tillbaka på språkfärdighetsförhållanden. 

^•7 Sambandet mellan studieerfarenhet och språkfärdighet 

Ökande studieförmåga hänger rimligtvis samman med bland annat ökande 

kunskaper i svenska. Därför är det av intresse att se efter hur kunska

per i svenska har utvecklats med tiden. Tiden är här åter ett mått på 

studieerfarenhet under vilken kunskaperna i svenska tilltager. Jag har 

ritat upp en kurva på medelvärden på det totala språkfärdighetstestet. 

Hur språkfärdigheten ökar med tiden kan avläsas från denna kurva, som 

presenteras nedan. 
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Testpoäng som funktion av antalet terminer 

Medelvärden på totaltestet terminsvis. (N = 148) 

För hela gruppen är 

X = 92 

153 p. 

För den finlandssvenska 

gruppen (N=10) är 

X = 143 

termin 
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Tabell 46 Resultat på språkfärdighetstestet i förhållande till antalet 

terminer man studerat i Umeå. (I procent) 

Totaltestet Antal terminer 

1 2 3 4 5 6 8 N % 

121 - 153 5 12 10 19 33 33 20 (21) 14 

91 - 120 0 33 48 54 100 58 80 (61) 42 

51 - 90 65 43 29 28 0 8 0 (50) 34 

0 - 5 0  30 12 14 0 0 0 0 (14) 10 

Totalt 100 100 101 101 100 99 100 100 

(20) (42) (21) (43) ( 3) (12) ( 5) (146 

Tendensen, som kan avläsas i tabellen, är i stort att ju fler terminer 

man studerat i Umeå desto bättre resultat har man nått i språkfärdighet. 

Tiden som indirekt faktor synes här påverka språkfärdigheten. 

Det som är mest i ögonen fallande, då man ser på språkfärdighetskurvan, 

är den branta stigningen för den första terminen och den något mindre 

branta, men fortfarande jämnt stigande kurvan för de tre följande ter

minerna, Jag kan här anknyta till mitt tidigare påpekande att studenten 

rimligtvis anpassar sig till sin situation under vistelsen i denna stu

diemiljö. Alltså bör han också lära sig språket bättre och bättre. Resul

taten här stöder den vardagliga iakttagelsen, att förkovran i ett främ

mande språk sker snabbast i början av en utlandsvistelse och avtar så 

småningom. När man väl lärt sig att klara sig språkligt någorlunda nöj

aktigt, krävs alldeles speciella krafttag för att man skall uppnå en 

mycket hög språkbehärskning. 
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9.8 Samband mellan språkfärdighet och studieresultat 

Som jag redan framhållit är relationen mellan den svenska språkfärdig

heten och studieprestationen det som framför allt intresserar mig i det

ta sammanhang. Det är givet att språkfärdigheten inte ensam kan vara av

görande för hur studierna kan bedrivas. Produktmomentkorrelationskoeffi-

cienten mellan språkfärdighet och studieprestation är 0.24. Man kan 

tycka att detta är en låg korrelation. Om vi ser på undersökningar, som 

inventerats av KU och vilka bland annat redovisats i Den akademiska un

dervisningen (1970) visar det sig dock att korrelationer mellan predik-

torer och kriterier genomsnittligt ligger på ca 0.26. (Jfr ibid, s 42.) 

Vidare konstateras, att samband mellan betyg och studieframgång är läg

re för studier av mera allmän karaktär, som exempelvis inom humaniora9 

än för mera målinriktade studier som exempelvis matematisk-naturveten-

skapliga ämnen. Det kan också vara värt att påpeka att det genomsnitt

liga sambandet 0.26 i de av KU rapporterade undersökningarna är avsevärt 

lägre än den koefficient på 0.50, som anges som genomsnitt för ameri

kanska undersökninger, vilket förklaras med att studentmaterialet i 

Amerika anses vara mera heterogent "med åtföljande uttunningseffekt på 

korrelationen mellan prediktor och kriterium" (ibid, 42). Det genomsnitt

ligt låga sambandet 0.26 beror nog mest på kriteriets brister. (Jfr 

SOU: .1968:25, s 137 och s 192.) Sammanfattningsvis konstaterar dock KU 

(s 173) att samband mellan prediktorer och kriterier på mellan 0.50 och 

0.60 är uppnåeliga och att högre samband än så knappast är att förvänta. 

Vi har sett att både studieprestationen och språkkunskapen är relatera

de till tiden vid universitetet. Man kunde d° tänka sig att sambandet 

mellan språkkunskap och studieprestation kan förklaras ur tidsfaktorn. 

Jag har beräknat medeltalet poäng för studenter med olika kombinationer 

av språkfärdighet och konstanthålleix studieerfarenhet. Resultatet fram

går av Tabell (47) och det bestyrker att språkfärdigheten har en genom

gående effekt5 medan tiden inte tycks spela stor roll med undantag av 

den allra första, terminen. 



157 

Tabell 47 Studieprestation i medeltal per termin i förhållande till 

språkfärdighet och antal terminer 

Terminer 

1 2 3-4 5-8 

Språkfärdighet 

x= 8.5 x=14.1 x=13.3 (x=20) 

0 - 9 0  s =  7 . 0  s =  6  « 1  s =  7 . 3  s =  -

N=19 N=23 N=21 M= 1 

(x= 3) x=16.3 x=16.1 x=18.7 

91 - 153 s= - s= 6.1 s — 6.4 s= 3.2 

N= 1 N=19 N=43 N=20 

9.9 Samband mellan skolbetyg och studieframgång 

I avsnittet "Studentbetyg, begåvningsfaktorer och förkunskaper' ,kap 4.5 

i Den akademiska undervisningen redovisar Kompetensutredningen 48 svenska 

undersökningsrapporter, 'där betygsvariabler (prediktorer) ställts mot 

olika mått på senare studieframgång (kriterier). Dessa rapporter omfat

tar ca 24 000 studenter. Dessutom har man data från övriga skandinaviska 

länder: en dansk, en norsk och en finsk undersökning redovisas för. Det 

är angeläget att citera här vad som sammanfattningsvis framhålls: 

... det råder ett svagt men likväl klart och praktiskt taget 
entydigt positivt samband mellan betygen i skolan och den se
nare uppnådda framgången. I det finländska och norska materi
alet är dessa samband starkare än i flertalet svenska under
sökningar. Även i den danska undersökningen redovisas ett 
klart samband. Det finns dock i den stora mängden svenska un
dersökningar sådana9 där sambanden blir lika starka eller 
starkare (SOU:25, s 135). 

Avslutningsvis framhålles bl a: 

De slutsatser som kan dras - eller kanske hellre de hypoteser 
som kan resas - på grundval av de undersökningar som invente
rats är alltså i korthet: 

1 Bästa prognosinstrument för framgång i högre studier 
synes vara sekundärskolans betyg 
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2 De näst b^sta propos instrumenten synes vara studie-
lämplighetstest av mera allmän art, där det är värde
fullt med mätning i flera dimensioner eller mera 
'blandade' mä tr ingår 

3 Mera specifika test och karaktärologiska test synes 
ha mindre prognosvärde, möjligen kan do forsvara sin 
plats i mera speciella former av utbildning 

4 Kombination av betyg och studielämplighetstest tycks 
ge säkrare prognos än enbart betyg. Att till detta 
addera ytterligare bestämningar tycks inte ge nämn
värd förbättring av prognosmöjligheterna 

5 Ansträngningarna att förbättra prognosmetoderna bör 
primärt inriktas på att göra betyg3 test och krite
rier på studieframgång mera reliabla 

Samband mellan prediktorer och kriterier på 0.50 å 0.60 syr.es 
vara uppnåeliga. Det är tveksamt om man kan vänta sig nämn
värt högre samband än så för den högre utbildningen i stort. 

Henryssons och hans medarbetares (1972) inlägg i den pedagogiska debat

ten gällande prognos av studieframgång är intressant. Henryscon och hans 

medarbetare har plöjt igenom internationell forskning rörande urval till 

högre studier. Det har visat sig framför allt i England och USA att be

tyg, begåvnings- och kunskapsprov har samband av ungefär samma storleks

ordning med framgång i högre studier. I likhet med KU:s punkt 4 (i det 

avsnitt som diskuterats ovan) befanns ett återkommande resultit vara att 

en vägd summa av två bland tre typer av instrument (betyg3 begåvnings-

och kunskapsprov) ger något bättre prognos än enbart ett av de tre och 

att tillägg av ett tredje instrument sällan ökar prognosvärdet i nämn

värd grad. Enligt Henrysson et al tycks den bästa kombinationen vara be

tyg och begåvningsprov. 

De viktigaste resultaten av undersökningen som forskargruppen i Umeå kom 

fram till är följande: 

1 Intagningspoängen till gymnasiet har cet bästa prognosvär
det 

2 Begåvningsproven har det sämsta prognosvärdet 

3 Kunskapsproven är något bättre, men ändå klart sämre än in
tagningspoängen som prognosvärde 
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4 En något battre prognos ever den framtida studieframgången 
får man s om man kompletterar intagningspoängen med begåv
nings- och kunskapsproven 

5 Intagningspoängens prognosvärde varierar efter gymnasie
linjerna 

6 Trots att intagningspoängen är lika för båda könen och 
pojkarna har högre poäng pr begåvningsproven så har flickor
na högre betyg i °rskurs 2 

7 Elever med samma intagningspoäng har samma studieframgång 
oavsett vilken socialgrupp de kommer ifrån 

8 Det är osäkrare att göra prognos för studier i fackskolan 
än i gymnasiet 

Generellt kan på basis av denna undersökning sägas att den bedömning en 

lärare gör av elevens prestationer under den relativt långa kontaktpe

riod som grundskolan innebär bildar ett säkrare urvalsinstrument yn and

ra mätmetoder som prövats. 

I en utförlig översikt av forskningsresultat kring problemet huruvida 

tidigare skolprestationer kan användas som prediktionsinstrument för 

framgång i vidare studier ger Styrborn(1968, s 8f) sammanfattningsvis 

följande utlåtande: 

Det är naturligt och även välbelagt att tidigare skolpresta
tioner i de flesta sammanhang kan användas för att förutsäga 
graden av framgång i vidare studier ... Om man kom till rätta 
med felkällorna vid betygssättningen skulle betygen vara det 
enskilda bästa prognosinstrumentet. 

Några finska undersökningar kan också nämnas i sammanhanget. Kalaja (1967, 

s 171) utförde en undersökning av studentklientelet vid finska högskolor. 

Hon fann att de som fortsätter att studerei efter studentexamen också som 

regel haft bättre betyg i studentexamen. procentandelen laudaturstuden • 

ter i Finlands högskolor är högre än procentandelen för samtliga studen

ter.^^ Forsman (1968, s 14) undersökte studieavbrott och fann då att app-

.1) Med laudaturstudent avses i Finland en student som fått allmänvits
ordet laudatur i studentexamen (det högsta betyget), med cum laude-
student en som fått allmänbetyget cum laude och slutligen approba-
turstudent en som fått allmänbetyget approbatur. För tre år sedan 
infördes nya mellankategorier. Hagna cum laude faller mellan de två 
översta och lubentur mellan de två lägsta vitsordskategorierna. 



160 

robaturstudenter avbryter sina studier i större utsträckning än laudatur-

studenterna. 

Bland de undersökningar som försöker kartlägga hur studentexamen funge

rar som studieprognos ingår i SOU 1965:25 även en av professor Arvo 

Lehtovaara (1955) vid psykologiska institutionen i Helsingfors utförd 

undersökning. Som prediktor har undersökningsledaren använt resultat i 

studentexamen, i vilken ingår fyra obligatoriska prov, nämligen: 

1 Modersmålet (uDpsats)9 där de prövande skall behandla ett 

av flera givna ämnen. Vid bedömningen tar man främst hän

syn till den stilistiskt-språkliga sidan. 

2 Provet i det andra inhemska språket och provet i främmande 

språk d^r man översätter till och från modermålet. (Egent

ligen två obligatoriska prov. Min anmärkning, SSK) 

3 Realprovet där man skall besvara över 30 frågor från kur

sen i religion, psykologi, historia m m. 

4- Provet i matematik som omfattar 10 deluppgifter från olika 

områden inom matematiken 

Det är värt att beaktas att studentexamen i Finland har hittills varit 

synnerligen enhetlig både vad galler provtyper och rättning. En speciell 

studentexamensnämnd granskar samtliga skrivningar och bedömer dem. Deras 

bedömning är den avgörande och kan ibland avvika från lärarnas bedömning 

ute i skolorna. 

Som kriterium på skolframgång användes slutvitsorden i kandidatexamen, 

dels separata, dels kontrollerade och förenade. Vidare användes det 

första vitsordet i huvudämnet jämte vitsord och kvalifikationer i övriga 

ämnen i kandidatexamen, resultat i mogenhetsexamen (pro gradu) samt stu

dietidens längd. 

Då studieprestationerna granskades utifrån de fyra kriterierna visade 

det sig, att de senare hade en ganska hög grad av överlapp (de uttryckte 

samma varians). Prestationsvariablerna bildade ett ganska tydligt klus-
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ter, medan studietiden var relativt oberoende av dem. 

I en sammanfattning av resultaten säger undersökningsledaren: 

Ovan framförda prov på undersökningsresultaten ger en allmän 
bild av den samtidiga och prediktiva validiteten hos student
examen i Finland. Resultaten kan självfallet icke generalise
ras så att de skulle gälla andra läroämnen och andra högsko
lor. Om man tar i beaktande hela elevmaterialet och inte in
dividerna, kan man säga, att studentexamen i bästa fall har 
haft ett relativt gott prediktivt värde: den har förutsagt 
ungefär 40-50 procent av den varians, som senare visat sig i 
studieframgång (r: .60 - .70) ... Till detta kan sagas att de 
redovisade sambanden mellan studentexamensresultatet och stu
dieframgång vid universitetsstudier är starkare i det fin
ländska materialet än vad man vanligen får i Sverige i lik
nande undersökningar. 

Som framgått av resonemangen ovan utgör det enhetliga betygssystemet i 

hela Finland en relativt god grunda när man skall använda studentexamens-

betyg och skolans dimissionsbetyg som mått på färdigheter av olika slag. 

De finska studenterna, som ingår i detta material, är i det hänseendet 

en homogen grupp. 

Tabell 48 Studieprestation för VT 73 (poäng i medeltal) i förhållande 

till antal terminer och dimissionsbetyget i svenska 

Termin 

5 - 6  7 - 8  1  9 - 1 0  

1 X = 7,8 

s = 8,4 

(4) 

X = 8 s 7 

s = 6,9 

(15) 

(X = 3) 

(1) 

2 
-

X = 12,6 

s = 8,8 

(11) 

X = 15,1 

s = 6,2 

(21) 

X = 18,6 

s = 4,3 

(8) 

3 - 4  X = 15,3 

s = 6,4 

(16) 

X = 14,7 

s = 6,7 

(37) 

X = 16,8 

s = 10,1 

(4) 

5 - 8  1  X = 20,0 
i 
i s = 0 

! (3) 

X = 18,1 

s = 3 a 7 

(14) 

(X = 20) 

(1) 
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(Se kommentar, som följer efter Tabell 49.) 

Tabell 49 Studieprestation VT 73 (poäng i medeltal) i förhållande till 

antal terminer och det allmänna studentexamensbetyget 

Termin Studentbetyg 

Approbatur ! Cum laude j Laudatur 
! t 

1 X = 6 ,3  

s  = 6 ,8  

(10)  

X = 10 ,9  j 

s  = 6 ,8  !  

(9 )  j 

(X = 3)  

(1)  

2  X = 13 ,4  

s  = 6 ,3  

(14)  

jj 
X = 13 ,1  j  X = 18 ,7  

s  = 6 ,8  i  s  = 3 ,7  

(12)  j  (15)  

3 - 4  X = 13 ,8  

s  = 7 ,2  

(24)  

! 

X = 16 ,1  

s  = 6 ,5  

(33)  

X = 14 ,7  

s  = 7 ,1  

(6)  

5 - 8  X = 2050 
s  = 0  

(7)  

X = 17 ,6  

s  = 4 ,2  

(10)  

X = 19 ,0  

s  = 1 ,7  

(3)  

I tabellerna 48 och 49 har jag försökt att se sambandet mellan a) studie

prestation och dimissionsbetyget i svenska, b) studieprestation och det 

allmänna betyget i studentexamen med tiden konstanthållen. For klassin

delningen av tiden gäller samma resonemang, som jag förde kring tabell 47 

(se s I57). Vitsorden i dimissionsbetyget har jag sammanfört i tre olika 

klasser enligt gängse bruk i Finland, där 9-10 betecknas som berömligt, 

7-8 som nöjaktigt och 5-6 som passabelt, medan 4-1 är underkänt. Katego

rin underkänd finns inte representerad på dimissionsbetyget, eftersom man 

inte kan få ut dimissionsbetyg utan att ha godkända betyg. Har man blivit 

underkänd innebär det att man får gå om eller tentera om efter en termin. 

De tre betygsklasserna innebär alltså godkända betyg. I tabellen med det 

allmänna betyget i studentexamen har jag medtagit de tre gamla klasserna. 

Sedan har jag beräknat medelterminpoängen i de olika betygsklasserna. Av 

resultaten framgår att det råder samband mellan betyget i svenska och an

talet poäng man erövrat. 
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När det gäller studentbetyget framträder sambandet mellan det allmänna 

betyget i studentexamen och studieprestation ganska klart för de första 

två terminerna, då däremot detta samband förefaller att försvinna ju 

lägre tid man vistats i Umeå. 

Nästa steg i analysen leder till frågeställningen, huruvida effekten av 

språkfärdighet kan föras tillbaka på skolbetygen. I följande avsnitt 

redovisar jag sambanden mellan skolbetyg och studieresultat med konstant

hållande av skolbetygen (betygen i svanska, det allmänna studentbetyget 

och betyg i matematik). Som framgår av trevägstabellerna (52 -55) för

svinner inte effekten av språkfärdighet. Dessutom framträder sambandet 

mellan det allmänna betyget i studentexamen och studieprestationen kla

rare i denna trevägstabell jämfört med Tabell M-9, där tiden förefaller 

att spela en viktig roll. Tabell 53 ger stöd åt den gamla hypotesen,att 

tidigare skolframgång även har positivt samband med universitetsstudier. 

Tabell 50 Studieprestation i förhållande till språkfärdighet och dimis-

sionsbetyg i svenska. 

Dimissionsbetyg i svenska 

5 - 6  7 - 8  9 - 1 0  

0 - 9 0  

X -- 12 , 8 

s = 

N = 21 

s = 7,0 

N = 38 

X = 17 J5 

s = 3,5 

N = 2 

91 - 153 

X = 15,7 

s = 5,7 

X = 16,7 

s = 5,5 

N = 49 

X = 17,0 

s = 7,7 

N = 13 N = 12 
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Tabell 51 Studieprestation i förhållande till språkfärdighet och betyg 

i studentexamen. 

Språkfärdighet 

Betyg i studentexamen 

Approbatur Cum laude Laudatur 

X = 11,8 X = 12,4- X = 15,2 

0 - 9 0  s  =  7 , 8  s  =  6 . 9  s  =  7 , 5  

M  = 3 5  N  =  2 4  N  =  5  

X = 15,5 X = 16,6 X = 17,6 

91 - 153 N =20 N = 40 M = 20 

I det följande tar jag upp samband mellan betyg i matematik och univer

sitetsstudier, speciellt statistik: 

Vid avdelningen för statistik har man gjort en mindre undersökning av 

finska studerandes studieresultat på A-nivån i statistik hösten 1971, 

våren 1972 och hösten 1972 efter det att tre fjärdedelar av terminen för

gått. (Andersson et al., 1972). Vid statistiska institutionen var man 

främst intresserad av att studera i vilken grad matematiska förkunskaper 

påverkade studieprestationen. Det förkunskapsprov som gavs samtliga sta

tistikstuderande på A-nivån avklarades betydligt bättre av svenska stu

denter än av finska och speciellt svårt visade sig detta prov vara för 

de finska studenter, som läst den korta kursen i matematik vid gymna

siet i Finland. Undersökningsledarna drar den slutsatsen att svenska 

studenter behärskar bättre den matematiks som statistikstudier baseras 

på och rekommenderar därför speciella stödkurser för de finska studenter

na. Statistikerna räknade "ven med anpassningssvårigheter i den svenska 

miljön, språkproblem och skillnader i övrigt i förkunskaper, men dessa 

andra faktorer kunde de inte studera. Jag har i min undersökning även de

lat upp de finska studenterna i olika kategorier beroende på vilken kurs 

i matematik de läst i skolan, den längre respektive den kortare, och dess

utom den kategori som inte har något betyg alls i matematik i studentexa

men. Kmnesmässigt har jag granskat studieprestationen för just de stu

denter, som läst statistik. Det totala antalet statistikstuderande enligt 
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tabell 56 ?r 28. På grund av det lilla antalet får man vara försiktig 

med att dra några bestämda slutsatser. Man kan dock avläsa en tendens 

till att de som läst den långa kursen även klarat av fler poäng än de 

som läst den kortare.Här föreligger alltså ett svagt stöd för hypo

tesen att de som läst den l°nga kursen klarar studierna något bättre än 

de övriga. Hen jag garderar mig i samma m°n som statistikerna gjort i 

sin anal3's. 

Tabell 52 Totala antalet Doäng som 

förhållande till vilken ] 

eller kort). (I procent) 

tagits vid universitetsstudier i 

urs i matematik man studerat (lång 

Kurs i matematik 
Poäng 

Ingen Kort Lång N % 

120-134 5 4 9 (9) 6 

105-119 0 4 2 (2) 1 

90-104 4 0 4 (4) 3 

75- 89 0 11 0 (3) 2 

60- 74 5 14 15 (15) 11 

45- 59 12 14 13 (18) 13 

30- 44 25 29 32 (39) 28 

15- 29 23 11 1.5 (24) 17 

0- 14 26 14 11 (25) 18 

Totalt 100 101 101 99 

(57) (28) (5*0 (139) 

Bortfall: 9 

1) Som mått på studieprestation har jag här använt det totala antalet 
poäng för hela studievistelsen och som framgår har klassindelningen 
gjorts med 15-poängs intervaller. 
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Tabell 53 Totalpoäng i förhållande till den kurs i matematik som stu~ 

denten läst, för dem som studerar statistik. (I procent) 

Poäng 
Kurs i 

Ingen 

matematik 

Kort Lång M % 

60-74 0 17 0 (1) 4 

45-59 11 0 8 (2) 7 

30-44 22 33 54 (11) 39 

15-29 22 33 31 (8) 29 

0-14 44 17 8 (6) 21 

Totalt 99 100 101 100 

(9) (6) (13) (28) 

Bland dem som läser statistik förefaller de med lång kurs i matematik 

ha tagit fler poäng än de som har kort kurs i matematik} vilka i sin 

tur har tagit fler poäng än de som ej läst matematik alls. Dock farligt 

att dra slutsatser då antalet individer är mycket litet. 

Tabell 54 Studieprestation i förhållande till språkfärdighet och 

studentbetyg i matematik. 

Språkfärdighet 

0 - 9 0  

Studentbetyg i matematik 

Approbatur Cum laude 

X = 1258 

s = 6,9 

N = 28 

X = 15,3 

s = 7,5 

N = 6 

Laudatur 

(X = 13) 

N = 1 

91 - 153 

X = 17,5 

s = 6,0 

N = 28 

X = 17,1 

s = 4,1 

N = 12 

X = 17 

s = 3 

N = 6 
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Tabell 55 Studieprestation i förhållande till språkfärdighet och 

kurs i matematik. 

Kurs i matematik 

Ingen Kort Lång 

Språkfärdighet 

X = 10,9 X — 13,3 X = 13.1 

0 - 9 0  s  =  7 , 3  s  =  6 , 8  s  =  7 , 0  

N = 28 N = 13 V - 22 

X = 14,7 X = 18s6 X = 17,0 

91-153 s = 7,0 s = 6,3 s = 4,6 

N = 27 N = 15 N = 32 

9.10 Samband mellan decidering och studieframgå ng 

I detta avsnitt prövar jag huruvida det finns samband mellan decidering 

och studieframgång. Jag fortsätter analysen genom att först helt gene

rellt diskutera decideringsfaktorn och det index jag använt. Därpå pre

senterar jag tabeller som visar fördelningar av svaren på deciderings-

frågorna samt tabeller där jag konstanthållit decideringen för att se 

om effekten av språkfärdighet hänger kvar. 

En klart uttalad avsikt att avlägga slutexamen kan vara en faktor som 

påverkar studieframgång. Andra faktorer som tillkommer senare kan på

verka studieresultaten negativt så att studierna inte lyckas så väl som 

man planerat. Här vill jag göra läsaren uppmärksam på problematiken stu

dieframgång respektive misslyckande» De undersökningar som företagits i 

Skandinavien rörande studieframgång respektive misslyckande har som re

gel utgått från det synsätt som ser hela utbildningen som ett system. På 

ett mycket klargörande sätt beskrivs den synen i avsnittet 5.5 Läget be

träffande genomströmning och bortfall i Den akademiska undervisningen 

(s 52 - 55). Författaren till detta avsnitt menar, att man vid gransk

ningen av studieeffektivitet i alltför ringa grad beaktat studietidens 

längd. Vid många spärrade utbildningslinjer visar genomströmningen 

synnerligen dåliga värden ur systemsynpunkt, dvs examina avlagda under 
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den formella normalstudietiden.^ I det hänseendet visar tom mycket 

starkt målinriktade högskolor och fakulteter förvånansvärt låg studie

framgång. Om man d>° med studieframgång menar att den studerande skall 

fylla systemets krav, kan faktiskt mindre än hälften av svenska univer

sitetsstuderande anses vara framgångsrika i sina studier. 

Studieframgång respektive misslyckande ur individsynpunkt utgår från 

ett synsätt i där man ser på tidsperspektivet från en helt annan synvin

kel än den âom systemsynpunkten företräder* Sålunda har systemsynpuhk-

ten haft som utgångspunkt att utsträckt studietid är en form av miss4-

lyckande. Överliggaren är klart ett olycksfall. Men ser man fMft irtéi-

vidsynpunkt ar det inte alldeles självklart att lång studietid är tecken 

på misslyckande.2^ 

Det bör kanske tilläggas här att jag inte heller försökt studera den 

subjektiva aspekten av studieframgång rent individuellt, utan jag för

1) I fråga om genomströmning visar resultat från uppföljande undersök
ningar betydligt bättre siffror än de som presenteras av den offi
ciella statistiken. Jfr Urban Dahllöf och Inga Elgqvist-Saltzman 
(1972; 1973), (1968; 1972), vilka båda två betonar behovet av be
slutsunderlag genom en mera kvalitativ form av utvärdering av ut
bildningens innehåll och utbildningens relevans i yrkeslivet. Av 
speciellt värde synes mig den diskussion, som båda dessa författare 
återupplivat kring begreppet normalstudietid och det orimliga i 
att normalstudietid skall gälla generellt för alla ämnen oavsett in
dividuella avvikelser. 

2) Ett mycket konkret exempel härav finns i det material som denna un
dersökning baseras på. Inom avdelningen för engelska finns det exem
pelvis två finska studenter, för vilka det tog tre terminer att kla
ra 20-poängskursen i engelska. Ur systemsynpunkt är det ett klart 
misslyckande, men ur individsynpunkt tvärtom ett mycket lyckat stu
dieresultat. Vid en personlig intervju, som jag hade med dessa två 
studerande, framgick det dels 9 att de två läst den kortare kursen i 
engelska vid gymnasiet, vilket gjorde att de under ett part terminers 
tid fick inhämta det försprång som kamraterna med större förkunskaper 
hade, dels att de hade för avsikt att taga en akademisk sekreterar-
examen, där kunskaper i engelska, tyska, svenska och andra språk var 
synnerligen väsentliga för dem. Därför ansåg båda två att de tre ter
minerna varit givande och värdefulla om ock arbetsamma. 
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söker se på studieframgång och decidering totalt för hela populationen. 

Under arbetets gång har det emellertid mer och mer framstått9 att själva 

syftet med studier även är en viktig faktor. 

Det är uppenbart att det varit en speciell brist i många undersökningar 

att man inte tagit reda p° avsikten med studierna. Denna brist har sä

kerligen snedvridit resultaten. 

Styrborn (1969, s 17) kallar den faktor som kan påverka både betyg och 

studieframgång för decidering, varmed avses den fasthet och exakthet 

varmed en individ fattat beslut om att uppnå ett bestämt mål. I mitt 

frågeformulär har jag st"lit frågan: Avser Du att ta Din examen här i 

Umeå? (Fråga 20). Sju olika svarsalternativ erbjuds, av vilka det första, 

,?ja, absolut'1 och det andra ja, antagligen tyder på en stark respekti

ve relativt stark beslutsamhet att nå fram till en akademisk examen 

och en underförstådd vilja att nå det uppställda målet. Denna starkt 

målinriktade faktor är i Styrborns termer en decideringsfaktor, som i 

mitt material kan avläsas från svaren till fråga 20. Denna deciderings-

faktör kan i sin tur vara beroende av andra i huvudsak sociologiska 

faktorer, som Lavin pekat på. (Lavin, 1965, s 78 - 79; jfr även 

Styrborn s 17,) 

Följande fråga har jag tänkt mig även mäta målmedvetenhet. (Fråga 68). 

Innan Du kom till Sverige, tog Du redan i Finland reda på vad det kunde 

vara värt att studera här? Denna fråga hade tre svarsalternativ: 1) Jag 

tog noga reda på, 2) Jag tog lite grand reda på och 3) Jag kom hit himp 

som hamp utan att veta vad jag skulle studera. 

Dessa två frågor i enkäten antogs mäta decidering i mitt material. Dessa 

två specifika frågeställningar antogs hänga, intimt samman med de finska 

studenternas beslutsprocess angående studier. 

I analysschemat har jag laborerat med decideringsfaktorn som en strate

gisk inputvariabel. Jag koncenterar mig härvidlag till decideringsfak-

torn som kan utläsas från avsikt att ta slutexamen och också målmedve

tenheten som kan avläsas ur svaren till frågan, hur pass noga studenter

na tagit reda på redan i Finland innan de kom till Sverige vad det kun

de vara värt att studera här. 
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Tabell 56 Innan Du kom till Sverige, tog Du redan i Finland noga re

da på vad det kunde vara värt att studera här? 

Antal Procent 

Jag tog noga reda på 66 45 

Jag tog lite grand reda på 70 47 

Jag kom hit himp som hamp utan att 

veta vad jag skulle studera 7 5 

Uppgift saknas 5 3 

Totalt N = 148 100.0 

Jag har korstabulerat den här frågan mot den föregående, som mätte deci-

deringsgrad avseende beslutsamhet att ta slutexamen. Av de 66, som har 

tagit noga reda på vad det kan vara värt att studera här i Umeå har 53 

(80 %) svarat ja absolut" eller förmodligen'* på frågan om de har för 

avsikt att ta slutexamen här. Jag har slagit samman de två svarsalter

nativen eftersom ! förmodligen : får tolkas som en uttalad avsikt att av

lägga examen. För många studenter kan alternativet 'absolut te sig allt

för slutgiltigt, varför man garderar sig för så bestämda uttalanden. 

Jag har tittat närmare på denna grupp av 66 studenter, som svarat att de 

tagit noga reda på vad det kan vara värt att studera här. Jag har kors

tabulerat avsikten att ta slutexamen mot antalet poäng per termin. Medel

värdet för antal poäng per termin är för denna grupp x = 13.4. Det visar 

sip; att ju fler poäng studenterna har per termin, desto vanligare är det 

att de har för avsikt att taga examen. De som inte har en bestämd avsikt 

har mycket oftare samlat ihop bara några enstaka poäng. Om man slår ihop 

dem i 5-poängskategorier blir resultaten i tabellform följande: 

Tabell 57 Antal erövrade poäng för deciderade och odeciderade bland dem 
som tagit noga reda på vad det är värt att studera 

Antal poäng Antal deciderade Antal odeciderade Totalt 

I 0 - 5 9 3 12 

IT 6 - 10 12 2 14 

III 11 - 15 14 5 19 

IV 16 - 20 14 0 14 

V 21 - 25 4 0 4 

Totalt 53 10 

3 felstansningar 

63 

_3 

66 
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Det'*8lr intressant att notera att poängsumman i klass V överstiger an

talet 20 poäng, vilket ju är det stipulerade normalantalet poäng per 

termin. Även klass IV med poängantalet 16-20 överstiger gränsen för 

tröskelprovningsvärdet. I dessa klasser är antalet deciderade studenter 

18. De obestämda (odeciderade) däremot hamnar i de lägre poängklasserna 

I, II och III i tabellen. 

När man tolkar resultaten i de föregående sambanden får man vara för

siktig tned att dra alltför bestämda slutsatser. Det är sannolikt att det 

sker en pei?ceptionsförskjutning hos studenten under själva studietiden. 

Studenten kommer underfund med att han inte klarar studierna så bra som 

han kanske tänkt sig; han gör en realistisk bedöirning av sin egen situa

tion och i och med denna insikt sker den gradvisa förskjutningen mot 

mindre decidering. Det behöver inte innebära att han medvetet ger fel

aktiga uppgifter om sin situation. Studenterna har helt enkelt glömt hur 

målmedvetna de var då de planerade att förlägga studierna hit. 

Den grupp, som bara tagit lite grand reda på vad det kan vara värt att 

studera här (antal 70) och den grupp som kommit hit "himp som hamp" utan 

att veta vad de skulle studera (antal 7) har slagits ihop till en grupp 

för sig. Medelvärdet för denna grupp på antalet poäng per termin är 

X£15.8. 

En jämförelse av de två grupperna visar att den grupp som tagit noga reda 

på vad det kan vara värt att studera här har ett något lägre medelvärde 

på antalet poäng vt 1S73. Jag har också korstabulerat for denna grupp 

variabeln om de har för avsikt att ta slutexamen här i Umeå mot antalet 

poäng. (Se tabell 60.) 
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Tabell 58 Antalet erövrade poäng vt 73 i genomsnitt i förhållande till 

avsikten att avlägga slutexamen för de studenter som noggrant 

tagit reda på i Finland, innan de kom till Sverige, vad det 

kan vara värt att studera här (N=65) (I procent) 

Poäng i genom

snitt, vt 73 

Avsikt att avlägga slutexamen 

Nej eller 

osäker 

Ja 

20-

15-19 

6-14 

0-5 

33 

8 

33 

25 

8 

25 

25 

(27) 

(5) 

(17) 

(16) 

42 

8 

26 

25 

Totalt 99 

(12) 

101 

(53) 

101 

(65) 

Här kan en svag tendens avläsas att de som tagit noga reda på vad det kan 

vara värt att studera här i Umeå och dessutom förefaller vara målmedvet

na i det avseendet ett de har för avsikt att också avlägga slutexamen, de 

har också klarat av de erforderliga poängen i större utsträckning än de 

som verkar osäkra eller mindre fast beslutna att avlägga slutexamen. Skill

naderna är mest markanta för de högt presterande och för de lågt preste

rande, om man tittar i tabellen ovan på de procentandelar för 20-poängs-

klassen och för 0-5 poängsklassen, som återfinns för de deciderade och 

mindre deciderade grupperna. Tjugo-poängcklassen är särskilt signifikativ 

med hela 43% av de deciderade, soin klarat sig bra, medan däremot procent

andelen odeciderade som klagat de tjugo poängen är 33. Tolkningen av sam

banden försvåras emellertid av sådana psykologiska mekanismer, som kan 

göra sig gällande vid efterhandsrationaliseringar. En student, som hemma 

i Finland tagit noga reda på vad det kan vara värt att studera här, upp

visar visserligen ett slags målmedvetenhet och har kanske innerst inne en 

önskan att avlägga slutexamen. Under studiernas gång upptäcker han emeller

tid att studierna inte går så bra som han tänkt sig. Han ser mer realis

tiskt på sin egen situation och känner sig mera osäker inför utsikten att 

klara studierna och slutexamen. 
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Tabell 59 Antalet erövräde poäng för vt 73 i genomsnitt i förhållande 

till avsikten att avlägga slutexamen för dem som ej_ noggrant 

i förväg tagit reda på vad det kan vara värt att studera i 

Umeå. (N=77) (I procent) 

Poäng i genom Avsikt att avlägga examen 

snitt, vt 73 

Nej eller Ja N % 

osäker 

20- 27 65 44 57 

15-19 20 8 8 10 

6-14 40 19 18 23 

0-5 13 8 7 9 

Totalt 100 100 99 

(15) (62) (77) 

Till denna grupp hänfördes både de som inte tagit så noga reda på vad 

det kan vara värt att studera i Umeå och de 7 individer, som kommit hit 

"himp som hamp" utan att veta vad de skulle läsa. Dessa kategorier be

traktar jag som mindre målmedvetna (=odeciderade). Här gäller dock som 

för föregående tabell att det föreligger en svag tendens att de som sagt 

sig vilja avlägga slutexamen också klarar s im studier bättre. För övrigt 

kan här i ännu högre grad föras sådana resonemang som i kommentaren till 

föregående tabell. Frågan: "Har du för avsikt att avlägga slutexamen 

här i Umeå?" har visat sig vara ett bra index på målmedvetenheten. 

Tabell 6 0 Medelvärden för dem som har/har ej för avsikt att ta slut

examen 

X s N 

Har för avsikt att avlägga slutexamen 15,2 6,7 120 

Har ej för avsikt att avlägga slutexamen 12,7 6,9 27 
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Tabell 61 Studieprestation i förhållande till språkfärdighet och hur 

pass bra nian i förväg tagit reda på vordet av att studera 

i Sverige. 

Har i förväg tagit reda på värdet 

Nej Ja 

Språk f ä r di ghe t 

X = 14,0 x = 10,7 

0 - 9 0  s  =  6 , 4  s  =  7 , 7  

*T = 31 N = 33 

X = 17,5 X = 1532 

91-153 s = 4,9 s = 7,2 

N = 46 N = 32 

Av tabellen ovan framgår att själva frågan, om man tagit noga reda på 

vad det kan vara värt att studera här i Umeå, inte är något bra index 

på decidering. Men även här är det rimligt att t^nka sig att det sker 

perceptionsförskjutningar hos studenterna * så att även om de kommit hit 

med vaga föreställningar om vad man kan studera här, så går studierna 

relativt bra i alla fall, när man väl kommit i gång. 

Tabell 62 Studieprestation i förhållande till språkfärdighet och av

sikt att avlägga slutexamen. 

Avser att avlägga slutexamen 

Ja Nej eller osäker 

Språkfärdighet 
X = 13,1 X = 10,1 

0 - 9 0  s  =  7 , 0  s  =  7 , 1  

N =47 M = 17 

X = 16,5 X = 17,3 

91 - 153 s = 6,7 s = 3,2 

M = 73 M = 10 

Genom att konstanthålla decideringsfaktorn har jag här i trevägstabellen 

kunnat visa hur språkfärdigheten kvarstår som en vägande faktor för stu

dieframgång för bägge kategorierna3 dvs deciderade och odeciderade. 
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Tabell 63 Studieprestation för vårterminen (poäng i medeltal) i för

hållande till antal terminer och avsikten att avlägga slut

examen 

Termin Avser att avlägga slutexamen 

Ja 

x=9,1 

Nej eller tveksam 

x=6, 9 

s=5 ,5 

x=15,£ 

si=5,7 

(14) 

s=7 ,9 

(12) 

x=14,É 

s=6,4 

( 28 i 

3-4 x=13,6 

s=6,7 

(5) 

x=15,3 

s=6 ,8 

(59) 

5-8 x= 

( 0 )  

x=18,7 

s=3 ,1 

(21) 

I tabellen ovan har jag åter beaktat tidsvariabeln genom att konstant-

hålla den för att se hur den faktorn påverkar studieresultaten för de 

två klasserna deciderade och odeciderade. Här kan åter skönjas ett sam

band mellan de odeciderade och de deciderade i så måtto att de senare i 

genomsnitt har högre poäng i varje terminsklass. De två decideringsgrup-

perna skiljer sig sinsemellan, om man jämför genomsnitten termin för ter

min i så måtto, att de deciderade tenderar att få högre genomsnitt med 

tiden medan de odeciderade uppvisar ett ovanligt högt medelvärde för 

andra terminen, I denna grupp på 14 individer finns det uppenbarligen 

några ovanligt högt presterande studenter, som rubbar den för övrigt 

jämna stegringen. Sammanställningen i tabellen ovan visar dock att det 

föreligger samband mellan graden av decidering och studieprestation och 

den gamla hypotesen om att ju mer målmedveten man är desto bättre går 

studierna får även stöd av mina data. 

9.11 Socialklasstillhörighet och studieframgång 

Bakgrundsvariabler, som i olika studier tagits upp, som exempelvis stu

denters socioekonomiska bakgrund, föräldrars inställning till akademiska 
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studier, utbildningstraditionen i hemmet, könstillhörighet, civilstånd 

m m har antagits vara faktorer, som har samband med studieframgång res

pektive misslyckande men resultaten är inte entydiga, vilket bland andra 

framhålles av Rubenowitz (citerad på s HO i Den akademiska undervisningen) 

som följer: 

Vid sidan av de mer renodlat begåvningsmässiga faktorerna har 
sådana bakgrundsfaktorer, som har att göra med studentens social-
ekoriomiska status, visat sig spela en viss roll for studieeffek
tiviteten. De relativt samstämmiga positiva resultat som fram
kommit i amerikanska undersökningar motsvaras inte av samma en
tydighet i de fåtal svenska undersökningar som har publicerats. 

Kompetensutredningen (SOU 1968:25, s 190) och Berglund kom i sina under

sökningar till liknande resultat. De förklarar den låga. korrelationen 

mellan socioekonomiska faktorer och studieprestationer i Sverige med att 

elevsammansättningen vid svenska universitet och högskolor är socialt mera 

homogen än vid t ex amerikanska colleges och universitet (ibid, s ti). 

Enligt Lavin (1965 s 78 ff) är socioekonomisk status (SES) direkt relate

rad till akademisk framgång, d v s ju högre social status bakgrund studen

ten har, desto högre prestationsnivå uppvisar han. Dock torde man kunna 

ställa sig något tveksam inför Lavins slutomdöme. Han påpekar själv att 

av de studier han gått igenom tyder 13 på hypotesens riktighet, medan 6 

studier tyder på motsatt resultat. Skillnaden mellan de olika undersök

ningarna är dels att de använt olika sampel, dels att det var olika skol-

typer som var föremål för undersökningen (övre medelklasselever söker sig 

till övre medelklass skolor). 

Forskargruppen i Umeå under professor Sten Henryssons ledning (Projektet: 

Prognos av framgång i gymnasiestudier) kom i sin undersökning fram till 

att elever med samma intagningspoäng har samma studieframgång oavsett vil

ken socialgrupp de kommer ifrån. Med andra ord, en duktig elev i grundsko

lan klarar sig lika bra i gymnasiet oberoende av hur hemmiljö och ekono

miska förhållanden ser ut. 

Kompetensutredningen (SOU 1968:25, s 175) har också granskat forskning rö

rande olika bakgrundsfaktorers betydelse för studieframgångens samband med 

sociala och ekonomiska faktorer. Många undersökningar har nämligen visat, 

att en elev ur högre socialgrupp lyckas bättre än en elev ur lägre social

grupp, även om de har samma intelligens och skolbetyg. Utredarna säger 
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vidare att undantagen kan vara många, men regeln är att socialgrupp och 

studieframgång är korrelerade. I sitt material har de sammanställt under

sökningar där bakgrundsvariablers samband med studieframgång har kart

lagts. (Jfr s 178-183 i SOU 1968:25) 

Den sociala selektionen har redan haft effekt före gymnasiet. De som kom

mer till gymnasiet fran socialklass III är högt motiverade 

Finska undersökningar uppvisar intressanta aspekter hos sambanden mellan 

socioekonomisk bakgrund och studieframgång, som mätts i termer av gradue-

ring och val av studiaområde. Mela (1962) och Ahsanullah (1968) rapporte

rar i sina undersökningar av studenter vid Åbo universitet att medelklass

studenter i medeltal har längre studietid än studenter från socialklass I 

och socialklass III. Den högsta andelen graduerade (82%) uppvisade faktiskt 

studenter frun arbetarhem tätt följda av studenter från akademikerhem (79%), 

medan jordbrukarbarr uppvisar 78rj och barn till självständiga företagare 

66% graduerade. Elovainio (1G67) fann i sin undersökning att den sociala 

bakgrunden inverkar p.1 aspirationsnivån och på valet av ämnesområde. Stu

denter från de lägsta sojialklasserna tenderar att välja studievägar som 

leder till en snabb examen och som verkar säker, medan studenter från de 

högre socialklasserna väljer utbildnirgsvägar som leder till höga prestige

yrken och höga inkomster. Broo (1971) fann ett signifikant samband mellan 

faderns yrkesstatus och studieavbrott. Av studenterna med den högsta so

ciala bakgrunden återfanns i hans material bara 17% mot hela 50% av stu

denterna från da lägstei socialklasserna, i bortfallsanalysen i den andra 

panelomgången. 

1) Även Styrborn (1C33, s 59-6].) har kommit till liknande slutsatser 
i den diskussion han för kring resultaten om samband mellan studie
prestation och socioekonomisk bakgrund. Där finns implicit en för
klaring, som tyder på selektionsmekanismen 
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Tabell 64 Studieprestation i förhållande till språkfärdighet och social

grupp 

Finsk socialgrupp 

Språkfärdighet 7-9 4-6 1-3 

0-90 x=14.6 x=12.5 x=ll. 0 

s=7.8 s=7.0 s=7.6 

N=5 N=45 N=13 

91-153 x=17.5 x=16.H x=16.8 

s=7.1 s=6.3 s=4.5 

N=8 N=51 N=24 

I föreliggande undersökning av de finska studenterna i Umeå förefaller 

studenterna i de olika socialklasserna att klara sina studier ungefär 

lika bra. Däremot visar sig vid en konstanthållning av socialklass, att 

effekten av språkfärdigheten finns kvar, såsom trevägstabellen ovan ger 

vid handen. 

9.12 Slutsatser 

I detta kapitel har jag studerat olika relationer mellan studieframgång 

hos finska studenter» och faktorer såsom språkfärdighet, vistelsens längd 

vid Umeå universitet, skolbetyg och studentbetyg, decidering och social

klasstillhörighet. Samtliga dessa faktorer med undantag för socialklass

tillhörighet har positiva samband med studieframgång. Jag är emellertid 

medveten om att det föreligger en selektion, vars fulla effekt jag inte 

kan klarlägga, eftersom jag inte har några empiriska data om studieav

brott m m. Selektionen kan i det här fallet inverka i två olika riktningar, 

antingen så att de som har god studieförmaga stannar kvar vid universitetet 

eller så att de bästa studenterna söker sig tillbaka till Finland så snart 

de vinner inträde vid finska universitet. De flesta vill ju helst studera 

i hemlandet. Ett annat sätt att förklara de bättre studieresultaten för 

de studenter*, som vistats här en längre tid, är att de förvärvar en bättre 

studieföm&ga allt eftersom deras studier fortskrider. Den färdighet, som 

därvidlag närmast är av betydelse för de finska studenterna, är språkkun

skaper i sivenska. Det är denna språkfärdighet, som är den centrala faktorn, 
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vilken intresserat mig mest i detta sammanhang. Den har visat sig ha po

s i t i v a  s a m b a n d  m e d  a l l a  d e  f a k t o r e r ,  s o m  j a g  r e l a t e r a t  d e n  t i l l  d v s  

vistelsens längd vid universitetet, skolbetyg och studentbetygs decide-

ring och socioekonomisk bakgrund. När dessa variabler konstanhållits, 

har det visat sig, att effekten av språkfärdighet på studieprestation 

hänger kvar, vilket framgår av de partialtabeller som presenterats i 

varje avsnitt, där dessa faktorer tagits upp till granskning. 
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10 MILJÖFAKTORER OCH SPRÅKFÄRDIGHET 

10.1 Inledning 

Olika begåvning och olika fallenhet för språk är antagligen grundläggande 

faktorer for inlärning av språk liksom för all annan inlärning. Motivati

onen är ytterligare en faktor som har stor betydelse för all inlärning. 

Amerikanska undersökningar och svenska undersökningar sammanställda äV KU 

(SOU: 1968:25) ger vid handen att 1. intellektuella variabler som t ex 

definieras aV intelligenstest och 2. icke-intellektuella vâriabler som 

mäts t ex genom personlighets- och motivationstest etc ofta använts i 

modeller, där man studerat ett antal faktorér, som påverkar studie-effekti-

viteter och dessas tänkbara inbördes samspel. (Jfr Den akademiska under

visningen , s 39 f.) Dylika renodlat begåvningsmässiga faktorer tas inte 

upp i éenna studie. 

I denna undersökning är jag intresserad av att studera vilka faktorer som 

bidrar till ökade kunskaper i svenska. Under vistelse här i Umeå utsätts 

ju studenterna för påverkan av olika, slag, dels passiv påverkan av typen 

obegränsade möjligheter att åtminstone få lyssna till svenska; dels en 

mera aktiv form där studenten också torde ha obegränsade möjligheter 

att aktivera sin språkfärdighet gencm samtal med infödda svenskar av olika 

kategorier. En mycket alldaglig iakttagelse, som får stöd av uttalanden 

bland finska studenter, är den g£3mla erfarenheten att man lär sig språket 

bäst genom umgänge med ro. födda talare cch cm vederbörande dessutom är av 

motsatt kön blir motivationen så mycket starkare att lära sig språket. 

Skämtsamma repliker i den riktningen fälldes av några finska studenter, 

då jag diskuterade med dem vad man kunde g"ra för att förbättra språkfär

digheten. Dessutom har några i enkäten t o m svarat i den öppna frågan, 

som gällde vilka faktorer som bidragit till deras goda språkkunskaper, 

att de medvetet gått in för att söka sällskap med motsatt kön. Helt all

mänt är alltså umgänge med infödea en viktig faktor för förbättrade kun

skaper i svenska. 

Emellertid är de variabler, com det här rör sig om sådana, att det är utom

ordentligt svårt att fastställa den kausala riktningen. Om man umgås mer 

med svenska studenter, är det för att man kan svenska bättre eller för att 

man försöker lära sig svenska bättre? Motsvarande frågor kan ställas rö
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rande nästan varje variabel, som här har satts i lelation till språkfär

digheten i svenska. Det torde därför vara säkrast att här nöja sig med 

att konstatera i vilken utsträckning de olika variablerna har samband 

med språkfärdigheten. De kausala tolkningarna blir i de flesta fallen 

ganska osäkra. 

10.2 Faktorer som påverkar studentens situation 

Jag har utgått från antagandet att finska studenter kan ha vissa svårig

heter i början av sin vistelse här i Umeå. Härvidlag har jag främst tänkt 

mig språket som en skiljelinje mellan den svenska studenten och den finska 

studenten. Språket är med andra ord en strategiskt viktig variabel, som 

kan ge utslag på studieresultatet. Men det är inte alls givet att det är 

den viktigaste variabeln. Dt enskilda studenternas svårigheter kan ligga 

på olika plan och man kan kanske inte ens dra en skiljelinje mellan sven

ska och finska studenter utan tala helt allmänt om studenternas kontakt

svårigheter, om deras aspirationer, hur de upplever sin studiesituation, 

hur de upplever sina möjligheter att påverka sin studiemiljö och själva 

studierna. Det är rentav möjligt att språkliga svårigheter är helt under

ordnade övriga anpassningssvårigheter. Graden av dylika anpassningssvårig

heter vore viktig att undersöka för att man skulle kunna ge en mera full

ständig bild av den finska studentens situation jämförd med den svenska 

studentens. Dylika variabler finns inte medtagna i denna undersökning. 

Därtill hade det krävts en alltför vidlyftig undersökning. Fen i och med 

att sådana faktorer inte studerats här, kan man löpa risken att överbe

tona den språkliga variabelns betydelse, medan kanske mycket viktigare 

förklaringsmöjligheter kommer i skymundan. 

Den brist, som vidlåder alla undersökningar, vilka har människan själv som 

forskningsobjekt, beror naturligtvis just på de svårigheter som här gör 

sig gällande. Vi kan studera bara några aspekter av människan och sedan 

försöka pussla ihop dessa bitar till en enhet, som vi försöker blåsa liv 

i efter bästa förmåga. I Finlands nationaepos, Kalevala, räfsar Lemmin-

käinens moder upp sin sons lemlästade kropp ur Tuonelas älv och fogar se

dan ihop bitarna, varefter hon lyckas blåsa liv i honom och han återvän

der till henne livslevande från dödsriket. En sådan uppgift går det att 

utföra inom sagans och mytens värld. Min uppgift får bli mycket ringare. 

Jag har försökt pussla ihop några bitar som har samband med språket och i 



samband därmed försökt se konkret hur de finska studenternas kunskaper i 

svenska eventuellt ökar.. Det aktiva intresset för samtal och diskussioner 

på svenska och studenternas subjektiva upplevelse av svårigheter med lit

teratur, deras upplevda kontaktsvårigheter m m kan även bidra till ökad 

kunskap om studenternas situation här. 

Följande faktorer tas upp, som kan tänkas ha samband med språkfärdigheten. 

1. Deltagande i diskussioner på svenska under rasterna. 

2. Föredrar att deltaga i diskussioner på finska under rasterna. 

3. Det språk, som man talar med sina finlandssvenska landsmän. 

4. Partnerns språk. 

5. Ängslan att tala svenska i närvaro av rikssvenska kamrater. 

6. Ängslan att tala svenska i närvaro av finska kamrater. 

7. Antal svenska kamrater nu. 

8. Umgänge under fritiden med olika språkgrupper. 

9. Upplevelse av kontaktsvårigheter. 

10. Deltagande i KV:s språkkurser. 

11. Läsning av dagstidningar. 

12. Läsning av veckotidningar. 

13. Tittar på svensk TV. 

1M-. Löser korsord på svenska. 

15. Läsning av skönlitteratur. 

10.2.1 Språk, umgänge, kamrater och kontaktsvårigheter 

Följande nio faktorer tas upp i detta avsnitt: 1. Diskussionsdeltagande 

under rasterna, 2. preferens av språk i diskussiosdeltagande under ras

terna, 3. det språk som man talar med sina finlandssvenska landsmän, 

4. partners språk, 5. ängslan att tala svenska i närvaro av rikssvenska 

kamrater, 6. ängslan att tala svenska i närvaro av finska kamrater, 

7. antal svenska kamrater nu, 8. umgänge under fritiden med olika språk

grupper och 9. kontaktsvårigheter. 

Under de ovan uppräknade faktorerna kan man spåra tendenser till begrep

pet anpassning till svensk miljö och ett slags språklig assimilationsideo

logi. För framgångsrika studier är det önskvärt att de finska studenterna 



183 

så snabbt som möjligt lär sip tala flytande svenska för att de skall klara 

den studiesociala situationen. Det är de aktiva språkkunskaperna, som man 

förvärvar genom att man samtalar p° svenska med alla tänkbara kategorier* 

studentkamrater, vänner, finlandssvenska landsmän etc. Preferensen för 

ett visst språk återspeglar förmodligen även attityder till språket. Hen 

den utilitaristiska aspekten kan också diktera preferenser av språkbruk. 

Sådana subtiliteter har kommit fram vid de' intervjuer jag haft med de 

finska studenterna. Det bör dock noteras att de positiva attityderna för 

svenska och svenska kamrater är så utbredda, att det i praktiken skulle 

ha blivit oändamålsenligt att dra några som helst slutsatser av de 

ytterst få negativa uttalanden, som en del attitydfrågor gav utslag för. 

De studenter som svarat positivt på attitydfrågor framhåller ofta hur 

angenämt de upplevt de svenska studenternas fördomsfrihet, vänlighet 

och hjälpsamhet. På attitydfrågorna har 85 - 90 % av de finska studenterna 

svarat att de inte upplevt diskriminering vare sig från svenska studenter 

eller universitetslärare i Umeå. De öppna attitydfrågorna har emellertid 

inte besvarats av många. De krävde mera eftertanke och naturligtvis 

mera tid, vilket kanske förklarar att de influtna svaren blev så få. Av 

den anledningen beslöt jag att inte företaga någon närmare analys av 

attityderna. 

När jag planerade denna undersökning hade jag i tankarna en forsknings-

ansats9 som gick ut på att försöka sätta den finskspråkiga studentens 

situation in i ett teoretiskt sammanhang, där socialpsykologiska teorier 

om integrering och assimilering kunde bli en fruktbar bas för att för

klara vad som händer vid kulturkonfrontationen där finskt och svenskt 

möter varandra. Jag upptäckte emellertid på ett tidigt stadium att den 

ansatsen inte skulle ge mycket i utbyte för den lilla Studentpopulation, 

som utgör underlaget för denna studie. Även om den finska studentgruppen 

kan betecknas som en etnisk minoritet med egna särdrag, har den dock så 

mycket gemensamt med de övriga svenska studenterna vid universitetet, att 

en dylik på sociologiska minoritetsteorier baserad analys knappast 

skulle bidra till en ökad förståelse av minoriteter i den genuina socio

logiska bemärkelsen, företrädd bl a av Arnold M Rose och andra minoritets

forskare (Broo, 1971a s lOf). Det väsentliga enligt Broo är, när det 

gäller attityder, att medlemmarna i gruppen räknar sig. till och identi

fierar sig med sin egen grupp gentemot vilken utomstående uppvisar för

domar av olika slag. Så är ju inte fallet med de finska studenterna som 
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grupp betraktad, vilket framgått av föreliggande undersökning. Pen andra 

faktorn, som Broo tar upp, är de beteenden som majoritetsgruppen upp

visar gentemot minoritetsgruppen. Vid diskriminering strävar majoritets

gruppen att isolera sig och utesluta minoritetsgrupperna, som i sin 

tur upplever denna form av diskriminerande beteende gentemot sig själv 

som ytterst negativt. Sådant negativt diskriminerande ger denna under

sökning inte heller belägg för. Hela min tidigare ansats måste på grund 

av bristfälliga analysmetoder förkastas. Därför håller jag mig mera konkret 

till den rent språkliga variabeln och försöker se vilka faktorer5 som 

påverkar den, och hur språkfärdigheten i motsatt riktning påverkar de 

variabler som bidrar till ökade kunskaper i svenska. Det är nämligen 

svårt att veta riktningen av sambanden i samtliga fall. "n'r det kunskaper 

i svenska som gör att man förvärvar många vänner och umgås med dem eller 

är det vännerna som man umgås med, som bidrar till växande aktiv språk

färdighet? Troligen föreligger här växelverkan. Ökande kunskaper i 

svenska, anpassningen till miljön med tiden och anpassningen till 

studierna gör att de finska studenterna i tilltagande grad identifierar 

sig med den svenska universitetsmiljöns kulturmönster och med de svenska 

studenternas normer. Under denna dynamiska process ökar språkfärdigheten, 

intresset att delta i diskussioner på svenska, ängslan att tala språket 

minskar, kamrat- och vänkretsen vidgas och umgänget med den svensk-

talande gruppen ökar, när man finner att man delar på många värderingar 

och språket inte längre utgör ett hinder för utbyte av idéer. Under 

denna process sker förskjutningar i attityder, så. att man blir mer och 

mer positiv till både svenska och Sverige. 

Tabellerna som följer visar att de studenter., som har högre värden på 

språkfärdighetstestet även tenderar att delta i diskussioner p3 svenska., 

då däremot de som har låga värden tenderar att föredra diskussioner på 

finska med sina landsmän. Liknande tendenser föreligger i fr°ga om ängs

lan att tala. De som klarat testet bra, känner ingen ängslan3 då däremot 

de som har lägre värden är rädda att tala svenska och har ocks° svårare 

att etablera kontakter med svenskar. Samma förhållande gäller de faktorer, 

som berör antal vänner och umgänge under fritiden« Språket är här en 

central faktor för att man skall kunna anpassa sig till den sociala 

miljön. 
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Det är helt naturligt att vistelsen här f"r imånga. studenter också innebär 

att de finner en svenskspråkig partner, som de sällskapar med5 är förlo

vade med eller gifter sig med/sammanbor med. 

Av tabellen nedan framgår att 10% (N=148) uppgett att de har en helt svensk

språkig partner och ytterligare 10% uppger att partnern är tvåspråkig. 

Tabell 65 ^*r makan/maken/fästmön/vännen svensktalande< finsktalande a 

tvåspråkig (svenska och finska)., annat spr*k 

Språk Antal Procent 

Svenskspråkig 15 10.1 

Finskspråkig 55 37.2 

Tvåspråkig 
(svenska och finska) 15 10.1 

Annat språk 2 1.4 

Uppgift saknas 61 41.2 

Totalt N = 148 100.0 

I följande nio tabeller kan avläsas de tendenser som föreligger mellan 

språkfärdighet och de nio faktorerna, som tagits upp i denna grupp. 

Tabell 66 Student»us deltagande i diskussioner på svenska i förhållande 

till resultatet på totaltestet 

Disk på 

svenska 0-50 

Ofta el ibland 36 

Sällan el aldrig 64 

Totaltestet 

51- 90 91- 120 

58 66 

42 34 

121- 153 

82 

18 

N 

(93) 

(55) 

63 

37 

Totalt 100 

(14) 

100 

(50) 

100 

(62) 

100 

( 2 2 )  

100 

(148) 

Bortfall: 0 chi-2: 8,73 

df: 3 

kritiskt värde : 7: 815 

sign samband på 5%-nivån 
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Tabell 67 Resultatet på totaltestet i förhållande till om studenter hellre 

deltar i diskussioner med finska studenter under rasterna (I procent) 

Totaltestet 

121 

91 

51 

0 

153 

120 

90 

50 

Inte särskilt 

25 

40 

28 

Diskuterar med finnar 

Alltid eller N 
för det mesta 

11 (22) 

4 3  ( 6 2 )  

36 (49) 

10 (14) 

15 

42 

33 

10 

Totalt 101 

(40) 

100 

(107) 

100 

(147) 

Bortfall: chi-2: 4,52 

df: 3 

kritiskt värde: 7,815 

ej sign samband på 5%-nivån 

Tabell 68 Resultatet på totaltestet i förhållande till det språk studenten 

talar med finlandssvenska kamrater (I procent) 

Totaltestet 

121 

91 

51 

0 

153 

120 

90 

50 

Eget språk 

Finska Fi+Sve Svenska M 

11 12 29 (19) 

41 53 50 (60) 

35 29 17 (40) 

14 6 4 (13) 

14 

45 

30 

10 

Totalt 101 

(74) 

100 

(34) 

100 

(24) 

99 

(132) 

Bortfall: 16, varav 

12 ej talat med finlandssvenska studenter 

4 undviker dem 

chi-2: 11,65 

df: 6 

kritiskt värde* 12,592 

ej sign samband på 5%-nivå 
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Tabell 69 Resultat p >n totaltestet i förhållande till partners 

spr5k. (I procent) 

Totaltestet Partnerns spr åk 

Finska Finska+ 
Svenska 

Svens ka N % 

121 -- 153 p 13 27 33 (16) 19 

91 - 120 p 46 47 53 (40) 47 

51 - 90 p 31 20 7 (21) 25 

0
 

L
O

 ' 
1 

0
 

i 

11 7 7 ( 8) 9 

Totalt 101 101 100 100 

(55) (15) (15) (85) 

Bortfall: 2 felstansningar chi-2r 6,08 

Observera att endast 85+2 felst. df: 6 

har uppgivit sig ha någon partner kritiskt värde: 12,592 

(Se tabell 65) ej sign samband på 5% nivån 

Det kan här vara av intresse att påpeka, att de kvinnor, som i den öppna 

frågan nummer 85 besvarat vilka faktorers som bidragit till deras goda 

kunskaper i svenska, ofta antytt makens andel i språkfärdighet. De amplaste 

lovord har inletts av en studentska, som skrivit, att maken energiskt 

och målmedvetet arbetat på att förbättra hennes språkkunskaper. En annan 

studentska har skrivit, att det allra bästa sättet att lära sig svenska 

är att gifta sig med en svensk', vilket hon även själv gjort. En manlig 

student har uppgett att det bästa med Ume* är tjejer' , vad han nu kan 

mena med det. 
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Tabell 70 Studentens ängslan Över att tala svenska med rikssvenska kam

rater i förhållande till resultatet på totaltestet. (I procent) 

ängslas över att 

tala svenska 

Ja 

Nej 

Totaltestet 

0-50 51-90 91-120 

57 32 16 

43 68 84 

121-154 N % 

5 (35) 24 

96 (113) 76 

Totalt 100 100 100 101 100 

(14) (50) (62) (22) (148) 

Bortfall: 0 Chi-2: 18,69 

df : 3 

kritiskt värde: 7,815 

sign samband p° 5%-nivån 

Tabell 71 Studentens ängslan för att tala svenska när finska kamrater hör på 

i förhållande till resultat p° totaltestet. (I procent) 

ängslas över att 

tala svenska 

Ja 

Nej 

0-50 

79 

21 

Totaltestet 

51-90 91-120 121-153 N 

44 24 14 (51) 

56 76 86 (97) 

34 

66 

Totalt 100 

(14) 

100 

(50) 

100 

( 6 2 )  

100 

( 2 2 )  

100 

(148) 

Bortfall:0 Chi-2: 20,94 

df: 3 

kritiskt värde: 7,815 

sign samband på 5%-nivån 
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Tabell 72 Resultatet på totaltestet i förhållande till antalet 

svenska kamrater nu. (I >rocent) 

Totaltestet Svenska kamrater nu 

Inga Magra Många N % 

121 - 153 P 16 9 24 (22) 15 

91 - 120 P 32 44 46 . (61) 42 

51 - 90 D 42 36 26 (50) 34 

0 - 5 0  p 10 12 4 (13) 9 

Totalt 100 101 100 100 

(31) (69) (46) (146) 

Bortfall: 2 chi-2: 7,89 

df: 6 

kritiskt värde : 

Ej sign samband på 5%-nivån 

Tabell 73 

Totaltestet 

121 - 153 

91 - 120 

51 - 90 

0 - 5 0  

Resultatet på totaltestet i förhållande till vilka 

studenten umgås med på fritiden. (I procent) 

Umgås mest med 

Finnar Finnar+Svenskar Svenskar N 

7 16 32 (22) 

37 t+9 43 (62) 

42 29 21 (50) 

14 6 4 (14) 

15 

42 

34 

9 

Totalt 100 

(71) 

100 

(49) 

100 
« 

( 2 8 )  

100 

(148) 

Bortfall: 0 chi-2: 17,07 

df: 6 

kritiskt vprde: 12,592 

sign samband på 5%-nivån 
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Tabell 74 Resultatet på totaltestet i förhållande till upplevda 

kontaktsvårigheter. (I procent) 

Totaltestet Kontaktsvårigheter 

Ja Vet ej Nej M % 

121 - 153 11 23 14 (22) 15 

91 - 120 37 31 46 (62) 42 

51 - 90 32 46 31 (50) 34 

0 - 50 21 0 10 (14) 9 

Totalt 101 100 101 100 

(19) (26) (103) (148) 

Sammanfattande kommentar till tabellerna 65 - 74* 

Av de ovan presenterade tabellerna framgår, att språkfärdigheten har 

samband med de olika faktorer, som berör kontaktintensiteten till den 

svenskspråkiga miljön. Man tenderar att diskutera mera på svenska, när 

språkfärdigheten tilltar, och man föredrar inte i så hög utsträckning 

att söka sig till sina finsktalande landsmän under rasterna, när man v".l 

kommit över sin ängslan att uttrycka sir på svenska. Man tenderar även 

att umgås mer med svenska kamrater och dessutom att utöka kamratkretsen., 

när språket inte utgör ett hinder för kommunikationen. Då är det rimligen 

Sven lättare att bli accepterad av svenska kamrater, varigenom språk

färdigheten ytterligare ökar. Har man dessutom en svensktalande partner 

utökas språkfärdigheten, givetvis, och man blir så småningom mer och 

mer tvåspråkig. 

10.2.2 Deltagande i språkkurser 

Studieförbunden i Sverige har sedan 1965 anordnat avgiftsfri undervis

ning i svenska för olika kategorier invandrare. I Umeå anordnar Kursverk

samheten vid Umeå universitet specialkurser för utlänningar, som studerar 

i Umeå. Finska studenter har även deltagit i denna undervisning. De har 

haft möjligheter att studera intensivt med t ex två sammankomster Der 

vecka eller mindre intensivt med ett enda sammanträde i veckan. När jag 

under det förberedande skedet av denna undersökning besökte KV:s lärare 
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och även åhörde undervisningen, framförde KV:s lärare synpunkter om de 

finska studenternas situation5 eftersom den i många avseenden skiljer 

sig från övriga utländska studenters studiesituation3 t ex avseende 

förkunskaper. KV:s lärare var som regel angelägna att samla de finska 

studenterna för sig, då dessa i jämförelse med övriga utländska studenter 

hade en helt annan teoretisk bakgrund. Samtidigt var man på KV intresse

rad av att få veta hur ne. finska studenterna upplevde undervisningen och 

vilken effekt svenskundervisningen hade beroende dels på hur intensivt 

man deltog, dels hur pass SDoradiskt deltagandet var. Dessutom var man 

angelägen att få data om hur pass stort behovet av extra undervisning 

i svenska var just för de finska studenterna. Frågorna i enkäten avsåg 

att ge svar på denna problematik. 

Man skulle kanske vänta sig, att de som deltagit i KV:s kurser behärskar 

svenska bättre än de som inte deltagit. Då har man emellertid glömt se

lektionens betydelse. Jag har inte data på hur svenskkunskaperna ser ut 

för KV:s studenter före och efter kurserna. Vad jag har är i stället 

två jämförelsegrupper, bestående av dem som deltagit och dem som inte del

tagit i kurserna. Det är i själva verket ganska naturligt - och vittnar 

gott om de finska studenternas omdöme - att de som är svagast i svenska 

utnyttjar de speciella kurser som ges. Resultaten i denna undersökning 

tyder också på att de som anmält sig till KV:s kurser verkar vara med

vetna om sina bristande språkkunskaper och därför även har satsat på denna 

form av stödundervisning. Det är ingalunda ett underbetyg åt KV att de 

som inte deltagit i KV:s kurser visat sig uppnå högre resultat på språk

testet än de som deltagit. (Se tabellen i slutet på detta avsnitt). 

Det tyder tvärtom på att de finska studenterna gör en realistisk be

dömning av sin situation och försöker delta i mån av tid i dessa språk

kurser. Vid privata samtal med finska studenter har det dock framkommit 

att de skulle önska intensivare konversationsövningar, där tonvikten 

låg inom ett centralt vetenskapligt ordförråd, som skulle hjälpa dem att 

komma in i den vetenskapliga jargongen. De har också i r"tt vaga formu

leringar uttryckt önskemål om att få dennp. undervisning på en något 

högre nivå än hittills. Det pedagogiska utvecklingsarbetet är emellertid 

mycket intensivt på KV i Umeå och torde resultera i både förbättrade 

undervisningsmaterial och i större differentiering mellan de olika 

studerandegrupperna. I föreliggande material uppger 39% ^=1*48) att de 

deltagit antingen intensivt eller sporadiskt i KV:s språkkurser. Det är 

sannolikt att procentandelen kunde öka avsevärt, om dessa kurser gjordes 
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ännu meningsfullare och mera effektiva. Finska studenter har omtalat för 

mig att information om dessa kurser borde breddas och att kurser '^ven 

borde anordnas sommartid. KV har haft dylika sommarkurser, men intresset 

och uppslutningen har inte varit så påtagligt, som man hoppats. Om det 

sedan beror på bristande information eller n°got annat ?r svårt att veta. 

Det är dock angeläget att påpeka att intresset hos KV;s lärare är stort 

och deras positiva attityder till de finska studenterna är en stor till

gång för invandrarundervisningen i sin helhet. De finska studenterna 

har också upplevt den avgiftsfria undervisning som en värdefull och 

positiv gest från svenska myndigheters sida, vilket bör betonas i detta 

sammanhang. Avseende frågan om obligatorisk undervisning i svenska för 

finska studenter som ett allmänt behörighetskrav för inträde till 

universitetsstudier i Umeå, anser de flesta finska studenter, som 

jag diskuterat detta problem med, att det skulle diskriminera dem i 

Sverige. Dylik diskriminering drabbar inte finska studenter, som för

lägger sina studier till Tyskland, England eller Amerika, om studenterna 

kan uppvisa betyg i dessa språk i studentexamen. Eftersom de läst 

svenska i de finska läroverken mer än något annat språk skulle de upp

leva de svenska kraven av obligatorium som orättvisa. Helt enstämmiga 

är de finska studenterna emellertid inte på denna punkt. Några menar 

att obligatoriska diagnostiska prov inte skulle skada. Klarar man inte 

det diagnostiska provet, skulle man kunna under en termins tid exempelvis 

deltaga i intensiva språkkurser, och därefter skulle man kunna försöka 

på nytt. Några röster har även hävdat att de olika "mnena kräver olika 

kunskaper i svenska och att diagnostiska prov för att testa det specifika 

kunskapsvehovet borde kunna administreras av de olika avdelningarna. 
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Tabell 75 Resultatet på totaltestet i förhållande till om studenten 

deltagit i kursverksamhetens kurser i svenska. (I procent) 

Totaltestet Deltagit i kurs i svenska 

Ej deltagit Deltagit sporadiskt Deltagit 
intensivt 

N 

121 - 153 

91 - 120 

51 - 90 

0 - 50 

22 

46 

26 

7 

6 

41 

9 

0 

29 

54 

17 

(21) 

(62) 

(50) 

(13) 

14 

42 

34 

9 

Totalt 101 

(88) 

100 

(34) 

100 

(24) 

99 

(146) 

Bortfall: 2 

Tendensen är den att de som ej deltagit i KV:s kurser har de bästa 

resultaten på totaltestet, därefter de som deltagit endast sporadiskt 

och sämst de som deltagit intensivt i KV:s kurs. Det är troligtvis så 

att de sämsta söker sig till kurserna medan de bästa inte bryr sig om 

detta. 

Tabell 76 Studentens önskemål om undervisning i svenska för finska studenter 

i förhållande till den uppskattade förmågan att tala svenska. 

(I procent) 
Svenskundervisning Anser sig tala svenska 

behövs: Dåligt Någorlunda Bra N % 

Nej 12 26 66 (52) 38 

Vet ej 18 31 11 (30) 22 

Ja 71 43 23 (54) 40 

Totalt 101 100 100 100 

(17) (72) (47) (136) 

Bortfall: 12 chi-2: 27,93 

df: 4 

kritiskt värde: 9,488 

sign samband pp 5%-nivån 
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De som upplever att de talar svenska bra anser sip; heller inte i be

hov av undervisning i svenska, d? däremot de som anser att de inte 

talar så bra även uttrycker behov av undervisning i svenska. 

I detta avsnitt behandlar jag en rad massmedier och den omfattning i 

vilken de finska studenterna exponeras f"r dem. *'an kan se på detta som 

en aktiv insats från studenternas sida för att lära sig svenska bättre: 

läsning av tidningar och litteratur, TV-tittande etc. Fen man kan ocksä 

se det som en i stort sett påtvingad verksamhet, åtminstone tidningar 

och TV på svenska är de enda möjligheterna, om man vill följa de senaste 

nyheterna i Umeå. Urvalsfaktorn är också betydelsefull; de som kan svenska 

riktigt dåligt ^ar ingen behållning av svenska massmedier. Om studenterna 

däremot har någorlunda goda. svenskkunskaper bör en kausalrelation vara 

given, nämligen att exponering för svenska i medierna bidrar till för

bättrad eller bibehållen språkfärdighet. De empiriska data, som redovi

sas i detta avsnitt^ visar också ett svagt samband mellan testresultaten 

och olika slag av mediaexponering. På grund av de många komplicerade mo

tivations- och effektsamband som föreligger i situationen, nöjer jag mig 

med att redovisa dessa enkla samband. 

I tabellen nedan har jag sammanställt fördelningarna av svaren i enkäten 

till de två fr-"gor som rörde läsning av finska respektive svenska tid

ningar. 

Tabell 77 Läser finska respektive svenska tidningar i Umeå (I procent) 

10.2.3 Exponering för svenska massmedier 

Finsk tidning Svensk tidning 

Läser och prenumererar själv 

Köper ibland och läser 

Lånar regelbundet och läser 

Lånar ibland och läser 

Läser aldrig 

Uppgift saknas 

38 

11 

6 

30 

14 

1 

55 

20 

21 

4 

0 

0 

Totalt N = 100 

(148) 

100 

(148) 
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Som framgår av tabellen ovan prenumererar 55% på en svensk tidning och 

det finns ingen enda som inte någonsin läser svenska tidningar här. 

Anmärkningsvärt däremot är att 14% uppger att de inte någonsin läser 

finska tidningar här i Umeå. Finska dagstidningar finns ju dock att 

köpa och låna på många olika ställen i staden. Om man slår ihop det 

första och det tredje alternativet f"r svensk tidningsläsning finner man 

att 76% uppger att de läser regelbundet en svensk tidning och de övriga 

24% läser åtminstone ibland. Detta kan väl tolkas som en relativt hög 

aktiv insats av intresse för att följa med händelserna såsom de rapporteras 

i tidningarna. Indirekt måste ju språket förkovras drrigenom. 

Tabell 78 Resultatet på totaltestet i förhållande till om studenten 

läser svenska tidningar.(I procent) 

Totaltestet 

121 

91 

51 

0 

153 

120 

90 

50 

Läser svenska tidningar 

Ibland Regelbundet N % 

3 19 (22) 15 

34 44 (62) 42 

43 31 (50) 34 

20 6 (14) 9 

Totalt 100 100 100 

(35) (113) (148) 

Eortfall: 0 chi-2: 12,70 

df: 3 

kritiskt värde- 7,815 

sign samband på 5%-nivån 



Tabell 79 Resultat på totaltestet i förhållande till on studenten 

brukar IMsa svensk^ veckotidningar. (I procent) 

kritiskt värde: 7:)815 

Totaltestet Läser svenska veckotidningar 

Nej Ja N % 

121 - 153 5 17 (22) 15 

91 - 120 32 44 (62) 42 

51 - 90 36 33 (50) 9 

Totalt 100 100 100 

(22) (126) (148) 

Bortfall: 0 chi-2: 11,63 

df: 3 

kritiskt värde: 7.,815 

sign samband r»A 5%-nivån 

Tabell 80 Resultatet på totaltestet i förhållande till TV-tittandet . 

(I procent) 

Aldrig Ibland Ofta N % 

1.21 - 153 0 11 17 (22) 15 

91 - 120 0 45 41 (62) 42 

51 - 90 100 27 36 (50) 34 

0 - 5 0  0  1 6  7  ( 1 4 )  9  

Totalt 100 100 101 100 

(1) (44) (103) (148) 

Bortfall: 0 
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Tabell 81 Resultatet på totaltestet i förhållande till korsordslösande. 

(I procent) 

Totaltestet Löser svenskt korsord 

Sillan el
ler aldrig Ibland 

tycket 
ofta N a "O 

121 - 153 12 16 23 (22) 15 

91 - 120 38 52 43 (61) 42 

51 - 90 36 29 30 (49) 34 

0 - 5 0  14 3 3 (i4) 10 

Totalt 100 100 99 100 

(85) (31) (30) (146) 

Bortfall: 2 chi-2: 7,62 

df: 6 

kritiskt värde: 125592 

ej sign samband på 5%-nivån / 

Tabell 82 Det språk som studenten helst läser skönlitteratur på i för

hållande till resultatet på totaltestet. (I procent) 

Totaltestet Läser skönlitteratur mest på 

Ej svenska Svenska N % 

121 - 153 11 62 (22) 15 

91 - 120 44 23 (61) 42 

51 - 90 35 15 (48) 33 

0 - 5 0  10 0 (13) 9 

Totalt 100 100 99 

(131) (13) (144) 

Bortfall: 4 

Sammanfattande kommentar till tabellerna om exponering för svenska 

massmedier. 
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Som nämnts kan det vara svårt att tolka kausalrelationen mellan språk

färdighet och den grad av exponering för svenska massmedier, som studen

terna konfronteras med. Av tabellerna kan man dock avläsa att de som 

uppger att de läser både tidningar, veckopress och litteratur på svenska 

mycket ofta, samt att de som tittar mycket ofta på TV och ägnar sig åt 

korsordslösande även uppvisar bättre språkfärdighet. Den sistnämnda 

aktiviteten dvs, korsordslösandet, är en säregen aktivitet, som på 

sistone även fått pedagogisk tillämpning i exempelvis skolornas språk

undervisning. Om det är en viss personlighetstyp, som ägnar sig åt kors

ordslösande, vore intressant att utröna. Det är högst sannolikt emellertid0 

att korsordslösandet innehåller ett element av lingvistisk medvetenhet. 

Genom korsordslösande kan man förvärva nya semantiska aspekter, lära sig 

s y n o n y m e r  o c h  f r a m f ö r  a l l t  s t r i k t a  d e f i n i t i o n e r  a v  b e g r e p p ,  o s v .  

10.3 Finska studentröster 

Till slut kan det vara på sin plats att låta de finska studenterna själva 

framföra sina synpunkter på språkinlärningsproblematiken. 

I en öppen fråga i enkäten har jag bett de finska studenterna ge synpunkter 

på vilka faktorer, som bidragit till deras kunskaper i svenska. Följande 

kommentarer illustrerar några synpunkter: 

1. Talade inte alls svenska, när jag kom hit. Min vän rådde mig att söka 
till en korridor, där det bor enbart svenskar. Ett par tre timmars 
praktiska övningar ser ut att vara tillräckligt. Dessutom är det ett 
rent nöje att få tala svenska. 

2. I korridoren, där jag bor;, bor det åtta svenska studenter. De lär mig 
svenska, lånar åt mig svenska tidningar och böcker och dessutom umgås 
jag med dem under veckohelgerna. 

3. Bor i en korridor med tolv svenskar, jag år den enda finska studenten. 
Har också haft sällskap ined en svensk flicka under hela min vistelse här. 

4. Har korresponderat under tre år och hela tiden velat lära mig svenska. 

5. Vistades som liten pojke i en svensktalende familj och sedan har jag 
haft sommararbete i svensk miljö. 

6. Språkkurser (Kursverksamheten) hjälpte mycket, samtal med svenska 
korridorkamrater förbättFar den praktiska muntliga färdigheten, gymnasie
undervisningen var bra när det gäller textläsning. 
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7. Hyfsad språkfärdighet tack vare umgänge och småsnack med svenskar. 
Jag lyssnar också mycket på svenska radioprogram. 

8. Jobbade en sommar i Sverige på en grill, kom i kontakt med människor 
och insåg snart att jag klarade mig bra med mina kunskaper i svenska. 

9. I gymnasiet var jag mycket intresserad av det svenska språket. Det 
kanske berodde på att jag jobbat i Stockholm och därigenom kände mig 
motiverad, Men jag tror att ännu fler kontakter med svenskar skulle 
resultera i bättre språkfärdighet. 

10. Punktvis tror jag att följande saker är väsentliga för mig: a) min 
positiva attityd till Umeå, b) vill lära. k^'nna nya människor, c) 
sympatiska korridorkamrater, som alltid söker sicr till mitt sällskap, 
d) aktivt deltagande i föreläsningar och gruppövningar, e) läser 
ordentligt kurslitteraturen. 

11. Mitt eget intresse att lära mig svenska, vistelse i Sverige, mest 
svenska kamrater i korridoren. Det är som en enda stor familj och 
diskussionsämnen saknas inte. Mina svenska kamrater är även intresserade 
av finska förhållanden, så att det finns alltid nåpot att prata om. 
Dessutom har jag deltids jobb på . 

12. Är inte konpetent att bedöma min egen språkfärdighet, men jag skulle 
tro att arbete här, tidigare vistelse i Sverige, helsvenska 
korridorer, allt detta har bidragit till att jag talar någorlunda bra. 

13. Mitt eget sätt att anpassa mig. Har jag kommit till Sverige för att 
studera, så måste jag också försöka anpassa mig till detta samhälle 
och det gör jag bäst genom att umgås med svenskar. I början hade jag 
stor hjälp i språkstudier av min vän (namnet uppgett). Om jag inte 
förstod ett ord, kom hon med ett praktiskt exempel och då förstod jag 
det. Jag tycker ändå att min språkfärdighet kunde vara bättre, éet 
dyker då. och då upp nya fackord, som jag måste slå upp i lexikonet. 

14. Jag kan inte speciellt bra svenska, men jag utvecklas hela tiden tack 
vare TV och tidningar samt diskussionei med svenska kamrater. 

15. Jag är en relativt öppen människa. När jag kom hit slöt jag mig strax 
till svenska sällskap i korridoren och inledde samtal. Så tittar jag 
mycket på TV och lär mig alltid något. Jag frågar ofta om jag inte 
förstår enstaka ord och så umgås jag numera mest med svenskar. 

16. Hade i skolen en synnerligen bra och krävande lärare i svenska. I min 
hemstad hör man svenska talas. Jag var inte rädd att tala svenska. 
Jag har tidigare studerat 1/2 år i (namnet på ett utomjordiskt land). 
Har också hela tiden bott i en helsvensk korridor, spelar aktivt korg
boll i kårers lag, lär mig mer och mer svenska. 

17. Jobbade innan jag började studera. Blev ilsken då jag som finne fick 
sämre betalt för samma arbete som mina svenska arbetskamrater. Hoppade 
av jobbet och beslöt mig för att studera på inrådan av en akademisk 
lärare. Tyckte jap kunde så pass bra svenska att jag borde klara 
studierna, eftersom jag läst svenska under så många år och förbättrat 
kunskaperna under vistelsen här. 
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18. Bodde i tre år i en svensk familj;, där jap fick förhöra barnens 
läxor och umgicks öven livligt med familjen. På det sättet ut
vecklades mitt språksinne. 

I en öppen fråga i enkäten fick de finska studenterna också ange faktorer 

som kunde tänkas vara orsaker till deras d5liga kunskaper i svenska. 

Följande citat belyser något av den problematiken: 

1. Umgås inte med svenskar. 

2. Skolundervisningen i Finland alltför teoretisk. 

3. Undervisningen i skolan bestod av grammatik, utantilläsning av 
glosor, som inte inspirerar precis. Lägg därtill min egen lättja 
under skoltiden och oföretagsamheten här i Umeå, så då blir det en 
nsorpa;* som förslår. 

4. Aversion mot svenska i skolan, bor nära gränsen och har varit negativ 
mot Sverige, lättja, törs inte tala svenska, har inga svenska kamrater. 

5. Stenåldersmässig skolundervisnings svenskans hatade ställning i skolan9 
bristande egen aktivitet5 inga möjligheter att tala svenska i hem
bygden, svensk radio kan man inte ens höra där. TV i Finland har alltför 
få svenska program, så även om vi kan se TV är programmen relativt få. 

6. Skolkunskaperna otillräckliga för det talade språket. Textläsning 
däremot bereder inga svårigheter. 

7. I talsituationer använder man alltför lite ovanliga ord. ̂ an klarar 
sig med enstaka vardagstermer som regel, men språkfärdighet kräver mer. 

8. Har själv försummat att söka kontakter med svenskar. 

9. Svart att få kontakt med svenska kamrater. Korridoren, där jag bor är 
s^an att man knappt säger ett ord till varandra. Far sällskap med 
en finsk pojke från min hemstad och har därför inte sällskap med n°gon 
svensk pojke. Dessutom är jag blyg och osäker. 

10. Skolans svenskundervisning inte ändamålsenlig. 
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11 SAMMANFATTANDE SYNPUNKTER AV RESULTATEN OCH FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER 

11.1 Inledning 

I detta avhandlingsarbete har jag koncentrerat mig på att undersöka en 

aspekt av språkfärdighetens betydelse för studieframgång. Den specifika 

färdighet, som jag har varit intresserad av, gäller kunskaper i svenska 

hos de finska studenter, som studerar i Umeå. I de inledande kapitlen har 

jag gett en populationsbeskrivning av de finska studenterna samt rätt in

gående beskrivit de nuvarande språkförhållandena i Finland,som ju offi

ciellt är ett tvåspråkigt land. Jag har även redogjort för aktuella under

sökningar, vilka tyder på att behovet av språkkunskaper är stort i Finland 

och att svenskan, trots att den svenskspråkiga minoriteten i landet är på 

tillbakägående,. fortfarande är och enligt prognoser kommer att vara ett 

av de viktigaste språken i Finland för att Finland skall kunna hävda sig 

i det kulturella och handelsmässiga utbytet de nordiska länderna emellan. 

Jag har också tagit upp utbildningsideologiska synpunkter, som gjort sig 

gällande i den aktuella debatten om undervisning såväl på grundskolenivån 

som inom den högre undervisningen. (Se kapitlen 1-4). I de två följande 

kapitlen (5-6) har jag redovisat den lingvistiska bakgrunden och försökt 

integrera den lingvistiska aspekten med den sociologiska. Denna koppling 

är viktig för den teoretiska ansatsen i detta arbete, eftersom jag betrak

tar ämnesområdet för avhandlingen som primärt sociolingvistiskt. Jag har 

velat se språkfärdighetens betydelse i termer av instrumentelit beteende; 

dvs språkets betydelse i en främmande kulturmiljö, där språkkunnigheten 

kan bli utslagsgivande för allmän anpassning och framgång i studier, vilka 

kräver hög förståelsegrad av språket som kommunikationsmedel samt dessutom 

aktiva färdigheter för att studenterna skall kunna klara av skrivningar, 

muntliga förhör osv. Hur de finska studenterna förvärvat kunskaper i 

svenska diskuteras helt allmänt i samband med en beskrivning av undervis

ningsmetoder. I mina resonemang anknyter jag till undersökningar scm ̂ g-Dtts 

i Sverige och Finland om olika undervisningsmetoder. I kapitel 8 redogör 

jag för det språkfärdighetstest, som konstruerats för denna undersökning 

och vars syfte är att få ett mått på språkfärdighet helt generellt, men 

som också konstruerats med tanke på den betydelse olika delfärdigheter 

kan ha speciellt med tanke på att finska studenter skall kunna tillgodo

göra sig den akademiska undervisningen, som ges vid Umeå universitet. Min 
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utgångspunkt har varit den att de finska studenterna genom de åtta år de 

läst svenska i skolan i de flesta fall har' lärt sig grammatik bra och bör 

ha god läsförmåga av svensk text. Det brister emellertid i den muntliga 

språkfärdigheten och kanske även i den aktiva skrivfärdigheten, när det 

gäller att producera löpande svensk text , som inte innehåller alltför 

grova felaktigheter. 

11«2 Diskussion av resultat 

I denna korta sammanfattande diskussion tar jag upp bara de viktigaste re

sultaten, som för mig ter sig relevanta och fruktbara med tanke på fort

satt forskning inom ämnet. Resultaten kan lämpligen diskuteras under två 

huvudrubriker : A) Hur förändras studieresultaten (studieprestationen} med 

tiden och B) Hur förändras testresultaten i språkfärdighet med tiden? I 

kapitel nio som berör fråga A har jag analyserat samband mellan studiere

sultat och olika faktorer, som jag antagit påverka studie prestation. Jag 

har funnit följande: 

A 1. Vistelsens längd vid universitetet påverkar studieresultaten i den 

riktningen att ju längre man vistats vid lärosätet desto lättare går 

det termin för termin att prestera de erforderliga poängen på kurser

na. Detta är i och för sig inte förvånande, men sambandet framträder 

mycket klart för de finska studenterna. 

Detta samband kan förklaras på åtminstone två olika sätt. Det kan vara 

uttryck för en selektionsmekanism, så att endast de, som har god stu

dieförmåga, stannar kvar vid universitetet. Emellertid har jag inga 

d i r e k t a  d a t a  r ö r a n d e  d e n n a  s e l e k t i o n ;  v i s s a  m e k a n i s m e r  k a n s k e  t o m  

verkar i andra riktningen. Det andra sättet att förklara de bättre 

studieresultaten för de studenter, som vistats längre tid vid univer

sitetet, är att de förvärvar en bättre studieförmåga allt efter som 

deras studier fortskrider. Den färdighet, som då ligger närmast till 

hands i fråga om de finska studenterna, är deras kunskaper i svenska. 

(Se kapitel 9, avsnitt 5.) 

A.2 Språkfärdigheten kan inte ensam vara avgörande för hur studierna 

lyckas, men det råder dock ett samband mellan språkfärdighet och 

studieresultat såsom de mätts i denna undersökning. (Korrelationen 
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mellan dessa är r=0.24). 

Sambanden är givetvis påverkade av att badie språkfärdighet och studie

resultat är korrelerade med tiden, men vidi ett grovt konstanthållande 

av tiden kvarstod dock ett samband mellan svenskkunskaper och erövrade 

poäng per termin. (Se kapitel 9, avsnitt 8.) 

A 3. Det äUmanna betyget i studentekamen och betyg i svenska och matematik tas 

upp här. När det gäller det allmänna betyget i studentexamen före

ligger ett klart positivt samband mellan betyget och studieprestation 

speciellt för de två första terminerna. Detta positiva samband fram

träder ännu klarare då tiden konstanthölls« (Se tabell 53.) Det råder 

också ett positivt samband msllan betyget i svenska i skolans dimissions-

betyg och studieprestation här. Avseende matematikkursen, som man läst 

(en längre eller kortare) såväl som själva betyget i matematik i student

examen finns det ett svagt stöd för hypotesen att de som läst den längre 

kursen i matematik och dessutom har höga betyg i matematik även klarar 

studierna bättre. Detta gäller speciellt studier i statistik vilket ämne 

jag relaterat matematikstudierna till förutom till det totala antalet 

poäng på kurser. Helt allmänt kan sägast att betygen och studieframgång 

vid universitetet är korrelerade i Umeå-materialet, vilket stämmer med 

de övriga undersökningar, som visar att skolbetygen är goda prediktorer 

av studieframgång. (Se kapitel 9, avsnitt 8.) 

A *4. Man brukar anse, att målmedvetenhet i studierna, ibland kallad decidering, 

är en faktor som bidrar till goda studieresultat. Frågan, "Har Du för av

sikt att avlägga slutexamen här i Umeå?", kan anses som ett slags index 

på decidering i denna studie. Det visade sig att de som svarat "ja" på 

frågan hade ernått ett medelresultat per termin på 15,2 poäng, medan de 

övriga uppnått 12.7 poäng. (Se kapitel 9, avsnitt 10.) 

A 5. Socialgruppstillhörighet och studieframgång. Inget signifikant samband 

mellan social bakgrund och studieresultat har kunnat spåras i denna studie. 

De finska studenterna i socialklass I, II och III förefaller att klara sig 

ungefär lika bra. (Se kapitel 9, avsnitt 10.) 
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Konklusion 

Eftersom dessa faktorer, som jag här redovisat, har samband med studie

prestation - möjligtvis med undantag för social bakgrund - skulle det 

kunna tänkas, att de ligger bakom sambandet mellan språkfärdighet och 

studieresultat. Emellertid har jag konstanthållit samtliga dessa variab

ler, varvid sambandet mellan svenskkunskaper och studieprestation kvar

står i samtliga fall. Det synes allså föreligga ett ganska starkt stöd 

för antagandet, att språkfärdigheten har stor betydelse för studiefram

gång. 

I kapitel 10, som berör fråga B5har jag analyserat samband mellan språk

färdighet och olika faktorer, som kan ha samband med kunskaper i svenska. 

Jag diskuterar kontakterna med svenskan i personligt umgänge, massmedier 

och språkundervisning. 

De variabler, som det här rör sig om, är emellertid sådana att det är 

mycket svårt att fastställa den kausala riktningen. Umgås man mer med 

svenska studenter för att man redan kan svenska bra eller umgås man för 

att man vill lära sig? Går man medvetet in och aktiverar sig för att för

bättra sin språkfärdighet? Sådana frågor kan man ställa sig rörande näs

tan varje variabel i detta avsnitt. 

Jag nöjer mig med att enbart konstatera i vilken utsträckning samband 

råder mellan språkfärdighet och de ovan nämnda faktorerna och garderar 

mig för de kausala tolkningarna. 

B 1. I detta avsnitt diskuteras personliga kontakter och deras samband med 

färdighet i svenska. Kontakterna avspeglar tendenser till anpassning 

i den svenska miljön. De är med andra ord miljöfaktorer, som kan för

knippas med språklig assimilationsideologi. Även om den finska stu

dentgruppen kan betraktas som en etnisk minoritet, finner jag likväl 

inte anledning att basera min analys på några sociologiska minoritets-

teorier. Det visade sig nämligen på ett mycket tidigt stadium av min 

undersökning att dylika teorier, som ofta har till utgångspunkt fakto

rer, som berör majoritets- respektive minoritetsgruppers beteende 
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gentenot varandra sinsemellan, t ex avseende diskrimiiering, isole

ring etc inte var fruktbara för en analys av materialet. Den isole

ring, som t ex förorsakades av att finska studenter föstes ihop i 

studentkorridorer med enbart finsktalande studenter var antagligen 

beroende på SUSB:s (Stiftelsen Umeå Studentbostäder) tillfälliga till

gång på studentrum. Det hade inte något som helst diskriminerande 

syfte, utan kan betraktas som ett olycksfall i arbetet. Men å andra 

sidan om man hade medvetet gått in för att blanda ihop svenska och 

finska studenter i korridorer kunde ju detta även uppfattas som med

veten assimilationspolitik. Jag utgår emellertid från antagandet att 

ingen medveten assimilations- eller segregationspolitik bedrivits, 

och de finska studenterna har inte heller vid intervjuer låtit något 

sådant skymta fram. 

De samband, eller den växelverkan, som råder mellan språkfärdighet och 

de personliga kontakterna med avseende på språkligt beteende kan av

läsas ur tabellerna i kapitel 10, avsnitt 2.1. En kort rekapitulation 

ger vid handen att det råder samband mellan språkfärdighet och intres

set att delta i diskussioner på svenska. Ängslan att tala språket både 

inför svensktalande och finsktalande hänger samman med språksvårigheter. 

Kamrat- och vänkretsen vidgas umgänget med svensktalande grupper 

ökar och kontaktsvårigheterna minskar med ökande språkkunskaper. An

passningen till miljön förefaller att tilltaga. Språkfärdigheten är 

en viktig faktor. De som har klarat språktestet bra tenderar att del

taga mera i diskussioner på svenska, de är mindre ängsliga att tala 

svenska, de har mindre svårt att etablera kontakter osv. Språket är 

en central aspekt av anpassningen. 

B22 I denna punkt diskuteras deltagande i KV : s språkkurser vilket betraktas 

som en aktiv insats från studentens sida. Resultaten ger vid handen att 

de som inte deltagit i KV : s språkkurser har de bästa resultaten i språk-

färdighetstestet. Därefter kommer de som deltagit sporadiskt någon gång, 

och sämsta resultaten i språkfärdighet visar de som deltagit intensivt 

i språkundervisningen på KV. Man skulle kanske vänta sig att förhållan

det borde vara dert omvända, men då har man förbisett selektionens be

tydelse. Jag har inte haft möjlighet att kontrollera hur svensk
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kunskaperna såg ut före och efter kurserna hos de kategorier som 

deltagit i undervisningen på KV. Mina jämförelsegrupper består av 

sådana som deltagit intensivt, sporadiskt eller inte alls. En rim

lig tolkning av resultaten är emellertid att eftersom kurserna är 

frivilliga så har just de som känt sig osäkra och vetat om att de 

har brister i språkfärdighet, sökt sig till dessa kurser för att 

få hjälp. I själva verket vittnar det gott om de finska studenter

nas omdöme, att de som känt sig svaga även utnyttjat de till buds 

stående kurserna. (Se kapitel 10, avsnitt 2.2). 

B 3. Under rubriken 'exponering för svenska massmedier' har jag tagit 

upp en del faktorer, som jag betraktar som dels aktiva insatser 

från studenternas sida att förkovra sig i svenska,* dels som på

tvingad verksamhet, om man överhuvudtaget är intresserad av att 

följa händelserna ute i världen och i den närmaste miljön. Urvals

faktorn kan här vara speciellt viktig. Detta reflekteras i resul

taten. De som har svårigheter med språket och som fått dåliga test

resultat, läser tidningar och veckopress i mindre utsträckning än 

de som kan svenska bra och som har goda testresultat. Exponering 

genom tidningar och övriga massmedier för svenska bör bidra till 

förbättrade språkkunskaper och till en bibehållen högre nivå av 

språkfärdighet. De empiriska data ger stöd för hypoteserna, att 

det råder samband mellan ol'ika slag av mediaexponering och språk

färdighet. (Se kapitel 10, avsnitt 2.3.) 
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11.3 Allmänna förslag till åtgärder för att underlätta de 

finska studenternas studier 

Den undersökning som här redovisats har i hög grad praktiska implikationer. 

Huvudresultaten kan omedelbart läggas till grund för åtgärder. Andra mått 

och steg verkar rimliga i ljuset av andra data, som jag kommit fram till 

under det empiriska arbetet med materialinsamlingen. Jag sammanställer 

därför här till sist ett antal åtgärder, som borde kunna vidtas, för att 

underlätta de finska studenternas situation vid universitetet i Umeå. 

Undersökningens resultat pekar på att språkfärdigheten i svenska är 

viktig för att den finska studenten skall kunna klara av sina studier 

inom en rimlig tid. Det framgår av denna undersökning och av samtliga inter

vjuer som jag haft med finska studenter att svårigheterna att till

godogöra sig undervisningen är störst under den allra första terminen. 

Det är dels svårt att följa den muntliga undervisningen, dels svårt att 

delta i diskussioner på laborationer, samt slutligen svårt att tentera 

på svenska, som man ännu inte lärt sig att tala särskilt flytande. Detta 

leder direkt till en sämre start med studierna och gör att de finska 

studenterna inte klarar av de poäng, som stipuleras. För Umeå universitets 

del kompliceras tilldelningen av lärarresurser inom de ämnen där det 

finns många finska studenter registrerade och vilka inte under den första 

terminen klarar de stipulerade poängen. Inom exempelvis ämnet statistik, 

som är det första ämnet på den ekonomiska linjen omregistrerar sig de 

finska studenter, som inte klarat av så många poäng under sin första 

termin här. Men på lärarsidan sker inte motsvarande förstärkning av 

lärarkrafter, utan resultatet blir att grupperna blir alltför stora 

och undervisningsbördan för lärarna tung. Av erfarenheterna från 

statistiska institutionen drar man den slutsatsen att en inledande 

termin med intensiva språkstudier sannolikt skulle resultera i bättre 

studieresultat. Den genomsnittliga poängsumman för första termins-

studenterna i detta material är 9.3 poäng under det att genomsnittet för 

hela materialet ligger på 14.6 poäng. Eftersom både språkfärdigheten och 

studieresultaten visar en markant stigning mellan första och andra terminen 

kan man av resultaten dra den slutsatsen att man inte alls borde räkna 

med studieresultaten för -den första terminen, vilken verkar vara en 

strategiskt viktig termin, utan man borde utsträcka tiden för den första 

20-poängskursen till ett helt år. Det finns visserligen några studenter, 

som kl&iar av de stipulerade poängen inom ramen för en termin, men det 
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stora flertalet gör det inte. Resttentorna kan hänga kvar från termin 

till termin som en onödig börda och öka känslan av vanmakt. En smidigare 

och mera utsträckt första års inkörsport skulle säkert för många innebära 

en stabilisering och trygghet i stället för den ängslan och oro, som 

känslan av misslyckande kan föra med sig. Matningarna av språkfärdighet 

ger ju också vid handen, att de svagt presterande återfinns bland dem 

som är relativt nykomna. För att mer långsiktigt komma till rätta med 

detta problem, skulle jag vilja föreslå konkret: Låt de finska studenterna 

känna sig för i de ämnen de önskar studera under en hel termin utan att 

man kräver en motprestation i form av erövrade poäng. Anordna samtidigt 

intensivundervisning i svenska, speciellt i form av konversationsövningar 

på en relativt hög nivå för att aktivera de passiva kunskaper, som de 

finska studenterna av allt att döma har efter sina åtta års svenskstudier 

i läroverket. Mycket värdefullt vore att skaffa fram programmerade kurser, 

som studenterna fick lyssna till på språklaboratorier när helst de så önskar 

och har tid. Sådana språkprogram skulle kunna göras för olika ämnen och 

bilda ett slags förberedelser för studier i ämnet i fråga. Härvidlag är 

dst viktigt att introducera speciella termer i de olika ämnena. Det är 

viktigt att man så snart som möjligt kommer in i den vetenskapliga 

terminologin och den speciella 'jargong som utmärker de olika disciplinerna. 

Det vore också värdefullt att anordna kurser under sommarmånaderna för 

sådana, som planerar att förlägga studierna hit. Sedana kurser har 

visserligen anordnats i KV : s regi, men informationen om dessa kurser» har 

kcnske inte varit tillräcklig. När studievägledarna går ut med allmänna 

informationer kan det vara lämpligt att samtidigt poängtera värdet av 

förberedande språl kurser, som anordnas i Umeå. Dessutom skulle en sådan 

förberedande sommarkurs i svensk konversation m m ge den finske studenten 

en chans att bilda sig en uppfattning om sina egna möjligheter att tiara 

av studierna här och sommartiden skulle också kunna bli en första an-

passningsperiod till den främmande studiemiljön och därmed underlätta inträdet 

till de seriösa ämnesstudierna. Det är också viktigt att dylika somnar-

kurser som kan anordnas i Umeå utannonseras i förväg genom olika massmedier 

och genom information till finska gymnasier. Eftersom finska skolmyrdig-

heter har lång erfarenhet av sommarkurser, borde det rimligtvis finras 

möjligheter att sprida information om kurser i Sverige i samma broschyrer, 

som utdelas av finska undervisningsmyndigheter varje år långt innan 
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kurserna börjar. Ytterligare är att rekommendera att de finska 

studenterna söker arbete i Sverige eller n°£on annan svensk ort exempel

vis under ett års tid för att förkovra sig : svenska och inrikta sig 

på att lära sig språket sA bra att det inte utgör något större hinder 

för studierna. Det har nämligen visat sig att de som vistats här i 

Sverige och under arbetet kommit i kontakt ned många svenskar även lärt 

sig språket så bra, att de sedan inte haft rågra språksvårigheter vid 

sina studier i Umeå. 

Allt det som sagts ovan ger anledning till utökat samarbete med finska 

skolmyndigheter och arbetsmarknadsinstanser. Det bör finnas möjligheter 

att planera i stort för framtiden med tanke på att utbildningens innehåll 

blir mer och mer enhetlig i alla länder. 

Inom det nordiska samarbetet påpår för närvarande livliga diskussioner 

om vidareutveckling av samarbetet. Under Nordiska Rådets 22:a session 

i Stockholm (februari 1974) hann man bara mec ett fåtal rekommendatio

ner. Ett av de sista uppslagen som togs upp cch vilket rekommenderades 

för vidare utredning var förslaget om att inrätta ett nordiskt språk-

och informationsinstitut i Finland. Det kan vara av intresse att notera 

att förslaget motiverats med att Finland i alla nordiska sammanhang haft 

ett sämre utgångsläge än de övriga nordiska länderna p° grund av språk

barriären. Förslagsställarna anser att Finland behöver ett centrum, som 

skulle ha till uppgift att se Över undervisningsmaterial angående allt 

som rcr Norden-, språk etc, samt att effektivisera utländska lektorers 

verksamhet. Riksdagsmannen Elsi Hetemäki, en av de finska underteck

narna av förslaget, deklarerade att Finlard behöver många fler medborgare 

som behärskar svenska utöver de ca 600 000 som antas i dagens läge kunna 

svenska. Bland orter har Jyväskylä nämnts som den kanske lämpligaste. 

0m ett dylikt institut skulle inrättas, viLket i lyckligaste fall torde 

dröja ett antal år, är det värt att för Umeås del uppmärksamma och i god 

tid inrikta sig på att verksamheten vid institutet kommer att ha betydelse 

för de svenska universiteten. H?r har Umeå också möjligheter att indirekt 

påverka verksamheten vid ett s°dant kulturcentrum. Det viktiga i dagens 

läge är de möjligheter som finns i Umeå att utbilda finska studenter i 

den riktningen att de blir mer eller mindre tvåspråkiga och eventuellt i 

framtiden kan bidraga till det ökande nordiska samarbetet. 



210 

I kapitel 9 i anslutning till diskussionen om selektionens betydelse, 

kom jag in på examensmotsvårigheterna för Sverige och Finland. 

Resonemanget har relevans för rådgivningen, som bör ges de finska 

studenterna. Vid uppläggningen av studierna b"r man framhålla vikten av 

att de finska studenterna tar 60 poäng i åtminstone ett av de ämnen9 

som de studerar här. En fil kand utan trebetygsuppsats jämställs i det 

närmaste med en hum kand-examen i Finland (humanistkandidat). Den avgö

rande gränsen förefaller att gå vid trebetygsuppsatsen, som i Finland 

tillmäts stor betydelse. Den anses vara ett slags prov på självständigt 

vetenskapligt arbete9 som skall visa att man nått den mognad som krävs 

av en person med akademisk grundexamen. En svensk fil kand med tre 

betyg i ett ämne skulle alltså kunna innebära en direkt motsvarighet 

till en finsk fil kand-examen. Härmed vill jag alltså rekommendera även 

studievägledare och andra berörda instanser, som. har med studievägledning 

att göra att hjälDa de finska studenterna med linjeval av studier, där 

de bereds tillfälle att åtminstone i ett ämne få prestera en trebetygs

uppsats. Författandet av en trebetygsuppsats har för många svenska 

studenter inneburit en avsevärd förskjutning av studierna i tiden. Det 

finns fortfarande svenska studenter, som har klarat av alla trebetygs-

kurser, men vilka släpar efter med uppsatsarbetet. Sannolikheten för 

att så även blir fallet med finska studenter är stor, men jag är benägen 

att tro, att den längre studietiden med en trebetygsuppsats i bagaget 

är en bättre garanti för fortsatta möjligheter på arbetsmarknaden än 

en fil kand utan tre betyg. 

Övriga allmänna anvisningar till praktiska åtgärder för att hjälpa de 

finska studenterna kan summeras som följer: 

1. Han kan utvidga informationen och utge folders där praktiska råd 

ges om förfarandet vid inskrivning med mera. De allmänna informations

kvällarna som påbörjades höstterminen 1973 rönte så stor uppskattning, 

att de borde ingå som rutin vid varje terminsstart. 

2. Till de önskemål som de finska studenterna tagit upp i enkäten hör 

inrättandet av en egen finsktalande studievägledare. Som resultat av 

denna undersökning anställdes vid höstterminens början en finsktalande 

studievägledare under en månads tid. En permaner.tning av en studieväg

ledare, som kan svenska och finska står högt på önskelistan. Denna 
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person skulle de finska studenterna kunna kontakta, när de behöver hjälD 

med olika saker. Denna person skulle också kunna fungera som en kontaktman 

med finska myndigheter av olika slap:. Arbetsuppgifter som kunde åläggas 

den finska studievägledaren förutom ren studievägledning kunde vara 

a) samarbete med studiemedelsnämnden i Finland för att åstadkomma lik

värdiga bestämmelser i fråga om ekonomiska stödåtgärder, som gäller 

för svenska studenter, b) utfärdande av intyg i sådana ärenden, så att 

studenterna så snabbt som möjligt kommer i åtnjutande av studiemedel 

och slipper de långa väntetider, som drabbat många, c) kontakter med 

olika .trafikföretag för att åstadkomma enhetliga bestämmelser om 

rabatter på resor både i Finland och i Sverige, d) Hjälp vid anskaffande 

av bostad. Härvidlag vore det viktigt att anvisa och rekommendera 

finska studenter att hyra rum i korridorer, där de bereds tillfälle 

att knyta kontakter med svenska studenter för att få intensiv språk

träning och för att komma i kontakt med svensk ungdom. Studieväg

ledaren skulle därmed kunna fungera som en kontaktman med SUSB. 

3. Många finska studenter har även uttryckt önskemål om en längre studie

ledighet, exempelvis en hel vecka, mitt under terminen särskilt vår

terminen, då de studenter som bor långt från Umeå kunde få tillfälle 

att åka hem. För dem som inte pr intresserade av att åka hem kunde man 

under denna ledighet anordna studieresor till intressanta platser i 

Västerbotten och övriga Sverige. Härvidlag torde Turistcentralen kunna 

stå till tjänst med konstruktiva råd och hjälp vid anordnandet av dylika 

studiepaket i stil med dem som de redan har för sommarturister. 

Till universitetslärarna riktas en enträgen vädjan att finna utvägar att 

hjälpa de finska studenterna, som de får på sina kurser. Gäller det 

laborationsövningar är det viktigt att finska studenter kommer med i 

helsvenska grupper. Om uppgifterna skall lösas av ett flertal studenter 

i samarbete är det värdefullt att den finska studenten får tillhöra en 

grupp med enbart svensktalande studenter. Läraren kan då till och med 

anmoda de svenska studenterna att ta sig an de finska kamraterna så att 

de aktiveras att diskutera på svenska och att aktivt gå in för effektivt 

utnyttjande av undervisningen. Pen traditionella engelska metoden att 

utse en 'tutor åt varje nybörjare kunde kanske prövas även här. Han 

skulle åläggas ansvaret för att adepten går in för allvarliga studier. 



Denne "tutor'' skulle kunna få en alldeles specifik roll i Umeå. Han skulle 

från allra första dagen kunna ta hand om sin skyddsling, följa honom till 

registreringen, visa för honom campuset, introducera honom till studierna 

till studentlivet, till staden, vara en personsom studenten kan nå när 

helst svårigheter av ett eller annat slag tornar upp sig; kort sagt en 

person, som har ansvaret för att Umeå universitet klarar sin roll som 

Alma Mater. Den finska studenten behöver inte bli ett särfall, utan 

tutorsystemet kunde utsträckas till samtliga utländska studenter5 som 

förlägper sina studier till Umeå. En sådan hjälpinsats skulle säkert 

för många svenska studenter kännas meningsfull. Det går förmodligen att 

uppbringa personer, som är villiga att ställa upp av ideella skäl. 

Studentkåren kunde kanske ta upp det som en programpunkt i sina aktiviteter. 

Sammanfattningsvis kan sägas om punkterna ovan5 att det viktigaste är 

att man skapar en positiv atmosfär av förståelse för den utländska 

studentens situation. Skall vi på lång sikt arbeta på global nivå, är 

det viktigt att vi lär oss tolerans mot olika tänkande, olika beteende, 

olika och avvikande uttal3 språkliga fel och främmande brytning. Det är 

\ärt att notera vad professor Dahlstedt (19673 s 8) säger om språkunder

visningen i svenska för utlänningar; den bör inte värderas som ett själv

ändamål utan som ett viktigt led i social anpassning, vilket inte är 

detsamma som total assimilation till det svenska samhället. Det är viktigt 

att de utländska studenterna kan känna sig hemma i Umeå universitetsmiljö 

och det är viktigt3 att, när de en gång lämnat denna miljö, de kan med 

tillfredsställelse tänka tillbaka på. vistelsen här som ett värdefullt 

element i deras akademiska utbildning. 
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ENGLISH SUMMARY 

In this report I have concentrated upon investigating the importance of 

language skill in Swedish among those Finnish students whose mother tongue 

is Finnish, and who are conducting studies at the University of Umeå, 

where the language of instruction is Swedish. I have been interested in 

finding out whether ability in a foreign language affects proficiency 

in studies in a foreign milieu and language. 

The reasons for choosing Finnish students as the object of study are many. 

They are the largest body of foreign students at Umeå. Secondly, there. 

seems to be an increasing tendency for Finnish students to take academic 

studies in Sweden, mainly due to the very restricted admittance into in

stitutions of higher learning in Finland. The expansion of enrollments in 

higher education in Finland has led to restricted entry into practically 

every faculty, even to those, where formerly no proficiency requirements 

existed. The ''numerus clausus"-rule now applies to most Finnish institu

tions of higher learning; only students with the top two out of five grades 

are admitted. It is then of interest to find out what sorts of individuals 

are seeking admission at Umeå and also to find out how they manage in this 

foreign cultural setting. 

Method: There were interviews and use was made of a group questionnaire, 

and a language proficiency test. 

Prepatory work for this study started in November 1971 with interviews of 

keypeople around the university and in other agencies involved. Among the 

latter were the staff of the Adult Education Organization (known as Kurs

verksamheten vid Umeå universitet or KV) who have been responsible for the 

instruction of immigrants in Swedish including the conducting of çourses 

in Swedish for foreign students. Finnish students have been numerous in 

these courses. During the spring and autumn terms of 1972 I attended 

classes in order to listen to the instruction. (The author's mother tongue 

is Finnish.) I also interviewed Finnish students in order to find out what 
kind of language problems they were aware of encountering. After the field 

work I began to develop a test of language proficiency and to construct 

a questionnaire to accompany the language proficiency test. The prelimi

nary version of the questionnaire was discussed at a higher seminar. It 

then was translated from Swedish into Finnish. A graduate student of Nordic 
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languages also made a translation. The two transalations were quite simi

lar. I pretested the questionnaire with four Finnish persons engaged at 

the university. The language proficiency test was pretested with three 

different groups. The vocabulary test was not pretested since it has 

been pretested by the constructors of the test. The two other tests con

structed by myself were pretested with a group of 17 students at the Östra 

Gymnasium in Umeå, with a £roup of foreign-bbrft teachers belonging to the 

University staff and with a group of ether university-employees. After the 

pretesting I was ready to start collecting data. Through the registers of 

students and the different institutions the names of Finnish students were 

collected, and invitations to data-collection sessions were sent by mail. 

The response to the invitation was satisfactory. Finnish studoits registered 

at the University of Umeå in the spring of 1973 numbered around 230. Of 

these abqut 50 were Finnish students whose mother tongue is Swedish. They 

were not invited to the sessions, since the study was designed för those 

Finnish students whose mother tongue is Finnish. Such students totalled 

179, of whom 148 were finally included; nonresponse amounted to barely 16%. 

(Ten Finnish Swedish-speaking students participated accidentally in the 

sessions and I decided to accept them as a contföl group. However, no gene

ralizations can be made frotn that odd sample ) Neither can I draw any general 

conclusions from the Umeå sample about Firinish students as a whole. 

Brief summarizing comments of the chapters in this report. 

Chapters 1-3 describe the population of this study and portray the language 

situation in Finland - officially a bilingual country with a distinctively 

liberal language policy. There is also a brief discussion of some studies 

conducted in Finland which conclude that the need of foreign languages is 

great in Finland and will continue to be so. Swedish continues to be used 

widely, although the Swedish-speaking minority in Finland is decreasing and 

now makes up only 7% of the four million total population of Finland. These 

studies about the usage of foreign language in Finland are at the same time 

prognostic. According to the findings, Swedish is not losing ground but on 

the contrary seems to be gaining in importance as a commercial and cultural 

language and especially as a tool mediating contacts with the rest of the 

Scandinavian countries. 

In Chapter 4 I trace out recent debates on educational-ideological and 
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equaiitarian aspirations reflected in a nationwide discussion about the 

new comprehensive school and about higher education in Finland and in 

- ?eden. The choice of language studies, arguments for or against Swedish 

or English as the first language of foreign study in Finnish schools, 

and questions about the position of other languages (e.g., German, French, 

and Russian) in the new comprehensive school have led to strong positions 

among the defenders of one or arother of these languages. 

In Chapter 5 I try briefly to review the recent development of socio-

linguistics, concentrating on the topics that are most pertinent to the 

present study. As Dahlstedt puts it, "human language is a means of con

ceptualization and communication in the form of partly innate and partly 

acquired system of rules and signs with cognitive, emotive, and social 

meaning". Dahlstedt emphasizes two social qualities of the language: the 

communicative aspect and the shibboleth function of language (that is, 

the social stratification of language). I have tried to see how one 

language in a particular setting works as a means of communication and 

particular attention is given to how one language is acquired through 

socialization. At the end of the chapter I consider the relevance of 

^ocial class differences to socialization (as the problem has been 

presented by Bernstein and his associates). I agree with those who argue 

that the cultural background and the so called symbolic milieu affect 

the individual's conceptual world, and I agree also that good language 

habits and verbal ability influence school achievement. However, I am 

not entirely convinced about the reliability of the generalizability 

of these findings by the Berstein group. 

Chapter 5 presents a general discussion about language competence and 

language proficiency. I stress the conceptual difference between 

Chomsky's term "competence ' and the kind of language competence in

herent in the general concept of language skill of proficiency. The 

latter, less technical, concept is applicable when treating the process 

by which an individual acquires mastery of a foreign language. Other 

components and aspects of language skill can be studied from different 

angles depending on what the aim for a particular program is in foreign 

language study. I have been interested in certain aspects of this 

learning situation which I hypothesized as being important when pur

suing academic studies in a foreign country through use of a foreign 

language. 
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This problem led me into the theme of Chapter 7, about language instruc

tion and Chapter 8, dealing with language proficiency tests and their 

construction. 

Chapter 8 I try to present the underlying theory about constructing 

tests to measure various aspects of language proficiency. The battery 

I have constructed myself has been designed to measure language ability. 

The test of language proficiency has been constructed on the assumption 

that certain aspects of language skill are especially important in 

academic studies. Since instruction at academic level is delivered 

by means of lectures, aural comprehension has been deemed to be of 

central importance. Other important elements of language skill are: 

reading ability, writing (reporting) ability, and speaking ability. 

Each of these elements presupposes vocabulary skill and knowledge of 

grammar. In different contexts throughout the study I elaborate the 

concept of passive and active processes in the uses of language (Cf. 

Fishman, Dahlstedt, Bennett, and Stern). While these categories seem 

useful I agree with Stern that sometimes it may prove difficult to 

demarcate receptive-passive from productive-active aspects of language 

learning. Listening and speaking are probably equally productive processes. 

However, common sense suggests that the different processes are successive: 

in the initial phase you begin by listening to the message, next you 

comprehend the message, next you may reproduce the message yourself. 

Even if we know a language fairly well, having studied it as school as 

a foreign language, understanding must precede production. 

Therefore, in Chapter 8 I have based the test of language proficiency 

on the assumption that passive and active mastery are separate and in

volve different skills. On page 121 in Chapter 8 I have schematized the 

specifications for the different parts of the test as respects outcomes, 

content, and number of items. The test is divided into three parts: 

aural comprehehsion, vocabulary, and cloze procedure (Cf. Taylor). 

The first part is divided further into 15 completion sentences, 10 

definitions, and 5 questions.The brief answers could be rendered either 

in Finnish or in Swedish, as the test was supposed really to measure 

aural comprehension and not production in the target language. The 

second part of the test on vocabulary was in multiple-choice form. 

Part one contained a Finnish stem with five Swedish alternatives (from 
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which to choose the correct equivalent word). The second part contained 

a Swedish stemword with five Finnish alternatives (of which one was 

correct). This test has been constructed by Lindman and Alho and used 

earlier to measure degrees of bilingualism. The distribution of scores 

for the two subsections of the test indicated that vocabulary knowledge 

within the two language domains was being measured. Accordingly, I 

omitted the subtest which measured knowledge of Finnish and retained 

only the one measuring knowledge of Swedish (with 28 items). The third, 

or cloze-type-test embodied a very neutral text with everyday vocabulary 

style of discourse. I made sure that it was not in dialogue form nor 

showing a stilistical or contextual bias toward a specific scientific 

direction. The principle behind the deletion rules was to find items 

that measured syntactic, morphological, lexical, and grammatical features. 

Since use of prepositions in Swedish generally is considered to be a 

major stumbling-block (Cf. Dahlstedt, p. 129), I concentrated heavily on 

prepositional phrases. Scoring of the test was done independently by 

two persons. The cloze test was corrected in two different ways: one 

by simple natural dichotomization, the other by a more elaborate grading 

that took account of sophistication and choice of the best adequate 

answer. This graded scoring yielded a maximum of 100 scores, the dichoto

mized one yielded 60 scores; the correlation between the two ways of 

scoring was r = .99. The observed intercorrelations show moderate figures 

except for the cloze test and the total test; the cloze test forms the 

bulk of the latter. (Total-test = aural test(= 30 scores) + vocabulary 

(=28 scores) + cloze test (= 100 scores) yielding a total maximum of 153 

points.) As a measure of language proficiency I have used the raw-score 

total for every individual. (Cf. Tables on pp.- 131-133.) 

Measure of achievement. In the philoscphical faculties at the Swedish 

universities student achievement is registered by a kind of "credit" 

system. A student is supposed to receive 20 credits per term. In each 

subject the student may accumulate such 20-credit-units up to a maximum 

of 80 credits, which roughly corresponds to four terms' work. As a rule, 

however, students gather 40-credit-units in three subjects which is 

enough for a fil kand degree, which roughly corresponds to a bachelor's 

degree in the US. Or it is possible also to receive a fil kand by 

studying two subjects for 60 credits in each. This 120 credits is the 

minimum needed in order to receive the fil kand degree. If the student 
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fails he may receive less than 20 credits. If on the contrary (by special 

permission) he attends more courses he may receive more than the stipula

ted 20 credits per term. I have used the number of credits received during 

the spring term of 1973 as my achievement measure. Since the spring term 

ends August 31, my measure includes the result of possible work during 

the summer. The measure gives only an approximate picture of a student's 

sucess; in particular, a student may have failed courses earlier, but by 

completing these courses with comparatively little extra effort he may 

accumulate a large number of points. 

In Chapter 9 I discuss several factors that are associated with educational 

achievement in addition to language proficiency. The number of terms spent 

at the university is one factor showing the effect of experience in the 

university setting. The question whether the student intends to take a 

final degree at the university is used as an index of determination. I 

used also the school grades and the socio-economic background of the student 

in order to see how they are correlated with achievement. In many studies 

that have been conducted it has been shown that these factors are related 

to success in academic studies and other levels, (with the exception for 

socio-economic background, where findings are contradictory). By presenting 

three-variable-tables in which I have been holding the factors discussed 

constant, I have been able to show that the effect of language proficiency 

remains for all variables studied. (These findings can easily be seen from 

the tables presented in Chapter 9, in each section where the factors are 

discussed.) 

The selection mechanism, however, probably has effects in one or another 

direction. Also the "learning effect" may affect the shape of the curves 

(in Charts 2 and 3). I have hypothetized that the selection may be a two-

way phenomenon; those who remain and complete thei£ studies may be "better 

students", but again due to the restricted admission into Finnish insitu-

tions of higher learning many students still cherish the hope of getting 

admitted to a Finnish university and continue to apply for admission: 

when admitted they quit Umeå. Other general Selection mechanisms are 

discussed also, but no decisive conclusions can be drawn in absense of 

data. 
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Main findings 

The findings reported in Chapters 9 and 10 may conveniently be discussed 

under two main headings: A. Factors that affect achievement as measured 

in credits receiveds and B. Factors that are related to language proficiency. 

-*-n Chapter 9 (heading A), I have analyzed correlations between study 

achievement and various factors assumed to affect suceess in studies. I 

have found the following correlations: 

1. The length of time at the university affects achievement positively; 

the more terms a student has been studying the higher is the points of 

credit. This finding is by no means surprising, but the correlations stand 

out quite clearly for the Finnish students as can be seen from the curve 

drawn in Chart 2 on page 148.(In the chart the means are given for each 

group of students who have studied in Umeå from one to eight terms.) This 

is partly associated with an improvement of skill in Swedish term by term. 

(Cf. curve in Chart 3 on page 154). Means on the language proficiency test 

for the groups term by term are presented in ihis chart.) Since length of 

time plays such an important role I constructed a three-variable-table in 

order to see whether the relationship holds when time is kept constant. I 

classified the terms by taking the first and second terms by themselves as 

they appear to be specific, but the third and fourth terms are rather 

similar and were therefore taken together; terms 5 to 8 were combined. 

For these four categories means were calculated for language proficiency 

(scores 0-90 and 91 - 153), the median of around 90 dividing they array 

roughly into two halves. From the three-variable-table some correlations 

can directly be seen. 

2. Language proficiency cannot solely be decisive for success in studies 

although there is a correlation between the two. The correlation coefficient 

r is .24. This correlation may seem low. However, in comparison with other 

Swedish studies dealing with predictors of success in studies, it is 

around the expected figure. 

3. Among school grades, the final general grade given at matriculation 

examination seems to be positively correlated with success in university 

studies. The grade received in Swedish in the gymnasium diploma also yields 
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a positive correlation as does the general overall grade. Finnish students 

may have taken a long mathematics course or a short course in gymnasium. 

The hypothesis is supported that those students who have had the long 

course in mathematics and who got good grades in it are more successful 

in their studies. This holds particularly for studies in statistics, 

which subject I have related to mathematics in addition to the scores 

collected for all studies. In summary it can be said that correlations 

were found between school grades and success in studies among Finnish stu

dents in Umeå. The findings are in accordance with other Swedish studies 

which show that school grades are good predictors of later success in 

studies. (Cf. Chapter 9, section 9.) 

4. The degree of determination to complete one's studies is a factor 

often referred to by the term "decisiveness'1 ("decidering" in Swedish). 

It is often assumed to be associated with success in studies. As an in

dicator of decisiveness I have used the question: Do you plan to take a 

final degree at the university of Umeå? Those who answered "yes" to this 

question have obtained a mean of 15.2 scores per spring term Qf 1973, 

whereas the remaining less determined obtained a mean of 12.7; this diffe

rence is statistically significant. (Cf. Chapter 9, section 10.) 

5. No significant correlation was obtained between socio-economic status 

and success in studies. (Cf. Chapter 9, section 11.) 

In Chapter 10 (heading B ) I have reported the relationships between 

language proficiency and other factors that may be related to knowledge 

of Swedish. I explored the amount of language proficiency and contacts 

with the Swedish language: e.g., social company, mass media, and language 

instruction conveyed by the Adult Education Organization. It is extremely 

difficult to know which of these variables influences others. One may pose 

the question: Does one associate more with Swedish-speaking friends be

cause one already knows Swedish vary well, or does one associate in order 

to become more proficient in Swedish? Both relationships probably occur. 

I make the following interpretations: 

Personal contacts on the social level and their relationships with 

language proficiency reflect the degree of adjustment to the Swedish milieu. 
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These externa]- environmental factors affect the students and they can 

be associated with an ideology of'.linguistic assimilation. Although the 

Finnish student group might be looked upon as an ethnic minority, I find 

no reason ta base my analysis on sociological theories about minorities. 

At an early stage during my research I found that such theories s often 

based on factors which concern the behavior of majority and minority groups 

regarding e.g. , discriminating behaviors were not fruitful for analyzing 

my data. The initial isolation, due to the fact that Finnish students were 

assigned residence in corridors where only Finnish students lived, depended 

on the temporary availability of vacancies in those corridors, but there 

was no intent to discriminate. On the other hand, if an attempt had been 

made to mix Swedish and Finnish students in the same residence halls it 

might have been interpreted as a conscious assimilation policy. However, 

my view is that no such conscious segregation- or assimilation policy has 

been practiced. The Finnish students do not report experiencing any of such 

treatment. 

The correlations, or the interactions, beti^een language proficiency and 

the social contacts on a personal level can be seen from the tables in 

Chapter 10s section 2.2. Briefly summarized they show that high-scorers 

on the language proficiency test tend to participate more in discussions 

conducted in Swedish, they are less worried to talk Swedish, they have 

less difficulties in establishing contacts and friendships. The language 

is a crucial factor in the process of adjustment. 

Participation in language courses offered by KV. It was found that 

those who have not participated in the voluntary Swedish courses have 

obtained the best scores on the language test: next came the students 

who participated sporadically, whereas those who have participated in

tensely have the lowest scores. One might expect the very reverse results, 

but then one has overlooked the significance of selection. I have no com

parative data on knowledge of Swedish before or after the instruction in 

Swedish among those who have participated in these classes. A feasible 

conclusion is, however, since the course in Swedish is voluntary, that 

those who have felt insecure and conscious of their shortcomings in 

Swedish are the ones who have taken advantage of the courses. (Cf. Chapter 

10, section 2.) 

3. Under the heading exposure for Swedish massmedia I have discussed 
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and analyzed some factors which I regard, firstly, as signs of active 

personal contributions by students to improve their knowledge of Swedish, 

and secondly, as an activity incidental to keeping up to date on what is 

going on in the world and oanmmunity. Selection is again an important 

factor. Those who have language difficulties and who obtained low scores 

on the test read newspapers and weeklies less than those who know Swedish 

well and who have high scores on the test. Exposure to Swedish newspapers 

and other mass media contributes to improved language proficiency. The 

empirical data support the hypothesis that the amount of media exposure 

and language proficiency are positively correlated. (Cf. Chapter 10, sec

tion 2.4 . ) 

•*-n Chapter 11 I briefly summarize the chapters in this study and also 

propose some ideas and some concrete measures directed to alleviating 

the Finnish students5 difficulties in order that they might better profit 

from the instruction and other opportunities offered by this academic 

setting. The recommendations given may be considered a companion piece 

of data gathered through information from interviews with the Finnish 

students and other agencies I have contacted. 
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APPENDIX 1 

Del 1 Hörförståelsetest 

Appendix ett, del 1 innehåller femton fyllnadssatser, tio definitioner 

och fem frågor. Dessa finns inspelade på band. 
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Instruktio 

Ruotsin kuuntelutehtäviä: 

Yhteensa 30 tehtävää. 

Ensin saat kuulla 15 lausetta, joista viimeinen sana puuttuu. Tehtäväsi 

on kirjoittaa joko ruotsiksi tai suomeksi tämä puuttuva sana. Fääasia on 

että voit osoittaa ymmärtäneesi lauseen sisällön. Saat kuulla sekä mies-

että naishenkilön lukevan nämä lauseet ja lauseiden välillä on sopivan 

pituinen tauko, jolloin ehdit varsin hyvin kirjoittaa valmiiksi numeroiduille 

riveille puuttuvat sanat. 

Näiden 15 lauseen jälkeen tulee välittomasti 10 maäritelmää. Tehtäväsi 

on taas merkitä joko ruotsiksi tai öuomeksi se sana, jota kuulemasi 

määritelmä tarkoittaa. Tälläkin kerralla saat kuulla sekä mies- että 

naisäänen lukevan nämä määritelmät ja sinulla on taukojen aikana 

tarpeeksi aikaa kirjoittaa vastauksesi niille varatuille riveille. 

Rivien luvut ovat 16-25. 

Kolmannen kuunteluryhmän muodostaa viisi kysymyslausetta (26-30). 

Taas saat vastata ruotsiksi ja suomeksi näihin kysykyksiin. Kysymykset 

saat kuulla kahteen kertaan mies- ja naislukijan esittäminä. 

Merkitse vastaukset riveille 25-30. 

Tämän kielitestin tarkoituksena on siis puhutun kielen ymmärtäminen. 

Sen vuoksi saat vastata joko ruotsiksi tai suomeksi, mikä sana ensim-

mäisenä sattuu tulemaan wieleesi. 

Koeta rentoutua, voit jopa sulkea silmäsi, jotta paremmin voisit 

keskittyä vain kuulemiseen! 
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Lauseiden viimeinen sana puuttuu: Merkitse puuttuva sana! 

1. 

2 .  

3. 

4. 

5. 

6 .  

7. 

8 .  

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

Maaritelmü : Merkitse määritelmää vastaava sanai 

16. 

17. 

18. 

19. 

20.  

21. 

2 2 .  

23. 

2«+. 

25. 

Kysymyksiä: Merkitse vastausI 

26 .  

27. 

2 8 .  

29. 

30. 
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Hörförståelsetestet består av tre underavdelningar. Den första, som i 

programmeringen kallas för test 1 består av femton satser ur vilka det 

allra sista ordet raderades ut från bandet. Fonetiska laboratoriets 

tekniker utförde denna radering. Uppgiften blev för studenterna att fylla 

i det saknade ordet. Nedan följer de femton kompletteringssatserna. 

De allra sista ordet, som raderats ut är understreckat i satserna. 

1. Nästa söndag tänker jag åka ut till min lilla stuga, som jag köpte 

förra året. 

2. Det svenska stålet är av mycket hög kvalitet. 

3. De lämnade hemmet vid gryningen och återvände inte förrän vid 

mörkrets inbrott. 

4. I många djurparker anmodas allmänheten att inte mata djuren. 

5. Jag föredrar svagt te framför starkt. 

6. Jag kan inte erinra mig att jag någonsin sett henne förut. 

7. Han trevade i fickorna efter sina nycklar. 

8. Just när vi skulle sätta oss till bords, ringde telefonen. 

9. Det verkar som om han förlorat allt intresse för sina studier. 

10. Han klättrade upp för den murkna stegen trots våra varningar. 

11. För att komma upp till fjortonde våningen i ett höghus, använder nog 

de flesta hyresgäster, som bor så högt uppe hiss. 

12. Om man dividerar aderton (uttalat : arton) med två blir resultatet nio. 

13. Sjudagarsveckan har vi genom kristendomen fått i arv från Judarna. Den 
judiska sabbaten infaller på lördagen, den kristna däremot på söndagen. 

14. Våldsbrotten har ökat markant i Stockholm under de senaste åren. 

Särskilt bank- och postrån toppar statistiken. Nu vill regeringen 

satsa på att förstärka polisens resurser. 

15. Postpersonalen har rätt att kräva legitimation, när en person hämtar 

ut värdeförsändelser. Därför ser jag till, att jag alltid tar med mig 

mitt pass. 
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Andra underavdelningen i hörförståelsetestet består av tio definitioner 

och har i programmet kallats för test 2. Uppgiften bestod att med ett 

enda ord ange svaret på vad som åsyftades med definitionen. Som nämnts 

tidigare i denna rapport fick studenterna besvara frågan antingen på 

svenska eller finska, huvudsaken var att de förstått innebörden av 

definitionen. De tio definitionerna följer nedan: 

1. De plagg, som man vintertid har på sig, så att man inte förfryser 

händerna. 

2. Person, som översätter muntliga yttranden och därigenom förmedlar 

kontakt mellan pei söner med olika språk. 

3. Den beståndsdel i luften, som är absolut nödvändig för människans 

livsprocesser. 

4. En fyrsidig plan figur, vars alla. sidor och vinklar är lika stora. 

5. Det verktyg, som snickaren använder, när han slår i spik. 

6. En grann tropisk fågel, som kan härma enstaka ord utan att dock 

förstå ordens innebörd. 

7. Det sädesslag, som det finska surbrödet bakas av. 

8. Den kroppsdel, där luktorganet har sitt säte. 

9. Ett av våra allmännaste och mest svårutrotade ogräs, som med stora 

gula blommor lyser grant i nästan varje gräsmatta. 

10. Vetenskapsman, som ägnar sig åt utforskandet av väder och klimat. 

Den tredje underavdelningen av hörfcrståelsetestet bestod av fem frågor. 

I programmet har det kallats för test 3. Här gällde som i de båda före

gående testerna, att studenterna fick besvara frågorna på finska eller 

svenska. Två av frågorna är formulerade så att svaret helst bör ges på 

finska. 

De fem frågorna är som följer: 

1. Vilken typ av massmedier förmedlar bilder från fjärran länder 

direkt in i våra vardc^srum? ' 

2. De två orden 'sekel' och 'decennium' är lånord i svenskan från latinet. 

Känner du till de motsvarande rent svenska orden för sekel och decennium 

så skriv upp dem. Om du inte kommer ihåg de svenska termerna, får du 

skriva de motsvarande finska orden. 
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3. Här i Sverige erôattes det välkända och funktionsdugliga ordet 

'folkskola' rned grundskola9 när» den allmänna skolplikten förlängdes 

till nio år. Vilken finsk term har införts i Finland för att beteckna 

den nya skolformen därstädes? 

4. I svenskan måste man ange kön varje gång man omnämner en människa-

med tredje personens pronomen. I finskan däremot klarar man sig med 

ett pronomen. Vilket då? 

5. Vissa födoämnen, till exempel mjölk , kräver förvaring i kalla utrymmen 

för att de skall hålla sig några dsgar (Uttalat: dar).Moderna kök 

har som regel ett sådant förvaringsställe. Vilket? 

Svaren till sair.t„1iga deltest infördes på speciella numrerade rader i den 

del av frågeformuläret som reserverats för testet. De tre underavdel

ningarna var klart åtskilda från varandra. Dessutom stod jag själv vid 

svarta tavlan cch angav för varje deluppgift numret, och så snart upp

giften hade lästs två gånger av de två fonetiker som läst in bandet drog 

jag ett streck över uppgiftens nummer, så att om någon till äventyrs 

inte klarat uppgiften utan lämnade svaret blankt, kunde han/hon likväl 

fortsätta utan att störas av de tomma rader, som eventuellt kunde uppstå. 

Detta visade sig vara en bra gardering för att förvirring inte skulle 

uppstå. Vid kodningen hade jag inga svårigheter att tolka svaren. 
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Tässä testissë on siio^enklelåsia sanoja ja jokaisen sanan kohdalia on 

vii si rüDtsii:kI^3J sta vast H^svaihtosbtea -foist« aiooastaan yksi merk i t see 

samsa ku.i fi s^3,fienk.!.eliììen sana» 

Tôht-v-3.^ en allevìiv^te t'irüö o Ikea vaihtoehto iokais^ri eanan ko'" da 11#* 

' . « * "> ' . ** - * 1 « 4 ' - ~, 

Tsìm* T^e rsäTn; 

KYTTYS* - skottkärra 

skytt 

'.iv. - «I 

nagel 

ryggrad 

*'<v t,»* s.-- » ' * •> <- _ > - .» -j * „ » v  vcìtaaru 

Test In toinen osa on sarv>nïar?aiïien kuir; «dellirren pai.tsi <?tta 

sanai: nyt o-rät ruots 1 nk ielisia la vai.htoehd.at suorn^nkieltsiM, 

Es if?. Tee ri Mn ! 

H ?< fi JA - - - -* « - ~ - - " her 1 ata 

ra 1vota 

valli ta 

vainota 

ra, i va t a 

Oikea. vast3us esi^erkiss-i or? s.îis vivota? leka alleviivatsan* 

f-" •» kr * * » * - -> * 



233 

1. HONKA — — — stam 

f r t» p tf 

fura 

en 

björk 

2, HERJAAJA ------ propagera 

smädare 

budbärare 

skojare 

borstare 

3 * NIKAMA — häl 

knäskål 

kota 

led 

hicka 

«4-, RAA JA —•- krympling 

lem 

gräns 
c 

ra 

ram 

5. VI" OKA ——----- nrlding 

form 

skål 

panna 

stuvning 

6. TAKARAIVO —— bakhuvud 

dold ilska 

långsinthet 

efterröjning 

raseri 

7. KALVO -----—- — handlov 

manschett 

klinga 

krage 

hinna 
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B, TER ITU —• - — — tårta 

lon 

klase 

nyekfclpiga 

prästkrage 

9, MVmmn ™- körtel 

kort fred 

lygu 

fred 1 if. 

freds for drag 

IC, fin)ETTXVYY$~—— dr^giifchet 

tålighet 

ståndaktighet 

toi«ran« 

ÏÏW3Î3t%ïd 

11, PI S AHA droppe 

fr'̂ .kn« 

ytsl a?' 

kvissla 

stånk 

12, H ARA V A —m?i il 

harv 

räfsa 

kvast 

gie?.;. 

13, Y KS! S SÄ —t i 11 sang» ns 
för sig sj31v 

unse 

ensam 

enbart 

lk*, LUOPIO avfSliing 

eftergift 

spade 

Stapels« 

sluttning 
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15» SUOLAKI ~~—> — inofficiell lag 

folkvett 

mungipa 

gom 

mynning 

16» OIKKLJ ---—------- kinkighet 

kortslutning 

genväg 

nyck 

inbillning 

17. SYYLÄ pormask 

vårta 

v, ilk 

skyldig 

anledning 

18. ONTUA ——~ halta 

släntra 

kliva 

trampa 

stappla 

19. SORTUMA ~ förfall 

förtryck 

ras 

belägring 

undergång 

20» AI RUT motiv 

båt 

åror 

manskap 

härold 

21. AAVIKKO slätt 

spöke 

vidunder 

djungel 

fjäll 



UHHA ---~-- — -^- ytmaning 

hot 

fara 

trots 

armefrtlining 

ADOTTA A skjuta 

osa 

VOT'Si 

m̂ ä 

gana 

rtÅTAS — s k e w s  

vagn 

ratt 

hana 

"dui 

juiKA —-- bortse 

hö vs. t n tig 

bi i v? 

dar^hörtig 

É'c4?f'0<iîf 

A M o F FI - - % t? ' •- -i 

svSeerska 

svärmcir 

svärfar 

svåger-

V£Rrs?YS 

TUÉHMiS -

uppfriskning 

sti«mlerinr 

koagulerlng 

nersölande 

blodflöde. 

snofcb 

slöseri 

överflöd 

pedant 

OBcdi.^hef 



22, UHMA utmaning 

bot 

fara 

trots 

anbefallninj 

23. AMHOTTAA skjuta 

ösa 

ropa 

amma 

gapa 

2H. RÄTAS skena 

vagn 

ratt 

bana 

hlul 

25. LAUHA bortse 

hävstång 

blid 

barmhär-1 ig 

godmodig 

26. AHOPPI svärson 

svägerska 

svarmor 

svärfar 

svåger 

27» VERESTYS 

28. TURKIMUS 

uppfriskning 

stimuler ing. 

koagulering 

nersölande 

blodflöde 

snobb 

slöseri 

överflöd 

nedant 

onödif-het 



Testi : 

I. mwM — k i ertoti« 

öikotie 

¥ast«r^ivS;ìn 

sivutle 

Irvitse 

2« r5rakt — huomio 

kuxmioî tas 

VSTOV'ïi SWâS 

hal veks i'??inen 

t" e ko 

3, DMfVå k vy hk vmen 

ruuvs 

kaivos 

hautca 

Tvixi le 

**, BI FALL^ROP «avimbmito 

h^tahiiwto 

suosionhuuto 

v*111îîuomaut«s 

kåskv 

5 * BEFCCiEMPFT -toiraivaìta 

va a t i mus 

lis£ys 

omimismis 

tairurrus 

6, AV£T.& koosttia 

Xuopua 

pòiketa 

olla eri tsielt5* 



1, - «aapurlaop« 

koriste 

ki »j&m 

naapur i ta lo 

kehtolauiu 

8, HÅG —— — vå^ry 

haka 

aita 

aiielì 

•misti 

9» KACKERLACKA*"» kanala 

irtokarko 

h^lvnjjöly 

torakka 

sakaaotlru 

10, F.J5D ————- siiato 

s im« 

i ay,ho t 

«sut a 

liukas 

11, NEî)KUSTiiî£G - «seist« riistmta 

rtiosttiai&fi«« 

pernstus 

varusfu& 

pa inaia in<m 

12, OFtfRKANUG — vätt$pSt*i«tct» 

kykenemitôa 

sopiaatoc 

epäeduliinen 

luvaton 

13, onbud —— 

k utsy 

tarjoua 

pyyAt5 

astables 
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14. PLATTFORM koroke 

làttea muotti 

tasanko 

laivuri 

lakeus 

15. REST tauko 

iäännös 

lepo 

korkea 

kövsi 

16. STRÄV — karkea 

pyrkimys 

tavoite 

ponnistus 

viisto 

17. STJÄLK pyrstö 

paasi 

varas 

vars i 
* 

kelkka 

18. UTTRYCKLIG nimenomainen 

iImeinen 

painokas 

siimiin pistävä 

ilTneikäs 

19. VANSINNE ——- muistitapa 

tavallinen 

tottumus 

järjettomyys 

aavistus 

20. ÄLVA joki 

virrata 

keijukainen 

yksitoista 

sis-ilmykset 



2m 

21, CvlKOMriÀ~--* - - - ymp%rÒiéa 

fr» iìl listes 

t ii lia uudôIleeB 

saada 

kiicila 

22, £N?>LIG ~ ~ ~ yksimiolinen 

vksin^inén 

yksi^ielineo 

yhtenSingn 

yhdentnuka i nen 

23, KmmthSmhïC -käyt$nn5llinen 

itsetietoinen 

t ar ko i t u k setimuka i nen 

insali 

löpr>uva 

2**, ONNEJD —— wipvrä 

I? 1. i r I 

s eu tu 

vTsD'îrys 

VT/*"' Mr-îSt? 

25, !fR neuìca 

ulottua 

amahtaa 

iseuvoa 

kyl v^v-i 

2 6. HÖ DA ~~~ kohtalo 

nei to 

ko ko us 

valva 

murea 

27, «AFKKUR—— — perhofvtcukka 

ka s ternato 

naandaiset 

siiirakka 



INSKRÄNKA ---- loukata 

leskisillä olo 

tur,keutua 

armiskel la 

supistaa 



APPENDIX 1 

Del 3 
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INSTR UKTIO 

Seuraavassa paperissa on kertomus, josta puuttuu useita sanoja. Jokaisen 

puuttuvan sanan kohdalla on viiva. Tehtävänä on kirjoittaa viivalle siihen 

sopiva sana oikeassa muodossa. Jokaiselle viivalle tulee vain yksi sana. 

Yritä keksiä mandollisimman osuvia ja onnistuneita sanoja, niin että 

yksityisistä lauseista ja koko kertomuksesta tulee järkevä ja sujuva 

kokonaisuus. 

Silmäile kertomus ensin nopeasti lävitse ja ryhdy vasta sitten 

täyttämään aukkoja. 

Käytä lyijykynäa, jotta voit helposti pyyhkiä kumilla kirjoittamasi 

muodot, jos nimittäin satut keksimään parempia sanoja ja muotoja 

tehtävää suorittaessasi. 
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Han gick till varuhuset, kcpte en_ 

och beställde en , men ändrade genast 

, gick in på 

omelett. När han fått mat i 

Han tog sig 

, kände han att han var 

hakan och att han var 

orakad. Först tyckte han, att det 

roll om han kom 

spelade 

att den orakade gör ett 

till kontoret. Men sedan slog det 

, nästan förfallet 

Han 

grund av vad som 

inte se olycklig och förfallen 

. Han väntade 

pa 

klockan 

tio, då han gick in på en 

en skicklig 

och blev rakad 

om att han skulle komma en 

jobbet. Medan han satt i _ 

själv 

. Han brydde sig inte ett 

timme till 

och tittade 

spegeln, kom han att tänka 

sig 

sin 

klädsel. Han hade ju bästa 

flanellkostymen. Vit 

och solkiga 

alldeles 

, den 

med skrynklig 

. Efter allt var ogonen 

Ja, han var schaskig, i 

alla avseenden dagen 

Dagen blev därefter. 

Det första som 

, utom att han just nu blivit 

kontoret, var att han fick 

, när han från taxin rusade upp 

att hans chef 

honom, men inte funnit 

, Han hade så sent 

för ett viktigt 

samma eftermiddag fått 

kallelse 

att så många som 

detta sammanträde. Det var synnerligen 

skulle infinna . Först 

med sin 

från 

tretiden på eftermiddagen stötte han av en händelse 

, som stelnade , mönstrade honom 

till _och lämnade honom 

att ha ett enda ord. Han hade en underlig känsla 

gripen bar gärr.jng. Vad hade han egentligen gjort1. 
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ylioplstoj* p%lrïm& paaguUllAta tailclsmfft* 

•aoiaal&iafe*a u$$»&k&li$Qiû9n oloi»ta* 

i^sfsyÈaftââi, ©& puh tante 11 ti®fc®#Iliaca tutkiœa« * ©ilei •«& 

jh.t®yå©s»l. kösmlsÄä» tutklit&Fâs niai tmlô nëfcyrliii* 

Pĵ fdä»# simm yst&r&llisftstl «&tt&saa& «uorltttt&fflMk 

iyötä töyttän&XlÄ ^ra»l,rloaÄkke#B ali» tunjsa&taxicAati imi® 

wmhàollX&t%* 

M©:rkit#«ml,lli. ras t A oilcôaiû ir&i&fcôfrhèa» kohdoll# kÄy ÜSytilai»«. 

a«Ifco »ojMt&sii« 

(M zMrkMëM ti*t&ifc» et-t-Ü tutkimxkBmm* p&h$ism&inim. 

tm°k,&îtnM on sirfetm t^cwiiAlsts epiefeelljoit* iÄllä Ttaft&jM**# 

KlitälÄ® S»ilIUI ûtVkM%m& «WOSÌMÌ 

Thinojaan ylioplfto» .^raoXftst* 

{r#ht03?i ) 

tmtklÄiiks m mm&Tit täj*) 



. T&hän gaak" 
; keeaeö» ei 
j merkintdja 

Sukapuoll 1 • laies _ 

2* nainen 

Syntym&aika _____ 

Hykyinen kotipaikka Suomessa 
{ paikkafcun t&J 

Milla p&ikkakunnalla 
kävit oppikoultia? ^paikkakuntaY 

^läaai 

Pohjakcmlutus taime tult&ess&s 

1# ylloppllaa («ylioppil&stutkinto seka Xukion 

2. 

4. 

5. 

6« 

päästötodifttus) 

lukiem päästöt©di8tuks0» ilmaa ylioppil&i** 
tutkiatoa 

merkonomitutkin to 

k&nsakoulunopettaja 

akÄteerainen lopputtttklßto, (mikä? 

6-7 

8 

k -i 

9 

10 

3 o k in «mil, (nikä? 

Ml&ä vuomaa suor! t it yl lopp ilas tut k i rmon / 
Ikevät « syys1«) 

Mina Vttonaa le i r 3 o i. 1t audu i t Ihimaiaxi yliopisioon 

/ 

k e Tät 

Oletko naiiaisi&sa . (ii 

kihloissa _____ (<0 

Asutteko jhdessä (3) 

Seurusteletko vakituisesti ___ (4) 

Si mitä&a odellä olediate kohdista 

- eyyal. 

Il-I? 

&WÉWWW—»jLwHI lilill«W)UJWMjLflMBaWWWa>»jK 

14-16 

17 

Onko sintm mlmosi/®ieliesif 
kihlattusi» henkilö joiüca 
kaassa asut yhdessä, tal 
yst&yäsi 

Ka t so t ko olemai suostenkle linen _____ 

ruotsinkielinen 

sekä suomea- että ruotsinkielinen 

ruotein™ sno®en~ kakslkieli-
kielinen kl e i inen nen ( «suami 

ruotsi 

r t 

18 

19 
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; ei »©ritlÂlïS^Â 

1* Ku iato hyvla arwie-t jfww» i*wrfeggj puhuttua 
'; s luxuo t s in ;* laiak 

1« 

2. 

5. 

4. 

as» r*v " -.*«saâr w , 
eri ;:rjr hy*** 

sas I ko hzrvin 

k.ofc.tal&is«eti 

laelko- huoiioeti 

fcy?'ia îmoïiosti 

Ku±nka hyvtex arvelèt osa&v&si gafetia 
Qppla&ä.&'i 

1 • erittäi» hyvin 

2« l ni el ko hyr in 

3* imi«®- toi»««* fcofetftltljefttl 

4 *  _ . sel ko kuOÄOsti 

5* . hyrim. huo&osti 

21 

5* kuinka. fcgrrlit arwlet 0iö.fiai kirjoltta* 
xuotei&Bi? 

i. 

2« 

3. 

4* 

5, 

eriiiäia hyrla 

®elfeo hyvla 

kofe fcalaiaeati 

ss&lko fruonosti 

hjrijs huonoatl 

22 

Om t ko vaahanpaai 

1 • auoBuuik i ® 11 s lä s i sA 

2* ructsinkielisias is& 

3» kaksïkielislë. t iså 
{»«suoöti f ruotai ) 

4 • mmmkik & 11 s i ä t im 

älii 

äifci 

äiti 

äitl 

Mi ta kiel ta ko tonasi puhutfluu*? 

1* 

2* 

5. 

4. 

5« 

6* 

yksinöMåax! SSUÖK«Ä 

mitmëkJBmm. mxomm, 

mmm ja mot®!* swmmillmm, yist& -pmlijm 

m. iwmkmm m rim % © la 

yksitiomsSÄH ruotala 

yksinoimas Joitóia miuta kialtäs mitât 

23-^é 

2? 

?* - salta, icie i i^yMis t « ImXä » måtä? f 
? 



16.  

17 

18, 

19. 

20. 

~ 3 « 

ÎB&si tal sruom kasvatta^asi tarkoin oääritelty 
Tiimeiûen pä&ajnmatti ï ( Xlmoita eaamatinlaatu niiïi 
tarkkaa» kuln mahdollista9 esim® rautäkaupan 
myyjä* kangaatehtaan esimiee Jos hän 
on (on ollut) maanviljelijä, llmoita suurln 
piirteia viljelty piata-Ela hehtaareissa») 

Tähäa sarakkeeaeea 
|i merkintöjä 

£— 1 

20-29 

Mlhin virkaaa tal toïme&n haluaisit päästä mie lui t en 
pftätetty&si opimo t? 

&*iinks. tärkeää on mielestäai ô&ada juuri &e virka tal 
totmlj $ohon pyrit opinnoillasl? 

1 .  

2» 

5. 

4* 
5* 

eritt&in tärkeää 

meIko tärkeää 

vaikea sanoa 

ei erikoisen tärkeää 

ei lainkaaxx tärkeää 

Aiotko jääåa pyeyväeti Rugtsìin, Jos eaat työpaikaft 
tä&ltä? 

1. 

2. 

5* 

5. 

kyllä,, ehdottoaasti 

ItraXtamsii 

en OB&M saaoa 

ehdottoaasti en 

t JL 

30-31 

32 

l_ i 

33 

Oletko käynyt 

t# . euomalaista keua»akoulua 

2® ______ suonalaista keskikoulua 

3* auoaalaista lukiota (tal Irakioia mataairaa 
oppilaitosta) 

4* , munta suomalaiata kouXtia* aitä? 

5. 

6» 

7* 

8ft 

ruotsaialsta kaasakoulua 

ruo t salmi 3 ta keskikoulua 

ruotsalaista lukiota (tal lukiota vastaavaa 
oppila!toata) 

muuta ruotsalaista koulua» mitä? 

S — m m  iwiJI 

34 
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« 4 ~ 

.21» Ol@tk.o k&rtaak&a& jamyt iuokall^i koko koulak 
kiäyntiex ailîÂïiaï 

1 • 011 kc3.lcaaa 

2® 

3* 

4« 

yiid.€S. feerraa. 

kaka i teeriaa, 

ttaeaausjsfcft ìcezrar» 

Markitse allaoiev&aa tewl»ifckoo« erika*a& ïm &r<ro0iiAat 
rsitkô siimiila c lì lukxùn ( tai rasta&vttti oppil&töksöö} 
paästötoàlatuksesea s»k& yiiopjdl&stutki&noBsa! 

FåäJitStod# Yl loppila* tutk * 

suoiaeaki e 1 e s s à 

.motslnki elôâsâ 

engXaati (pltkM. kursei) 

' Â-nyï ^r&^s.) 

30&3& s.pitkä kur^sl) 

*8ka& (lynjt karm i ) 

mm i kSfsléi i 1 riuaska 

2 espaftjft 

5 Yeaäjåi 

4 lat-i«« 

5 kx'ùik k& 

6 smm t siîik&t 

\V,\UL* **mk*cm8®m 
jôi »erklntdJS 

35 

56-36 

69-41 

1-2 .u-«i 

H5-45 

»7-49 
5-0 i_j 

51-53 

olika kars&i 
Äater^&tiik&sea > algebra 

^ocmtråa 

lyfeyt teuxasi-
aatiisât likas 0 a iakeferi, 

pyï ösetriia 

54 i—J 

55-5? 

; 58-60 

<s£ arwa«sn&& 

MiXlaiset kegictarvot simtlm <m pli&ss tö toil i s tukafts«* 
verr&ttima luckan keaklaarvo ihin lutei« Jft kaikissse, 
aia#issa? 

Å* lÄSto^fåisset 

1 * i paxeapi kula Äoko luokalia 

'*• -^uuriiff pii2r%#ia suas Imi» kok© iïu&k&il» 

5# _ t>ieu€:apì Juixn. koko liiokaXX«. 

4* keakifrrvoai, auasfcrain iijmistam 

41 
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Jatkoa leys* 23 

B« ^aikki aineet 

1 « ______ parempi kuin koko luokalla 

2• suurin piix'tein sa^a kuin koko luokalla 

3* pienempi ku.tr/ koko luokalla 

4* - keakisrvof numero in lisais tuna 

24. 

fï&ftâa. s&rakkee 
seen #1 mer-
klntöjä 

62 

Ylioppilastutkinnossa sain arvola\iae©t 

1» Vatikan jaoa mukaan(»»laudatur, ens laude » appsob«) 

traden ;iaon aukaan( «lauda tu&* magna cum laude, $ae») 2. 

25« Mikä yleiaarvosaaa similla on ylioppila&todiatuksessa? 

1# 

2 .  

5. 

4« 

5. 

laudatur 

magna oumlaude . 

cum laude approbation 

lubentrar approb&tur 

approbatur 

63 

4 \ 

64 

26. 

27, 

Oliko sinulla ruotsinkieliaiä tovereita koulunkäymtisi 
aikan? 

1. 

2, 

3» 

4. 

useita 

nom tamia 

yksi 

ei yhtäan 

Oiiko sinulla nykyisin hyvìft ruotainkielisiä yatäviä, 
beiden kanasa liikut usain? 

i. 

2« 

3» 

4# 

useita 

muti tamia. 

yksi 

ei yhtäan 

€5> 

Iff— ,g 

66 

Jos vastasit myöntäväeti edelliseen kysyaykaaen (27) niin 
kuinka kauan olette liikkuneet yhdeaaä? 

1 .  

2» 

S. 
4* 
5. 

noin vuoden, ajan tal uaeaj&man 

yl i puoi! motta 

yhden lukukauden 

no in ktmkauden a;} an 

vshemraän kura kuukauden ajan 

i«ii Iiiinvunmiif 

67 



29# Mitä opisköi^t iällä 

•259 

éäfeÄ 
•^1 »trkl&i^lä 

68-71 

50* Miti, aineita ol#t opiets:#!lut aikaianmiji?. 

51# Mitâ aine Ita, »iot opiskell« eévlliatm iisâkôi? 

! Y2«79 
I 

1-4 

52* Kulak* »onta Xatatfcaatt* ol#f oplskellut s-iiå 
Join pmrhMlllami luett 

^mii i, », ijfi1»! >i ii i 'fwn lay inn ^ 

n 

35* Kuiaka monta oX**t stuoxltiaxmt nykyiosctlä 
opistokar*si»t&î 14—15 

.# Köiaka lao&ts liikstkaiitta oplakèlit adfc&iaeapiÂ | 

35* Kuinka sosta, pistetta n.«n»ui aikài,s®»istm 
kujrsB«iat*? 

1?-19 

i36« K&i-aka lao-tstê, piätettÄ olat ftuorlttaimt #ri 
&£&•!••*? ilaoi'fe* ainte» alai 3«. piateide» lukuttääxriM 

Aia« i fiottiti 
to-at 

i 
57« Pjxitk® $<khankî& k^rkeakoul^öÄ tmi ^Xiopistooa 3»©»*a®af I 

mmmsteuXn tuli t apisfeftltmftzi ^«äaJsmäö? j 

1 «  . .  J q r l l ä  j  ^  

2« ea (jos v&at4M»it*«a$ «stirsgr miÄ»®» kohtajm 41 
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3% 

41. 

42. 

43< 

PäÜÖÄtt •STBldkS^; 
»i merkiatö^£ 

|8é Jos vastasit "kyllä" edelliseen kohtaan, niin ilaoita 
niid«& korkdakoulujen.ja/tal yliopiato^en aimai, Joihia 
pyrit ^uomessal 

Hyväksyttiinkö sinixt ^oîionki». aiista? 

kyllä 

2« el 

40« Joe v&staait "kyllä" edelll&een kchtaan» niin miksi sli
ta huolióatta tulli opiskelenaan ïïumajan yliopistoon? 

24 

Luuletko eitä vaatistuk6&i a i ina a incessa* ^ota opiskelet 
täällä nyt» ovat alhaisemmat kixia Suomes&a? 

1 * huoifc&ti&vaati alhaiaemmai täällä Uumajasea 

2« b.ieman alhaisemmat täällä Üuiaajassa 

3» »uurin pilrteia saawœlalset täällä tala Snonessa 

4® hiemaa korkd&amat täällä kuin Suoraeasa 

5* huom&ttavaati korkeaaimat ' täällä kuin Suoaeeaa 

6« en tiödä* koska en, tmrne k»o* mat Arnika is, 

a$-26 

27 

I&uletko » etta akateeminim loppututkinto oa àelpompi 
euorittaa tteajaa yliopiaiosna .mia Saomeaa yliopìstoiss*. 
tal korkeakouluisea? 

1* 

2« 

4* 

helpompi Itoajaasa 

ei eroa 

helposipi üuomeftsa 

en tiedä» koste en. tunne k.»o* v&atimuksla 

Aiotko smori 11 aa lopputuikinnon täällä? 

* _ kylläf ehâottomasti 

2» _ kyllä/'lwil tarasti 

5« « en- osaa aaaoa 

4« tua k i» 

5» ehdottomasti «&• 

i j 

29 



Of ̂ 

B -

i'aàén ««rafckefta«* 
fl serklötSlä 

Oîikc mL'&l ̂bìììha. rì&ike&#, seyrata akt i à visteci ti. ni© t s in«» 
kiölielü Xweau^la? 

1* 

2« 

4® 

5, 

Kyl Iii ¥ eitdc-ïtoaae ti 

kyl lä,. h i os as, 

es a&&& aaii^a 

fi-fKlC; a ti el 

©lì käy 'ruc tsiBkiel isillä luwmoi xä 

Qzifco nieJLoatasi mifce&a iiikea ruoteinkieiistä kurs»!« 
kirjallistmtta? 

kyllä$ ehdöttofs&atl 

__ kyllä, hieran 

en ööaa sanoa 

ehdottorasti t* i 

2«. 

5« 

4* 

5» on ole Xuk^mat ruoiainkielista fersalJkir.Js.lìi-
BUii tèa 

Oako ttieleata&l v&ikeaa luk©» €m.glmrimìcielista 
ktxrs s i k i r j a i j i s « utta.? 

1« 

2 «  

5. 

4*  

5* 

kyil&f eMoitomasti 

kyllä f 

en osaa eaaoâ 

ehdotftoa&atl «si 

en ole iuk^nut ea^cl «on âjtki© li s t & kursai-
kir 

51 

52 

Kulak«- une in olet ott*aut opintovaikeuksi©s 

Hm&in joskus 

"* • pzofsssorllii . _ ^ 

2# smalhtn opsït&3i-iB # 

3* 0pxikto~chja&.j&m __ . 

4* 9uost& lai a i in tovereihiai . 

5« ruotealasiìu toverelhisi 

6« ylioppii&akunnaa 
knra&itoriin 

?• mïh.m9 keheea? — 

tftkiô y&t«yd#aì 
i 

en koalcftaa f 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

39 

Itmjliaw»*! **rJf 

leKaittWeHfer««  ̂



2 b 2 

5 ü ti ̂  
,, Q „ I seen ei »erkisi-

jtöjä 

4Ö* Kohdellaanko s Irma saaalìa t&valla kula ruotaalaisia j 
opinto toverei t && i ? ] 

1 » kyllä» ehdottomasti ; 

2» kyllä» luulisin I 40 

5» en osaa sanoa i 

4« _„j9i aims j 

5« varcasti ei f 

49# Jos aielest&si sinua koftdellaan eri ta voir?., ni in kerro ; 
millä tavalla siIna tapauksessal i 

; 

_ ... _ _ _ ; 41-4« 

50» Onko joku opettaja koh&ellut sinua huonosti sen johdosta, f 
että et puhu ruotsia riitt&vän hyvin? j 

1 * kyl la t usein j 

2« kyllä* ^oskuB 

5* hyvin harvain i 

4# . èl koakaan I 

i j 
51* OnJco sinulla rtio t sinkiel i. a iä k ars s i tovere ita » jotka i 

a» t tamt sinua ruotainkielessat l 

1 * __ kyllä j 

2* ei ! 

i 
52# Jos nio t salais et opiakelij&t suiitautuTat sinuun eri tarai-* j 

la kuin ruotsalaisiin tovereihinsa» niin kerro millä tapaalj 

45-»4é 



• K *  *  "  '  ¥ >  f <  f * 

ruolo&i.-ix.-iÀa ^ .cita ü'uhufc .beiciaoi kSBiessis 

^ e,rii:.asa.k60#n, sii«»««,, 

. . » » v  i  * „ «  /  i  » 1  S Ü S Ä S  v e r k a s .  

5* .. & o ins kk s «en mo-tuia 

,„.. 011 PUhusmx h&iåmi icaiiasaa® 

^ ^ K ̂1:; •&• 'nînv; a i S: t fi, Ksi å-aii «c ans s mt. 

**f il* V c ,. •» ^ ̂  , /t ^ 
dea kansasr 

^ * igflI&t auuresti 

2* kyllù, ru«»«ajî 

?* . eu, lainjûaâs. 

Pelk&ûtko pimtiÄ jmotftlâ ^csimiaiirtaa toreri i«w» 
olimi**? 

* « &imve&zï 

Ky-ii-är, hie-MJS 

} »  «« idillica«!» 

Aun kàyt im«mrio:U.i&# oako *imiXX* t «pasta sasliistm*. mot« 
stilici e lia I is, keekuBtftXuihixi lu«ntoj<m miiiy ©ills? 

t* ___, u»els 

i* jos km» 

1111 i h arsola 

4» ©i koan&ajBi 

Jiit t»i#li£o al#Xuuö&lö iîw.Oï£e/i»:ie 1 i,®ten I,^oiâ@s 
kanösa "Inmilù^wti väliajeilì s? 

K kyllä» aiim 

.. , f kyllä, »s.iiasÄsü'iai 

5* , *m erityiEmmmìM 

Olttks tieteiai5E. siici®« »Je i«* ii-aiîl® osiakeìijoill# 
järjtft fefîttéTiôté jMOt«i3iki®l«n tersa®lata.? 

kyllfc» clan. osaiiistimiat int®n3iifl«@«ti 

2* ky'il-^f ©leu itseKija osaliiatutsu* «iilcsis talli»!«. 

5® feyllA» su it* «a ol« it®« òasi II e tlissi t 

4# ^i# *m ölt? gI.lut t i» tola«» 

5# o M s la osaiiiì-fuaiitf joä o li «ta culut tintola*» 

Jos oi«?t äa " u-i » s i; J'", s,«1 ** * , ft % " 
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60. 

- 11 -

Mi kal i ölet osallistumit in tene iiviaea ti maini tu 11 le kurs-
seille, onk.0 simula ollut hyötyä aliata? 

1 .  

2» 

3. 

4# 

5, 

kyllä, pal jon 

kyllä, jossain määrln 

el juuri raain.ittarasti 

ei lalnksan 

en tiedä 

61» Mik&li osalllstu.it silloin tällolia mainituille kursseille, 
olikö niistä sinalle hyötyä? 

n 

2« 

5# 

4. 

5. 

kyllä* paljon 

kyllä gjoasain maàrin 

e i jimxi mainitt&vasti 

ei laink&aa 

en t i a dä 

fî&han sar&k* 
keeaeen ei 
faerkintöjä 

teavw«wwieefc»uJI 

56 

57 

62# Jos olet ollut tietoiBen kobdass» 58 mainituista kuraseis-

ta, Bautta et ole itae osallisfcuimt niille, ni in Mikkåi tMden?j 

1 « OB&B,n ruotala mielestani riittävan hyvin 

2» i minulla si ole ollut aikaa 

3* en öle viitsinyt 

4 *  miueta ttyyaiä, mista? _ 

58 

63» -Tunne tko tar-vi tse vasi kohdasaa 58 maini tun kal tala ta 
opetusta? 

1«, kyllä, ehdot tosanti 

2» Xuuien tarvitEeirani 

3* _ 

4. 

5. 

021 osaa aanoa 

e>i iuula tarvitsovani. 

en iaissääii måärin 

59 

'64.  Onko stielest täai koat&ktia aaaminan ruoisalaisiin 
op is ke 1 x,i o ili in Ifuiaaäasea vaikeaa? 

1 • kyllä 

2* __ ei 

3« ______ en oBaa sanoa 

u Liikutko T&paa-aJJcoinasi enijaaäkseen 

1# 4 auomenki e Haten kanas a 

2« ___ .ruotsinkååliatea kanssa 

3« yfeta paljon kumpais tenkin ka&ssa 

60 

61 



265 

« i? « #1 werkln« 
ifcöiä 

é&* Pid«ta«nicÖ mi»Ies tasi 
Bswa&j&ß ;?ì iepfllAJkimaas. pil ri t nä. omaiia eri tyi*emå 
ryh»àaé? 

67. 

70, 

71« 

t. 

2* 

3. 

fcylia 

es a 3«, •;>, 

^ô&lliôtutica yl loppi järjsslïiisiiia tilaisunkiiim 
t&i tOifflißtfiaB aiiiäÄll tÄVOi»? 

1, 

2.  

3« 

le^IX&* ua#ia 

«ylläf jcatai# 

«& 

68# Otitko Sao»*»»* Jo *a»«a äuotsiia UiVvm* «w. ti&f 
aiti, tä&llä AftO£«ia»a tamtttfti*! ©piÄeiX.ii? 

1* 

2» 

3, 

at in tarkkaaii «#XvM 

o t.la b l'aliati s«ìmft 

tulls. iÄpiiimlik&«.ii ti«t«uKättä sitÄ otviakQiisin 

69* Ml ten salt tiatiüi &pl8k®l«8&«M9XXifttti!ikiiXs£& Vk&mk^m&mf 

1 .  

2* 

5, 

4, 

% 

6. 

7» 

Wm&àaxk yliûpiâtsn ô«% minstaja ili <äuoMe**& 
iaforaoiji&d«« 

oîft&ii luit i on i tl#âol tümtoimiiamsi kmxttm 

ajBrnttiokjaAj®!! BÄITOIIS 

entieten kouXutovérftidim 

lâlifïistôïi «imlßslaiüten tili astivi e» icAutt* 

rad i or* * ïVia J& 8&£oaiaXeht:i«n kmstia 

saiuiia iavaXi*» altea? 

^livatko 8&a*j&8ì esjmk'£oti.#iiït tftUMiJaa tar^cMus i e ta. opi«-
keiu&aà do 1 i i mvù* u i * i& o i %; s ** ta* i 

1# 

2, 

5,-

4* 

rlitUlva t 

h a:ró »ii ̂oht st» t 

e» ftaaaut mlt&m en«i*kfcotiitto* 

öiétko tust tenu t ìi«#ti aas#ttOüal£Si tMl.il 

1« hy v in u»«A& 

2* joflku« 

_ ami h arsola 

4». ea o;",5fe.»/è» 

62 

65 

é4 

*<> 

6é 

6? 
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72, Luetko suomalaisia sanomalebtiä täällä TJumajasaa? 

1 « luen ja til a &n its e omaa 1 eh tea 

2* osts» jos&us ja, luen 

3* _____ 1 altman eääimolli sesti ja luen 

4# lai.naan jookiiB ja luen 

5* ____ Xu^ koska^n 

Luetko ruota&laisia lehtiä täällä Uumaj&asa? 

1• . luen ja tiiaen itse oat&& lehteä 

2# ostan jo situs ja Xuen 

5* Xainaaii eäarmcllisesti ja luen 

laina&a joaktis ja luen 

en lue koak&an 

74* Oriko tapan&si lukea ruotsalaisia viikkolehtiä? 

1 * on 

& * i 

75* Kuuntôletko i-tio t salai aia rad io-oh j elisia? 

1 « . us e iii 

2« joskus 

3» en koskaan 

Ib » Katseietko raofcsaiaisia TY-oJijelmia? 

1 « . uaaln 

2# _____ 

3* en kor-ka^K 

Pähän sarakkeeseeî 
ei roerkiniöjä 

^"iiiii !im t |j 

68 

7 7 »  J ° s  l u e  t  k o n j K k c i r f j a l l i s u i i t t a j  m i n  a i n  k ä k i e l i a t ä ?  
1 • „ , _ ertinmäk^een su oj&anki e I i s tä 

2, rid.i;-f:k ;kB9eß rucisinkielisiä 

S9ki mixmen«' eitä ruota ink i al lata suunnilleexi 
Bmmn v-^rran 

4» aeiko p^Jkoii inuunkieXiötä 

5* o^aa »ano a 

6* r- --v.e riluta ku ir». ammattikirjallisuutta 

t—- t 

69 

70 

71 

72  

73  

8* OXetko käyivyt, gialla TJuma jassa kataomaaaa ruotsalaisia 
filmejä? trri., m 

1« 

2* 

kyllä 

en 



79* 

« 14 

Jos Tastasit @dôllis@©a kohta«»> niia aissä aää~ 
ria ŝtasarsi. t sdtä fi laissa ss.no iti In"? 

n 

2«. 

5. 

läiies kaiken 

meiko paljon 

vn juuri r?\i&&4n 

, 2»7 
fSkün »«rafefc 
^oea ti i.-.ic-rk 

p5JS 

15 

BOm Mitä rviofcaiakis!.i&i'û .Cils^ja olst xiäbnyt? Äaiaita# jokJLaij 

81» Harrastaiko koska&a ruo Iselaistsa. sa&ariattkkojea r&tkal» 
a mista? 

1 .  

* 

5. 

4. 

hvTia vs^in 

jöSkttS 

art i h&rvoin 

e a ìcoiiÀaan 

Ì^*M«l*WH«rtS»<fe5 

76 

82* 01 e t ko oiesicsilut iiuoì,® !&&•&% &h venaxuaa*! la tal jollakin 
aniulla su o t s Ink i e 1 i a e i 1 a é au lui la pitsm&iia. aikaa anasm-
kula tulli t asm® •Juaajaaiif' 

i. 

4. 

3. 

o. 

y 11. vnoa-5'fx 

_ y Ii v- tuo t ta 

_yli 5 kuukmitfca 

_ 1 -«3 ^miikan tta, 

VGlieasiiÄ kuin ku^kaudH?& ajaa 

en iairilcaas 

ö3* Jos ölet olaskellub aikaioaisttln «iotsaiai«(i*udull. 
mil lä seadulla ec-ites? 

liin 

1 .  
y> 
k.., # 

3» 

Ruotalass 

jsUiVcaaasaalia 

nuulla ruotsalaieaaudulla 3uom«s»a 

?a 

&arro? ai ka gsiaiaetäsi on oliti t kivoiaia*. «iti simili a 
oa t&pahtutmt täällä Huotaisaai 
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« 15 « 

85® Jos alleles täa i ona&t hyvan motu in kielen taidon, niia kerro 
j&itkä tekljät o va t ay ö tëv&iku t taneet aithôiU 

86. Jos miele©tasi et om&a riittävää ruotsinkielen fcaìio», niln 
kerro mahdollisista sy i.» tal 



ïïuîsaj&n yIiopietossa ol *mm* fciinnos ton ei ta. auttoMuui jsuom&I&iaim 
opiakeli joita* Jimilla or <shkä hyr Lä. ida6itar ai i lä t&v&üa 
volaliolla avutesi» fcarkitsa l&käs nuutasia «hdotitkaia« 
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FÖRTECKNING ÖVER ENKÄTFRÅGOR PÄ SVENSKA 

Frågeformuläret (se appendix 2 på finska) innehåller följande informa

tion från de finska studenterna: 

1. Kön 

2. Födelsetid 

3. Nuvarande hemort i Finland 

4. Läroverksort i Finland 

5. Grundutbildning vid ankomst till Umeå 

6. Studentexamensår och -termin 

7. Inskrivningsår - termin vid Umeå universitet 

8. Civilstånd 

9. Makens/makans/fästmans/fästmöns/ etc språkliga identifikation 

10. Studentens egen språkidentifikation 

11. Subjektiv skattning av förmåga att förstå talad rikssvenska 

12. Subjektiv skattning av egen förmåga att tala svenska 

13. Subjektiv skattning av egen förmåga att skriva svenska 

14. Föräldrarnas språk 

15. Hemspråket 

16. Faderns socialklasstillhörighet 

17. Yrket studenten själv aspirerar till 

18. Hur viktigt att få den tjänst man aspirerar till 

19. Kan tänka sig att stanna i Sverige om arbetstillfälle erbjuds 

20. Har gått enbart i finsk skola fram till studenten/delvis svensk 

skola 

21. Varit kvarsittare 

22. Betyg i skolans dimissionsbetyg och i studentexamensbetyget 

23 A.Medelbetyg i läsämnen jämförda med klassens medelbetyg 

23 B.Medelbetyg i läs- och övningsämnen jämförda med klassens medelbetyg 

24. Studentexamenstyp (äldre betygsskala/nyare betygsskalan) 

25. Allmänbetyget i studentexamen 

26. Umgänge med svenska kamrater under skoltiden 

27. Umgänge med svenska kamrater nu 

28. Om "ja" till föregående fråga, hur länge har ni umgåtts 

29. Ämnet som studeras innevarande termin 

30. Tidigare studerade ämnen 
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31. Ämnen som avses att studeras ytterligare 

32. Antal terminer nuvarande ämne studerats 

33. Antal poäng på innevarande kurs 

34-. Antal terminer tidigare kurser studerats 

35. Antal poäng på tidigare kurser 

36. Antal poäng i samtliga ämnen 

37. Har/har ej sökt inträde vid universitet eller högskola i Finland 

38. Om "ja" till föregående, nämn vid namn universiteten och högsko

lorna 

39. Blev/blev icke antagen vid någon högskola eller universitet i 

Finland 

40. Om blivit antagen9 orsaken till att förlagt studierna till Umeå 

Hl. Ar fordringarna i det studerade ämnet lägre/högre här i Umeå än 

i Finland 

42. Lättare/svårare att avlägga en akademisk slutexamen här än i Finland 

43. Avsikt att avlägga slutexamen här 

44. Subjektiv skattning av svårighet att följa föreläsningar på svenska 

45. Subjektiv skattning av svårighet att läsa kurslitteratur på svenska 

46. Subjektiv skattning av svårighet att läsa kurslitteratur på engelska 

47. Antal gånger kontaktat på grund av studiesvårigheter 1. professor, 

2. övriga lärare, 3. studievägledare, 4. finska kamrater, 5. svenska 

kamrater, 6. studentkårens kurator, 7. övriga (vem?) 

48. Blir du bemött på samma sätt som dina svenska kamrater 

49. Om du blir annorlunda bemött, på vilket sätt 

50. Har lärare bemött dig illa på grund av dina språksvårigheter 

51. Har/har inte svenska kurskamrater, som hjälper med språket 

52. Om svenska kamrater behandlar dig annorlunda än sina svenska kam

rater, på vilket sätt 

53. Samtalsspråket med finlandssvenska studerande 

54. Ängslan över att tala svenska i närvaro av rikssvenska kamrater 

55. Ängslan att tala svenska i närvaro av finska kamrater 

56. Deltagande i svenska diskussioner under rasterna 

57. Föredrar att tala med finska kamrater under rasterna 

58. Kännedom om kurser i svenska och deltagande i dessa 

59. År och termin för deltagande i KV:s kurser. 

60. Nyttan av intensivt deltagande i KV:s kurser 

61. Nyttan av sporadiskt deltagande i KV:s kurser 
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62. Orsaker till uteblivet deltagande i KV:s kurser 

63. Behov av dylik svenskundervisning 

64. Kontaktsvårigheter med svenska studenter i Umeå 

65. Umgänge under fritiden med svenskar/finnar/båda två grupperna 

66. Betraktas finska studerande som en grupp för sig 

67. Deltagande i kårens aktiviteter 

68. Tagit reda på i Finland före ankomsten hit vad det är värt att 

studera i Umeå 

69. Informationskanaler om studiemöjligheter i Umeå 

70. Arten av information (tillräcklig/bristfällig/vilseledande etc) 

71. Har du känt dig olycklig här? 

72. Läsning av finska tidningar i Umeå 

73. Läsning av svenska tidningar i Umeå 

74. Läsning av veckotidningar 

7 5. Svenska radioprogram 

76. Svenska TV-program 

77. Läsning av skönlitteratur, på vilket språk 

78. Sett svensk film i Umeå 

79. Subjektiv skattning av förståelse av vad som sades i filmen 

80. Vilka filmer? Nämn några! 

81. Lösning av korsord på svenska 

82. Tidigare vistelse i Sverige, på Åland eller annan svenskort i 

Finland 

83. På vilken ort mest 

84. Det roligaste som hänt dig i Sverige 

85. Bidragande faktorer till dina goda kunskaper i svenska 

86. Orsaker till dina dåliga kunskaper i svenska 

87. Förslag till förbättrade studiemöjligheter för finska studier. 

(Dina egna idéer) 




