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Abstract 
 

Kodväxling är ett fenomen som förekommer inom språkundervisningen som är värt att 

undersöka för blivande språklärare. Ofta får kodväxling enbart lovord. Denna uppsats tar fasta 

på problematiken kring kodväxling och undersöker om kodväxlingen alltid är nödvändig. 

Kodväxlinginnebär att lärare eller elever byter språk från till exempel engelska till svenska. 

Vi vill belysa i vilka situationer kodväxling sker, om den sker medvetet och i så fall vilka 

motiv som ligger bakom. Vi vill ta reda på hur lärare förklarar att de i vissa situationer och vid 

vissa inlärningsmoment, som till exempel undervisning av grammatik, talar svenska under 

engelsklektionen.Om kodväxling alltid är nödvändig är ytterligare en fråga som ligger till 

grund för detta arbete.  

 

Vi kommer att utgå från engelskundervisningen på gymnasienivå i vår studie och att använda 

en kvalitativ klassrumsobservation, där vi räknar hur många gånger läraren byter språk och 

antar möjliga orsaker bakom kodväxlingen. Resultaten följs upp med en kvalitativ 

gruppintervju, för att få fram lärarnas förklaringar och motiv till kodväxlingen. 

 

Vår forskning är baserad på olika teorier om språkinlärning, bland annat Stephen Krashens 

(1995) input-teori, Merrill Swains (2005) output-teorioch Michael Longs (1991) interaktions-

teori. Dessa kompletteras med didaktiska perspektiv på språkundervisning, som 

audiolingualismen, grammar-translation-metoden och det kommunikativa klassrummet i 

anknytning till Bowen och Linnarud (1996). Vi vill se hur dessa teorier kan kopplas till 

kodväxling.  

 

Efter observationer och intervjuerframkom dessa möjliga orsaker som kan leda till kodväxling 

i klassrummet: underlätta grammatikinlärning, kraven på eleverna enligt kursplanen, lärarnas 

förväntningar på eleverna, elevers språkkunskaper, lektionens innehåll och lärarens olika 

roller och funktioner i klassrumskontexten 

 

 

 

Nyckelord: engelskundervisning på gymnasienivå, kodväxling, kommunikativa klassrummet, 

språkdidaktik, språkinlärning 



 

Innehållsförteckning 

1. Inledning ................................................................................................................................. 1 

1.1 Syfte ................................................................................................................................. 2 

1.2 Frågeställningar ................................................................................................................ 2 

2. Teori ....................................................................................................................................... 3 

2.1 Definition av termen kodväxling ...................................................................................... 3 

2.2 Kodväxling i klassrummet ............................................................................................... 4 

2.3 Språkinlärning .................................................................................................................. 5 

2.4 Språkdidaktik ................................................................................................................... 6 

3. Metod ..................................................................................................................................... 8 

3.1 Vetenskaplig utgångspunkt .............................................................................................. 8 

3.2 Genomförande .................................................................................................................. 9 

3.3 Undersökningens upplägg ................................................................................................ 9 

3.4 Observationsschemat ...................................................................................................... 10 

3.5 Val av intervjuform samt intervjuguide ......................................................................... 10 

3.6 Dokumentation av empiriskt material ............................................................................ 11 

3.7 Analys av observationsschema ....................................................................................... 11 

3.8 Etik ................................................................................................................................. 12 

3.9Arbetsfördelning .............................................................................................................. 13 

3.10 Avgränsning ................................................................................................................. 13 

4. Resultatanalys ....................................................................................................................... 14 

4.1 Underlätta grammatikinlärning ...................................................................................... 14 

4.2 Kraven på eleverna enligt kursplanen ............................................................................ 16 

4.3 Lärarnas förväntningar på eleverna ................................................................................ 17 

4.4 Elevers språkkunskaper .................................................................................................. 20 

4.5 Lektionens innehåll ........................................................................................................ 22 

4.6 Lärarens olika roller och funktioner i klassrumskontexten ............................................ 22 

5. Diskussion ............................................................................................................................ 25 

6. Slutsatser .............................................................................................................................. 28 

7. Vidare forskning ................................................................................................................... 30 

8. Källförteckning ..................................................................................................................... 31 

Bilaga 1: Intervjuguide ............................................................................................................. 34 

Bilaga 2: Ifyllda observationsscheman .................................................................................... 35 



1 
 

1. Inledning 
 

Under vår tid som lärarstudenter vid Högskolan i Halmstad har vi under vår utbildning 

kommit i kontakt med fenomenet kodväxling. Kodväxling avser bytet mellan målspråk och 

undervisningsspråket, som i Sverige är svenska. Det kan även innefatta att läraren anpassar 

sitt språk till eleverna.  

 

Vi har valt att undersöka lärares kodväxling under ett antal engelsklektioner för att se i vilka 

situationer lärarna kodväxlar. De observerade lärarna intervjuades efteråt i grupp för att hitta 

orsaker som ligger bakom kodväxling på gymnasienivå. Vi ville till exempel undersöka varför 

grammatikundervisning alltid genomfördes på svenska av de i denna studie deltagande 

lärarna. 

 

Vi vill undersöka om kodväxlingen sker medvetet och om den alltid fyller en funktion. Detta 

för att ta reda på hur det svenska språket används inom engelskundervisningen.  

 

Vårt ämne kopplas till olika språkforskares teorier som Krashens input-teori 

(Krashen&Terrell, 1995), Longs interaktions-teori (Larsen-Freeman & Long, 1991) och 

Swains output-hypotes (2005). Utöver detta anknyter vi till olika språkdidaktiska perspektiv 

enligt Linnarud (1996) och Bowen.     

 

Vi anser som blivande lärare att det är viktigt att ha kunskap om detta för att kunna reflektera 

över sitt eget sätt att kodväxla, det vill säga byta mellan svenska och engelska samt anpassa 

sin språkliga nivå till sina elever.   

 

I vår studie utgår vi från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv eftersom vi studerar lärare i 

deras socialt konstruerade ”verklighet” (Alvesson & Sköldberg, 2008), skolan och 

klassrummet.        
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1.1 Syfte 
 

Arbetets syfte är att se i vilka situationer och moment de sex observerade lärare på 

gymnasienivå kodväxlar från engelska till svenska under engelsklektionerna och att utröna 

möjliga förklaringar för kodväxlingen. Utöver detta är det viktigt att undersöka om det finns 

en medvetenhet om kodväxling hos engelsklärare ute i verksamheten. Kodväxlingens 

betydelse är en fråga vi kommer att analysera. 

 

1.2 Frågeställningar 
 
För att upptäcka förklaringar bakom kodväxling i klassrummet, formulerades följande frågor: 

 

1.1 Vid vilka inlärningsmoment och i vilka situationer kodväxlar lärarna? 

1.2 Sker kodväxlingen medvetet eller omedvetet? 

2. Vilket syfte fyller kodväxlingen enligt de intervjuade lärarna?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

2. Teori 
 

Forskningsområdet andraspråksinlärning uppkom så sent som på 1950- och 60-talet (Lundahl, 

2009). Nedanför följer en redovisning av olika teorier och idéer inom språkinlärning som 

även kommer att återkopplas till språkdidaktiska perspektiv och våra empiriska data. I de 

följande avsnitten kommer vi att definiera vad kodväxling kan innebära såväl generellt som i 

klassrummet. Utöver det kommer det att ges en översikt över olika teorier om språkinlärning 

samt tre språkdidaktiska perspektiv som kan påverka lärares kodväxling. Vi kommer att 

koppla vårt empiriska material till olika språkdidaktiska perspektiv och språkinlärningsteorier.   

 

2.1 Definition av termen kodväxling 
 

I detta avsnitt ges en generell definition av terminologin som vi anser viktig eftersom 

kodväxling inte enbart innebär att byta från ett språk till ett annat.  

 

Fenomenet kodväxling utforskas ofta i samband med bilingualism. Termen dyker även upp 

inom teorier om andraspråksinlärning. Sigurd och Håkansson (2007) beskriver kodväxling 

som att tvåspråkiga individer omedvetet växlar språk inom en samtalssituation. De menar att 

det kan stärka gruppkänslan genom att avgränsa individer som inte behärskar båda språken. 

En orsak kan enligt författarna vara att vissa ord inte finns eller har exakt samma betydelse på 

ett av språken.     

 

Däremot anser Viberg (1992) att kodväxling betyder att en person som lär sig ett främmande 

språk medvetet lånar uttryck från sitt modersmål eller övergår helt till att använda det första 

språket. En anledning kan vara att lyssnaren delar samma förstaspråk.  Att försöka fylla en 

lucka med ett lånat ord från modersmålet är en vanlig kommunikationsstrategi när ett nytt 

språk lärs in.  

 

Delas ordet kodväxling i sina beståndsdelar, återstår två begrepp: ”kod” och ”växling”. Ordet 

”växling” innebär ett byte av något, i detta fall språket. Emellertid kan en ”kod” dyka upp i 

olika sammanhang som till exempel klädkod, sociala koder, språkkoder.  
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Valet av olika språkkoder beror på vilkakulturella normer som gäller. Alla byter vi mer eller 

mindre omedvetet mellan olika språkkoder. Olika sociala situationer, miljöer och personer 

kräver olika språk1. Sättet att tala med en familjemedlem skiljer sig tydligt från hur vi talar 

med en myndighetsperson. I högskolesammanhang används ett annat språk än på fritiden. Det 

betyder att det sker en växling mellan koder; det vill säga att det finns olika stilnivåer.  

 

För att ytterligare understryka detta kan vi se på språk som tyska eller franska där det är en 

norm att tilltala okända personer med Ni2 – som det var i Sverige fram till början av 60-talet 

när du-reformen ägde rum (Sigurd & Håkansson, 2007). Intressant att nämna i detta 

sammanhang och för detta arbete är engelskans you som motsvarar både Du och Ni. Beroende 

på hur formell situationen är, anpassas tilltalet genom att tillägga ett Sir eller Madam. 

 

2.2 Kodväxling i klassrummet 
 

Kodväxling i klassrummet avser i detta arbete lärarens övergång från engelska till svenska 

eller att han eller hon anpassar sitt språk till eleverna under engelskundervisningen. Hur lärare 

pratar inom språkundervisning har undersökts av olika forskare. Lärarnas så kallade teacher 

talk är enligt Håkansson (1986) en förenklad, till eleverna anpassad engelska som används i 

klassrummet och efterhand anpassas efter elevernas språkliga utveckling.  

 

Det finns olika anledningar till denna form av kodväxling. Vi ansluter oss till Cooks (1996) 

perspektiv angående detta fenomen. 

 

Perhaps codeswitching is inevitable in the classroom if the teacher and students share the same 

languages and should be regarded as natural. (Cook, 1996, s. 86)  

 

Delar lärare och elev samma språk, ligger det alltså nära till hands att anta att en kodväxling 

sker mer frekvent än om engelska lärs i till exempel England av en lärare som inte har samma 

förstaspråk som sina elever. Vi utvecklar detta i analysen.   

 
 
 

                                                 
1 Med begreppet språk menas här stilnivåer  
2Sie respektive Vous 
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2.3 Språkinlärning 
 

Synen på språkinlärning kan sättas i relation till lingvisten Krashen (Krashen&Terrell, 1995) 

och hans teorier inom andraspråksinlärning, som utvecklades under 1970-talet, är begreppet 

input centralt när vi talar om språkundervisning. Enligt Krashen är det viktigt att elevens 

omgivning erbjuder ett rikt och varierat språk som ligger något högre än den lärandes egen 

nivå för att han eller hon ska kunna utveckla sina språkkunskaper. Dock är det problematiskt 

att definiera var ribban ska läggas för den lärandes nivå. Utöver detta omfattar Krashens teori 

inte språkelevers output, det vill säga allt eleven uttrycker (genom tal, skrift, kroppsspråk och 

så vidare). Enligt Krashen är output varken lika med lärande eller främjande för den lärandes 

utveckling utan bara ett resultat av tillämpad kunskap.     

 

Som motsats till Krashen står språkvetaren Swains (2005) output-hypotes, som uppstod på 

1980-talet. Hon lägger stort fokus på det elever själva producerar, deras output (Malmqvist, 

2009). Swain menar att elever måste bli medvetna om att det finns brister på olika plan i deras 

språkfärdigheter (Lundahl, 2009), i vad hon kallar interimspråket, alltså det språk som 

befinner sig i utveckling (Malmqvist, 2009). Eftersom det finns ett behov av att uttrycka sig, 

sätts, enligt Swain, en process igång som främjar språkutvecklingen. När elever lär sig ett nytt 

språk är det avgörande att de får använda språket för att samtala på och reflektera kring 

språket.  

 

Metatalk, samtalet på språket om språket, tycks också öka motivation och förståelse hos de 

lärande, underlätta problemlösning och främja lärande överhuvudtaget.  (Malmqvist, 2009, s. 67)  

 

Ett tredje perspektiv på andraspråksinlärning intar Long. Enligt honom är språkinlärning ett 

resultat av interaktion (Larsen-Freeman & Long, 1991), vilket Viberg (1992) definierar som 

samspelet mellan talande och lyssnande. Long anser dessutom att det som är nytt för den 

lärande bör knytas till ett sammanhang, oavsett om det handlar om ordförråd eller grammatik. 

Både Longs (1991) och Swains (1998) teorier återkommer i det kommunikativa klassrummet 

(Linnarud, 1996) som introduceras i nästa kapitel.  
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2.4 Språkdidaktik 
 

Förutom de ovan nämnda språkinlärningsteorierna har olika språkdidaktiska synpunkter 

präglat kurs- och läroplaner och därmed undervisningen av engelska som ett främmande 

språk. De tre metoderna som kommer att jämföras med varandra och senare diskuteras i 

relation till våra observations- och intervjuresultat är grammar-translation-metoden (Bowen, 

Artikel 4), audiolingualismen (Bowen, Artikel 3) samt den metod som kallas för 

kommunikativ språkinlärning (Bowen, Artikel 2 samt Linnarud, 1996).  

 

Inom grammar-translation-metoden gäller det enligt Bowen att översätta texter och 

memorera både mycket omfattande listor med glosor och grammatiska regler. Denna metod 

påminner mycket om det traditionella sättet att lära ut grekiska och latin på.   

 

Inom audiolingualismen, som uppstod som en reaktion på grammar-translation-metoden 

(Lightbown& Spada, 2006), läggs också stor vikt på grammatik som läraren drillar ut till 

eleverna. Psykologen Skinners behavioristiska studier finner utrymme i 

audiolingualismen(Bowen, Artikel 3) som bygger på imitation och repetition. Modersmålet 

används ej. Denna undervisningsstil var populär fram till 1970-talet då Chomsky 

(Lightbown& Spada, 2006) inleder teorier om att språket är medfött samt hans teori om en 

universell grammatik i vilken han hävdar att alla språk delar samma grammatiska principer.  

 

Under samma decennium dök det kommunikativa klassrummet (Linnarud, 1996) upp, 

eninlärningsmetod som anknyter till Swain (2005) och Long (1991). Den lärande står i fokus 

och ska aktiveras till att använda språket i meningsfulla och autentiska sammanhang (Bowen, 

Artikel 2). Det betyder att både elevens output (Swain, 2005) och därmed dess interaktion på 

målspråket (Larsen-Freeman & Long, 1991) är viktig. En fördel med denna metod är att det 

ges många möjligheter till att utforma undervisningen. 

 

Samtidigt som modersmålet inte utesluts helt ur undervisningen finns det en utbredd 

uppfattning bland språklärare om att det bör undvikas för en bättre inlärning av målspråket 

(Stoltz, 2009). Men Bowen (Artikel 1) beskriver att trots att det är positivt att engelsklärare 

insisterar på att eleverna använder sig av engelska och även själv försöker undvika att 

använda sig av modersmålet, det vill säga svenska i detta fall, kan första språket vara en 

tillgång inom språkundervisning som underlättar och ofta inte kan undvikas när det gäller 
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undervisning av nybörjare. Den största fördelen i användandet av svenskan inom 

engelskundervisning är enligt Bowen att språken kan jämföras.   
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3. Metod 
 
Metodkapitlet innefattar den vetenskapliga utgångspunkt som ligger till grund för vår studie, 

undersökningens upplägg, genomförande och dokumentation samt etiken. Här tas dessutom 

arbetsfördelningen och avgränsningar upp. 

 

3.1 Vetenskaplig utgångspunkt 
 

Denna undersökning bygger på en socialkonstruktionistisk grundhållning. Burr (2003) ger en 

beskrivning för socialkonstruktionism som passar in på vårt arbetssätt.   

 

Social constructionism insists that we take a critical stance toward our taken-for-granted-ways of 

understanding the world, including ourselves. It invites us to the idea that our observations 

unproblematically yield its nature to us, to challenge the view that conventional knowledge is 

based upon objective, unbiased observation of the world.  It is therefore in opposition to what is 

referred to as positivism and empiricism in traditional science – the assumptions that the nature of 

the world can be revealed by observation, and that what exists is what we perceive to exist. (Burr, 

2003, s. 2f)  

 

Vårt ämne krävde att observera ett antal lärare under lektionerna. Som blivande lärare var vi 

givetvis påverkade av egna idéer och antaganden om varför ett byte mellan språken blir 

aktuellt. Vi fick en uppfattning om i vilka situationer och vid vilka inlärningsmoment 

kodväxlingen sker och gjorde hypotetiska antaganden om varför lärarna kodväxlade. Dessa 

kommunicerade vi sedan med lärarna i intervjuerna. 

 

En kodväxling kan ske omedvetet och då är det ingen, antagligen inte ens läraren, som kan 

hitta den enda och sanna förklaringen varför ett språkbyte gjordes i den specifika situationen. 

Dessutom hade vi från början bestämt att intervjua lärarna på djupet efter 

observationstillfällen för att utreda orsaker och förklaringar för kodväxling.   

 

Eftersom vi tolkade vårt empiriska material kan i detta skede nämnas att denna studie är 

färgad av våra egna uppfattningar enligt det socialkonstruktionistiska perspektivet, inom 

vilket det betonas att det inte finns någon objektiv verklighet eller ”sanning”. 
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Within social constructionism there can be no such thing as an objective fact. All knowledge is 

derived from looking at the world from some perspective or other, and it is in the service of some 

interests rather than others.  (Burr, 2003, s. 6)     

 

Eftersom socialkonstruktionismen är baserad på en hermeneutisk tradition enligt Burr (2003) 

kommer fokus att ligga på tolkningen av de olika kodväxlingsmomenten och –situationerna.  

 

3.2 Genomförande 
 

Vår studie utfördes på två gymnasieskolor i Hallands län och bygger på en kombination av  

kvalitativ data från både observationer och intervjuer. Studien påbörjades med en systematisk 

observation (Denscombe, 2000) i de observerades naturliga miljö, nämligen olika 

engelsklektioner, för att dokumentera i vilka situationer läraren byter från engelska till 

svenska. För att få en djupare förståelse för orsaker och förklaringar bakom kodväxlingen, 

följdes observationerna upp med gruppintervjuer med lärarna (Lewis, 1992). Upplägget 

valdes på grund av olika faktorer. För att kunna ha underlag för intervjuernas reliabilitet 

(Lewis, 1992) krävdes en observation. En intervju hade endast visat vad lärarna uttrycker, inte 

hur vi uppfattade det under observationerna. De hade till exempel kunnat påstå att de aldrig 

talar svenska och vi hade varken kunnat bevisa eller motbevisa deras påståenden. 

 

3.3 Undersökningens upplägg 
 

Inledningsvis gjorde vi ett urval av gymnasieskolor och engelsklärare i Hallands län. Vi 

mejlade sedan alla engelsklärare på de utvalda skolorna. Vi fick svar av sex lärare på två 

skolor. Alla lärares lektioner i engelska observerades. Dock kunde endast två på varje skola 

intervjuas.   

 

Informationen som gavs ut till lärarna var att vi, på ett icke-deltagande sätt, ville observera 

dem under några engelsklektioner. Syftet att mäta hur ofta kodväxling sker under lektionen 

avslöjades ej för att inte påverka resultatet.  
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3.4 Observationsschemat 
 

I förväg utarbetade vi ett observationsschema (se bilaga 1) i anknytning till Denscombe 

(2009) för att kunna fokusera på det för vår undersökning väsentliga. Syftet med ett 

observationsschema ligger enligt författaren i att förenkla observationen genom att minska 

eller utesluta ”de variationer som uppstår i data baserade på individuell perception av 

händelser och situationer” (Denscombe, 2009, s. 274). Händelserna i klassrummet sker i rask 

takt, vilket kan försvåra arbetet för den observerande.  

 

Kategorierna var ”svenska” där varje tillfälle läraren bytte från engelska till svenska 

dokumenterades, situation och ”möjlig anledning”. Det var viktigt för oss att välja ”möjlig 

anledning” som kategori eftersom den sanna orsaken kan vara en annan än vårt antagande.  

 

Genom analysen av det empiriska materialet och speciellt gruppintervjuerna fick vi veta om 

våra under observationerna gjorda antaganden stämde. I vissa situationer går det inte att peka 

ut anledningen utan en djupare kännedom av eleverna. Sådana situationer, som leder till en 

anledning till att kodväxla, kan enligt Stier (2004) ske på en icke-verbal nivå, som exempelvis 

ansiktsuttryck, gester, huvudrörelser med mera. 

 

Av praktiska skäl genomfördes intervjuerna på respektive skola. Samordningen av ett möte 

förenklades eftersom lärarna befann sig i sin egen miljö vilket troligen främjade en känsla av 

trygghet hos dem. 

 

Intervjuerna spelades in med hjälp av en diktafon. Därför var det viktigt att sitta i ett lugnt 

grupprum. Mötesplatsen arrangerades så att alla involverade satt i en cirkel kring diktafonen 

för att undvika känslan av konfrontation men samtidigt främja en känsla av delaktighet och 

gemenskap (Denscombe, 2000).  

 

3.5 Val av intervjuform samt intervjuguide 
 

Bakom valet av gruppintervju ligger den enkla förklaringen att vi är två studenter som skriver 

denna uppsats och informanterna på grund av detta i en enskild intervju med oss båda skulle 

kunna känna sig utlämnad. Vi valde att intervjua lärarna tillsammans för att inte missa 
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information. Vi ville dessutom skapa ett diskussionsforum där olika attityder framkommer. 

Enligt Lewis (1992) avslöjar fler intervjupersoner konsensusuppfattningar och medför en 

ökad dynamik.  

 

Å andra sidan ska en intervju enligt Kvale (1997) inte leda till generaliseringar utan användas 

för att tolka olika diskuterbara uppfattningar om, i detta fall, språkdidaktik och -inlärning. 

Både Lewis (1992) och Kvales (1997) synpunkter är relevanta beroende på olika variabler, 

som till exempel lärarnas personligheter, deras individuella erfarenheter med mera.  

 

Vi valde att en semistrukturerad intervju som enligt Denscombe (2000) bygger på flexibilitet 

när det gäller ämnenas ordningsföljd. Troligtvis främjar detta sätt att genomföra en intervju 

på, att den intervjuade utvecklar sina svar. Den intervjuade ska ges utrymme till att utveckla 

sina synpunkter utan att intervjuaren styr för mycket.  

 

Vi upprättade en intervjuguide kring kodväxling (se bilaga 1). Frågornas ordning var inte 

avgörande för samtalets förlopp. Dessutom ställdes frågorna inte på exakt samma sätt och 

besvarades till varierande grad eftersom lärarna fick utrymme att ge utförliga svar och 

diskutera sina uppfattningar.  

 

Varje intervju inleddes med att lärarna informerades om att vi observerat situationer och 

moment i vilka de kodväxlade. Vi förklarade för dem att vi inte ville avslöja undersökningens 

syfte vid ett tidigare skede för att inte påverka dem. Återigen gavs de möjlighet att avsluta att 

deltaga i studien. Alla lärare var positivt inställda och intresserade av ämnet.     

 

3.6 Dokumentation av empiriskt material 
 

Observationsresultaten noterades i det i förväg konstruerade observationsschemat (se bilaga 

2). Intervjuerna spelades in med en diktafon. Gruppintervju 1 transkriberades av Jessica. 

Intervju 2 transkriberades av Susanne.  

 

3.7 Analys av observationsschema 
 
Sammanlagt observerades nio lektioner av sex lärare. Vi intervjuade fyra av dessa 

observerade lärare som undervisade i Engelska B i andra årskurs på gymnasienivå. Vi avslöjar 



12 
 

ej deras ålder, yrkeserfarenhet eller dylikt för att bevara deras anonymitet.  Två lärare kunde 

inte delat på grund av sjukdom.   

 

Under observationerna (se bilaga 2) räknade vi antalet kodväxlingar och ställde upp hypoteser 

om varför lärarna kodväxlade.  Sedan efterfrågade vi om våra antaganden stämde överens 

med lärarnas uppfattningar om varför de kodväxlade. 

 

3.8 Etik 
 

Det finns olika forskningsetiska principer som bör följas. De fyra huvudkraven låg till grund 

för denna studie. Dessa är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Enligt det första kravet informerades uppgiftslämnaren. Vi författade ett mejl om vilka vi var, 

studieort och -inriktning. Dessutom frågade vi om tillstånd att få observera ett antal 

engelsklektioner och att efteråt intervjua de ansvariga engelsklärarna i grupp. De 

informerades också om att samtalet kommer att spelas in med en diktafon. Denna form av 

dokumentation valdes för att undvika att behöva anteckna under intervjuns lopp. Dessutom 

ville vi ha möjlighet att senare kunna gå tillbaka till svaren och för att upprätthålla 

sanningshalten i samtalet. Dock fick de inte reda på att vår fokus låg på lärarens kodväxling. 

Vi valde att inte informera de deltagande lärarna om vårt fokus för att öka reliabiliteten i den 

insamlade datan. I början av intervjun informerades lärarna om undersökningens syfte. Alla 

lärare gavs möjlighet att avbryta sitt deltatagande. Lärarna reagerade positivt och visade ett 

stort intresse för temat. På så sätt tycker vi att vi uppnår informationskravet.       

 

Genom att svara på informationsmejlet och delta i intervjun, efter att ha fått utförlig 

information om undersökningens syfte, gav lärarna sitt samtycke till vår studie. Det betyder 

att samtyckeskravet är uppfyllt.  

Eftersom det var lärarna som stod i fokus under observationerna och undervisningen varken 

spelades in eller på något annat sätt dokumenterades, krävdes inget tillstånd av målsman. 

Dessutom anser vi inte att vårt ämne är av ”etisk känslig karaktär” (Vetenskapsrådet, 2002, s. 

9) som hade krävt ett sådant tillstånd.  Utöver detta informerades eleverna i början av varje 

observerad lektion om vilka vi var och att vi ämnade observera deras lärare.       
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Lärarna var från början medvetna om att de vid vilken tidpunkt som helst fick avsluta 

deltagandet i undersökningen. Materialet från observationer och intervjuer användes för 

examensarbetet inom lärarutbildningen på Högskolan i Halmstad. Alla konfidentiella 

uppgifter som lärares och skolors namn samt ort avidentifierades.    

 

Enligt Vetenskapsrådets (2002) rekommendationer bör de deltagande lärarna få tillgång till 

forskningsresultatet, i detta fall det färdiga examensarbetet, innan det publiceras. Denna 

möjlighet lovades efter intervjuerna vilket bemöttes positivt av lärarna.        

 

3.9Arbetsfördelning 
 

Observationerna delades upp efter skolorna. Lärarnas engelsklektioner på gymnasieskola 1 

observerades av Jessica. Susanne observerade lärarnas lektioner på gymnasieskola 2. Båda 

intervjuerna utfördes tillsammans. Under gruppintervju 1 ställde Jessica frågorna och Susanne 

förde anteckningar, medan Susanne genomförde gruppintervju 2 och Jessica noterade stödord. 

Transkriberingen av gruppintervju 1 gjordes av Jessica. Susanne transkriberade gruppintervju 

2.  

 

Jessica ansvarade för avsnittet 3.1 Vetenskaplig utgångspunkt om socialkonstruktionismen 

och kapitel 6 om slutsatser . Alla övriga kapitel och avsnitt i uppsatsen skrevs tillsammans.  

 

3.10 Avgränsning 
 

Vår studie utfördes på två gymnasieskolor i Halland. Vi avgränsar oss därmed från 

grundskolan. Hur elever påverkas av lärarnas kodväxling ligger utanför uppsatsens ramar. 

Eftersom tiden var begränsad, fick vi begränsa vårt antal av skolor, lärare och lektioner. Det 

betyder att denna studie snarast återspeglar de observerade och intervjuade lärarnas 

uppfattning än en generell bild av hur det ser ut i praktiken angående kodväxling.     

 

 



14 
 

4. Resultatanalys 
 
I detta avsnitt ägnar vi oss åt analysen av observationerna i anknytning till intervjuresultaten 

kopplat till våra utgångsfrågor som presenterades i frågeställningen. Resultaten kommer att 

relateras till de olika språkdidaktiska perspektiven och de olika språkinlärningsteorierna. Vi 

kommer också att relatera till ny teori som framkom i intervjuerna samt kursplanen.    

 

4.1 Underlätta grammatikinlärning 
 
Under observationerna noterade vi att lärarna kodväxlade så fort det handlade om grammatik. 

De nämnde även detta som en orsak till kodväxling väldigt tidigt i båda intervjuerna. Därför 

frågade vi dem, varför de valde att tala svenska när det gällde undervisning av grammatik.  

 

Ingrid: Vi är dummare på ett främmande språk och vi fattar inte lika bra. Det är det ena och sen 

det andra är helt enkelt att det finns ingen anledning att eleverna ska lära sig grammatisk 

terminologi på engelska. För våra elever kommer aldrig någonsin att prata om, om, ehh... vad det 

nu kan vara... Gerund, när de kommer till England, va. Det är fullständigt meningslöst att lära sig. 

Och därför så tycker jag att grammatik... och grammatikboken som vi har är ju dessutom 

förklaringar på svenska. Så skulle jag stå och simultanöversätta den och så förstår de inte var jag är 

bara. Det är bara fånigt egentligen. (Gruppintervju 2, 2010-04-19) 

 

De andra lärarna delar Ingrids uppfattning om att eleverna inte behöver behärska de 

grammatiska termerna på engelska. En annan orsak till att inte genomgå grammatik på 

engelska är även att elever har svårt för grammatik även på svenska. Annika hävdar att det 

absolut inte skulle bli lättare om hon ”tog det på engelska” (Gruppintervju 1, 2010-04-12).    

 

För Ingrid var det speciellt viktigt att betona att hon medvetet valde att tala svenska vid 

undervisning av grammatik så att eleverna inte uppfattade det som att hon talade svenska 

utan ett syfte. Ingrid exemplifierar: 

 

Ingrid: Utan... Nu är det så här... Men jag gör alltid...eehh, make a point of it, eehh, this, this is 

grammar so now,  lets switch to Swedish.Så att man talar om att, nu gör vi det. Och när vi back 

toreality. (Gruppintervju 2, 2010-04-19) 

 

Enligt alla intervjuade lärarna är det mycket viktigare att kunna och våga kommunicera än att 

kunna olika grammatiska termer. Denna uppfattning kan återkopplas till didaktiska trender 
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inom språkundervisningen enligt vilka den talade kommunikativa förmågan bör främjas 

primärt. Samtidigt påpekar Bengt en del faror som detta kan medföra.     

 

Bengt: Jag inbillar mig i alla fall att man har lagt rätt mycket tonvikt vid just kommunikation, att 

de ska våga använda språket på bekostnad av språkriktighet och vokabulär också de har pratat och 

pratat och pratat men att de kanske inte har utvecklat något större ja språkriktighet eller 

ordrikedom. (Gruppintervju 1, 2010-04-12) 

 

En annan aspekt som talade för användningen av modersmålet är att skillnader mellan språken 

kan påpekas vilket även framkom under observationerna. Man skulle kunna tyda detta sätt att 

undervisa som ett nerslag i grammar-translation-metoden (Bowen, Artikel 4) inom vilken det 

betonas hur viktigt det är att jämföra språken vilket kräver att översätta till svenska för att se 

skillnaderna. 

 

I anknytning till detta påpekade Bengt hur engelskinfluerat det svenska samhället är i dagens 

läge. Å andra sidan varnar Ingrid och Christina för bristen på språkriktigheten när elever 

använder sig av engelska utanför skolan och ifrågasätter om deras språkkunskaper utvecklas.   

 

Christina: De blir hela tiden utsatta för det här. För den engelskan de många gånger träffar på är 

rätt så kass. De sitter och chattar och de spelar sina spel och de ser amerikanska filmer, så de har ju 

en ganska... visst de förstår engelska men den är rätt torftig. 

 

Ingrid: Ja dessutom, väldigt mycket av den engelska som de konsumerar är ju inte producerad av 

native speakers, utan de sitter och chattar med någon från Holland eller från Japan eller med sina 

kompisar. Och då är ju inte engelskan alltid så vass.  

 

Christina: Och därför får de ju med sig alla gonna, wanna, ain´3t. Mycket amerikanska uttryck 

liksom. 

 

Ingrid: Det blir låtsasamerikanska på något sätt. (Gruppintervju 2, 2010-04-19) 

 

Ett problem som detta medför är den så kallade fossiliseringen (Selinker, 1972). Ett vanligt 

fenomen inom språkinlärning, som innebär att de fel som eleven gör blir fixerade och svåra 

att bli av med (Lightbown& Spada, 2006). Fossiliseringen är enligt lärarna en försvarbar 

anledning till en kodväxling i undervisningen, eftersom syftet är att jämföra de olika språken 

                                                 
3Korrekta form: going to, wantto, is not/are not (förtydligande kommentar av författarna) 
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med varandra för att tydliggöra skillnaderna (Linnarud, 1996). Dessa är enligt de intervjuade 

lärarna inte alltid uppenbara för eleverna eftersom det råder brister i grammatikkunskaper på 

modersmålet. I detta fall är svenska en resurs i engelskundervisningen eftersom en stor del av 

fossiliserade fel kan härledas till förstaspråket (Lightbown& Spada, 2006).   

 

Annika: Ja, fast ofta är det ju de fel de gör som gör att det blir svengelska. För att de litar på sitt 

språk från början och sedan direktöversätter det. (Gruppintervju 1, 2010-04-12) 

 

Kraven på eleverna som delvis sätts av kursens mål men även av läraren och dess 

förväntningar spelar alltså också en roll när det gäller kodväxling.  

 

4.2 Kraven på eleverna enligt kursplanen 
 
Något som är mycket viktigt är att eleverna kan förmedla sig på ett bra sätt när de 

kommunicerar muntligt på engelska. Detta gäller inte enbart i skolan utan också utanför 

klassrummet. Kursplanen för Engelska B (Skolverket) talar på ett tydligt sätt om vad lärarna 

kan ha för förväntningar och krav på eleverna när kursen är slut. Enligt kursplanen för 

Engelska B (Skolverket) ska eleverna kunna förstå vad som sägs i längre sekvenser av 

sammanhängande tydligt tal, kunna hålla igång en konversation och kunna samtala och delta i 

diskussioner om olika ämnen och även själv kunna argumentera för sin sak.Eleven ska även 

muntligt kunna förklara händelser som är av allmänt intresse på ett sammanhängande och 

tydligt sätt, och även muntligt och skriftligt kunna uttala sig om olika typer av texter. 

 

Kursplanen i Engelska B på gymnasienivå avser inte att eleverna ska kunna redogöra för olika 

grammatiska termer som till exempel vi studenter inom lärarutbildningen bör kunna. I 

kursplanen poängteras istället att eleven ska:  

 

förstå vad som sägs i längre sekvenser av sammanhängande tydligt tal som förmedlas direkt eller 

via medier och där innehållet kan vara obekant för eleven och av relativt teoretisk karaktär  

 

kunna med språklig anpassning samtala om olika ämnen och ha förmåga att hålla ett samtal vid liv 

 

kunna aktivt delta i diskussioner och kunna framföra och nyanserat bemöta argument 

(Kursplan Engelska B, EN1202) 
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Fokus bör alltså ligga på den muntliga kommunikationen. Detta skäl och det faktum att 

läroböckerna i grammatik är på svenska, visar ytterligare att det är mer meningsfullt att 

undervisa om det på svenska än på engelska. 

 

4.3 Lärarnas förväntningar på eleverna 
 
Kopplat till kursplanens krav på eleverna står lärarens förväntningar på eleverna. Ingrid 

och Christina gick in på förväntningar som en möjlig orsak för kodväxling. Deras 

förutfattade meningar om elever i specifika kurser formade deras vilja att kodväxla.     

 

Christina: Och sen har jag inget emot att göra det en gång till på engelska då va. Men det känns 

som om att vara säker på att inte tappa någon så drar vi det på svenska. Det kan jag ärligt säga nu 

när vi informerar om internationella provet, då drar jag ju det på engelska och sen drar jag det på 

svenska också så att det är säkert att de är med.   

 

Ingrid: Mmm.. Ja.  

 

Christina: Men det beror på som jag säger. I Engelska B bara förutsätter jag att alla förstår. 

Kanske man är lite dum men jag förutsätter att där är en del som inte fattar i Engelska A. 

(Gruppintervju 2, 2010-04-19)  

 

Bengt påpekar däremot att det är speciellt viktigt att försöka hitta en nivå som är så anpassad 

att läraren får med så många elever som möjligt. 

 

Vid en översättning av ett ord bytte Ingrid direkt till svenska, istället för exempelvis försöka 

förklara dess innebörd på en enklare nivå av engelska. Vi antog att det skedde omedvetet, men 

i intervjun kom det fram att ordet var så pass svårt att eleverna inte kunde förväntas kunna 

ordet ens på svenska4.  

 

Vid jämförelse av de olika uppfattningarna angående förväntningar som rådde bland 

engelsklärarna, kom vi fram till att det verkade som om Ingrid och Christina hade högre 

förväntningar på sina elever än vad Bengt och Annika hade. Detta visade sig i Christinas 

yttrande att hon bara förutsatte att alla förstår.  

                                                 
4Localcouncillor - kommunalfullmäktigeledamot 
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Krashens (1995) teorier om språkinlärning kan appliceras i frågan om hur höga förväntningar 

lärare bör ha på sina elever och hur de utformar sin undervisning. Eftersom Krashen anser att 

elever bör utsättas för en språknivå som ligger något över deras egen, kan detta tydas som att 

en anpassning som Håkansson (1986) beskriver med termen teacher talk inte anses vara 

främjande för inlärningen.    

 

Att vara säker på att alla elever hänger med betyder för lärarna att de måste vara ytterst 

tydliga. Därför väljer lärarna att ge viss information på svenska. Bengt valde till exempel att 

skriva information om det Nationella provet på svenska på tavlan. Dessutom påpekade han 

det han skrivit ytterligare en gång på svenska i slutet av lektionen.  

 

Vi observerade i anknytning till detta en lektion där Bengt skulle informera om det Nationella 

provets muntliga del som skulle handla om values5. Diskussionen om vad valuesinnebar, ägde 

rum på svenska. Endast ordet values dök upp på engelska. En möjlig förklaring till detta kan 

vara att läraren ville att eleverna skulle memorera ordet values. En annan möjlig orsak kan 

vara att den svenska översättningen inte helt täcker associationerna med den engelska termen 

(Viberg, 1992). Läraren själv gav som förklaring att han ville att informationen om det 

muntliga provet skulle nå fram till eleverna.  

 

Tydligheten när det gällde viktig information verkade vara den primära orsaken till 

kodväxling. För att undvika eller att ens riskera att informationen missuppfattades, gavs 

informationen redan från början på svenska.  

 

Att eleverna förstod lärarnas instruktioner inför en uppgift var viktigt så att uppgiften 

bearbetas rätt från början.        

 

Bengt: Nej då får man ju också bedöma är det informationen jag vill att de ska förstå alltså varför 

vi ska göra detta eller vill jag bara få de att använda språket, är det liksom bara en 

kommunikationsövning -- ähm, men... 

 

Annika: Ja, behöver de verkligen förstå informationen – 

 

Bengt: Ja, eller instruktionen kanske vi ska säga istället då måste man ju  

 

                                                 
5 värden 
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Annika: Ja -- 

 

Bengt : …tydliggöra och i värsta fall då använda svenskan. För tydlighetens skull. Det är inte alla 

som förstår när man tar det på engelska. (Gruppintervju 1, 2010-04-12)  

 

Men eftersom instruktioner i ett prov vanligtvis inte står på svenska kan detta medföra en 

problematik som visar sig genom elevers oförmåga att kunna följa anvisningar i ett skriftligt 

prov om de inte vänjs vid uttryck som: outline, name, discussoch så vidare.  

 

Annika och Bengt trodde sig tala mindre engelska idag än när de började arbeta som lärare. 

Men Ingrid och Christina var övertygade om att de talade mer engelska idag. De anger olika 

orsaker för detta.  

 

Ingrid: Det är ju så himla länge sedan jag började. Det var 1977 och då var det, man pratade inte 

alls mycket engelska på lektionerna. Även om man försökte att prata så mycket som möjligt men 

det var inte det självklara kommunikationsspråket på den tiden, generellt sett.  Den handledaren 

som jag hade när jag gick på högskolan han pratade ju engelska men det var inte alls på det sättet 

som jag gör, den mängden. Så visst jag pratar mycket mer engelska nu. Men det är nog som du 

säger, en liten säkerhet också, man blir ju bättre på språket med åren också.  

 

Christina: Jag var jäkligt rädd för att göra fel inför alla de här. Och då känns det tryggare att ta det 

på svenska. För att sen ge mig de här minuterarna och tänka efter och sen ta det på engelska. Även 

om jag var förberedd så kändes det lite så där småläskigt då va. (Gruppintervju 2, 2010-04-19) 

 

Christina menar att hon i början valde svenska framför engelska på grund av osäkerhet. 

Ingrids svar kan tydas mer som att en förändring i språkdidaktiken, alltså hur språk bör 

undervisas, är en förklaring till att hon idag talar mer engelska än förr. För nyexaminerade 

lärare kan dessa utsagor betyda att en kodväxling sker mer frekvent och inte alltid 

nödvändigtvis fyller ett syfte utan snarare beror på osäkerhet.  
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4.4 Elevers språkkunskaper 
 
De intervjuade lärarna konstaterade att elevers språkkunskaper kan ligga bakom en 

kodväxling. Dessaär kopplade till vilken kurs de undervisade i, men även på skillnader inom 

klassen.     

 

Bengt: Men då måste man ju så att säga vad heter det ackommodera, anpassa sig till mottagarna 

och då kan man ju förenkla ibland.  

 

Annika: Det är du ju mer eller mindre tvungen till i vissa grupper.  

 

Bengt: Ja, dessutom är de ju yngre har de ju inte samma referensramar, sedan måste man ju 

försöka få med sig så många som möjligt och då får man får stämma av på nåt vis. ... Tror jag... 

man gör såhär omedvetet på nåt sätt och förstår de inte ett ord så händer det att man växlar till 

svenska.  

 

Annika: Ja, kanske speciellt i en lite mindre grupp, för jag menar om man har en stor grupp för det 

är ju väldigt heterogena grupper alltså det finns ju höga berg och låga dalar i en grupp. Så att det är 

många som förstår allting om man pratar engelska hela tiden men vissa då de sitter ju bara som en 

blank ... om de inte förstår då får man ju gå till dem, kanske mer tumanhand då kanske man får ta 

hela alltet på svenska. För de har inte förstått någonting. Men det är ju så olika. (Gruppintervju 1, 

2010-04-12) 

 

För att komma fram till om kodväxling skedde när elever inte talade engelska, vilket kan bero 

på exempelvis bristande språkkunskaper, ställde vi frågan om hur lärarna bemötte elever som 

talade svenska. Vi fick varierande svar på denna fråga. Ingrid klargjorde att hon inte 

accepterade att eleverna talade svenska.  

 

Ingrid: “Either you will stick to English, or you will leave the classroom, or shut up.“Ungefär. Det 

är det som gäller.  (Gruppintervju 2, 2010-04-19) 

 

Samtidigt som det kan vara ett effektivt sätt att sätta gränser för elevers kodväxling, är det 

tveksamt, om detta bemötande fungerar i alla grupper. Ett sådant bemötande kan leda till att 

elever känner sig tvingade att tala engelska och därmed kan tappa motivationen. Dessutom 

kan det enligt Linnarud (1996) kännas onaturligt att svenskar talar engelska med varandra. 

Snarare borde läraren kanske uppmana eleverna på ett inspirerande sätt att kommunicera på 

engelska.  
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Då frågor från elever ofta ställs på svenska, kan det leda till att läraren svarar på svenska. Om 

detta byte sker medvetet eller omedvetet gick inte alltid att avgöra under observationerna. 

Dock verkade det i en av intervjuerna som om lärarna valde att tala svenska i en sådan 

situation. 

 

Bengt: Ja, jag tror det är väldigt lätt att byta om eleven frågar på svenska då känns det ju fånigt om 

jag står och svarar på engelska.  

 

Annika: Ja, eller i alla fall med att envisas med det. Då känns det väldigt fjantigt. (Gruppintervju 1, 

2010-04-12)  

 

Annika och Bengt menade emellertid att det skulle kännas ”fånigt” och ”fjantigt” att envisas 

med att endast tala engelska med eleverna om deras elever ställde frågor på svenska. Det är 

troligt att de projicerar sin attityd på sina elever även om det de egentligen vill är det motsatta.  

 

Varken Krashens (1995) eller Longs (1991) teorierbeaktas i detta fall av kodväxling. Eleverna 

kan inte få en nivåmässigt högre input (Krashen, 1995) än deras kunskaper ligger på och 

interaktionen på engelska uteblir eftersom lärarna byter till svenska. Eleverna utmanas inte att 

försöka lösa kommunikativa problem på målspråket, en process som enligt Swain (2005) 

främjar språkinlärningen.         

 

För att reducera kodväxlingen på elevers sida, hade lärarna olika goda råd till oss blivande 

lärare. Vi fick observera en lektion där läraren valde att träna den muntliga språkfärdigheten 

med hjälp av The Gossip Game (Hadfield, 1987), en lek som didaktiskt anknyter till den 

kommunikativa språkinlärningen (Linnarud, 1996). Varje elev får en roll tilldelad sig. Alla 

karaktärer i spelet bor på samma gata, där det har spritts olika rykten om personerna som bor i 

de åtta olika husen. Eleverna har inte fått samma information om varandra och sig själva. 

Deras uppgift är att ta reda på vilka rykten som spritts om dem själva. Dessutom ska de utreda 

vad som försiggår i hus nummer fyra. Denna talövning kräver att hela klassen aktivt deltar i 

informationsutbytet för att komma fram till lösningen. Eftersom läraren endast var aktiv under 

början av lektionen så fick vi se hur det kommunikativa klassrummet (Bowen, Artikel 2) kan 

se ut. Både Longs (1991) och Swains (2005) teorier om språkinlärning återspeglas i denna 

övning. Utrymme för output (Swain, 2005) ges genom kravet på interaktion (Freeman & 

Long, 1991) mellan eleverna som enligt Long främjar inlärningsprocessen.  
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4.5 Lektionens innehåll 
 
Lektionens innehåll är enligt de intervjuade lärarna avgörande för om och även till vilken 

utsträckning det svenska språket används inom engelsklektionerna eller ej. Vi har tidigare 

nämnt att ingen av engelsklärarna undervisar om grammatik på engelska och varför. Men det 

finns andra skäl angående lektionens innehåll som kan leda till en kodväxling från lärarens 

sida. Bengt tar upp att han, i vissa kommunikativa övningar, ackommoderar sitt språk till 

mottagaren, i detta fall eleverna. Även om han inte byter språk, kan denna anpassning, som 

exempelvis kan bero på lärarens förväntningar på sina elever, innebära att läraren kodväxlar.  

 

I skolverksamheten ska eleverna enligt läroplanen Lpf 94 (Skolverket, s. 206) dessutom ges 

möjlighet att påverka undervisningen och dess innehåll. Det betyder att läraren får vara 

beredd på en del diskussioner som inte nödvändigtvis sker på engelska även om den äger rum 

under engelsklektionen och avser engelskundervisningen.  

 

4.6 Lärarens olika roller och funktioner i klassrumskontexten 
 
Lärarens olika roller under en lektion kan leda till att en kodväxling blir aktuell. I en övning 

som främjar elevernas interaktion enligt det kommunikativa klassrummets didaktik (Bowen, 

Artikel 2) intar läraren under övningens gång i det ideella fallet en observerande part. Det är 

därför ytterst viktigt att läraren efteråt ger feedback så att eleverna ska kunna utveckla sina 

kunskaper.  

 

During these activities the teacher’s role will be to facilitate and then to monitor, usually without 

interruption, and then to provide feedback on the success or otherwise of the communication and, 

possibly, on the linguistic performance of the learners in the form of post-activity error correction. 

(Bowen, Artikel 2, elektronisk källa) 

 

Ytterligare en orsak till kodväxling som hänger ihop med lärarens roller är att läraren inte 

undervisar endast i engelska utan även i svenska till exempel. Dessutom kan det vara så att 

engelskläraren är mentor till enskilda elever eller hela klassen han eller hon undervisar i 

engelska. Speciellt i början av en lektion kan det därför dyka upp en del ej ämnesrelaterade 

frågor. Innan större examinationer som det Nationella provet kan elever enligt de intervjuade 

lärarna känna en stor osäkerhet. Då informerar lärarna ofta på svenska för att skapa trygghet 
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och för att förhoppningsvis undvika missförstånd eller att delar av informationen inte når 

fram. Själva bytet av språk från engelska till svenska sker alltså ofta när det gäller att 

förtydliga informationer, sägs i intervjuerna.   

 

Annika: Ja, behöver de verkligen förstå informationen – 

 

Bengt: Ja, eller instruktionen kanske vi ska säga istället då måste man ju tydliggöra och i värsta fall 

då använda svenskan. För tydlighetens skull. Det är inte alla som förstår när man tar det på 

engelska. (Gruppintervju 1, 2010-04-12) 

 

Samtidigt poängterar Maria och Ingrid hur viktigt det är att vara en förebild som lärare och 

tala engelska istället för svenska. De begrundar detta med att det kan ligga en svårighet för 

både lärare och elever i att ständigt byta mellan engelska och svenska.   

 

Christina: Jag tror det blir svårt för dem om man pratar svenska och sen får de alla övningar på 

engelska och helt plötsligt “Nu ska ni diskutera.“ Du ska hela tiden koppla från ett språk till ett 

annat då är det bättre att få det hela tiden, så du är inne på det spåret, än att koppla om. För det kan 

jag tycka är svårt bara här. Jag har ju min egen klass och då har det ju blivit att ibland får de ju 

information som går till klassen och sen ska vi byta. Och då kan jag uppleva det som lite stimmigt. 

(Gruppintervju 2, 2010-04-19) 

 

I anknytning till detta säger Ingrid att hon påpekar för eleverna att det är ett undantag om hon 

talar svenska, som till exempel när hon tar upp ej ämnesrelaterad information.  

 

Att informera eller förklara är en av lärarens typiska undervisningsspecifika funktioner6. I 

dessa uppgifter ingår även att initiera, organisera, instruera, förmedla, berätta, sammanfatta, 

diskutera, föreslå, påstå, fråga och svara (Tornberg, 2005, s. 135); oavsett vilket ämne läraren 

undervisar i. Detta medför att en engelsklektion alltså möjligen inte alltid kan användas för att 

undervisa just engelska och vilket givetvis påverkar lektionens innehåll och på vilket det 

framförs precis som Maria konstaterar i citatet ovan.  

 

Som vi sa tidigare, kan ej ämnesrelaterade frågor av elever som ofta ställs på svenska leda till 

att läraren svarar på svenska.  

 

                                                 
6 Begreppet kommer från Ulrika Tornberg (2005) 
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Lärarens fostrande roll står ofta i bakgrunden på gymnasiet. Likväl händer det att konflikter 

uppstår och därför ville vi veta hur lärare hanterar en situation där en tillrättavisning blir 

aktuell under en engelsklektion och vilket språk som gäller.   

 

Christina: Engelska helt klart. Utom den fredagen när jag fullkomligt dog där uppe. Då blev det på 

svenska. För då måste meddelandet fram och klarar man inte av att gå i korridoren och vänta då 

ska man nog inte gå på denna skolan. Nej, men varför inte? De måste ju lära sig och höra även det 

på engelska. Men visst är det bekvämt att svära till det på svenska om man ska bli ÅHHH! arrgh, 

men sen så samtidigt, jag tycker nej, jag ska hålla masken in i... Det är på engelska då. Du ska 

också kunna bli förbannad på engelska och säga: „Nu räcker det! Nu är det bra! Tack och hej!“ 

(Gruppintervju 2, 2010-04-19) 

 

På Christinas svar märks det tydligt att hon var rasande över elevens uppförande. I en sådan 

extrem situation där känslor tar över, är det enligt Stier (2004) ofrånkomligt att välja sitt 

modersmål.  

 

När man är trött, arg eller allmänt upphetsad aktualiseras oftast förstaspråket (eller det språk som 

är personens känslospråk). Stress ger upphov till mer interferens, större svårighet att finna rätt ord 

och oavsiktlig kodväxling. (Stier, 2004, s. 97) 

 

Det kan tolkas som att det ligger en problematik i att tillrättavisa elever på ett 

språk som varken är deras eller lärarens modersmål. En risk med att läraren 

insisterar på att tala engelska kan vara att han eller hon möjligen inte tas på allvar 

av eleverna.  

 

Att använda sig av ett främmande språk när man vill uttrycka känslor, oavsett hur till synes 

säker man är i det, är alltså aldrig samma sak som att verbalisera känslor på sitt modersmål7.     

 

 

 

 

 

                                                 
7 Har en individ två modersmål är det troligt att ett av dessa dominerar och är känslospråket.  
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5. Diskussion 
 
Under vår utbildning har vi på våra VFU8-skolor samlat på oss egna erfarenheter inom 

utformandet av engelskundervisningen. Efter att ha reflekterat över hur mycket som pågår 

under en lektion och hur mycket som krävs av läraren på en och samma gång, kom vi fram till 

att en kodväxling kan underlätta i stressiga situationer. Dessutom är vår uppgift som pedagog 

att röja undan hinder för elever. Om detta hinder består av ett svårt ord, som fallet var på en 

av lektionerna vi observerade, kan en kodväxling förespråkas.  

Under intervjuerna framstod det klart att den allmänna uppfattningen bland lärarna var att det 

helst bara skulle talas engelska under lektionerna. Bengt tyckte till exempel att det var sorgligt 

att medge att han talade mindre engelska idag än när han började undervisa. Samtidigt 

medgav lärarna att det vore en utopisk bild av språkundervisning eftersom det fanns många 

olika situationer där det vore alltför komplicerat eller absurt att insistera på att tala endast 

engelska med eleverna.I anknytning till detta skriver Linnarud (1996) att det är förståeligt om 

läraren upplever att han eller hon inte får samma kontakt med eleverna när svenska undviks 

helt och hållet och därför bör modersmålet nog inte undvikas totalt. 

 

Att vissa lärare helst vill undvika att kodväxla kanbero på olika förväntningar på elever och 

därmed förknippade högre krav. En förklaring till detta kan möjligen vara olika skolkulturer, 

statusfrågor och erfarenheter. Kraven på en elev i en Engelska B kurs är även enligt 

kursplanen högre än kraven på Engelska Adärav är det förståeligt att lärares krav och 

förväntningar på elever som läser Engelska B är högre än på elever som läser Engelska A. 

Hur fördelningen av kurser som undervisas ser ut för varje enskild lärare kan också påverka 

dess inställning. 

 

Dock måste läraren avgöra om en kodväxling är nödvändig eller ej. Att hänvisa till en sida i 

boken upplever vi inte som nödvändig på gymnasienivå. Å andra sidan är det lätt att säga att 

en sådan kodväxling kan undvikas som utomstående. En sådan situation uppstår snabbt och 

läraren svarar möjligen spontant på svenska utan att rå för det om en elev undrar vilken sida 

som gäller på svenska.  

 

Men det finns såklart olika typer av elevfrågor. Vissa gäller endast information om vilken sida 

i läroboken som är aktuell, andra är av mer detaljerad karaktär som kräver en djupare 

                                                 
8 Verksamhetsförlagd utbildning 
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förklaring. Vi hävdar därför att kodväxlingen inte är nödvändig när det gäller en så enkel 

information som en sidhänvisning. Eleverna befinner sig trots allt på gymnasienivå. Men 

eftersom omedvetna val är spontana är frågan hur det ska kunna undvikas att kodväxla då.  

 

I samband med detta fick vi olika svar av de intervjuade lärarna om hur elever som talar 

svenska skulle bemötas. Ingrid tyckte att hon bör kunna förvänta sig att eleverna i en 

Engelska B-kurs på gymnasienivå förstår allt hon säger. Därmed inte sagt att hon inte 

ackommoderar sitt språk till mottagarna men hon vill helst inte byta till svenska. Vi tror att 

det krävs en god kunskap om elevers språknivå och vad man kan kräva av de olika 

individerna utan att sätta ribban för högt. En risk som ligger i Ingrids ”English only”-didaktik 

kan vara att elever tappar motivationen för att de inte hinner med.  

 

Men samtidigt kandet finnas risker i överanvändandet av svenska i klassrummet. Eleverna 

skulle kunna tappa motivationen för att undervisningen är för lätt. Ännu värre vore om de 

tappade förtroendet för lärarens ämneskompetens. Speciellt om läraren är i början av sin 

lärarkarriär är detta tvivel befogat. Läraren är då möjligen inte så säker i sin roll. De teoretiska 

kunskaperna finns men det kan vara svårt att omsätta dem i praktiken. Med åren blir läraren 

troligen tryggare i sin roll i klassrummet och finner en viss rutin. 

 

Att som lärare vara medveten om fenomenet kodväxling kan vara viktigt för att kunna 

undvika att kodväxla utan syfte. När kodväxlingen fyller ett syfte blir modersmålet 

användbart som en tillgång inom engelskundervisningen. Den kontrastiva grammatiken, som 

vi tog upp tidigare i analysen och som nämndes vara en orsak för att tala svenska under 

engelsklektionerna, faller i den kategorin där kodväxlingen fyller en funktion.   

 

Lärarna som deltog i studien överraskades av observationsresultaten eftersom de förväntade 

sig att ha talat mer svenska än de i själva verket gjorde. Kopplat till detta var deras 

uppfattning om att det var dåligt att tala svenska under lektionerna och att de borde undvika 

det. Det är kanske just därför lärarna kodväxlade så lite eller endast när de hade goda skäl för 

det.  
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I kontrast till detta stod en observation, då Bengt skulle informera om det Nationella provets 

muntliga del som skulle handla om values9. Diskussionen om vad valuesinnebar, ägde rum på 

svenska. Endast ordet values dök upp på engelska. En möjlig förklaring till detta kan vara att 

läraren ville att eleverna skulle memorera ordet values. En annan möjlig orsak kan vara att 

den svenska översättningen inte helt täcker associationerna med den engelska termen (Viberg, 

1992). Läraren själv gav som förklaring att han ville att informationen om det muntliga provet 

skulle nå fram till eleverna.  

 

Att han valde att tala på svenska i denna situation har, som vi diskuterat i analysen, antagligen 

sina rötter i hans förväntningar på eleverna och den pedagogiska uppgiften att inkludera alla 

och se till att alla elever nås av informationen.  

 
Under en av lektionerna som vi fick observera, skulle eleverna med hjälp av ett 

kommunikativt spel gå in i olika roller för att få fram information om sina egna och de andras 

fiktiva karaktärer10. Instruktionerna i början av spelet gavs endast på engelska. Under hela 

lektionen talades engelska. Det pekar på att det är viktigt att skapa en naturlig miljö för att det 

ska kunna kommuniceras på engelska i klassrummet. Man kan dock fråga sig hur Annika och 

Bengt ska kunna skapa en naturlig miljö för språkinlärningen om de själva upplever det som 

”fånigt och fjantigt” (se sida 20) att insistera på engelska. 

 

Alla intervjuade lärare betonade att det är viktigt att eleverna så mycket som möjligt blir 

utsatta för målspråket. Detta är viktigt då engelsklektionerna kan vara de enda stunderna en 

del elever faktiskt får höra en engelska som är korrekt, vilket den inte alltid är när de 

kommunicerar via olika datorspel och tittar på film.   

 

Genom att träna elevernas muntliga språkfärdighet med hjälp av den kommunikativa 

övningen The Gossip Game (Hadfield, 1987) skapades en sådan miljö där engelskan användes 

till synes utan att eleverna eller läraren tänkte på det. Denna form av interaktion som Long 

(1991) förespråkar i sina teorier om språkinlärning, förknippad i en form av det 

kommunikativa klassrummet som både Linnarud (1996) och Bowen tar upp, reducerar alltså 

användandet av modersmålet.  

                                                 
9 värden 
10Övingen var The Gossip Game (Hadfield, 1987) 
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6. Slutsatser 
 

I vårt arbete har vi haft stort fokus på den talade mängden engelska hos läraren. Eftersom vi 

endast såg ett urval av de deltagande lärarnas lektioner, vore det önskvärt att se fler lektioner 

för att utöka reliabiliteten för våra resultat. På grund av tidsbrist och organisatoriska 

svårigheter  på skolorna begränsades antalet lärare och därmed de observerade lektionerna.  

 

Efter att ha observerat och intervjuat engelsklärare på gymnasienivå framkom det sex möjliga 

orsaker som kan leda till kodväxling i klassrummet som tidigare presenterats i 

resultatanalysen.  

 

Lärarna var överens om att det helst endast skulle talas engelska under engelsklektionerna. 

Det framkom också att det ibland kan vara befogat att använda svenskan i 

engelskundervisningen, till exempel för att underlätta grammatikundervisningen.  Men det var 

endast då de egentligen tyckte att det var motiverat att byta till svenska och att kodväxlingen 

skedde medvetet. Denna uppfattning om hur de deltagande lärarna undervisar grammatik kan 

grunda sig på att inget i kursplanen för Engelska B tyder på att eleverna ska behärska 

grammatiska termer på engelska. Men även grammar-translationmetoden som beskrivs som 

ett gammalmodigt sätt att lära ut ett språk på av Bowen kommer till användning här. Det kan 

ha sina rötter i hur lärarna själva undervisades i grammatik under sin skolgång och utbildning.  

 

Finns det ett syfte till att läraren kodväxlar så kan svenska vara en tillgång i 

engelskundervisningen. Sådana tillfällen kan vara att ge instruktioner som det är extra viktigt 

att eleverna verkligen förstår eller att översätta ord. Dock är det viktigt att läraren är medveten 

om att dessa tillfällen borde anpassas till vad som kan förväntas av eleverna när det gäller 

undervisningen på gymnasienivå. Dessa förväntningar kopplas till kursplanen för Engelska B 

som fastställer vad elever borde förstå samt betygskriterierna för betyget godkänt.  

 

Några nackdelar med att konsekvent tala engelska är att det kan bli mycket 

envägskommunikation i klassrummet. Känner eleverna sig inte trygga kanske de heller inte 

vågar prata på engelska. Om eleverna sinsemellan  inte är på samma språkliga nivå i engelska 

kan detta betyda att det blir mindre interaktion på engelska underlektionerna för att läraren 

försöker att anpassa sitt språk till ”svagare” elever, vilket kan innebära ett språkbyte från 

engelska till svenska. Det kan då finnas en risk att elevernas exponering för engelska endast 
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blir passiv. Därför är det viktigt att skapa en trygg miljö för eleven som enligt det 

kommunikativa klassrummet stimulerar till att vilja använda det engelska språket. 

 

Fördelarna med att hela tiden tala engelska under lektionen kan också vara att eleverna får 

använda sig av engelska hela tiden, de lär sig tänka på engelska och förhoppningsvis känner 

de sig trygga i språket och vågar använda det. Även detta är helt upp till hur trygga eleverna 

känner sig i sin klassrumsmiljö. För att det ska bli mer interaktion på lektionerna är det 

väsentligt att läraren har förmågan att skapa en inlärningsmiljö som känns naturlig för 

eleverna. Där det inte känns ”fånigt” utan kul att tala engelska som till exempel leken ”Gossip 

Game”.  

 

I slutändan kan vi konstatera att både svenska och engelska är nödvändigt för en optimal 

inlärning. Vissa saker behöver förklaras på svenska för att eleverna ska kunna förstå 

innehållet fullt ut. Så visst ”English only” men inte till den grad att det går ut över 

undervisningen och elevernas förståelse. 
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7. Vidare forskning 
 

I denna studie har vi belyst ett antal förklaringar för lärarens kodväxling. Det vore i framtiden 

intressant att undersöka förklaringar för elevers kodväxling och hur användandet av 

modersmålet påverkar deras språkkunskaper och -utveckling. Om kodväxlingen avtar eller 

förändras i förhållande till vilken nivå eleverna har uppnått i sina språkfärdigheter är något 

som också är relaterat till detta. Hur mycket engelska det egentligen talas och vem som talar 

mest under engelsklektionerna hade också varit intressant att belysa.  

 

Det vore det intressant att utöka antalet observerade och intervjuade lärare för att se om våra 

antaganden är applicerbara på en mer generell nivå än i detta läge. Att se hur det ser ut på 

högstadienivå och även inom undervisningen av andra moderna språk som exempelvis tyska, 

franska eller spanska vore också en möjlig ansats att fördjupa detta arbete på. 

 

Även sammansättningen av språkeleverna kan vara avgörande för hur ofta och i vilka 

situationer läraren kodväxlar. Hur språkundervisning fungerar med en konstellation av en 

lärare och elev som inte har något gemensamt språk att växla till är en annan fråga som är 

värd att undersöka.  
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Bilaga 1: Intervjuguide 
 

1. Vad innebär kodväxling?  

2. Exempel på situationer där det talas svenska under engelskundervisningen? / Vilka 

anledningar ligger bakom kodväxlingen? 

3. Hur bemöts elever som talar svenska? 

4. Hur hanteras undervisningen av grammatik?/Varför undervisas grammatik på 

svenska? 

5. Finns det skillnader för hur mycket det kodväxlas inom klasser/program? 

6. Talar ni mer eller mindre engelska idag än vad ni gjorde när ni började arbeta som 

lärare. Vad beror det på i så fall? 

7. Talar ni mer eller mindre engelska idag än vad ni gjorde när ni började arbeta som 

lärare. Vad beror det på i så fall? 
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Bilaga 2: Ifyllda observationsscheman 
 

 Antal ggr läraren talade svenska och 
situation 

Lärare: Mikael 1) instruktion („Titta på sida 11.“) 
2) grammatik (pronomen), jämför 

svenska och engelska 
3) grammatik, blandar förklaringar 

(svenska) med exempel 
(engelska) 

4) repetition/genomgång av 
grammatik 

5) förtydligande förklaring  
6) besvarar elevfråga som ej hade 

med ämnet att göra 

Kurs: Engelska B 
Datum: 2010-03-29 
Tid:15.10-16.10 

 
 Antal gånger läraren talade svenska 

och situation 
Lärare: Bengt 1) närvarolista 

2) respons till elevfråga men 
läraren bytte tillbaka till 
engelska under svarets gång 

3) glosa 
4) grammatikfråga (does, does not) 
5) icke-verbal kodväxling: skriver 

instruktion på tavlan på svenska 
6) fråga av elev som ej har med 

ämnet att göra 
7) glosa 
8) påpekar information på tavlan 

Kurs: Engelska B 
Datum: 2010-03-31 
Tid:10.30-12.00 

 
 Antal gånger läraren talade svenska 

och situation 
Lärare: Annika 1) allmänt icke-ämnesrelaterad prat 

(i början av lektionen) 
1) redovisning poängsättning av ett 

prov 
2) respons på en elevfråga 
3) uppmaning (”vänta, vänta!”, 

elever på väg ut ur klassen) 
4) personlig information till 

enskild elev 
5) fråga till en elev 

Kurs: Engelska B 
Datum: 2010-03-29 
Tid: 09.00-12.00 
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6) fråga till en elev 
fråga till en elev 

 
 Antal gånger läraren talade svenska 

och situation 
Lärare: Ingrid 1) grammatik, förklaring 

skillnaden mellan two, too och 
to 

2) skillanden mellan there och 
their 

 

Kurs: Engelska B  
Datum: 2010-03-12 
Tid: 09.50-10.55 

 
 Antal gånger läraren talade svenska 

och situation 
Lärare: Ingrid 1) förklaring av ett ord genom att 

översätta det direkt till svenska Kurs: Engelska B  
Datum: 2010-03-12 
Tid:13.10-14.20 
 
 Antal gånger läraren talade svenska 

och situation 
Lärare: Christina Läraren talade endast engelska 

under lektionen. Kurs: Engelska B 
Datum: 2010-03-17 
Tid: 08.30-09.30 
 
 Antal gånger läraren talade svenska 

och situation 
Lärare: Christina 1) förklaring av glosa 

(localcounsellor) Kurs: Engelska B 
Datum: 2010-03-17 
Tid:10.30-11.50 
 
 Antal gånger läraren talade svenska 

och situation 
Lärare: Tim 2) grammatikgenomgång  

3) förklaring av grammatik för en 
enskild elev 

glosa (forget-me-not) 

Kurs: Engelska B 
Datum: 2010-03-29 
Tid:15.00-16.00 
 
 Antal gånger läraren talade svenska 

och situation 
Lärare: Tim 1) glosa, synonymfråga 
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Kurs: Engelska B 
Datum: 2010-03-30 
Tid: 08.10-09.40 
 
 


