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Children who translate for their parents 
 
Relatively few studies have been conducted on the subject of “children who translate for 
their parents”. These few studies, however, present very differing results. One American 
study reveals the problems that are encountered in the education of primary and secon-
dary school teachers. Another study shows several positive aspects, including the fact 
that children have advantages from their bilingual skills and experience satisfaction 
from helping others. There are, however, Scandinavian studies that show that children 
are at a disadvantage from living in a multicultural environment and suffer from symp-
toms such as depression and alienation. The purpose of this study is to find out what 
experiences these individuals have had and whether they have had any help in dealing 
with situations when translating for their parents. Other purposes of this study are to 
explore attitudes towards maintaining the original culture, language development and 
parental relations. Eight interviews were conducted and the data was recorded. Nearly 
every interviewee thought that it was positive to be able to help their family and that 
their individual language abilities had improved. The older interviewees were unsatis-
fied with the schools’ efforts to support them, while the younger interviewees held more 
positive attitudes. Only one of the interviewees had experienced sufficient support in 
situations outside school. When linguistic insecurity, difficulties, sadness or embarrass-
ing situations occurred, the task as translator was experienced negatively. In spite of the 
fact that more than half of the interviewees are living in mixed cultures, most of them 
are inclined to actively preserve the culture of origin. 
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Barn som tolkar åt sina föräldrar 

 
Relativt lite forskning finns i ämnet ”barn som tolkar åt sina föräldrar”. Det som finns 
representerar ståndpunkter åt olika håll. Amerikanska studier visar att det är ett problem 
man uppmärksammat och börjat bearbeta, särskilt i lärarutbildningarna. En annan studie 
visar flera positiva aspekter, t ex att många barn får ett språkligt försprång och känner 
en tillfredsställelse i att kunna hjälpa andra. Det finns dessutom skandinaviska studier, 
där man kan utläsa att dessa barn blir negativt påverkade av att leva i en flerkulturell 
miljö, med symptom som depression och känslan av utstötthet. Syftet med denna 
undersökning är att försöka ta reda på hur den första generationens individer, som 
tolkat, upplevt detta och vilket stöd de anser sig ha fått. Vi vill ta reda på hur de ställer 
sig till att bevara sin ursprungliga kultur och språk, hur de tror att tolkandet har påverkat 
språkutvecklingen samt relationen med föräldrarna. Åtta intervjuer gjordes och spelades 
in. Det framkom att nästan samtliga informanter ansåg det positivt att kunna hjälpa 
andra och att deras språk har förbättrats. De yngsta informanterna ansåg att skolans stöd 
varit bra, medan de äldsta var missnöjda. Samtliga upplevde att de inte fått tillräckligt 
stöd från omgivningen och endast en person hade fått hjälp av tolk vid enstaka tillfälle. 
Tolkningsuppgiften var negativ när situationen upplevdes som svår, sorglig eller pinsam 
eller när informanten kände sig osäker på språket. Trots att drygt hälften lever i 
blandade kulturer är de flesta inställda på att föra ursprungskulturen vidare.
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Det är idag en vanlig företeelse att familjer flyttar runt i världen, där de anländer till nya 
kulturer och sociala förhållanden. Det har skett en ökning sedan 1970-80-talet, på grund 
av att den nya högteknologin införts i samhället. Detta har medfört ett förändrat behov 
av arbetskraft, där det behövs nya yrkesgrupper, till exempel tekniker, ingenjörer, vård- 
och servicepersonal. Migrationen har spelat en central roll i kolonialismen, 
industrialismen, vid bildandet av stater och utvecklingen av den kapitalistiska 
världsmarknaden. Man brukar tala om att migrationen i världen tog fart efter andra 
världskriget. Folk flyttade för att starta ett nytt liv någon annanstans. Speciellt de, vars 
länder förlorat och drabbats hårdast i krigsåren, tog chansen och utvandrade till 
Västeuropa, Nordamerika och Australien. Idag flyttar människor av andra orsaker. De 
vanligaste anledningarna är bland annat globaliseringen, det vill säga att företag blir 
alltmer internationella, gränser mellan länder mera flytande och samarbete över 
gränserna ofta eftersträvas. Det kan finnas sociala, ekonomiska och andra orsaker till att 
man flyttar, till exempel att flytta till sin familj, som bor i ett annat land, till utbildning 
eller till arbete. Det kan även röra sig om människor, som bor i en diktatur och tvingas, 
på grund av sina politiska eller religiösa åsikter, att söka sig till ett annat land för att 
kunna leva i frihet (Castles & Miller, 1998).  

Syftet med denna studie är att ta reda på vad som händer med barnen, när 
familjen flyttar till ett annat land, med ett annat språk och en annan kultur. Det är ofta 
barnen, som först kommer i kontakt med det nya språket, när familjen flyttar till ett 
annat land. Det sker till exempel via leken med kamraterna i sandlådan, barnomsorgen 
eller skolan (Ladberg & Nyberg, 1996; Ladberg, 1996). ”I familjen skapar de vuxnas 
långsammare språkinlärning en klyfta till barnen, föräldraauktoriteten skakas i grunden” 
(Angel & Hjern, 1992, s112). Citatet visar att på grund av att barn alltså fortare tar till 
sig det nya språket och dess nyanser samt har lättare för att tala det, kommer de ofta att 
bli tolkar för sina föräldrar. Det finns många barn, som får i uppgift att tolka åt sina 
föräldrar i samband med en flytt till ett annat land, med ett annat språk. Detta innebär en 
stor påfrestning, inte bara för föräldrarna som oftast har huvudansvaret för familjen, 
utan även för barnen. Det blir ofta de, som först får möta kraven på ”ackulturation”. 
Detta är ett begrepp som handlar om att barnen fångar upp och lär sig den nya kulturen 
och språket, tar den till sig och gör den till sin egen. En vetenskaplig definition av 
begreppet låter av författarna översatt till svenska: “när grupper av individer med olika 
kulturer kommer i kontakt med varandra, resulterar detta i att det sker förändringar i 
en eller båda gruppernas ursprungliga levnadsmönster – en ackulturationsprocess har 
uppstått!” (Redfield, Linton & Herskovits, 1936, citerade av Cuéllar, Nyberg, 
Maldonado & Roberts, 1997). Studier visar att flyktingbarn, som kommer ifrån 
likartade kulturer, har mindre problem med ackulturationen, än de som kommer från 
kulturer, som skiljer sig mera ifrån det nya landets. Dessa barn visar i mycket större 
utsträckning avvikande beteende, såsom depression, våldsbenägenhet och kriminalitet 
(Hjern, 1990, citerad i Angel & Hjern, 1992). 

Barn lär sig språk på olika sätt under olika åldrar. Små barn lär sig mest 
utantill, de upprepar och härmar ljud och ord. De lär sig uttal, alfabet, ramsor och fraser. 
Det är också ganska tidigt i livet man har lättast att ta till sig grammatiken i ett språk. 
Ungdomar och vuxna lär sig lättast språk genom att förstå ordens innebörd och 
användning, medan förmågan att lära utantill minskar. Detta gör att ju tidigare i livet 
man befinner sig desto lättare är det att lära sig tala ett nytt språk flytande, då man 
automatiskt förstår ord utan att behöva tänka efter. Har man kommit förbi tonåren är det 
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nästan omöjligt att ta till sig ett nytt språk utan att få en brytning. Däremot kan man 
alltid lära sig nya ord och en ”kulturell språkbehärskning”, det vill säga att veta när det 
är passande att säga vad (Ladberg & Nyberg 1996; Ladberg 1996). 

Man brukar tala om två sätt att lära sig flera språk, nämligen simultan och 
successiv språkinlärning. Den simultana språkinlärningen betyder att man lär sig två 
språk samtidigt, till exempel det lilla barnet som föds in i en familj där mamman är 
engelsktalande och pappan fransktalande. Om föräldrarna i denna familj talar sina 
respektive modersmål, och umgås med barnet i samma utsträckning, kommer barnet att 
lära sig båda språken samtidigt. Den successiva språkinlärningen uppstår när man först 
lär sig ett språk, och sedan lär sig ett annat. Ett exempel på detta är när en familj, bosatt 
i Iran, flyttar till Sverige, barnet börjar i svensk skola och får där lära sig ett nytt språk – 
svenska. Det är om denna successiva språkinlärning vi har valt att inrikta oss på i vår 
studie, eftersom vår målgrupp är just barn till invandrare. De har haft ett språk, som de 
lärt sig hemma, i sin familj, och har fått lära sig ett nytt språk efter det att de lärt sig det 
första (Arnqvist, 1993; Håkansson, 2003). Man tappar inte ett språk för att man lär sig 
ett nytt, men det kan ibland verka så. Vad som sker är att det nya språket ”tar över” 
inlärningskapaciteten så att ett annat språk blir tillfälligt lidande. Framför allt är det 
språk som inte används så ofta som blir drabbade (Ladberg 1996). 

Barnet behöver känna sig tryggt och ha sina föräldrar som förebilder och 
då anser man att det är bättre att föräldrarna använder det språk de är bäst på. Det blir 
sällan bra om föräldrarna försöker skjuta undan sin bakgrund och sitt språk. Istället kan 
det hända att barnet får problem med sin identitet och då får det också problem med 
både modersmålet och det nya språket (Ladberg 1996). När en invandrarfamilj kommer 
till sitt nya hemland, utmanas det inte bara av det nya i språket, utan även av den nya 
kulturen. Familjen kan då inta tre olika förhållningssätt (Ladberg & Hjern, 1992) och 
väljer ett av följande: 
 

• dissimilativt, man tar avstånd från den nya kulturen och håller fast 
vid sin ursprungliga kultur. Den kan även förstärkas på grund av 
denna flytt. 

• integrerat, man väljer att öppna sig för det nya, men behåller även 
sin gamla kultur 

• assimilativt, man tar till sig det nya helt och hållet och väljer att 
ersätta det gamla med det nya. 

 
Det kan också vara så att man inom familjen intar flera olika förhållningssätt, till 
exempel att föräldrarna har det dissimilativa förhållningssättet för att bevara sin 
ursprungliga kultur, medan barnen har ett assimilativt förhållningssätt, eftersom den 
svenska kulturen blivit deras ursprungskultur och inte den från föräldrarnas hemland 
(Ladberg, 1999). 

En undersökning av Valenzuela (1999) visar att barn i invandrarfamiljer 
kan ha tre olika funktioner, nämligen som ”lärare, advokat eller surrogatförälder”. När 
barnet agerar lärare, är dess uppgift ofta att översätta och instruera föräldrar och syskon 
i det nya språket. Som advokater har de i uppgift att hjälpa sina föräldrar med att ingripa 
eller medla i problematiska situationer mellan hushållet och andra, till exempel 
myndigheter. Som surrogatförälder tar barnet till exempel över sina föräldrars roll och 
ansvarar för syskonens aktiviteter såsom påklädning, skjutsa till skolan, måltider etc. Ett 
vanligt mönster är att det äldsta syskonet får agera alla dessa tre roller i familjen. I något 
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fall utvecklade det sig så, att det äldsta syskonet till och med fick ta ansvar för sina 
yngre syskons skolgång och skolresultat. I undersökningen framkommer också att 
barnen ofta fick följa med till sina föräldrars arbeten, för att lära sig dem och ta över 
dem, så att föräldrarna kunde ha ytterligare ett arbete. Det bör tilläggas att detta var i 
USA och att det handlade om så kallade ”lågstatusyrken”, yrken som inte kräver någon 
särskild utbildning. En annan uppgift barnen ofta hade var att följa med föräldrarna på 
till exempel läkarbesök för att tolka, samt att översätta journaler och diagnoser i 
medicinska sammanhang. Av intervjuerna framgår det att barnen tyckte att situationerna 
hos läkarna var besvärande. 

Det finns studier där man undersökt hur barn i flerkulturella familjer mår 
samt hur pass mycket och i vilka situationer barnen tolkar åt sina föräldrar. Man menar 
att det finns samband mellan depressionssymtom och att leva i en flerkulturell miljö 
(Romero & Roberts, 2003). Undersökningar visar att vissa barn, som tolkar åt sina 
föräldrar upplever detta som problematiskt och att detta yttrar sig på olika sätt. En 
rapport som Oppedal och Roysamb gjorde 2004 visar att pojkar med invandrarbakgrund 
upplever tillvaron som mera besvärlig. De känner att de inte har någon att tala om sina 
problem med och att föräldrarnas problem stör deras relation, barn och förälder emellan.  
Även jämförelser mellan turkiska invandrarungdomar i Sverige och Norge har gjorts. 
Där visar Virta, Sam & Westin (2004) att ungdomar med turkisk bakgrund boende i 
Norge mår sämre än de som är bosatta i Sverige. Man tror att det har ett samband med 
en större främlingsfientlighet och hur pass väl de bibehållit sin kulturella bakgrund. 
Man ser i studien att ju mer ungdomarna kan acceptera båda kulturerna, desto bättre mår 
och fungerar de i samhället. En annan studie tar upp liknande problematik. Där 
undersöker man familjer bosatta i USA, fast med en annan etnisk bakgrund. Studien 
visar att de barn, som talar ett annat språk i hemmet, känner större krav från både hem 
och skola på att åstadkomma höga prestationer. Man kan se ett mönster hos de barn som 
talar ett annat språk hemma, att de löper en större risk att känna sig utanför i skolan. De 
har svårt att skaffa nya vänner och lider av att känna att de inte kan tala med sina 
mammor om sina problem. Dessa känslor kan utgöra riskfaktorer till ett svårare psykiskt 
hälsotillstånd, där till och med depression kan komma ifråga. Denna studie är gjord i 
USA av Yu, Huang, Schwalberg, Overpeck & Kogan (2003). 

Det finns flera positiva effekter av att barn tolkar åt sina föräldrar. 
Orellana, Reynolds, Dorner och Meza (2003) menar att barns förutsättningar att 
använda båda språken ökar till nivåer som ligger över deras jämnåriga (och enspråkiga) 
kamraters, eftersom de hjälper till med översättningar av handlingar och situationer, 
som de annars aldrig skulle ha konfronterats med förrän i vuxen ålder. På så vis ligger 
de språkmässigt före jämnåriga och har ordförråd som till viss grad ligger på en vuxens 
nivå. En annan positiv effekt är att barnet naturligt använder tekniker för att översätta, 
som liknar de tekniker som professionella översättare använder. Detta medför i sin tur 
att de har utvecklat metoder som underlättar och ger bättre förutsättningar för att lära in 
ytterligare språk. Ännu ett positivt faktum är att dessa barn ofta känner sig (och faktiskt 
är) språkmässigt ”överlägsna”, vilket medför att de dessutom känner sig värdefulla och 
duktiga, både i hemmet och utanför. De vuxna runtomkring dem visar uppskattning och 
tacksamhet, vilket leder till en stärkt självkänsla och tillfredsställelse med sin roll som 
tolk åt föräldrarna. 

Både Sverige och Australien är föregångare när det gäller att tillhandahålla 
hjälp för invandrare att bibehålla sitt språk och sin kulturella identitet (Castles & Miller, 
1998). Enligt läroplanen i den svenska obligatoriska skolan skall resurser avsättas för 
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detta ändamål. Läser man i ”Kursplaner för grundskolan” (1993, s 46) under rubriken 
”hemspråk” kan man där hitta att: ”Undervisningen skall främja deras utveckling till 
tvåspråkiga individer med dubbel kulturell identitet och kulturkompetens”. Där står 
också uttryckligen att eleven skall ”få en stärkt självkänsla och identitet, dubbel 
kulturtillhörighet samt få möjlighet till en förankring i sin minoritetskultur i Sverige”. 
Viktigt att tänka på är också att det för invandrarbarnet blir ett dubbelt arbete att studera 
på ett språk man inte behärskar så väl. De måste först förstå frågorna innan de kan 
besvara dem (Ladberg & Nyberg 1996).  I USA har man har börjat belysa detta problem 
och arbetar nu med särskild utbildning för lärarstudenter, så att de kan hjälpa de barn 
som behöver det. Forskarna menar att det ofta uppstår situationer där lärarna särskilt 
behövs som stöd för dessa barn, på grund av att föräldrarna inte behärskar det nya 
språket. I projektet fokuserar man på etnografiska skillnader så att lärarstudenterna får 
kunskaper om hur de skall agera i klassrummet där de kulturella skillnaderna finns. Det 
innebär att man försöker skapa förutsättningar för både elever och lärare att bevara 
integritet och kultur på ett konstruktivt sätt. Man lägger tonvikt på att lärarna skall 
kunna tillhandahålla en varm och stimulerande miljö där barnen kan känna sig trygga 
och accepterade. Det är mycket viktigt att lärarna under den första tiden av barnets 
ackulturationsprocess hjälper barnet att ta in det nya, men lika viktigt är det också att 
hjälpa dem behålla sin ursprungliga kultur. Ytterligare en beskrivning på ackulturation 
ges i samma studie av amerikanska skolor med invandrarbarn, där man pekar på att det 
ofta ligger dolda krav på en ”amerikanisering” av invandrarbarnen. Detta för att de så 
snabbt som möjligt skall kunna assimileras in i det nya samhället. (Exposito & Favela, 
2003). 

En annan studie ger en bild av hur småbarnsföräldrar med 
invandrarbakgrund väljer att integrera sina barn in i den amerikanska kulturen. Här 
skildras hur man beroende på hur mycket av ”det nya” språket man talar i hemmet med 
sina barn är avhängigt hur pass mycket de integreras in i det nya samhället och den nya 
kulturen (Liang, Fuller & Singer, 2000). Dessa resultat avspeglar sig även på vilken typ 
av barnomsorg och omfattningen av denna man väljer. Ju mer tid barnet går i förskolan 
desto mer talar man det nya språket därhemma. Annan forskning i USA visar att man 
sedan länge strävar efter att ha ett endast ett nationellt språk, engelskan. Alla ska 
integreras in i den amerikanska kulturen. Denna inställning har nyligen börjat genomgå 
en förvandling i motsatt riktning. Trenden har även börjat sprida sig till andra delar av 
världen, t ex Frankrike, Storbritannien, Tyskland och Nederländerna (Castles & Miller, 
1998).  

Syftet med denna studie är att ta reda på hur individer, som tolkat åt sina 
föräldrar, har upplevt denna uppgift. Om de har haft några positiva och/eller negativa 
känslor av att ha tolkat. Om och hur de tror att deras egen språkutveckling har påverkats 
av denna uppgift. Hur de upplevt skolans stöd (eller brist på stöd) i deras arbete med att 
bevara språklig och kulturell identitet samt hur de idag (i efterhand) upplever att deras 
tolkningsuppgift har påverkat dem i deras relationer med och respekten för föräldrarna. 
Studien försöker även belysa huruvida dessa barn upplever att det är viktigt eller 
oviktigt att bevara den ursprungliga kulturen. 
 
 

Metod 
 
Urval 
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De personer vi valt att intervjua är samtliga invandrare av första generationen. En 
förutsättning har varit att deras föräldrar inte kunde svenska när barnen var små, och att 
de har fått tolka åt dem. Den undersökta gruppen består av första generationens 
invandrare, fem kvinnor och tre män, numera i åldrarna 16-27 år. Deras åldrar och 
ursprungliga nationaliteter är (vistelsetid i Sverige inom parentes):  
 

16-årig kvinna från Kosovo (15 år) 
18-årig kvinna från Kosovo (5 år) 
18-årig kvinna från Kosovo (6 år) 
20-årig kvinna från Kosovo (12 år) 
21-årig man från Peru (12 år) 
24-årig kvinna från Bosnien (11 år) 
25-årig man från Chile (17 år) 
27-årig man från Bosnien (12 år) 

 
Informanterna är idag i vuxen ålder, mellan 16 och 27 år. Det var ett medvetet val att ha 
denna ålder på informanterna, eftersom de ännu har ”barnåren” i färskt minne, samtidigt 
som de är tillräckligt gamla för att kunna reflektera över de frågor som ställdes. Deras 
ursprungsland är Kosovo, Bosnien-Hercegovina, Chile och Peru. Den socioekonomiska 
statusen varierar mycket, med föräldrar som är alltifrån högskoleutbildade till 
analfabeter. 

Tid och plats för intervjuer bokades med 13 personer, varav fem blev 
inställda. Orsakerna är svåra uttala sig om eftersom samtliga fem uteblev. Då vi försökte 
nå dem på telefon var det ingen som svarade. Det var inte meningsfullt att försöka 
övertala dem i detta läge, utan lät dem vara och koncentrerade oss på de övriga istället.  
 
 
Mätinstrument 
Det instrument som användes för denna undersökning var en kvalitativ studie med 
intervjuer för att samla in data (se bilaga 1). För att testa intervjufrågorna, gjordes en 
testintervju på en person, som stämmer överens med de urvalskriterier som finns hos 
informanterna. Instrumentet som användes var retrospektiva intervjuer, det vill säga 
intervjuer, med frågeställningar, som tittade bakåt i deras egen historia. Intervjuerna 
spelades in på band, för att lättare kunna minnas och analyseras. Användandet av 
bandspelare upplevdes inte som något problem av någon av informanterna, utan de sa 
att de kände sig avslappnade och kunde svara obesvärat på våra frågor. Sammanlagt 
gjordes åtta intervjuer. Av dessa genomfördes fyra individuellt och två gjordes med två 
informanter vid ett och samma tillfälle. De 25 intervjufrågorna var halvstrukturerade. 
Tanken med detta var att det skulle finnas utrymme för öppna motiveringar till svaren 
och eventuella följdfrågor. I intervjuerna togs frågor inom några områden med, 
nämligen i vilka situationer barnet fick tolka, för vilka i familjen (och i omgivningen), 
hur han/hon upplevde det vid den tidpunkten, samt hur han/hon tror att det påverkat 
(eller påverkar) hans/hennes egen utveckling samt relationen till dem han/hon tolkat för 
då och idag. Dessutom ställdes frågan om vilken hjälp barnet fick med sin situation i 
dåläget och hur han/hon bedömer denna hjälp idag – vad kunde ha gjorts annorlunda? 
Vad fungerade? Vad som var bra med att tolka och vad som var mindre bra. På det hela 
sammantaget var det meningen att intervjuerna skulle leda fram till det syfte, som 
presenterats. 
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Tillvägagångssätt 
Informanterna tillfrågades av våra egna kontakter i Uddevalla och Borås. Dessa har 
förmedlat informanterna om vår studie och utifrån det har de själva fått ta ställning till 
om de velat delta. Urvalet skedde genom rekrytering av någon som känner någon, 
nämligen metoden ”snöbollseffekten” (Araï, 1999). Informanterna intervjuades i enrum, 
där samtalet kunde ske ostört. Två dubbelintervjuer genomfördes, det vill säga 
intervjuer med två informanter samtidigt. Vi anser att det snarare var en fördel i detta 
sammanhang att intervjua två personer istället för en, eftersom dessa intervjuer gav 
avsevärt mycket mera information än de individuella. När den ene hade kommit igång 
med att besvara en fråga blev den andre ivrig att svara och de gav mycket mera 
utförliga, varierade och genomtänkta svar på våra frågor. 
 
 
Bearbetning och analys 
Det sätt resultaten har bearbetats och analyserats på är grundat på den fenomenologiska 
teorin. Detta med anledning av att studien fokuserar på individens subjektivt upplevda 
föreställningar om det som behandlas. Fenomenologin beskrivs av Kvale (1997, s 54) 
som ett försök att ”förstå de sociala fenomenen utifrån aktörernas egna perspektiv”, den 
”beskriver världen sådan den upplevs av subjekten”. Men i vidare bemärkelse strävar 
fenomenologin också efter att göra det ”osynliga synligt”. Analysen handlar om att 
försöka se olika grupperingar och hur de förhåller sig till varandra. 

I analysen användes definitioner som ”svårare tolkningsuppgifter” och 
”lätta tolkningsuppgifter”. Vi har själva valt att gruppera tolkningsuppgifterna på detta 
sätt, och definitionerna är likaledes våra egna: 
 
Svåra tolkningsuppgifter = föräldramöten, läkarbesök, sjukhusvistelser, arbetsgivare, 
försäkringskassan, migrationsverket 
Lätta tolkningsuppgifter = vardagliga saker, telefonsamtal, hjälpa äldre generationer 
 
Anledningen till att ovan nämnda tolkningsuppgifter bedöms som svåra eller lätta är 
beroende av hur pass känsliga och olustfyllda de tros vara. Svåra uppgifter är alltså 
mera känsliga och olustfyllda.  
 
 

Resultatdiskussion 
 
Resultaten redovisas nedan i kategorier efter varje frågeställning, vilka formulerades 
under rubriken ”Syfte”. Tillvägagångssättet har varit att analysera varje fråga för sig för 
att försöka se genomgående mönster och strukturer hos informanterna, men även 
olikheter mellan grupper där svaren skiljer sig ifrån varandra. 
 
 
Upplevelse av tolkningsuppgiften 
Knappt hälften av informanterna anser inte att de haft för stort ansvar, trots att de har 
haft de svåraste tolkningsuppgifterna. De som haft lätta tolkningsuppgifter tycker att de 
haft för stort ansvar. Samtliga tillfrågade anser att det varit fördelaktigt för 
språkutvecklingen att vara tolk för sina föräldrar. Dessutom tycker merparten att det 
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varit positivt att kunna hjälpa andra. De flesta kvinnorna tycker dock att det varit 
negativt när situationen varit svår, sorglig eller pinsam, medan männen tycker att det 
varit negativt eftersom de ibland känt sig osäkra på språket.  

Det verkar troligt att den grupp, som anser att de inte haft för stort ansvar 
(men haft de svåra tolkningsuppdragen), har varit tvungna att ta på sig ansvarsbördan 
för att det inte funnits några alternativa lösningar, föräldrarna skulle inte ha accepterat 
att de nekade att hjälpa till. De tycker det varit negativt att tolka, eftersom det varit i 
svåra, pinsamma och sorgliga situationer, och att de inte haft tillgång till hjälp. Det 
förefaller som om de, som anser att de haft för stort ansvar, men lätta 
tolkningsuppgifter, kanske inte har blivit tvungna att hjälpa andra och detta påverkar hur 
de upplever ansvaret att tolka? Valenzuela (1999) beskriver att många tolkande barn 
upplever ansvaret som alltför betungande, vilket kan jämföras med denna studie där så 
pass många av informanterna anser det. Fler än hälften tycker trots ansvarsbördan att det 
känts skönt att kunna hjälpa andra.  

Det är anmärkningsvärt att alla anser att tolkandet varit bra för deras egen 
språkutveckling. Det finns forskning som stödjer dessa positiva upplevelser, till 
exempel Orellana, Reynolds, Dorner och Meza (2003), som menar att barnets 
förutsättningar att använda båda språken ökar till nivåer, som ligger över deras 
jämnåriga kamraters. De menar också att språkutvecklingen förbättras samt, precis som 
en av informanterna menade, att förmågan att lära ytterligare språk förbättras. När vi 
senare under intervjun ställer en direkt fråga om de tror att tolkningen påverkat deras 
språkutveckling, framkom det en negativ synpunkt; att andra språk i skolan har blivit 
lidande. En av informanterna beskriver det fenomen som Ladberg (1996) tar upp: att ett 
språk som inte används så ofta kan gå tillbaka i utvecklingen när ett nytt språk ska läras 
in. Informanten hade inte hunnit lära sig svenska ordentligt förrän nya språk, engelska 
och tyska, introducerades i skolan. Hon upplevde då att dessa språk blev lite ”halvt” 
inlärda. Se vidare resultatredovisning under rubriken ”Språk”. 

Samtliga män och en kvinna lägger tonvikten på att det negativa var att 
inte kunna språket ordentligt – alltså prestationen, medan resterande kvinnor lägger 
vikten vid känslan av att situationerna var svåra, sorgliga eller pinsamma – alltså 
känslan. 
 
 
Stöd 
Merparten (och de som är yngre) är enbart positiva till stödet från skolan. De tre äldsta 
informanterna var dock missnöjda med skolans stöd. Ingen av de tillfrågade upplever att 
de haft stöd från omgivningen. Samtliga åtta informanter svarar att de har kunnat ta 
hjälp av syskon, men mera som avlastning och inte som språkexpertis. En av dem har 
haft tillgång tolk, dock vid enstaka tillfällen. 

De som var mest negativa till skolans stöd verkar ha upptäckt att de i 
vuxen ålder behöver använda språket på ett annat sätt än i skolan och att de inte fått 
tillräcklig hjälp i det avseendet. Det skulle kunna vara så att någon anser att han/hon inte 
fått tillräcklig hjälp för att klara vuxenlivet, medan någon ansåg att man inte fått 
tillräckligt med hjälp i skolan för att klara skolarbetet. Det skulle även kunna vara så att 
skolan med tiden har förbättrat kvalitén på stödet och att den följaktligen är bättre idag 
än när de äldre i denna undersökning gick i skolan. Kanske har de yngre inte lika lätt att 
kritisera skolans arbete, just på grund av att de är yngre och mitt uppe i skolarbetet, de 
har mindre möjlighet till ett mera kritiskt förhållningssätt. Detta är dock ett tämligen 
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gott betyg åt den svenska skolans hemspråksundervisning, som enligt Castles och Miller 
(1998) är en internationell föregångare, när det gäller att bevara sitt språk och sin 
kulturella identitet. Även i den svenska läroplanen står det uttryckligen att skolan skall 
”främja deras utveckling till tvåspråkiga individer med dubbel kulturell identitet och 
kulturkompetens”, något som verkar efterlevas alltmer, då de äldre inte är helt nöjda 
med skolans stöd medan de yngre är mer positivt inställda. Av samtliga svar kan vi 
skönja två orsaker till att man inte haft något stöd utifrån att ta hjälp av, nämligen 
föräldrarna ville inte ha tolk eller att barnen ville klara uppgiften själv. Okunskap var en 
annan orsak, det vill säga man visste inte att tillgång till tolk fanns.  
 
 
Relationen i familjen 
De flesta av de tillfrågade anser inte att deras relation till föräldrarna har påverkats. Två 
personer anser att deras relation till föräldrarna påverkats negativt, på grund av att deras 
föräldrar har hett temperament och det har lett till konflikter i dessa situationer. En 
person anser att tolkningsuppgifterna har påverkat relationen till föräldrarna, men han 
vill inte förklara närmare vad han menar med detta. Hälften (de äldsta) anser att deras 
tolkningsuppdrag har påverkat den inbördes respekten mellan föräldrar och 
honom/henne positivt. Två yngre kvinnor anser inte att respekten påverkats. Två andra 
yngre kvinnor anser att respekten påverkats negativt, då föräldrarna varit missnöjda eller 
inte behandlat barnet med respekt.  

Resultaten var förvånande eftersom det verkar som om respekten inom 
familjerna påverkas mer av att barnet tolkar, än själva relationerna i familjen. Alltså, att 
barnet får kontroll över de funktioner i familjen, som vanligtvis handhas av föräldrarna, 
t ex kontakter med myndigheter, arbetsgivare, läkare, skola etc. Man skulle kunna anta 
att detta fenomen påverkar respekten negativt och en maktförskjutning uppstår, men 
detta motsägs av det som en av informanterna menade: ”Jag vet inte hur det skulle ha 
varit annars, detta är det jag är van vid”. Om vi väljer att använda Valenzuelas (1999) 
modell om barnets funktioner i familjen får vi resultatet att samtliga informanter har 
agerat ”lärare” åt sina föräldrar. Lärarens uppgift är att tolka och instruera föräldrarna i 
och med det nya språket. Dessutom har sex personer agerat ”advokat”, vars uppgift till 
exempel är att medla mellan familjen och myndigheter. 
 
 
Inställning till ackulturation 
Merparten av informanternas familjer blandar kulturer. Trots detta anser de att det är 
viktigt att föra den ursprungliga kulturen vidare till kommande generationer. Tre 
personer anser att man blandar kulturerna hemma och säger sig vilja fortsätta med det 
även med sina egna barn i framtiden. 

 Ingen av informanterna har helt förkastat sin ursprungliga kultur, men de 
flesta blandar och har i viss utsträckning tagit in delar av den svenska kulturen. Det vill 
säga att dessa familjer har antagit det integrerade förhållningssättet, medan de 
resterande har ett dissimilativt förhållningssätt, enligt Angel och Hjern (1992). Ur dessa 
resultat kan vi inte utläsa om det föreligger några skillnader, nationaliteter emellan, i hur 
man väljer att blanda eller bevara sin ursprungliga kultur. Trots det faktum att mer än 
hälften blandar kulturer, är de flesta inställda på att föra sin ursprungliga kultur vidare. 
Det förefaller dock extra viktigt för tre personer att smälta in i samhället, därför är de 
inställda på att bara delvis bevara kulturen för att alltmer assimileras in i den nya 
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kulturen. Viktigt att påpeka är dock att dessa personer inte anser att det är någon större 
skillnad mellan ursprungskulturen och den svenska kulturen.  
Språk 
Sex av de tillfrågade tycker att deras tolkningsuppgifter har påverkat deras 
språkutveckling positivt. De anser bland annat att de fått lära sig svåra ord, mera 
vuxenspråk, att de mognat snabbare i språken och blivit noggrannare när de översätter. 
En person tycker att det varit frustrerande att inte alltid ha förstått allting, men det har 
också lärt henne nya, svårare ord. En person tycker att det varit negativt eftersom hon 
känner att hon försummade andra språk i skolan. Hon kände att språken blev ”halvt” 
utvecklade. 

I litteratur och forskningsplanen beskrevs hur ett par forskare visat att det 
faktiskt uppstår fördelar i språkutvecklingen för de barn, som får tolka åt sina föräldrar 
och således ”hålla på med” två språk samtidigt. Den person som tyckte att det varit 
negativt för språkutvecklingen hade också negativa synpunkter på skolans stöd, med 
bland annat dåliga lärare, för långt avstånd till undervisningslokalen samt för lite 
undervisningstid. Denna informant kan vi, som tidigare nämnts, koppla till Ladbergs 
(1996) teori om att sekundära språk tillfälligt går tillbaka vid inlärningen av ett nytt 
språk. Informanten upplevde att möjligheten att lära språk i skolan utöver svenskan blev 
lidande. Flera informanter påpekar att de i samband med tolkningsuppgifterna lärde sig 
språken på vuxennivå. Detta stämmer väl överens med Orellana, Reynolds, Dorner och 
Mezas (2003) upptäckter att många barn tillägnar sig ordförråd och språk som ligger på 
en vuxens nivå. 
 
 

Slutdiskussion 
 
Denna studie syftar till att ta reda på hur individer som tolkat åt sina föräldrar upplever 
detta. Vi intervjuade åtta personer med utländsk ursprunglig nationalitet, nu med 
Sverige som hemland. 

Den första frågeställningen gällde hur informanterna upplevt sin roll som 
tolk åt sina föräldrar. Det visade sig att de flesta informanterna tyckte det varit mest 
positivt, dels känslan av att kunna hjälpa andra, dels att deras språkutveckling 
förbättrades. Ett par av informanterna ansåg att det varit negativt att agera tolk i 
sorgliga, pinsamma eller på annat sätt svåra sammanhang. Den andra frågeställningen 
handlade om vilket stöd informanterna upplevde att de fått. De allra flesta ansåg att 
skolans stöd med hemspråksundervisning och vilja att ge ledighet vid deras högtider 
fungerat bra. De tre äldsta var dock missnöjda med skolans stöd. Informanterna ansåg 
att de inte alls fått någon hjälp i övrigt från omgivningen. Endast en person sade sig ha 
kunnat få hjälp av professionell tolk, men bara vid enstaka tillfällen. Den tredje 
frågeställningen, som tog upp hur man ansåg att tolkningen påverkat relationen i 
familjen, visar att de flesta inte ansåg att denna påverkats, medan två ansåg att den 
påverkats negativt på grund av att det kunde uppstå konflikter med föräldrarna. Dock 
ansåg hälften av informanterna (de fyra äldsta personerna) att den inbördes respekten i 
familjen påverkats i positiv bemärkelse i båda riktningarna. De fyra yngsta ansåg att 
respekten påverkats negativt eller inte alls. Den fjärde frågeställningen handlade om 
informanternas inställning till ackulturation. Här anser fem av de tillfrågade att man 
blandar kulturerna hemma. De flesta av informanterna är dock noga med att bevara sin 
ursprungliga kultur i framtiden. Den femte och sista frågeställningen belyste ur de 
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upplevt att deras språk påverkats av tolkningsuppgiften. Här påstår de allra flesta att 
dessa uppgifter påverkat deras språkutveckling positivt i den bemärkelsen att de fått lära 
sig svåra ord, och att de känner att de mognat tidigare i sina språk, samt att de är 
noggrannare när de översätter. En person anser att hennes språkutveckling påverkats 
negativt, eftersom hon försummade de andra språken i skolan, när hon hade fullt arbete 
med att lära sig svenskan och sitt hemspråk. 
 
 
Brister i undersökningen 
Att ta hänsyn till informanternas språkliga förmåga att förstå våra formuleringar på 
svenska var en svårighet och vi försökte i största möjliga utsträckning ta hänsyn till 
detta och förtydliga där det uppstod språkförbistring. Vissa frågor skulle kanske ha 
behövt förtydligande, men vi gjorde bedömningen att inte styra informanterna in på 
något särskilt spår, utan ge dem möjlighet att tänka fritt runt frågan. Ett exempel på 
detta är att de borde ha ombetts beskriva mer ingående vilka situationer de tolkat i, så att 
man kunnat använda Valenzuelas (1999) modell i större utsträckning. Det hade varit 
intressant att se hur pass generaliserbara rollerna som lärare, advokat och 
surrogatförälder är. För att kunna generalisera mer hade det dessutom behövts fler 
informanter, men det fanns varken tid eller resurser för detta. Dock var det en del av 
resultaten som stämde överens med tidigare forskning, exempelvis att informanternas 
språknivå hade förbättrats jämfört med jämnåriga kamraters, men också att 
tolkningsuppgifterna varit besvärliga i vissa situationer. 

Under intervjuerna ställdes några frågor utöver det, som tagits upp i 
resultatredovisningen. Detta gjordes med anledning av att det inte helt fullt preciserats 
hur den kvalitativa analysen skulle genomföras. Resonemanget var ”bättre med för 
mycket information än för lite”. En bandinspelning hade mycket dålig ljudkvalité, vilket 
medförde att det blev några ”luckor”, där det inte gick att höra vad informanten säger.  

Det hade varit intressant att ställa frågor om informanterna kände att deras 
förmåga att lära ytterligare språk påverkats som en följd av att de tolkade. Detta då en 
av de undersökningar (Orellana, Reynolds, Dorner & Meza, 2003) vi studerat i 
litteraturdelen, påstår att tolkning även gynnar inlärning av flera språk. Det hade varit 
intressant att få reda på hur våra informanter upplever detta. Det är tänkbart att några av 
informanterna givit svar, som de kan ha modifierat lite för att få saker och ting att 
framstå som bättre i intervjuarens öron. I framtida studier borde man kanske göra en 
enkät, som skickades ut till samtliga gymnasieskolor i ett område. Man skulle också här 
kunna använda snöbollsmetoden bland dessa informanter, för att få kontakt med de, 
som ingår i urvalet, men av någon anledning inte går i gymnasieskolan. Denna enkät 
skulle ställa mera detaljerade frågor, med givna svarsalternativ. I slutet av enkäten 
skulle det dessutom finnas ett par öppna frågor, där informanterna mera utförligt kunde 
formulera sina svar. Fördelen med en sådan studie är att informanten i lugn och ro och 
mera privat skulle kunna känna sig tryggare att även ge ”ofördelaktiga” svar, som 
kanske är mera sanningsenliga än när man sitter i en personlig intervju. Det skulle 
dessutom finnas hjälp och kontaktmöjligheter på Internet, så att informanterna anonymt 
kunde ta hjälp via detta forum. 

Urvalet av informanter visade sig vara relevant för studien. En testintervju 
genomfördes för att se om frågorna var gångbara. Frågorna, som besvarades och 
sammanställdes i temaområden, besvarade syftet med studien. Däremot kunde det ha 
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undersökts hur gamla informanterna var när de tolkade. Detta för att kunna jämföra om 
det förelåg skillnader hur uppgiften upplevts i olika åldrar.  
 Framtida forskning bör undersöka huruvida den kulturella bakgrunden, 
ursprungsspråkets status, samt vilken socioekonomisk status familjen har, påverkar hur 
ackulturationsprocessen går. En studie, som nyligen gjorts av SCB (Statistiska 
centralbyrån) och Skolverket på uppdrag av ett svenskt politiskt parti, visar att 
klasskillnaderna ökar i Sverige och att integrationsarbetet måste intensifieras å det 
snaraste. Studien visar att år 2002 kunde 136 svenska bostadsområden klassas som 
drabbade av utanförskap, jämfört med endast tre bostadsområden år 1990. En stor del av 
känslan av utanförskap ligger i att inte behärska det dominerande språket. Vi tror att 
detta är en av nycklarna till ackulturation i en ny kultur, att kunna kommunicera. 
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Bilaga 1 
 

INTERVJU 
 
Bakgrund 
 

Ålder 
 
Familjens medlemmar 
 
Födelseland (om utlandet, fråga hur det var att komma till 
Sverige) 
 
Föräldrarnas födelseland 
 
Föräldrarnas utbildning 
 
Föräldrarnas sysselsättning i ursprungslandet och i Sverige  
 
Vilket språk talas med dina föräldrarna? 
 
Har syskonen också tolkat? I så fall: skiljer 
tolkningsuppgifterna ifrån varandra? 
 
Hur har det inom familjen försökts bevara ursprunget, såsom 
mat, kläder, musik, språk (kultur)? Kan du berätta mer om 
det? 

 
 
Hur upplever du att skolan har hjälpt dig att bibehålla ditt modersmål 
och din kultur? 
 

Beskriv hur du har velat ha hjälp med detta?  
 
Bedömer du att du har fått tillräckligt med hjälp? Ja/Nej 

  
Ja: På vilket sätt tycker du att skolan har hjälpt dig?  
Nej: På vilket sätt tycker du att skolan borde ha hjälpt dig?  

  
 
För vem och i vilka sammanhang har du tolkat? 
 

Skilde sig tolkningsuppdragen åt (mellan pappa och mamma)? 
 
 
Kan du berätta om det funnits positiva upplevelser av att tolka åt sina 
föräldrar 
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I vilka situationer? 
  

Hur kändes det? 
 
Har det funnits några positiva upplevelser rent språkmässigt? 
(Ex lättare inlärning, känt sig duktig gentemot kamrater) 

 
 
 
Kan du berätta om det funnits negativa upplevelser av att tolka åt sina 
föräldrar 

 
I vilka situationer? 

  
Hur kändes det? 

 
 
Känner du att blev tvungen att ta ett alltför stort ansvar som tolk åt 
dina föräldrar?  

 
I vilka situationer hände i så fall detta?  

 
Hur kändes det?  
 
Kände du att du kunde vända dig till någon för att få hjälp?  
 

 
På vilket sätt har uppgiften som tolk påverkat relationen med din 
pappa, mamma och ev syskon? 
  
 
Hur upplever du att respekten gentemot dina föräldrar har påverkats? 
 
 
Avslut: 
Hur ställer du dig till att föra språk- och kulturarvet vidare? 
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