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Inledning 
Det blir allt vanligare att människor reser i världen och bosätter sig i andra länder, för en 
kortare eller längre period. De hamnar i en situation där de möter andra kulturer och det 
interkulturella utbyte som då uppstår är någonting som jag är väldigt intresserad av. Framför 
allt uppskattar jag den möjlighet att bli medveten om min egen kultur som ges när jag möter 
det som är främmande. Genom att jämföra det för mig redan kända med andra människors 
livsmönster och värderingar så blir jag uppmärksam på att det som är självklart ur mitt 
perspektiv kanske inte tas för givet av alla människor. Vid en föreläsning under 
lärarutbildningen fick jag höra talas om Svenska Skolan Utomlands som bedriver 
undervisning på svenska för svenska barn som av någon anledning är bosatta utomlands. Jag 
blev givetvis intresserad av organisationen eftersom den skulle kunna ge mig personligen en 
möjlighet att arbeta ett par år utomlands utan att behöva omskola mig. Eftersom jag själv 
skulle kunna tänka mig att flytta utomlands och möta andra kulturer, även om jag i framtiden 
får egna barn, är jag mycket intresserad av hur dessa emigranter upplever sin situation när de 
lämnar Sverige för att söka sin lycka i ett nytt land. Jag bestämde mig därför för att åka till en 
svensk skola i USA och undersöka vilka elever som går där och hur deras vardag ser ut. 

 

Syfte och problemformulering 
Syftet med det här arbetet är att undersöka hur människor förhåller sig till sin kulturella 
omgivning och hur en persons identitet påverkas av de kulturella förhållanden i vilka han/hon 
växer upp. Syftet har också varit att studera svenska språkets bevarande i en engelskspråkig 
miljö. I Sverige kan man ibland ifrågasätta om hemspråksundervisning i diverse 
minoritetsspråk verkligen är nödvändig men om man försöker se det ur ett annat perspektiv 
och tänker på svenska barn som bor utomlands så känns plötsligt minoritetsspråkets 
bevarande vara av största vikt.  
 
De frågor jag söker svar på är följande: 
 

• Hur påverkas ett barn till en svensk förälder när det växer upp i en amerikansk miljö? 
• Vad är det som avgör vilken kultur som blir den dominerande i hemmet? 
• Hur påverkas barnet i sin språkutveckling av att växa upp i en tvåspråkig miljö? 

 

Begreppsförklaring 
Som inledning till mitt arbete vill jag förklara en del centrala begrepp som jag tänker använda 
i min framställning. Ett viktigt begrepp är ordet utlandssvenskar. Min definition av 
begreppet, som jag hämtat från Svenska Utlandsskolors Förenings material, är en person som 
är född i Sverige, är svensk medborgare och har levt större delen av sitt liv i Sverige men som 
nu bor i utlandet. Svensk medborgare är en person som har ett svenskt medborgarskap, för 
att minst en av föräldrarna är svensk, men som inte nödvändigtvis har bott i Sverige. Vidare 
kommer jag att använda termen svensk-amerikan och då menar jag en person som har en 
svensk och en icke-svensk förälder och som uppfostras Amerika, i en miljö där de båda 
språken och kulturerna betonas i lika stor utsträckning. 
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När jag skriver kultur använder jag samma definition som Säljö. Han menar att kultur är: 
 

”…den uppsättning av idéer, värderingar, kunskaper och andra resurser som vi förvärvar 
genom interaktion med omvärlden. I kulturen ingår också alla de fysiska redskap - 
artefakter - som hela vår vardag är fylld av – olika verktyg, instrument för mätning, 
vägning och liknande, olika former av informations- och kommunikationsteknologi, 
fortskaffningsmedel och annat. Kulturen är således både materiell och immateriell, och i 
själva verket finns det ett intimt samspel mellan dessa dimensioner.” (2000, s.29) 

 
Ett annat ord som jag kommer att använda är begreppet dubbelkultur och då menar jag två 
kulturer som existerar samtidigt, i samma miljö, i det här fallet beroende på att föräldrarna i 
en familj kommer från två olika länder. 
 
När det gäller språkforskning använder man ofta termen modersmål när man talar om det 
första språk en individ lär sig men modersmål är inte liktydig med ”det i alla avseende bäst 
behärskade språket”. (Hansegård 1972, s.63) Med utgångspunkt i Hansegårds definition och 
eftersom ordets uppbyggnad för tankarna till moderns språk tänker jag undvika att använda 
den här termen i mitt arbete när jag skriver om tvåspråkiga barn. Istället kommer jag att tala 
om barnets första språk och andra språk utifrån den ordning i vilken de lär sig att tala dem. 
Begreppet modersmål kommer jag emellertid att använda då individen under barnaåren endast 
lärt sig ett språk och först i vuxen ålder lärt sig ett nytt. Andra viktiga begrepp, när det gäller 
såväl språklig som kulturell inverkan, är majoritetsgrupp och minoritetsgrupp. 
Majoritetsgrupp är i det här fallet det amerikanska samhället medan svenskarna utgör en 
minoritetsgrupp. (Arnberg, 1988)  
 
Andrews (1999) använder begreppet host society (värdsamhälle) när han talar om en 
majoritetsgrupp och det är ett ord som i större utsträckning betonar minoritetsgruppen som 
tillfälliga besökare och inte som permanent boende i landet. 

 

Bakgrund 
Det är allmänt känt att en person aldrig blir så patriotisk och intresserad av att bevara och 
hävda sin nationalitet som när han/hon flyttar utomlands. Företeelser som i hemlandet 
förringas känns plötsligt väldigt viktiga att bevara och visa upp för omvärlden. Det är bara att 
se på sig själv när jag åker på semester och träffar en svensk. Trots att jag i Sverige kanske 
aldrig skulle ha umgåtts med personen i fråga, eftersom vi inte har något som helst 
gemensamt så känner vi samhörighet med varandra för att vi båda talar samma språk och har 
gemensamma kulturella erfarenheter.  
 
På samma sätt är det för de invandrare som kommer hit till Sverige. Vi svenskar tycker att de 
ska assimileras i vårt svenska samhälle och bli som vi medan de tenderar att söka sig till 
varandra och umgås med människor med samma kulturella bakgrund. Lars Wendelius (1991) 
skriver att det här fenomenet finns historiskt belagt sedan åtminstone sekelskiftet 1800-1900 
då svenskarna emigrerade till Amerika. Han betonar att man i svenskkolonierna var väldigt 
måna om att bevara sin svenska identitet eftersom det gav invandrarna en starkare självkänsla 
och hjälpte dem att identifiera sig som svenskar i en amerikansk miljö. För att kunna skapa en 
identitet som både svensk och amerikan var det viktigt att man bevarade och utvecklade den 
svenska kulturen i det nya landet. Delar i den svenska kulturens bevarande var bl.a. att man 
startade svenska församlingar i kyrkan, tryckte böcker på svenska och gav ut svenska 
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tidningar. Det blev även viktigt att översätta svenska författares verk till engelska så att de 
som amerikaniserats, och inte förstod svenska, ändå kunde ta del av sitt kulturarv.  
 
Andrews (1999) har studerat hur sovjetiska flyktingar reagerade när de flyttade till USA. Han 
menar att värdsamhället från första dagen utövar stort inflytande på de nyanlända 
immigranterna och han betonar invandrarnas strävan efter att bevara sitt språk och sin kultur. 
Vidare påpekar Andrews att det tar två generationer innan en total assimilering skett. 

 

Litteraturgenomgång  
Sociokulturell teori 

Historik 
Länge har forskning om inlärningspsykologi och utveckling utgått från att människan kan 
studeras som en isolerad individ. Man har förutsatt att det är möjligt, och även önskvärt, att 
endast studera mentala funktioner som en isolerad företeelse helt oberoende av den miljö i 
vilken den studerade personen lever. Redan i början av 1900-talet lade Dewey fram kritik mot 
detta sätt att resonera och menade att man måste se på en människa som en del i en historisk, 
kulturell och institutionell helhet. Deweys idéer väckte inte gehör då, men idag har allt fler 
forskare börjat intressera sig för hans tankar och det har blivit vanligare att studera människor 
ur ett, s.k. sociokulturellt perspektiv. Några forskare på området vars verk jag har studerat är: 
Carlgren, 1999; Rogoff, 1990; Säljö, 2000; Vygotsky, 1997 och Wertsch, 1991. Den rådande 
åsikten inom sociokulturell forskning är att en människas utveckling, handlingar, tankar och 
känslor inte kan bli separerade från den miljö i vilken de utförs/upplevs. I en sociokulturell 
miljö är det framför allt tre delar som forskare brukar nämna; kultur, historia och institution 
vilka i sin tur anknyter till tre forskningsområden; antropologi, historia och sociologi. 
Fördelen med att använda dessa termer är att de är väldigt övergripande och innefattar de 
flesta områdena inom social forskning. En nackdel kan dock vara att de framstår som tre 
separata delar, vilket är precis tvärtemot vad forskare inom området vill visa. Ur ett 
sociokulturellt perspektiv kan nämnda tre faktorer inte existera oberoende av varandra och det 
finns således ingen rent historisk miljö som inte samtidigt påverkas av kultur och institution. 
Forskare inom området föredrar att se dessa tre faktorer som olika dimensioner av, eller sätt 
att se på, en miljö och inte som grundläggande delar av själva miljön. (Wertsch, 1991)   
 
Även Carlgren har studerat hur man i skolan har sett på begreppet inlärning genom tiderna 
och hon menar att det under 1980-talet började ske en förändring i forskares och därmed 
lärares människosyn.  
 

 ”Från att tidigare ha sett individens kunskapsutveckling som inlärning i relation till 
individens utveckling har man i forskningen alltmer kommit att se lärande i relation till 
de sammanhang och de situationer som individen befinner sig i. Det innebär samtidigt en 
förskjutning från att huvudsakligen uppfatta lärandet som ett kognitivt fenomen till en 
fråga om deltagande i en social praktik och ett fenomen som inte bara är kognitivt utan 
också sinnligt och socialt.” (1999, s.12)  
 

Förespråkare för kognitivismen var Piaget och han kritiserades för att alltför mycket betona 
den individuella kunskapskonstruktionen. Carlgren (1999) menar att Piaget förbisåg 
betydelsen av mer kapabla samhällsmedlemmar och de större socio-historiska kontexterna i 
vilka undervisning och inlärning försiggår. Istället blev intresset för Vygotsky allt större 
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eftersom han menade ”att den kunskap människor konstruerar är beroende av de faktiska och 
kulturella omständigheterna (…) [och att] man lär sig tillsammans med andra genom att delta 
i gemensamma aktiviteter…”(Ibid.) Även Rogoff (1990) kritiserar Piaget för att i alltför liten 
utsträckning ta hänsyn till den sociala omvärlden när han beskriver en individ. 

Samhället som påverkansfaktor 
Säljö är en svensk forskare som ägnar sig åt sociokulturell forskning och framhåller: 
 

”I ett sociokulturellt perspektiv är utveckling en socialisation in i en värld av handlingar, 
föreställningar och samspelsmönster som är kulturella och som existerar i och genom 
kommunikation, och som därför skiljer sig åt mellan samhällen och livsmiljöer.” (2000, 
s.68)  

 
Han menar att det mesta av det vi lär oss lär vi oss inte i t.ex. skolan, utan i miljöer som inte 
har som primärt syfte att förmedla kunskaper. De flesta grundläggande insikterna och 
färdigheterna förvärvar vi i andra sammanhang t.ex. med familjen, bland vänner, vid 
middagsbordet eller i föreningar och alltid i interaktion med andra människor. Han menar att 
vi påverkas av det vi själva, eller andra i vår omgivning, har varit med om i sociala situationer 
och tar med sig för framtida bruk. Genom att vi är med om någonting och delar med oss av 
våra upplevelser utvecklas vi själva samtidigt som vi kan förmedla våra kunskaper med hjälp 
av vårt språk till andra. (Säljö, 2000).  
 
Att tillägna sig det kulturella arvet 
Gustavsson (1992) menar att vi tillägnar oss och försöker att lära oss av det som har varit. 
Han poängterar också betydelsen av vårt kulturarv, vilket han menar utgörs av hantverk, 
konst, litteratur, vetenskap, filosofi och musik som samlats genom seklerna och lämnat spår 
efter sig i historien. Han fortsätter sitt resonemang och menar att vi människor kan tillägna oss 
vårt kulturella arv på olika sätt. Han anser att man antingen ägnar sig åt beundrande 
tillägnelse, vilket innebär att man tillägnar sig en kultur genom att man förskönar det förflutna 
och gärna vill höra ihop med dåtidens genier och stora män. Vidare kan man ägna sig åt 
kritisk tillägnelse och då använder man det kulturella arvet, i form av författares verk och 
konstnärers tavlor och jämför de med den egna personens erfarenheter och ser hur världen 
idag förhåller sig till gamla tiders verk. Gustavsson menar att det endast är den kritiska 
tillägnelsen som bör eftersträvas och först när man, gärna tillsammans med andra, reflekterar 
kring sin historia blir den relevant. Ytterligare en forskare vid namn Sahaf framhåller, i 
sammanfattningen av sin avhandling, att: ”…individuals  and their behaviour are largely a 
product of their culture and the surrounding society within which they function.” (1994, 
s.206)  
 
Säljö menar vidare att vad vi lär oss, och vad som anses vara värdefull kunskap, varierar 
beroende på den kultur vi växer upp i. Tillika är sättet på vilket vi tillägnar oss kunskap 
beroende av vår sociala kontext. ”Redan ganska tidigt blir den omvärld som barnet samspelar 
med mycket skiftande om vi jämför olika kulturer, samhällen och historiska epoker. De 
konkreta villkor och materiella förutsättningar i vilka man socialiseras skiljer sig åt.” (2000, 
s.36). Det är stor skillnad på att växa upp på barnhem i New Delhi och på att bo i en 
medelklassförort i Genève. Även om man minskar de geografiska avstånden så är det skillnad 
om man växer upp på landet eller i en storstad. Som ett exempel tar han upp att i kulturer som 
saknar skriftspråk är det av yttersta vikt att medlemmarna i gruppen lär sig att memorera långa 
texter, medan det i vår kultur anses som mer nödvändigt att lära sig läsa.  
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Vuxnas betydelse 
Eftersom vi föds in i ett samhälle, med givna förutsättningar och normer kan vi inte själva 
påverka vår utveckling. De erfarenheter vi gör, när vi formar vår världsbild, gör vi i samspel 
med andra människor och de slutsatser vi drar av våra upplevelser styrs av omgivningens 
reaktioner. Vi tillåts inte att göra våra egna tolkningar utan skolas in i en värld som redan 
förtolkats, eller medierats som är den gällande termen inom sociokulturell forskning, åt oss av 
våra medmänniskor. Det beteende som accepteras inom kulturen uppmuntras av de vuxna, 
medan de avvisar beteende som inte anses vara acceptabelt inom gruppen.  Barnet är beroende 
av vuxna människor och genom leken med den vuxne lär sig barnet grundläggande sociala 
företeelser. (Ibid.)  
 
Baserat på Vygotskys idéer beskriver Andersson (1994), och Rogoff (1990), den här 
företeelsen som ett sorts lärlingskap där den vuxna människan är en kulturell expert som 
känner till samhället han/hon lever i och har som uppgift att skola in barnet i de sociala regler 
som gäller. Det är även den vuxnas uppgift att introducera, och lära barnet att använda, de 
olika verktyg för tänkande man har inom kulturen. Andersson fortsätter att referera till 
Vygotsky och menar att kognitiv utveckling sker först då barnet i samspel med en vuxen löser 
en uppgift som han/hon inte hade klarat på egen hand. Vygotsky menar att det hos alla 
individer finns en potentiell utvecklingszon mellan det som man klarar själv och det som man 
endast klarar tillsammans med någon annan. Om en vuxen hjälper barnet att lösa uppgifter 
inom dess potentiella utvecklingszon, vilket är optimalt ur inlärningssynpunkt, kommer 
barnets utveckling att påskyndas. 
 
Rogoff, Mosier, Mistry och Gönkü framhåller att kommunikationen mellan barnet och dess 
vuxna omhändertagare innefattar två delar som antas vara samma i alla kulturer; bygga broar 
och strukturera barnets deltagande. (Forman, 1993) Att bygga broar innebär att man 
sammanbinder ny kunskap med det redan kända och detta sker genom känslomässig, icke-
verbal kommunikation såväl som genom en verbal dialog. Den vuxna ger barnet respons och 
förklaringar med hjälp av ord, miner och gester. När man strukturerar barnets deltagande 
innebär det att man låter barnet möta, och vara med i, aktiviteter som är vanligt 
förekommande i den kultur i vilken de ska inskolas. Det kan handla om att barnet t.ex. deltar i 
hushållsgöromålen. 

Biologiskt och kulturellt samspel 
Efter att ha studerat en hel del av Vygotskys verk har Wertsch (1991) kunnat finna tre 
genomgående teman i Vygotskys skrifter om människans utveckling:  
 

”1) en tillit till genetisk, eller utvecklingsmässig, analys;  
2) påståendet att högre mentala funktioner hos individen har sitt ursprung i det sociala 
livet; och  
3) påståendet att mänskliga handlingar, både på det sociala och individuella planet, är 
medierat genom verktyg och tecken.” (1991, s.19. Min översättning.) 

 
Den första punkten i Vygotskys teori bygger till stor del på Darwins tankar om evolution och 
även där kan vi läsa att en arts utveckling är beroende av dess omgivande miljö.  
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Vygotsky skriver:  
 

” The growth of the normal child into civilization usually involves a fusion with the 
processes of organic maturation. Both planes of development – the natural and the 
cultural – coincide and mingle with one another. The two lines of change interpenetrate 
one another and essentially form a single line of sociobiological formation of the child’s 
personality.” (Wertsch 1991, s.22) 

 
Vygotsky (1997) skriver också att om man studerar olika människor så kommer man att 
upptäcka stora skillnader, dels i deras faktiska möjlighet att klara en uppgift och dels i deras 
utveckling. Detta förklarar han med att allt kulturellt beteende på sätt och vis redan är en 
produkt av mänsklighetens historiska utveckling och att vi alla växer in i speciella formar, 
skapade av den kultur i vilken vi lever. 
 
Enligt den amerikanska utvecklingspsykologen Katherine Nelson, som Säljö refererar till i sin 
bok (2000), inträder det i två-tre års åldern en förändring i ett barns utveckling och från att ha 
styrts av biologiska faktorer övergår utvecklingen till att styras av sociokulturella 
förhållanden. Med utgångspunkt i både Vygotskys och Nelsons idéer menar Säljö att vi har en 
biologisk bas i form av hjärna, nervsystem och kropp vilka är en förutsättning för att vi ska 
kunna utveckla tankar och bilda oss en världsuppfattning. Den här fysiska basen räcker dock 
inte för att vi ska kunna forma oss en uppfattning om oss själva, och vår omvärld, utan den 
avgörande utvecklingen äger rum inom den sociokulturella sfären, i samspel med andra 
människor.  
 
Aronsson och Andersson (1996) har genomfört en studie där de undersökte barnteckningar 
från olika kulturer. De gav barnen olika teckningsuppgifter och efter att ha studerat deras 
alster anser de att det är skillnad i bilderna beroende på vilken kultur barnen lever i. En 
uppgift var att rita när de arbetade i sitt klassrum och deltagarna från Tanzania tenderade att 
rita sig själva små och obetydliga i förhållande till läraren medan svenska barn ritade sig 
själva i centrum. Med stöd i den sociokulturella forskningen ser Aronsson och Andersson det 
här som ett tecken på att vi tolkar och upplever vår omgivning i enlighet med de regler och 
uppfattningar som råder där.    

Språket som påverkansfaktor 
Hansegård (1972) menar att språket är en tolkning av verkligheten och genom att vi lär oss ett 
språk lär vi oss också omedvetet dess speciella tolkning av omvärlden. 
 
Språkets betydelse för social fostran 
Säljö (2000) menar att genom att höra vad andra i gruppen talar om får barnet kunskaper om 
vad som anses vara viktigt att urskilja i den värld i vilken han/hon växer upp. Genom 
kommunikation blir barnet delaktigt i de värderingar som råder i dess omgivning och därför 
blir kommunikativa processer centrala i ett sociokulturellt perspektiv på mänsklig utveckling. 
Barnet lär sig att tänka med, och genom, de ord och uttryck han/hon har lärt sig i samspel med 
andra människor. Säljö skriver: ”Kommunikation föregår tänkande och att lära sig ett språk är 
att lära sig att tänka inom ramen för en viss kultur och en viss samhällelig gemenskap.” (2000, 
s.67) Ladberg (1996) ger ett exempel på ett så enkelt begrepp som hund som i en svensk 
kultur för tankarna till keldjur medan man i t.ex. Turkiet förknippar ordet med farliga vaktdjur 
som man ska akta sig för. I ytterligare andra länder ser man kanske hund som en maträtt o.s.v. 
Ladberg menar att språket har ett förståelseinnehåll och ett kulturellt innehåll och när vi 
översätter ett ord lyckas vi oftast bara översätta förståelseinnehållet. Att språket inte bara är en 
neutral spegel av omvärlden utan i högsta grad styrs av utövarens värderingar, attityder, 
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antaganden och avsikter exemplifierar Säljö genom att påpeka hur två olika människor kan 
uppfatta en person eller en händelse på helt olika sätt beroende på de bakgrundsfakta de har. 
Samma person kan beskrivas som både ”krigshjälte” och ”krigsförbrytare” beroende på vem 
det är som beskriver honom och i vilken relation till honom beskrivaren står. Samtidigt som 
språket påverkar vår kultur, och utgör en av byggstenarna i vår utveckling till tänkande 
människor, så påverkas således även vårt språk av den kultur vi lever i. 
 
Socialt och nationellt språk 
Wertsch (1991) redogör för filosofen Mikhail Bakhtins åsikt om socialt språk. Bakhtin menar 
att det sociala språket styrs av de specifika sociala förhållandena som råder i ett socialt system 
vid en viss tid. Han menar att ordval och meningsbyggnad skiljer sig åt beroende på vem man 
pratar med, vad man pratar om och när man pratar om det. Parallellt med det sociala språket 
existerar det nationella språket, t.ex. svenska eller engelska. Enligt Bakhtin kan det inom 
samma nationella språk existera flera sociala språk samtidigt som det inom samma sociala 
språk kan finnas många nationella språk. 
 
Ett annat forskningsresultat som är av stor betydelse ur ett sociokulturellt perspektiv, och som 
Wertsch(1991) refererar till, kommer från boken Habits of the Heart: individualism and 
Commitment in American Life (Bellah et al., 1985). Enligt författarna besitter människor 
förmågan att tala olika språk och använda sig av olika koder i olika sammanhang. De olika 
språken står i ett hierarkiskt förhållande till varandra beroende på hur dominanta de är i 
omvärlden. Det första språket är det som dominerar i landet i enlighet med moraliska, sociala 
och politiska mönster och det är ett språk som kan förstås av samtliga invånare i landet. 
Vidare har individen tillgång till ett andra språk vilket styrs av t.ex. personens 
religionstillhörighet och det språket har man gemensamt med en mindre grupp människor. Det 
finns tydliga paralleller mellan Bakhtins sociala språk och Bellah et al.’s definition av språket 
som en företeelse styrd av sin sociala kontext.  
 
Carlgren (1999) menar att språket har två sidor; en kognitiv och en sociokulturell. Den 
kognitiva sidan handlar om att språket ska ha en mening och en innebörd för individen medan 
den sociokulturella sidan handlar om att språket ska vara begripligt för andra. För att kunna 
göra sig förstådd i ett sammanhang krävs det att man förstår och behärskar det språkspel som 
råder. Det räcker inte att man kan säga orden utan man måste också säga dem vid rätt tillfälle 
och lära sig att t.ex. vänta på sin tur och att svara när en fråga ställs. Även Ladberg (1996) 
beskriver förmågan att använda språket på rätt sätt och hon använder då begreppet kulturell 
språkbehärskning.  

Sammanfattning 
Jag vill avsluta den här delen av min litteraturgenomgång med en kort sammanfattning av vad 
jag har kommit fram till efter att ha studerat de olika forskarnas teorier. Det råder stor 
samstämmighet om att en individ i väldigt hög grad påverkas av sin omgivning både när det 
gäller att lära sig ett språk och att anamma kulturella normer. När man studerar en persons 
utveckling, eller försöker förstå hur det kommer sig att personen handlar på ett visst sätt i en 
viss situation, så menar samtliga forskare jag refererat till att svaret till stor del finns att få i 
personens sociala miljö. I första hand påverkas ett barn av sina föräldrar, eller av de vuxna 
vårdnadshavare som finns i barnets omedelbara närhet. Andra faktorer som påverkar oss är 
det samhälle i vilket vi lever, t.ex. dess historia och institutionella utformning samt de verktyg 
vi skaffat för att praktiskt kunna klara oss i vardagen. Min åsikt är att de här teorierna, om 
människan som en del i ett socialt samspel, är ytterst relevanta för mitt arbete eftersom jag har 
valt att studera hur barn påverkas av att växa upp i en dubbelkultur. Genom att betrakta mina 



   

 10 10

intervjupersoner ur ett sociokulturellt perspektiv, kommer jag att kunna studera hur de 
påverkas av en omgivning med två kulturer och två språk. Ett annat ämne, som jag anser är 
starkt förknippat med individens personlighet och samhällets påverkan, är identitet och 
identitetsutveckling och därför behandlar jag det i den följande delen av min 
litteraturgenomgång.  
 
 
Identitet 
Identitetsutveckling ses som en ömsesidig, och livslång, process mellan individen och 
hans/hennes sociala sammanhang och enligt Eriksson är det både individen och dess 
sammanhang som formas i processen. Identitetsutvecklingen börjar i samma stund som det 
nyfödda barnet möter sin mor och fortsätter sedan hela livet. Ordet identitet har sitt ursprung i 
den latinska termen idem, vilket betyder ”samma”. Identitet kan förklaras som de kvalitéer 
eller tillstånd som innebär att man är en specifik människa eller sak. Identitet handlar om 
värderingar och när man studerar en persons värderingar måste man samtidigt studera de 
värderingar som råder i samhället och identitet kan därför aldrig diskuteras utan att man tar 
hänsyn till den sociala kontexten. (Adamson, 1999) 
 
Vad påverkar identiteten? 
Även Sarup (1996) menar att i debatten kring identitet idag förutsätter man att identitet inte är 
en persons medfödda inneboende kvaliteter utan att identitet är något som föds i samspel med 
andra människor. Han beskriver den traditionella synen på identitet och jämför den med 
dagens förhållningssätt. Han menar att man från att ha sett klass, kön och ras som de 
viktigaste delarna i en persons identitetsutveckling har övergått till att alltmer studera 
psykologiska aspekter och sociokulturella faktorer när man diskuterar identitet. Han menar 
vidare att det inte verkar finnas någon skarp gräns mellan individen och samhället utan att 
identitet är den samordnande faktorn mellan det inre och det yttre, mellan teori och praktik. 
Han hävdar att identiteten är ett behändigt redskap som vi använder oss av när vi försöker 
förstå och tolka vår omvärld.  
 
Adamson (1999) sammanfattar andra forskares identitetsteorier och menar att de har kommit 
fram till att människans identitet består av olika delar. För det första har vi en personlig 
identitet vilken innebär att man känner likheter mellan sig själv och sin omgivning och att den 
här likheten sträcker sig över en lång tid. Det är även viktigt att andra människor uppfattar den 
här likheten. För det andra finns det en ego-identitet som är starkt förknippad med individens 
kulturella miljö. En forskare talar om den existentiella respektive den sociala kraften i vår 
identitet medan andra benämner det som en balans mellan separation och tillhörighet. 
Samtidigt som vi måste separera oss från vår omgivning och inse att vi är enskilda individer 
är det viktigt att vi känner tillhörighet med gruppen. Sarup (1996) påpekar att vi endast kan ta 
ställning till vår identitet när vi kan jämföra den med andra och först när vi känner att vi är 
annorlunda än en grupp kan vi känna samhörighet med en annan grupp. Genom att t.ex. en 
minoritetsgrupp betonar känslan av olikhet stärks solidariteten inom gruppen. 
 
Sarup (1996) menar att identitet är effekten av diverse socialiserings-processer och att vi 
påverkas av mamma, pappa, familjen, skolan, arbetsplatsen, kamraterna, media o.s.v. Han 
skriver: ”All identities, whether based on class, ethnicity, religion or nation, are social 
constructions.” (1996, s.48) Han menar också att identiteten inte är oföränderlig utan han 
anser att den hela tiden ändrar sig beroende på styrkan hos de olika sociala faktorerna. 
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Vuxnas roll 
Att vuxna är betydelsefulla för unga människor i deras utveckling visar även en studie gjord 
av Adamson. I sin avhandling (1999) konstaterar Adamson att identitetsutvecklingen endast 
kan ske i samspel mellan ungdomar och vuxna, Hon skriver också att de flesta ungdomar ser 
vuxna personer som en tillgång eftersom de har kunskaper och erfarenheter som kan vara 
tonåringarna till hjälp. Adamsons intervjuer visade tyvärr också att många tonåringar känner 
att de saknar vuxenkontakter utanför familjen. Ingen av de tillfrågade nämner heller läraren 
som en viktig person i deras liv trots att det är en vuxen person som tillbringar mycket tid 
tillsammans med dem. 
 
Identitetsutveckling 
Adamson(1999) summerar sina kunskaper om identitetsutveckling som framgår i figur 1. Hon 
menar att utvecklingen inkluderar tre områden som individen måste utforska för att kunna 
forma sin identitet; sig själv, sig själv i förhållande till andra och sig själv i förhållande till 
samhället i stort. Genom att göra figuren cirkelformad försöker Adamson skapa en bild av 
utvecklingen som någonting som sprider sig likt ringar på vattnet. Det vanligaste sättet att 
illustrera utveckling på brukar vara en ensam person som klättrar uppför en trappa. Genom sin 
”ringar-på-vattnet-modell” vill Adamson poängtera att utveckling inte är en isolerad 
företeelse utan att den sker i samspel med omgivningen. För att använda hennes bildspråk så 
kan ringarna inte sprida sig om det inte finns något vatten runt omkring. Det finns dock ingen 
tidsmässig rangordning mellan de olika områdena så att det innersta fältet måste upptäckas 
innan de övriga utforskas. Istället tänker man sig att de olika fälten utvidgas parallellt med 
varandra med det undantaget att individen inte anses kunna ha en uppfattning om sig själv i 
förhållande till samhället i stort så länge han/hon inte har en säker självbild i mitten. 

 
Figur 1. Identity development: PERSONAL and SOCIAL INTEGRATION. (Adamson 1999, 
s.65) 
 

Nationell och etnisk identitet 
När man talar om identitet uppstår ofta frågan om identitet i förhållande till det land i vilket 
man bor. Nationell identitet är ett uttryck för ett levnadssätt, en kultur och ett sätt att 
kommunicera som är gemensamt för majoriteten av invånarna i en nation. Att man tillhör en 
viss nationalitet behöver dock inte innebära att man är nationalistisk och vill internalisera alla 
särdrag som anses vara typiska för landets nationella identitet. Det betyder att man kan bo 
t.ex. i Sverige och leva i en svensk kultur men för den skull inte anse att man är en 
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representant för den svenska avundsjukan, vilken ju sägs vara ett särdrag hos oss. 
Nationalismen bygger på den nationella identiteten och vinner stor framgång genom att 
anspela på samhörighetskänslan hos folket innanför nationens gränser. För en sådan grupp blir 
symboler, ritualer och t.ex. flaggor av stor betydelse. Man kan också känna gemenskap med 
en grupp människor utan att ha nationens gränser som ett krav på samhörigheten. Viktigare 
blir istället gruppens språk, religion, kultur och sätt att leva och man pratar då om etnisk 
identitet. (Sarup, 1996) 

Sammanfattning 
Både Adamson och Sarup har tydligt framhållit vikten av att känna samhörighet med en grupp 
människor. De har också poängterat att nämnda samhörighet utgör en av grunderna i en 
persons identitetsutveckling. Jag menar att det, ur min synvinkel, är mycket relevant att känna 
till hur viktigt det är för en person att höra hemma i en viss grupp. Framför allt tycker jag att 
stycket om nationell identitet är av stor vikt eftersom de barn jag har studerat ställs inför valet 
att känna samhörighet med två olika kulturella grupper. Innan jag går in på min tredje och 
sista del av litteraturgenomgången vill jag bara kort nämna vad som sagt om språkets 
betydelse för identiteten. Hansegård (1972) menar att varje grupp uppfattar sitt språk som 
någonting som är speciellt för gruppen och att varje människa håller fast vid sitt språk nästan 
lika envist som vid sin religion. Han menar vidare och det inte finns någon annan kulturell 
företeelse som på ett bättre sätt kan sammansvetsa en grupp än ett språk. Enligt Hansegård 
känner individen att språket är en del av honom själv utan vilket han inte kan fungera helt och 
fullt. Med utgångspunkt i de här tankarna har jag fördjupat mig i begreppet tvåspråkighet. 
 
 
Tvåspråkighet 
När en familj flyttar utomlands uppstår alltid frågan om hur man ska göra med barnens 
språkinlärning. Samma problem uppstår när en enskild person flyttar utomlands och skaffar 
barn. Föräldrarna måste då ta ställning till vilket, eller vilka, språk de ska tala med sitt barn 
och när de ska införa ett nytt språk. Det vanligaste är att föräldrarna ställs inför ett val mellan 
två språk; ett majoritetsspråk som talas av omgivningen och ett minoritetsspråk som talas av 
en eller båda föräldrarna. Genom att lära sitt barn minoritetsspråket anser föräldrarna att 
barnet också kommer att lära känna den sociala och kulturella grupp som är förknippad med 
språket. Vidare kommer barnet att kunna meddela sig med sin primärgrupp i 
minoritetsspråkslandet t.ex. far- och morföräldrar, vänner och släktingar och den kontakten är 
något som de flesta föräldrar värdesätter. Det är viktigt att föräldrarna fattar ett aktivt beslut 
och att de själva är beredda att arbeta med barnets tvåspråkighet och inte lämnar över 
inlärningen av ett andra språk till skolan. Det bör poängteras att ingen forskning hittills visar 
att tvåspråkighet vare sig har positiva eller negativa effekter på barnets intellektuella 
utveckling. (Arnberg, 1988) 

Simultan och successiv tvåspråkighet 
Tvåspråkiga barn lär sig sina olika språk på i huvudsak två olika sätt. Man talar om simultan 
tvåspråkighet eller om successiv tvåspråkighet. Simultan tvåspråkighet betyder att barnen lär 
sig de båda språken samtidigt, vilket vanligen innebär från födseln tills de är tre år gamla. Om 
föräldrarna inför det andra språket efter tre års ålder kallar man det istället för successiv 
tvåspråkighet. En fördel med simultan tvåspråksinlärning är att barnet inte är medvetet om att 
det lär sig två språk och kan därför inte opponera sig mot det nya språket med motiveringen 
att det redan har ett fullt fungerande språk att kommunicera med. Barn som lär sig två språk 
tidigt i livet, antingen de lär sig dem simultant eller successivt, har oftast lättare att uppnå en 
högre grad av tvåspråkighet än barn som lär sig ett andra språk senare i livet. Framförallt 
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inträder en kritisk gräns vid ungefär tolvårsåldern då den gynnsammaste perioden för 
språkinlärning anses vara slut. (McLaughlin, 1978)  

En positiv miljö för tvåspråkighet 
Det är dock inte barnets ålder som är av största betydelse för språkinlärningen utan viktigast 
torde vara olika yttre faktorer, t.ex. hur omgivningen ställer sig till tvåspråkigheten och hur 
motiverat barnet själv är. Ladberg (1996) framhåller att en viktig faktor för barns 
tvåspråkighetsutveckling är föräldrarnas attityd gentemot de båda språken. Om barnet ska 
känna att det är meningsfullt att lära sig minoritetsspråket krävs det att föräldrarna anser att 
det är viktigt att upprätthålla banden med sitt modersmål och sin ursprungskultur och även 
signalerar det till barnet. Av betydelse är också hur föräldrarna uppfattar den nya kulturen och 
hur länge de tänker stanna i landet. Arnberg (1988) beskriver en positiv miljö för 
tvåspråkighet och dubbelkulturell anpassning genom att citera en forskare vid namn Grosjean: 
 

”Om de två kulturerna värderas lika i hemmet, i skolan och i samhället i stort och om 
tillhörigheten till två kulturer betraktas som lika värdefullt som tillhörighet till en enda 
kultur, så kommer barn och tonåringar som har kontakt med två kulturer att godta bägge 
istället för att avvisa eller bli avvisade av den ena eller den andra.” (1988, s.31) 

 
Hansegård påpekar att: ”Förutsättningen för att den tvåspråkige skall kunna dra nytta av sin 
tvåspråkighet (…) är naturligtvis att båda språken får utvecklas och inget av dem försummas 
eller rentav förkvävs…”(1972, s.81) Ladberg uttrycker sig något mer förenklat och menar att 
”Barn lär sig de språk som talas av dem som barnet tycker om.” (1996, s. 14) 

Olika strategier 
Det finns olika tillvägagångssätt när man uppfostrar ett barn tvåspråkigt och jag ska här 
redogöra för Hansegårds (1972) och Arnbergs (1988) tre huvudstrategier: 
 
Blandad strategi innebär att båda föräldrarna talar båda språken omväxlande med barnet 
beroende på t.ex. samtalsämne, var man befinner sig och vilka som är närvarande. Det 
vanligaste är att personen som har majoritetsspråket som sitt modersmål talar det, medan 
föräldern med minoritetsspråksbakgrund talar omväxlande de båda språken. En nackdel med 
den här strategin blir att majoritetsspråket oftast dominerar om man inte aktivt gör insatser för 
att rädda minoritetsspråket. 
 
En person/ett språk-strategin innebär att föräldrarna konsekvent talar samma språk med 
barnet. Mamma talar ett av språken och pappan det andra. En fördel med den här metoden blir 
att barnet anses lära sig att snabbare skilja de olika språken åt. Hansegård påpekar dock att 
även om ett barn från första dagen i sitt liv får höra två språk talas i sin omgivning så tar det i 
alla fall tills barnet är i 3-4 års åldern innan det förstår att de olika språken skiljer sig från 
varandra och inte är delar av samma helhet. Ytterligare fördelar med en person/ett språk-
strategin är enligt Arnberg att barnet får god kontakt med minst en vuxen som talar respektive 
språk. Dessutom ges föräldrarna möjligheten att bygga upp en naturlig och känslomässig 
relation till sitt barn på sitt eget modersmål vilket är viktigt eftersom man uttrycker sina 
känslor och sitt totala jag genom språket. Hansegård berättar om lapsk- och finskspråkiga 
mödrar som uppgav att förhållandet mellan dem och deras barn kändes ”kallare” när 
mödrarna talade till barnen på svenska istället för på sitt modersmål. Ladberg (1996) menar 
att det är en anspänning för en immigrant att tvingas tala sitt andra språk hela dagarna och att 
de kan slappna av först då de får använda sitt modersmål. Vidare refererar hon till 
modersmålet som ”känslospråket” och av den anledningen anser hon att det är viktigt för 
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föräldrarna att de får utveckla en god kontakt med sina barn genom att tala sitt eget språk. 
McLaughlin (1978) menar att om föräldrarna är konsekventa i sitt språkbruk riskerar man inte 
heller att barnet i lika stor utsträckning favoriserar det ena eller det andra språket eller blandar 
ihop de olika språken. 
 
Båda föräldrarna talar minoritetsspråket. För att kompensera majoritetsspråkets dominans 
utanför hemmet kan föräldrar välja att endast använda minoritetsspråket i hemmet. Arnberg 
(1988) menar att man i familjer där båda föräldrarna pratar minoritetsspråket uppnår bättre 
resultat i att upprätthålla minoritetsspråket än i en blandspråkig familj. Det kan t.o.m. bli så att 
minoritetsspråket blir det dominerande språket för barnet, vilket innebär det att barnet inte lär 
sig majoritetsspråket lika bra som i en blandspråkig familj. Arnberg framhåller att det kan:  
 

”…finnas skilda grader av tillhörighet till två kulturer, där individen behåller vissa 
sidor av ursprungsspråket och ursprungskulturen, samtidigt som han eller hon 
upptar vissa sidor av det nya språket och den nya kulturen. Denna process har 
kallats integration.” (1988, s.27) 

Olika grad av tvåspråkighet 
Liksom det finns olika grader av integration menar Arnberg att det finns olika grader av 
tvåspråkighet och beroende på den sociala miljö, i vilken barnet växer upp, kan det uppnå 
olika skicklighetsnivåer. Passiv tvåspråkighet innebär att barnet förstår minoritetsspråket men 
bara använder majoritetsspråket i sitt tal och när det svarar på frågor, även om frågan ställts på 
minoritetsspråket. Aktiv tvåspråkighet kännetecknas av att barnet använder även 
minoritetsspråket i sitt dagliga tal. När barnet är lika skickligt i att använda de båda språken, 
och obehindrat kan växla mellan de båda, talar man om absolut tvåspråkighet.  
 
Ett vanligt resultat i barns utvecklande av tvåspråkighet är att ett av språken blir starkare och 
dominerar över det andra och Ladberg (1996) menar en tvåspråkig person använder sig av 
olika språk beroende på vem man talar med och vad man talar om. Olika språk passar olika 
bra i olika situationer. Det kan t.ex. röra sig om att barn, trots att de har samma 
minoritetsspråks-bakgrund, leker med varandra på majoritetsspråket eftersom det är det språk 
de använder sig av när de leker i skolan med majoritetsspråkstalande kamrater. Även Arnberg 
(1988) har noterat den här företeelsen och hon benämner det en funktionell uppdelning av 
språket.  
 
Det ena språkets dominans kan föräldrarna jämna ut genom att hjälpa barnet till större kontakt 
med det svagare språket. T.ex. har ofta en resa till minoritetsspråkslandet betydande positiv 
inverkan på minoritetsspråket så att barnet, antingen under själva resan eller först vid 
hemkomsten, talar med större säkerhet och gör färre fel. Det kan ses som ett bevis på att det är 
svårt för ett barn att utveckla ett väl fungerande minoritetsspråk om endast en vuxen i barnets 
omgivning talar det. (Ladberg, 1996) Detsamma anser SUF (Svenska Utlandsskolors 
Förening) som menar att svensk undervisning utomlands är viktig bl.a. för att barnen ska få 
höra andra vuxna och barn tala svenska. 

Motivation 
Sahaf (1994) betonar att motivation är den enda avgörande faktorn när en person bestämmer 
sig för att vilja bli eller fortsätta att vara tvåspråkig och han skiljer mellan integrativ och 
instrumentell motivation. Integrativ motivation innebär att man känner sig motiverad p.g.a. att 
man älskar, har stort intresse för något eller för att man helt enkelt njuter av det. I 
språksammanhang kan det handla om att man vill lära sig ett nytt språk för att man älskar den 
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kultur, det land och de människor som är förknippat med språket och att man gärna vill 
tillhöra den gemenskapen. Instrumentell motivation bygger istället på att man känner att man 
har användning för, i det här fallet, de olika språken, för att t.ex. komma in på en utbildning 
eller för få en mer högavlönad anställning. Forskning på området har visat att integrativ 
motivation ger bäst resultat i språkinlärningen. Vidare påpekar Sahaf att det är viktigt att 
tvåspråkiga barn får hjälp att skilja majoritetsgruppens kulturella normer, vanor och åsikter 
från minoritetsgruppens ibland avvikande dito. 
 
Ladberg skriver ett par meningar som jag tycker sammanfattar det viktigaste som jag har 
kommit fram till i den här delen av min litteraturgenomgång och därför vill jag avsluta med 
att citera henne: ”Språk, identitet och känslor – allt hänger samman. Älskade människors 
språk kommer vi att älska. Viktiga människors språk blir viktiga för oss.” (1996, s. 39) 

 

Metod  
Val av metod 
Undersökningen består av två delar, en observationsstudie med en etnografisk ansats och en 
intervjustudie. En kvalitativ studie efter etnografisk modell innebär, enligt Kvale (1997), att 
man försöker lägga tonvikten på intervjupersonens upplevelse av ett ämne. Han menar att en 
kvalitativ studie är att eftersträva om man vill tränga in på djupet och få reda på personernas 
upplevelser och inte bara ytligt beröra ett större antal personers situation. En kvalitativ 
forskning bygger på samspel mellan människor och om man genomför en kvalitativ intervju 
bygger den på det mellanmänskliga samspelet i intervjustudien. Kvale skriver: ”En allsidig 
förståelse av kulturella situationer förvärvas mer genom fältstudier och deltagande 
observation än genom intervjuer.” (1997, s.265) Syftet med mina observationer var att studera 
den kontext i vilken mina intervjupersoner lever. Jag har inte eftersträvat att få några konkreta 
svar genom mina observationer utan de finns med som en bakgrund mot vilken mina 
intervjusvar bör studeras.   
 
För att få svar på mina forskningsfrågor intervjuade jag sju olika barn, från Svenska Skolan 
och från de familjer som deltar i studien. Jag ville att samtalet till stor del skulle bygga på 
barnens egna berättelser och därför ville jag inte vara bunden till speciella frågor utan jag 
föredrog en mer öppen intervjuteknik enligt kvalitativ modell. Kvale menar att: ”…den 
kvalitativa forskningsintervjun [är] halvstrukturerad, det vill säga varken ett öppet samtal eller 
ett strängt strukturerat frågeformulär. Den genomförs enligt en intervjuguide som 
koncentrerar sig till vissa teman och som kan omfatta förslag till frågor.” (1997, s.32) Till min 
hjälp skapade jag därför en intervjuguide (Bilaga 1) med frågor att utgå ifrån om barnen inte 
berättade självmant.  
 
Frågorna till intervjuguiden hade jag hämtat inspiration till från Arnberg (1988). I slutet på sin 
bok har hon sammanställt ett antal frågor som tvåspråkiga föräldrar kan ställa sig om de är 
tveksamma till om de bör uppfostra sina barn tvåspråkigt eller ej. Dessa frågor tyckte jag väl 
ringade in det jag ville veta från barnen och därför använde jag vissa frågor i sin helhet medan 
jag omformulerade eller utelämnade andra. Dessutom skrev jag ett antal frågor på egen hand 
utan hjälp från Arnbergs bok. Min önskan var att barnen skulle berätta mycket med egna ord, 
istället för att bara svara ja eller nej, och därför hade jag med en del frågor där barnens 
uppmanades att beskriva eller berätta någonting. Enligt Doverborg-Östberg (1998) är det en 
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metod som starkt rekommenderas när man genomför barnintervjuer eller pratar med barn i 
största allmänhet. 
 
Avgränsning av metoden 
De svar jag fick från barnen under mina intervjuer innehåller en hel del ord och grammatiska 
former som skulle vara intressanta att göra en språklig analys av. Jag har dock i den här 
studien valt att begränsa mig till innehållet i deras uttalanden och inte fokusera på formen. 
Eftersom jag är svensklärare skulle jag finna stort intresse i att fördjupa mig i de felsägningar 
barnen gör till följd av engelskans inverkan men en sådan analys bedömer jag vara alltför 
omfattande för att rymmas i det här arbetet. Om jag skulle fortsätta att forska kring de här 
barnens situation så känner jag i nuläget att jag skulle vilja fördjupa mig ytterligare i deras sätt 
att tala och studera hur de olika språken interfererar med varandra. När jag återger det som 
barnen har sagt till mig kommer jag emellertid att använda deras exakta ord så att läsaren 
själv får en inblick i hur barnen uttrycker sig, men jag kommer inte att kommentera språkets 
form i det här arbetet.  
 
Urval  
Jag åkte till USA för att göra en del av min slutpraktik på en svensk skola som bedriver 
kompletterande undervisning i svenska för barn som har anknytning till Sverige men som bor 
utomlands. Staden jag åkte till ligger på västkusten och är med amerikanska mått mätt en 
ganska liten stad. Min kontaktperson på Svenska Skolan, skolans huvudman, visade sig vara 
väldigt gästfri och hjälpsam och ordnade så att jag kunde bo hos henne samt några av hennes 
bekanta under min vistelse där. Under fyra veckor bodde jag hemma hos tre olika familjer där 
mamman kom från Sverige medan pappan kom från ett annat land. Genom att jag levde 
tillsammans med dem, och delade deras vardag, kunde jag på nära håll observera deras 
inställning till, och tankar kring, språkliga och kulturella frågor. Dessutom umgicks jag 
väldigt mycket med en fjärde familj, vars barn deltar i studien. Vid sidan av de familjer som 
beskrivs i studien träffade jag även andra svensk-amerikaner som också får delta i min studie 
om än något mer perifert. 
 
Jag hade till en början bestämt mig endast för att intervjua sex till sju barn i, olika åldrar, av 
olika kön och gärna med olika hemförhållanden. Jag hade dock inte gjort ett aktivt urval innan 
jag for, eftersom jag inte riktigt visste vad som väntade mig, utan bestämde att jag skulle prata 
med dem som jag lärde känna och i så stor utsträckning det var möjligt försöka få en 
spridning på dem.  
 
Förberedelser 
Vad mina observationer beträffar så var de knappast organiserade utan skedde spontant under 
de veckor jag befann mig i USA. Samtliga familjer jag träffade visste att jag var i USA för att 
besöka Svenska Skolan och att jag höll på att skriva ett examensarbete kring kulturell 
påverkan och tvåspråkighet. Dessutom visste de att jag hade helt privata intressen av att få 
reda på hur det var att bosätta sig utomlands och leva i en annan kultur. Även om jag aldrig 
genomförde en planerad intervju, som spelades in eller skrevs ner, så ställde jag väldigt 
många frågor och jag hoppas därför att de vuxna familjemedlemmarna insåg att jag var 
intresserad av, och studerade, även dem och deras vardag. 
 
Inför intervjuerna med barnen frågade jag dem först om de ville ställa upp och svara på ett 
antal frågor kring sin tvåspråkighet och jag förklarade att det var för att jag skulle skriva ett 
arbete i skolan om det. I de flesta fallen frågade jag barnen flera dagar innan jag genomförde 
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själva intervjun och jag lät dem själva, mer eller mindre, välja en tid som passade dem. Jag 
förklarade också att intervjun skulle vara anonym och att deras namn inte skulle komma i 
tryck. Innan jag intervjuade barnen tillfrågade jag även deras föräldrar och informerade dem 
om mitt syfte och mina frågor. Även om det var barnen som jag ville prata med så tyckte jag 
att det kändes bra att informera föräldrarna så att de skulle veta vad det var jag frågade barnen 
om. Jag ville dock inte att föräldrarna skulle vara närvarande under själva intervjun eftersom 
jag tror att det skulle kunna hämma barnen så att de inte svarade själva utan vände sig till 
föräldrarna och lät dem föra deras talan. Jag gjorde dock ett undantag från den regeln och lät 
en pappa vara med när jag intervjuade hans dotter. Det gjorde jag framför allt för att flickan 
inte kände mig särskilt väl och var ganska blyg. Jag tänkte att det skulle kännas bättre för 
henne om hon fick ha pappa med sig när jag ställde mina frågor. Jag hade bara träffat henne 
ett par gånger på Svenska Skolan och valde att intervjua henne för att hon, till skillnad från de 
andra intervjudeltagarna, hade en amerikansk mamma och en svensk pappa. Jag tyckte att det 
kunde vara intressant och se om det var någon skillnad mellan hennes vardag och 
språksituation och de andra deltagarnas. 
 
Genomförande 

Observationerna 
Observationerna genomfördes under tiden som jag bodde hos de olika familjerna. Jag märkte 
snart att mamman oftast samtalar bäst och mest i köket. Under tiden som hon lagar mat, skalar 
potatis, kokar sås och väntar på att allting ska bli klart så är det ett ypperligt tillfälle för mig 
att inleda en diskussion och försöka få svar på mina frågor om hur hon upplever sin situation. 
Eftersom personen i fråga i alla fall måste hålla sig i köket och dessutom är sysselsatt med att 
arbeta med händerna så stör man inte och upptar annars kanske dyrbar tid med att prata. 
Samtalet blir mer spontant om man tillsammans hjälps åt med matlagningen och jag fick 
intrycket att mamman dessutom tyckte att det var roligt att få lite sällskap i köket och därför 
gärna pratade av den anledningen. Samma samtalsvänliga klimat uppstår när man sitter i en 
bil och är på väg någonstans. Även under måltiderna och i TV-soffan på kvällen utbyttes en 
hel del tankar. Den här metoden rekommenderas av Kvale som menar att: ”Samtal invävda i 
intervjupersonens naturliga aktiviteter ger en mer uttömmande bild av deras 
bakgrundssituation än åsikter uttryckta i intervjuarens arbetsrum.”(1997, s.264) Vid den här 
typen av informella samtal hade jag givetvis inte framme vare sig anteckningsblock eller 
bandspelare vilket innebär att jag inte kan citera något av det som sagts. Dock har det den 
stora fördelen att det inte blev en konstlad kontakt oss emellan utan att vi samtalade som två 
vuxna människor som var intresserade av att lära känna varandra.  
 
Familj 1 
Den första familjen jag bodde hos bestod av en amerikansk pappa, en svensk mamma och två 
söner; 7 och 3 år gamla. Mamman var hemmafru, och således hemma när jag och äldsta sonen 
kom hem från skolan. Under eftermiddagarna och på morgonen innan skolan började hade vi 
tid att tala en hel del med varandra. Under de två veckor jag bodde hos dem lärde jag känna 
familjen ordentligt, i synnerhet mamman, och jag fick reda på väldigt mycket om hur hon 
uppfattar USA och hur hon tycker att det är att bo utomlands. Äldsta sonen ingår i 
intervjustudien. 
 
Familj 2 
Den andra familjen jag bodde hos var ett ungt par utan barn, där han var amerikan och hon 
kom från Sverige. Jag bodde hos dem en vecka och under den tiden berättade de mycket om 
den amerikanska kulturen och även vad hon som svensk hade reagerat på när hon flyttade dit. 
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Ofta rörde sig vårt samtal dessutom om skolfrågor och barnuppfostran, och vad som skiljer 
Sverige och USA åt i det avseendet. Hon var lärare på en amerikansk skola och hade därför 
många erfarenheter och intressanta observationer att delge mig på det området. Paret har inga 
barn och ingår således inte i intervjustudien. 
 
Familj 3 
I den tredje familjen som jag bodde hos kom pappan från England, mamman från Sverige och 
så hade de tre döttrar som var 8, 6 och 5 år gamla. Där tillbringade jag mycket tid med barnen, 
som jag lekte med en hel del och även passade ett par kvällar, men jag fick även tid att prata 
med föräldrarna. Alla tre döttrarna ingår i intervjustudien. 
 
Familj 4 
Den här familjen bodde jag aldrig hos men jag tillbringade ändå mycket tid tillsammans med 
dem. Jag blev hembjuden till dem ett flertal gånger på middag och då pratade vi en hel del. 
Familjens två hemmaboende barn ingår i intervjustudien. 
 

Intervjuerna 
Intervjun genomfördes i enrum, ofta bakom en stängd dörr, i barnens hem. Till min hjälp hade 
jag en liten bandspelare, vilken visade sig vara till dubbel nytta. Dels behövde jag inte skriva 
ner barnens svar utan kunde koncentrera mig på frågorna och dels tyckte barnen att det var 
mycket spännande att höra sin egen röst och därför svarade de mig gärna. Jag ville inte tvinga 
någon att svara på mina frågor utan jag valde ett intervjutillfälle då jag redan hade god 
kontakt med barnen, t.ex. när vi hade lekt en lång stund eller när vi sett på TV tillsammans. 
De äldre ungdomarna i studien intervjuades i anslutning till en middag som jag blivit bjuden 
på hemma hos dem. Jag tyckte att det kändes väldigt bra att först lära känna 
intervjupersonerna innan jag ställde mina egentliga intervjufrågor. Genom att jag lärde känna 
dem innan fick jag dessutom en mer allsidig och levande bild av deras vardag än om jag bara 
hade haft svaren på mina frågor att utgå ifrån.  
 
Det finns även ett undantag här och det gäller flickan som hade sin pappa med vid intervjun. 
När jag ställde frågorna till henne befann vi oss på Svenska Skolan och det var tyvärr inte så 
lugnt omkring oss som jag skulle ha önskat. Av utrymmesskäl och tidsbrist tvingades vi dock 
genomföra intervjun i alla fall och resultatet blev att det var för hög ljudnivå runt omkring oss 
för att vårt samtal skulle kunna tas upp på bandspelaren. Hennes svar är därför nedskrivna ur 
minnet av mig i efterhand och är därför inte så utförliga som de andra barnens svar. 

 

Resultat 
Observationerna 
Syftet med mina observationer var att skapa en bakgrund till intervjustudien. Genom att 
observera mina intervjupersoner och deras familjer ville jag få en bild av den miljö i vilken de 
lever. Innan jag redogör för resultatet av mina intervjuer vill jag därför presentera en del av de 
observationer jag gjorde. Jag har valt att redan här kommentera observationerna eftersom jag 
anser bilden därigenom blir mer komplett och att intervjuerna således blir mer intressanta.  
 
I min bakgrund skrev jag att emigranterna vid sekelskiftet 1800-1900, enligt Wendelius 
(1991), strävade efter att behålla sin svenska identitet. Jag observerade flera praktiska 
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exempel på att utlandssvenskar än idag vill hålla fast vid sitt hemland. Jag har t.ex. aldrig sett 
så många dalahästar i ett hem i Sverige som jag gjorde i de hem som jag besökte där. 
Svenskarna som jag talade med medgav att de, när de bodde i Sverige, aldrig skulle ha drömt 
om att ha prytt sina hem med den här nationalsymbolen men att det nu kändes självklart att ha 
hästarna framme. Vidare berättade en svensk att hennes barn har folkdräkter att ta fram vid 
högtidliga tillfällen, vilket de definitivt inte skulle ha haft om de hade bott i Sverige. Arnberg 
(1988) poängterar att möjligheten att träffa andra från sin egen grupp är utomordentligt viktigt 
för invandrare för att de ska kunna diskutera känslor i samband med anpassningen till det nya 
landet. Under mina veckor i USA såg jag tydligt exempel hur svenskarna sökte sig till 
varandra och organiserade sig i föreningar där de träffades för att byta svenska tidningar och 
nyheter från Sverige med varandra och äta svensk mat. Genom att lyssna på deras 
diskussioner och samtala med dem insåg jag att en stor del av deras energi går åt till att 
försöka återskapa Sverige i en amerikansk miljö. De ger varandra tips om vilka affärer som 
säljer svenskt godis och om var man kan hitta någonting som nästan liknar, och nästan smakar 
som, svenska prinskorvar. Vidare är det alla utlandssvenskars lyckodag när de får åka till 
IKEA eftersom de där får en möjlighet att dels handla svenska saker och dels gå runt i en 
svensk miljö som de känner igen hemifrån. Jag tyckte att det här svenskbevarandet kändes 
väldigt konstigt eftersom jag inbillat mig att svenskar, som flyttar till ett annat land, inte gör 
det för att de är tvungna utan för att de tycker om det land de flyttar till och är beredda att 
anamma dess kultur. Så verkar dock inte var fallet utan precis som Wendelius skriver så 
strävade de utlandssvenskar jag träffat efter att skapa sig en dubbel identitet som svenskar i 
Amerika. 
 
 
Intervjuerna 
Trots att jag observerade hela familjer, med både vuxna och barn, var det i första hand 
barnens situation som jag var intresserad av. Jag ska därför med utgångspunkt i mina 
intervjuer och de samtal jag hade med deras föräldrar berätta om de sju barn som deltar i min 
studie. För enkelhetens skull skriver jag barn även om jag inser att i alla fall de två äldsta 
borde refereras till som ungdomar. För att bevara barnens anonymitet har jag valt att använda 
andra namn än deras egna när jag skriver om dem. Barnens ålder och kön stämmer emellertid 
överens med verkligheten. 
 

Madeleine, 7 år 
När jag gjorde min intervju med Madeleine misslyckades tyvärr bandupptagningen och därför 
har jag ingen möjlighet att citera henne. Mina intryck är emellertid att hon inte är så säker på 
svenska språket. Hon ville t.ex. att jag skulle ställa frågorna på engelska och även då jag 
ställde en fråga på svenska svarade hon mig på engelska. Med vid intervjutillfället var hennes 
pappa som är svensk. Madeleines mamma är amerikanska och eftersom det är hon som är 
hemma mest på dagarna blir det ofta engelska som pratas i hemmet. Hennes pappa sa att han 
hade dåligt samvete för att han inte ansträngde sig mer med att prata svenska med sin dotter. 
Han sa att det är svårt när han inte ser henne så mycket under dagarna. Hans uppfattning var 
att de barn som pratar bäst svenska är de vars mammor kommer från Sverige. Madeleine är 
född och uppvuxen i USA och har bara amerikanska vänner. Hon har släktingar i Sverige som 
hon håller kontakten med men familjen har inga planer på att flytta till Sverige. Enligt hennes 
pappa har familjen varit på besök i Sverige men det var inte något som Madeleine kom ihåg 
särskilt mycket av. Familjen deltar i det jul- och luciafirande som anordnas av Svenska 
Skolan. Madeleine sa att hon känner sig som en amerikan. Jag fick under intervjuns gång 
intrycket att svenska språket inte betyder särskilt mycket för henne. Hon förvånade dock både 
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mig och sin pappa med att säga att hon ville att hennes barn skulle lära sig svenska även om 
hon själv inte skulle vilja flytta till Sverige.  
 

Patrick, 7 år  
Hans mamma är från Sverige och hans pappa är amerikan och pratar inte svenska. Patrick är 
född i USA och har bott där hela livet. Familjen har inga omedelbara planer på att flytta till 
Sverige men pappan skulle vilja arbeta i Sverige och mamman vill att barnen ska gå på 
universitet i Sverige. I nuläget arbetar pappan medan mamma är hemma och tar hand om 
barnen. 
 
Språksituation 
När Patrick var liten pratade hans mamma alltid svenska med honom och han behärskar både 
engelska och svenska. För tre och ett halvt år sedan föddes hans lillebror och hans mamma 
försökte prata svenska även med honom. Lillebror började dock aldrig prata så när han var tre 
år övergick mamma till att enbart prata engelska med honom och då började han prata efter en 
vecka. Detta har dock medfört att mamman inte längre pratar så mycket svenska i hemmet 
som tidigare och det påverkar givetvis Patricks språkutveckling. McLaughlin (1978) menar att 
om föräldern med minoritetsspråket inte är konsekvent i sin språkanvändning känner barnet 
mindre motivation att bibehålla minoritetsspråket eftersom föräldern visar att han/hon förstår 
barnets andra språk. När Patrick leker med sin bror pratar han engelska men Patrick säger: 
”När han är riktigt bra på engelska då vi ska bara prata svenska.” 
 
Patrick går i en amerikansk skola och går på Svenska Skolan på lördagar. Där har han gått 
sedan skolan startade och han berättar varför han började där: ”Min mamma börja den och om 
min mamma börja den hon vill att jag ska börja den. För hon vill att jag ska lära svenska 
bra.” 
 
Patrick berättar om verksamheten på Svenska Skolan: ”Vi spelar spel, vi sjunger sånger, går 
till parket. Många saker.” 
 
I sin vanliga skola pratar Patrick endast engelska men familjen umgås med andra familjer med 
svensktalande barn. Ofta är det dock så att när föräldrarna inte är med och påminner sina barn 
om att prata svenska så leker barnen på engelska som de är vana vid. Hans mamma förklarar 
att engelska är deras lekspråk. Jämför Ladbergs (1996) och Arnbergs (1988) funktionella 
uppdelning av språk där det ena språket dominerar inom vissa sidor av individens liv. Patrick 
har många svenska böcker, filmer, skivor, kassettband o.s.v. som han läser/lyssnar på 
regelbundet. När jag frågade honom vilket språk han pratar mest svarade han: ”Jag tror 
engelska för att vi är inte riktigt i Sverige” 
 
Om sina samtal på svenska med mamma berättar han: ”Ibland jag pratar inte svenska till 
henne men hon alltid tell…berättar mig att jag ska…jag glömmer. Varje gång jag gör det… 
då hon berättar mig. Det är tråkigt” 
 
Patricks mamma berättade att det oftast räcker med att hon säger: ”Förlåt vad sa du?” för att 
Patrick ska växla över från engelska till svenska och även Arnberg påpekar att en kort 
påminnelse från föräldern kan få barnen att tala minoritetsspråket. 
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Kontakt med Sverige 
Patricks mormor, moster och kusiner bor kvar i Sverige och Patrick brukar ringa och prata 
med dem. Han har varit i Sverige och hälsat på fyra gånger under sommarloven. Efter en 
månad där pratar han perfekt svenska enligt sin mamma och när de kommer hem igen har han 
svårt att återgå till att tala engelska. Mormor har varit och hälsat på i USA. I Sverige bor 
också en av Patrick kompisar som tidigare bodde i USA men nu har flyttat till Sverige med 
sin familj. 
 
Familjen firar svensk jul, lucia och midsommar o.s.v. tillsammans med andra svenska familjer 
i staden. Svenska Skolan står dessutom för huvuddelen av arrangemangen kring ett årligt 
skandinaviskt julfirande som ordnas i staden. Familjen strävar efter att leva så svenskt som 
möjligt och äter t.ex. svensk mat, i den mån det går att hitta i affärerna, och åker gärna till 
IKEA. 
 
Om Svenska Skolan 
Patrick säger att han trivs i Svenska Skolan men klagar enligt mamman högljutt varje 
lördagmorgon då det är dags att gå iväg. 
 
Om sin tvåspråkighet 
Patrick tycker att det är bra att kunna två språk och han har alltid tyckt att det var roligt att 
kunna två språk. Han ser inga nackdelar med att lära sig två språk, men när jag frågade om 
han kunde berätta om någon gång som det var bra att kunna svenska så var hans spontana svar 
nej det kunde han inte. När jag ställde frågan annorlunda medgav han att det var bra att kunna 
svenska när han är i Sverige. 
 
Identitet 
Jag frågade Patrick om han känner sig som svensk eller amerikan och svaret blev:  ”Kanske 
båda.”  
 
Han menar att han pratar svenska men bor i USA. På min fråga om han vill flytta till Sverige 
svarar han: "Kanske, i några dagar.” ”Och sen åka tillbaka igen?” ”Ja, jag gillar min skola 
och allt. Mesta av mina kompisar är här. Jag bara gillar den här mest men jag också gillar 
Sverige.” 
 
Om han får några barn vill han lära dem svenska. Han berättar också om sina och mammas 
planer på att lära lillebror och en väntad lillasyster svenska: ”Jag tror samma sak som med 
lillebror. Ja för vi bor här. Vi kanske tar när hon är fyra år då kan hon säga lite men inte 
supermycket.”  
 

Amanda, 5 år; Ally, 6 år och Julia, 8 år 
De här tre flickorna är systrar och därför har jag valt att först berätta om deras gemensamma 
hemsituation innan jag övergår till att redogöra för deras enskilda svar och vad som skiljer 
dem åt.  
 
Deras mamma är svensk och pappa engelsman. Pappa har bott och arbetat i Sverige och han 
förstår svenska även om han inte pratar själv. Mamma är försäljare och är hemma på dagarna 
eftersom hon arbetar hemifrån eller på kvällstid. Pappa arbetar utanför hemmet. Flickorna har 
sedan födseln lärt sig svenska och engelska simultant. 
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Språksituation 
Alla tre flickorna går i amerikanska skolor och där pratar de bara engelska. Hemma pratar de 
alltid svenska med mamma och engelska med pappa. Kring matbordet pratas engelska. När de 
leker med varandra, eller med svenska kamrater pratar dem ömsom engelska, ömsom svenska. 
Flickorna har många svenska filmer, böcker, sångböcker, spel och kassettband hemma som de 
regelbundet ser, läser och lyssnar på. Dessutom prenumererar de på Bamse, vilken mottas 
med stor glädje varje månad. 
 
Kontakt med Sverige 
Flickorna har släkt och vänner i Sverige som de håller kontakten med. Jag frågade Julia om 
hon ringer hem till morfar. ”Ja, och vi skriver brev.” Morfar, mostrar och kusiner från 
Sverige har varit och hälsat på i USA. Och Amanda berättar: ”Några gånger har vi varit i 
Sverige och hälsat på.” 
 
På min fråga om de ska flytta dit svarar Amanda: ”En dag vi ska hälsa på men jag vet inte om 
vi ska flytta där.” 
 
Familjen firar svenska högtider och äter t.ex. lingonsylt och kålpudding. Julafton firas enligt 
svensk modell medan juldagen är en engelsk högtid. 
 
Om Svenska Skolan 
De två äldsta systrarna har gått i Svenska Skolan tidigare då deras mamma arbetade där. Nu 
har de dock slutat men mamma har köpt svenska läromedel och undervisar dem hemma en 
gång i veckan. Ally berättar: ”Jag har det [gått i svensk skola] men nu går jag i engelsk 
skola.” Jag frågade varför hon slutat på svenska skolan. ”Jag vet inte för min mamma 
brukade jobba där men jag vet inte varför vi slutade där.”  
 
Julia berättar: ”Ja, jag har gått i Svenska Skolan men jag har slutat och gick till engelska 
skolan.” 
 
Julia 
Julia är född i Sverige och tror att hon flyttade till USA när hon var sex månader, men hon vet 
inte. 
 
Språksituation 
Julia började lära sig svenska och engelska simultant redan när hon föddes. ”Vi brukade prata 
mest svenska när vi var liten. Nu pratar vi mest engelska.” 
 
På frågan vilket språk hon använder mest svarade hon: ”Engelska men jag också använda 
svenska mycket. Jag pratar engelska med min pappa och med kompisar i skolan.” 
  
Kontakt med Sverige 
Julia har varit på besök i Sverige och hälsat på kompisar och morfar. Jag frågar om de firar 
midsommar. ”Ja, men vi gör det inte i Sverige, vi gör det här. Det är jätteroligt för jag tycker 
om att dansa och äta mat.” ”Vad äter ni då?” ”Lite korv och efter får vi rispudding med 
banan på. Det är jättegott!” 
 
Vidare visade Julia stort intresse för vad som händer i Sverige. T.ex. såg jag henne flera 
gånger gå in på internet och kontrollera vad det var för väder i Trollhättan. 
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Om Svenska Skolan 
Julia har gått i Svenska Skolan tidigare men har nu slutat. Hon gick en gång i veckan och tror 
att hon gick i Svenska Skolan i ett eller två år. Hon tyckte att det var roligt där. 
 
Om sin tvåspråkighet 
”Det känns faktiskt lite bra att ha som två språk för då tycker alla att du är som…som du 
är…jag vet inte!” ”Lite speciell?” ”JA!” Hon berättar att några gånger blir hennes kompisar 
lite avundsjuka. 
 
Jag frågar Julia om när det är bra att kunna prata svenska och hon svarar: ”Det är bra att 
prata svenska som min mamma hon tycker om att prata svenska. Så och min… min mammas 
kompisar några gånger de kan bara prata svenska och inte engelska och det.” 
 
Julia tror att hon kommer att få användning för svenskan i framtiden, när de är hemma med 
familjen. På min fråga om hon skulle vilja flytta till Sverige svarade Julia: ”Jag skulle vilja 
det om…om det fanns toaletter i husena och inte ute och man måste gå.” (Morfar bor på 
landet med utedass!) 
 
Identitet 
”Jag skulle känna mig svensk…båda.” ”Vad gör dig till Amerikan?” ”Amerikan…hm…det är 
när jag pratar med mina kompisar.” 
 
Jag frågar om hon vill att hennes barn ska prata svenska. ”Ja, båda, så att de kan gå till 
svenska skolan en gång i veckan och till min skola som jag går på.”  
 
Ally 
Ally är född i Sverige och flyttade till USA när hon var ett år.  
 
Språksituation 
Ally började lära sig svenska och engelska simultant redan när hon föddes. Ally tycker att hon 
pratar mest svenska under en vanlig dag för det är det språk hon pratar hemma. Det finns 
ingen svensk i hennes skola eller bland hennes grannar. Enligt mamma kan Ally läsa på 
svenska men ännu inte på engelska. Ally bekräftar detta och berättar: ”Jag kan läsa en bok i 
skolan som är engelsk men det är allt jag kan läsa.” 
 
Kontakt med Sverige 
Ally har varit på besök i Sverige tre gånger men vet inte när de ska åka dit igen. När de åker 
dit hälsar de på: ”Min mammas pappa och han heter Morfar.” 
 
Om Svenska Skolan 
Ally vet inte varför hon slutat att gå i den Svenska Skolan. Hon tyckte att det var bra där för 
att man fick leka och läsa böcker. 
 
Om sin tvåspråkighet 
”Jag tycker att det är besvärligt att prata…svenska” ”Varför?” ”För att det…hm…är bara 
som lite mera lätt än svenska den engelska” 
 
På min fråga om när det är bra att kunna svenska svarar hon: ”Som när…igår.” ”Vad hände 
igår?” ”Jag läste.”  
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Hon tror att hon kommer att få användning för svenskan i framtiden även om hon bor kvar i 
USA. 
 
Identitet 
Hon räknar sig som svensk och ger mig följande förklaring: ”När jag kom ut ur min mammas 
mage så hon lärde mig svensk när jag var en bebis.” 
 
Hon vill inte flytta till Sverige, hellre till England för där finns ett roligt ställe att leka på. Jag 
frågar Ally vad svenska språket betyder för henne och svaret blir: ”Det betyder att jag blir 
svenska.” Hon vill lära sina barn svenska. 
 
Amanda 
Amanda är född i USA, har bott där hela sitt liv och hon pratar svenska ”för att min mamma 
gör det”.  
 
Om sin tvåspråkighet 
Hon tycker att engelska är lättast men hon tycker inte att det är jobbigt att lära sig två språk. 
På min fråga varför det är jobbigt att prata svenska svarade hon: ”För att några gånger man 
glömmer och… eh…vad man ska säga och några gånger man vet inte vad den menar när man 
ska säga.” 
 
Jag frågar vilket språk Amanda pratar med sina systrar och svaret blir: ”Några gånger vi 
pratar svenska och några vi pratar engelska.” 
 
Amanda har även kontakt med en del andra svensktalande barn. ”Min mammas kompis har en 
barn och hon heter Emma och hon pratar svenska” 
 
Identitet 
Amanda ser sig själv som svensk. ”Vad är det som gör dig svensk?””Åka till Sverige.” 
 
Amanda berättar hur hon tänker sig sina barns språksituation i framtiden: ”Några barn kan 
prata svenska och några barn kan prata engelska.” 
 
 

Jesper, 13 år och Lars, 24 år 
De här pojkarna är bröder och därför har jag valt att först berätta om deras gemensamma 
hemsituation innan jag övergår till att redogöra för deras enskilda svar och vad som skiljer 
dem åt. 
 
Deras mamma är svensk och deras pappa är amerikan men han förstår och pratar själv mycket 
bra svenska. Pojkarna har även en äldre bror, som jag inte träffade, och de har vuxit upp i ett 
hem där svenskan alltid har varit första språket. Mamma undervisar i svenska på universitetet 
och i Svenska Skolan och leder dessutom andra kurser i svenska. Det bör även nämnas att 
pappan själv har föräldrar som invandrat till USA från Nederländerna och han menade därför 
att han inte kände sig helt amerikansk. 
 
Språksituation och kontakt med Sverige 
Hemma pratar familjen nästan uteslutande svenska och de åker till Sverige varje sommar för 
att hälsa på släkt och vänner, vilka även har varit på besök i USA. Enligt min åsikt lever 
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familjen ett extremt svenskt liv. De har svenska möbler från IKEA, de äter svensk mat, de har 
svenska böcker i bokhyllan och lyssnar mycket på svensk musik. Familjen firar svenska 
högtider och Lars berättar: ”Ja, det gör vi varje år. Mycket! Mamma håller på traditionerna.” 
  
Jesper 
Jesper är född i USA och har bott där i hela sitt liv och förklarar sin anknytning till Sverige 
med att: ”Jag har alla mina släktingar på mammas sida där.” 
 
Språksituation 
Jag frågar vilket språk han använder mest under en dag. ”Det är väl mest engelska eftersom 
jag använder det i skolan…men så pratar jag svenska nästan hela tiden när jag är hemma.” 
Svenska var också det första språk Jesper lärde sig. ”När jag var yngre så kommer jag ihåg 
att mamma och pappa brukade tjata att jag pratade för mycket engelska och att jag skulle 
prata svenska när jag är hemma. Fast nu är det jag som tjatar mest om det. När vi är ute 
säger jag ’prata svenska’.” När han var tre eller fyra år började han lära sig engelska och 
pratade i början med svensk brytning men ”det var bara när jag var liten, nu känns det 
nästan som båda är samma. Jag kan båda lika.” 
 
Med sina bröder pratar han ibland engelska. I hans skola finns en flicka som är född i, och har 
bott i Sverige, och när han upptäckte det för ett par år sedan tyckte han att det var lite synd för 
då kunde han inte längre prata ”hemliga språket” med mamma och pappa. Annars har han sett 
svenskan som en tillgång när han var yngre eftersom det innebar att han kunde ha hemligheter 
med familjen. 
 
Om Svenska Skolan 
Jesper har gått i Svenska Skolan i tre år men slutade förra året då han blev för gammal. Han 
trivdes i Svenska Skolan när han gick där och säger att det var han som var bäst på språket i 
klassen och talade mest svenska. 
 
Om sin tvåspråkighet 
”Ja, det tycker jag är roligt att man kan prata olika språk utan att …hm…det finns flesta som 
bara vet engelskan då så att då kan man ju också åka till andra länder och förstå…vad de 
säger.” 
 
Han anser att det är bra att kunna svenska när man är i Sverige och även i andra delar av 
Europa. Han tror att han kommer att få mycket användning av svenskan i framtiden ”om det 
inte blir för mycket engelska i Sverige”. 
 
Identitet 
Jag frågar om Jesper har planer på att flytta till Sverige och han svarar: ”Ja, lite grand. Jag 
tycker att det är roligare i Sverige.” ”Varför då?””Därför det är…jag tycker jag är ju mest 
svensk än engelsk eller amerikansk så…” 
 
På min fråga om han känner att han är på besök i USA så säger han: ”Jag kallar Sverige 
hemma fast det är hemma båda.” Han beskriver sig själv som en svensk som är född i och bor 
i Amerika. Han förklarar: ”Jo, därför jag har ju…hela min mammas släkt bor i Sverige fast 
min pappas släkt de vet jag bara hans…på hans pappas, min farfars sida, vet jag bor här ju 
fast resten vet jag inte var de bor. De är holländska.” 
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Jespers äldsta bror åkte till Sverige och gick i svensk skola i ett år när han var tretton år men 
det är inget som lockar Jesper. Han vill hellre stanna i USA med sina kompisar och inte 
riskera att komma tillbaka efter ett år och få problem med engelskan. 
 
Svenska ska vara det första språket Jesper lär sina barn även om han bor kvar i USA. ”Ja, 
svenska var det första språket som jag lärde mig innan engelska så skulle de få göra det 
också.” 
 
Lars 
Lars är född i Sverige och är därmed svensk medborgare och flyttade till USA när han var 
fyra år gammal. 
 
Språksituation 
”En vanlig dag så använder jag svenska men när jag är på skolan, arbetet, så använder jag 
engelska. Men det är mest svenska.” Vid ett senare tillfälle kommenterade han återigen sin 
språkanvändning. ”När jag pratar med mina kompisar, kollegor så är det bra med engelska 
men när jag är hemma och pratar med mamma och pappa och Jesper eller med kompisar på 
universitetet som pratar svenska så pratar jag svenska.” Svenska var det första språket han 
lärde sig och när han var sex eller sju år började han lära sig engelska. Han har aldrig gått i 
Svenska Skolan eftersom han var för gammal när den startades, utan han har lärt sig att läsa 
och skriva på svenska hemma.  
 
Kontakt med Sverige 
Han har god kontakt med släkt och vänner i Sverige och han har bott i Göteborg och läst vid 
universitetet där under ett år. Han planerar att flytta tillbaka till Sverige nästa vår för att 
fortsätta att läsa i Göteborg. Han skulle gärna vilja bo i Sverige i framtiden och när han är i 
USA längtar han tillbaka Sverige. Lars visade ett stort intresse för svensk historia och svensk 
kultur och läste hellre svenska dagstidningar på internet än amerikanska tidningar. Vidare var 
han mer insatt i svensk politik och aktualiteter än jag, som kom direkt från Sverige.  
 
Om sin tvåspråkighet 
Jag frågade Lars hur han upplevde det att lära sig engelska när han var yngre. ”Tråkigt. Det 
var väldigt svårt. Det känns bättre nu för jag har pratat mer. Jag blandade ihop det.” 
 
Identitet 
Vid intervjun säger Lars att det är svårt att svara på om han känner sig som svensk eller 
amerikan men han bestämmer sig, efter viss tvekan, för att han känner sig som svensk. Senare 
när jag umgås med honom, utan bandspelare, hävdar han vid ett flertal tillfällen att han är 
svensk och att jag inte får kalla honom amerikan. En dag kom vi t.ex. att diskutera 
Halloweenfirande och på min fråga om Lars skulle skära några pumpor i år så påpekade han 
att det är en amerikansk tradition och att han faktiskt är svensk och därför inte bryr sig om det. 
Får han barn i framtiden råder det ingen tvekan om att de ska lära sig svenska. 

 

Resultatanalys 
När jag studerar mina resultat ser jag en markant skillnad mellan de olika deltagarnas 
förhållande till det svenska språket och till den svenska kulturen. Arnberg (1988) skrev att det 
i händelse av dubbelkulturell påverkan kan ske olika grader av integrering och det tycker jag 
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mig se tecken på även i mitt material. Trots att det finns flera gemensamma nämnare mellan 
deltagarna i min studie; t.ex.: de har en svensk och en utländsk förälder; de har alla bott i USA 
under större delen av sitt liv och de har släktingar och vänner i Sverige som de håller 
kontakten med och besöker, så påverkas de i olika hög grad av sina svenska rötter. Jag tolkar 
att den här skillnaden beror på föräldrarnas förhållningssätt till de båda kulturerna och jag ser 
det som ett uttryck för det lärlingsskap som jag nämnde i litteraturgenomgången. Andersson 
(1994) och Rogoff (1990) ser de vuxna som vistas i barnets omedelbara närhet som 
läromästare vars uppgifter är att skola in barnet i samhället i enlighet med de normer som 
råder. I det lärlingsskap som uppstår mellan barnet och föräldern kommer barnet att ta över 
den vuxnes värderingar. Det här får till följd att föräldrarnas inställning till minoritetskulturen 
i förhållande till värdlandets kultur blir avgörande för hur barnet skall uppfatta sin omgivning. 
Om föräldrarna ser sig som tillfälliga gäster i USA är det troligt att de kommer att betona sitt 
svenska arv i högre utsträckning än om de planerar att stanna där permanent.  
 
Faktorer som föräldrarnas eget språkintresse påverkar barnens språkinlärning, vilket tydligast 
framgår i fallet med Jesper och Lars. Deras mamma är svensklärare och hon arbetar med 
språket hela dagen. Jag antar att en av anledningarna till att en person vill bli svensklärare är 
just att personen i fråga hyser ett stort intresse för svenska språket vilket innebär att hon 
värnar om sitt modersmål och i första hand vill lära sina barn att tala svenska. Följaktligen 
kommer hennes entusiasm att inverka på barnens syn på språket och även de kommer att 
utveckla en förkärlek till svenska språket. Säljö (2000) menade att det är genom 
kommunikation som samhället medieras till barnet och om man utgår från det resonemanget 
blir omgivningens språk otroligt viktigt för barnets utveckling, vilket jag anser att även den 
här studien påvisar. Det språk eller de språk som barnen lär sig tala är det/de som talas i deras 
familj och omedelbara närhet. 
 
När en grupp människor känner samhörighet med varandra beroende på att man i gruppen har 
samma språk, samma kulturella bakgrund, samma religion och samma värderingar är det, 
enligt Sarup (1996), den etniska identiteten man prioriterar framför den nationalistiska. Jag 
har med stöd i hans resonemang valt att utifrån det empiriska materialet i den här 
undersökningen kategorisera deltagarna i tre olika grupper beroende deras etniska identitet. 
 

1. Amerikaner med anknytning till Sverige 
2. Svensk-amerikaner 
3. Svenskar i Amerika 

 
Amerikaner med anknytning till Sverige 
Till den här gruppen räknar jag personer som i väldigt liten utsträckning betonar sitt svenska 
arv. Svenska språket och de svenska traditionerna är inte särskilt levande i hemmet utan det är 
den amerikanska kulturen som dominerar. Det här anser jag beror på att den svensktalande 
föräldern inte i särskilt stor utsträckning värnar om sitt minoritetsspråk. En anledning till att 
det blir så här tror jag kan bero på tidsbrist eller låg språklig medvetenhet hos föräldern. Det 
är mycket möjligt att föräldern inte känner till hur mycket träning och stimulans från vuxna 
som behövs för att barnet ska kunna utveckla ett minoritetsspråk i ett land där ett annat språk 
dominerar. Dessutom påpekar Ladberg (1996) att det är mycket tidskrävande såväl som 
tålamodsprövande för föräldrar att uppfostra barn tvåspråkigt och det är kanske inte alla 
föräldrar som har möjlighet att lägga ner så mycket tid och energi på barnets språkinlärning. I 
familjer inom den här gruppen blir engelskan det första språket och svenskan lärs successivt 
in i andra hand, i bästa fall i hemmet och i värsta fall i skolan. Dock försöker man i hemmet 
att upprätthålla en viss nivå av svenskhet genom att prata svenska ibland och fira de större 
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högtiderna såsom lucia och midsommar. När man endast talar svenska sporadiskt är det, 
precis som Arnberg poängterar, svårt för barnen att utveckla en fungerande tvåspråkighet och 
barnen blir i stort sätt passivt tvåspråkiga. I enlighet med Sahafs (1994) definitioner av 
motivation anser jag att det i det här fallet framför allt är instrumentell motivation som driver 
inlärningen av svenskan. För barnet kan det kännas som ett tvång att lära sig ett nytt språk 
eftersom det inte känner någon större tillhörighet med den kulturella grupp som är förknippad 
med språket. Personerna i den här gruppen känner sig som amerikaner och inte som svenskar 
varken ur nationalistisk eller etnisk synvinkel. Vidare har personen ingen längtan till Sverige 
även om han/hon medger sin anknytning dit. Kontakten med Sverige är liten och man har inga 
planer på att flytta dit. Av mina intervjupersoner skulle jag vilja placera Madeleine i den här 
gruppen eftersom hon endast är passivt tvåspråkig och inte talar så mycket svenska i hemmet. 
 
Svensk-amerikaner 
Den här gruppens medlemmar betonar sitt svenska och sitt utländska arv i lika stor 
utsträckning, vilket enligt Grosjean (Arnberg, 1988) är positivt för utvecklandet av en 
dubbelkultur och en tvåspråkighet. Hit räknar jag de familjer där både engelskan och 
svenskan är levande språk i hemmet. Man firar svenska såväl som amerikanska högtider och 
båda kulturerna anses lika betydelsefulla i hemmiljön. Föräldrarnas attityd till de båda 
kulturerna är positiva och eftersom man lever i en miljö där ett språk, och en kultur dominerar 
utanför hemmet kompenserar man det genom att använda minoritetsspråket i stor utsträckning 
inom familjen. För att ytterligare stimulera svenskan åker familjen ofta till Sverige och håller 
täta kontakter med släkt och vänner där. Ofta har man i de här familjerna hållit på regeln ”en 
person/ett språk” samt introducerat de båda språken simultant vilket innebär att barnen känt 
sig lika motiverade att lära sig de båda språken och därmed blivit lika säkra på de olika 
språken. En fördel är också att båda föräldrarna förstår en del svenska även om de inte pratar 
själva vilket gör att den amerikanska föräldern inte behöver känna sig utanför 
familjegemenskapen när barnen talar svenska.  
 
Individerna i den här gruppen har svårt att avgöra om de är amerikaner eller svenskar 
eftersom båda kulturerna har lika stort inflytande i deras sociala kontext. Det här stämmer, 
enligt min tolkning, väl överens med Sarups (1996) och Adamsons (1999) påpekande att 
identitetsutvecklingen sker genom socialiseringsprocesser såväl inom men även utanför 
familjen t.ex. i skolan och i samspelet med kamraterna. Den allmänna åsikten bland barnen i 
den här studien verkar vara att eftersom de kan svenska så är de i viss mån svenskar vilket jag 
anser styrker Hansegårds åsikt att språket har stor betydelse för en persons identitet. Patrick 
och systrarna Julia, Ally och Amanda räknar jag till den här gruppen eftersom de enligt mina 
observationer och intervjuer lever i en dubbelkultur och i en levande tvåspråkig miljö. Deras 
svar rörande identitetskänsla tolkar jag som att de känner nationalistiska band till USA 
eftersom de bor där, men att de även känner etnisk tillhörighet med Sverige och svenskarna.  
 
Svenskar i Amerika 
Den sista gruppen lever, precis som den första gruppen, i ett hem där en kultur dominerar. I 
det här fallet är det dock den svenska kulturen som är den starkaste och mest inflytelserika i 
hemmet, vilket Hansegård och Arnberg menar kan ske om båda föräldrarna talar 
minoritetsspråket. Svenskan är det första språk som barnen lär sig och det är det språk som 
talas mest i hemmet, vilket innebär att barnen känner integrativ motivation för att lära sig 
svenska. Engelskan lärs successivt in som ett andra språk först när barnen har lärt sig att 
behärska svenskan och jag tolkar det som att barnen i första hand känner instrumentell 
motivation för att lära sig det nya språket. Trots att svenskan är barnens första och starkaste 
språk innebär det inte att det talas helt felfritt och utan brytning. Svenskan påverkas av 
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engelskan och det förekommer fel i t.ex. ordföljd och val av prepositioner. Svensk mat och 
svenska traditioner anses väldigt viktiga att bevara och medlemmarna i den här gruppen 
känner sig i första hand som svenskar även om de bor i USA. Deras etniska identitet är svensk 
och jag fick inte intrycket att de känner några nationalistiska band till USA, trots att de bor 
där. I min studie hör bröderna Jesper och Lars hemma i den här gruppen eftersom de lever i 
ett hem där svensk kultur och svenska språket dominerar. 
 
Sammanfattning 
Jag har valt att sammanställa resultaten av mina observationer i en modell (figur 2) för att 
åskådliggöra begreppen Amerikaner med anknytning till Sverige, Svensk-amerikaner och 
Svenskar i Amerika. I figurens andra spalt anger jag vad jag anser är karaktäristiska drag hos 
individen i gruppen. I den tredje spalten försöker jag förklara varför individen hamnar i viss 
grupp genom att sammanfatta det sociokulturella sammanhang i vilket individen lever. 
  

Grupp Karaktäristiska drag  Sociokulturellt sammanhang 
1. Amerikaner med anknytning till 
Sverige 
 
(Madeleine) 

Engelska är första språket. 
 
Svenska talas sporadiskt. 
 
Passiv tvåspråkighet. 
 
Känner liten motivation att lära sig 
svenska.  
 
Etnisk och nationalistisk amerikan 
som ej längtar till Sverige. 
 

Föräldern från Sverige betonar i 
liten utsträckning sitt svenska arv. 

 
Den amerikanska föräldern har 
störst inflytande över barnen. 
 
Ringa kontakt med Sverige. 

 
Firar endast större svenska högtider.

2. Svensk-amerikaner 
 
(Patrick, Julia, Ally och Amanda) 

Engelska och svenska är levande 
språk i hemmet. 
 
Aktiv tvåspråkighet. 
 
Känner integrativ motivation att lära 
sig båda språken.  
 
Känner en dubbelidentitet. Etnisk 
svensk  – etnisk och nationalistisk 
amerikan. 

Båda kulturerna betonas i lika hög 
grad och majoritetskulturens 
dominans utanför familjen 
kompenseras av minoritets- 
kulturen i hemmet. 
 
Simultan tvåspråksinlärning enligt 
en person/ett språk strategin. 
 
God kontakt med Sverige. 

 
3. Svenskar i Amerika 
 
(Jesper och Lars) 

Svenska är första språket. 
 
Aktiv tvåspråkighet. 
 
Känner instrumentell motivation för 
att lära sig engelska. 
 
Känner sig som etniskt svensk och 
längtar till Sverige. 
 
 

Svensk kultur dominerar i hemmet. 
 
Båda föräldrarna talar 
minoritetsspråket. 
 
Successiv språkinlärning. 
 
Mycket god kontakt med Sverige. 
 
Äter svensk mat. 
 
Firar inte amerikanska högtider. 

 
Figur 2. Etnisk grupptillhörighet. 
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Diskussion 
I min inledning nämnde jag att jag gärna själv skulle kunna tänka mig att flytta utomlands och 
bosätta mig även om jag skaffar barn. Innan jag reste iväg till USA och besökte 
”emigranterna” ansåg jag att det bästa en förälder kunde göra var att flytta utomlands med 
sina barn. Barnen skulle på det sättet få lära känna en ny kultur på ett naturligt sätt och jag tror 
att det skulle skapa en ökad tolerans hos barnen för att människor är olika. Genom att flytta 
med sina barn ansåg jag att man gav dem en unik möjlighet att bli medvetna om olika 
perspektiv ur vilka man kan betrakta världen och att de inte skulle ta allting för självklart. Jag 
var, och är fortfarande, av den åsikten, att om man vill lära känna en kultur ordentligt så finns 
det inget bättre sätt än att flytta dit och dela sin vardag med lokalbefolkningen.  
 
Efter att ha observerat de olika dubbelkulturella familjerna i min studie är jag dock inte längre 
övertygad om att en utlandsflytt är enbart av godo. Jag gjordes uppmärksam på ett antal 
nackdelar som jag tidigare förbisett. T.ex. fick jag en inblick i hur svårt det kan vara för 
majoriteten av de svenska föräldrarna att upprätthålla svenska språket i kontakten med sina 
barn. Jag fick intrycket att de ständigt plågades av dåligt samvete över att de inte i tillräckligt 
stor utsträckning pratade, skrev och läste på svenska med sina barn. När barnen sa en mening 
på svenska men använde sig av felaktiga prepositioner, inkorrekt meningsbyggnad eller 
direktöversatta engelska ord suckade mödrarna och bad nästan om ursäkt för att de inte hade 
lyckats bättre med barnens språkinlärning. Föräldrarna ville väldig gärna att deras barn skulle 
prata som infödda svenskar men de tvingades inse att det inte går att uppnå samma nivå av 
språkliga färdigheter när man inte använder språket hela tiden. Att omgivningen har betydelse 
för barnens motivation att använda svenskan bekräftade föräldrarna genom att berätta om den 
stora förbättring av språket som inträdde när barnen vistats i Sverige en längre tid. Min 
undersökning visar dock att det finns en möjlighet att hålla det svenska språket levande i 
familjen även om man bor i ett amerikanskt samhälle. Resultatet blir då att barnen känner sig 
som svenskar, vilket vi ser exempel på i fallet Jesper och Lars, och det tycker jag känns 
väldigt konstigt. Min spontana, och personliga, reaktion är att jag tror att jag skulle känna mig 
rotlös om jag uppfostrades, och levde hela mitt liv i ett land som jag inte kände var mitt 
hemland. Genom att föräldern, i det här fallet mamman, i så hög grad överför sin svenska 
kultur och sina svenska värderingar till barnen anser jag att hon skapar en känsla av 
främlingskap hos barnen gentemot det amerikanska samhället. Jag är rädd att konsekvenserna 
blir att barnen inte känner samhörighet med någon amerikansk grupp t.ex. i skolan utan att de 
bara längtar till den dag då de kan få flytta till Sverige. 
 
Jag anser att jag, genom min studie, har belägg för att språket har en oerhört stor betydelse för 
en persons känsla av kulturtillhörighet. Samtliga deltagare i studien har medgivit att de i viss 
grad är svenskar eftersom de pratar svenska och det tolkar jag som att det finns ett samband 
mellan den kultur en person lever i och det språk han/hon talar.  
 
Hur påverkas ett barn till en svensk förälder när det växer upp i en 
amerikansk miljö? 
Den första av mina problemformuleringar handlade om hur barn till svenska föräldrar 
påverkas av att växa upp i en amerikansk miljö och nu är det dags att försöka svara på den 
frågan. Givetvis kan jag inte ge ett generellt svar eftersom jag bara undersökt sju barn från 
fyra olika familjer men jag tycker mig i alla fall se ett mönster som jag tror stämmer för ett 
stort antal barn som växer upp i en dubbelkultur. Till att börja med har jag förstått att den 
avgörande faktorn för om barnen accepterar, eller förkastar, en kultur och ett språk är hur 
föräldrarna ställer sig till tvåspråkighet och dubbelkultur. De familjer jag har studerat har alla 
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lämnat minoritetslandet av fri vilja vilket innebär att de inte känner någon motvilja mot 
majoritetskulturen, som de annars kunde ha gjort om de tvingats dit. Det råder dock stor 
variation i hur mycket de betonar sitt svenska arv och hur mycket inflytande de låter sin 
svenska kultur ha i hemmet, vilket direkt visar sig på barnens språkbruk och identitetskänsla. 
Om den svenska föräldern i liten utsträckning poängterar sin historia och sitt modersmål 
kommer den amerikanska kulturen att dominera såväl i som utanför hemmet och barnet 
kommer att känna sig som en amerikan. Om man i hemmet istället talar både svenska och 
engelska och likställer de båda kulturerna får det till följd att barnen når en hög grad av 
tvåspråkighet samtidigt som de blir toleranta mot de båda kulturerna och känner tillhörighet 
med två olika språkgrupper. Min slutsats är att barn till föräldrar med olika kulturella 
bakgrunder påverkas, inte i första hand av kulturen som sådan, utan av föräldrarnas attityd till 
densamma. 
 
Vad är det som avgör vilken kultur som blir den dominerande i hemmet? 
Min andra frågeställning gällde vad som avgör vilken kultur som blir den dominerande i 
hemmet om föräldrarna har olika bakgrund. Om jag bara tar hänsyn till de svar jag fått i min 
undersökning skulle jag kort och gott kunna svara att det är mammans kultur som blir den 
dominerande i hemmet. Den åsikten baserar jag på mina observationer att i de familjer där 
mamman kom från Sverige var svenskan ett levande språk i hemmet medan det i det fallet där 
pappan var svensk och mamman amerikan så dominerade engelskan. Att skriva att mammans 
kultur alltid blir den dominerande i hemmet tror jag dock är att dra alltför förhastade 
slutsatser. Istället skulle jag säga att det är den förälder som är hemma mest och som 
tillbringar mest tid med barnet som överför sitt kulturella arv i störst utsträckning och övar 
störst inflytande på barnet. Vygotsky (1997) skriver om den potentiella utvecklingszonen, 
som jag redogjorde för i litteraturgenomgången, vilket innebär att barnet i samspel med en 
vuxen klarar av att lösa svårare uppgifter än det klarar att lösa på egen hand. I enlighet med 
den teorin kommer barnet genom samspelet att utvecklas i den riktning som den vuxne anger, 
vilket i sin tur medför att barnet kommer att präglas av den förälder som tillbringar mest tid 
tillsammans med det. Att det i samtliga av mina studerade fall var mamman som varit hemma 
med barnen när de var små tror jag visserligen inte är ovanligt men jag vill inte påstå att det är 
en allmängiltig regel. Även Säljö (2000) menar att barnets utveckling påverkas i första hand 
av dess omedelbara omgivning så jag tycker inte att det är konstigt om det blir mammans 
kultur som får störst inflytande på barnets liv. När barnet börjar i skolan möter det ofta en 
majoritetsspråksvärld, vilken kan skilja sig från den i hemmet, och Julia beskriver skillnaden i 
sitt språkbruk som inträdde när hon började i skolan. Hon berättade att de mest brukade prata 
svenska när hon var liten men att de nu mest pratar engelska. Det tolkar jag som ett tecken på 
att omvärlden får allt större inflytande på barnets utveckling i takt med att barnet blir äldre 
och får ökad kontakt med omgivningen utanför familjen. 
 
Hur påverkas barnet i sin språkutveckling av att växa upp i en tvåspråkig 
miljö? 
Min tredje och sista problemformulering var hur barnet påverkas i sin språkutveckling av att 
växa upp i en tvåspråkig miljö. Precis som barnets utveckling i övrigt påverkas av 
föräldrarnas inställning till minoritetskulturen och dess bevarande så påverkas barnets 
språkinlärning av föräldrarnas attityd till minoritetsspråket. Först om föräldrarna är villiga att 
lägga ner kraft och energi på att stimulera barnens tvåspråkighet kan man nå ett gott resultat. 
Min undersökning visar att, helt i enlighet med Arnbergs (1988) åsikter, det inte går att hålla 
liv i ett andra språk om det inte är ett levande språk som används aktivt i hemmet. Vidare har 
jag noterat att det även i hem där svenskan talas mycket förekommer många felsägningar och 
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inkorrekt syntax, meningsbyggnad, i barnens tal. Jag har valt att inte analysera de olika felen 
ur ett språkligt perspektiv men jag anser i alla fall att jag kan konstatera att de finns där.  

 

Reflektioner 
Avslutningsvis vill jag redogöra för en del svårigheter som jag anser att det här arbetet har 
inneburit. Det allra svåraste har för mig varit att byta perspektiv och inte betrakta barnen i min 
studie som svenskar. Rent spontant känner jag att eftersom de pratar svenska så är de 
självklart svenskar vilket inte alls givet. Samtliga barn hade bara en svensk förälder vilket 
endast gör de till hälften svenskar och dessutom var majoriteten av dem födda i USA och det 
går inte att bortse ifrån att de allihop bor i USA och går i skolan där. Trots detta vill jag hela 
tiden kalla dem svenska barn och vid ett flertal tillfällen har jag, i min dialog med dem, helt 
obetänksamt använt ord som hem till Sverige, tillbaka till Sverige o.s.v. Även om jag rättade 
till mina misstag under intervjun så har jag flera gånger tvingats ändra mitt ordval även när 
jag skriver om dem i det här arbetet, eftersom jag fortsätter att tänka på dem som svenskar. 
Det känns viktigt för mig att barnen ska bevara svenska traditioner och kunna tala svenska 
felfritt även om deras svenska arv kanske inte alls är relevant för dem i deras nuvarande 
situation. Jag har blivit medveten om hur djupt rotad vår etniska identitet är och jag hoppas att 
jag genom min vistelse i USA, och genom den noggranna studien av mina värdfamiljer, har 
fått en större förståelse för hur viktigt det är för vuxna människor att överföra sin kulturella 
identitet på den yngre generationen. Själv kan vi vuxna åka utomlands och anamma den ena 
exotiska företeelsen efter den andra samtidigt som vi hävdar att vi är toleranta och mottagliga 
för omvärldens olikheter. Gustavsson skriver: 
 

”Det främmande och obekanta gör att man distanserar sig och får perspektiv på sitt eget 
liv och sina egna tankar. Man förmår därigenom att se saker på ett nytt sätt. Man både 
vidgar sin erfarenhetshorisont och ökar sin förmåga att ta till sig och förstå även det som 
är främmande och obekant.” (1992, s.30) 

 
När det sen kommer till barnuppfostran är vi dock inte så intresserade av det exotiska längre 
utan då vill vi att det ska vara som det alltid ha varit och för säkerhetsskull så vill vi uppfostra 
våra barn till den kultur och det språk som utgör kärnan i vår egen identitetskänsla. 
 
Reflektioner kring mitt val av metod 
Jag anser att min metod var väl vald utifrån den studie jag har gjort och jag tycker att jag fick 
reda på väldigt mycket information på ett naturligt och icke konstgjort sätt. Jag måste dock 
medge att det hade varit bättre om jag hade vetat lite mer vad som väntade mig i USA innan 
jag for så att jag inte hade åkt dit som ett tomt blad utan kunnat förbereda mig lite bättre. 
Innan jag reste iväg hade jag läst ett antal böcker om tvåspråkighet vilket medförde att den 
delen var relativt lätt att observera och ställa konkreta frågor kring. Jag hade dock inte läst 
någonting varken om sociokulturell teori eller identitetsutveckling varför jag troligtvis inte 
observerade det lika noggrant som jag hade gjort om jag varit mer påläst. Det har inneburit att 
jag i efterhand har fått gräva i mitt minne och försöka komma ihåg vad som sades om de här 
områdena, utanför intervjutillfällena, då jag inte har några bandinspelningar att gå tillbaka till. 
Jag känner dock inte att jag hade kunnat förbereda mig på något annat sätt eftersom det inte 
går att åka en gång till USA för att rekognosera och därefter återvända och genomföra 
studien. Inte heller ges möjligheten att åka tillbaka och komplettera informationen utan jag 
har fått utgå från det jag har, vilket jag anser har varit fullt tillräckligt och relevant för just den 
här studien.  
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Givetvis kan svaren från barnintervjuerna ifrågasättas eftersom det finns många faktorer som 
kan påverka barnen att svara på ett visst sätt. Ett exempel är att jag kommer från Sverige och 
frågar dem om svenska språket och då kanske de känner att jag vill att de ska prata svenska 
och tillrättalägger sina svar så att jag ska bli glad. Vidare är de flesta av barnen väldigt unga 
och mina frågor om deras framtid och eventuella barn kan vara allt för abstrakta för att kunna 
uppfattas. Vidare har barnen inte heller tillräckliga erfarenheter för att kunna ta ställning till 
om de vill bo i Sverige eller inte i framtiden. Jag valde dock att ha med de här frågorna i alla 
fall eftersom jag tyckte att det var intressant att se hur barnen uppfattar sin situation idag.  
 
Vidare forskning 
Som jag nämnde i metodbeskrivningen anser jag att det skulle vara intressant, att som 
svensklärare, genomföra en språkanalys av de studerade barnens tal eftersom det till stor del 
skiljer sig från helsvenska barns tal. Jag känner emellertid att mitt empiriska material i nuläget 
inte är tillräckligt omfattande för att jag genom en sådan analys ska kunna dra några generella 
slutsatser. Mitt intresse för barn med svenska föräldrar i utlandet är dock fortfarande stort och 
min nyfikenhet kring deras situation har snarare ökat än avtagit genom den här studien. 
Vidare ter sig problematiken kring utlandsflytt sig alltmer komplex nu än den gjorde tidigare 
varför jag gärna skulle vilja fortsätta forska inom området. Min forskning skulle då i första 
hand fokusera på språket och jag skulle gå in för att göra en analys av inte vad barnen säger 
utan hur de säger det. 
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Bilaga 1 
Intervjuguide inför mina barnintervjuer. 
 
Frågorna till min intervju har jag hämtat inspiration till från Lenore Arnbergs bok (1988). Jag 
följde inte mitt frågeformulär exakt utan omarbetade frågorna efter behov under intervjuns 
gång. Jag valde att dela in frågorna under tre underrubriker för att lättare komma ihåg varför 
jag ställde frågorna och vad jag ville ha ut av dem. 
 
Sociala relationer 

• Berätta varför du går i en svensk skola i USA. 
• Hur hamnade du här? 
• Vad har du för anknytning till Sverige? 
• Vad arbetar dina föräldrar med? 
• Vilka skola går du i annars? 
• Är du född här i USA eller i Sverige? 
• Hur gammal var du när du kom hit? 
• Har du varit i Sverige någon gång? 
• Har någon från Sverige varit här? 
• Vet du om ni ska flytta till Sverige? 
• Firar din familj svenska högtider som t.ex. lucia och midsommar? 
• Hur trivs du i den Svenska Skolan? Går det bra? 

 
Språksituation 

• Beskriv vilka språk du använder under en vanlig dag. 
• Vilket språk talar du mest? 
• Vilket språk pratar du med föräldrarna hemma? Med syskon? Grannar? 
• Vilket språk pratar du när du är i skolan? På lektionerna/rasterna. 
• Har du någon kontakt med Sverige? Skriver brev, ringer, e-post o.s.v. 
• Har du några böcker, filmer, spel, kassettband, skivor o.s.v. på svenska där hemma? 
• Hur gammal var du när du började lära dig engelska resp. svenska? 
• Hur tycker du det är att kunna två språk? Har det alltid känts så? 
• Berätta om någon gång då du har tyckt att det var bra att kunna svenska. 
• Tror du att du kommer att få användning för svenskan i framtiden? 

 
Identitet 

• Om du skulle beskriva dig själv för mig, skulle du då säga att du är svensk eller 
amerikan? Varför? 

• Vill du flytta (tillbaka) till Sverige? 
• Berätta vad det svenska språket betyder för dig. 
• Om du får barn i framtiden vill du då att de ska lära sig svenska?  

 


