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Fler svenskar än tidigare flyttar utomlands, och idag deltar mer än 
7000 barn och ungdomar i någon form av undervisning i eller på 

svenska i utlandet. I denna avhandling undersöker Marie Rydenvald 
utlandssvenska gymnasieelevers flerspråkighet och språkanvändning. 
Avhandlingen visar att svenskan spelar en levande roll i ungdomarnas 
flerspråkighet, även om de använder språket i olika stor utsträckning. 
Ungdomarnas språkanvändning påverkas också av vem de talar med, 
vad de talar om, var samtalet äger rum och vilka språk som finns till-
gängliga för samtalsdeltagarna. 

Trots detta är det tydligt att undervisningsspråket, oavsett om det är 
svenska, engelska eller ett annat språk, intar en framskjuten position i 
deras språkanvändning. På så sätt får skolval en stor betydelse för deras 
flerspråkighet. Ungdomarna i studierna deltar i internationell, lokal 
och svensk nationell utbildning i utlandet och deras skolval beror på 
en samverkan mellan olika faktorer såsom familjens migrationsmönster 
och föräldrarnas språkliga bakgrund. 

I ljuset av de här resultaten utmanas förståelsen av gängse språkveten-
skapliga begrepp, och då i synnerhet av den flerspråkiga miljö i vilken 
ungdomarna i de internationella utbildningsformerna deltar. Avhand-
lingen baseras på fyra delstudier där kombinationen av egenrappor-
terad och faktisk språkanvändning ger en bred och 
innehållsrik bild av ungdomarnas flerspråkighet och 
språkanvändning som dynamisk och komplex.
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