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1 ABSTRACT  

The article is a literature-study focusing on the nature of identity development and self 

perception of third culture kids. A Third Culture Kid (TCK) is “a person who has spent a 

significant part of his or her developmental years outside the parents` culture” (Pollock and 

Van Reken 2001: 19). 

 

On the basis of identity theories from the fields of clinical psychology, developmental 

psychology and psychology of the self, the article offers an interdisciplinary discussion on 

whether a third culture experience has long term implications on identity development, mainly 

based on Norwegian, but also international studies.  

 

Findings suggest that the identity development and identity experiences amongst TCKs are 

diverse. Some researchers suggest that TCKs experience will delay or prolong adolescence 

(Cottrell and Useem 1993, Øen 2005), while others believe that the identity development may 

be on schedule, but with a different trajectory (Skjerven 2006, Hoaas 2006). It seems that the 

transition experience from host country to home country is especially important for the 

identity development of these individuals (Skjerven 2006, Ellingsrud og Lørum 2003, Hoaas 

2006).  
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2 INNLEDNING 

Hvorfor velger jeg å skrive en slik oppgave? Jeg er selv et tredjekultursbarn. Jeg har tilbrakt 

åtte av mine oppvekstår utenfor Norges grenser. Mine foreldre var misjonærer for Norsk 

Luthersk Misjonssamband i Etiopia. I tillegg har familien bodd i England og USA i 

forbindelse med mine foreldres studieopphold.  

 

Det er først i de senere år jeg er blitt meg bevisst problemstillinger knyttet til min 

tredjekultursbakgrunn. I en periode befant jeg meg i det jeg opplevde som en identitetskrise. I 

denne perioden forsto jeg hvilken betydning min oppvekst utenfor Norge har for min 

opplevelse av identitet.  

 

I løpet av disse årene har det vokst fram et behov for å skaffe meg mer kunnskap om hvilken 

betydning en utenlandsoppvekst kan ha på lang sikt. Jeg var spesielt interessert i å lære mer 

om spørsmål knyttet til identitetsdannelse og identitetsutvikling. Jeg har sett denne oppgaven 

som en gylden anledning til å sette meg inn i fagfelt og problemstillinger som jeg interesserer 

meg for og som har sterk personlig relevans.  

 

3 PROBLEMSTILLING 

”Noen ganger tror jeg at grunnmuren i livet mitt ble tatt fra én kulturell støpeform før den 

hadde rukket å stivne, og så ble tvunget ned i andre støpeformer- én etter én – så jeg beholdt 

litt av formen fra alle sammen, men ble et slikt resultat at jeg ikke passet helt inn noen steder. 

Andre ganger tenker jeg på meg som selv den fisken vi fanget den gangen vi snorklet utenfor 

kysten av Mewak. Den faktiske formen min skjuler seg i fargene uansett hvilke omgivelser 

jeg befinner meg i. Jeg er en mester i å gå inn i ulike roller. Men har jeg min egen farge 

bortsett fra dem jeg tilpasser meg? Hvis jeg et øyeblikk slutter å spille, vil jeg da bli 

gjennomsiktig? For å blande bilder: Hvis jeg skrellet vekk rollene jeg tar på meg, ville jeg da 

funnet noe i midten? Er jeg når alt kommer til alt en løk – kun summen av lagene mine?” 

(Morton i Pollock og van Reken 2003:113) 

 

Teksten er hentet fra et essay skrevet av en australier med oppvekst i Papua New Guinea. En 

begrepsavklaring er nødvendig: I litteraturen brukes betegnelsen ”TCK-ere” [Third Culture 
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Kids eller TCKs] om barn som har tilbrakt hele eller deler av sin oppvekst i utenfor sitt 

opprinnelsesland. Jeg vil bruke begrepet ”tredjekultursbarn” synonymt med dette. 

 

Pollock og Van Reken (2003: 27) definerer et tredjekultursbarn slik: ”Et trekulturelt barn 

(TKB) er en person som har tilbrakt en vesentlig del av utviklingsårene utenfor foreldrenes 

[opprinnelige] kultur. TCK-en har opparbeidet et forhold til alle kulturene uten å ha fullverdig 

eierskap i noen av dem. Selv om deler av hver kultur blir gjort til en del av TCK-ens 

livserfaring, vil følelsen av tilhørighet ligge i forholdet til andre mennesker med liknende 

bakgrunn”.  

 

Følgende problemstilling står i fokus: I hvilken grad foreligger senvirkninger i form av 

annerledes utviklingsmønster av identitet hos barn som tilbringer deler av oppveksten utenfor 

sitt opprinnelsesland? 

 

I første del av oppgaven vil jeg gjøre rede for noen sentrale teorier omkring begrepet identitet 

og hvordan identitet utvikles og opprettholdes. Med dette som utgangspunkt, vil jeg trekke 

fram noen mulige implikasjoner som en tredjekultursoppvekst kan ha på identitetsdannelsen. 

Avslutningsvis vil jeg komme med noen oppsummerende refleksjoner omkring temaet, i lys 

av litteraturstudiet og egne erfaringer.   

 

4 METODE OG KILDEVALG 

Oppgaven er hovedsakelig et litteraturstudium. Med oppfordring fra veilder har jeg også 

forsøkt å trekke inn egne erfaringer.  

 

Jeg hadde i utgangspunktet begrenset kunnskap om hvordan identitet utvikles. En vesentlig 

del av arbeidet med oppgaven har derfor vært å få en grunnleggende forståelse av sentrale 

begreper og utviklingsprosesser. Det er helt nødvendig å vite noe om normale 

utviklingprosesser før man vurderer avvik fra disse.  

 

Etter anbefaling fra veileder har jeg hentet de fleste teoretiske perspektiver fra 

utviklingspykologien, selvpsykologien og klinisk psykologi. Dette regner jeg som min faglige 

plattform. I tillegg har jeg valgt å trekke inn perspektiver fra andre fagdisipliner, deriblant fra 
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det samfunnsfaglige område. Med utgangspunkt i denne litteraturen, har jeg forsøkt å finne 

litteratur som spesifikt omhandler identitetsutvikling hos TCKere. 

 

Det har til dels vært krevende å skaffe til veie relevant litteratur om TCKere. Jeg foretok tidlig 

et litteratursøk i databasen PsycINFO, under veiledning av bibliotekar. Søkeord som ”third 

culture kids”, ”human migration”, ”returnees”, ”psychososial development”, ”adolescent 

development” ble benyttet. Søkeresultatene var mangelfulle. 

 

Litteratursøk i BIBSYS Ask brakte meg et stykke på vei. Jeg gjorde enkle søk med søkeord 

som ”third culture kids” og ”misjonærbarn”. Slik fikk jeg tilgang til kvalitative og kvantitative 

studier utført blant norske tredjekultursbarn (Ellingsrud og Lørum 2003, Økland 2003, Øen 

2005, Skjerven 2006, Hoaas 2006). Disse avhandlingene har vært av stor verdi. 

Litteraturlistene i disse oppgavene har også vært til stor hjelp i arbeidet med å finne fram til 

relevant litteratur.  

 

Jeg har valgt å legge hovedvekt på resultater fra studier utført blant norske barn. Så vidt jeg 

vet, foreligger det per dags dato et begrenset antall norske studier. Hoaas bekrefter dette 

inntrykket: ”Selv om det finnes noen internasjonale rapporter om barn med 

utenlandsoppvekst, særlig amerikanske og japanske, er lite gjort fra norsk hold” (Hoaas 

2006). Det er derfor naturlig å trekke noe veksel på litteratur også fra andre land.   

 

Det som presenteres av teoretiske betraktninger, resultater fra nyere forskning og drøftinger er 

på ingen måte uttømmende. Jeg ønsker imidlertid å sette fokus på et tema som stadig blir mer 

aktuelt. Forhåpentligvis kan fremstillingen bidra til å skape interesse og engasjement – både 

hos meg selv og andre.  
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5 TEORETISKE PERSPEKTIVER 

5.1 IDENTITETSBEGREPET  

Identitetsbegrepet kan forstås på ulike måter. Identitetsbegrepet er nært beslektet med 

selvbegrepet. Ekeland hevder at det i psykologisk litteratur ikke foreligger noen konsekvent 

språkbruk som skiller mellom disse begrepene (Ekeland 2004: 135).  

 

I sosialpsykologien er identitet først og fremst mangfoldig. Vi har ikke én identititet, men 

mange identiteter. Ulike identiteter kommer til uttrykk i ulike kontekster. (Hogg og Vaughan 

2005: 125-126)  

 

Vi kan skille mellom to former for identitet. Min personlige identitet er ifølge 

sosialantropologen Hylland Eriksen ”den som gjør meg unik og forskjellig fra alle andre” 

(Eriksen i Nielsen og Smedal 2000: 241). Hylland Eriksen definerer personlig identitet som 

det man ser i speilet. Han trekker fram kjønn, alder, hudfarge, religion og ideologi som 

eksempler (Eriksen i Nielsen og Smedal 2000: 239). Dette er i samsvar med psykologen 

Ekelands forståelse av identitet; synlige kjennetegn som skiller oss fra andre (Ekeland 2004: 

135).  

  

Vår sosiale identitet definerer hvem vi er ut fra hvilke sosiale grupper vi tilhører (Hogg og 

Vaughan 2005: 127). Vi har mange sosiale identiteter, ettersom vi føler tilhørighet til mange 

fellesskap. Vi kan f.eks. ha en kjønnsidentitet, familieidentitet, politisk identitet, 

yrkesidentitet, religiøs identitet, etnisk identitet og nasjonal identitet (Nielsen og Smedal 

2000: 243). Opprinnelse og stedstilhørighet er ofte en viktig del av individets identitet 

(Nielsen og Smedal 2000: 264).  

 

Hogg og Vaughan (2005: 127) skriver om våre mange identiteter: “We have as many social 

identities as there are groups that we feel we belong to, and as many personal identities as 

there are interpersonal relationships we are involved in and clusters of idiosyncratic attributes 

that we believe we possess”. Noen individer har atskillige og sprikende identiteter, mens 

andre har færre identiteter som stemmer bedre overens (Hogg og Vaughan 2005: 125-126).  
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Psykoanalytikeren Heinz Kohut mener at streben etter sammenheng og helhet er et av 

individets grunnleggende motivasjoner (Karterud 1997:21). Kohut beskjeftiget seg mye med 

identitet- og selv-begrepet og la grunnvollen for en retning innenfor psykoanalysen som har 

fått navnet selvpsykologi (Karterud 1997: 13). Det er først når individets mange identiteter 

settes sammen til et hele at individet får en opplevelse av et meningsfylt selv (Karterud 1997: 

21). Kohut bruker selvbegrepet om det som oppleves som ”en følelse av eierskap, opprinnelse 

og sammenheng av egne emosjoner, tanker og handlinger” (Karterud 1997: 17, egen 

kursivering). 

 

Til tross for mange, og dels ulike identiteter, søker individet et sammenhengende selv: 

”Although we may have a diversity of relatively discrete selves, there needs to be a degree of 

self-conceptual integration and coherence to provide a continuing theme for our lives – an 

`autobiography` that weaves our various identities and selves into a whole person” (Hogg og 

Vaughan 2005: 126).  

 

Kohut forstår selvet som et system bestående av flere ”poler” eller dimensjoner (Karterud 

1997:17). Det grandiose selvet søker oppmerksomhet og bekreftelse (Karterud 1997:23). Et 

av kjennetegnene ved det idealiserende selvet er dets søken etter et forankringspunkt: ”i 

arkaisk form fremtrer det (...) som en søken etter ytre, verdimessige forankringspunkter som 

kan tjene til å orientere en i en verden der alskens forvirrende indre og ytre krefter påkaller 

en” (Karterud 1997:23). Det tvillingssøkende selvet utgjør den tredje polen av selvet (Karterud 

1997:24). Denne polen kjennetegnes blant annet ved ”behovet for en tilsvarende annen som 

bekrefter en med sin likhet” (Karterud 1997:24). Møter med mennesker som vi opplever at vi 

likner og som vi har noe til felles med er av stor betydning for selvopplevelsen: ”Gjennom 

denne andre like forankres viktige deler av meg selv” (Karterud 1997:24).  

 

”Polene” er grunnfestet i et kjerneselv som dannes i tidlig barndom (Karterud 1997:22). 

Kjerneselvet regnes som selvets ”midtpunkt” og tyngdepunkt, det utgangspunkt og fundament 

som selvet utfolder seg fra: ”Kjerneselvet er det ”sentrum” i en selv som opplevelsesmessig 

ligger til grunn for at jeg overhodet kan snakke om et selv i betydningen meg selv, mitt selv, 

som noe distinkt, særegent, atskilt fra andre, som har en enestående historie og et enestående 

perspektiv på verden” (Karterud 1997:22).   
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Jon T. Monsen mener i likhet med Kohut at selvet må forstås langs flere dimensjoner. Han 

skiller mellom to selv-dimensjoner. Den intrapsykiske dimensjon er den dimensjon ved selvet 

”hvor mennekset kan sies ha et forhold til og omgang med seg selv”. Selvet har også en 

interpersonlig dimensjon ”hvor individet forholder seg til andre og til miljøet og naturen rundt 

seg”. (Monsen 1991: 37-38) 

 

Hvordan vi forholder oss til oss selv, andre mennesker og vår fortid, nåtid og framtid har stor 

betydning for vår identitet: ”Vår identitet kan ved siden av at den er et sammensatt fenomen, 

også sies å være relativ, bestemt av hva slags forhold det enkelte individ har til følgende 

eksistensielle dimensjoner: Vi er oss selv innad, utad i forhold til andre, i forhold til våre 

tidligere erfaringer og til vår livshistorie, i forhold til situasjonen her og nå, og i forhold til vår 

forventede fremtid og våre fremtidsmuligheter” (Monsen 1991: 37).  

 

Oppsummerende kan identitet defineres slik: ”Opplevelsen av en selv som en unik, 

sammenhengende psykisk enhet som er permanent til stede og er den samme og vil være den 

samme over tid (fortid, nåtid og fremtid) uavhengig av forandringer i ytre miljø eller indre 

psykiske forhold” (Vaglum et al 2000: 95). 

 

5.2 IDENTITETSDANNELSEN 

5.2.1 Relasjonsperspektivet 

Identitet dannes i møte med andre mennesker. Det er i møte med andre mennesker vi utvikler 

evnen til å ta andres menneskers perspektiv. Dette gjør oss i stand til å betrakte oss selv 

utenfra. (Ekeland 2004: 135) Jeg vi nå belyse temaet ut fra forskjellige teoretikeres bidrag i 

litteraturen. 

  

Opplevelsen av identitet forutsetter at vi ser oss selv gjennom andres briller og reflekterer 

over det (Ekeland 2004: 135). Nordhelle (i Ekeland 2004: 135) bruker analogien om speilet 

for å forklare dette: ”Andre reflekterer tilbake til meg det de ser av hvem jeg er. De fungerer 

som et speil for meg. Jeg gjør mine vurderinger av disse refleksjonene. Det jeg gjenkjenner 

som uttrykk for meg selv, gir meg opplevelsen av min identitet.” 
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Identitetdannelsen foregår på et konkret, handlingsmessig nivå: ”Hvordan vi handler og trer 

fram i forhold til medmennesker og omverdenen generelt, påvirker igjen hvilke gjensvar vi 

får, og dermed de erfaringene vi gjør oss” (Monsen 1991: 37). 

 

Identitetdannelsen foregår også på et symbolsk og mer abstrakt nivå (Monsen 1991: 37). 

Monsen sammenlikner prosessen med hvordan kroppen fordøyer og nyttiggjør seg mat, en 

slags ”psykologisk metabolisme” (Monsen 1991: 21, 25).  

 

Hva er så denne ”psykologiske metabolismen”? Først lager individet indre, mentale bilder av 

personer som står individet særlig nær (Monsen 1991: 22). Dette betegnes som introjeksjon. 

Disse indre forestillingsbilder er ”ufordøyde” (Monsen 1991: 24). Neste trinn innebærer en 

”mental fordøyelse” av opplevelsesbildene. Noen sider ved bildene forkastes, mens andre 

assimileres. (Monsen 1991: 25) ”Individet blir lik andre i måter å føle, tenke eller handle på” 

(Monsen 1991: 290). Individet foretar så en aktiv utprøving, med påfølgende utvelgelse. 

Hvilke gjensvar individet får fra andre mennesker har stor betydning for utvelgelsen. Dette 

kaller Monsen identifikasjon. Under siste trinn ”lagres” psykisk innhold i form av vedvarende 

opplevelses- og handlingsmåter. Slik dannes mønstre som neppe lar seg forandre ”brått og 

radikalt”. Dette betegnes som internalisering. (Monsen 1991: 25)  

 

Individet internaliserer ikke bare opplevelser av sine nærmeste som individer, men også sitt 

forhold til disse. På denne måten skaper individet et intrapsykisk forhold til andre mennesker. 

(Monsen 1991: 26) 

 

Identitetsdannelsen innebærer også at individet utvikler et forhold til seg selv og egne 

opplevelser (Monsen 1991: 26). Individets holdninger til egne opplevelser avspeiler hvordan 

individet blir møtt og oppfattet av sine nærmeste (Monsen 1991: 22, 27): ”Vi bygger inn 

relativt faste definisjoner av hvem vi er ut ifra hvordan vi blir oppfattet av andre” (Monsen 

1991: 37). ”Hvilket forhold den enkelte utvikler til sine opplevelser er viktig for utviklingen 

av selvet, identiteten og individets personlighet” (Monsen 1991: 22).  

 

Kohut mener selvet utvikles og modnes i møte med selvobjekter (Karterud 1997: 18, 66). 

Selvobjektbegrepet defineres som ”den funksjon og betydning et annet menneske, et dyr, en 

ting, en kulturmanifestasjon eller en idétradisjon har for opprettholdelse av ens følelse av å 
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være et sammenhengende og meningsfylt selv” (Karterud 1997: 18). ”Utvikling av et 

sammenhengende selv skjer i et ”godt nok” empatisk selvobjektmiljø” (Karterud 1997: 67).   

 

Kohut antar at det fra ung alder foreligger et ”spirende selv”, et  uferdig og ufullkomment selv 

(Karterud 1997: 65). Selvet utvikles ved en ”utbygging og differensiering av selvet” langs tre 

dimensjoner (Karterud 1997: 23), jf. tidligere avsnitt. Dette skjer ved ”en gradvis integrering 

av selvkjerner eller selvfragmenter til et sammenhengende hele (...) dannelsen av hele og 

integrerte selv-representasjoner” (Karterud 1997: 68).   

 

Kohut forstår ikke selvet som noe statisk, men noe som er stadig i bevegelse og forandring 

(Karterud 1997:22). Monsen bekrefter dette: ”(...) identitet er ikke noe vi har, men det er noe 

vi hele tiden skaper i forhold til oss selv og i samhandling med andre” (Monsen 1991: 37). 

 

5.2.2 Utviklingsperspektivet 

Psykoanalytikeren Erik Homburger Erikson har gitt viktige bidrag til forståelsen av hvordan 

identitet utvikles og opprettholdes. Erikson hevder at mennesket går gjennom åtte 

psykososiale faser med hver sin utviklingsmessige utfordring (Vaglum et al 2000: 95). Hver 

fase blir sett på som en krise der individet enten lykkes eller mislykkes i å møte den sentrale 

utfordring (Ekeland 2004: 138).   

 

Eriksons utviklingsteori må forstås på bakgrunn av psykoanalytikeren Sigmund Freud og hans 

arbeider. Freud utviklet en psykoanalytisk teori om hvordan personligheten utvikles gjennom 

en rekke psykoseksuelle utviklingsfaser (Vaglum et al 2000: 94). Erikson modifiserte og 

videreutviklet Freuds teorier (Nielsen og Raaheim 1997: 324). Mens Freud mente at 

personligheten utvikles og avsluttes i barne- og ungdomsalderen (Vaglum et al 2000: 94), 

hevdet Erikson at personlighetsutviklingen må forstås i et livslangt perspektiv (Nielsen og 

Raaheim 1997: 438). 

 

En eller annen form for identitetsfølelse er tilstede også før tenåringsalderen: ”Each item of 

the healthy personality (…) exists in some form before ”its” decisive and critical time 

normally arrives” (Erikson 1959: 51). Vår identitet er stadig i endring. Individet møter stadig 

utviklingsmessige utfordringer som truer identiteten (Ekeland 2004: 136; Vaglum 2002: 95). 
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Identitetsutvikling er ikke utelukkende en oppgave for ungdomsalderen. Utvikling og 

opprettholdelse av identitet er en prosess som foregår hele livet (Nielsen og Raaheim 1997: 

438). 

 

Det er imidlertig først i ungdomsalderen at den tidlige identitetsfølelsen utfordres for alvor: 

“In puberty and adolescence all sameness and continuities relied on earlier are questioned 

again” (Erikson 1959: 89). Ideelt sett utvikles det i tenårene en positiv ratio mellom den 

positive og negative polen - mellom identitetskonsolidering og identitetsoppløsning (Vaglum 

et al 2000: 95). 

 

Derfor kan ungdomsalderen ses som den sentrale fase for et individs identitesutvikling med de 

utfordringer det innebærer (Tetchner 2005: 591). Utfordringen består i å skape helhet, 

sammenheng og kontinuitet i egen identitet. Individet forsøker å forene sine mange identiteter 

til et hele:”The growing and developing young people (…) are now primarily concerned with 

attempts at consolidating their social roles. They are sometimes morbidly, often curiously, 

preoccupied with what they appear to be in the eyes of others as compared with what they feel 

they are and with the question of how to connect the earlier cultivated roles and skills with the 

ideal prototypes of the day.” (Erikson 1959: 89) 

 

Mestres utfordringen optimalt, utvikles en stabil og helhetlig identitetsfølelse (Nielsen og 

Raaheim 1997: 438; Vaglum et al 2000: 97):”The sense of ego identity, then, is the accrued 

confidence that one`s ability to maintain inner sameness and continuity (…) is matched by the 

sameness and continuity of one`s meaning to others” (Erikson 1959: 89).  

 

En uheldig mestring av identitetsutfordringene kan resultere i rolleforvirring og usikkerhet 

omkring egen identitet (Nielsen og Raaheim 1997: 438; Tetchner 2005: 591). Vaglum et al 

(2000: 94) peker på mulige ringvirkninger av en forstyrret identitetsutvikling: ”Forstyrrelser i 

denne [identitetsutvklingen] kan ha sekundært negative følger på mange av livets områder, for 

eksempel i nære kontaktforhold, i utdanning, i yrke, fritid osv., og kan øke sårbarheten for å 

utvikle psykiske lidelser.”  

 

Ungdomsalderens identitetskrise kan ikke forstås isolert fra de andre utviklingsfasene 

(Tetchner 2005: 591; Erikson 1959: 53). Det voksne individ bærer med seg 
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utviklingskonfliktene fra barneårene (Erikson 1959: 51; Vaglum 2000: 95). Uløste konflikter i 

tidligere faser kan sette preg på ungdomsalderens identitetsutvikling: “In their search for a 

new sense of continuity and sameness, some adolescents have to refight many of the crises of 

earlier years (…)” (Erikson 1959: 89). Erikson fastholder imidlertid at det aldri er for sent å 

mestre utfordringer som individet ikke har klart å håndtere i tidligere faser (Vaglum et al 

2000: 95).  

 

Vaglum et al (2000: 97) oppsummerer: ”I denne alderen [ungdomsalderen] skal altså 

personens biologi , tillit, selvstendighet, inititativ, produktivitet, evner, interesser og talenter, 

personlighet, sosiale muligheter og samfunnets idealer og normer integreres til en stabil 

identitesopplevelse”.   
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6 IDENTITETSUTVIKLING HOS TREDJEKULTURSBARN 

6.1 Forsinket utviklingsteorien 

David Pollock og Ruth Van Reken gjennomførte i 1986 en studie blant TCKere i alderen 22-

75 år. Ønsket var å finne ut om det foreligger senvirkninger blant voksne TCK-ere. Det forelå 

riktignok studier blant TCK-ere også før denne tid. Disse studiene var imidlertid bare utført 

blant tenåringer og unge voksne. Respondentene i disse undersøkelsene gir utelukkende 

uttrykk for fordeler knyttet til deres tredjekultursoppvekst. Siden denne undersøkelsen ble 

foretatt blant unge TCKere, er utfordringene knyttet til evt. senvirkninger nesten uberørt. 

(Pollock og Van Reken 2001: 291-292)  

 

Pollock og Van Reken har jobbet med tredjekultursbarn i en årrekke. De har erfart at mange 

TCK-ere ikke blir bevisst problemstillinger knyttet til deres flerkulturelle oppvekst før midten 

av tjueårene – noen først i tredveårene (Pollock og Van Reken 2001: 292). De rapporterer at 

109 av 282  respondenter (39%) opplever at gjentatte atskillelser under oppveksten har hatt 

negative følger på lang sikt (Pollock og Van Reken 2001: 302). Resultatene fra undersøkelsen 

styrker altså forskernes hypotese: Mange TCK-ere opplever senvirkninger i voksen alder 

knyttet til deres tredjekultursoppvekst. 

 

Psykiater Esther Schubert bekrefter dette inntrykket. Schubert har arbeidet mye blant TCK-

ere og har selv tredjekultursbakgrunn. Selv mange år etter tilbakekomst oppleves tilpasningen 

til hjemlandet fortsatt vanskelig for noen TCK-ere: ”Etter å ha prøvd flere måter å tilpasse seg 

på, innser de at på tross av alle ytre tilpasninger, er det likevel noe innvendig som ikke 

stemmer. (...) For dem er den evige kampen for å tilpasse seg, og ikke bare den første delen av 

det å komme hjem som fører til fortvilelse” (Pollock og Van Reken 2003: 188).  

 

I følge Pollock og Van Reken (2001:269) mangler enkelte voksne tredjekultursbarn en stabil 

identitetsfølelse:”Some ATCKS [voksne TCKere] may outwardly continue to be successful 

chameleons, but inwardly the questions “Who am I?” ”Where am I from?” “Why can`t I seem 

to move on in life?” still rage”. De støtter opp om påstanden ved å vise til de erfaringer 

terapeuten Sharon Wilmer har gjort seg i møte med tredjekultursbarn. Wilmer hevder at 

tredjekultursbarn har ”little sense of their own personal identity” (i følge Pollock og Van 

Reken 2001: 146).  
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Sosiologene/antropologene Ann Baker Cottrell, John Useem og Ruth Hill Useem 

gjennomførte i 1991 en spørreundersøkelse blant amerikanske TCKere. Hovedmålsetningen 

var å få mer kunskap om hvilke følger en tredjekultursoppvekst har på lang sikt. 

Dataomfanget og aldersspennet blant informantene gir undersøkelsen tyngde: Cottrell og 

Useem trekker konklusjoner på bakgrunn av respons fra nærmere 700 TCKere i alderen 25 til 

84 år! (Useem 1993; Cottrell og Useem 1993) 

 

Et av hovedfunnene fra denne undersøkelsen er at det foreligger ”forsinket pubertet” hos 

mange av respondentene. Den psykologiske pubertet hos dem finner ofte sted først i alderen 

22 til 24 år. (Cottrell og Useem 1993 gjengitt i Pollock og Van Reken 2003: 116) Det store 

flertall av respondene i undersøkelsen gir uttrykk for en følelse av å være ”i utakt” (”out of 

synch”) med sine jevnaldrende gjennom hele livet. De opplever ikke at de ”passer inn” i det 

amerikanske samfunn. (Cottrell og Useem 1993) 

 

”Forsinket pubertet” manifesterer seg på ulike måter. Hos noen kommer forsinkelsen til 

uttrykk som en bestemmelsesvegring i ung voksenalder: “Some young adult TCKs strike their 

close, peers, parents, and counselors as being self-centered adolescents, as having champagne 

tastes on beer incomes (or no incomes), as not being able to make up their minds about what 

they want to do with their lives, where they want to live, and whether or not they want to 

"settle down, get married, and have children." Dette omtales som ”forlenget pubertet” 

("prolonged adolescence"). (Cottrell og Useem 1993) 

 

Cottrell og Useem (1993) beskriver også et annet utviklingsforløp: “Others do what those 

around them are doing. They marry at the appropriate time, get a "good" job, have a child or 

children, take on a mortgage, and then throw it all over at 40 in order to take a job overseas. 

Some resign from high-paying positions and return to college to be retrained for a low-paying 

teaching job.” Dette utviklingsmønsteret kalles “forsinket pubertet” (“delayed adolescence”). 

 

Cottrell og Useem (1993) antyder at den forsinkede identitetsutviklingen kan være knyttet til 

en stor grad av selv-kompleksitet hos tredjekultursbarn: ”They are extremely complex people 

who are weaving together their memories in rapidly changing present for an uncertain future. 

(…) Their prolonged/delayed adolescent behaviour is usually a marker that adult TCKs are 

trying to bring order out of the chaotic nature of their lives”. Ifølge sosialpsykologisk 
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forskning vil individer med et stort antall og divergerende identiteter ha større grad av selv-

kompleksitet enn individer med noen få, relativt like identiteter (Hogg 2005:125-126). 

 

Bjarte Øen (2005) har gjennomført en kvalitativ undersøkelse blant norske misjonærbarn i 

alderen 13-16 år. Øen mener Eriksons identitetsutviklingsfase finner sted først i en alder av 

18-28 år hos tredjekultursbarn. Grunnlaget for påstanden er at han sporer liten interesse for 

identitetsspørsmål blant informantene, til tross for at de ved undersøkelsestidspunktet 

befinnner seg i identitetsutviklingens ”prime time”. Hvilke andre belegg Øen har for sine 

påstander kommer imidlertid ikke tydelig fram av avhandlingen. (Øen 2005: 100-102)   

 

Øen trekker fram flere forklaringsmuligheter. Ved tilbakekomst til Norge har informantene 

brukt mye tid og energi på å tilpasse seg sin nye tilværelse i hjemlandet. De gir uttrykk for at 

det er krevende å være ”ny” i norske ungdomsmiljøer. Disse og andre utfordringer skygger for 

identitetsutviklingen. (Øen 2005: 101) 

 

Tenåringsalderen er tiden for løsrivelse fra foreldre. For mange vil en slik prosess kreve et 

oppgjør med foreldrene. Prosessen kan oppleves spesielt vanskelig for misjonærbarn, hevder 

Øen. Noen av foreldrene har valgt å sende barna på internatskole. Dette og andre valg kan ha 

skapt store vansker, og kan være vanskelig å kritisere. Dette kompliseres ytterligere av at 

foreldrenes valg gjerne er religiøst begrunnet. ”Slike valg vil bli ekstra vanskelige for en 

ungdom å kritisere i ettertid” mener Øen. Han viser til at de fleste misjonærbarn velger å 

videreføre foreldrenes religiøse overbevisning. (Øen 2005: 102) 

 

6.2 Normalutviklingsteorien 

Lill Salole Skjerven (2006) har intervjuet ti norske TCKere, i alderen 17 til 22 år (Skjerven 

2006: 36-37). Skjerven mener identitetsutviklingen hos tredjekultursbarn ikke skiller seg 

vesentlig fra utviklingen hos andre barn (Skjerven 2006: 80). “It seems that when the norm 

during development is change, alternations in the surrounding milieu may not be considered a 

threat to identity, and so identity may not be affected” (Skjerven 2006: 80).  

 

Samtlige informanter i Skjervens studie har oppnådd en stabil og sammenhengende 

opplevelse av egen identitet (Skjerven 2006: 86). Informantenes identitetsopplevelser er 

imidlertid nokså forskjellige (Skjerven 2006: 65). Til tross for likhetstrekk i informantenes 
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oppvekstforhold, kan det se ut som informantenes måte å organisere og strukturere deres 

erfaringsbakgrunn varierer (Skjerven 2006: 75): “(…) they were all identity-achievers, but 

had committed to different pathways” (Skjerven 2006: 74). 

 

Informantene faller i tre kategorier. Fire av ti informanter (40%) opplever at deres 

personlighetstrekk er stabile, uavhengig av hvilken situasjon de befinner seg i eller hvilket 

språk de snakker. De har en sammenhengende og stabil opplevelse av seg selv som personer. 

(Skjerven 2006: 57) Informantene i denne kategorien definerer seg selv som norske (Skjerven 

2006: 42). 

 

Fire av informantene (40%) gir uttrykk for at grunnleggende personlighetstrekk er stabile over 

tid, men at noen trekk kan skifte fra situasjon til situasjon (Skjerven 2006: 57, 71). Til tross 

for at informantene stadig tilpasser seg omgivelsene, opplever de ingen rolleforvirring 

(Skjerven 2006: 58, 78). Følgende utsagn fra en av informantene illustrerer dette: ”I think that 

a certain core of me remains stable... A little core is probably constant but one has to adapt to 

a lot of outer things. That sort of thing is very easy to adjust. How to speak, how to dress, one 

gets really good at adjusting those sorts of things very quickly.” (Skjerven 2006: 58) 

 

To av informantene (20%) gir uttrykk for at de opplever seg selv svært forskjellige i ulike 

situasjoner (Skjerven 2006: 57). Til tross for norsk statsborgerskap, føler de seg ikke hjemme 

i Norge (Skjerven 2006: 42). ”Leah” forteller: ”If I am one thing at the end of the continuum I 

am also the other extreme… I think I am pretty unstable, really. I am different with different 

people. Some think that I am very optimistic and say that I shine like the sun and make them 

happy every time they see me. Others say that I am so calm and careful, some people know 

me as quiet and cold, others call me ”mum”… who is really “Leah”? What I really like, what 

am I really doing, these are things that I am working on. It takes time...there are times when I 

struggle with who I am” (Skjerven 2006: 57). Informantenes presentasjon av sine livshistorier 

vitner likevel om stabile og sammenhengende opplevelser av egen identitet (Skjerven 2006: 

73).   

 

Skjerven (2006: 80) konkluderer:”This suggests the need to normalize the understanding of 

hyphen-identities and begin to apply the same reasoning for the development of bicultural 

children as for monocultural kids (…)”. 
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6.3 Ulikhetsteorien 

Geir Hoaas (2006) mener identitetsutviklingen hos tredjekultursbarn må forstås på 

individnivå: ”Den enkeltes utviklingsprosess er formet av den enkeltes individuelle valg, 

basert på personlige egenskaper og verdier, og definert i lys av den kontekst man lever i, samt 

de holdninger som oppvekstmiljøet er preget av. Derfor kan vi få store variasjoner i 

vurderingen av TCK-erfaringen også i søskenflokker som tilsynelatende har hatt helt lik 

oppvekst” (Hoaas 2006: 167-168). Varighet av utenlandsoppholdet, alder ved utreise, nærhet 

til vertslandets kultur under oppholdet og informantenes personlighet påvirker hvordan den 

enkelte utvikler sin identitet og hvordan han eller hun forholder seg til denne identiteten i 

voksen alder (Hoaas 2006: 163).  

 

Hoaas har intervjuet norske tredjekultursbarn i alderen 23-35 år (Hoaas 2006: 155). Han 

advarer mot skjematisering av TCKeres identitetsopplevelser (Hoaas 2006: 167). 

Informantene i studien har ulike opplevelser av egen identitet (Hoaas 2006: 163). Dette 

kommer bl.a. til syne i informantenes opplevelse av kulturell identitet. Hvor opplever de at de 

hører hjemme? Føler de tilhørighet til vertslandet eller hører de hjemme i hjemlandet? 

 

Informantene gir ulike og sammensatte svar på disse spørsmålene: ”For mange blir svaret ikke 

et klart «enten – eller», for noen blir det et «både – og», men for andre blir det snarere et 

«verken – eller»” (Hoaas 2006: 161). Flertallet av informantene føler en viss tilhørighet til 

Norge. Mange gir imidlertid uttrykk for at de føler seg ”norske, men med noe `attåt`”. (Hoaas 

2006: 159)  

 

Enkelte kjenner en sterk tilknytning til vertslandet. Resultatene fra undersøkelsen peker i 

retning av at utenlandsoppholdets varighet og foreldrenes tilknytning til vertslandet har 

påvirket informantenes kulturelle identitet: ”Uten at vi kan trekke for bastante slutninger kan 

det synes som de med lengst opphold ute, som kom ut i svært tidlig alder og som hadde 

foreldre med et nært forhold til det nasjonale miljøet, er de som har følt at vertslandet er blitt 

en avgjørende og sterk del av deres identitet” (Hoaas 2006: 163).  

 

Flere av informantene i Hoaas` studium gir uttrykk for at det har vært betydningsfullt å 

besøke vertslandet i voksen alder (Hoaas 2006: 162). For mange har det vært verdifullt å 

skaffe seg kunnskap om vertslandet: ”Flere har blitt bevisste på å utdype sin kunnskap om 
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vertslandet og ser det som en videreutvikling av identiteten, noe som gjør dem tryggere på seg 

selv” (Hoaas 2006: 163). 

 

Mange kjenner en sterk tilknytning til andre med utenlandoppvekst (Hoaas 2006: 163). De 

opplever tilhørighet til denne gruppen som en viktig del av sin idenitet (Hoaas 2006: 161): 

”Identiteten knyttes ikke primært til verken vertslandet eller hjemlandet, men til det å ha 

vekslet mellom kulturer. Selve kulturvekslingen blir identitetsmerket, derfor uttrykket «en 

tredje kultur» (TCK)” (Hoaas 2006: 161).  

 

Ellingsrud og Lørum (2003) har har intervjuet norske TCKere i alderen 25 til 40 år (Ellingrud 

og Lørum 2003: 20, 25). En av konklusjonene fra studien er at TCKeres opplevelse av egen 

identitet er svært uensartet: ”Norske barn som bor i utlandet i perioder av oppveksten er en 

heterogen gruppe og deres opplevelser er varierte og mangfoldige. Slik blir deres identitet på 

mange måter forskjellig” (Ellingsrud og Lørum 2003: 67). Spredning i informantenes 

opplevelse av kulturell identitet er et eksempel på dette. Noen av informantene definerer seg 

selv som norske, mens andre ikke deler denne opplevelsen. (Ellingsrud og Lørum 2003: 67) 

 

Samvær med andre med samme bakgrunn blir ansett som svært verdifullt ved tilbakekomst til 

hjemlandet (Ellingsrud og Lørum 2003: 49, 60). ”Spesielt var det følelsen av å møte noen som 

forsto dem, og som de ikke trengte å forklare noe til, som ble fremhevet som betydningsfullt” 

(Ellingsrud og Lørum 2003: 60).  

  

6.4 Identitetsprosesser 
Informantene i Ellingsrud og Lørums studie ønsket seg større forutsigbarhet og kontinuitet 

under oppveksten (Ellingsrud og Lørum 2003: 68). Begrenset antall oppbrudd, tilstrekkelig 

kontakt med familie og venner i hjemlandet under utenlandsoppholdet, gode avskjeder og et 

kjent miljø å vende tilbake kan øke stabiliteten under et utenlandsopphold (Ellingsrud og 

Lørum 2003: 66, 69). Disse og andre faktorer kan legge til rette for større grad av 

sammenheng og kontinuitet i TCKeres livshistorier, mener Elingsrud og Lørum (2003: 69). 

 

Det er betydelige forskjeller blant TCK-ere hva gjelder lengde, type og mengde av atskillelser 

fra familie og hjemland (Pollock og Van Reken 2001: 301). Et av siktemålene med Pollock og 

Van Reken-studien var å undersøke hvorvidt slike forskjeller i atskillelse hadde betydning for 
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langtidsfølger blant voksne TCK-ere (Pollock og Van Reken 2001: 301). Resultatene av 

studien tyder på at mengde og varighet av atskillelse ikke er utslagsgivende”: it is the cycles 

of separation and the loss itself that affect TCKs and ATCKS [voksne TCK-ere] – not merely 

the longevity or amount” (Pollock og Van Reken 2001: 302). En tredjekultursoppvekst er 

kjennetegnet av skiftende miljø og stadige atskillelser.  

 

Hvordan den enkelte TCK selv forholder seg til sin bakgrunn etter tilbakekomst til hjemlandet 

kan være vel så viktig som oppvekstforholdene, mener Skjerven: “(...) the active, subjective, 

and cognitive processing of the third culture experience is as important a subject for research 

as the behavioural and affective facets of such a childhood” (Skjerven 2006: 79). Hvordan den 

enkelte går fram for å skape mening i sin livshistorie har stor betydning for 

identitetsdannelsen: “The formation of ego identity of the TCKs thereby appears to be a 

synthesis of dimensions (…) with outcomes and strategies additionally dependent also on 

individual structuring of meaning” (Skjerven 2006: 79). 

 

Hvordan TCKeres livshistorier blir møtt av andre ved tilbakekomst kan få stor betydning for 

opplevelsen av identitet på lang sikt (Skjerven 2006: 53, 68, 69). De informanter som 

opplever sin identitet lik uavhengig av kontekst, har hele veien blitt møtt med positive 

tilbakemeldinger fra andre. De husker at mange var interesert i å høre dem fortelle fra sin 

oppvekst. (Skjerven 2006: 53) Informantene med fragmentert identitetsfølelse, oppgir at de 

fikk utelukkende negativ respons ved tilbakekomst (Skjerven 2006: 54). “These findings 

suggest that the multicultural individuals who experienced positive feedback grappled less 

with the issues of conflicting self-images than those who experienced negative feedback” 

(Skjerven 2006: 68). 

 

Også Ellingsrud og Lørums undersøkelse viser en sammenheng mellom opplevelsen av 

tilbakekomst til hjemlandet og identitetsopplevelsen på lang sikt. De informantene som 

definerer seg som norske, gir uttrykk for at tilbakekomsten til Norge var lite problematisk 

(Ellingsrud og Lørum 2003: 67). De informantene som gir eksplisitt uttrykk for at de ikke 

føler seg som nordmenn, er de samme som hadde problemer med å identifisere seg med 

klassekamerater ved tilbakekomst (Ellingrud og Lørum 2003: 36, 44). 
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Flere av informantene skulle ønske at de var bedre forberedt på tilbakekomsten til Norge 

(Ellingsrud og Lørum 2003: 59). Deriblant etterlyser de mer opplæring i norsk kultur forut for 

tilbakereise (Ellingsrud og Lørum 2003: 59). De som var godt forberedt på tilbakekomst 

oppgir færre vansker knyttet til denne ovegangen (Ellingsrud og Lørum 2003: 59). ”Dette 

indikerer at denne typen bevisste og grundige forberedelser kan senke nivået av problemer 

ved tilbakekomst”, påpeker Ellingsrud og Lørum (2003: 59).   

 

Informantene etterlyser voksne med kompetanse knyttet til interkulturelle prosesser 

(Ellingsrud og Lørum 2003: 59). Følgende utsagn fra en av informantene er illustrerende: 

”Jeg husker at på barneskolen, da vi kom fra Asia, så var det en dansk gutt som hadde flyttet 

til Norge. Og da var læreren veldig opptatt av at vi skulle integrere denne personen. Det 

samme med en jente som kom fra Nord-Norge. Fordi det er mennesker som snakker et annet 

språk eller en annen dialekt. Mens de ser ikke på deg, som har bodd der før og som snakker 

samme dialekt, som en man bør være obs på hvordan man integrerer.” (Ellingrud og Lørum 

2003: 39) 

 

En av hovedutfordringer ved tilbakekomst til hjemlandet var at miljøet i Norge forventet at de 

var norske (Ellingsrud og Lørum 2003: 65). Til tross for lengre utenlandsopphold, ble 

informantene møtt med en forventning om at de kjente de sosiale og kulturelle kodene 

(Ellingrud og Lørum 2003: 39). Noen av informantene opplevde dette vanskelig (Ellingrud og 

Lørum 2003: 65). De skilte seg ikke ut ved utseende eller språk, men de hadde en ”usynlig” 

kulturell baggasje (Ellingrud og Lørum 2003: 40).  

 

Ellingrud og Lørum reflekterer rundt informantenes opplevelse av tilbakekomsten: ”Det kan 

synes som om miljøet ikke hadde kunnskap om, eller ikke tok hensyn til hvordan 

informantene skilte seg fra sine norske jevnaldrende” (Ellingsrud og Lørum 2003: 39). 

Ellingrud og Lørum understreker betydningen av at lærere og foresatte til TCKere har 

kunnskap om hvordan de kan bistå barna ved slike overganger (Ellingsrud og Lørum 2003: 

69, 71): ”Det er tydelig at kunnskap om forutsetninger for kulturell tilpasning og 

identitetsutvikling hos barnas støttespillere kan legge til rette for at deres opplevelser blir 

utviklende og gode” (Ellingsrud og Lørum 2003: 67). 
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I mangel på kompetente voksne, var det en av informantene som hadde stor nytte av å lese 

relevant litteratur ved tilbakekomst: ”Det å få sånne redskaper til å kunne beskrive egne 

opplevelser knyttet til det å komme til Norge var en veldig hjelp” (Ellingsrud og Lørum 2003: 

59). 

 

Magli Sofie Øklands (2003) kvantitative undersøkelse blant norske tredjekultursbarn retter 

særlig fokus mot TCKeres opplevelse av overgangen mellom vertsland og hjemland (Økland 

2003: 8, 48). 31, 3% av de 67 informantene i studien oppgir at overgangen fra vertslandet til 

hjemlandet har vært vanskeligere enn de hadde trodd på forhånd (Økland 2003: 80). Det er 

spesielt interessant å merke seg at  47, 4% av informantene opplever at andre er lite interessert 

i deres internasjonale oppvekst og erfaringer (Økland 2003: 93, 94). 

 

Informantene i Hoaas` studie opplever også at blir at de blir møtt med lite forståelse og 

anerkjennelse for sine utenlandserfaringer (Hoaas 2006: 161). Enkelte av misjonærbarna i 

undersøkelsen gir uttrykk for at de blir møtt med fordomsfulle holdninger ovenfor misjon og 

misjonærer. I frykt for å bli oppfattet som påtrengende eller arrogant, oppgir flere av 

informantene at de har vært tilbakeholdne med å dele sine erfaringer fra utenlandsoppveksten. 

(Hoaas 2006: 160) 

 

I Skjervens studie ser det ut til å være en sammenheng mellom TCKeres identitetsopplevelse 

og deres evne til å trekke veksler på internasjonale erfaringer i hverdagen. Informanter med 

sammenhengende og stabile selv-opplevelser (Skjerven 2006: 42), tar i bruk erfaringer fra sin 

trekulturelle bakgrunn når anledningen byr seg (Skjerven 2006: 54). Informanter med mer 

fragmenterte selv-opplevelser, tar sjelden i bruk erfaringer knyttet til deres 

tredjekultursbakgrunn (Skjerven 2006: 55): “(…) they displayed an experience of having to 

modify themselves so much that a chunk of their lives appeared dormant when in Norway” 

(Skjerven 2006: 55).  

 

Denne kunnskapen bør få konsekvenser: “(…) the indication that the response of others and 

possibility to access distanced reference points correlates with self-perception (…) imply a 

need for improving interactive forums and general understanding for minority and marginal 

populations groups” (Skjerven 2006: 81). 
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Berit Dahl (2000), voksent tredjekultursbarn med oppvekst i Madagaskar, har skrevet bok om 

sin oppvekst som tredjekultursbarn. Det Dahl beskriver etter første besøk i oppvekstlandet gir 

oss noen tanker om opplevelsen av identitet, identitetsutvikling og mulige senvirkninger hos 

tredjekultursbarn: ”Refleksjonene kom etterpå. Jeg ble klar over at jeg i strevet for å holde 

balansen på norsk jord hadde kuttet selve navlestrengen til den mest identitetsskapende 

epoken av mitt liv. Så livsnødvendig hadde det vært å skjule grunnvollen min. Jeg hadde 

ikledd meg en norsk bunad som strammet for pusten og hindret bevegelsesfriheten. Jeg hadde 

latt som jeg var en annen.” (Dahl 2000:114) 

 

7 OPPSUMMERENDE REFLEKSJONER 

Litteraturen tegner et sammensatt bilde av identitetsopplevelser og identitetsutvikling hos 

tredjekultursbarn. Skjerven (2006) mener identitetsutvikling hos tredjekultursbarn må forstås 

på samme måte som hos andre barn. Cottrell og Useem (1993) og Øen (2005) hevder derimot 

at ungdomstidens identitetsutvikling er forsinket hos tredjekultursbarn. Hoaas (2006) 

nyanserer dette. Han mener identitetsutviklingen hos den enkelte avhenger av personlige 

forutsetninger og kontekstuelle forhold og at det gir det lite mening å snakke om generelle 

utviklingsmønstre hos TCKere.  

 

Perspektivene og resultatene i de ulike studiene fanger opp nyansene i egne erfaringer i møte 

med andre tredjekultursbarn. Jeg har opplevd at det er betydelig forskjeller på hvordan 

utenlandsoppvekst har påvirket den enkelte TCK-er. Mens noen ser ut til å ha oppnådd trygg 

identitet uten store krumspring og åpenbare komplikasjoner, opplever andre at 

utenlandsoppveksten har skapt floker som det tar tid å finne ut av. Den beslutningsvegring 

ved viktige livsvalg som noen ser ut til å ha (jf. Cottrell og Useem 1993 om forsinket 

pubertet), kan bunne i usikkerhet rundt egen identitet. Disse TCK-erne er alltid underveis og 

på stadig leting. Dette kan få store konsekvenser for deres livskurs. 

 

Etter min mening gir Øens ensidige fokus på sentrale ungdomsår et litt for snevert perspektiv 

på TCK-eres identitetsutviklingsforløp. Jeg mener det er både viktig og saksvarende å anlegge 

et livslangt perspektiv når identitet omtales. Kohuts dynamiske, ikke-statiske, perspektiv på 

identitetsdannelse gir for meg god mening. Også Erikson, som opererer med definerte 

utviklingsstadier, avstår fra å beskrive identitetsutvikling som deterministisk ”skjebne”. 
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Mulighetene for videreutvikling i voksen alder er alltid tilstede. Jeg har inntrykk av at de 

fleste TCKere oppnår trygg identitet, men at noen bruker mer tid enn andre. Selv om 

identitesutviklingen hos enkelte er forsinket sett i lys av Eriksons utviklingsteorier, får 

individet stadig nye muligheter til å utvikle sammenhengende og stabil opplevelse av egen 

identitet. Det er grunn til å hevde at forståelsen av hva som er normal identitetsutvikling må 

favne bredt. 

 

Min egen oppvekst var preget av forandring og oppbrudd. Jeg fikk god trening i å tilpasse 

meg nye situasjoner. God tilpasning har helt klart sine positive og negative sider. Tilpasning 

til skiftende omgivelser fikk meg til å lure på hvem jeg egentlig var. Hva er meg, og hva er 

bevisst”skuespill” eller ubevisst tilpasning til forventede roller? Det har vært utfordrende å 

skape sammenheng i egen livshistorie. I lys av Eriksons teorier opplever jeg personlig at jeg 

har hatt en noe forsinket identitetsutvikling. I dag, i voksen alder, opplever jeg imidlertid at 

jeg har en stabil opplevelse av egen identitet, men erkjenner at det har vært en lang prosess å 

komme dit jeg er.  

 

Mange TCKere har vokst opp i miljøer preget av forandringer og skiftende omgivelser. De 

har hatt en stor grad av selv-kompleksitet (jf. Cotrell og Useem 1993). De har mange og til 

dels ulike identiteter (jf. Hogg og Vaughan om individets mange identiteter). For disse har det 

nok vært en ekstra utfordring å sette identitetene sammen til et integrert hele. Dette kan 

medvirke til å forsinke identitetsutviklingen hos enkelte.  

 

Øklands undersøkelse omtaler ikke spesifikt identitetsspørsmål hos informantene. Da 

informantene er 13 til 16 år gamle, er undersøkelsen lite egnet til å si noe om langsiktige 

virkninger av en tredjekultursoppvekst. Undersøkelsen kan imidlertid bidra til å belyse 

TCKeres opplevelse av tilbakekomsten til Norge, da informantene har overgangen ferskt i 

minne. Samtlige informanter har flyttet til hjemlandet i løpet av de siste tre årene før 

undersøkelsen ble gjennomført (Økland 2003: 48).  

 

Både Skjerven (2006), Ellingsrud og Lørum (2003) og Hoaas (2006) antyder at måten 

TCKeres livshistorier blir møtt av andre ved tilbakekomst til hjemlandet kan ha betydning for 

opplevelsen av identitet på lang sikt. Dette samsvarer med mine egne erfaringer. Hvordan 

andre mennesker forholder seg til tredjekultursbarna vil påvirke deres opplevelse av identitet 
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og videre identitetsutvikling (jf Monsen 1991 og Ekeland 2004 om generell identitetsdannelse 

i relasjonsperspektiv). Mange tredjekultursbarn har møtt liten interesse for sine 

utenlandserfaringer (Økland 2003, Hoaas 2006). Jeg tror dette har vært uheldig for deres 

identitetsutvikling. God forberedelse på tilbakekomsten og økt kompetanse blant lærere og 

andre viktige personer om tverrkulturelle problemstillinger kan være verdifulle bidrag. 

 

Hvordan den enkelte selv forholder seg til sin bakgrunn etter tilbakekomst kan også være 

viktig for identitetopplevelsen på lang sikt (Jf. Skjerven 2006 og Monsens (1991) påstand om 

vår identitet som relativ ). Det er viktig at man også selv anerkjenner denne delen av sin 

livshistorie som verdifull og viktig og at man ikke undergraver egne livserfaringer. Jeg tror 

det er uheldig å la være å snakke om denne erfaringen (jf. Skjerven 2006 og Dahl 1990).  

Det kan også tenkes at TCKeres forhold til egne utenlandserfaringer også kan påvirkes andre 

TCKeres forhold til sin livshistorie. Gode rollemodeller er alltid viktige. 

 

Identifikasjon og tilhørighet til andre med liknende bakgrunn er en viktig del av mange 

TCKeres identitet (Pollock 2001, Ellingsrud og Lørum 2003, Hoaas 2006. Jf. også Nielsen og 

Smedal om sosial identitet). Pollocks definisjon av TCK-begrepet tjener som en god 

illustrasjon. Menneskets behov for å speile seg i likesinnede er stort (jf. Kohuts teori om det 

tvillingsøkende selvet).  

 

Foreløpig har vi begrenset kunnskap om identitetsdannelse hos tredjekultursbarn. Det er 

vanskelig å trekke konklusjoner ut fra det foreliggende litteraturgrunnlaget. Vi kan bare 

antyde noen mulige implikasjoner av en tredjekultursoppvekst på identitetsdannelsen. Det er 

behov for flere og større kvalitative studier og også studier av kvantitativ art. 

 

Det foreliggende datamateriale har åpenbare begrensninger. En av svakhetene ved studiene er 

at ingen av dem inneholder en komparativ sammenlikning mellom TCK-ere og ikke-TCK-ere. 

Det er derfor uvisst om TCK-bakgrunn faktisk har spilt den mest sentrale rolle i 

identitetsutviklingen. Supplerende undersøkelser blant ikke TCK-ere kunne ha avdekket 

tilsvarende resultater. Jeg etterlyser dokumentasjon for Skjervens påstand om at TCK-eres og 

ikke-TCK-eres identitetsutvikling er like.  

   

 24



Flere av forfatterne har pekt på den ressurs som en tredjekultursbakgrunn innebærer. Denne 

ressursen har betydning for både for en selv, ens egen identitetsforståelse og for samfunnet. 

Hoaas (2006: 162) understreker dette slik: ”Den flerkulturelle bakgrunn oppleves ikke som 

noe schizofrent trekk som skaper identitetsproblem, men snarere som en berikelse”. Ingen av 

informantene i Hoaas`undersøkelse gir uttrykk for at de ville vært sin utenlandserfaring 

foruten (Hoaas 2006: 165). De opplever erfaringen som verdifull på mange måter. 

Informantene trekker fram ”åpenhet og respekt for ulike kulturer, en større evne til å forstå 

andre, et vidsyn både i kulturell, religiøs og medmenneskelig forstand” som en del av sin 

kompetanse (Hoaas 2006: 167). ”Alle ga (...) klart uttrykk for at oppveksterfaringen hadde gitt 

dem ikke bare indre kvaliteter, men også ferdigheter og kunnskaper som de mente var 

verdifulle for det norske samfunnet” (Hoaas 2006: 167).  

 

Enkelte mener deres utenlandserfaringer gjør dem bedre rustet til å møte innvandrere på en 

god måte. En av informantene uttrykker dette slik: «Jeg har en ‘minoritetsopplevelse’, og det 

gir meg en bedre forståelse for minoriteter andre steder» (Hoaas 2006: 166). Hoaas 

oppsummerer: ”Dette er en reell kompetanse som kommer vel med i yrkeslivet senere og gjør 

dem mer omgjengelige” (Hoaas 2006: 165). 

 

Også Ellingsrud og Lørum betrakter utenlandsoppvekst som en ressurs: ”En oppvekst i 

utlandet byr på rike og unike muligheter, og som voksne kan man sitte igjen med kunnskap og 

kompetanse som er av stor verdi i dagens samfunn” (Ellingsrud og Lørum 2003: 2). 

”Flerkulturell identitet kan betraktes som en ressurs, og mennesker med en flerkulturell 

oppvekst har en kompetanse både samfunnet og arbeidslivet kan utnytte i større grad” 

(Ellingsrud og Lørum 2003: 70). 

 

Min egen utenlandsoppvekst har satt varige spor i min opplevelse av hvem jeg er. Til tross for  

at min tverrkulturelle erfaring nok har forsinket og preget min identitetsutvikling og 

identitetsopplevelse, betrakter jeg denne erfaringen i dag som en ressurs. Denne erfaringen 

kan være et aktivum i møte med det mangfold av mennesker som jeg vil komme i kontakt 

med i min yrkesutøvelse som lege.    
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